ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔ ΟΣ ΤΗΣ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 707 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 1969 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Α ρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 10 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΑ
ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
Α Λ Λ Ω Ν ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ.
Ή Βουλή τών Α ντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Μέρος Πρώτον.—ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΑ Ι ΔΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Δημοσίας Έκπαιδευ- Συνοπτικός
τικής Υπηρεσίας Νόμος τοϋ 1969.
τίτλος.
2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη διά ·Ε Ρμηνε ( α
φόρος έννοια—
«ανωτέρα έκπαίδευσις» περιλαμβάνει καί τήν Παιδαγωγικήν Ά κ α 
δημίαν
«αρμοδία αρχή» σημαίνει τόν Ύπουργόν ενεργούντα συνήθως διά
τοϋ Γενικού Διευθυντού τοϋ Υπουργείου αυτού*
«δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία» σημαίνει τήν υπηρεσίαν τήν
περιλαμβάνουσαν τάς θέσεις επιθεωρητών, καθηγητών καΐ διδασκά
λων ώς καΐ οϊασδήποτε αλλάς θέσεις ήθελε καθορίσει τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον καΐ «εκπαιδευτική υπηρεσία» θά έρμηνεύηται αναλόγως·
«δημόσιον σχολεΐον» σημαίνει σχολεΐον, τήν εύθύνην τής διοική
σεως καΐ συντηρήσεως τοϋ οποίου φέρει ή Δημοκρατία καΐ τό όποιον .
δέν διέπεται ύπό έτερου νόμου καΐ περιλαμβάνει σχολεΐον κηρυχθέν
δι" αποφάσεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης είς τήν
έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, ώς δημόσιον σχολεΐον διά
τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου
«διδάσκαλος» σημαίνει τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν τόν διορι
ζόμενον προς υπηρεσίαν είς δημόσιον σχολεΐον στοιχειώδουί εκπαι
δεύσεως καΐ περιλαμβάνει οιευθυντήν καΐ νηπιαγωγόν
(79)
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«εκπαιδευτικός λειτουργός» σημαίνει τόν κατέχοντα θέσιν έν τ$
δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία·
«επιθεωρητής» σημαίνει τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν τόν ασκούντα
ΰπηρεσίαν εποπτείας του προσωπικού καΐ τής λειτουργίας τών δημο
σίων σχολείων στοιχειώδους, μέσης καΐ ανωτέρας εκπαιδεύσεως ώς
καΐ τών μή δημοσίων σχολείων τών υπαγομένων άπό απόψεως επο
πτείας είς τήν αρμοδιότητα τοΟ Υπουργείου καΐ περιλαμβάνει γενι
κόν έπιθεωρητήν
«Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν Εκπαιδευτικής "Υπηρεσίας·
«θέσις» σημαίνει θέσιν έν τή δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία
«καθηγητής» σημαίνει τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν τόν διοριζό
μενον προς ΰπηρεσίαν tic δημόσιον σχολεϊον μέσης ή ανωτέρας εκ
παιδεύσεως καΐ περιλαμβάνει τεχνολόγον, έκπαιδευτήν, καΐ βοηθόν
έκπαιδευτήν, διευθυντήν καΐ βοηθόν διευθυντήν
«καθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένος διά Κανονισμών ή διοικη
τικής πράξεως εκδιδομένων ύπό τοΟ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου ή διά
γενικών ή είδικών οδηγιών διδομένων ή διαταγών εκδιδομένων ύπό
τοΟ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου καΐ «καθορίζειν» ερμηνεύεται αναλό
γως
«μέση έκπαίδευσις» περιλαμβάνει τήν γενικήν μέσην έκπαίδευσιν
καΐ τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν
«νόμος» περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως καΐ τόν
προϋπολογισμόν
«σχόλεΐον» ή «σχολή» σημαίνει δημόσιον σχολεϊον
«τεχνική έκπαίδευσις» περιλαμβάνει γεωργικήν καΐ έν γένει έπαγ
γελματικήν έκπαίδευσιν
«Υπουργός» καΐ «Ύπουργεΐον» σημαίνει τόν Ύπουργόν Παιδείας
καΐ τό Ύπουργεΐον Παιδείας καΐ πάν τμήμα αΰτου αντιστοίχως.
Εφαρμογή
τοΟ παρόντος

3. Τηρουμένων τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου ό παρών Νόμος
εφαρμόζεται επί απάντων τών εκπαιδευτικών λειτουργών.

Νόμου.

•Επιτροπή
•Εκπαιδευτι
κης'Υπηρε
οίας.

Μέρος Δεύτερον.—ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
4.—(Ι) Συνιστάται παρά τω Ύπουργείω "Επιτροπή "Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας προς δσκησιν τών ύπό το0 άρθρου 5 προνοουμένων άρμο
δίΟΤήτων.
*

(2) "Η "Επιτροπή προς ασκησιν άπασών τών αρμοδιοτήτων τών προ
νοουμένων υπό του άρθρου 5 αποτελείται εξ ενός Προέδρου καΐ τεσσά
ρων έτερων μελών, ων τό £ν απαραιτήτως δέον να είναι νομικός, διορι
ζομένων ύπό τού Προέδρου τής Δημοκρατίας ύφ* οΰς δρους, τηρουμένων
τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου, ήθελε καθορισθή έν τω διορισμώ :
Νοείται δτι ό Διευθυντής "Εκπαιδεύσεως, ό Διευθυντής τού Τμήματος
Προσωπικού τής Δημοκρατίας καΐ ό οικείος Τμηματάρχης τού Υπουρ
γείου δικαιούνται δπως παρίστανται κατά τάς συνεδριάσεις τής "Επι
τροπής και εκφέρουν τάς γνώμας αυτών άλλα άνευ δικαιώματος ψήφου.
(3) Ή θητεία τών μελών είναι τριετής.
(4) "Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δύναται, ανεξαρτήτως τής διατά
ξεως τού εδαφίου (Ι) τού άρθρου 10, καθ" οίονδήποτε χρόνον νά τέρμα
τίση τόν διορισμόν τοϋ Προέδρου τής 'Επιτροπής ή οίο υ δη ποτέ έτερου
μέλους ταύτης εάν θεωρή δτι τούτο είναι προς τό δημόσιον συμφέρον :
Νοείται δτι ό Πρόεδρος τής "Επιτροπής καΐ πάν Ετερον μέλος
δύναται νά ύποβάλη οποτεδήποτε Ιδιογράφως παραίτησιν άπευθυνο
μένην προς τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας.
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(5) Έάν κατά τήν διάρκειαν οίασδήποτε χρονικής περιόδου οίονδήττοτε
μέλος της Επιτροπής ευρίσκεται έπ* αδεία ή αδύνατη λόγω ασθενείας,
απουσίας έκ Κύπρου ή οίουδήποτε Αλλου λόγου να εκτέλεση τα καθή
κοντα αύτοΰ ή νά άσκηση τάς αρμοδιότητας αύτοΰ ώς μέλους τής 'Επι
τροπής δυνάμει του παρόντος Νόμου, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
δύναται νά διορίση οίονδήποτε πρόσωπον, τό όποιον κατέχει τά προ
σόντα διά νά είναι μέλος τής Επιτροπής, ώς προσωρινόν μέλος διά
χρονικήν περίοδον διαρκούσης τής οποίας τό μέλος ευρίσκεται έπ"
αδεία ή έν άνικανότητι ώς προανεφέρθη.
(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ουδείς διορίζεται
ή διατελεί μέλος τής 'Επιτροπής, έκτος έάν—
(α) είναι πολίτης τής Δημοκρατίας, ηθικού χαρακτήρος καΐ κατέχη
τά προσόντα προς έκλογήν ώς μέλους τής Βουλής των Α ν τ ι 
προσώπων
(β) είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου
ισοδυνάμου προσόντος ή έ'χη αποκτήσει μακράν πεΐραν σχετικήν
προς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν ή τήν έκπαίδευσιν
(γ) δέν είναι Υπουργός ή μέλος τής Βουλής των Αντιπροσώπων
ή δημοτικού συμβουλίου ή τής δημοσίας υπηρεσίας ή τής
δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή σχολικής εφορείας ή
συντεχνίας ή οργανώσεως συνδεδεμένης μετά συντεχνίας.
5.—(Ι) Πλην των περιπτώσεων περί των οποίων γίνεται ειδική πρόνοια "Αρμοδιότητες
έν τω παρόντι ή έν οίωδήποτε έτέρω νόμω ώς προς οιονδήποτε θέμα της Επιτροπής
έκτιθέμενον έν τω παρόντι αρθρω και τηρουμένων των διατάξεων του
παρόντος Νόμου ή οίουδήποτε έτερου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου αποτελεί
αρμοδιότητα τής Επιτροπής ό διορισμός, τοποθέτησις μετά τούτον,
έπικύρωσις διορισμού, κατάταξις, μονιμοποίησις, προαγωγή, μετάθεσις,
άπόσπασις καΐ άφυπηρέτησις εκπαιδευτικών λειτουργών καΐ ή έπ'
αυτών άσκησις πειθαρχικού έλεγχου, περιλαμβανομένης τής απολύσεως
ή τής απαλλαγής άπό τών καθηκόντων αυτών.
(2) Ουδέν τών έν τω έδαφίω (Ι) τοΰ παρόντος άρθρου διαλαμβανο
μένων κωλ,ύει τήν Έπιτροπήν δπως επανεξέταση οιανδήποτε άπόφασιν
αυτής έπί ιεραρχική αίτήσει προς αυτήν.
6. Είς τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τής Επιτροπής καταβάλλεται τοιαύτη
αμοιβή οΤα ήθελε καθορισθή ύπό τοό 'Υπουργικού Συμβουλίου.

Απολαβαί.

7. Ό Πρόεδρος καΐ τά λοιπά μέλη ΰπηρετοΰσιν έπί πλήρει άπάσχο Φύσις .
λήσει καΐ υπόκεινται είς τό διά τους δημοσίους υπαλλήλους εκάστοτε ύπτΐΡεοία<;
όριζόμενον ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου ώράριον εργασίας.
8.—(Ι) Ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής προΐσταται ταύτης καί τοΟ Γρα Συνεδριάσεις
φείου αυτής, συγκαλεί τάς συνεδριάσεις τής "Επιτροπής, προεδρεύει Επιτροπής.
τούτων, καταρτίζει τήν ήμερησίαν διάταξιν τών συνεδριάσεων, υπογράφει
τά πρακτικά καί πδσαν σημαντικήν άλληλογραφίαν ή έγγραφα καί
μεριμνά" δπως πάσα άπόφασις τής 'Επιτροπής έκτελήται δεόντως.
(2) 'Εάν ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής αδύνατη νά παραστη είς οίανδή
ποτε συνεδρίασιν καί προεδρεύση ταύτης, τά παρόντα μέλη έκλέγουσιν
£ν έξ αυτών δπως προεδρεύση κατ* αυτήν.
(3) Προς δσκησιν τών αρμοδιοτήτων τής 'Επιτροπής ό Πρόεδρος τής
'Επιτροπής καί ούο Ετερα μέλη παρόντα καθ* οίανδήποτε συνεδρίασιν,
ή έάν ό Πρόεδρος δέν είναι παρών, τέσσαρα παρόντα μέλη άποτελοΰσιν
άπαρτίαν. Ουδεμία άπόφασις είναι έγκυρος έκτος έάν ληφθή διά τριών

ψήφων.
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(4) Τηρούνται πρακτικά των εργασιών έκαστης συνεδριάσεως είς τά
όποια καταχωρίζονται έν περιλήψει τά της συνεδριάσεως. Πάν μέλος
παρόν κατά τήν συνεδρίασιν δύναται νά ζήτηση δπως αί απόψεις του,
αί όποΐαι είναι ουσιώδεις ώς προς άπόφασίν τίνα, καταχωρηθώσιν εις
τά πρακτικά.
(5) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, ή Επιτροπή
δύναται νά ρυθμίση τήν έσωτερικήν αυτής λειτουργίαν.
Προνόμια
πρακτικών,
κ.λ.π.

