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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2026 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 4 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1979 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δημοσίας Εκπαι Συνοπτικός 
δευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 χαι θα ανα *1τλο<:· 
γινώσκηται σμού μετά των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ι ο του 1969 
Νό'μων του 1969 έως 1979 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 6α 53 του 1979 
σικός νόμος και ο δασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέ
ρωνται ομού ως οι περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι 
του 1969 έως 1985. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ Τροποποίησις 
προσθήκης, εις την προσήκουσαν αλφάδητικήν τάξιν, των ακολού του άρθρου 2 
θων νέων ορισμών : τουβοοσικοό 

«' έδρα * σηιμαίνει : 
(α) αναφορικώς με εκπαιδευτικούς λειτουργούς δημοσίων 

σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως : 
(ι) την πόλιν μετά των προαστίων αυτής, ως ταύτα 

θα καθορίζωνται από καιρού εις καιρόν υπό της 
αρμοδίας αρχής, ένθα ο εκπαιδευτικός λειτουργός 
έχει την μόνιμον κατοικίαν του" ή 

(α) την κοινότητα εις την οποίαν ο εκπαιδευτικός λει
τουργός έχει την μόνι'μον κατοικίαν του και εις 
την οποίαν λειτουργεί δημόσιον σχολείον μέσης 
εκπαιδεύσεως, ή, οσάκις εις αυτήν δεν λειτουργή 
δημόσιον σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως, την πλησιε
στέραν προς την μόνι'μον κατοικίαν του πόλιν ή 
κοινότητα εις την οποίοη/ λειτουργεί δηιμόσιον σχο
λείον μέσης εκπαιδεύσεως* 

νόμου. 
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(β) ανα<|>οριικώς ιμε εκπαιδευτικούς λειτουργούς δημοισίων 
σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως : 

(ι) την πάλιν μετά των προαστίων αυτής, ως ταύτα θα 
καθορίζωνται από καιρού εις καιρόν υπό της αρμο
δίας αρχής, ένθα ο εκπαιδευτικός λειτουργός έχει 
την μόνιμον κατοικίαν του" ή 

(ιι) την κοινότητα εις την οποίαν ο εκπαιδευτικός λει
τουργός έχει την μόνιμον κατοικίαν του και εις 
την οποίαν λειτουργεί δη'μόσιον σχσλείον στοιχειώ
δους εκπαιδεύσεως, ή, οσάκις εις αυτήν δεν λει
τσυργή δημόσιον σχολείον δημοτικής εκπαιδεύσεως, 
την πλησιεστέραν προς την μόνιμον κατοικίαν του 
κοινότητα εις την οποίαν λειτουργεί δημόσιον σχο
λείον στοιχειώδους εκπαιδεύσεως' 

' ίμετάθεσις' σημαίνει την αλλαγήν του τόπου εργασίας ενός 
είκπαιδευτικού λειτουργού διά της μετατοπίσεως αυτού από του 
ενός δηιμοσίου σχολείου εντός έδρας εις έτερον εκτός έδρας ή 
αντιστρόφως, ή από ενός δημοσίου σχολείου εκτός έδρας εις έτερον 
εκτός έδρας' 

' μετακίνησις * σημαίνει την μετατόπϋσιν ενός εκπαιδευτικού λει
τουργού εντός του αυτού τόπου εργασίας' 

" τόπος εργασίας ' σημαίνει την πάλιν μετά των προαστίων αυτής, 
ως ταύτα θα καθορίζωνται από καιρού εις καιρόν υπό της αρμο
δίας αρχής, ή την κοινότητα ένθα ο εκπαιδευτικός λειτουργός 
ασκεί τα καθήκοντα του κατά το μεγάλύτερον ιμέρος του χρόνου 
της απασχολήσεως του.». 

Αντίκα 3. Το άρθρον 39 του δασικού νόμου καταργείται και αντικαθί
τάστασις στοται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
τ°υ6ασ^>39 «Μεταθέσεις 39 — (1) Αι μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών διε
νόμου. και μετά νεργούνται υπό της Επιτροπής : 

Νοείται ότι εις εξαιρετικάς περιπτώσεις επειγούσης φύ
σεως η αρμοδία αρχή δύναται να πρϋβή εις προσωρινή ν 
μετάθεσιν εκπαιδευτικού λειτουργού μη υπερδαίνουσαν 
τας τεσσαράκοντα και δύο ημέρας. 

(2) Αι μετακινηθείς εκπαιδευτικών λειτουργών διενερ
γούνται υπό της αρμοδίας αρχής. 

(3) Οι όροι, αι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η εν γένει 
διαδικασία διενεργείας των μεταθέσεων και μετακινήσεων 
καθορίζονται διά κανονισμών.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


