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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 

εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

1969 έως (Αρ. 2) του 1996. 

Αριθμός 43(1) του 1996 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1995 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί rtjJ^ 1969 

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 1996 (που στο εξής 67 του 1978 
θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός 54 Jj°J \Hl 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του ιοοτου 1985 

168 του 1986 
65 του 1987 
129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 
76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 
12 του 1992 

50(1) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 
116(1) του 1992 
40(1) του 1993 
46(1) του 1993 
.8(1) του 1994 
37(1) του 1994 
26(1) του 1995 
25(1) του 1996. 

(157) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 28Γ 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 35Β 
του βασικού 
νόμου. 

Παράταση της 
περιόδου ανα
στολής της 
εφαρμογής 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 36Α. 

«Σχέδια 
υπηρεσίας. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό 
αμέσως μετά τη λέξη «απόσπασις» (έβδομη γραμμή) κόμματος και των λέξεων 
«παραχώρηση υπηρεσιών». 

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρ
θρο: 

24.—(1) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες μιας θέσης, καθώς 
και τα προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή της, καθορίζονται 
σε σχέδιο υπηρεσίας, που καταρτίζεται από το Υπουργικό Συμ
βούλιο με Κανονισμούς που εγκρίνει η Βουλή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 76. 

(2) Το σχέδιο υπηρεσίας δημοσιεύεται σε ειδικό παράρτημα της 
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, μόλις εγκριθεί.». 

4. Το άρθρο 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από το τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) 

αυτού της τελείας και με την προσθήκη της φράσης «ή το Τμήμα Επιστημών 
της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή τα Τμήματα Παιδαγωγικών 
δημοτικής εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων.»· και 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «31ης Δε
κεμβρίου 1996.» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «31ης Δεκεμβρίου 1997.». 

5. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 35Β του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι για σκοπούς προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής 
σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στη δημοτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί 
λειτουργοί της δημοτικής εκπαίδευσης που συμπλήρωσαν με επιτυχία το 
ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, 
θεωρούνται ισότιμοι με τους κατόχους πανεπισημιακών διπλωμάτων ή τίτλων 
ή άλλων ισοδύναμων προσόντων που κατέχουν ως πρώτο τίτλο άλλοι 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί δημοτικής εκπαίδευσης.». 

6. Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου 
(που προνοείται από το άρθρο 2 του Νόμου 81(1) του 1992 και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 του Νόμου 8(1) του 1994 και το άρθρο 3 του Νόμου 26(1) του 1995) 
παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που 
διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1998, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη. 

7.0 βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 36Α (το οποίο 
προσετέθη με το άρθρο 4 του Νόμου 26(1) του 1995) αυτού και την αντικατάσταση 
του με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

36Α.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για τις ακόλουθες 
θέσεις ή κατηγορίες θέσεων, θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 
1990 έως 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται: 

(α) Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
(β) Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης. 
(γ) Ανώτεροι Λειτουργοί Εκπαίδευσης. 

«Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών 
που δεν εκτε
λούν διδακτικά 
καθήκοντα σε 
σχολεία. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
29.12.1990 
30. 4.1993 
2. 2.1996 
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Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Δημο
κρατίας 
Παράρτημα 
Τρίτο; 
5.11.1976. 

(δ) Επιθεωρητές Α', 
(ε) Επιθεωρητές, 

(στ) Προϊστάμενοι Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
(ζ) Καθηγητές Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
(2) Για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που αποσπώνται πλήρως 

σε Υπηρεσία που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
ή παραχωρούνται πλήρως οι υπηρεσίες τους σε Υπηρεσίες που δεν 
ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, θα εφαρμόζονται 
κατ' αναλογία οι διατάξεις των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Επιθεώρησις και Αξιολόγησις) Κανονισμών του 1976 
ή οποιουδήποτε Κανονισμού τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 
τηρουμένων και των ακόλουθων: 

(α) Το Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο υποβάλλεται μέσω του 
προϊστάμενου της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός 
λειτουργός, στον αρμόδιο για θέματα αξιολόγησης Πρώτο 
Λειτουργό Εκπαίδευσης της οικείας εκπαίδευσης. 

