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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ . 

ΜΕΡΟΣ III 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό κατωτέρω Νόμος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
δστις υπεγράφη Οπό τοϋ 'Αντιπροέδρου την 25ην Δεκεμβρίου, 1960, 
δημοσιεύεται συμφώνως τω έδαφίω (Ί) τοΰ "Αρθρου 49 του Συν
τάγματος . 

'Αριθμός Π του 1960 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ 

"Αρθρον 1 
Τηρουμένων τών διατάξεων των οικείων νόμων, κανονισμών, οδη

γιών και τών αποφάσεων τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου, δλα τά 
ζητήματα της παιδείας, τής α γ ω γ ή ς και τής επιμορφώσεως, άτινα 
ή Συνέλευσις είναι εξουσιοδοτημένη νά διαπραγματευθή, θά άπο
τελώσι τά καθήκοντα του τμήματος τής παιδείας. 

"Αρθρον 2 
"Ολα τά δημόσια στοιχειώδη, μέσης παιδείας, τεχνικά και επι

στημονικά Ινστιτούτα τής εκπαιδεύσεως τής Τουρκικής κοινότητος 
θά ύπάγωντα ι είς τό τμήμα τής παιδείας, και το προσωπικόν αυτών, 
ώς υπό τοϋ νόμου έγκατεστάθη, θά άποτελή τό συμπληρωματικόν 
προσωπικόν του τμήματος. Τά προρρηθέντα ινστιτούτα και εγκα
ταστάσεις του προσωπικού αυτών ομού μετά τών έν αύτο ΐς τυχαίων 
ζητημάτων εξαιρέσει τών διορισμών εκείνων, π ε ρ Γ τ ώ ν οποίων ελή
φθη ήδη πρόνοια έν τω νόμω τούτω, θά εΐναι τό θέμα ενός ειδικού 
θεσπίσματος. 

"Αρθρον 3 
Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 30, εδαφίου (3) του συν

ταγματικοί) νόμου τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και τών 
προνοιών οίουδήποτε άλλου νόμου θεσπισθέντος ύπό τής Συνελεύ
σεως, οΐάδήποτε κινητή ή ακίνητος περιουσία ή οιονδήποτε δικαίωμα 
ή συμφέρον έν αύταΐς, ανήκον είς τά αναφερόμενα ινστιτούτα, έν 
&ρθρφ 2 ώ ς άνω, θά έγγράφωντα ι έπ* ονόματι τοΟ τμήματος τής 
^αιδείοίς. 

(27) 



ι* 
ΟΙαδήποτε δικαιοπράγία αεθ* οίασδήποτε κινητής ή ακινήτου 

περιουσίας ή μεθ' οιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος έν αύταΐς, 
αναφερομένου έν άρθρω 197 του Συντάγματος θά εΤναι συμφώνως 
προς την παράγραφον 1 ώς άνω, άνευ επηρεασμού της παραγράφου 
2 του είρημένου άρθρου. 

"Αρθρον 4 
Το μέλος εκείνο τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου, δπερ ορίζεται 

εις το τμήμα της παιδείας, θά είναι ό πολιτικός τμηματάρχης τοΟ 
τμήματος εκείνου. 

"Αρθρον ,5 
Ή έγκαθίδρυσις του προσωπικού του τμήματος της παιδείας θά 

είναι μία τών μονίμων εγκαθιδρύσεων τοΰ προσωπικού της δημοσίας 
υπηρεσίας της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 6 
θ ά έγκαθιδρυθώσιν οι ακόλουθοι κλάδοι εις το τμήμα τής παι

δείας : ( Ι ) Στοιχειώδης Παιδεία, ( I I ) Μέση—Επιστημονική—Τεχ
νική Παιδεία και ( I I I ) Ειδική Έπιμόρφωσις. 

"Αρθρον 7 
Ή έγκαθίδρυσις τοΟ προσωπικού τοΟ τμήματος τής παιδείας θά 

γίνη ώς έξης : — 
Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

Ό Διευθυντής θά είναι δ διοικητικός λειτουργός του τμήματος τής 
παιδείας καΐ υπεύθυνος διά τήν διεξαγωγήν τών διαφόρων καθηκόν
των αύτου. Ούτος θά είναι αμέσως υπεύθυνος είς τό μέλος του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου, τό οιρισμένον είς τό τμήμα.τής παιδείας, 
και ωσαύτως είς τό τμήμα τοΟ Προέδρου τοϋ Εκτελεστικού Συμ
βουλίου. 