9. Τά πρακτικά οιασδήποτε συνεδριάσεως ή άλλων εργασιών τής
"Επιτροπής καΐ πασά έ'κθεσις, δήλωσις, κοινοποίησις ή άλλο εγγραφον
λαμβανόμενον ύπό τής "Επιτροπής έν τη ασκήσει τών δυνάμει του
παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτής είναι προνομιούχα καΐ δέν προσά
γονται είς οιανδήποτε νομικήν διαδικασίαν, έκτος έάν ό Πρόεδρος τής
Επιτροπής πιστοποίηση τη συμβουλή τοΰ Γενικού Είσαγγελέως τής
Δημοκρατίας, δτι ή τοιαύτη προσαγωγή δέν αντιτίθεται εϊς τό δημόσιον
συμφέρον, ή έάν τό Δικαστήριον ζητήση νά λάβη γνώσιν τούτων.

Κ ενωθεΐσα
θέσις.

10.—(Ι) "Οταν ό Πρόεδρος ή έτερον μέλος τής "Επιτροπής παύση
νά κατέχη τά δια τήν θέσιν αυτού απαιτούμενα προσόντα ή
άπουσιάζη αδικαιολογήτως έκ τριών συνεχών συνεδριάσεων τής
Επιτροπής, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τερματίζει τον διορισμόν
αυτού καΐ προβαίνει είς νέον διορισμόν διά τό ΰπόλοιπον χρονικόν
διάστημα τής θητείας τής "Επιτροπής.
(2) "Εν περιπτώσει τερματισμού τοΰ διορισμού τοΰ Προέδρου ή
ετέρου μέλους τής "Επιτροπής εϊτε δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) τοΰ
παρόντος άρθρου είτε δυνάμει τοΰ εδαφίου (4) τοΰ άρθρου 4, ή έν
περιπτώσει καθ* ην ή θέσις έν τη 'Επιτροπή κενοϋται έξ οίουδήποτε
λόγου, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας προβαίνει ε!ς νέον διορισμόν διά
τό ΰπόλοιπον χρονικόν διάστημα τής θητείας τής "Επιτροπής.
(3) Ή έγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας τής "Επιτροπής
δέν επηρεάζεται λόγω υπάρξεως κενής θέσεως έν αύτη έφ* δσον ό
αριθμός τών μελών δέν είναι όλιγώτερος τών τριών.

Γραφεΐον της
'Επιτροπής.

II.—(Ι) Ή "Επιτροπή έχει ϊδιον Γραφεΐον.
(2) Είς τό Γραφεΐον τής "Επιτροπής τοποθετείται έκ τοϋ εναλλάξιμου
προσωπικοϋ αριθμός δημοσίων υπαλλήλων δσος ήθελεν άποφασισθή
υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, έκ τών οποίων εϊς ενεργεί ώς
Γραμματεύς.
(3) Ό Γραμματεύς είναι υπεύθυνος διά τό Γραφεΐον τής "Επιτροπής,
συμφώνως δέ π ρ ο ς οιασδήποτε οδηγίας αϊ όποΐαι δυνατόν νά δοθώσιν
είς αυτόν υπό τοΰ Προέδρου, παρίσταται εις τάς συνεδριάσεις αυτής
καΐ τηρεί τά πρακτικά αυτών. Ό Γραμματεύς διαβιβάζει άπάσας τάς
αποφάσεις τής "Επιτροπής εϊς πάσαν ένδιαφερομένην αρχήν ή π ρ ό σ ω π ο ν ,
τηρεί τήν άλληλογραφίαν και τά αρχεία τής "Επιτροπής καΐ θέτει ταΰτα
ε'ις τήν διάθεσιν παντός μέλους, έάν άπαιτηθή ΰπ* αύτοΰ π ρ ο ς έκτέλεσιν
τών καθηκόντων του.

Υποχρέωσις
^ρόςνέχεμύ

|2.—(|) Ό Πρόεδρος καΐ έκαστον μέλος τής "Επιτροπής θεωρεί
καΐ χειρίζεται ώ ς απόρρητον παν ζήτημα έγερθέν ή συζητηθέν καθ'
οιανδήποτε συνεδρίασιν ή άλλην έργασίαν τής 'Επιτροπής ή καΐ πάσαν
πληρόφορίαν. εγγραφον ή προφορικήν. περιελθοΰσαν εϊς γνώσιν αυτών
έν τη εκτελέσει τ ώ ν καθηκόντων των καΐ δέν αποκαλύπτει ή μεταδίδει
οίονδήποτε τοιούτο ζήτημα ή πληρόφορίαν άνευ τής συγκαταθέσεως
τής 'Επιτροπής διδομένης ε γ γ ρ ά φ ω ς ύπό τοΰ Προέδρου αυτής εΙμή
μόνον διά τήν δέουσαν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτών.
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(2) Ό Πρόεδρος ή έτερον μέλος τής Επιτροπής το όποιον ενεργεί
κατά παράβασιν των διατάξεων τοϋ εδαφίου (Ι) ή παραλείπει νά συμμορ
φωθώ προς ταύτας είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν
μή ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη ή είς πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς
διακοσίας λίρας ή και είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
13. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ούτε ό Πρόεδρος Προστασία
οίίτε έτερον μέλος της "Επιτροπής υπέχει εύθύνην δι* δ,τιδήποτε λεχθέν των μελών
ή πραχθέν ή παραλειφθέν εν τη καλή τη πίστει εκτελέσει των καθηκόντων
αύτοΰ.
14. Ή Επιτροπή δέν προβαίνει είς τήν πλήρωσιν οιασδήποτε θέσεως Πρωτοβουλία
ή είς την άφυπηρέτησιν οιουδήποτε εκπαιδευτικού λειτουργού προ τοϋ πρόςένέρ
όρίου άφυπηρετήσεως αυτού ή είς τήν λήψιν πειθαρχικών μέτρων καθ' γειαν.
οιουδήποτε εκπαιδευτικού λειτουργού ειμή μόνον επί τη λήψει εγγράφου
προς τούτο προτάσεως παρά της αρμοδίας αρχής.
15. Ή 'Επιτροπή δύναται νά απαίτηση μέσω τής αρμοδίας αρχής Ύποχρέωσις
παρ' οιουδήποτε εκπαιδευτικού λειτουργού δπως προσέλθη και δώση εκπαιδευτικών
λειτουργών
μαρτυρίαν ενώπιον αυτής ή παράσχη οίανδήποτε πληροφορίαν ή βοηθήση δπως
παρέχωσι
τήν Έπιτροπήν ως προς οιονδήποτε ζήτημα τό όποιον ή Επιτροπή πληροφορίας
έχει νά έξετάση εν τη ασκήσει τών αρμοδιοτήτων αυτής, δύναται δε κ.λ.π.
νά απαίτηση τήν προσαγωγή ν οιωνδήποτε επισήμων εγγράφων άφο
ρώντων είς πάν τοιούτο ζήτημα.
16. Πάς εκπαιδευτικός λειτουργός υποβάλλων οίονδήποτε ζήτημα Διάθεσις
προς κρίσιν υπό τής 'Επιτροπής φροντίζει δπως άπαντα τά σχετικά έγγραφων.
τεκμήρια και έγγραφα τίθενται είς τήν διάθεσιν τής Επιτροπής.
17. Πάς εκπαιδευτικός λειτουργός ό όποιος άνευ δικαιολογίας πάρα
λείπει νά έμφανισθή ενώπιον τής 'Επιτροπής δταν κληθή νομίμως προς
τοΰτο ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιασδήποτε οδηγίας νομίμως
καΐ δεόντως διδομένας υπό τής Επιτροπής είναι ένοχος πειθαρχικού
αδικήματος ή δε 'Επιτροπή δύναται αυτεπαγγέλτως νά προβή εις πει
θαρχικήν δίωξιν αύτοΰ.

Παράλειψη
τψόςσυμ
^ςπα^ά
κλησιντης
Επιτροπής.

18. Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής υποβάλλει προς τόν "Υπουργόν, "Ετησία
ουχί άργότερον τής 31ης Μαρτίου εκάστου έτους, εκθεσιν επί τών έργα £κθεσι ς
σιών τής 'Επιτροπής κατά τό προηγούμενον έτος προς πληροφορίαν
τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου.
Μέρος Τρίτον.—ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

19.—(Ι) Θέσις τις δύναται νά είναι μόνιμος ή προσωρινή.
Μόνιμοι και
(2) Μόνιμος ή προσωρινή θέσις δημιουργείται υπό ή δυνάμει νόμου ή Q£°™piva
κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ παρόντος ή οιουδήποτε άλλου
νόμου, καθοριζόντων τόν τίτλον και τόν μισθόν ή τήν μισθοδοτικήν
κλίμακα τής θέσεως.
20. Ό ανώτατος αριθμός τών μονίμων ή προσωρινών θέσεων ορίζεται Ανώτατος
ύπό τοΰ δημιουργοΰντος αύτάς νόμου ή κανονισμών.
άρ.θμός
21. Πάσα μόνιμος θέσις είναι συντάξιμος.

Συντάξιμοι
Οέοεις.

22. Αϊ θέσεις διαιρούνται εϊς κατηγορίας και τάξεις καί βαθμούς ώς καιηγορίαι.
ήθελε καθορισθή ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου
^ ^K Otl
Νοείται δτι μέχρις δτου αί Τοιαΰται κατηγορίαι, τάξεις και βαθμοί
καθορισθώσιν. αί κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως τής ισχύος τοΰ
παρόντος Νόμου υφιστάμενοι ώς προς τάς διαφόρους θέσεις κατηγορίαι,
τάξεις καί βαθμοί θά έξακολουθώσι νά υφίστανται.
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Μέρος Τέταρτον.—ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ!,
ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙς ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Ερμηνεία

23. Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους έκτος εάν έκ τοϋ κει
μένου προκύπτη διάφορος έννοια—
«διορισμός» σημαίνει τήν άπονομήν θέσεως έν τη εκπαιδευτική
υπηρεσία είς π ρ ό σ ω π ο ν μη τελοϋν έν αύτη ή τήν άπονομήν είς π ρ ό 
σ ω π ο ν τελούν έν αύτη θέσεως άλλης ή της ΰ π ' αύτοϋ μονίμως κατε
χόμενης, μή αποτελούσαν π ρ ο α γ ω γ ή ν , δ δέ δρος «διορίζειν» ερμη
νεύεται αναλόγως·
«προαγωγή» σημαίνει αλλαγή ν είς τήν μόνιμρν κατάστασιν εκπαι
δευτικού λειτουργού ήτις συνεπάγεται Ινταξιν· αυτού είς άνωτέραν
τάξιν ή άνώτερον βαθμόν της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή έπί μισθο
δοτικής κλίμακος έχούσης ύψηλότερον άνώτάτον δριον, είτε ή αμοιβή
του αυξάνεται αμέσως διά της τοιαύτης αλλαγής είτε μή ό δέ δ ρ ο ς
«προάγειν» ερμηνεύεται αναλόγως.

Σχέδια
υπηρεσίας.

24.—(Ι) Τά γενικά καθήκοντα και εύθΰναι θέσεως τίνος καί τά διά
τήν κατοχήν αυτής απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται εις σχέδια
υπηρεσίας καταρτιζόμενα ύ π ό τοΰ Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Συμβουλίου.
(2) Σχέδιον υπηρεσίας δυνατόν νά προνοή ώ ς προϋπόθεσιν διορι
σμού ή π ρ ο α γ ω γ ή ς καί τήν ύπό τ ω ν υποψηφίων έπιτυχίαν είς δ ι α γ ω 
νισμόν.

Κοττηγορίαι
θέσεων διά
σκοπούς
διορισμού ή
προαγωγής.

25.—(Ι) Διά σκοπούς διορισμού ή π ρ ο α γ ω γ ή ς αϊ θέσεις διαιρούνται
είς τάς ακολούθους κατηγορίας:
(α) θέσεις Πρώτου Διορισμού, είς τάς οποίας δύνανται νά διο
ρισθώσι π ρ ό σ ω π α μή τελούντα έν τη εκπαιδευτική υπηρεσία
ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
(β) θέσεις Πρώτου Διορισμού καί Προαγωγής είς τάς οποίας
π ρ ό σ ω π α μή τελούντα έν τη εκπαιδευτική υπηρεσία δύνανται
νά διορισθώσιν ή π ρ ό σ ω π α τελούντα έν τη εκπαιδευτική υπη
ρεσία δύνανται νά διορισθώσιν ή π ρ ο α χ θ ώ σ ι ν
(γ) θέσεις Προαγωγής αί όποΐαι πληρούνται 'διά π ρ ο α γ ω γ ή ς .προ
σ ώ π ω ν τελούντων έν τη εκπαιδευτική υπηρεσία είς τήν αμέσως
κατωτέραν τάξιν, θέσιν ή βαθμόν.
(2) Ή κατηγορία έκαστης θέσεως καθορίζεται ύ π ό τοΰ Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ
Συμβουλίου είς τό σχέδιον υπηρεσίας.

