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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 61(Ι)/2017
Αρ. 4604, 16.6.2017
Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 61(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2017Ε
Η Βουλή 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
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(Ι) 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
41(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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 2017 (που στη συνέχεια 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 (Αρ. 2) του 2017.
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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(I) 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.
Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου
28ΒΒ
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «και αντικαταστατών», αμέσως μετά
.
τη λέξη «έκτακτων» (δεύτερη γραμμή)

(β)

Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

3.

(α)

«(3)(α)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, οι προσλήψεις
αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών γίνονται με βάση τους πίνακες
διοριστέων, μέχρι την κατάργησή τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου.

(β)

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και οι
προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών θα γίνονται με βάση τους
πίνακες διορισίμων.».

Το άρθρο 28ΒΒ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διεξάγεται γραπτή εξέταση για
μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος
η
μέχρι την 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) για εγγραφή
στους πίνακες διορισίμων:
Νοείται ότι, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων του έτους
2017, η αίτηση ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την
η
.
30 Ιουνίου 2017.»

(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7) αυτού της λέξης
.
«Φεβρουάριο» με τη λέξη «Μάρτιο», όπου αυτή απαντά

(γ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (7) αυτού της φράσης «και έχουν
.
επιτύχει», αμέσως μετά τη λέξη «συμμετάσχει» (τέταρτη γραμμή)
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(δ)
Τροποποίηση
του άρθρου
28ΒΓ
του βασικού
νόμου.

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (12) αυτού της λέξης «τριών» (πρώτη γραμμή) με τη
λέξη «δύο».

4. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με
την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτής, με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη
αμέσως μετά των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται για κλάδους/ειδικότητες στις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις
είναι μέχρι και έξι (6), να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και οι διορισμοί να
γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων:
Νοείται περαιτέρω ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις θα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις την
επόμενη διετία, νοουμένου ότι οι ανάγκες στους συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες δεν θα είναι
μηδενικές.».

