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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 129 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους.του 1969 
έως 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. 2) του 
1987. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 28Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 28Β: 
«Μεταχείριση 28Β.—(1) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται στο άρθρο 
αναπήρων. 28Α, ανάπηρος ο οποίος είναι υποψήφιος για διορισμό σε μια 

θέση και κατέχει όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπη
ρεσίας προσόντα θα προτιμάται, εφόσο το αρμόδιο για την 
επιλογή όργανο ικανοποιηθεί ότι:— 

(α) διαθέτει τις ικανότητες για να ασκεί τα καθήκοντα 
της θέσης· 

(β) δεν υστερεί σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υπο

ψηφίους σε αξία και προσόντα. 
(2) Το αρμόδιο για την επιλογή όργανο κατά τη μόρφωση 

της κρίσης του σχετικά με τον ανάπηρο, μπορεί να ζητά και 
να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις ειδικών. 

Συνοπτικός . 
τίτλος. 
10 του 1969 ! 
67 του 1978 
53 του 1979 Ι 
4 του 1985 | 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987. 
Τροποποίησα 
του βασικού; 
νόμου με την! 
προσθήκη 
νέου άρθρου.! 
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(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού 'ανάπηρος' 
σημαίνει άτομο το οποίο πάσχει εκ γενετής ή λόγω μετα
γενέστερου γεγονότος από μερική ή πλήρη σωματική ανα
πηρία, η δε ί»ναπηρί<ϊ Τ ·υ προέρχεται από σοβαρή παρα
μόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή 
από μυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή από απώλεια της 
όρασης και στους δυο 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.». 