Μέθοδος
ενεργείας
ΐ£&νλΑρω°ίν
θέσεων.

26.—(Ι) Κενή θέσις Πρώτου Διορισμού ή κενή θέσις Πρώτου Δ ι 
ρισμοϋ καί Π ρ ο α γ ω γ ή ς δημοσιεύεται είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής
Δημοκρατίας. Ή δημοσίευσις παρέχει τά άφορώντα είς τήν θέσιν
στοιχειά καί καθορίζει τόν τρόπον καί τήν προθεσμίαν υποβολής αΐτή
σεων.
(2) Κενή θέσις Π ρ ο α γ ω γ ή ς πληρούται, άνευ δημοσιεύσεως, διά π ρ ο α 
γ ω γ ή ς εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος είς τήν αμέσως
κατωτέραν τάξιν, θέσιν ή βαθμόν.

Μέθοδοι
πληρώσεως
Θέσεων.

27.—(Ι) Μόνιμος θέσις πληρούται είτε μονίμως, είτε προσωρινώς επί
συμβάσει δι* ώρισμένον χρονικόν διάστημα, είτε άπό μηνός είς μήνα,
ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει.
(2) Προσωρινή θέσις πληρούται εϊτε δι' αποσπάσεως μονίμου εκπαι
δευτικού λειτουργού μή τελούντος έπί δοκιμασία είτε διά τοΰ διορισμού
προσώπου έπί συμβάσει δι' ώρισμένον χρονικόν διάστημα ή από μηνός
είς μήνα, ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει.
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2d. Ουδείς διορίζεται ώς εκπαιδευτικός λειτουργός έκτος έάν—
Προσόντα
(α) είναι πολίτης τής Δημοκρατίας ·
(β) ^ΧΏ συμπληρώσει τό είκοστόν Ετος τής ηλικίας αυτού
(γ) κέκτηται τά προσόντα τά όποια καθορίζονται έν τω σχεδίω
υπηρεσίας διά τήν θέσιν εϊς τήν οποίαν πρόκειται νά γίνη δ
διορισμός
(δ) είναι καλοΟ χαρακτήρος.
(ε) δέν κατεδικάσθη επί διαπράξει αδικήματος ένέχοντος £λλειψιν
τιμιότητος fj ήθικήν αισχρότητα'
(στ) δέν απελύθη προηγουμένως έκ τής εκπαιδευτικής ή τής δη
μοσίας υπηρεσίας διά πειθαρχικόν αδίκημα*
(ζ) πιοτοποιήται Οπό Κυβερνητικού 'Ιατρικού Λειτουργού ώς σω
ιιατικώς κατάλληλος διά τήν θέσιν δι" ήν θά διορισθή κατόπιν
ιατρικής εξετάσεως συμπεριλαμβανομένης καΐ άκτινογραφή
σεως τοΟ θώρακος:
Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά εξουσιοδό
τηση, είς είδικήν περίπτωσιν, τόν επί συμβάσει διορισμόν δι*
ώρισμένον χρονικόν διάστημα προσώπου τό όποιον δέν είναι
πολίτης τής Δημοκρατίας.
29.—(Ι) Μόνιμος διορισμός γίνεται δι* έγγραφου προσφοράς υπό τής Μόνιμοι
'Επιτροπής προς τό πρόσωπον τό όποιον πρόκειται νά διορισθή καί &ι°Ρισμ°ι
τής έγγραφου αποδοχής ύπ* αύτοϋ.
(2) Ή προσφορά αναφέρει τήν άμοιβήν καί τους λοιπούς δρους υπη
ρεσίας τής θέσεως δι* ήν προσφέρεται ό διορισμός.
(3) "Οταν τό πρόσωπον τούτο δηλώση τήν άποδοχήν τής είς αυτό
γενομένης προσφοράς, ή δέ Εκθεσις τοΰ Κυβερνητικού 'Ιατρικού Λει
τουργού δστις έξήτασε τούτο είναι ικανοποιητική, ή 'Επιτροπή πληρο
φορεί εγγράφως τό πρόσωπον τούτο δτι διωρίσθη καί καθορίζει τήν
ημερομηνίαν άπό τής οποίας ισχύει ό διορισμός.
(4) Μόνιμος διορισμός δημοσιεύεται τό ταχύτερον είς τήν έπίσημον
εφημερίδα τής Δημοκρατίας.
30.—(Ι) Μόνιμος διορισμός γίνεται επί δοκιμασία διά διετή χρονική ν Δοκιμασία.
περίοδον :
Νοείται δτι ή Επιτροπή δύναται είς πάσαν είδικήν περίπτωσιν τή
συμβουλή τής αρμοδίας αρχής καί συμφώνως προς οιασδήποτε γενικός
επί τούτω οδηγίας διδομένας ύπό τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου, νά μή
παιτηστ) χρονικήν περίοδον δοκιμασίας ή νά μειώση ή παρατείνη
αύτην.
(2) Ό διορισμός εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος έπι δοκι
μασία δύναται νά τερματισθή καθ* οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής
χρονικής περιόδου δοκιμασίας, άλλα, πριν ή γίνη ό τοιούτος τερματισμός,
δέον νά δοθή είς τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν είδοποίησις τής προς
τερματισμόν προθέσεως περιέχουσα τους λόγους και καλούσα τούτον
δπως προβή είς οιασδήποτε παραστάσεις, τάς οποίας θά έπεθύμει νά
όποβάλη εναντίον τοΰ τοιούτου τερματισμού. "Επι τή λήψει καί εξετάσει
οίωνδήποτε παραστάσεων ή 'Επιτροπή δύναται εΐτέ νά τερματίση τόν
διορισμόν είτε νά παρατείνη τήν χρονικήν περίοδον δοκιμασίας διά
τοσαύτην χρονικήν περίοδον, μή ύπερβαίνουσαν τά δύο Ετη, δσην ή
"Επιτροπή είς έκάστην περίπτωσιν ήθελε θεωρήσει κάτάλληλον. ΑΙ
διατάξεις τοΰ παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται επί πάσης παραταθείσης
περιόδου δοκιμασίας.

ί
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(3) 'Εντός ενός μηνός άπό της λήξεως της χρονικής περιόδου δοκι
μασίας ή 'Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον ό διορισμός εκπαιδευτικού
λειτουργού υπηρετούντος επί δοκιμασία θά έπικυρωθή, παραταθή ή
τερματισθή. 'Εάν ό διορισμός έπικυρωθή ή τερματισθή, είδοποίησις
περί τούτου δημοσιεύεται ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας.
Υπεράριθμο.
διορισμοί

31. (Ι) Ό σ ά κ ι ς κενουται θέσις, ή οποία δεν δύναται νά πληρωθή
λόγω μή υπάρξεως υποψηφίου κατέχοντος τά απαιτούμενα προσόντα,
ή Επιτροπή δύναται, τη αιτήσει τοϋ Υπουργού, νά προβή είς ύπεράριθμον
διορισμόν είς άλλην θέσιν κατωτέρου επιπέδου και μισθού έν τω αΰτω
Τμήματι.
(2) "Εκαστος υπεράριθμος διορισμός γίνεται επί προσωρινής βάσεως
καΐ τερματίζεται τό ταχύτερον μετά τήν πλήρωσιν τής θέσεως, αντί
τής οποίας έγένετο :
Νοείται δτι εάν ύπαρξη κενή θέσις εις τήν οποίαν έγένετο υπεράριθμος
διορισμός, ούτος δύναται νά συνεχισθή μέχρις δτου ή κενή θέσις οϋτω
πληρωθή.

Διορισμοί
έπίσυμβάσει

32.—(Ι) Διορισμοί έπι συμβάσει γίνονται δι* εγγράφου συμβάσεως
περιεχούσης τήν διάρκειαν τής συμβάσεως, τήν άμοιβήν τοϋ διοριζο
μένου προσώπου καΐ τους λοιπούς δρους τοΰ διορισμού.
(2) Ή διάρκεια τής συμβάσεως, ή αμοιβή και ot λοιποί δροι τοΰ
διορισμού αποφασίζονται ΰπό τοΰ Υπουργού έν συνεννοήσει μετά τοΰ
Υπουργού Οικονομικών.

Διορισμοί
onto μηνός
είς μήνα.

33.—(Ι) Διορισμός άπό μηνός είς μήνα γίνεται δι* έγγραφου προσφοράς
ΰπό τής 'Επιτροπής προς τό έπιλέγέν προς διορισμόν πρόσωπον καί
έγγραφου αποδοχής ύπ* αύτοΰ.
_ 'γ;
(2) Ή προσφορά περιέχει τήν άμοιβήν καί τους λοιπούς δρους υπηρε
σίας.
(3) Διορισμός άπό μηνός είς μήνα δύναται νά τερματισθή δι* έγγραφου
ειδοποιήσεως ενός μηνός ή δια πληρωμής μισθού ενός μηνός άντι
είδοποιήσεως.

Άναπληρωτι
κοί διορισμοί.

34.—(Ι) "Οταν θέσις κενουται δι* οίονδήποτε λόγον ή ό κάτοχος ταύ
της απουσιάζει έπ* αδεία ή τελή έν άνικανότητι δύναται νά διορισθή
έτερον πρόσωπον δπως ενεργή άναπληρωτικώς άντ* αυτού ΰπό τοιού
τους δρους ώς ήθελε καθορισθή.
(2) Άναπληρωτικός διορισμός γίνεται τή συστάσει τοΰ 'Υπουργού.

Προαγωγοί.

35.—(Ι) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός προάγεται είς αλλην θέσιν,
έκτος έάν—
(α) ύπάρχη κενή τοιαύτη θέσις·
(β) κατέχη τά προσόντα τά όποια προβλέπονται είς τό σχέδιον
υπηρεσίας διά τήν τοιαύτην θέσιν
(γ) είς τάς τελευταίας δύο έμπιστευτικάς εκθέσεις περί αυτού δέν
ανεφέρθη ώς ακατάλληλος διά προαγωγήν
(δ) δέν έτιμωρήθη διαρκούσης τής προηγουμένης διετίας διά
πειθαρχικόν αδίκημα σοβαρδς φύσεως.
(2) ΑΙ διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών προς προαγωγήν
αποφασίζονται βάσει τής αξίας, των προσόντων και τής αρχαιότητος.
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(3) Κατά τήν προαγωγήν ή Επιτροπή λαμβάνει δεόντως ΰπ' δψιν
τάς περί των υποψηφίων έμπιστευτικάς εκθέσεις καΐ τάς έπί τούτω
συστάσεις του οικείου επιθεωρητού.
(4) "Οταν εκπαιδευτικός λειτουργός προαχθή είς θέσιν έν τη οποία
ένήργει άναπληρωτικώς, ή προαγωγή αύτοΟ δυνατόν νά γίνη άπό
τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν έκενώθη ή θέσις fj άπό τής ημερο
μηνίας άπό τής οποίας διωρίσθη δπως υπηρέτη άναπληρωτικώς,
οίαδήποτε τών ημερομηνιών τούτων είναι ή μεταγενέστερα.
(5) Προαγωγή γίνεται δι* έγγραφου προσφοράς υπό τής "Επιτροπής
είς τόν προαχθησόμενον έκπαιδευτικόν λειτουργόν καΐ έγγραφου
αποδοχής ΰπ* αότοΟ. Ή προσφορά καθορίζει, μεταξύ άλλων, τήν ημερο
μηνίαν προαγωγής, τόν πληρωτέον μισθόν καΐ τήν ήμερομηνίαν τυχόν
προσαυξήσεως.
(6) ΑΙ προαγωγοί δημοσιεύονται είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής
Δημοκρατίας.
36.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), εμπιστευτικά! · Εμπιστεύε
εκθέσεις περί πάντων τών εκπαιδευτικών λειτουργών ετοιμάζονται χαΐ εκθέσεις.
καΐ υποβάλλονται περιοδικώς εις τήν Έπιτροπήν κατά τόν καθωρισμένον
τρόπον καΐ χρόνο ν.

