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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015

Προοίμιο.

Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί την έκφραση της
βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του
υφιστάμενου συστήματος διορισμού της Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας, και
Επειδή ο τροποποιητικός αυτός νόμος, πρέπει να προωθηθεί χάριν του
δημόσιου

συμφέροντος

για

την

παροχή

σύγχρονης

δημόσιας

εκπαίδευσης, με τρόπο που να δίνονται ευκαιρίες στους νέους που είναι
προσοντούχοι υποψήφιοι για ένταξή τους στη Δημόσια Εκπαιδευτική
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στη βάση ενός συστήματος που θα
επιτρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την επαναξιολόγηση της
επικαιροποιημένης γνώσης των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο
που προορίζεται να διδάξουν, και
Επειδή με στόχο να επιτευχθεί ένα σύστημα διορισμών με το οποίο η
νομοθεσία θα επιτρέπει την πιο πάνω επικαιροποίηση με υποψηφίους
που αποδεδειγμένα διατηρούν επαφή με το γνωστικό αντικείμενο των
σπουδών τους, και
Επειδή η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη τους υποψήφιους που είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, στοχεύει στην παροχή σ’
αυτούς της απαραίτητης χρονικής περιόδου έτσι ώστε αξιοποιώντας
αυτήν, στην περίπτωση που εν τω μεταξύ δεν διοριστούν σε μόνιμη κενή
θέση, να επικαιροποιήσουν, αν επιθυμούν, τις γνώσεις τους για να
ενταχθούν στους πίνακες διορισίμων,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής

τίτλος.

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται
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10 του 1969

μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969

67 του 1978

έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

53 του 1979

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο περί

4 του 1985

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 1969 έως (Αρ. 2) του

100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
179 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(Ι) του 1992
50(Ι) του 1992
78(Ι) του 1992
80(Ι) του 1992
81(Ι) του 1992
116(Ι) του 1992
40(Ι) του 1993
41(Ι) του 1993
46(Ι) του 1993
8(Ι) του 1994
37(Ι) του 1994
26(Ι) του 1995
72(Ι) του 1995
25(Ι) του 1996
43(Ι) του 1996
110(Ι) του 1996

2015.
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42(Ι) του 1997
88(Ι) του 1997
5(Ι) του 1998
23(Ι) του 1998
46(Ι) του 1998
57(Ι) του 1998
79(Ι) του 1998
12(Ι) του 1999
30(Ι) του 1999
44(Ι) του 1999
84(Ι) του 1999
157(Ι) του 1999
31(Ι) του 2000
48(Ι) του 2000
83(Ι) του 2000
131(Ι) του 2000
13(Ι) του 2001
21(Ι) του 2001
162(Ι) του 2001
163(Ι) του 2001
135(Ι) του 2002
207(Ι) του 2002
17(Ι) του 2003
113(Ι) του 2003
44(Ι) του 2004
80(Ι) του 2004
100(Ι) του 2006
36(Ι) του 2007
52(Ι) του 2007
84(Ι) του 2008
21(Ι) του 2010
93(Ι) του 2010
21(Ι) του 2011
24(Ι) του 2011
195(I) του 2011
76(I) του 2012
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164(I) του 2012
8(I) του 2014
76(I) του 2014
101(Ι) του 2015.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 23

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των

του βασικού

ορισμών τους:

νόμου.

««αναθεώρηση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η
Επιτροπή για ενημέρωση των πινάκων διοριστέων και των πινάκων
διορισίμων, όταν υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτούς
υποβάλλουν πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης
ή γίνεται ανακατάταξη της σειράς των υποψηφίων μετά από διορισμό ή
διαγραφή υποψηφίων από αυτούς·
«δικαστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986

