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Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως είς την έηίαημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΟ ΣυντάγμαπΌς. 

'Αριθμός 53 too 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΜ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥ
Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 1978 

Ή Βουλή τήν 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίας Έκπαιδευ- Συνοπτικός 
τικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1979 κα ΐ θά τίτλος, 
αναγινώσκηται όμου μετά των περί Δημοσίας 'Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας Νόμων του 1969 καΐ 1978 (ί.ν τοις εφεξής αναφερομένων ι0τοθΐ969 
ώς ό «βασικός νόμος») καΐ ό δασικός νόμος καί ό παρών Νόμος θά 67τοαΐ978. 
όναφέρωνται όμοΟ ώς ot περί Δημοσίας 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Νόμοι του 1969 εως 1979. 

2. Ι ό εδάφιον (2) τοΟ άρθρου 4 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται Τροπσποίησις 
διά της έκ της επιφυλάξεως αύτοΟ διαγραφής των λέξεων «ό Διευ too άρθρου 
θυντής του Τμήματος Προσωπικού" τής Δημοκρατίας» (γραμμαΐ J ^ Q O 
1 Καί 2 ) . νόμου. 

3. Τό άρθρον 26 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτω Τροπσποίησις 
προσθήκης, ευθύς μετά τό εδάφιον (2) αύτοΟ,τοΟ ακολούθου νέου ^ ^ ^ 
εδαφίου : . · . . . " ■ ■ ■ σικοϋνόμου. 

«(3) Ή δκ«δικασία προς πλήρωσιν κενής θέσεως δυνάμει τοΟ 
παρόντος άρθρου, περιλαμβανούσης καί πρόνοιαν περί καταρτι
σμού, περιεχομένου καί δημοσιεύσεοκ; πινάκων διοριστέων ή προ
αξίμων, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, οΐτινες Ιχουσι τά προς τούτο καθω
ρισμένα προαπαιτούμενα, καθορίζεται.». 

4. Τό άρθρον 28 του βασικού* νόμου (ώς έτρσποποιήθη διά του Τροποποίησις, 
Νόμου 67 του 1978) τροποποιείται διά τής καταργήσεως τής έν τοϋ&ρθρου 
αύτφ έπιφυλάξκως (ώς αΰτη εκτίθεται είς τό άρθρον 2 τοΟ Νόμου *51ώ νίμοο. 
67 τοΟ 1978) καί τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου 
νίας επιφυλάξεως : 

«Νοείται Ατι τό Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά εξου
σιοδότηση, είς είδικήν περίπτωσιν, τόν διορισμόν προσώπου τό 
όποιον δέν ε ϊναι πολίτης τής Δημοκρατίας— 

(α) έ·πΙ συμβάσει δι* ώρισμένον χρονικόν διάστημα, ή 
(Ρ) επί μονίμου βάσεως έάν τό τοιοΟτο πρόσωπον άπησχρ

λεΐτο είς τήν Δήμοσίαν Έκπαιδευτικήν Υπηρεσίαν κατά 
τήν ήμέραν ενάρξεως Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου.». 
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5. Τ·ό άρθρον 35 του (δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως— 
' (a) Δια της διαγραφής της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) 

αύτου και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου νέας παρα
γράφου ·■: 

«(γ) δάσει των τελευταίων δύο υπηρεσιακών εκθέσεων περί 
αύτου δεν αξιολογείται ώς μή προάξιμος'». 

(Ρ) διά της διαγραφής τοϋ εδαφίου (2) αύτοΟ καΐ της αντικατα
στάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(2) Κατά τήν έξέτασιν των διεκδικήσεων τών εκπαιδευτικών 
λειτουργών προς προαγωγήν λαμβάνονται δεόντως ύπ' 
δψιν ή αξία, τά προσόντα και ή άρχαιότης συμφώνως προς 
διαδικασίαν ήτις καθορίζεται.»' καΐ 

(γ) διά τής αντικαταστάσεως τών έν τφ έδαφίω (3) αύτου λέξεων 
«έμπιστευτικάς» (γραμμή 2) καΐ «καΐ τάς επί τούτω συστάσεις του 
οίκείου επιθεωρητού» (γραμμαΐ 2 καΐ 3) διά τών λέξεων «ύπηρέσια
κάς» και «και τάς συστάσεις τοΟ οίκείου Τμήματος Εκπαιδεύσεως.», 
αντιστοίχως. 

6. Το άρθρον 35 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως— 
(α) Διά τής έν αύτώ αντικαταστάσεως τών λέξεων «έμπιστευ

τικαί εκθέσεις» δπου αδταί απαντώνται διά τών λέξεων «ύτιηρε
σιακαί εκθέσεις»' καΐ 

(β) διά τής διαγραφής τής δευτέρας παραγράφου του εδαφίου 
(3) αύτόΟ καΐ τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου— 

*Έν τοιαύτη περιπτώσει ή περαιτέρω διαδικασία καθορίζεται.». 
7. Το άρθρον 38 τοΟ βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 

διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«•Λπόσπασις. 38. "Οταν άπαιτήται δπως εκπαιδευτικός λειτουργός 

άσκηση προσωρινώς άλλως ή ύπό άναπληρωτικήν Ιδιό
τητα τάς αρμοδιότητας κενής θέσεως ή θέσεως τής οποίας 
ό κάτοχος τελεΐ επί αποσπάσει είς έτέραν θέσιν ή δπως 
εκτέλεση έΐδίχά καθήκοντα, αποσπάται οδτος είς τήν 
θέσιν ταύτην ή δι* έκτέλεσιν τοιούτων καθηκόντων.». 

' \ f.'i Τ λ 'Λ 


