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Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδί

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

Αριθμός 42(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1996 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
τΐτλι°θτου 1969 Υ π ι Ί θ ε σ ί ' α ζ (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

67 του 1978 περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 
53 του 1979 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

ιοο του 1985 νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαι

168 του 1986 δευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1997. 
65 του 1987 
129 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 
116(1) του 1992 
40(1) του 1993 
46(1) του 1993 
8(1) του 1994 
37(1) του 1994 
26(1) του 1995 
25(1) του 1996 
43(1) του 1996 
110(1) του 1996. 

Τροποποίηση 2. Το εδάφιο (13) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
τουβασΗίοι)286 o i aYQ a (P^ α π ο τ ο ν ορισμό του όρου «εκπαιδευτική προϋπηρεσία» της διπλής 
νόμου. τελείας μετά τη λέξη «αλλοδαπής» (όγδοη γραμμή) και με την προσθήκη της 

ακόλουθης φράσης: 
«και περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλα 
σχολεία, σχολές ιδρύματα ή υπηρεσίες, όπως θα καθοριστεί με Κανονι

σμούς:», 
τροποποίηση 3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
του άρθρου 28Δ α κ ο λ Ο Ό θ ω ς : 
του βασικού 
νόμου. (α) Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
«(γ) θαλασσαιμικοί σε ποσοστό 2% του συνόλου των θέσεων που θα 

πληρούνται κατά κλάδο εκπαίδευσης μετά την έναρξη της ισχύος 
του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1997·»· και 
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(β) με τον αναγραμματισμό της υφιστάμενης παραγράφου (γ) σε πάρα 
γράφο (δ). 

4. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 35Β του βασικού νόμου Τροποποίηση 
τροποποιείται με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «προϋπηρεσία» της του άρθρου 35Β 
τελείας μετά τη λέξη «εξωτερικού» (πέμπτη γραμμή) και με την προσθήκη της νομου.σΐκ°υ 

ακόλουθης φράσης: 
«και περιλαμβάνει εκπαιδευτική υπηρεσία σε οποιαδήποτε άλλα σχολεία, 
σχολές, ιδρύματα ή υπηρεσίες, όπως θα καθοριστεί με Κανονισμούς.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