(β) Η Συνήθης Έκθεσης (Τύπος Β) συντάσσεται από τον 
προϊστάμενο της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός 
λειτουργός και υποβάλλεται στον αρμόδιο για θέματα 
αξιολόγησης Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης της οικείας 
εκπαίδευσης. 

(γ) Η Ειδική Έκθεση (Τύπος Γ) συντάσσεται από ομάδα που 
αποτελείται από τον αρμόδιο για θέματα αξιολόγησης Πρώτο 
Λειτουργό Εκπαίδευσης της οικείας εκπαίδευσης, στην οποία 
ανήκει ο εκπαιδευτικός λειτουργός, από το Διευθυντή ή 
Προϊστάμενο/Προϊστάμενο Τομέα του Παιδαγωγικού Ιν
στιτούτου ή Υπεύθυνο της Υπηρεσίας ή του Γραφείου, όπου 
υπηρετεί ο εκπαιδευτικός λειτουργός και από τον οικείο 
Επιθεωρητή Α' ή Επιθεωρητή (αν είναι δυνατό από τον τε
λευταίο, όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργός υπηρετούσε σε 
σχολείο). 

(3) Η ισχύς των διατάξεων το παρόντος άρθρου θεωρείται ότι 
άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 1994.». 

8 Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 38 του Τροποποίηση 

"Παραχώρηση 
υπηρεσιών 
εκπαιδευτικού 
λειτουργού. 

ακόλουθου νέου άρθρου: 
38Α.(1) Από την 1η Σεπτεμβρίου 1995 οι υπηρεσίες εκπαι

δευτικού λειτουργού μπορεί να παραχωρηθούν για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Κύπρου στα πλαίσια της συνεργασίας της Εκκλησίας 
της Κύπρου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την 
προώθηση της Ελληνορθόδοξης Εκπαίδευσης ή σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση που σκοπό έχει την προαγωγή των συμφερόντων 
της εκπαίδευσης. 

του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 38Α. 
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(2) Η παραχώρηση των υπηρεσιών εκπαιδευτικού λειτουργού 
διενεργείται από την Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του 
Υπουργείου και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών 
σε ετήσια βάση και με τη συναίνεση του επηρεαζόμενου εκπαιδευ

τικού. 
(3) Για οποιαδήποτε παραχώρηση υπηρεσίας εκπαιδευτικού 

λειτουργού μετά την έναρξη της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαι

δευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1996, το 
Υπουργείο αποστέλλει κατάλληλα τεκμηριωμένο αιτιολογικό 
σημείωμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο οποίο καθορίζεται 
η ακριβής χρονική περίοδος και οι συγκεκριμένοι σκοποί και 
υπηρεσίες για τους οποίους απαιτείται η παραχώρηση των υπηρεσιών 
εκπαιδευτικού λειτουργού. Αν, μέσα σε χρονική περίοδο ενός μηνός 
από την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων του 
εν λόγω αιτιολογικού σημειώματος, η Βουλή δεν απαγορεύσει με 
νόμο που ψηφίζει για το σκοπό αυτό τη σχετική παραχώρηση 
υπηρεσιών εκπαιδευτικού λειτουργού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. 

(4) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των υπηρεσιών του, 
ο επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός λειτουργός εξακολουθεί να κατέχει 
την οργανική θέση στην οποία έχει διοριστεί· η χρονική διάρκεια 
της παραχώρησης των υπηρεσιών του θα λογίζεται για σκοπούς 
διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων ως υπηρεσία στη θέση 
την οποία κατέχει οργανικά.». 

