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'Αριθμός 422 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ 1971 

Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εις αυτό χορηγουμένας 
εξουσίας δια την άσκησιν της εκτελεστικής εξουσίας εκδίδει τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ώς ο'ι περί της Σχολής 
Κωφών Παίδων Κανονισμοί 1971. 

2. Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς, εκτός εάν άλλως προκύπτη έκ του 'Ερμηνεία. 
κειμένου : 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν τής Σχολής. 
«Μέλος» σημαίνει μέλος του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου 

και τοΟ Προέδρου. 
«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον τοΟι Συμβουλίου. 
«Συμβούλιον» σημαίνει τό Διοικητικόν Συμβούλιον τό διορισθέν 

συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 3 τών παρόντων Κανονισμών. 
«Σχολή» σημαίνει τήν Σ χολή ν Κωφών Παίδων. 
«Σχολικόν έτος» σημαίνει περίοδον δώδεκα μηνών άρχομένην τη 

1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Παιδείας. 

3. Τό Συμβούλιον τής Σχολής αποτελείται έξ ενός Προέδρου και Διοικητικόν 
τουλάχιστον εξ έτερων μελών διοριζομένων ύπό του 'Υπουργού. Συμβούλιον. 

4. eH θητεία του Προέδρου και τών ετέρων μελών του Συμβουλίου 
καθορίζεται ύπό του ΎπουργοΟ και έν πάση περιπτώσει δεν υπερ
βαίνει τα τρία ετη. 

5. Ό Υπουργός ορίζει λειτουργόν έκ τής Δημοσίας Υπηρεσίας ώς Γραμματεύς 
~ τοΟ 

Συμβουλίου. Γραμματέα του Συμβουλίου. 

6. Αϊ συνεδριάσεις τοΟ Συμβουλίου, αϊ όποΐαι κανονικώς λαμβά Σύγκληση 
νουν χώραν άπαξ έκάστην διμηνίου, συγκαλούνται ύπό του Γραμ συνε&Ρι&σ^(ύν· 
ματέως έν συνεννοήσει μετά του Προέδρου, και έκτος εις περιπτώ
σεις επειγούσης φύσεως, εις τά μέλη και τόν Διευθυντήν παρέχεται 
οκτώ ημερών προειδοποίησις δι' έκάστην συνεδρίασιν. Ή ημερησία 
διάταξις αποστέλλεται εγκαίρως ώς ανωτέρω προς άπαντα τά μέλη 
ώς και προς τόν Διευθυντήν. 

7. Εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου ουδεμία άπόφασις λαμ 'Απαρτία. 
βάνεται ειμή τη παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών άτινα και 
αποτελούν άπαρτίαν. Έάν κατά τίνα συνεδρίασιν δεν ύπάρχη απαρ
τία ή συνεδρ'ιασις αναβάλλεται, ό δε Πρόεδρος δύναται κατά τήν 
κρίσιν του νά συγκάλεση έ'κτακτον συνεδρίασιν τό ταχύτερον 
δυνατόν, εις πάσαν δε τοιαύτην συνεδρίασιν ή παρουσία τριών μελών 
συνιστά άπαρτίαν. 

8. Ό Πρόεδρος, κατά τήν κρίσιν του ή κατόπιν αιτήσεως δύο τού "Εκτακτοι 
λάχιστον μελών του Συμβουλίου, συγκαλεί έ'κτακτον συνεδρίασιν, συνεδριάσεις, 
παρέχων τουλάχιστον τριών πλήρων ήμερων προειδοποίησα/ προς τά 
μέλη, τόν Γραμματέα του Συμβουλίου και τόν Διευθυντήν. Ή τοι
αύτη προειδοποίησις δέον νά διαλαμβάνη τό θέμα τό όποιον θά 
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έξετασθί) είς την συνεδρίασιν. Ουδέν θέμα έκτος τοΟι είς τήν προει
δοποίησα/ εκτιθεμένου συζητείται κατά τήν εκτακτον συνεδρίασιν. 

9.—(α) Αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειο
ψηφίας των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δέ ισοψηφίας ό Πρό
εδρος, εφ' δσον παρίσταται, θα εχη δευτέραν ή νίκώσαν ψήφον. 

