Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, Αρ. 4525, 20.7.2015

Ν. 128(Ι)/2015

128(I)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής

τίτλος.

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται

10 του 1969

μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969

67 του 1978

έως (Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός

53 του 1979

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί

4 του 1985

ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ.

100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
129 του 1987
157 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 1992
46(Ι) του 1993

3) του 2015.

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
135(Ι) του 2002
207(Ι ) του 2002
17(Ι) του 2003
113(Ι) του 2003
44(Ι) του 2004
80(Ι) του 2004
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100(Ι) του 2006
36(Ι) του 2007
52(Ι) του 2007
84(Ι) του 2008
21(Ι) του 2010
93(Ι) του 2010
21(Ι) του 2011
24(Ι) του 2011
195(Ι) του 2011
76(Ι) του 2012
164(Ι) του 2012
8(Ι) του 2014
76(Ι) του 2014
101(Ι) του 2015
127(Ι) του 2015.
Τροποποίηση

2.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου

του βασικού

28Ε αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 28Ε
αυτού.
«Ειδική

28Ε.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου

διάταξη.

και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, μέχρι
τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκάλεσε
η κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από την
τουρκική

εισβολή,

για

κάλυψη

των

αναγκών

που

παρουσιάζονται στα σχολεία των κατεχόμενων από τα
τουρκικά στρατεύματα περιοχών και νοουμένου ότι
υποβάλλεται από ενδιαφερομένους γραπτή αίτηση προς
τούτο, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι
άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς από τις κατηγορίες
που προβλέπονται στο εδάφιο (2).
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(2) Η Επιτροπή προβαίνει στο διορισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιλέγοντας εκπαιδευτικούς
λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις κατηγορίες (α), (β)
ή (γ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά
προσώπων, ως ακολούθως:
(α) Εκπαιδευτικούς

λειτουργούς

προέρχονται

από

το

οι

μόνιμο

οποίοι

εκπαιδευτικό

προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά
στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της
Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους
στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων,
συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων. ή
(β) εκπαιδευτικούς

λειτουργούς

οι

οποίοι

είναι

υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων
διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά
του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει
ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων,
συζύγων,

συζύγων

τέκνων

και

εγγόνων

.

εγκλωβισμένων

(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα
με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω,
εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται
από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και
διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά
των

τέκνων,

συζύγων

τέκνων

και

εγγόνων

εγκλωβισμένων:
Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες
ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια
και
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την

ιεράρχηση

που

προβλέπεται

στις

παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για
κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την
Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.
Νοείται

περαιτέρω

ότι,

για

σκοπούς

διορισμού εκπαιδευτικών λειτουργών με βάση τις
διατάξεις

του

παρόντος

άρθρου,

λαμβάνεται

υπόψη η αξιολόγηση που διενεργείται για ένα
έκαστο εξ’ αυτών από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.».
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