του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·
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317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(I) του 1992
43(I) του 1992
102(I) του 1992
26(I) του 1993
82(I) του 1995
102(I) του 1996
4(I) του 1997
53(I) του 1997
90(I) του 1997
27(I) του 1998
53(I) του 1998
110(I) του 1998
34(I) του 1999
146(I)του 1999
41(I) του 2000
32(I) του 2001
40(I) του 2002
80(I) του 2002
140(I) του 2002
206(I) του 2002
17(I) του 2004
165(I) του 2004
268(I) του 2004
21(I) του 2006
99(I) του 2007
170(I) του 2007
76(I) του 2008
81(I) του 2008
118(I) του 2008
119(I) του 2008
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36(I) του 2009
129(I) του 2009
138(I) του 2009
19(I) του 2010
166(I) του 2011
30(Ι) του 2013
46(I) του 2014
191(Ι) του 2014.
«έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών» έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (4) του άρθρου 28ΒΒ·
«καθηγητής πανεπιστημίου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση
στην ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα σε πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε και
λειτουργεί με βάση σχετικό νόμο στη Δημοκρατία·
«ομότιμος καθηγητής» σημαίνει τον τιμητικό τίτλο που δύναται να
απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου που αποχωρεί από την ενεργό
υπηρεσία στην ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα·
Επίσημη

«Παιδαγωγική Κατάρτιση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο

Εφημερίδα,

«Πρόγραμμα» στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 2 των περί

Παράρτημα

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής

Τρίτο (Ι):

Κατάρτισης

8.6.2007.

Εκπαίδευσης) Κανονισμών του 2007·

των

Υποψηφίων

Εκπαιδευτικών

Λειτουργών

Μέσης

«πίνακας διορισίμων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 28ΒΒ·
«πίνακας διοριστέων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 28Β·
«Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» έχει την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως
(Αρ. 2) του 2014·
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«συμπληρωμένος μήνας» σημαίνει, για σκοπούς μοριοδότησης της
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας υποψηφίου ή της θητείας του στην Εθνική
Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους, υπηρεσία που
υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες, ενώ υπηρεσία διάρκειας μικρότερης ή
ίσης των δεκαπέντε ημερών δεν υπολογίζεται·
«συμπλήρωση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η
Επιτροπή με σκοπό την εγγραφή νέων υποψηφίων στους πίνακες
διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων·
«σχολικό έτος» σημαίνει τη χρονική διάρκεια που αρχίζει από την 1η
Σεπτεμβρίου ενός έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους·
22(Ι) του 2006

«Υπηρεσία Εξετάσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

51(Ι) του 2007.

στο άρθρο 2 των περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμων
του 2006 και 2007.».

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 28Α

την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «καταρτίζει πίνακα διοριστέων»,

του βασικού

των λέξεων «και, από 1.1.2018, καταρτίζει και πίνακα διορισίμων».

νόμου.
Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 28Β αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 28ΒΑ, 28ΒΒ και 28ΒΓ:

νόμου με την
προσθήκη των
νέων άρθρων
28ΒΑ, 28ΒΒ
και 28ΒΓ.
«Διάρκεια της

28ΒΑ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28ΒΓ,

ισχύος των

οι πίνακες διοριστέων εξακολουθούν να ισχύουν και

πινάκων

μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί

διοριστέων.

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού)

127(Ι) του

(Αρ. 2) Νόμου του 2015.

2015.
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Σύνταξη

28ΒΒ.-(1) Οι πίνακες διορισίμων συντάσσονται με

πινάκων

εγγραφή σε αυτούς των υποψηφίων, με σειρά

διορισίμων.

προτεραιότητας και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια(α) Επιτυχία σε γραπτή εξέταση και μοριοδότησή της,
ως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου
(3),
(β) το βαθμό του πρώτου τίτλου σπουδών και
μοριοδότησή του, ως προνοείται στην παράγραφο
(β) του εδαφίου (3),
(γ) την

κατοχή

και

το

βαθμό

πρόσθετων

ακαδημαϊκών προσόντων τα οποία είναι συναφή
με

την

εκπαίδευση

ή

την

ειδικότητα

του

υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης και
μοριοδότησή

τους,

ως

προνοείται

στην

παράγραφο (γ) του εδαφίου (3),
(δ) την εκπαιδευτική προϋπηρεσία του υποψηφίου και
μοριόδοτησή της, ως προνοείται στην παράγραφο
(δ) του εδαφίου (3),
(ε) την ημερομηνία και το έτος κατάθεσης του
πρώτου τίτλου σπουδών που υποβάλλεται μαζί με
την αίτηση του υποψηφίου και μοριοδότησή του,
ως προνοείται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου
(3),
(στ) την προ της απόκτησης του πρώτου τίτλου
σπουδών, με βάση τον οποίο αιτείται την ένταξη
στους πίνακες διορισίμων, υπηρεσία στην Εθνική
Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους
και

