
Ν. 40(Ι)/93 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2815 της 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1993 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1992 

μετά την απόσυρση της Αναφοράς, αρ. 5/92, δυνάμει του Άρθρου 140 του Συντάγματος, 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 40(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 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. 4) του 1992. 

2. Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 
τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού της πιο κάτω επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου θεωρείται 
'πρόσθετο προσόν' και θα λαμβάνει τις ίδιες μονάδες με ισότιμα προσόντα 
και πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών που αποκτήθηκε ύστερα από 
φοίτηση, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή με αλληλογραφία, σε μη εκπαιδευτικά 
αξιολογημένο—πιστοποιημένο ίδρυμα στην Κύπρο ή σε πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού που όμως αναγνωρίζεται στη χώρα λειτουργίας του μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή και μεταγενέστερα, 
εφόσον η έναρξη της φοίτησης που οδήγησε στην απόκτηση αυτού του 
τίτλου σπουδών άρχισε πριν από την ημερομηνία αυτή.». 

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

100 του 198S 
S8 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 

50(1) του 1992. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 
35Β του 
βασικού 
νόμου. 

(791) 