* *

*

(2) "Εμπιστευτικοί εκθέσεις υποβάλλονται είς τήν "Επιτροπήν άνά
έξάμηνον περί παντός εκπαιδευτικού λειτουργού υπηρετούντος έπί
δοκιμασία. Ή τελική Ικθεσις υποβάλλεται ενα μήνα προ τής λήξεως
τήζ ΧΡ ο ν ι κ Πζ περιόδου δοκιμασίας και περιλαμβάνει όριστικήν σύστασιν
περί του έάν ό διορισμός τοΰ εκπαιδευτικού λειτουργού δέον νά έπικυ
ρωθή ή ή χρονική περίοδος δοκιμασίας αυτού δέον νά παραταθή ή ό
διορισμός αυτού δέον νά τερματισθή.
(3) Ό συντάσσων έμπιστευτικήν εκθεσιν έν σχέσει προς ώρισμένον
έκπαιδευτικόν λειτουργόν, έν τη όποια οΰτος επικρίνεται δι* όλιγωρίαν,
παραλείψεις ή άνάρμοστον συμπεριφοράν έν τη εκτελέσει τών καθη
κόντων του, υποχρεούται δπως αμα τη υποβολή αυτής ανακοίνωση
είς τόν περί ού πρόκειται έκπαιδευτικόν λειτουργόν τό μέρος τούτο
τής εκθέσεως.
'Εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής εϊς αυτόν ανακοινώσεως ό εκπαι
δευτικός λειτουργός δικαιούται δπως ζήτηση εγγράφως παρά τής
αρμοδίας αρχής τήν διαγραφήν ή τροποποίησιν τοΰ μέρους τούτου τής
εκθέσεως καί ή αρμοδία αρχή εξετάζει τό ζήτημα και αποφασίζει έπί
τούτου.
37.—(Ι) Ή άρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικών λειτουργών κατεχόντων Αρχαιότης
τήν αυτήν θέσιν, τάξιν ή βαθμόν τής αυτής θέσεως κρίνεται βάσει τής υπαλλήλων.
ημερομηνίας τής Ισχύος του διορισμού ή τής προαγωγής των ε'ις τήν
συγκεκριμένην θέσιν ή τάξιν ή βαθμόν.

^.jt

%■

(2) "Εν περιπτώσει ταυτοχρόνου διορισμού, ή προαγωγής είς τήν
συγκεκριμένην θέσιν, τάξιν ή βαθμόν τής αυτής θέσεως, ή άρχαιότης
κρίνεται συμφώνως προς τήν προηγουμένην αρχαιότητα τών έκπαιδευ
τικών λειτουργών.
(3) Ή άρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικών λειτουργών κατεχόντων
διαφόρους θέσεις ή βαθμούς μετά τών αυτών μισθοδοτικών δρων
κρίνεται συμφώνως προς τάς ημερομηνίας τής ισχύος τών διορισμών
των είς τάς παρούσας θέσεις αυτών ή, έάν αϊ ήμερομηνίαι είναι αί αύταί,
συμφώνως προς τήν προηγουμένην αρχαιότητα αυτών.
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(4) Ή άρχαιότης μεταξύ εκπαιδευτικών λειτουργών κατεχόντων
θέσεις μετά διαφόρων μισθοδοτικών δρων κρίνεται συμφώνως προς
τους μισθοδοτικούς δρους των αντιστοίχων θέσεων
(5) Ή άρχαιότης εκπαιδευτικών λειτουργών κατεχόντων την αυτήν
θέσιν, ό μισθός και ό τίτλος τής οποίας ήλλαξαν συνεπεία αναθεωρήσεως
μισθών ή αναδιοργανώσεως, κρίνεται συμφώνως προς τήν αμέσως
προ της τοιαύτης αναθεωρήσεως ή αναδιοργανώσεως αρχαιότητα τών
εκπαιδευτικών λειτουργών.

*
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(6) Ή άρχαιότης εκπαιδευτικού λειτουργού έπαναδιορισθέντος εϊς
τήν αυτήν θέσιν κατόπιν διακοπής υπηρεσίας κρίνεται, τηρουμένων
τών λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου καΐ τών διατάξεων παντός
έτερου νόμου, βάσει της ημερομηνίας της ισχύος τοϋ επαναδιορισμού του.
(7) Έν τω παρόντι αρθρω—
«μισθοδοτικοί δροι» έν σχέσει προς θέσιν τινά σημαίνει τον μισθόν
της θέσεως ή, προκειμένου περί μισθοδοτικής κλίμακος, το άνώτατον
ση μείον τής κλίμακος·
«προηγουμένη άρχαιότης» σημαίνει αρχαιότητα τών εκπαιδευτικών
λειτουργών έν τη θέσει, τάξει ή βαθμώ ή οποία κατείχετο ύπ* αυτών
αμέσως προ τής είσόδου των εις τήν παροΟσαν αυτών θέσιν, τάξιν
ή βαθμόν, έάν δέ ή τοιαύτη άρχαιότης είναι ή αυτή, ή προηγουμένη
άρχαιότης κρίνεται διά της αυτής μεθόδου εφαρμοζόμενης αναδρο
μικώς μέχρι τών πρώτων διορισμών τών εκπαιδευτικών λειτουργών
εις τήν έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν. Έν ή περιπτώσει ή άρχαιότης
είς τους πρώτους διορισμούς είναι ή αυτή, ή προηγουμένη άρχαιότης
κρίνεται βάσει της ηλικίας τών εκπαιδευτικών λειτουργών.
•Απόσπασις.

Μετάθεσις

38. "Οταν άπαιτήται δπως εκπαιδευτικός λειτουργός άσκηση προσω
ρινώς τάς αρμοδιότητας κενής θέσεως άλλως ή ύπό άναπληρωτικήν
Ιδιότητα, ή όπως εκτέλεση ειδικά καθήκοντα είς κλάδον τινά άλλον
εκείνου είς τον όποιον ή θέσις αύτοϋ ανήκει, αποσπάται ούτος είς τήν
θέσιν ή τον κλάδον τούτον.

*
*

*

39.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), μεταθέσεις
εκπαιδευτικών λειτουργών ενεργούνται ύπό τής 'Επιτροπής.
(2) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών αϊ όποΤαι δέν συνεπά
γονται μεταβολήν είς τάς ύπ* αυτών κατεχόμενος θέσεις καΐ τά συναφή
προς αυτάς καθήκοντα ή αλλαγή ν τόπου διαμονής ενεργούνται ΰπό τής
αρμοδίας αρχής :
Νοείται δτι είς εξαιρετικός περιπτώσεις επειγούσης φύσεως ή αρμο
δία αρχή δύναται νά προβή είς προσωρινήν μετάθεσιν συνεπαγομένην
άλλαγήν τόπου διαμονής οιά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τάς τεσσαρά
κοντα καΐ δύο ημέρας.

Έκποαδεσπκά
40.—(Ι) ΣειραΙ εκπαιδευτικών μαθημάτων καΐ αλλαι διευκολύνσεις
μαθήματα
δυνατόν νά διευθετηθώσι προς τόν σκοπόν βελτιώσεως τής Ικανότητος
τών εκπαιδευτικών λειτουργών είς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων
αυτών καΐ αποκτήσεως ύπ αυτών τών απαιτουμένων προσόντων διά
νά προοδεύσωσιν εντός τής υπηρεσίας, δυνατόν δέ νά άπαιτηθή παρά τών
εκπαιδευτικών λειτουργών δπως παρακολουθώσι τά τοιαύτα μαθή
ματα.
(2) Παρά τών εκπαιδευτικών λειτουργών δυνατόν νά άπαιτηθή δπως
έττιτύχωσιν είς τοιαύτας εξετάσεις ή δοκιμασίας, οίαι ήθελον άποφασισθή
ύπό τοΟ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου ή προβλέπονται είς τά σχετικά σχέδια

υπηρεσίας.

**

,
*
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41.—(Ι) Τηρουμένων των εκάστοτε έν Ισχύϊ διατάξεων τταντός έτερου παραίτησις.
νόμου ή πάσης άλλης διατάξεως έχούσης νομοθετικήν ίσχύν ουδείς
εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται νά παραιτηθή τής θέσεως του δνευ
προηγουμένης αδείας της Επιτροπής.
(2) 'Εκπαιδευτικός λειτουργός παραιτούμενος τής θέσεως του άνευ
τοιαύτης προηγουμένης αδείας θεωρείται απών έκ καθήκοντος άνευ
αδείας και υπόκειται εις άπόλυσιν.
42. Ή άφυπηρέτησις μονίμων συνταξίμων εκπαιδευτικών λειτουργών
διέπεται υπό τών εκάστοτε έν Ισχύϊ καΐ είς αυτούς άψορωσών διατάξεων
περί συντάξεων.

Αφυπηρέτησις

43. Ή ηλικία εκπαιδευτικών λειτουργών αποδεικνύεται δια τοιού Ηλικία
των αποδεικτικών οτοχείων οία τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε εκπαιδευτικών
Καθορίσει.
λειτουργών.
Μέρος Πέμπτον.—ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
44. Αί άπολαβαι εκπαιδευτικών λειτουργών περιλαμβάνουσι
μισθόν αυτών και τοιαύτα επιδόματα οία ήθελον καθορισθή.

τον Απόλαβα'.

45. Τα ωφελήματα άφυπηρετήσεως μονίμου εκπαιδευτικού λειτουργού Ωφελήματα
καθορίζονται ύπό τής εκάστοτε έν Ισχύϊ και είς αυτόν άφορώσης νομό «φυπηρετή
σεως.
θεσίας περί συντάξεων.
46. Εις έκαστον έκπαιδευτικόν λειτουργόν δυνατόν νά χορηγήται Άδεια.
τοιαύτη άδεια οία ήθελε καθορισθή.
47. "Εκαστος εκπαιδευτικός λειτουργός
ίατρικήν περίθαλψιν οία ήθελε καθορισθή.

δικαιούται

είς

τοιαύτην

"Εκτον.—ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
48.—(Ι) "Εκαστος εκπαιδευτικός λειτουργός οφείλει
(α) νά εί ναι νομιμόφρων

ιατρική
περίθαλψις.

Μέρος
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θεμελιώδη
καθήκοντα
καθήκοντα
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(β) να εκτελη πιστώς και ανελλιπώς τα καθήκοντα αυτού*
(γ) νά έκτελή τάς διδομένας έντολάς και έκδιδομένας οδηγίας και
νά συμμορφοΰται προς αύτάς·
(δ) νά μή ενεργή ή παραλείπη ή συμπεριφέρηται κατά τρόπον ό
όποιος δυνατόν νά δυσφήμηση τήν εκπαιδευτική ν ύπηρεσίαν
γενικώς ή τήν θέσιν αυτού είοικώς, ή, ό όποιος δυνατόν νά
τείνη είς κλονισμόν τής εμπιστοσύνης τοΟ κοινού είς τήν έκπαι
δευτικήν ύπηρεσίαν
(ε) νά συμπεριφέρηται πρεπόντως προς τους ανωτέρους και τους
. συναδέλφους αυτού καΐ προς τό κοινόν.

έκπαιδευτικ
εκπαιδευτικών
λειτουργών

(2) Τά καθήκοντα εκπαιδευτικού λειτουργού είναι τά συνήθη καθή
κοντα τής θέσεως αυτού καί οιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα τά
όποια δυνατόν νά άνατεθώσιν είς αυτόν, ώς ήθελε καθορισθή ε'ις τά
σχέδια υπηρεσίας.
49.—(Ι) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται δπως καταστή Συντεχνία έκ
ή τελή μέλος συντεχνίας ή συνομοσπονδίας ή όποια δεν αποτελείται παιδευτικών
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αποκλειστικώς ες εκπαιδευτικών λειτουργών ή, μολονότι αποκλειστικώς
οϋτως αποτελούμενη ένοΰται μεθ* οιασδήποτε ετέρας συντεχνίας ή
συνομοσπονδίας ή οποία δέν αποτελείται αποκλειστικώς εξ εκπαιδευτι
κών λειτουργών ή δημοσίων υπαλλήλων.

λειτουρνών

'
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(2) Οιαδήποτε τυχόν διαφορά αναφυόμενη μεταξύ της Δημοκρατίας
και εκπαιδευτικών λειτουργών και σχετιζόμενη προς άπασχόλησιν ή
τους δρους απασχολήσεως εξετάζεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον.
Απουσία
άνευ ηδείας

50. Εκπαιδευτικός λειτουργός απουσιάζων εκ καθήκοντος άνευ
αδείας ή ήθελημένως αρνούμενος ή παραλείπων νά εκτέλεση τά καθή
κοντα αύτοϋ υπόκειται είς άπόλυσιν έκ της υπηρεσίας.