τροποποίηση 9 .0 βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 42 αυτού 
του βασικού τ ο α κ ολουθθ νέο άρθρο: 
νόμου με την ^ * * 
αντικατάσταση "Αφυπηρέτηση. 42.Π) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 
τουάρθρου42. , ν ' * , , & ,  ' 

νομού, η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει απόφαση 
πλήρως τεκμηριωμένη για την αφυπηρέτηση μόνιμου συντάξιμου 
εκπαιδευτικού λειτουργού από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν συμπληρώνεται η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 
του εκπαιδευτικού λειτουργού. 

(β) Έπειτα από αίτηση εκπαιδευτικού λειτουργού για 
οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση. 

(γ) Για λόγους υγείας και ύστερα από γνωμοδότηση του 
ιατροσυμβουλίου. 

(δ) Λόγω πτώχευσης του εκπαιδευτικού λειτουργού, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56. 

(ε) Όταν η αφυπηρέτηση γίνεται για να αναλάβει ο εκπαι
δευτικός λειτουργός δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο 
με τη θέση που κατέχει ή για να διοριστεί σε οργανισμό 
δημόσιου δικαίου ή σε αρχή τοπικής διοίκησης· 

(στ) Σε περίπτωση αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή 
ακαταλληλότητας του εκπαιδευτικού λειτουργού· 

(ζ) Ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
αυτού. 
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(2) Η Επιτροπή αποφασίζει την αφυπηρέτηση εκπαιδευτικού 
λειτουργού έπειτα από πρόταση της αρμόδιας αρχής η οποία είναι 
υποχρεωτική γι' αυτή στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και 
(ε) του εδαφίου (1). 

(3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (ε) του εδαφίου 
(1), η αρμόδια αρχή, πριν υποβάλει την πρόταση της προς την 
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, βεβαιώνεται ότ ι 

(α) Ο υπάλληλος δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του 
κράτους, ή αν έχει θα τις εξοφλήσει· και 

(β) δεν εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική υπόθεση εναντίον 
του. 

(4) Η απόφαση για αφυπηρέτηση εκπαιδευτικού λειτουργού, 
σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1), λαμβάνεται 
αφού δοθεί στον εκπαιδευτικό λειτουργό η ευκαιρία να ακου
στεί. 

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των πιο πάνω εδαφίων, η 
αφυπηρέτηση μόνιμου συντάξιμου εκπαιδευτικού λειτουργού 

56 του 1967 διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμου 
19 Τ°υ ΐ97ΐ ^ τ ο υ π ε ^ Σ τ ο ι Χ ε ι ώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ή κάθε νόμου που 
66 του 1973 τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά καθώς και οποιωνδήποτε 
37Τ°υ 1979 κ α ν ο ν ι σ Μ ' ώ ν π ο υ εκδίδονται δυνάμει αυτών. 
40 του 1981 
24 του 1984 
3 του 1986 

62 του 1990 
34(1) του 1992 
111(1) του 1992 
44(1) του 1993 
16(1) του 1994 
99(1) του 1994 

26(1) του 1996. 
Κεφ. 166. 

21 του 1959 
ΕΚΣ. 14 του 

1962 
19 του 1967 
62 του 1968 
69 του 1970 
20 του 1971 
67 του 1973 
70 του 1975 
41 του 1976 
36 του 1979 
38 του 1981 
26 του 1984 
4 του 1986 
33 του 1988 
63 του 1990 

35(1) του 1992 
114(1) του 1992 
45(1) του 1993 
15(1) του 1994 
95(1) του 1994 
28(1) του 1996. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 52. 