μοριοδότησή

της,

ως

προνοείται

στην
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παράγραφο (στ) του εδαφίου (3).
(2) Η συνολική βαρύτητα όλων των πιο πάνω
κριτηρίων, ως αυτά προνοούνται στο εδάφιο (1) για
σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας των
υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων, είναι, με
μέγιστη συνολική μοριοδότηση οι εκατό μονάδες ως
ακολούθως(α)

Γραπτή εξέταση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%),

(β)

βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι οκτώ τοις
εκατό (8%),

(γ)

πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι εννέα
τοις εκατό (9%),

(δ)

εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι είκοσι τοις
εκατό (20%),

(ε)

έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών
μέχρι δέκα τοις εκατό (10%),

(στ) υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες
δυνάμεις κράτους

μέλους μέχρι τρία τοις εκατό

(3%).
(3) Η μοριοδότηση στο καθένα από τα κριτήρια που
προνοούνται στο εδάφιο (1) με βάση τη βαρύτητα ενός
εκάστου ως προνοείται στο εδάφιο (2) υπολογίζεται ως
ακολούθως:
(α) (i) Η γραπτή εξέταση μοριοδοτείται μέχρι
πενήντα μονάδες (50) από τις εκατό (100)·
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(ii) η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: στο πρώτο
μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και
τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται
εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου
των

αναλυτικών

προγραμμάτων

των

δημόσιων σχολείων της Δημοκρατίας στον
κλάδο/ειδικότητα

που

ο

υποψήφιος

υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον
τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό
σχέδιο υπηρεσίας, στο δεύτερο μέρος, το
οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις
εκατό

διεξάγεται

(10%),

εξέταση

δεξιοτήτων και στο τρίτο μέρος, το οποίο
μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό
(8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της
ελληνικής γλώσσας·

(iii)

στη

γραπτή

εξέταση

παρακάθονται

τόσο

δύναται

υποψήφιοι

να
που

υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά όσο
και υποψήφιοι που έχουν ήδη εγγραφεί, σε
σχετικό

με

τον

κλάδο/ειδικότητά

τους

πίνακα διορισίμων και διεκδικούν βελτίωση
της

μοριοδότησής

τους

στη

γραπτή

εξέταση και, όπου τούτο είναι δυνατό,
βελτίωση της σειράς προτεραιότητάς τους
στον εν λόγω πίνακα ή/και την εγγραφή
τους

πρόσθετα

και

σε

άλλο

πίνακα

διορισίμων:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

που

υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της
βαθμολογίας

του,

μοριοδοτηθείσα·

διατηρεί

την

ήδη
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(iv)

η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της

127(Ι) του

ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής

2015.

Υπηρεσίας

(Τροποποιητικού)

(Αρ.

2)

Νόμου του 2015·

(v)

συμμετέχει στη γραπτή εξέταση υποψήφιος
ο οποίος υπέβαλε αίτηση για εγγραφή και
κατάταξή του σε πίνακα διορισίμων και
κατέβαλε

το

σχετικό

τέλος

για

τη

συμμετοχή του αυτή·

(vi)

υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος σε
πίνακα διοριστέων, εάν επιθυμεί εγγραφή
του σε πίνακα διορισίμων, οφείλει να
υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και να
υποβάλει, επίσης, αίτηση μαζί με το
σχετικό τέλος για συμμετοχή σε γραπτή
εξέταση:
Νοείται ότι, η Επιτροπή αναρτά στην
επίσημη ιστοσελίδα της το σχετικό έντυπο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο
υποβολής

αίτησης

για

συμμετοχή

σε

γραπτή εξέταση·
(vii) η

μοριοδότηση

που

λαμβάνει

ένας

υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση ισχύει
για δέκα χρόνια και για να παραμείνει στον
πίνακα

διορισίμων

συμμετάσχει

σε

θα

γραπτή

πρέπει

να

εξέταση

το

αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των
δέκα ετών από την αμέσως προηγούμενη
εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων, με
σκοπό την επαναμοριοδότησή του στο
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κριτήριο αυτό:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

