
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

Αριθμός 135(Ι) του 2002 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 4) του 2001 (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 
2002. 

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 
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 
12(Ι) του 1999 
30(Ι) του 1999 
44(Ι) του 1999 
84(Ι) του 1999 

157(Ι) του 1999 
31(Ι) του 2000 
48(Ι) του 2000

 83(Ι) του 2000 
131(Ι) του 2000 

13(Ι) του 2001 
21(Ι) του 2001 

162(Ι) του 2001 
163(Ι) του 2001.

 

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28Δ του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος αυτής με διπλή τελεία και την προσθήκη 
της πιο κάτω επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 28Δ του 
βασικού νόμου.
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 «Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως τέκνα 
εγκλωβισμένων λογίζονται και τα τέκνα προσώπων τα 

37(Ι) του 1994. οποία κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του άρθρου 2 του περί Δημόσιας 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1994 είχαν 
παύσει να είναι εγκλωβισμένα, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά 
εξακολουθούσαν να είναι εγκλωβισμένα κατά το χρόνο της από τα τέκνα τους 
απόκτησης του απαιτούμενου, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 28, τίτλου σπουδών και εφόσον κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος 
των διατάξεων της επιφύλαξης αυτής τέτοιοι υποψήφιοι εξακολουθούν να είναι 
εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 28Β: 

 Νοείται περαιτέρω ότι η με βάση την πρώτη επιφύλαξη εγγραφή υποψηφίων 
στους πίνακες διοριστέων, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2), 
δεν επηρεάζει τη σειρά των ήδη εγγεγραμμένων υποψηφίων στους εν λόγω 
πίνακες διοριστέων.». 
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