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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2833 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται 

με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 46(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 6) 

ΤΟΥ 1992 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Συνοπτικός 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους τίτλ°ς 
περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 6) του 67 του 1978 
1992 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 53τουΐ979 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας l(£ *™ ! ^ 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως του 1993. 168 του 1986 

65 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(1) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 
116(1) του 1992. 

(807) 



Ν. 46(Ι)/93 808 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

«Αποκατά-
οτιιαη εκπαι 
Λκυτικών 
λειτουργών 
των οποίων 
η προαγωγή 
ακυρώθηκε. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 37 του 
ακόλουθου νέου άρθρου 37Α: 

37Α.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η προαγωγή ενός 
εκπαιδευτικού λειτουργού σε μία θέση ακυρώνεται ύστερα από 
απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί, αν κατά 
την επανεξέταση δεν αποφασίσει την εκ νέου προαγωγή του στη 
θέση αυτή και εφόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 
ορίζονται στο εδάφιο (2), να αποφασίσει την προαγωγή ή την 
υπεράριθμη προαγωγή του ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι κενή 
θέση, σε θέση στην οποία κατά πάσα λογική πιθανότητα θα 
προαγόταν, αν δε γινόταν η προαγωγή του που ακυρώθηκε. 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) εξουσία της Επιτροπής ασκείται 
μόνο όταν αυτή πεισθεί ότι, ενόψει της αξίας, των προσόντων και 
της αρχαιότητας του εκπαιδευτικού λειτουργού και του αριθμού 
των κενών θέσεων οι οποίες πληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ της απόφασης της και της ακύρωσης αυτής, επηρεάστηκε 
πράγματι δυσμενώς η σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού λειτουργού. 

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη στο Νόμο αυτό, 
όταν αποφασίζεται η υπεράριθμη προαγωγή εκπαιδευτικού λειτουργού 
σε μία θέση δυνάμει του εδαφίου (1), ο εκπαιδευτικός λειτουργός 
υπηρετεί σ' αυτή έχοντας όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα της 
θέσης μέχρις ότου υπάρξει κενή θέση με τον ίδιο τίτλο, οπότε 
ο εκπαιδευτικός λειτουργός την καταλαμβάνει με προαγωγή 
σ' αυτή. 

(4) Όταν αποφασίζεται η προαγωγή ενός εκπαιδευτικού λειτουργού 
δυνάμει των εδαφίων (1) ή (3) η ισχύς της θα αρχίζει από την 
ημέρα από την οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα προαγόταν 
αν δεν αποφασιζόταν η προαγωγή του που ακυρώθηκε.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