Δημοσιεύματα
Οπό εκπαιδευ
τικών λειτουρ
γών.

51. (Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ εδαφίου (2), ουδείς εκπαι
δευτικός λειτουργός—
(α) ενεργεί ώς εκδότης εφημερίδος ή συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως
εϊς τήν διαχείρισιν αυτής ή συνεργάζεται μετ* αυτής άνωνύμως
ή δημοσιεύει εν αύτη οιανδήποτε Ολην ή μεταδίδει δια του ρα
διοφώνου ή της τηλεοράσεως, ό,τιδήποτε τό όποιον δυνατόν
λογικώς νά θεωρηθή ώς πολιτικής ή διοικητικής φύσεως*
(β) δίδει συνέντευξιν είς τον έκδότην ή τό προσωπικόν οιασδήποτε
εφημερίδος ή πρακτορείου ειδήσεων περί οίουδήποτε θέματος,
τό όποιον δυνατόν λογικώς νά θεωρηθή ώς πολιτικής ή διοι
κητικής φύσεως, ή υποστηρίζει διά τών απόψεων ή τής επιρ
ροής του οίανδήποτε εφημερίδα,
άνευ τής αδείας τής αρμοδίας αρχής.
(2) 'Εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται—
(α) νά δημοσιεύη ενυπογράφως οιανδήποτε ϋλην μή οΰσαν πολι
τικής ή διοικητικής φύσεως, ή οποία αναφέρεται είς θέματα
γενικού ενδιαφέροντος ή σκοπεί τήν προαγωγήν τών συμφε
ρόντων τής εκπαιδεύσεως*
(β) νά μεταδίδη διά του ραδιοφώνου ή τής τηλεοράσεως, εκτός τών
εργασίμων ωρών, οίανδήποτε ϋλην, μή οΰσαν πολιτικής ή
διοικητικής φύσεως ή οποία αναφέρεται είς θέματα γενικού
ενδιαφέροντος ή σκοπεί τήν προαγωγήν τών συμφερόντων τής
εκπαιδεύσεως*
', ,
(γ) έκτος τών εργασίμων ωρών, νά λαμβάνη μέρος εις οίανδήποτε
έκπομπήν μουσικών ή δραματικών προγραμμάτων, περιλαμβα
νομένων τής αναγνώσεως καΐ ψυχαγωγίας, ή συμμετέχη τής
προπαρασκευής τοιαύτης εκπομπής*
(3) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται δπως πληρωθή
δι* οίανδήποτε δημοσίευσιν ή έκπομπήν άνευ τής αδείας τής αρμοδίας
ά
ρχής·
(4) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου ό δρος «έφημερίς» 2χει
τήν υπό τοϋ περί Τύπου Νόμου άποδοθεϊσαν είς αυτόν Εννοιαν.

Κεφ. 79.
69 τοϋ 1 9 6 5 .
'Ενδιαφέρον
είς τοπικας
£ταιρ*(ας,
Κ..λ.ΤΓ.

52.—(Ι) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται δπως συμμε
τέχη αμέσως ή εμμέσως τής διοικήσεως οιασδήποτε εταιρείας ή συνε
ταιρισμού ή άλλης επιχειρήσεως Ιδιωτικής φύσεως.
(2) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται δπως αμέσως ή
εμμέσως απόκτηση ή κατέχη οίανδήποτε μετοχήν ή άλλο συμφέρον
εις οίανδήποτε έταιρείαν ή συνεταιρισμόν ή αλλην έπιχείρησιν Ιδιωτικής
φύσεως, η άπόκτησις ή κατοχή τών οποίων δυνατόν νά είναι ασυμβί
βαστος προς τήν εκτέλεσιν τών επισήμων αΰτοΟ καθηκόντων.
(3) "Αμα τω διορισμώ του είς τήν έκπαιδευτικήν ΰπηρεσίαν ό εκπαι
δευτικός λειτουργός αποκαλύπτει είς τόν Ύπουργόν Οίκο νομικών
στοιχεία οιασδήποτε επενδύσεως ή συμφέροντος τής έν τω έδαφίω (2)
αναφερομένης φύσεως κατεχομένου ύπ* αύτοϋ αμέσως ή εμμέσως.
(4) Τό Ύττουργικόν Συμβούλιον δύναται εϊτε νά διάταξη τόν τοιούτον
έκτταιδευτικόν λειτουργόν νά άποξενωθτ] πάσης ή οιασδήποτε τών
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τοιούτων επενδύσεων ή συμφερόντων ή να δώση εις αυτόν αδειαν
κατοχής αυτών :
Νοείται δτι ουδεμία άδεια απαιτείται ώς προς οιασδήποτε τοποθε
τήσεις είς οιαδήποτε χρεώγραφα τής Δημοκρατίας ή οιασδήποτε τοπο
θετήσεις εις ταμιευτήριον.
53. Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται δπως καταχρώμενος .Λιιόκτησις
της θέσεως του απόκτηση αμέσως ή εμμέσως οιανδήποτε άκίνητον ακινήτου
ίδιοκτηοίος
ίδιοκτησίαν.
54.—(Ι) Το σύνολον τοϋ χρόνου τοϋ εκπαιδευτικού λειτουργού ιδιωτική
τελεί είς την διάθεσιν τής Δημοκρατίας, εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέ άπασχόλησκ.
πεται είς τους όρους τοϋ διορισμού του.
(2) 'Εκπαιδευτικός λειτουργός του οποίου το σύνολον τοΰ χρόνου
τελεί είς τήν διάθεσιν τής Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να άσκή οιονδή
ποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να άσχολήται ή μετέχη εϊς οίανδήποτε
έργασίαν ή έπιχείρησιν :
Νοείται ότι είς εξαιρετικός περιπτώσεις ή αρμοδία αρχή δύναται
να χορήγηση αδειαν είς έκπαιδευτικόν λειτουργόν διά μερικήν άπασχό
λησιν ή πρόσληψιν έφ° όσον τούτο δεν επηρεάζει αμέσως ή εμμέσως
τήν άρτίαν έκτέλεσιν τών καθηκόντων τοΰ εκπαιδευτικού λειτουργού :
Νοείται περαιτέρω ότι πάσα τοιαύτη άδεια δυνατόν νά υπόκειται
είς όρον ότι το σύνολον ή οιονδήποτε μέρος πάσης αμοιβής πληρωτέας
εν σχέσει προς οίανδήποτε τοιαύτην άπασχόλησιν ή πρόσληψιν θά
καταβάλληται εϊς τό δημόσιον ταμεΐον.
55.—(Ι) Πάσα έγγραφος ή προφορική πληροφορία περιερχομένη Επίσημοι
είς γνώσιν εκπαιδευτικού λειτουργού κατά τήν έκτέλεσιν τών καθη ^ληροφορίσι
κόντων αύτοΰ είναι εμπιστευτική, απαγορεύεται δε νά κοινοποιηθή μαρτυρία και
εις οιονδήποτε πρόσωπον, είμή διά τήν δέουσαν έκτέλεσιν υπηρεσιακού έγγραφη.
καθήκοντος ή κατόπιν ρητής εντολής της αρμοδίας αρχής.
(2) "Οταν έπιδοθή είς έκπαιδευτικόν λειτουργόν κλήσις όπως δώση
μαρτυρίαν επί θέματος αναφερομένου εϊς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων
αυτού ή προσαγάγη έπίσημον εγγραφον τελούν υπό τήν φύλαξιν αυτού,
ό εκπαιδευτικός λειτουργός αναφέρει τό ζήτημα εις τήν άρμοδίαν αρχήν
προς άπόφασιν κατά πόσον ή τοιαύτη μαρτυρία ή ή προσαγωγή τοΰ
τοιούτου έγγραφου αντίκειται προς τό δημόσιον συμφέρον, ή δε
αρμοδία αρχή, άφοΰ συμβουλευθή τον Γενικόν Εισαγγελέα τής Δημο
κρατίας, αποφασίζει αναλόγως επί του ζητήματος.
(3) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται όπως δώση τεχνικήν
ή επαγγελματική ν συμβουλήν εϊς οιονδήποτε πρόσωπον άνευ τής αδείας
τής αρμοδίας άρχής> είμή προς έκτέλεσιν υπηρεσιακού καθήκοντος.
56.—(Ι) 'Εκπαιδευτικός λειτουργός, κατά τοΰ οποίου ήρξατο διαδι Πιώγε απκ
κασία πτωχεύσεως πληροφορεί αμέσως περί αυτής τον Προϊστάμενον
τοΰ Τμήματος αύτοΰ.
(2) "Αμα τη κηρύξει αυτού ώς πτωχεύσαντος ή άμα τη έκδόσει
διατάγματος παραλήψεως εναντίον αύτοΰ ή άμα τη έπιτεύξει συμβιβασμού
μετά τών πιστωτών αύτοΰ, ό εκπαιδευτικός λειτουργός τίθεται εϊς
διαθεσιμότητα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και δεν
αποκαθίσταται, εκτός έάν εκ τής ενώπιον τοϋ δικαστηρίου διαδικασίας
ή κατόπιν εξετάσεως τών γεγονότων φανή ότι αί οικονομικοί αύτοΰ δυσ
χέρειαι προεκλήθησαν εξ αναπόφευκτου ατυχίας και δεν ώφείλοντο
εϊς σπατάλη ν ή 2νοχον άπρονοησίαν, ή έκτος έάν συντρέχωσιν ελα
φρυντικά διά τον έκπαιδευτικόν λειτουργόν.
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57. (Ι) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται όπως αμέσως
η εμμέσως λάβη ή δώση οιονδήποτε δώρον συνιστάμενον εϊς χρήματα,
άλλα αγαθά, δωρεάν ταξίδια ή έτερα προσωπικά ωφελήματα (πλην
συνήθων δώρων παρά προσωπικών φίλων ή εις προσωπικούς φίλους):
Νοείται δτι έπι rfj άφυπηρετήσει του εκ της υπηρεσίας εκπαιδευτικός
λειτουργός δύναται νά δεχθή δώρον κατά τον καθωρισμέναν τρόπον :
Νοείται περαιτέρω Οτι ή διάταξις αϋτη δύναται νά χαλαρωθή υπό τοΰ
Υπουργικού Συμβουλίου εις οιανδήποτε είδικήν περίπτωσιν, δπου τό
Ύπουργικόν Συμβούλιον θεωρεί δτι θά ήτο άνεπιθύμητον ή άντίθετον
προς τό δημόσιον συμφέρον νά άπορριφθη τό δώρον.
(2) 'Οσάκις θά ήτο άνεπιθύμητον διά τό δημόσιον συμφέρον νά
άπορριφθη δώρον, ό εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται νά άποδεχθή
τοϋτο άλλ αναφέρει αμέσως τό γεγονός εις τον Προϊστάμενον του
Τμήματος αΰτοϋ, τό δε δώρον διατίθεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον.
(3) Ό εκπαιδευτικός λειτουργός αναφέρει εις τον Προϊστάμενον
τοΰ Τμήματος αΰτοϋ τήν κατά παράβασιν των διατάξεων τοΰ παρόντος
άρθρου γενομένην εις αυτόν προσφοράν δώρου.
Λωροδοκκιι

'Αστική
ευθύνη δι"
στιώλειαν η
ζημίαν

Δ η μ ό σ ι α ι ουγ
κεντρώοε>ς

Πολιτικού
Ριρσοτηριό
τητες.

