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Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 180 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 
έως (Αρ. 3) του 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 4) 
του 1987. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
τη διαγραφή από αυτό της λέξης «Κενή» (πρώτη γραμμή) και την 
αντικατάσταση της με τις λέξεις «Επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
Νόμου αυτού, κενή». 

3. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
με τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

28Α.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14 και 
άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 28Γ όλες οι 
κενές θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική 
υπηρεσία δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημο
κρατίας. 

(2) Η δημοσίευση αναφέρει τις κενές θέσεις και τυχόν 
ειδικότητες που αφορούν τις κενές θέσεις, τα απαιτούμενα για 
την κατάληψη τους προσόντα και τον τρόπο υποβολής των 
αιτήσεων και προθεσμία δεκαπέντε ημερών για υποβολή των 
αιτήσεων. 

(3) Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή πάνω σε 
έντυπο που καθορίζεται από αυτή και σφραγίζονται με 
σφραγίδα που φέρει την ημερομηνία λήψης τους. 

(4) Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και 
καταρτίζει πίνακα διοριστέων για κάθε θέση ή για κάθε 
ειδικότητα θέσης, ανάλογα με την περίπτωση. 

28Β.—(1) Οι πίνακες διοριστέων συντάσσονται με σειρά 
προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται στα επόμενα εδάφια. 

(2) Αναφορικά με υποψηφίους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 28Α και οι οποίοι 
περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων που συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς που ίσχυαν ως την έναρξη της 
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ισχύος του άρθρου αυτού, η σειρά προτεραιότητας καθορί
ζεται πρώτα από το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου 
σπουδών. 

(3) Μεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2) και οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους 
το ίδιο έτος η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

(α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ' 
άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν 
το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση: 

(ι) 3 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό* 
(ιι) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο 

βαθμό· 
(ιιι) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν ανα

γράφεται βαθμός· 
(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο 

είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του 
υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης: 

(ι) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου Ph.D. ή 
άλλου ισοδύναμου επιπέδου* 

(ιι) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μ.Α., 
M.Sc. ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου· 

(ιιι) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που απο

κτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον 
ενός ακαδημαϊκού έτους: 

Νοείται ότι σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν 
του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μόνο ένα θα 
λαμβάνεται υπόψη* 

(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 1/2 μονάδα για κάθε 
σχολικό έτος· 

(δ) 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά. 
(4) Τα κριτήρια που αναφέροναι στο εδάφιο (3) συνυπο

λογίζονται μετά την αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμε
νης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση 
στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των 
μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προ
τεραιότητας του. 

Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων 
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου 
τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέ
κτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία 
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και 
σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι 
η ίδια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του 
υποψηφίου. 

(5) Αναφορικά με υποψηφίους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 28Α και οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται σε πίνακες διοριστέων που συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς που ίσχυαν ως την έναρξη της 
ισχύος του άρθρου αυτού, η σειρά προτεραιότητας τους 
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ακολουθεί τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2) και η μεταξύ τους σειρά προ
τεραιότητας καθορίζεται με βάση τις διατάξειο των εδαφίων 
(2), (3) και (4). 

(6) Κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου η Επιτροπή, 
εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού, προ
βαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διοριστέων, όπως επίσης 
και σε συμπλήρωση τους με υποψηφίους οι οποίοι με αίτηση 
τους αποτείνονται για να εγγραφούν σ' αυτούς. 

(7) Οι αιτήσεις για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων 
υποβάλλονται στην Επιτροπή πάνω σε έντυπο που καθορί
ζεται από αυτή και σφραγίζονται με σφραγίδα που φέρει την 
ημερομηνία λήψης τους. 

(8) Η Επιτροπή κατά τη συμπλήρωση των πινάκων 
διοριστέων σύμφωνα με το εδάφιο (6) ακολουθεί σειρά 
προτεραιότητας η οποία καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

(α) η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το 
έτος υποβολής της αίτησης για εγγραφή στους πίνακες 
διοριστέων 

(β) μεταξύ υποψηφίων που υπέβαλαν την αίτηση για 
εγγραφή στους πίνακες διοριστέων το ίδιο έτος η σειρά 
προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στο εδάφιο (3) τα οποία συνυπολογίζονται με 
τον τρόπο που αναφέρεται στο εδάφιο (4). 
(9) Ένα πρόσωπο για να περιληφθεί και να παραμείνει 

σε πίνακα διοριστέων θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα 
από το Νόμο αυτό και το οικείο σχέδιο υπηρεσίας προσόντα 
για διορισμό. 

