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Ο περί των Εκπαιδευτικών Λειτουργών με Σύμβαση (Διορισμός σε θέσεις στη
Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις
την επίσημον εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφ ώνως τω άρθρω 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 161 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ Γ ΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
Επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών που
υπηρετούν με σύμβαση και των οποίων εξ αιτίας των υφιστάμενων
συνθηκών δεν έγινε εφικτός μέχρι σήμερα ο διορισμός τους σε
θέσεις στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία σύμφωνα με
την
υπάρχουσα νομοθεσία:
Και επειδή από τα πράγματα κρίνεται απαραίτητος ο διορισμός
τους για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας
εκπαιδευτικής υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση από τις υπάρχουσες
διατάξεις:
Γ ι ' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Εκπαιδευτικών
Λειτουργών με Σύμβαση (Διορισμός σε θέσεις
στη
Δημόσια
Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμος του 1985.
2.—(1) Στον παρόντα Νόμο—
«εκπαιδευτικός λειτουργός με σύμβαση» σημαίνει εκπαιδευτικό
λειτουργό χωρίς διορισμό ο οποίος διορίστηκε στη
δημόσια
εκπαιδευτική υπηρεσία με σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου.
(2) Ό ρ ο ι οι οποίοι δεν ορίζονται διαφ ορετικά στον παρόντα
Νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τους περί Δημοσίας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 1985.
3.—(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των περί Δημοσίας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 1985 ή
οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ο οποίος αφ ορά στη
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, σχετικά με τις μεθόδους
και
διαδικασίες πλήρωσης θέσεων στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,
η Επιτροπή δύναται κατά διακριτική εξουσία να προβαίνει σε
διορισμούς εκπαιδευτικών λειτουργών με σύμβαση.

Προοίμιο.

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

10 του
67 του
53 του
4 του
100 του

1979
1978
1979
1985
1985.

Διορισμός
εκπαιδευτικών
λειτουργών:
10 του 1969
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985.
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(2) Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός με σύμβαση
ο
οποίος
βρίσκεται στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία
κατά την 1η
Δεκεμβρίου 1985 και ανεξάρτητα του αν η υπηρεσία του ήταν
συνεχής ή διακεκομμένη, διορίζεται από την Επιτροπή από την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην
επίσημη
εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε κατάλληλη θέση στη δημόσια
ίο του 1969 εκπαιδευτική υπηρεσία σύμφ ωνα με τις πρόνοιες των περί Δημοσίας
53 το" 1979 Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 1985 και
4 του 1985 σύμφ ωνα με τους πίνακες που ετοιμάσθηκαν και θα διαβιβαστούν
οο του 1985. α π β τ ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας προς την
Επιτροπή.