"Ο Διευθυντής θά είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή παρομοίου 
σχολείου, θά έχη παιδαγωγικός σπουδάς και πεΐραν τοΰ διδάσκειν 
και τοΰ έκπαιδεύειν. 

Ό ετήσιος μισθός τοΰ Διευθυντοΰ θά είναι έπι τής κλίμακος : 
£1,236X421,404X481,548. 
' Ο Β ο η θ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

Ό Βοηθός Διευθυντής θά βοηθή τόν Διευθυντήν έν τη εκτελέσει 
τών καθηκόντων αύτοΰ, θά ενεργή ώς αντιπρόσωπος αύτου έν 
τή απουσία τοΰ Διευθυντού και θά επιτελή ωσαύτως επιθεωρήσεις. 

"Ο Βοηθός Διευθυντής θά είναι πτυχιοΰχος Πανεπιστημίου ή παρο
μοίου σχολείου, θά έχη παιδαγωγικάς σπουδάς κα ι γνώσιν καΐ πεΐ
ραν ζητημάτων τοΰ διδάσκειν και τοΰ έκπαιδεύειν. 

Ό ετήσιος μισθός τοΰ Βοηθοΰ Διευθυντοΰ θά είναι επί τής κλί
μακος : £1,128X361,236X421,362. 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕ ΙΩΔΟΥΣ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ 
' Ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς τ ο ΰ κ λ ά δ ο υ τ η ς σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς 

π α ι δ ε ί α ς 
Ό λειτουργός τοΰ κλάδου τής στοιχειώδους παιδείας θά είναι 6 

διοικητικός λειτουργός τοΰ κλάδου τής στοιχειώδους παιδείας τοΟ 
τμήματος τής παιδείας, θά έκτελή δλας τάς διοικητικάς πράξεις τάς 
συναφείς μέ τά στοιχειώδη σχολεία, θά διεξάγη επιθεωρήσεις διοι
κήσεως καΐ διδασκαλίας καΐ θά εΤναι υπεύθυνος είς τόν Διευθυντήν 
καΐ τόν Βοηθόν Διευθυντήν. 
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Ό λειτουργός του κλάδου της στοιχειώδους παιδείας θα είναι 
πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή παρομοίου σχολείου, θά £χη παιδαγω
γικός σπουδάς καΐ άρκετήν γνώσιν και πεΐραν διά νά εΐναι προσον
τούχος δια τήν θέσιν. 

Ό ετήσιος μισθός του λειτουργού τοϋ κλάδου της στοιχειώδους 
παιδείας θά είναι έπί της κλίμακος : £1,020X36—1,236. 

Ό άρχιεπόπτης της στοιχειώδους παιδείας θά είναι 6 άρχιεπό
πτης των εκπαιδευτηρίων της στοιχειώδους παιδείας του" τμήματος 
της παιδείας καΐ θά διευθετή και παρακολουθη τήν έκτέλεαιν των 
ζητημάτων της επιθεωρήσεως των συναφών μέ τά τοιαύτα εκπαιδευ
τήρια, και θά διεξάγη επίσης προσα^πικώς επιθεωρήσεις. Ό άρχιε
πόπτης θά είναι υπεύθυνος είς τον Διευθυντήν, τόν Βοηθόν Διευθυν
τήν καΐ τόν λειτουργόν του κλάδου της στοιχειώδους παιδείας. 

Ό άρχιεπόπτης της στοιχειώδους παιδείας θά t ivo i προσοντούχος 
διδάσκαλος στοιχειώδους σχολείου, θά έ"χη διανύση παιδαγο>γΐκάς 
σπουδάς και θά κατέχη τοιαύτας γνώσεις και ικανότητας ώστε νά 
είναι προσοντοΟχος διά τήν θέσιν. 