Διατάξει*
ώς τιρός
οικονομά
ι If | If ΠΌ

58. Έάν δώρον, χρηματικόν ή άλλο, προσφερθή ή δοθή είς έκπαιδέυ
τικόν λειτουργόν έναντι υπηρεσίας παρασχεθείσης ή παρασχεθησομένης
ύπ' αύτοϋ υπό τήν έπίσημον αύτοΟ Ιδιότητα, ό εκπαιδευτικός λειτουργός
οφείλει νά πληροφόρηση αμέσως τον Προϊστάμενον τοΰ Τμήματος
αΰτοϋ.
59. Ό εκπαιδευτικός λειτουργός ευθύνεται έναντι της Δημοκρατίας
διά πάσαν άπώλειαν ή ζημίαν προξένουμένην υπό της ηθελημένης
πράξεως ή παραλείψεως αΰτοϋ κατά τήν έκτέλεσιν τών δημοσίων αΰτοϋ
καθηκόντων και δύναται νά έπι βαρύ νθή διά της οϋτω προξενηθείσης
απώλειας ή ζημίας.
60. Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται όπως συγ.καλή
δημοσίαν σϋγκέντρωσιν ττρός τον σκοπόν κρίσεως ή έπικρίσεως
οιασδήποτε κυβερνητικής πράξεως ή συμμετέχη τοιαύτης συγκεντρώ
σεως.
61.—(Ι) Πάς εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται νά έχη οιασδήποτε
πολιτικάς απόψεις,, εφ* όσον αϊ τοιαϋται απόψεις δεν αντιστρατεύονται
τήν δέουσαν έκτέλεσιν τών εκπαιδευτικών αΰτοϋ καθηκόντων και δεν
έπηρεάζουσι τήν έφαρμογήν της κυβερνητικής πολιτικής.
(2) Διά νά δύναται δε νά έφαρμόζη τήν κυβερνητικήν πολιτικήν άνευ
προκαταλήψεως ώς έκ τών πολιτικών απόψεων αΰτοϋ, απαγορεύεται
όπως εκπαιδευτικός λειτουργός—
(α) άναμιγνύηται εις τήν προώθησιν πολιτικής προπαγάνδας ύφ*
οιανδήποτε μορφήν
(β) άναμιγνύηται είς δημοσίας εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτηρος·
(γ) Ιδρύη οργανώσεις έχουσας πολιτικάς επιδιώξεις ή άνήκη
είς αύτάς,
εντός ή εκτός της Δημοκρατίας.
62.—(Ι) Έάν ώς ττρός έκπαιδευτικόν λειτουργόν, λόγω τοΰ τρόπου
καθ* όν οΰτος διαβιοΐ ή λόγω της αιφνίδιας αποκτήσεως ύπ' αΰτοϋ κι
νητής ή ακινήτου Ιδιοκτησίας δυσαναλόγως προς τάς άπολαβάς και
τά γενικά οίκονομικά μέσα αΰτοϋ, έγερθή εύλογος υποψία ώς προς τήν
πήγήν τών οίκονομικών αΰτοϋ πόρων, δύναται νά γίνη έρευνα κατά τον
καθωρισμένον τρόπον προς τόν σκοπόν εξακριβώσεως αυτών. Έάν έκ
της τοιαύτης έρεύνης έξακριβωθή ότι ό εκπαιδευτικός λειτουργός απέ
κτησε τοιούτους πόρους ύπό συνθήκας συνιστώσας αδίκημα ή πειθαρ
χικόν αδίκημα, ή αρμοδία αρχή προβαίνει είς τήν ασκησιν διώξεως
κατ* αύτοϋ.
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(2) Ουδείς εκπαιδευτικός λειτουργός επιτρέπεται όπως ύπογράψη
χρεώστικόν γραμμάτιον, συναλλαγματικών ή είκονικήν συναλλαγμα
τικήν, είτε ώς πρωτοφειλέτης είτε ώς εγγυητής, εν σχέσει προς όφειλάς
ετέρου εκπαιδευτικού λειτουργοί) ή μέλους τοϋ κοινού μετά του οποίου
ευρίσκεται ή ενδέχεται να εύρεθή εις έπαφήν κατά την έκτέλεσιν τών
υπηρεσιακών αύτοΟ καθηκόντων :
Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δεν εφαρμόζεται έπί χρεωστικού γραμ
ματίου διά δάνειον συναφθέν ύπό εκπαιδευτικού λειτουργού έκ τοϋ
Ταμιευτηρίου των εκπαιδευτικών λειτουργών.
Μέρος "Ερδομον—ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ .
63.—(Ι) 'Εκπαιδευτικός λειτουργός

υπόκειται εις πειθαρχικήν δίω Πειθαρχικά

Jjy

αδικήματα

(α) εάν διάπραξη αδίκημα ένέχον ελλειψιν τιμιότητος ή' ήθικήν
αισχρότητα
(β) εάν ένεργήση ή' παράλειψη τι κατά τρόπον ίσοδυναμρΰντα προς
παράβασιν οιουδήποτε τών καθηκόντων ή υποχρεώσεων εκ
παιδευτικού .λειτουργού.
■■■'...,
(2) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου ό δρος «καθήκοντα ή
υποχρεώσεις εκπαιδευτικού λειτουργού» περιλαμβάνει πάν καθήκον η
ύποχρέωσιν έπιβαλλόμένην έπί εκπαιδευτικού λειτουργού δυνάμει τοΰ
νόμου της Δημοκρατίας ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή παντός άλλου
εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου ή δυνάμει οιασδήποτε διοικητικής πράξεως
γενομένης δυνάμει τούτων, ή δυνάμει οιασδήποτε εκδοθείσης διαταγής
ή οδηγίας.
64. Πειθαρχική δίωξις δεν δύναται νά άσκηθή κατά εκπαιδευτικού ούδείςέκ
λειτουργού διά τό αυτό πειθαρχικόν αδίκημα τοΰ οποίου ούτος ήδη, παιδευτικός
ευρέθη ένοχος ή διά τό όποιον ήθωώθη,
λειτουργός
· ' ■ ■ ' ■ " . ' '

διά τό αυτό
αδίκημα.

65.' Ώ ς προς τό αυτό πειθαρχικόν αδίκημα δεν επιβάλλονται πλείονες Μία μόνον
τής μιας πειθαρχικής ποινής :
πειθαρχική
Νοείται δτι έπίπληξις ή αυστηρά έπίπληξις δύναται νά έπιβληθή όμοΰ Τκαστον
μετά πάσης κοινής καθοριζομένης εις τάς παραγράφους (]>), (δ), ή fej πειθαρχικόν
τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 69!
αδίκημα.
66. Ουδεμία πειθαρχική δίωξις ασκείται καθ' οίουδήποτε προσώπου ουδεμία
άφ* δτου τούτο έπαυσε να είναι εκπαιδευτικός λειτουργός.
πειθαρχική
.
-■

.ρ

' " . ! .

,' ■ ' · . · '


■

.
"'■

δίωξις ειμή
κατά εκ
παιδευτικού
λειτουργού.

67. "Εάν ποινική. δίωξις άσκηθή κατά εκπαιδευτικού λειτουργού, Ποινική
ουδεμία πειθαρχική δίωξις επιτρέπεται νά άσκηθή ή συνεχισθή κατ* δίωζις.
αύτοϋ διά λόγους, σχετιζομένους^προς τήν ποινικήν δίωξιν, μέχρις δτου
αύτη λάβη όριστικόν τέλος.
68. Εκπαιδευτικός λειτουργός διωχθείς διά ποίνικόν αδίκημα καΐ  „
μή ευρεθείς Ενοχος δέν δύναται νά διωχθή' πειθαρχικώς έττΐ τη άΟτ^
p^^xlKr}
κατηγορία, δύναται όμως νά διωχθή διά'πειθαρχικόν αδίκημα προκύπτον κατόπιν: ·
έκ διαγωγής αυτού ή όπόία σχετίζεται μέν προς τήν ποινικήν ύπόθεσιν π°|νίκής
άλλα δέν εγείρει τό αυτό έπίδικον θέμα ώς τό τής κατηγορίας κατά τήν διω^εω{^
ποινικήν δΐώξιν.
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ποιναΐ.

69.—ί( Ι) Αί ακόλουθοι πειθαρχικοί ττοιναί δυνατόν νά. έπιβληθώσι
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου:
(α) έπίπληξις·
(β) αυστηρά έπίπληξις·
(γ) πειθαρχική μετάθεσις·
(δ)' διακοπή ετησίας προσαυξήσεως·
(ε) αναβολή ετησίας προσαυξήσεως·
(στ) χρηματική ποινή μή υπερβαίνουσα τάς άπολαβάς τριών μηνών
(ζ) υποβιβασμός είς τήν μισθολογικήν κλίμακα·
(η) υποβιβασμός είς κατωτέραν θέσιν ή βαθμόν'
(θ) αναγκαστική άφυπηρέτησις· καΐ
(ι) άπόλυσις.
(2) Ή έπίπληξις γίνεται προφορικώς καΐ σημειοϋται είς τόν προσω
πικόν φάκελλον του εκπαιδευτικού λειτουργού.
(3) Αυστηρά έπίπληξις γίνεται εγγράφως, εν δέ άντίγραφον αυτής
επιδίδεται εΐς τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν και έτερον διαβιβάζεται είς
τήν Έπιτροπήν.
(4) Διακοπή προσαυξήσεως σημαίνει τήν επί ώρισμένον χρονικόν
διάστημα μή πληρωμήν προσαυξήσεως ή οποία άλλως θά ώφείλετο,
άνευ αλλαγής τής ημερομηνίας προσαυξήσεως.
(5) ^Αναβολή προσαυξήσεως σημαίνει άναβολήν τής ημερομηνίας
κατά τήν οποίαν ή προσεχής προσάύξησις καθίσταται πληρωτέα μέτ'
αντιστοίχων αναβολών είς επόμενα έτη.
(6) *Επί τη αναγκαστική άφυπηρετήσειέκ συνταξίμου θέσεως εφαρ
μόζονται αί είς τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν εφαρμοστέοι διατάξεις
at άφορώσαι είς ωφελήματα άφυπηρετήσεως έπι τω τερματισμώ υπη
ρεσίας προς το δημόσιον συμφέρον.
(7) Ή άπόλυσις συνεπάγεται άπώλειαν απάντων τών ωφελημάτων
άφυπηρετήσεως.

"Ερευνα είς
τήν διάτιραζιν
ηειθαρχικών
αδικημάτων
και έκδίκασις
τούτων.
Πρώτος
Πίναξ.
Μέρος Ι.

Δεύτερος
Π ί ναζ.
Μέρος Ι.

70. 'Εάν καταγγελθή είς τήν άρμοδίαν αρχήν δτι εκπαιδευτικός λει
τουργός δυνατόν νά εχη διαπράξει πειθαρχικόν αδίκημα, τότε—
(α) έάν τό αδίκημα είναι έκ τών αναγραφομένων είς το Μέρος Ι
του Πρώτου Πίνακος, ή αρμοδία αρχή μεριμνά αμέσως δπως
διεξαχθή ένδοτμηματική έρευνα κατά τοιούτον, τρόπον οίον
ή αρμοδία αρχή ήθελε διατάξει καί ενεργεί ως προνοείται έν
τω άρθρω 71 :
Νοείται δτι έάν ή αρμοδία αρχή πιστεύη δτι, λόγω τής σοβα
ρότητος τοϋ αδικήματος ή λόγω τών περιστάσεων ύπό τάς
οποίας διεπράχθη, έδει τούτο νά συνεπάγηται σοβαρωτέραν
ποινήν; δύναται νά παραπέμψη τό ζήτημα εις τήν Έπιτροπήν,
έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ένεργεΐ δυνάμει τής παραγράφου (β)·
(β) εϊς πάσαν αλλην περίπτωσιν ή αρμοδία αρχή μεριμνά αμέσως
δπως διεξαχθή έρευνα κατά τόν καθωρισμένον τρόπον και
ένεργεΐ ως προνοείται έ ν τ ώ άρθρω 72 :
' Νοείται δτι μέχρις ότου έκδοθώσι κανονισμοί καθορίζοντες
.τον τρόπον τής έρεύνης, εφαρμόζονται οί έν τω Μέρει Ι τοϋ
. Δευτέρου Πίνακος Κανονισμοί.
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71.—(Ι) Ή αρμοδία αρχή κέκτηται έξουσίαν Οπως έκδικάζη συνο
πτικούς οιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα αναγραφόμενα εις το Μέρος Ι
τοΰ Πρώτου Πίνακος καΐ νά έπιβάλλη οιανδήποτε των ποινών αί όποΐαι
αναγράφονται εις το Μέρος II του Πίνακος τούτου.
(2) "Οταν έκ τής ένδοτμηματικής έρεύνης τής διεξαχθείσης συμφώνως
προς τήν παράγραφον (α) τοΰ άρθρου 70 ή αρμοδία αρχή κρίνη δτι διε
πράχθη πειθαρχικόν αδίκημα το όποιον δύναται νά έκδικασθή συνοπτι
κώς, τότε ό περί οΰ πρόκειται εκπαιδευτικός λειτουργός πληροφορείται
περί τής κατ' αΰτοΟ άποδειχθείσης έκ πρώτης όψεως υποθέσεως και
παρέχεται εις αυτόν ευκαιρία δπως άκουσθή.
(3) ΆφοΟ άκούση τον περί οΰ πρόκειται έκπαιδευτικόν λειτουργόν,
ή αρμοδία αρχή δύναται νά έττιβάλη, οίανδήποτε των ποινών αϊ όποΐαι
αναγράφονται είς τό Μέρος II του Πρώτου Πίνακος.
(4) "Ανευ επηρεασμού τής γενικής εξουσίας τής αρμοδίας αρχής
προς μεταβίβασιν εξουσιών, ή αρμοδία αρχή δύναται νά μεταβίβαση
οιανδήποτε τών δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου εξουσιών αυτής είς
τον οίκεΐον Τμηματάρχη ν ή είς οιονδήποτε άλλον άνώτερον λειτουργόν
ό όποιος δέον νά είναι ανωτέρου τοΟ περί οΰ πρόκειται εκπαιδευτικού
λειτουργού βαθμοϋ.