που

υποψήφιος έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμά
του,

όπως

προνοείται

υποπαράγραφο

(iii)

της

στην

παραγράφου

αυτής, και έχει βελτιώσει τη μοριοδότησή
του στη γραπτή εξέταση, μέσα στο πιο
πάνω χρονικό διάστημα, ικανοποιεί την πιο
πάνω πρόνοια:
Νοείται

περαιτέρω

ότι,

μη

ικανοποίηση της πιο πάνω προϋπόθεσης
συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου
από τον πίνακα διορισίμων·
(viii) η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται από το
Υπουργείο

σε

συνεργασία

με

την

Επιτροπή·

(ix)

η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι αρμόδια για
την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, τη
διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους
στην Επιτροπή·

(x)

τη νομιμότητα της διαδικασίας της γραπτής
εξέτασης,

που

προνοείται

στην

υποπαράγραφο (ix), εποπτεύει Τριμελές
Σώμα Εποπτείας που διορίζεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής
πρότασης του Υπουργού και συγκροτείται
από ένα δικαστή, ο οποίος αφυπηρέτησε
από τη θέση τουλάχιστον του Προέδρου
Επαρχιακού Δικαστηρίου, ως Πρόεδρο, και

13

από

δύο

καθηγητές

πανεπιστημίου

ή

ομότιμους καθηγητές ως μέλη·

(xi)

για την καλύτερη ρύθμιση της διαδικασίας
και όλων των ζητημάτων που αφορούν τη
γραπτή εξέταση, δύναται να εκδοθούν
Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Νόμου.

(β) Ο

βαθμός

του

πρώτου

τίτλου

σπουδών

μοριοδοτείται ως ακολούθως:

(i)

Άριστα ή ισοδύναμος βαθμός με οκτώ
μονάδες από τις εκατό (8%)·

(ii)

λίαν καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με έξι
μονάδες από τις εκατό (6%)·

(iii)

καλώς ή ισοδύναμος βαθμός με τέσσερις
μονάδες από τις εκατό (4%),

και για την ένταξη σε ένα πίνακα διορισίμων
δύναται να μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος
σπουδών:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

που

δεν

αναγράφεται βαθμός επί του τίτλου σπουδών,
παραχωρούνται τέσσερις μονάδες, εκτός εάν ο
υποψήφιος προσκομίσει βεβαίωση για το βαθμό
του τίτλου αυτού από το Πανεπιστήμιο που τον
έχει εκδώσει.
(γ) Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέματα τα
οποία είναι συναφή με την εκπαίδευση ή την
ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της
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θέσης μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

(i)

Εννέα μονάδες από τις εκατό (9%) για
διδακτορικό τίτλο επιπέδου Ph.D ή άλλου
ισοδύναμου επιπέδου·

(ii)

έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για
μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου M.A. ή M.Sc.
ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·

(iii)

έξι μονάδες από τις εκατό (6%) για
πρόσθετο πρώτο τίτλο σπουδών.

(iv)

δύο μονάδες από τις εκατό (2%) για
μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε
μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον
ενός ακαδημαϊκού έτους,

και

σε

περίπτωση

υποψηφίου

που

έχει

περισσότερα από ένα πρόσθετα ακαδημαϊκά
προσόντα λαμβάνεται υπόψη το ένα μόνο
προσόν, το οποίο προσδίδει και τη μεγαλύτερη
μοριοδότηση στον υποψήφιο.
(δ) Κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας
μοριοδοτείται με δύο και μισό της μονάδας από
τις

εκατό

με

μέγιστο

αριθμό

μηνών

προϋπηρεσίας που μοριοδοτείται τους ενενήντα
έξι (96) μήνες:
Νοείται ότι, κάθε συμπληρωμένος μήνας
εντός

του

σχολικού

έτους

εκπαιδευτικής

προϋπηρεσίας μοριοδοτείται κατ’ αναλογία:
Νοείται περαιτέρω ότι, προϋπηρεσία σε
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φροντιστήρια ή ινστιτούτα ξένων γλωσσών δεν
θεωρείται εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
(ε) Κάθε έτος που ακολουθεί το έτος κατάθεσης του
πρώτου