(10) Ένα πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διο
ρισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να 
υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους 
από ένα πίνακα διοριστέων. Σε περίπτωση διορισμού του με 
βάση ένα πίνακα διοριστέων διαγράφεται από τους υπό
λοιπους στους οποίους είναι εγγεγραμμένος: 

Νοείται ότι δε διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων 
τα πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα για διορισμό στη 
μέση εκπαίδευση στην περίπτωση που διορίζονται στη δημο
τική εκπαίδευση. 

(11) Οι πίνακες διοριστέων μετά τη σύνταξη τους ή την 
αναθεώρηση τους ή τη συμπλήρωση τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού αναρτούνται στο Γραφείο της 
Επιτροπής. 

(12) Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την 
ανάρτηση των πινάκων διοριστέων σύμφωνα με το εδάφιο 
(11) κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση 
στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ' αυτή πλήρεις λόγους για 
υποστήριξη της. 

(13) Η Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών 
από την ημέρα της υποβολής τους εξετάζει το περιεχόμενο 
των ενστάσεων και αποφασίζει σχετικά. 
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(14) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού: 
'εκπαιδευτική προϋπηρεσία' στην παράγραφο (χ) του 

εδαφίου (3) σημαίνει, αναφορικά με υποψηφίους για 
διορισμό στη μέση εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια 
ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης της 
Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής και, αναφορικά με υπο
ψηφίους για διορισμό στη δημοτική εκπαίδευση, προϋπη
ρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία 
δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της αλλο
δαπής: 

Νοείται ότι: 
(α) προϋπηρεσία ως αντικαταστάτης σε δημόσια σχο

λεία της Δημοκρατίας αναγνωρίζεται ως ακολού

θως: 
(ι) συνολική προϋπηρεσία άνω των 6 μηνών και 

μέχρι 12 μηνών αναγνωρίζεται ως προϋπη

ρεσία 1 σχολικού έτους* 
(ιι) συνολική προϋπηρεσία άνω των 12 μηνών 

και μέχρι 18 μηνών αναγνωρίζεται ως 
προϋπηρεσία 2 σχολικών ετών 

(ιιι) συνολική προϋπηρεσία άνω των 18 μηνών 
αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία 3 σχολικών 
ετών 

(β) προϋπηρεσία σε φροντιστήρια και ινστιτούτα 
ξένων γλωσσών δε θεωρείται εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία* 

'έτος' στα εδάφια (2) και (8) σημαίνει την περίοδο από 
1ης Ιουνίου μέχρι και την 31ην Μα*ί*ου του επόμενου 
έτους. 

Διορισμοί 28Γ.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28Δ, οι 
°*°τουζ κενές θέσεις πρώτου διορισμού που έχουν δημοσιευθεί 
δισρΓστέων. σύμφωνα με το άρθρο 28Α και όλες οι θέσεις πρώτου 

διορισμού που θα κενωθούν μετέπειτα θα πληρούνται από την 
Επιτροπή, χωρίς οι τελευταίες να παρίσταται ανάγκη να 
δημοσιεύονται, με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν 
σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων, εκτός 
αν ένας από αυτούς διαγραφεί από αυτό για ένα από τους πιο 
κάτω λόγους: 

(α) όταν ο διορισμός που του προσφέρεται δεν γίνει 
αποδεκτός από αυτόν μέσα στην προθεσμία που 
τάσσεται στη γραπτή προσφορά που του έγινε* 

(β) όταν δεν προσκομίσει στην Επιτροπήπιστοποιητικό 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο οποίο θα 
πιστοποιείται ότι παρακολούθησε την απαιτούμενη 
σειρά παιδαγωγικών μαθημάτων και ότι είναι κατάλ
ληλος από πλευράς σωματικής, ψυχικής και,δια
νοητικής κατάστασης να ασκεί το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού: 
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Νοείται ότι η κρίση για ακαταλληλότητα ενός υποψηφίου 
θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου στο 
οποίο θα παραπέμπεται. 

Νοείται περαιτέρω ότι δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση 
πιστοποιητικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην περί
πτωση διορισμού προσώπων στη δημοτική εκπαίδευση που 
έχουν αποφοιτήσει από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. 

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) με 
εξαίρεση τη δεύτερη επιφύλαξη της, δε θα εφαρμόζονται 
μέχρι της 30ής Ιουνίου, 1989. Μέχρι την ημερομηνία αυτή: 

(α) η παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα γίνεται μετά το διορισμό 
και θα αποτελεί προϋπόθεση για την επικύρωση του 
διορισμού κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου της 
δοκιμασίας. 

