
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 84(I) του 1999  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 3) του 1999 (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 1999. 

10 του 1969  
67 του 1978  
53 του 1979  
4 του 1985  

100 του 1985  
168 του 1986  
65 του 1987  

129 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(Ι) του 1992  
78(Ι) του 1992  
80(Ι) του 1992  
81(Ι) του 1992  

116(Ι) του 1992  
40(Ι) του 1993  
46(Ι) του 1993  
8(Ι) του 1994  

37(Ι) του 1994  
26(Ι) του 1995  
72(Ι) του 1995  
25(Ι) του 1996  
43(Ι) του 1996  

110(Ι) του 1996  
42(Ι) του 1997  
88(Ι) του 1997  
5(Ι) του 1998  

23(Ι) του 1998  
46(Ι) του 1998 
 57(Ι) του 1998  
79(Ι) του 1998  
12(Ι) του 1999  
30(Ι) του 1999  
44(Ι) του 1999. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 28Γ του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «παρακολούθησε την απαιτούμενη σειρά 
παιδαγωγικών μαθημάτων» στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή) με τη φράση «παρακολούθησε με επιτυχία το απαιτούμενο πρόγραμμα 
προϋπηρεσιακής κατάρτισης, όπως προνοείται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου.». 

 

 (β) Με την αντικατάσταση της φράσης «μέχρι της 15ης Ιουνίου 1999» στο εδάφιο (2) 
(τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι της 31ης Ιουλίου 2000.». 
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(γ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου το 'πιστοποιητικό από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο' που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) σημαίνει πιστοποιητικό που 
αποκτάται μετά από συμμετοχή και συμπλήρωση προγράμματος προϋπηρεσιακής 
κατάρτισης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Κύπρου ή και 
άλλων πανεπιστημίων ή ιδρυμάτων, διάρκειας τουλάχιστον 7 μηνών και το οποίο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) Παρακολούθηση σειράς παιδαγωγικών μαθημάτων. 

(β) Διδακτική άσκηση σε σχολεία υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση επιθεωρητών ή/και 
λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή/και του διευθυντή ή/και μελών του 
διδακτικού προσωπικού του εκάστοτε σχολείου, στο οποίο διεξάγεται η διδακτική 
άσκηση. 

(γ) Επιτυχία σε συστηματική αξιολόγηση που περιλαμβάνει τελικές γραπτές εξετάσεις, 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του υποψηφίου στη διδακτική άσκηση και 
συγγραφή μικρών μελετών και αναπτυξιακού προγράμματος.». 

(δ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

«(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου εκδίδει κανονισμούς μέχρι την 30ή Απριλίου 2000 ή μέσα στον τελευταίο μήνα του 
πρώτου έτους πλήρους εφαρμογής του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης, 
αναλόγως του ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη: 

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των κανονισμών ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Γενικές 
Οδηγίες, προς το σκοπό της καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.». 
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