
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 48(Ι) του 2000 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 μέχρι 2000 (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 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

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 
84(Ι) του 1999

 157(Ι) του 1999
 31(Ι) του 2000.

 

2. Το άρθρο 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 28Γ του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης, ως πρώτης 

επιφύλαξης, πριν από τις υφιστάμενες δύο επιφυλάξεις του: 
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 «Νοείται ότι δε διαγράφεται υποψήφιος ο οποίος, για σοβαρούς λόγους υγείας, 
πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, είτε δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί το 
διορισμό που του προσφέρεται είτε δεν παρακολούθησε το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής 
κατάρτισης, όταν προσκλήθηκε προς τούτο από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε συνέπειες στη σειρά προτεραιότητας του 
υποψηφίου αυτού στον οικείο πίνακα διοριστέων, τον καλεί την αμέσως επόμενη φορά που 
θα προσφερθεί το πρόγραμμα ή του προσφέρει διορισμό κατά τους αμέσως επόμενους 
διορισμούς, ανάλογα με την περίπτωση:»· 

 (β) με την ένθεση, μετά τη λέξη «Νοείται» στην αρχή της δεύτερης επιφύλαξης (με τη νέα 
σειρά που της έχει δοθεί) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «περαιτέρω»· 

 (γ) με την ένθεση, μετά τη λέξη «Νοείται» στην αρχή της τρίτης επιφύλαξης (με τη νέα 
σειρά που της έχει δοθεί) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «έτι»· και 

 (δ) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού των ακόλουθων δύο επιφυλάξεων:

 «Νοείται ότι ο υποψήφιος καλείται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής 
κατάρτισης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη του 
προγράμματος: 

 Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση των υποψηφίων που θα κληθούν να 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατά τη σχολική χρονιά 2000—2001, η κλήση αυτών 
γίνεται τουλάχιστο δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού του 
ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(4) Για διορισμό προσώπων με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών θα 
εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, από την 1η Σεπτεμβρίου 2001, αναφορικά με την 
προϋπηρεσιακή τους κατάρτιση και τη διαγραφή τους από τον οικείο πίνακα διοριστέων, οι 
διατάξεις των εδαφίων (1), (3), (5) και (6) του άρθρου 28Γ.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 35 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) 
αυτού της παραγράφου (δ). 

Μεταβατική διάταξη. 5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του βασικού νόμου, για 
διορισμό προσώπων με σύμβαση που θα υπηρετήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2000—2001 
προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο 
πίνακα διοριστέων, κατέχουν το πιστοποιητικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που 
προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Γ ή όσοι αναφέρονται στο 
εδάφιο (1) της μεταβατικής διάταξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 5) Νόμου του 1999. 

157(Ι) του 1999. 
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