τίτλου

σπουδών

του

υποψηφίου

μοριοδοτείται με μία μονάδα με μέγιστο βαθμό
μοριοδότησης τις δέκα μονάδες από τις εκατό
(10%):
Νοείται ότι, ως έτος κατάθεσης του πρώτου
τίτλου σπουδών των υποψηφίων που είναι
εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων και
έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για
εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, θα είναι η
ημερομηνία και το έτος που υπέβαλαν την
αίτησή

τους

για

εγγραφή

στον

πίνακα

διοριστέων.
(στ) Η θητεία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες
δυνάμεις κράτους μέλους μοριοδοτείται με το ένα
όγδοο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο
μήνα θητείας με μέγιστο όριο μοριοδότησης τις
τρεις μονάδες από τις εκατό (3%).
(4)(α) Τηρουμένων

των

διατάξεων

της

υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (α) του
εδαφίου (3), οι αιτήσεις για εγγραφή στους
πίνακες

διορισίμων

υποβάλλονται

στην

Επιτροπή σε έντυπο που καθορίζεται από αυτήν
και σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει την
ημερομηνία και το έτος κατάθεσής της.
(β) Η ημερομηνία και το έτος που φέρει η σφραγίδα
λήψης της αίτησης αποτελεί και την απόδειξη
του

έτους

σπουδών.

κατάθεσης

του

πρώτου

τίτλου
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(5) Η Επιτροπή δέχεται αιτήσεις ή εκδήλωση
ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περίπτωση, για
εγγραφή στον πίνακα διορισίμων, από την ημερομηνία
127(Ι) του έναρξης της ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
2015. Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.
(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017
διεξάγεται η πρώτη γραπτή εξέταση για μοριοδότηση
υποψηφίων που έχουν υποβάλει ενδιαφέρον μέχρι την
31η Αυγούστου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (5) για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων.
(7)(α) Κατά

το

μήνα

Φεβρουάριο του

2018

η

Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη σύνταξη των
πινάκων διορισίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια κατά το
μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους η Επιτροπή
προβαίνει

σε

αναθεώρηση

των

πινάκων

διορισίμων.
(β) Η Επιτροπή προβαίνει σε συμπλήρωση των
πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι
με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που
υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του
προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να
εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή
εξέταση.
(γ) Χωρίς

επηρεασμό

παρόντος

άρθρου,

127(Ι) του

έναρξης

2015.

Εκπαιδευτικής
(Αρ.

2)

της

των
από

ισχύος

του

Υπηρεσίας

Νόμου

του

διατάξεων
την

του

ημερομηνία

περί

Δημόσιας

(Τροποποιητικού)

2015,

η

Επιτροπή

εξακολουθεί να συντάσσει πίνακες διοριστέων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β,
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μέχρι την ημερομηνία κατάργησής τους, όπως
προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28ΒΓ.
(δ) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου,
μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων
διορισίμων, που προνοείται στο άρθρο 28ΒΓ,
κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με
αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για
εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες
διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων.
(ε) Η

ημερομηνία

διεξαγωγής

κάθε

γραπτής

εξέτασης ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού.
(8) Πρόσωπο για να περιληφθεί και να παραμείνει σε
πίνακα

διορισίμων

θα

πρέπει

να

κατέχει

τα

απαιτούμενα από τις διατάξεις του Νόμου και του
σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό.
(9) Πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό
σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να
υποβάλει

ξεχωριστές

αιτήσεις

για

εγγραφή

σε

περισσότερους από ένα πίνακες διορισίμων και σε
περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα
διορισίμων διαγράφεται από τους υπόλοιπους.
(10) Οι πίνακες διορισίμων, μετά τη σύνταξή τους ή
την αναθεώρησή τους ή τη συμπλήρωσή τους
σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

άρθρου

αυτού,

αναρτώνται στο γραφείο της Επιτροπής και στην
επίσημη ιστοσελίδα της.
(11) Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την
ανάρτηση των πινάκων διορισίμων σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (10), κάθε επηρεαζόμενος
δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή,
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εκθέτοντας σε αυτήν πλήρεις λόγους για υποστήριξή
της.
(12) Η Επιτροπή μέσα σε προθεσμία τριών μηνών
από την ημέρα υποβολής των ενστάσεων εξετάζει το
περιεχόμενό τους και αποφασίζει σχετικά.
(13) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού:
«εκπαιδευτική

