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Ν. 185(I)/2015

Ν. 185(Ι)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας

τίτλος.

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος

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
179 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

του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 μέχρι (Αρ. 3) του
2015 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός νόμος»)
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του
1969 μέχρι (Αρ. 4) του 2015.

2

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
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(I) του 2011
76(I) του 2012
164(I) του 2012
8(I) του 2014
76(I) του 2014
101(Ι) του 2015
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127(I) του 2015
128(I) του 2015.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 28Β

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου
(3) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):
«(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12
μήνες συνολικής προϋπηρεσίας.»·
(β) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (i), (ii) και
(iii) της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του εδαφίου
(13) αυτού με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (i),
(ii) και (iii), αντίστοιχα:
«(i) 0,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 6
μηνών και μέχρι 12 μήνες·
(ii) 1,0 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 12
μηνών και μέχρι 18 μήνες·
(iii) 1,5 μονάδα για συνολική προϋπηρεσία άνω των 18
μηνών και μέχρι 24 μήνες, ενώ για συνολική
προϋπηρεσία άνω των 24 μηνών, 0,5 επιπλέον της
μονάδας, για κάθε επιπρόσθετη προϋπηρεσία 6
μηνών:».
Έναρξη της

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών

ισχύος του

Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του

παρόντος

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
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Νόμου και
αναδρομική
ισχύς.

Νοείται ότι για σκοπούς αναγνώρισης προϋπηρεσίας ως
αντικαταστάτη σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, με βάση
τις διατάξεις της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του εδαφίου
(13) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου ως αυτές ίσχυαν πριν
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κάθε
σχολικό έτος αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας.
(2)

Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 του

παρόντος Νόμου θεωρούνται ως να είχαν τεθεί σε ισχύ από
την 31.7.1987 και η οποιαδήποτε παραχώρηση μονάδας που
έγινε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (γ)
του εδαφίου (3) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου, θεωρείται
ως να έχει παραχωρηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Β
του βασικού νόμου, ως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με
την παράγραφο (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου.