(β) Ή ενώπιον του Συμβουλίου διαδικασία δεν καθίσταται άκυ
ρος λόγω υφισταμένης κενής θέσεως ε'ις τον αριθμόν των μελών του 
Συμβουλίου. 

(γ) Έάν κατά τίνα συνεδρίασιν άπουσιάζη ό Πρόεδρος τά παρόντα 
μέλη έκλέγουσιν £ν μέλος το όποιον και προεδρεύει της συνεδριά
σεως ταύτης. 

10. Ό Γραμματεύς του Συμβουλίου θά είναι υπεύθυνος διά τήν 
τήρησιν των πρακτικών, είς έκάστην δέ συνεδρίασιν του Συμβου
λίου κατά πρώτον άναγινώσκονται τά πρακτικά της προηγουμένης 
συνεδριάσεως καί, έάν έγκρίνωνται, έπικυρουνται και υπογράφονται 
ύπό του Προέδρου, άντίγραφον δέ τούτων κοινοποιείται είς τον 
Ύπουργόν καί τον Διευθυντήν δι' ένημέρωσιν. Νοείται δτι τά πρα
κτικά θά κοινοποιώνται ε'ις άπαντα τά μέλη τρεις τουλάχιστον ημέ
ρας πρό της συνεδριάσεως κατά τήν οποίαν πρόκειται νά έπικυ
ρωθώσι. 

11. Έκτος έάν το Συμβούλιον άποφασίση άλλως πως είς είδικόν 
τι θέμα ή επίσημος αλληλογραφία του Συμβουλίου διεξάγεται ύπό 
του Γραμματέως του Συμβουλίου. 

12. Είς χρόνον τον όποιον ήθελε καθορίσει ό Υπουργός έν έκά
στω ο'ικονομικω έτει, τό Συμβούλιον θά ύποβάλλη βάσει είσηγή
σεων του ΔιευθυντοΟ προς τον Ύπουργόν προϋπόλογισμόν δαπανών 
της σχολής διά τό έπόμενον σχολικόν έτος, καθ' ην εκτασιν καί ύπό 
τοιαύτη ν μορφή ν ώς ό Υπουργός ήθελε καθορίσει. 

13. Τηρουμένων τών οδηγιών του Υπουργού' άναφορικώς προς τήν 
χρησιμοποίησιν του σχολικού κτιρίου, τό Συμβούλιον αποφασίζει 
περί της χρήσεως του σχολικού κτιρίου ή μέρους αύτοΰ έκτος τών 
σχολικών ωρών. 

14.—(α) Ό γενικός χαρακτήρ της Σχολής καί ή θέσις αυτής ε'ις 
τό έκπαιδευτικόν σύστημα τής Δημοκρατίας καθορίζεται ύπό του 
Υπουργού. 

(β) Τηρουμένων τών παρόντων Κανονισμών καί επιπροσθέτως τών 
δι' ειδικών διατάξεων καθοριζομένων λειτουργιών καί αρμοδιοτήτων 
του, τό Συμβούλιον έχει γενικήν αρμοδιότητα δπως έποπτεύη τήν 
λειτουργίαν τής Σχολής καί μέριμνα διά τήν έξασφάλισιν τών προϋ
ποθέσεων προς βελτίωσιν τών συνθηκών φοιτήσεως ευημερίας καί 
αποκαταστάσεως τών κωφών παίδων καί προς έξάλειψιν τών προκα
λούντων τήν κώφωσιν αίτιων ώς καί διά τήν έξεύρεσιν πόρων προς 
έπίτευξιν τών ώς άνω σκοπών. 

(γ) Τηρουμένων τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών, ό Διευ
θυντής εΐναι υπεύθυνος έ'ναντι του Υπουργού διά τήν όμαλήν λειτουρ
γίαν της Σχολής, τήν έφαρμογήν τών κανονισμών καί του εκπαι
δευτικού προγράμματος αυτής, τήν διοίκησιν καί πειθαρχίαν, τους 
τρόπους διδασκαλίας, τήν σύνταξιν ωρολογίου προγράμματος καί 
τόν άπό ημέρας ε'ις ήμέραν έ'λεγχον καί καθοδήγησιν του διδακτικού 
προσωπικοί). 
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(δ) Ό Διευθυντής συνεργάζεται μετά του Προέδρου του Συμβου
λίου έπί πάντων των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων των ανα
φερομένων εϊς τήν λειτουργίαν της Σχολής και την εόημερίαν των 
τροφίμων. 