"Συμφέρον 
σε τοπικές 
εταιρείες κ.λ.π. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 56. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 
33, προσωρινός εκπαιδευτικός λειτουργός που πληρώνεται με το 
μήνα αφυπηρετεί με τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα 
χρόνων.». 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 52 
αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

52.(1) Δεν επιτρέπεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό

(α) Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή 
συναιτερισμού ή άλλης επιχείρησης ιδ ιωτικής φύσης· 
και 

(β) να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη 
δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση 
ιδιωτικής φύσης παρά μόνο ύστερα από άδεια του 
Υπουργού Οικονομικών, η οποία μπορεί να χορηγηθεί 
με τους όρους που καθορίζει ο Υπουργός, και εφόσον η 
χορήγηση της δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των 
καθηκόντων του εκπαιδευτικού λειτουργού. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός 
Οικονομικών χορηγεί σε εκπαιδευτικό λειτουργό την άδεια που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1), στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η χορήγηση της εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
(β) Όταν το συμφέρον του εκπαιδευτικού λειτουργού στην 

εταιρεία, στο συνεταιρισμό ή στην επιχείρηση ιδιωτικής 
φύσης προήλθε από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή 
των μετοχών δεν τον επηρεάζει στην εκτέλεση των καθη
κόντων του. 

(3) Ο Εκπαιδευτικός λειτουργός δικαιούται να αποκτά μετοχές 
δημόσιας εταιρείας, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει το 
ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που καθορίζει ο Υπουργός 
Οικονομικών. 

(4) Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός οφείλει μετά το διορισμό 
του στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και στη συνέχεια κάθε 
έτος να δηλώνει στον Υπουργό Οικονομικών τα στοιχεία 
οποιασδήποτε επένδυσης ή συμφέροντος που τυχόν έχει σε 
οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, 
οι εργασίες της οποίας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντα 
του.». 

11 . Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 56 
αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
"Πτώχευση. 56.—(1) Εκπαιδευτικός λειτουργός, εναντίον του οποίου έχει 

αρχίσει η διαδικασία της πτώχευσης, πληροφορεί αμέσως γι ' αυτή 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος του. 

(2) Μόλις αυτός κηρυχθεί σε πτώχευση ή μόλις εκδοθεί εναντίον 
του το διάταγμα παραλαβής ή μόλις επιτευχθεί συμβιβασμός με 
τους πιστωτές του, ο εκπαιδευτικός λειτουργός τίθεται σε 
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διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και 
δεν αποκαθίσταται στη θέση του, εκτός αν η Επιτροπή κρίνει, με 
βάση την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία ή ύστερα από εξέταση 
των γεγονότων και αφού ακούσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό, 
ότι οι οικονομικές του δυσχέρειες προκλήθηκαν από αναπόφευκτη 
ατυχία και δεν οφείλονταν σε σπατάλη ή ασύγγνωστη απρονοησία 
ή ότι συντρέχουν ελαφρυντικά για τον εκπαιδευτικό λειτουργό. 

(3) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαθεσιμότητας του 
εκπαιδευτικού λειτουργού όλες οι εξουσίες, τα προνόμια και τα 
ωφελήματα του αναστέλλονται: 

Νοείται ότι η Επιτροπή επιτρέπει στον εκπαιδευτικό λειτουργό 
να λαμβάνει μέρος των απολαβών της θέσης του, όχι λιγότερο από 
το μισό, όπως κρίνει η Επιτροπή. 

(4) Αν η Επιτροπή αποφασίσει να αποκατασταθεί ο εκπαι

δευτικός λειτουργός στη θέση του, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η 
διαθεσιμότητα του τερματίζεται και ο εκπαιδευτικός λειτουργός 
δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών, το οποίο θα έπαιρνε 
αν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα. 

(5) Αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην αποκατασταθεί ο 
εκπαιδευτικός λειτουργός στη θέση του, αποφασίζει την 
αναγκαστική αφυπηρέτησή του από τη δημόσια εκπαιδευτική 
υπηρεσία και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι 
διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 69.». 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 75 τροποποίηση 
αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: S ^ S l 
"Αδικήματα. 75. Κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ καλείται να εμφανιστεί ενώπιον α™^*αστασ*ι 

της Επιτροπής, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στον 
τόπο που αναφέρονται στην κλήση ή αρνείται να απαντήσει σε 
οποιαδήποτε ερώτηση που νόμιμα τίθεται σ' αυτό στην πειθαρχική 
δίκη, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες.». 


