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Ό περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 50(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 
έως 1992 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 2) του 1992. 

2. Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 

«(γ) αρχαιότητα: 
ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
υπηρεσίας σε θέση από την οποία ο υποψήφιος μπορεί να 
προαχθεί σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας. Προκειμένου 
για διορισμό/ προαγωγή σε θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων 
Μέσης ή Δημοτικής/Προδημοτικής Εκπαίδευσης επιπρό
σθετα ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα προϋπηρεσίας κατά την οποία ο υποψήφιος κατείχε τα 
απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην παρούσα μόνιμη 
του θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή/και 7/120 
της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα προϋπηρεσίας 
κατά την οποία ο υποψήφιος δεν κατείχε τα απαιτούμενα 
προσόντα για διορισμό στην παρούσα μόνιμη του θέση στη 
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: 

Νοείται ότι υπηρεσία ή προϋπηρεσία κάτω των 15 ημερών 
χάνεται, ενώ πέραν των 15 ημερών λογίζεται πλήρης μήνας. 

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής— 
'υπηρεσία' σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαι

δευτικού λειτουργού μετά το διορισμό του στη μόνιμη 
θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία* 

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

100 του 1985 
168 του 1986 
65 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. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
35Β του 
βασικού 
νόμου. 
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'προϋπηρεσία' σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία 

εκπαιδευτικού λειτουργού πριν από το διορισμό του στη 
μόνιμη θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική 
υπηρεσία και περιλαμβάνει απασχόληση με σύμβαση στη 
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή και άλλη εκπαιδευτική 
υπηρεσία σε εγγεγραμμένα ή αναγνωρισμένα σχολεία της 
Κύπρου ή του εξωτερικού.». 