προϋπηρεσία»

σημαίνει

αναφορικά με υποψηφίους για διορισμό στη
μέση εκπαίδευση, προϋπηρεσία σε δημόσια ή
αναγνωρισμένα

ιδιωτικά

σχολεία

μέσης

ή

δημοτικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή της
αλλοδαπής και, αναφορικά με υποψηφίους για
διορισμό

στη

δημοτική

εκπαίδευση,

προϋπηρεσία σε δημόσια ή αναγνωρισμένα
ιδιωτικά σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης
της

Δημοκρατίας

περιλαμβάνει,

ή
σε

της

αλλοδαπής

κάθε

και

περίπτωση,

προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλα σχολεία,
σχολές,

ιδρύματα

ή

υπηρεσίες,

όπως

θα

καθοριστεί με Κανονισμούς.
Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι

Μεταβατική

28ΒΓ.-(1)

περίοδος

κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από

μέχρι την

την Επιτροπή με το διορισμό των υποψηφίων που

αποκλειστική

έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα

εφαρμογή

διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου,

των πινάκων

όπως αυτός ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της

διορισίμων.

ισχύος του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

127(Ι) του

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.

2015.
(2)(α)

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η
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Αυγούστου 2027, οι κενές θέσεις πρώτου
διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή
με το διορισμό των υποψηφίων που έχουν
σειρά

προτεραιότητας

στους

πίνακες

διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων,
τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του
Νόμου.
(β)

Η πλήρωση των κενών θέσεων ως προνοείται
στην παράγραφο (α) γίνεται με κατανομή των
διορισμών κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
από

τους

πίνακες διοριστέων

και

κατά

πενήντα τοις εκατό (50%) από τους πίνακες
διορισίμων.
(γ)

Η κατανομή με την αναλογία που προνοείται
στην παράγραφο (β) γίνεται για κάθε σχολικό
έτος με εναλλάξ διορισμούς των κενών
θέσεων πρώτου διορισμού μεταξύ του πίνακα
διοριστέων και του πίνακα διορισίμων, με τον
πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα
διοριστέων.

(δ)

Ο τρόπος κατανομής που περιγράφεται στην
παράγραφο (γ) ακολουθείται κατά τη χρονική
περίοδο που εφαρμόζεται σύμφωνα με το
εδάφιο αυτό και για διορισμούς με σύμβαση ή
από μήνα σε μήνα.

(3) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 καταργούνται οι
πίνακες διοριστέων και όλες οι κενές θέσεις πρώτου
διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με το
διορισμό υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας
στους πίνακες διορισίμων.».
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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του άρθρου 28Γ
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο
νέο πλαγιότιτλο:
«Διορισμοί από τους πίνακες διοριστέων και τους πίνακες
διορισίμων.»·
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως–
(i) την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «οικείο πίνακα
διοριστέων», των λέξεων «και, τηρουμένων των διατάξεων
των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 28ΒΓ, με το διορισμό των
υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο
πίνακα διορισίμων»,
(ii) την αντικατάσταση των παραγράφων (β) και (γ) αυτού με τις
ακόλουθες νέες παραγράφους, αντίστοιχα:
«(β) όταν δεν συμπληρώσει με επιτυχία, μετά από
πρόσκληση

της

Επιτροπής,

το

Πρόγραμμα

Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όπως
αυτό καθορίζεται με Κανονισμούς:
Νοείται ότι, η διαγραφή θα γίνεται μόλις τα
αποτελέσματα του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής
ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης κοινοποιηθούν στην
Επιτροπή:
Νοείται περαιτέρω ότι, όσοι υποψήφιοι έχουν
συμπληρώσει
Προϋπηρεσιακής

με

επιτυχία
Κατάρτισης

το

Πρόγραμμα

ικανοποιούν

τις

διατάξεις του εδαφίου αυτού· και
(γ) όταν δεν πιστοποιηθεί από κυβερνητικό ιατρικό
λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέταση, ότι είναι
κατάλληλος από πλευράς υγείας να ασκεί το
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επάγγελμα του εκπαιδευτικού:
Νοείται ότι, δεν διαγράφεται από τον οικείο
πίνακα διοριστέων ή και διορισίμων, ανάλογα με την
περίπτωση, υποψήφιος ο οποίος για σοβαρούς
προσωπικούς