(β) Η κρίση της καταλληλότητας των υποψηφίων θα 
γίνεται από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια προσω
πικών συνεντεύξεων: 

Νοείται ότι η κρίση για ακαταλληλότητα ενός 
υποψηφίου θα βασίζεται σε γνωμάτευση αρμόδιου 
ιατροσυμβουλίου στο οποίο θα παραπέμπεται. 

(3) Για την εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
ένα μήνα πριν από την έναρξη εκάστου σχολικού έτους θα 
καλούνται να παρακολουθήσουν σειρά παιδαγωγικών μαθη
μάτων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με βάση τη σειρά που 
έχουν στους πίνακες διοριστέων οι υποψήφιοι που ανα
μένεται να διοριστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος. 

(4) Κενές θέσεις πρώτου διορισμού δημοσιεύονται μόνο 
αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στους οικείους πίνακες διορι
στέων που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου αυτού. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'Ιατρο
συμβούλιο' σημαίνει συμβούλιο που θα ορίζεται από το 
Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας και θα απαρτίζεται από τρεις κυβερνητικούς 
ιατρικούς λειτουργούς. 

Μεταχείριση 28Δ.—(1) Κατά την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού 
^ ^ ^ και στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, θα διορίζονται παθόντες 

ή ανάπηροι των απελευθερωτικών αγώνων, σύζυγοι ή τέκνα 
πεσόντων ή αγνοουμένων ή άλλοι ανάπηροι, οι οποίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28Γ, σύμφωνα με την 
ακόλουθη αναλογία: 

(α) παθόντες ή ανάπηροι των απελευθερωτικών αγώνων 
σε ποσοστό 5% των θέσεων που πληρούνται* 

(β) σύζυγοι ή τέκνα πεσόντων ή αγνοουμένων σε 
ποσοστό 5% των θέσεων που πληρούνται* 

(γ) άλλοι ανάπηροι σε ποσοστό 3% των θέσεων που 
πληρούνται. 

αναπήρων. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

Διορισμός 
εκπαιδευτικών 
λειτουργών 
με σύμβαση. 

(2) Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα 
καταρτίζονται αναφορικά με τους πιο πάνω υποψηφίους 
ξεχωριστοί πίνακες διοριστέων. 

(3) Κατά τη σύνταξη των πινάκων διοριστέων που προ
βλέπει το εδάφιο (2) θα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 
28Β, τηρουμένων των αναλογιών. 

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού: 
'ανάπηρος' σημαίνει άτομο το οποίο πάσχει εκ γενετής 

ή λόγω μεταγενέστερου γεγονότος από μερική ή πλήρη 
σωματική αναπηρία που προέρχεται από σοβαρή παρα
μόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων 
ή από μυοπάθεια, παραπληγία ή από απώλεια της όρασης 
και στους δύο οφθαλμούς ή από άλλη σοβαρή αιτία η 
οποία προκαλεί ουσιώδη μείωση της σωματικής ικανό
τητας και επιτρέπει σ' αυτό να ασκεί μόνο περιορισμένο 
κύκλο βιοποριστικών επαγγελμάτων 

'παθών' σημαίνει: 
(α) τέκνο ή σύζυγο πεσόντος στους απελευθερωτικούς 

αγώνες, στην αντίσταση κατά του πραξικοπή
ματος ή στην Τούρκικη εισβολή· 

(β) τέκνο ή σύζυγο αγνοουμένου συνεπεία της Τουρ
κικής εισβολής· 

(γ) πρόσωπο που κατέστη ανάπηρο στους απελευθε
ρωτικούς αγώνες, στην αντίσταση κατά του 
πραξικοπήματος ή στην Τούρκικη εισβολή· 

(δ) τέκνο ή σύζυγο προσώπου στο οποίο αναφέρεται 
η παράγραφος (γ).». 

4. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
σ' αυτό, μετά το εδάφιο (2) αυτού, του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

«(3) Οι διορισμοί με σύμβαση θα γίνονται με βάση τους πίνακες 
διοριστέων οι οποίοι συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου αυτού και μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 
(2), να ανανεώνονται από την Επιτροπή». 
5. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 

οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που αφορά στη δημόσια 
εκπαιδευτική υπηρεσία, εκπαιδευτικοί λειτουργοί που υπηρετούσαν με 
σύμβαση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για συνεχή περίοδο 
τουλάχιστον έξι μηνών κατά τη σχολική περίοδο 1986 ως 1987 και 
έναντι κενής οργανικής θέσης, διορίζονται από την Επιτροπή από την 
ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 1987 σε κατάλληλη θέση στη 
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


