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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3305 της 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 12(Ι) του 1999 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 5) του 1998 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1999. 

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

100 του 1985 
168 του 1986  
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(Ι) του 1992 
78(Ι) του 1992 
80(Ι) του 1992 
81(Ι) του 1992 

116(Ι) του 1992 
40(Ι) του 1993 
46(Ι) του 1993 

8(Ι) του 1994 
37(Ι) του 1994 
26(Ι) του 1995 
72(Ι) του 1995 
25(Ι) του 1996 
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43(Ι) του 1996  
110(Ι) του 1996  
42(Ι) του 1997  
88(Ι) του 1997  
5(Ι) του 1998  

23(Ι) του 1998  
46(Ι) του 1998  
57(Ι) του 1998  
79(Ι) του 1998. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του πιο κάτω εδαφίου: 

«(3) Σχέδιο υπηρεσίας μιας θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτή 
υπάγεται, δυνατό να προνοεί ως προϋπόθεση διορισμού ή προαγωγής υπηρεσία σε θέση στη 
δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: 

 Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου η υπηρεσία του διδακτικού προσωπικού 
στη Σχολή Κωφών και στη Σχολή Τυφλών 'Άγιος Βαρνάβας', που υπηρετεί κατά το χρόνο της 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται υπηρεσία σε θέση στη δημόσια 
εκπαιδευτική υπηρεσία.». 

Κύρωση σχεδίων 
υπηρεσίας. 

3.—(1) Σχέδια υπηρεσίας, τα οποία καταρτίστηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος 
Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία θα ήταν έγκυρα, αν ο παρών 
Νόμος ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο του καταρτισμού τους, με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται και 
κηρύσσονται ως νόμιμα καταρτισθέντα. 

 (2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις αναφορικά 
με τις οποίες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή έχει εκδοθεί οποιαδήποτε 
ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 28Γ του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 28Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) 
αυτού της φράσης «31ης Δεκεμβρίου 1998» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «15ης Ιουνίου 1999». 

Παράταση της 
περιόδου 

αναστολής της 
εφαρμογής του 
άρθρου 36 του 
βασικού νόμου. 

5. Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 36 του βασικού νόμου (που προνοείται 
από το άρθρο 2 του Νόμου 81(1) του 1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 8(Ι) του 
1994 και το άρθρο 3 του Νόμου 26(Ι) του 1995 και το άρθρο 6 του Νόμου 43(Ι) του 1996) 
παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που διέπουν την 
ετοιμασία και υποβολή των υπηρεσιακών εκθέσεων ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, οποια-
δήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι προγενέστερη. 

Έναρξη της 
ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

6. Η ισχύς των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 31η Ιανουαρίου 1969. 
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