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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2272 της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 245 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 
έως (Αρ. 4) του 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 5) 
του 1987. 

2. Το άρθρο 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται όπως πιο κάτω: 
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) και την αντικατάσταση του με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(2) Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το 

έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών.», 
(β) Με τη διαγραφή του εδαφίου (5) και την αναρίθμηση των 

εδαφίων (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) και (14) ως εδαφίων 
(5),(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) και (13), αντίστοιχα· 

(γ) με τη διαγραφή της λέξης «Σεπτέμβριο» από το εδάφιο (5) (ως 
τούτο αναριθμήθηκε) (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση 
της με τη λέξη «Αύγουστο» και 
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(δ) με την αντικατάσταση των αριθμών «(6)» στο εδάφιο (7) (ως 
τούτο αναριθμήθηκε) (δεύτερη γραμμή), και «(8)» στον ορισμό 
του όρου «έτος» (πρώτη γραμμή) του εδαφίου (13) (ως τούτο 
αναριθμήθηκε) με τους αριθμούς «(5)» και «(7)», αντίστοιχα. 

Τροποποίηση 3. Το άρθρο 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται όπως πιο κάτω: 
28ΔτουΡβασι (α) ^ ε τΤ1 διαγραφή των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) 
κού νόμου. και την αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες νέες παρα

γράφους: 
«(α) Παθόντες ή ανάπηροι των απελευθερωτικών αγώνων σε 

ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων που θα πληρούνται 
κατά κλάδο εκπαίδευσης μετά την έναρξη της ισχύος του 
άρθρου αυτού

(β) σύζυγοι ή τέκνα πεσόντων στους απελευθερωτικούς αγώ

νες, στην αντίσταση κατά του πραξικοπήματος ή στην 
Τούρκικη εισβολή ή αγνοουμένων λόγω της Τούρκικης 
εισβολής σε ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων που θα 
πληρούνται κατά κλάδο εκπαίδευσης μετά την έναρξη της 
ισχύος του άρθρου αυτού· 

(γ) άλλοι ανάπηροι σε ποσοστό 3% του συνόλου των θέσεων 
που θα πληρούνται κατά κλάδο εκπαίδευσης μετά την 
έναρξη της ισχύος του άρθρου αυτού.» και 

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) των πιο κάτω εδαφίων (4), 
(5) και (6) και την αναρίθμηση του εδαφίου (4) ως εδαφίου (7): 
«(4) Η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων καθορίζεται σε 

πίνακα διοριστέων κατά κλάδο εκπαίδευσης ο οποίος θα 
συνταχθεί με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 28Β και στον 
οποίο θα περιληφθούν όλοι οι υποψήφιοι του εν λόγω 
κλάδου στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο αυτό. 

(5) Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων το ποσοστό που 
προβλέπεται σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που 
καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδα

φίου (1) πληρωθεί, η Επιτροπή θα χωρεί στην πλήρωση 
των κενών θέσεων από τις άλλες κατηγορίες των οποίων 
δεν έχει πληρωθεί το ποσοστό. 

(6) Αν υποψήφιος διορίζεται σε κενή θέση τόσο με βάση τους 
πίνακες διοριστέων που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 28Β όσο και με εκείνους που καταρτίζονται σύμφω

να με το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, ο διορισμός του θα 
λογίζεται ότι έγινε με βάση τους πίνακες διοριστέων που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο (2).». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 35Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
τουάρθρου αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) αυτού της πιο κάτω 
κού νόμου. παραγράφου (η) αφού αντικατασταθεί η τελεία στο τέλος της παρα

γράφου (ζ) με άνω τελεία: 
«(η) για την πλήρωση οποιασδήποτε άλλης θέσης η σύνθεση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή, 
νοουμένου ότι τα μέλη της θα έχουν θέση ψηλότερη από εκείνη η 
οποία θα πληρωθεί.». 

Μεταβατικές 5.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του 
διατάξεις. άρθρου 28Α του βασικού νόμου, η Επιτροπή θα συντάξει μέχρι την 31η 
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Δεκεμβρίου 1987, πίνακες διοριστέων με βάση τις αιτήσεις που υποβλή

θηκαν μέχρι και την 31η Αυγούστου, 1987 για τις θέσεις που δημοσιεύ

τηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της 14ης Αυγούστου, 
1987 με αριθμό γνωστοποιήσεων 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516 
και 2517. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 28Γ του βασικού νόμου, μη αποδοχή διορισμού ο οποίος 
θα προσφερθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου, 1988 δε θα επιφέρει διαγραφή από 
τον οικείο πίνακα διοριστέων. 

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (7) του άρθρου 28Β του 
βασικού νόμου, η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων κατά τη 
συμπλήρωση των πινάκων διοριστέων που θα γίνει τον Αύγουστο του 
1988 θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (4) 
του άρθρου 28Β του βασικού νόμου ως τούτο τροποποιήθηκε με το Νόμο 
αυτό. 

6. Τα άρθρα 2 και 3 του Νόμου αυτού τίθενται σε ισχύ από της 31ης Έναρξη 
Ιουλίου, 1987. ισ*ύ°ς 