'Εξουσία τής
αρμοδίας
αρχής δπως
άκδικάζη
συνοπΐικώς
ώρισμένα
αδικήματα.
Πρώτος
Πίναξ.
Μέρος Ι,
Μέρος 11.

Πρώτος
Πίναζ.
Μέρος 11.

72.—(Ι) "Οταν έρευνα διεξαχθεΐσα βάσει τής παραγράφου (β) τοΟ Διαδικασία
άρθρου 70 συμπληρωθή καΐ άποκαλυφθή ή διάπραξις πειθαρχικού ένώπιοντ ης
πιτ οπ
αδικήματος, ή αρμοδία αρχή παραπέμπει αμέσως τό ζήτημα είς τήν
Ρ ης
"Επιτροπήν καΐ αποστέλλει είς αυτήν—
(α) τήν επί τής έρευνης εκθεσιν
(β) τ ή ν ττροσαφθησομένην κατηγορίαν ύπογεγραμμένην ΰπό τής

αρμοδίας αρχής* καΐ
(γ) τά προς ΰποστήριξιν αυτής αποδεικτικά στοιχεία.
(2) Πειθαρχική διαδικασία ενώπιον τής "Επιτροπής άρχεται διά τής
διατυπώσεως τής κατηγορίας ή όποια εστάλη ΰπό τής αρμοδίας αρχής,
ώς προνοείται „έν τω έδαφίω (Ι). 'Εντός τοιαύτης προθεσμίας οϊα
δυνατόν νά καθορισθή, μέχρις δτου δέ ή τοιαύτη προθεσμία καθορισθή,
εντός δύο εβδομάδων άπό τής ημερομηνίας τής υπ* αυτής λήψεως τής
κατηγορίας, ή 'Επιτροπή μεριμνά δπως κλήσις προς τόν περί οΰ πρόκειται
έκπαιδευτικόν λειτουργόν, κατά τόν καθωρισμένον τύπον, έκδοθή καΐ
έπιδοθή είς αυτόν κατά τόν καθωρισμένον τρόπον :
Νοείται δτι μέχρις δτου ό τύπος καΐ ό τρόπος επιδόσεως τής κλήσεως
καθορισθώσιν, δ έν τω Μέρει II τοΟ Δευτέρου Πίνακος παρατιθέμένος Δεύτερος
τύπος κλήσεως δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ ό έν αύτώ προνοούμενος πίναξ.
ΜΛ
Μέρος 11.
τρόπος επιδόσεως δύναται νά άκρλουθηθή.
(3) Ή άκρόάσις τής υποθέσεως ενώπιον τής 'Επιτροπής διεξάγεται
και συμπληροΟται κατά τόν καθωρισμένον τρόπον :
Νοείται δτι μέχρις δτου έκδοθώσιν ώς προς τοΰτο Κανονισμοί, Δεύτερος
εφαρμόζονται ol εν τω Μέρει III τοΟ Δευτέρου Πίνακος Κανονισμοί. ΠΙναξ.
(4) Εις πδσαν διαδικασίαν ενώπιον τής Επιτροπής, βάσει του Μέρους ίΛέρο<ί " ' ·
τούτου του παρόντος Νόμου, ό εκπαιδευτικός λειτουργός δύναται
νά άντιπροσωπευθή διά δικηγόρου τής εκλογής αΰτοΟ.
73.—(h "Οταν εκπαιδευτικός λειτουργός καταδικασθή δι* αδίκημα Καταδ1κ δι·
ένέχον Ελλειψιν τιμιότητος ή ήθικήν αισχρότητα καΐ είτε ή καταδίκη ώρ^μένΐ
έπικυρωθή κατ" έφεσιν είτε δέν άσκηθή εφεσις, ή 'Επιτροπή λαμβάνει αδικήματα.
τό ταχύτερον άντίγραφον τών πρακτικών τής διαδικασίας τοΰ Δικαστη
ρίου τό όποιον έξεδίκασε τήν ΰπόθεσιν καΐ τοΰ Δικαστηρίου έν τω
όποίω τυχόν ήσκήθη εφεσις.
(2) 'Εντός τοιαύτης προθεσμίας οϊα ήθελε καθορισθή, μέχρις δτου
δέ ή τοιαύτη προθεσμία καθορισθή εντός δύο εβδομάδων άπό τής λήψεως
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τοΟ αντιγράφου των πρακτικών τής διαδικασίας ώς έν τώ έδαφίω (Ι),
ή "Επιτροπή ζητεί τάς απόψεις τοΟ Γενικού Εισαγγελέως τής δημο
κρατίας κατά πόσον τό αδίκημα ενέχει Ελλειψιν τιμιότητος ή ήθικήν
αισχρότητα. Ό Γενικός Ε1σαγγελεύς της Δηροκρατίας αποφαίνεται
έπ* αυτοΟ τό ταχότερον, έν περιπτώσει δέ καταφατικής γνωματεύσεως
ή 'Επιτροπή, άνευ περαιτέρω έρεύνης τής υποθέσεως καΐ αφοΟ παράσχτ)
είς τόν περί οΟ πρόκειται έκπαιδευτικόν λειτουργόν τήν εύκαιρίαν δπως
ύποβάλη οίασδήποτε παραστάσεις τάς οποίας ούτος επιθυμεί, προβαίνει
είς τήν έπιβολήν τής πειθαρχικής ποινής τήν οποίαν θά εδικαιολόγουν
αϊ περιστάσεις.
(3) 'Εκπαιδευτικός λειτουργός καταδικασθείς διά τοιούτο ποινικον.
αδίκημα δέν λαμβάνει οίονδηποτε μέρος τών απολαβών του άπό τής
ημερομηνίας τής τοιαύτης καταδίκης μέχρι συμπληρώσεως τής εξετά
σεως τής υποθέσεως του ύπό τής "Επιτροπής.
Διαθεσιμότης.

74.—(Ι) "Εάν έρευνα πειθαρχικού αδικήματος διαταχθή δυνάμει τών
διατάξεων τής παραγράφου (β) του άρθρου 70, κατά τίνος εκπαιδευτικού
λειτουργού ή έπ! τή ένάρξει αστυνομικής έρεύνης επί σκοπώ ποινικής
διώξεως κατ* αυτοΟ ή 'Επιτροπή δύναται, έάν τό δημόσιον συμφέρον
άπαιτή τοΰτο, νά θέση είς διαθεσιμότητα τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν
διαρκούσης τής έρεύνης καί μέχρι τής τελικής συμπληρώσεως τής υποθέ
σεως.
(2) Είδοττοίησις δτι ετέθη ούτω είς διαθεσιμότητα δίδεται εγγράφως
είς τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν τό ταχύτερον, επί τούτω δέ αϊ έξουσίαι,
τά προνόμια καΐ τά ωφελήματα του εκπαιδευτικού λειτουργού ανα
στέλλονται διαρκούσης τής περιόδου τής διαθεσιμότητος :
Νοείται δτι ή Επιτροπή επιτρέπει είς τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν
νά λαμβάνη μέρος τών απολαβών τής θέσεως αυτού, ουχί όλιγώτερον
του ήμίσεος, ώς ή 'Επιτροπή ήθελε κρίνει.
(3) Έάν ό εκπαιδευτικός λειτουργός απαλλαγή ή έάν έκ τής έρεύνης
δέν άποδειχθή ΰπόθεσις κατ" αυτοΟ, ή διαθεσιμότης τερματίζεται καί
ό εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται είς τό πλήρες ποσόν τών απο
λαβών τάς οποίας θά έλάμβανεν έάν δέν ετίθετο είς διαθεσιμότητα.
Έάν ευρέθη ένοχος καί ή ποινή είναι άλλη ή ή τής απολύσεως, επιστρέφεται
είς τόν έκπαιδευτικόν λειτουργόν τοσούτον μέρος τών απολαβών αύτοΟ
δσον ή Επιτροπή ήθελε κρίνει. Έάν ή επιβληθείσα ποινή είναι άπόλυσις,
ό εκπαιδευτικός λειτουργός δέν λαμβάνει άπολαβάς διά τήν περίοδον
άπό τής ημερομηνίας τής καταδίκης μέχρι τής ημερομηνίας τής απολύ
σεως αύτοΟ.

"Αδικήματα.

75.—(Ι) Πάν πρόσωπον τό όποιον, καλούμενο ν δπως έμφανισθή
ενώπιον τής επιτροπής, παραλείπει νά προσέλθη κατά τόν χρόνον καί
είς τόν τόπον ώς αναφέρεται εϊς τήν κλήσιν ή διαρκούσης τής υποθέσεως
ή τό όποιον αρνείται νά απάντηση είς οίανδήποτε έρώτησιν νομίμως
τεθεϊσαν είς αυτό, είναι ένοχον αδικήματος καί έν περιπτώσει κατα
δίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς είκοσιπέντε
λίρας.

Κανονισμοί,
έπιφύλαξις
των Γενικών
Διστάζεων,
κ.λ.π.

