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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (Αρ. 2) του
2010
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
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

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 2010 (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 2011.
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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
100(Ι) του 2006
36(Ι) του 2007
52(Ι) του 2007
84(I) του 2008
21(Ι) του 2010
93(Ι) του 2010.
Τροποποίηση του
άρθρου 35Β του
βασικού νόμου.

2.
Το εδάφιο (11) του άρθρου 35Β του βασικού νόμου
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(11) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του
παρόντος Νόμου, θέση Προαγωγής μπορεί να πληρωθεί χωρίς
να δημοσιευτεί, όταν αυτή κενούται ή δημιουργείται εντός εννέα
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης άλλης θέσης με τον ίδιο
τίτλο ή και ειδικότητα, της οποίας η διαδικασία πλήρωσης
βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε τέτοια περίπτωση η θέση θεωρείται ότι
δημοσιεύτηκε την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύτηκε η άλλη
θέση.».

Αρ. Φακ: 23.02.052.003-2011
ΙΧ//ΚΜ
17 Φεβρουαρίου 2011

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4271, 25/2/2011

21(I)/2011

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε να ρυθμιστεί το νομοθετικό κενό που
υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία σε σχέση με την πλήρωση πρόσθετων θέσεων, οι
οποίες προκύπτουν κατά τη διενέργεια των προαγωγών.
Ειδικότερα:
Κάθε Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 26, της
υφιστάμενης

νομοθεσίας,

προκηρύσσονται

από

την

Επιτροπή

Εκπαιδευτικής

Υπηρεσίας όλες οι θέσεις προαγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με
ημερομηνία ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Κατά τους αμέσως

επόμενους μήνες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποβάλλει προτάσεις για
πλήρωση πρόσθετων θέσεων, οι οποίες συνήθως προκύπτουν ως συνεπακόλουθες
μετά από τη διενέργεια προαγωγών σε ψηλότερη βαθμίδα και οι οποίες έχουν
ημερομηνία ισχύος επίσης την 1η Σεπτεμβρίου.
Οι πρόνοιες όμως του εδαφίου (11) του άρθρου 35Β της υφιστάμενης
νομοθεσίας, δεν καλύπτουν τις πρόσθετες αυτές θέσεις, παρ’ όλο που έχουν την ίδια
ημερομηνία ισχύος με τις προκηρυχθείσες θέσεις, αφού αυτές δεν είναι κενές τη στιγμή
που υποβάλλεται η σχετική πρόταση από το υπουργείο.
Γι’ αυτούς τους λόγους, η πιο πάνω τροποποίηση θα συμβάλει σημαντικά στις
προσπάθειες της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την έγκαιρη στελέχωση των
σχολείων, αφού θα παρέχεται η δυνατότητα να πληρώνονται έγκαιρα όλες οι θέσεις που
αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά.

Εκ μέρους της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