Ό ετήσιος μισθός του άρχιεπόπτου θά είναι επί τήο κλίμακος : 
£ 900X301,020X361,200. 
' Ε π ό π τ α ι σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς π α ι δ ε ί α ς 

Είς τόν κλάδον της στοιχειο'ίδους παιδείας θά ύπάρχωοι τρεΐς 
επόπται υπό τόν άρχιεπόπτην. Οι επόπται θά Αιιιφορτισθώοι μέ το 
καθήκον της επιθεωρήσεως δλων των εκπαιδευτηρίων της στοιχειο')
δους παιδείας και ωσαύτως μέ άλλα καθήκοντα όιρισμένα είς αυτούς 
και συναφή μέ τοιαύτα εκπαιδευτήρια. 

Οι έπιθεωρηταί θά είναι προσοντούχοι διδάσκαλοι στοιχειώδους 
σχολείου και όφείλουσι νά κατέχωσι τοιαύτας γνο'^σεις και πεΐραν, 
ως αρμόζει είς τήν θέσιν αυτών. 

Ό ετήσιος μισθός εκάστου έπόπτου στοιχειώδους παιδείας θά 
είναι έπί της κλίμακος : £690X30—810. 

ΚΛΑΔΟΣ Μ Ε Σ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ , Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς Κλάδου μ έ σ η ς π α ι δ ε ί α ς 
Ό λειτουργός κλάδου μέσης παιδείας θά εΐναι ό διοικητικός λει

τουργός του κλάδου της μέσης, επιστημονικής και τεχνικής παιδείας 
του τμήματος της εκπαιδεύσεως και ό άρχιεπόπτης των είρημένων 
εκπαιδευτικών καθιδρυμάτων και θά είναι υπεύθυνος διά τήν δέου
σαν έπιτέλεσιν δλων των πράξεων των συναφών προς τά προρρη
θέντα εκπαιδευτήρια, και ωσαύτως θά διεξάγη επιθεωρήσεις διδα
σκαλίας. "Ο λειτουργός του κλάδου θά είναι αμέσως υπεύθυνος 
είς τόν Διευθυντήν και τόν βοηθόν Διευθυντήν. 

Ό λειτουργός του κλάδου θά είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου 
ή παρομοίων εκπαιδευτηρίων και θά κατέχη γνώσεις και πεΐραν είς 
τόν τομέα της μέσης—επιστημονικής—τεχνικής παιδείας. 

Ό ετήσιος μισθός τού λειτουργού του κλάδου θά εΐναι έπί τής 
κλίμακος : £1,020X361,236. 
"Ο ' Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς τ ή ς μ έ σ η ς π α ι δ ε ί α ς 

ΕΙς τόν κλάδον της μέσης—επιστημονικής—τεχνικής παιδείας θά 
ύπάρχη εΐς επόπτης υπό τόν άρχιεπόπτην. Ό επόπτης θά έ'χη τό 
καθήκον της επιθεωρήσεως των εκπαιδευτηρίων μέσης—επιστημονι
κής—τεχνικής παιδείας και άλλα τοιαύτα καθήκοντα, οία δύνανται 
νά άνατεθώσιν είς αυτόν και συναφή προς τά είρημένα εκπαιδευ
τήρια. 
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Ό επιθεωρητής θα εΐναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου ϋ\ ενός παρο

μοίου σχολείου, θα £χη σπουδάση π α ι δ α γ ω γ ι κ ά και θα είναι πεπει
ραμένος είς ζητήματα εκπαιδεύσεως καΐ διδασκαλίας . 

Ό ετήσιος μισθός τοΟ έπόπτου θά είναι έπί της κλίμακος : 
£900X301,020X361,056. 
Ε ι δ ι κ ο ί έ π ό π τ α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α ς 

Εις τό τμήμα τής παιδε ίας θά ύπάρχωσιν εξ είδικοί έπόπται επι
φορτισμένοι με τό καθήκον τής δ ι εξαγωγής επιθεωρήσεων τής διδα
σκαλίας εις τά στοιχειώδη, μέσης παιδείας, επιστημονικά, τεχνικά 
καΐ άλλα σχολεία και ωσαύτως είς τόν τομέα τής εκπαιδεύσεως των 
έφηβων. 

Παρά των είρημένων εποπτών δυνατόν ωσαύτως νά άπαιτηθή 
δπως διδάσκωσιν είς ώρισμένα διδασκαλικά και εκπαιδευτικά καθι
δρύματα. 

