
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ  

 

 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 12, 39, 43 και 49 της 

Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 2004 (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 2004. 
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12(Ι) του 1999 
30(Ι) του 1999 
44(Ι) του 1999 
84(Ι) του 1999 

157(Ι) του 1999 
31(Ι) του 2000 
48(Ι) του 2000 
83(Ι) του 2000 

131(Ι) του 2000 
13(Ι) του 2001 
21(Ι) του 2001 

162(Ι) του 2001 
163(Ι) του 2001 
135(Ι) του 2002 
207(Ι) του 2002 
17(Ι) του 2003 

113(Ι) του 2003 
44 (Ι) του 2004. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 

αυτό στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων 

ορισμών: 

 

«’κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. 

 

 ’Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε 

στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το τέλος του της 

τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

 «Νοείται ότι κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δε διορίζεται ή 

προάγεται σε θέση που ορίζεται με Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου ως συνεπαγόμενη άμεση ή έμμεση 

συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη 

διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, εκτός εάν 

είναι πολίτης της Δημοκρατίας..». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με τη διαγραφή από την αρχή του του αριθμού «(1)» και την  

προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, και πριν την άνω τελεία, της φράσης «ή πολίτης 

κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας 

που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία». 

  
    (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού του 

εδαφίου (1), με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
  «(στ) δεν απολύθηκε προηγουμένως από την 

εκπαιδευτική ή τη δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό 

δημοσίου δικαίου ή οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου του εξωτερικού ή διεθνή 

οργανισμό, για πειθαρχικό αδίκημα.». 

   
    (γ) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (ζ) 

του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

   
  «Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε ειδική 

περίπτωση να εξουσιοδοτήσει, το διορισμό προσώπου, 

το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας και το οποίο 

εμπίπτει σε εκ των προτέρων καθορισμένη με 

αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς οποιαδήποτε διάκριση 

μεταξύ πολιτών κρατών μελών κατηγορία - 
   
  (i) επί συμβάσει για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, ή 

(ii) επί μονίμου βάσεως, εάν το εν λόγω 

πρόσωπο απασχολήθηκε στη Δημόσια 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επί 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3837, 16/4/2004 80(I)/2004



 4 

συμβάσει για περίοδο, όχι μικρότερη των 

τεσσάρων ετών.». και 
    (δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 28Β 

του βασικού 

νόμου. 

5. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 28Β του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτήν πριν από την τελεία 

της φράσης «ή τις ένοπλες δυνάμεις  κράτους μέλους.». 

  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΜΓ 

(23.01.071.2004) 
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