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Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 76 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 5) ΤΟΥ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 
(Αρ. 5)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 1988. 

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την προσθήκη μετά τη λέξη «τους» (πέμπτη γραμμή) των λέξεων «που 
υποβάλλεται ως την 31η Μα'ί'ου του ίδιου χρόνου». 

3. Το άρθρο 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στο εδάφιο (1) αυτού των πιο κάτω επιφυλάξεων, αφού αντικατασταθεί η 
τελεία στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου αυτού με δύο στιγμές: 

«Νοείται ότι οι υποψήφιοι που θα διορίζονται σε θέσεις μιας 
ειδικότητας δε θα υπερβαίνουν το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού 
των θέσεων της ειδικότητας αυτής που θα πληρούνται: 

Νοείται περαιτέρω ότι δε θα επηρεάζεται η σειρά στους πίνακες 
διοριστέων, που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 
αυτού, των υποψηφίων που θα διορίζονταν αν δεν υπήρχε η προηγού
μενη επιφύλαξη.». 

4. Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από την 31η Ιουλίου 1987. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 
28Β του 
βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 
28Δ του 
βασικού 
νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος. 