Οί έπόπται θά είναι υπεύθυνοι είς τόν Διευθυντήν καΐ τόν Φοηθόν 
Διευθυντή ν. 

Οί ειδικοί έπόπται θά είναι πεπαιδευμένοι και πεπειραμένοι είς 
τόν τομέα αυτών. 

Ό ετήσιος μισθός έκαστου ειδικού έπόπτου θά είναι, κατά τήν 
διάκρισιν του Εκτελεστ ικού Συμβουλίου, επί τής κλίμακος : 
£720X30990 ή £690X30810 ή £570X24690X30720. 

ΚΛΑΔΟΣ Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Σ 
c O ' Α ρ χ ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ ε ι δ ι κ ή ς έ π ι μ ο ρ 

φ ώ σ ε ω ς 
Ό άρχιλειτουργός του κλάδου ειδικής επιμορφώσεως θά εΐναι 

ό διοικητικός λειτουργός του κλάδου καΐ θά κανονίζη, έπεξεργάζη
ται και διευθύνη δλα τά ζητήματα τά συναφή προς τήν έκπαίδευσιν 
τών έφηβων, θά δίδη συμβουλάς προς τους μαθητάς και θά άνα
πτύσση τάς εκπαιδευτικός μεθόδους, ωσαύτως δε δλα τά ζητήματα 
τά συναφή προς ά λ λ α θέματα περιεχόμενα είς τάς δ ι α τ α γ ά ς τάς 
έκδιδομένας ύπό τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ό άρχιλειτουρ
γ ό ς θά είναι υπεύθυνος είς τόν Διευθυντήν και τόν @οηθόν Διευ
θυντήν. 

Ό άρχιλειτουργός θά είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή παρο
μοίου εκπαιδευτηρίου, και πεπειραμένος είς τά ζητήματα τά ανα
φερθέντα ώς άνω. 

Ό ετήσιος μισθός του άρχιλε ιτουργοΰ θά είναι επί τής κλίμακος : 
£ 900X301,020X361,236. 
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ί τ ο υ κ λ ά δ ο υ τ ή ς ε ι δ ι κ ή ς ε π ι μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς 

Είς τόν κλάδον τής ειδικής επιμορφώσεως θά ύπάρχωσι τρεις λει
τουργοί ύπό τόν άρχιλειτουργόν. Οί λειτουργοί θά έπιτελώσι τοι
αύτα καθήκοντα οία δύνανται νά άνατεθώσιν είς αυτούς εντός τής 
δικαιοδοσίας του κλάδου και θά είναι υπεύθυνοι είς τόν άρχιλει
τουργόν. 

Οί λειτουργοί θά είναι πρόσωπα με γνώσεις και πεΐραν άρμόζου
σαν είς τήν θέσιν αυτών. 

Ό ετήσιος μισθός έκαστου λειτουργού θά εΐναι έπί τής κλίμα

κος: £570X24690X30720. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Π ρ ώ τ ο ς Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς 

Ό /πρώτος γραμματεύς θά ^χη τό καθήκον διαπραγματεύσεως 
ζητημάτων: γραμματειακών, αρχείου, εφοδιασμού και προσωπικοί) 
τοΟ τμήματος της παιδείας καΐ άλλων καθηκόντων τοιούτων οία 
δυνατόν νά άνατεθώσιν εις αυτόν, και θά εΤναι υπεύθυνος εις τόν 
Διευθυντήν και τόν δοηθόν Διευθυντήν. 



Ό πρώτος γραμματεύς θά | χη γνώσιν καΐ πεΐραν γραμματεια
κών καΐ διοικητικών ζητημάτων. 

Ό ετήσιος μισθός τοΟ πρώτου γραμματέως θά είναι επί της κλ(
μακος £642X24690X30810. 
Βοηθός πρώτος γραμματεύς 

Ό βοηθός πρώτος γραμματεύς θά βοηθή τον πρώτον γραμματέα 
έν τη επιτελέσει τών καθηκόντων αύτοΟ. 