Μέρος "Ογδοον.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
76.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς
προς καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου καί
προς ρύθμισιν γενικώς παντός θέματος άφορώντος έίς τήν Έπιτροπήν,
τήν έκτταιδευτικήν ύπηρεσίαν καί τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς :
Νοείται δτι μέχρις δτου ot τοιούτοι Κανονισμοί έκδοθώσιν ή οίονδή
τοτε θέμα καθορισθή άλλως δυνάμει τόΟ παρόντος' Νόμου, οϊόιδήποτε
κανονισμοί ή διοικητικοί πράξεις καί διοικητικά! όδηγίαι αϊ όποια
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περιέχονται είς εγκυκλίους fj άλλως καΐ ή υφισταμένη τακτική άναφο
ρικώς προς τήν έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν καΐ εκπαιδευτικούς λειτουργούς
έξακολουθοΰσι νά ίσχύωσι καθ* fjv Ικτασιν δέν αντίκεινται προς τάς
διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου.
(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος τοΟ εδαφίου (Ι), οίοιδήποτε
τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι περί απάντων ή τίνων τών
ακολούθων θεμάτων :
(α) καθορισμού οίουδήποτε θέματος (άλλου fj αναφερομένου είς
δικαστικήν διαδικασίαν) τό οποίον δυνάμει τών διατάξεων του
παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι έπιδεκτικόν καθορισμού
(β) τύπων καΐ δικαιωμάτων δι* οίονδήποτε θέμα άπαιτούμενον ή
έπιτρεπόμενον ύπό ή δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ή προκύπτον
έκ τών διατάξεων αυτού
(γ) εργασίμων ωρών καΐ αργιών
(δ) επιθεωρήσεων και βαθμολογήσεως τοΰ εκπαιδευτικού λει
τουργού.
(3) Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα
τίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πάροδον
τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών Αντιπρο
σώπων δ ι ' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω
κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά
τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω
έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται εν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης
δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή
έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων τότε ούτοι δημοσιεύονται
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή
ΰπ'αυτής καΐ τίθενται tv;ftg%u'L άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.
77. Οί έν τη πρώτη στήλη τοΰ Τρίτου Πίνακος αναφερόμενοι Νόμοι κατάργηση.
καΐ νόμοι τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως καταργούνται καθ' ήν Τρίτος
Εκτασιν αναφέρονται είς τήν δευτέραν στήλην αύτοΰ.
πίνας.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.
("Αρθρον 71)
Μέρος Ι.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΩΣΙΝ Υ Π Ο ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ι. Έγκατάλειψις τοΟ τόπου εργασίας άνευ αδείας τοΰ ανωτέρου αυτού.
2. Καθυστέρησις εϊς τήν προσέλευσιν είς τον τόπον εργασίας αΰτοΟ.
3. Αμέλεια, αδιαφορία, νωθρότης ή αδράνεια κατά τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων αύτοΰ.
4. 'Απρεπής συμπεριφορά προς τους ανωτέρους καΐ τους συναδέλφους αύτοΰ
καΐ προς τό κοινόν.
5. Παράλειψις ή αρνησις δπως συμμορφωθή προς εντολή ν ή όδηγίαν δοθεΐσαν
είς αυτόν ύπό τοΰ ανωτέρου αύτοΰ.
6. Παράλειψις ή άρνησις δπως εκτέλεση τά καθήκοντα τής θέσεως αύτοΰ.
Μέρος II.—ΠΟΙΝΑΙ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΩΣΙΝ
Υ Π Ο ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ι. Έπίπληξις.
2. Αυστηρά έπίπληξις.
3. Διακοπή προσαυξήσεως διά χρονικήν περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους Εξ
μήνας.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 70 (β).)
Μέρος Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
Ι, Ή αρμοδία αρχή ορίζει το ταχύτερον 2να ή πλείονας λειτουργούς του 'Υπουρ
γείου (έν τω παρόντι Μέρει αναφερομένους ώς «ό ερευνών λειτουργός») δπως
διεξάγωσι την Ερευναν. Ό ερευνών λειτουργός απαιτείται νά είναι ανώτερος
εκπαιδευτικός λειτουργός καί υψηλότερου του περί ου πρόκειται εκπαιδευτικού
λειτουργού βαθμού :
Νοείται δτι, έάν είς οίανδήποτε ύπόθεσιν ή αρμοδία αρχή θεωρή δτι δέν θά ήτο
δυνατόν, πρακτικόν ή έψαρμόσιμον νά διορίση έρευνώντα λειτουργόν έκ τοΰ
'Υπουργείου, παραπέμπει το ζήτημα είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τό όποιον
ορίζει κατάλληλον λειτουργόν δπως διεξάγη τήν Ιρευναν.
2. Ή έρευνα διεξάγεται τό ταχύτερον, έν πάση δέ περιπτώσει συμπληρόΰται
ουχί άργότερον τών τριάκοντα ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής εντολής προς
Ιρευναν.
3. Κατά τήν υπ* αυτού διεξαγωγήν έρεύνης, ό ερευνών λειτουργός κέκτηται
έξουσίαν δπως άκούση οίουσδήποτε μάρτυρας ή λάβη έγγραφους καταθέσεις παρ*
οίουδήποτε προσώπου, τό όποιον δυνατόν νά έ"χη γνώσιν οιουδήποτε τών γεγο
νότων της υποθέσεως, παν δέ τοιούτο πρόσωπον οφείλει νά δώση πασαν είς γνώσιν
αυτού περιελθούσαν πληροφορίαν καΐ ΰπογράψη πασαν κατάθεσιν ούτω δοθεΐσαν,
άφοΰ αϋτη άναγνωσθή είς αυτόν.
4. Ό εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται νά γνωρίζη τήν κατ' αυτού ύπό
θεσιν, παρέχεται δέ είς αυτόν η ευκαιρία δπως άκουσθη.
5. Μετά τήν συμπλήρωσιν της έρεύνης, ό ερευνών λειτουργός εκθέτει αμέσως
τό πόρισμα αυτού είς τήν άρμοδίαν αρχήν, μετά πλήρους αιτιολογίας, συνυπο
βάλλών άπαντα τά σχετικά Εγγραφα.
6. "Αμα τη λήψει τής εκθέσεως τοΰ έρευνώντος λειτουργού, ή αρμοδία αρχή
παραπέμπει αμέσως αυτήν, μετά πάντων τών ΰττοβληθέντων έγγραφων, είς τον
Γενικόν Εισαγγελέα τής Δημοκρατίας προς γνωμοδότησιν, όμοϋ μετά τών έπι της
εκθέσεως απόψεων αυτής.
7. Ό Γενικός Είσαγγελεύς τής Δημοκρατίας εξετάζει μετά πάσης δυνατής τα
χύτητος τό ζήτημα καί συμβουλεύει τήν άρμοδίαν αρχήν κατά πόσον δύναται νά
διατυπωθή κατηγορία κατά τοΰ εκπαιδευτικού λειτουργού, έν περιπτώσει δέ κατα
φατικής γνωματεύσεως προβαίνει είς τήν διατύπωσιν της κατηγορίας.
8. "Αμα τη λήψει τής ύπό τοΰ Γενικού Εισαγγελέως διατυπωθείσης κατηγορίας,
ή αρμοδία αρχή υπογράφει καί διαβιβάζει ταυτην είς τον Πρόεδρον τής 'Επιτροπής
όμοΰ μετά πάντων τών εγγράφων τά όποια υπεβλήθησαν είς τόν Γενικόν Εισαγγελέα
τής Δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ II
("Αρθρον 72 (2).)
ΤΥΠΟΣ ΚΛΗΣΕΩΣ
Καλεΐσθε διά τοΰ παρόντος δπως έμφανισθήτε ενώπιον τής Επιτροπής "Εκπαι
δευτικής 'Υπηρεσίας είς τό γραφεΐον αυτής έν Λευκωσία τήν
19.
καί ώραν
π.μ./μ.μ. διά άκρόασιν πειθαρχικής κατηγορίας διατυπωθείσης
εναντίον σας έπί τω δτι
(εκθέσατε συντόμως τό αδίκημα ή τά αδικήματα).
2. 'Εάν επιθυμητέ νά καλέσητε μάρτυρας δπως δώσωσι μαρτυρίαν ή προσα
γάγωσιν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον τής 'Επιτροπής δέον νά προβήτε έίς τάς
αναγκαίας διευθετήσεις δπως έξασφαλίσητε τήν προσέλευσιν τών μαρτύρων τούτων
ή τήν προσαγωγήν τών αποδεικτικών τούτων στοιχείων.
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3. Έάν παραλείψητε νά έμφανισθήτε ενώπιον της 'Επιτροπής είς τον προανα
φερθέντα τόπον καΐ χρόνον, η 'Επιτροπή δύναται είτε νά απαίτηση την προσωπικήν
προσέλευσίν σας είτε νά χωρήση είς τήν άκρόασιν τής υποθέσεως εν τη απου
σία σας.
.'.., 19
Υπογραφή
Πρόεδρος τής 'Επιτροπής 'Εκπαιδευτικής
'Υπηρεσίας.
ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΚΛΗΣΕΩΣ
Ή κλήσις επιδίδεται είς τον έκπαιδευτικόν λειτουργόν μέσω τοΟ Προϊσταμένου
τοΰ Τμήματος αύτοΟ, ό όποιος μεριμνά δπως ή κλήσις παραδοθή ιδιοχείρως είς
αυτόν καΐ δπως βεβαίωσις τής λήψεως αυτής υπογραφή υπό του εκπαιδευτικού
λειτουργού επί τοΟ αντιγράφου τής κλήσεως, τό όποιον τότε επιστρέφεται ε!ς τήν
'Επιτροπή ν.
ΜΕΡΟΣ III
(Άρθρον 72 (3).)
ΑΚΡΟΑΣΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
Ι. Έάν ό εκπαιδευτικός λειτουργός έμφανισθή κατά τήν υπό τής "Επιτροπής
όρισθεΐσαν διά τήν άκρόασιν τής υποθέσεως ήμερομηνίαν, ή άκρόασις διεξάγεται
ώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω και έν τω παρόντι Μέρει.
2. Έάν ό εκπαιδευτικός λειτουργός δέν έμφανισθή κατά τήν έν. λόγω ήμερομη
νίαν, τότε κατόπιν αποδείξεως επιδόσεως τής κλήσεως είς αυτόν ή άκρόασις τής
υποθέσεως, διεξάγεται έν τη απουσία α υ τ ο ύ :
Νοείται δτι ή Επιτροπή δύναται νά απαίτηση τήν προσωπικήν προσέλευσίν
του εκπαιδευτικού λειτουργού.
3. Ή άκρόασις τής υποθέσεως διεξάγεται, κατά τό δυνατόν κατά τόν αυτόν
τρόπον ώς ή άκρόασις ποινικής υποθέσεως έκδικαζόμένης συνοπτικώς.
4. Ή Επιτροπή κέκτηται εξουσία ν—
(α) δπως καλέση μάρτυρας καΐ απαίτηση τήν προσέλευσίν αυτών ώς καΐ τήν
προσέλευσίν τοό εκπαιδευτικού λειτουργού, ώς είς συνοπτικώς διεξα
γόμενος δίκας*
(β) δπως απαίτηση προσαγωγήν παντός έγγραφου σχετιζομένου προς τήν
κατηγορίαν
(γ) δπως άποδεχθή οιανδήποτε μαρτυρίαν, έγγραφον ή προφορικήν, έστω καΐ
έάν αύτη δέν θά έγίνετο δεκτή είς πολιτικήν ή ποινικήν διαδικασίαν
(δ) δπως άναβάλλη τήν άκρόασιν άπό καιρού είς καιρόν νοουμένου δτι ή
άκρόασις προχωρεί τό ταχύτερον δυνατόν.
5. Κατά τήν άκρόασιν τηρούνται πρακτικά τής διαδικασίας.
6. Ή Επιτροπή διά τής αποφάσεως αυτής δύναται είτε νά εϋρη τόν έκπαιδευ
τικόν λειτουργόν ενοχον πάντων ή οίουδήποτε τών αδικημάτων, διά τά όποια
κατηγορείται, καί έπιβάλλη είς αυτόν οίανδήποτε τών πειθαρχικών ποινών τήν
οποίαν αϊ περιστάσεις τής υποθέσεως θά έδικαιολόγουν, ή νά άπαλλάξη τόν έκπαι
δευτικόν λειτουργόν τής κατηγορίας.
7. Πάσα άπόφασις τής Επιτροπής δέον νά είναι ήτιολογημένη, υπογράφεται
δέ ύπό τοΰ Προέδρου. Έν άντίγραφον της τοιαύτης αποφάσεως αποστέλλεται
είς τήν άρμοδίαν αρχήν καί έτερον άντίγραφον δίδεται είς τόν έκπαιδευτικόν λει
τουργόν δωρεάν.

too
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 77)

Δευτέρα
Στήλη

Π ρ ώ τ η Στήλη
Κεφ. 169.
44 τοϋ 1959.
Ε.Κ;Ν.:
5τόΟΊ960
7το01962.

Ε.Κ.Ν.:
7 τοΟ 1963
11 το01963
1 τοΟ 1964
5το0 1968.

Ε.Κ.Ν.:
10 τοΰ 1963
2 τοϋ 1 964
24 τοΰ 1966
4 τοΟ 1968.

Ι. Ό περί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως Νόμος (Κεφ.
169) ό Νόμος 44 τοϋ 1959 και ol Τροποποιη
τικοί Νόμοι τής "Ελληνικής Κοινοτικής
Συνελεύσεως 5 τοΟ I960 καΐ 7 του 1962 . .

"Αρθρα 16
έως 22

2. Ό περί Διδασκάλων τών Κοινοτικών Σχο
λείων Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμος 7
του 1963 τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνε
λεύσεως, οί Τροποποιητικοί Νόμοι 11 τοϋ
1963 και Ι του 1964 τής 'Ελληνικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως καΐό Νόμος 5 του 1968..

'Ολόκληρος

3. Ό περί Καθηγητών τών Κοινοτικών Σχολείων
Μέσης 'Εκπαιδεύσεως Νόμος τοΟ 1963 τής
'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως καί ό
Τροποποιητικός αύτοΟ Νόμος 2 του 1964
τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως καΐ
61 Νόμοι 24 τοΟ 1966 καΐ 4 τοΟ 1968
"Ολόκληρος
4. Ό

Ε.Κ.Ν.:
10το01964
6 του 1968.

12το01965.

περί Βοηθών 'Εκπαιδευτών Νόμος τοΟ
1964 τής 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως καί Νόμος 6 του 1968

5. "Ο περί Μεταβιβάσεως τής ασκήσεως τών
αρμοδιοτήτων τής "Ελληνικής Κοινοτικής
Συνελεύσεως καί περί "Υπουργείου Παι
δείας Νόμος τοΰ 1965 καί Νόμοι 49 του
1966 καί 50 τοϋ 1967

"Ολόκληρος

"Αρθρον 7
έδάφ. (2) έως
(7).

Έιι/πώθη έν τώ Τοπογραφείς τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσ ία.