λόγους

υγείας

ή

για

λόγους

εγκυμοσύνης ή τοκετού σε περίπτωση γυναίκας
υποψηφίου ή για λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών
σπουδών επιπέδου Μάστερ (M.A. ή M.Sc.) ή
διδακτορικού (Ph.D) ή ισοδύναμου επιπέδου με τα
πιο πάνω, πιστοποιούμενους από το ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά, δεν είναι σε
θέση

να

αποδεχθεί

το

διορισμό

που

του

προσφέρεται:
Νοείται περαιτέρω ότι, η κρίση για τους
σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, που μπορεί
να επικαλεστεί ένας υποψήφιος σύμφωνα με την
πρώτη επιφύλαξη, θα βασίζεται σε γνωμάτευση
αρμόδιου ιατροσυμβουλίου, στο οποίο αυτό θα
παραπέμπεται:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν είναι αναγκαία η
προσκόμιση

Πιστοποιητικού

Παιδαγωγικής
διορισμού

σε

Κατάρτισης
δημόσιο

Προϋπηρεσιακής
στις
σχολείο

ή

περιπτώσεις
δημοτικής

εκπαίδευσης.».
Τροποποίηση

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 30 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
30Α.
«Παιδαγωγική

30Α.-(1) Καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του

και διδακτική

Υπουργείου σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ως
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επάρκεια.

προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια και
ειδικό

πρόγραμμα

παιδαγωγικής

και

διδακτικής

κατάρτισής τους.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του
άρθρου

36,

λειτουργού

η

αξιολόγηση

όπως

του

προνοείται

εκπαιδευτικού

στο

εδάφιο

(1)

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο
ετών του μόνιμου διορισμού του επί δοκιμασία
εκπαιδευτικού.
(3) Σε περίπτωση που, κατά την αξιολόγηση,
εκπαιδευτικός λειτουργός κριθεί ανεπαρκής ως προς
την

παιδαγωγική

υποχρεούται
παιδαγωγικής

να

και

διδακτική

μετάσχει

και

του

επάρκεια,

σε ειδικό πρόγραμμα

διδακτικής

κατάρτισης

που

προσφέρει το Υπουργείο.
(4) Ο εκπαιδευτικός λειτουργός επαναξιολογείται
μετά την εκ μέρους του ολοκλήρωση του ως άνω
ειδικού προγράμματος και η έκθεση αξιολόγησής του
διαβιβάζεται στην Επιτροπή από το Υπουργείο.
(5) Σε

περίπτωση

εκπαιδευτικός

που

λειτουργός

ο

κριθεί

αξιολογούμενος
και

μετά

την

ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος ανεπαρκής
ως προς την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα,
τούτο αποτελεί, τηρουμένων των προνοιών του
εδαφίου (6), ικανοποιητικό λόγο τερματισμού του επί
δοκιμασία διορισμού του.
(6) Η

Επιτροπή

τερματίζει

τον

επί

δοκιμασία

διορισμό εκπαιδευτικού λειτουργού, εφαρμόζοντας τις
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του Νόμου,
εφόσον κρίνει ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία
αξιολόγησης και αφού ακούσει τις παραστάσεις του
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εκπαιδευτικού.
(7) Για την καλύτερη ρύθμιση των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, δύναται να εκδοθούν Κανονισμοί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Νόμου.».
Τροποποίηση

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 32
του βασικού
νόμου.

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις
«με

βάση

τους

πίνακες

διοριστέων»

των

λέξεων

«και,

τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του
εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, από 1η Σεπτεμβρίου 2018 και με
βάση τους πίνακες διορισίμων», και
(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.
Τροποποίηση

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 36

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, αμέσως μετά τη λέξη

του βασικού

«τερματισθεί» με κόμμα και με την προσθήκη των λέξεων «σύμφωνα με

νόμου.

τις διατάξεις των άρθρων 30 και 30Α.».

Έναρξη της

9. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία

ισχύος του

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας,

παρόντος

εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του βασικού νόμου που αφορούν τα

Νόμου.

άρθρα 28Γ, 30Α και των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, των
οποίων η ισχύς αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