(ε) Το Συμβούλιον δύναται νά ύποβάλλη εισηγήσεις προς τον 
Ύπουργόν δια τήν λυσιτελεστέραν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων 
της Σχολής. 

(στ) Ό Υπουργός δύναται νά παρακάθηται εις οίοτνδήποτε συνε
δρίασίν του* Συμβουλίου. Το δικαίωμα τούτο έχει και ό Διευθυντής 
εκτός είς περιπτώσεις καθ' ας το Συμβούλιον ήθελεν ήτιολογημένως 
αποφασίσει άλλως. 

15.—(α) Ό 'Υπουργός καθορίζει τάς βάσεις διά το σχολικόν ώρά Σχολικαΐ 
ριον, τάς σχολικάς περιόδους και τάς αργίας της Σχολής δεδομένου *ργΐαι· 
δτι το Συμβούλιον δύναται νά είσηγήται ήτιολογημένως είς τον 
Ύπουργόν άλλαγάς αϊ δποΐαι νά συνάδωσι προς τάς κρατούσας έν 
τη Σχολή περιστάσεις, ύπό τον δρον δτι ό ύπό του Υπουργού εγκρι
θείς ολικός αριθμός αργιών δι' εν σχολικόν έτος θά" παραμείνη ό 
αυτός. 

(β) Ή κατανομή έκτακτων αργιών τάς οποίας ένέκρινεν ό Υπουρ
γός καθορίζεται ύπό του Συμβουλίου έν συνεννοήσει μετά του 
Διευθυντού. 

16. Τηρουμένων τών εκάστοτε εκδιδομένων ύπό του Υπουργού Είσδοχή
οδηγιών, το Συμβούλιον επιλέγει έν συνεννοήσει μετά τουι Διευ μαθητών, 
θυντοΰ μαθητάς οι' εισδοχή ν ε'ις τήν Σ χολή ν. Γίνονται δεκτοί μόνον 
μαθηταί οΐτινες πιθανόν νά εύεργετηθώσιν έκ του είδους της εκπαι
δεύσεως τήν οποίαν προσφέρει ή Σχολή. 

17. Το Συμβούλιον δύναται νά εγκαθίδρυση Ταμεΐον Ευημερίας Ταμεΐον. 
της Σχολής εϊτε μέ ιδίαν νομικήν προσωπικότητα εϊτε άνευ τοιαύτης Ευημερίας. 
είς το όποιον νά κατατίθηνται δλαι αϊ προς τήν Σ χολή ν συνεισφορά! 
ώς και παν ποσόν το όποιον ήθελε ληφθή ύπό τής Σχολής εξ οιασδή
ποτε πηγής, πλην δημοσίων χρημάτων παραχωρηθέντων προς τήν 
Σχολήν έπί τη βάσει του ετησίου προϋπολογισμού. 

18. Το Συμβούλιον δύναται νά όρίζη· ύπεπιτροπάς έκ μελών του Ύπεπιτροπαί. 
ή μή είς ας νά άναθέτη ειδικά καθήκοντα εμπίπτοντα είς τάς αρμο
διότητας αύτοΟ. 

19. "Ανευ επηρεασμού τής ισχύος και γενικότητος τών παρόντων 
Κανονισμών, το Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη, έν συνεννοήσει μετά 
του Διευθυντού και τη έγκρίσει του Υπουργού, Όδηγίας δι' ών 
ρυθμίζονται έν λεπτομέρεια τά κάτωθι— 

(α) ή εισδοχή και φοίτησις μαθητών 
(β) ή έπιβλητέα έπί μαθητών πειθαρχία εντός και εκτός τής 

Σχολής' 
(γ) ή υγεία, καθαριστής και ιατρική έπίβλεψις τών μαθητών 
(δ) ή όργάνωσις και διοίκησις του οικοτροφείου της Σχολής" 
(ε) αϊ διακοπαΐ και άργίαι ών δικαιούνται νά άπολάβωσι το 

προσωπικόν κα οι μαθηταί' 
(στ) ή διαχείρισις του Ταμείου Ευημερίας. 


