
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4591, 3.3.2017  Ν. 19(Ι)/2017 

Ν. 19(Ι)/2017  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (Aρ. 2) ΤΟΥ 2016 

 

 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 

179 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 (Ι) του 1992 

50(Ι) του 1992 

78(Ι) του 1992 

80(Ι) του 1992 

81(Ι) του 1992 

116(Ι) του 1992 

1.  Ο παρών  Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 2016 (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 2017. 
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40(Ι) του 1993 

41(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 

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 
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113(Ι) του 2003 

44(Ι) του 2004 

80(Ι) του 2004 

100(Ι) του 2006 

    36(Ι) του 2007 

52(Ι) του 2007 

84(Ι) του 2008 

21(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2010 

21(Ι) του 2011 

  24(Ι) του 2011 

195(I) του 2011 

76(I) του 2012 

164(I) του 2012 

8(I) του 2014  

76(I) του 2014 

101(Ι) του 2015 

127(Ι) του 2015 

128(Ι) του 2015 

185(Ι) του 2015 

48(Ι) του 2016 

74(Ι) του 2016. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και του ορισμού του:  

 

 ««διδακτικό έργο» σημαίνει το έργο των εκπαιδευτικών 

λειτουργών σε δημόσιο σχολείο, στις Ειδικές Σχολές, στη 

Σχολή Τυφλών, στη Σχολή Κωφών, στα Περιβαλλοντικά 

Κέντρα και στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή∙». 

  

Τροποποίηση 3.   Το εδάφιο (1) του άρθρου 37Β του βασικού νόμου 
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του άρθρου 37Β 

του βασικού 

νόμου. 

τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με 

άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης επιφύλαξης:  

 

  «Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα 

με την ακυρωτική απόφαση, πάσχει η διαδικασία ενώπιον 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε η Επιτροπή 

παραπέμπει το θέμα προς επανεξέταση στη Συμβουλευτική 

Επιτροπή.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία 

και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται ότι, όταν η ανάγκη αφορά αμιγώς διδακτικό 

έργο δεν θεωρείται απόσπαση, αλλά τοποθέτηση.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «εις απόλυσιν εκ της υπηρεσίας» (τρίτη 

γραμμή), με τις λέξεις «σε πειθαρχική δίωξη». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 56 

του βασικού 

νόμου. 

6.   Το εδάφιο (2) του άρθρου 56 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «ο εκπαιδευτικός 

λειτουργός τίθεται σε διαθεσιμότητα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με 

τις λέξεις «η Επιτροπή αποφασίζει αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος για να θέσει τον εκπαιδευτικό σε διαθεσιμότητα». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 73 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

του εδαφίου (3) αυτού.    
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Τροποποίηση 

του άρθρου 74 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 74 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

   
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «της ερεύνης» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «και 

σε τέτοια περίπτωση ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (1Α), εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 

ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1Β)»· 

   

  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α) και (1Β): 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

«(1Α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή 

προτίθεται να θέσει τον εκπαιδευτικό λειτουργό σε 

διαθεσιμότητα, τον ενημερώνει για την πρόθεσή της 

αυτή και ταυτόχρονα τον καλεί, αν επιθυμεί, να 

υποβάλει, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, 

γραπτές παραστάσεις και αφού τις μελετήσει, αν 

υποβληθούν, αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο 

θα θέσει ή μη τον εκπαιδευτικό λειτουργό σε 

διαθεσιμότητα. 

   

 158(Ι) του 1999 

99(Ι) του 2014. 

  (1Β)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 43 

του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 

Νόμου, η Επιτροπή δύναται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα 

επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή 

διεξαγωγή της έρευνας, να θέσει αμέσως τον 

εκπαιδευτικό λειτουργό σε διαθεσιμότητα, δυνάμει 

των διατάξεων του εδαφίου (1), χωρίς να προβεί στις 

ενέργειες που αναφέρονται στις διατάξεις του 
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εδαφίου (1Α), παρέχοντας ταυτόχρονα στον 

εκπαιδευτικό λειτουργό το δικαίωμα να υποβάλει, αν 

το επιθυμεί, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επίδοσης της 

απόφασής της, γραπτή ένσταση για την απόφασή 

της να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. 

 

(β) Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση 

δυνάμει της παραγράφου (α), η Επιτροπή, αφού 

μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σε αυτή, 

αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο θα διατάξει τη 

συνέχιση ή τον τερματισμό της διαθεσιμότητας και αν 

η Επιτροπή τερματίσει τη διαθεσιμότητα του 

εκπαιδευτικού λειτουργού, αυτός επανακτά, από την 

ημερομηνία έναρξης της διαθεσιμότητας, όλες τις 

εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματά του τα 

οποία αναστάληκαν, δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.»· 

   

  (γ)  με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, 

αμέσως μετά τις λέξεις «της υπόθεσης» των λέξεων 

«εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (1Α)»· και 

   

  (δ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): 

   

   «(2Α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να 

παρατείνει τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού 

λειτουργού, τέσσερις (4)  ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της λήξης της, ενεργεί εφαρμόζοντας κατ’ 

αναλογία τις διατάξεις του εδαφίου (1Α).».  

 


