
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
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–––––––––––– 
 
 

 
 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 

65 του1987 
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 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ.2) του 2004 (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 2006. 
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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 
135(Ι) του 2002 
207(Ι) του 2002 
17(Ι) του 2003 

113(Ι) του 2003 
44(Ι) του 2004 
80(Ι) του 2004 
179 του 1987. 

     
  

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

 "(3) Προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής και δύο τουλάχιστον μέλη ή αν ο 

Πρόεδρος δεν είναι παρών, τρία τουλάχιστον μέλη, παρόντα 

σε οποιαδήποτε συνεδρία της Επιτροπής αποτελούν 

απαρτία. Καμία απόφαση της Επιτροπής δεν είναι έγκυρη 

εκτός αν ληφθεί με τρεις τουλάχιστον ψήφους.". 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 28Β του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (12) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων 

"δεκαπέντε ημερών" (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις "τριών 

μηνών.". 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 35Β του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (4) αυτού, της φράσης "για πρόσθετο προσόν" 

(δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση "για το 

ψηλότερο σε επίπεδο πρόσθετο προσόν"· και 

  

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(10) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη 

αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

        "Νοείται ότι δεν έχουν δοθεί μονάδες για άλλο 

πρόσθετο προσόν με βάση την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (4)". 

  

Κατάργηση του 
άρθρου 35Δ του 
βασικού νόμου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 

άρθρου 35Δ αυτού και την αναρίθμηση του άρθρου 35Ε που 

έπεται αυτού σε άρθρο 35Δ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ΕΠ. 
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