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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 54(Ι)/2019
Αρ. 4698, 12.4.2019
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 54(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2018
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
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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 2018 (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 2019.
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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
127(Ι) του 2015
128(Ι) του 2015
185(Ι) του 2015
48(Ι) του 2016
74(ι) του 2016
19(ι) του 2017
61(Ι) του 2017
68(Ι) του 2018.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών:

«“προϋπηρεσία” σημαίνει την εκπαιδευτική προϋπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού μετά την
απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό του σε οποιαδήποτε θέση στη δημόσια
εκπαιδευτική υπηρεσία, συνεχή ή διακεκομμένη σε μόνιμη ή έκτακτη βάση ή με σύμβαση ή με
αντικατάσταση, με πλήρη ή μερική απασχόληση, αλλά δεν περιλαμβάνει χρονική περίοδο
.
διδασκαλίας σε ενισχυτικά ή φροντιστηριακού τύπου μαθήματα
“υπηρεσία” σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού μετά το διορισμό του στη
.
μόνιμη θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία
“τεχνική πείρα” σημαίνει πείρα που αποκτήθηκε μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του
εκπαιδευτή ή του Καθηγητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας με τακτική και πλήρη
απασχόληση σε ανάλογη με την ειδικότητα του εργασία.».
Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος
αυτού πριν την τελεία, αμέσως μετά τις λέξεις «καθηκόντων αυτών», της φράσης «καθώς και η
αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και η αναγνώριση τεχνικής πείρας».

Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον όρο
«συμπληρωμένος μήνας» της λέξης «συνολική» αμέσως μετά τη λέξη «μέλους,» (τρίτη γραμμή) και
αμέσως μετά τη λέξη «ενώ» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 28Β
του βασικού
νόμου.

5. Το εδάφιο (13) του άρθρου 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των
λέξεων «ιδρύματα ή υπηρεσίες» (έβδομη και όγδοη γραμμή) και με την αντικατάσταση του
κόμματος μετά τη λέξη «σχολεία» (έβδομη γραμμή) με το γράμμα «ή».

Τροποποίηση
του άρθρου 28ΒΒ
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 28ΒΒ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «σχολικό
έτος» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «δώδεκα μήνες συνολικής»,

(β)

με τη διαγραφή από την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού των
λέξεων «εντός του σχολικού έτους» (πρώτη γραμμή), και
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(γ)

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 29Α.

με τη διαγραφή στο εδάφιο (13) αυτού των λέξεων «ιδρύματα ή υπηρεσίες» (έβδομη
γραμμή) και με την αντικατάσταση του κόμματος μετά τη λέξη «σχολεία» (έβδομη γραμμή)
με το γράμμα «ή».

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν του ακόλουθου νέου άρθρου,
αμέσως μετά το άρθρο 29 αυτού:

«Αναγνώριση
εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας
ή τεχνικής
πείρας.

29Α.-(1) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλουν στην
Επιτροπή όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας, μέσα σε διάστημα τριών χρόνων από την
ημερομηνία του μόνιμου διορισμού τους.
(2) Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή
γίνεται με απόφαση της Επιτροπής.

τεχνικής πείρας

(3) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα για την οποία δεν
υποβάλλονται επαρκή και πλήρη στοιχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν μπορεί
να αναγνωριστεί.
(4) Οι προσαυξήσεις για αναγνωρισμένη υπηρεσία, προϋπηρεσία ή τεχνική
πείρα παρέχονται από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα
στον οποίο υποβάλλονται πλήρη και επαρκή έγγραφα που υποστηρίζουν την
αναγνώριση.».
8. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου
εδαφίου (3), αμέσως μετά το εδάφιο (2):

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός
λειτουργός διορίζεται για να ασκεί με αναπληρωτικό διορισμό τα καθήκοντα μιας θέσης, η
χρονική διάρκεια του διορισμού αυτού λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και
προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση την οποία κατέχει οργανικά.».
Τροποποίηση
του άρθρου 35Β
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 35Β του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (4), στον ορισμό του όρου «προϋπηρεσία», των λέξεων «ιδρύματα ή υπηρεσίες» (έκτη και
έβδομη γραμμή) και με την αντικατάσταση του κόμματος μετά τη λέξη «σχολεία» (έκτη γραμμή) με
το γράμμα «ή».

Τροποποίηση
του άρθρου 38
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από την
υφιστάμενη επιφύλαξη της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης:
«Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν
εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται,
για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στη θέση στην οποία
αποσπάται και όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της
απόσπασης λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, ως υπηρεσία στην
θέση την οποία κατέχει οργανικά.».
11. Το νέο άρθρο 76 τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου, αμέσως
μετά το εδάφιο (3) αυτού:

Τροποποίηση
του άρθρου 76
του βασικού
νόμου.

«(4) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό δύναται να προβλέπουν για
αναδρομική ισχύ.».
Έναρξη της
ισχύος του
άρθρου 6 του
παρόντος Νόμου.

12. Η τροποποίηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 6 του
η
παρόντος Νόμου, λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την 31 Αυγούστου 2018.

_________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