Ό ετήσιος μισθός τοΟ βοηθού πρώτου γραμματέως θά είναι επί 
της κλίμακος : £498X24642. 
Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς α ρ χ ε ί ο υ — γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς έ φ ο δ ι α σ μ ο Ο — 

γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς δ α κ τ υ λ ο γ ρ ά φ ο ς 
Είς τό τμήμα της παιδείας θά ύπάρχωσιν εΐς γραμματεύς αρ

χείου, εις γραμματεύς εφοδιασμού καί δύο γραμματείς δακτυλο
γράφοι, δλοι ύπό τόν πρώτον γραμματέα. 

ΟΙ γραμματείς θά έχωσι τοιαύτας γνώσεις, οϊαι άρμόζουσιν είς 
τά οίκεΐα αυτών καθήκοντα. 

Ό ετήσιος μισθός έκαστου γραμματέως θά είναι έπί της κλίμα
κος : £300X18426X24594. 
Κ λ η τ ή ρ ε ς 

θ ά ύπάρχωσι τρεις κλητήρες εις τό τμήμα της παιδείας. 
Ό ετήσιος μισθός έκαστου κλητήρος θά είναι έπί της κλίμακος : 

£264X18372. 
"Αρθρον 8 

Οιοσδήποτε λειτουργός διωρισμένος εις οιανδήποτε έκ τών θέ
σεων τών έν τω ως άνω άρθρω 7 άναγραφορένων. δστις προηγου
μένως κατείχε μόνιμον διορισμόν έΐς τό τμήμα παιδείας έπί κλίμακος 
υψηλότερου μισθού παρά εκείνου του προνοουμένου ύπό τοΰ νόμου 
τούτου, διά τόν νέον αύτου διορισμόν δυνάμει τοΰ νόμου τούτου θά 
έξακολουθή νά άποσύρη τόν προηγούμενον καί ύψηλότερον μισθόν 
αύτου ώς προσωπικήν αύτου άποδοχήν. 

"Αρθρον 9 
Τό γραμματειακόν προσωπ.ικόν του τμήματος της παιδείας επι

προσθέτως τών αρχικών αύτου καθηκόντων θά επιτελή kai άλλα 
τοιαύτα καθήκοντα συναφή προς τό τμήμα, ώς εΐναι δυνατόν άπό 
καιροΟ είς καιρόν νά άνατεθώσιν είς αυτό. 

"Αρθρον 10 
'Εξαιρέσει εκείνων τών δημοσίων σχολείων τών αναφερομένων 

έν άρθρω 2, οΙαδήποτε ιδιωτικά σχολεία δύνανται νά έγκαθιδρυθώσι 
μόνον συμφώνως προς τόν νόμον καί τους κανονισμούς και τη έγκρί
σει του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

Τά Ιδιωτικά σχολεία υπόκεινται είς έπιθεώρησιν καί έποπτείαν 
ύπό τοΟ τμήματος της παιδείας. 

"Αρθρον Π 
θ ά Ιδρυθ^ Συμβούλιον Παιδείας συμφώνως προς κανονισμούς 

γενομένους ή διαταγάς εκδοθείσας ύπό τοΟ Εκτελεστικού Συμβου
λίου καί ύποκείμενον είς τοιούτους βρους, οίοι δύνανται νά διατυπω
θώσιν είς τοιούτους κανονισμούς ή διαταγάς προς τόν σκοπόν ύτίο
βολής συστάσεων είς τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον έπί τεχνικών 
ζητημάτων αναφερομένων είς τόν όρισμόν καί τήν έφαρμογήν της 
πολιτικής της ακολουθητέας είς ζητήματα παιδείας, αγωγής καί 
διδασκαλίας. 



£ 
"Αρθρον 12 

Τηρουμένων των προνοιών τοΟ οίκείου νόμου καΐ τών κανονισμών, 
είς οίονδήποτε χωρίον, πόλιν ή άστυ, ένθα υπάρχει καθίδρυμα στοι
χειώδους, μέσης, επιστημονικής ή: τεχνικές παιδείας, ώς προνοείται 
ύπό τοΟ άρθρου 2, θά υπάρχη σχολική επιτροπεία έν σχέσει. προς 
δλα τα είρημένα καθιδρύματα. 

"Αρθρον 13 
At σχολικαΐ έπιτροπεΐαι ορίζονται ύπό τοΟ Εκτελεστικοί) Συμ

βουλίου και υπόκεινται είς τοιούτους δρους καΐ κανονισμούς, ως 
περιέχονται είς τό διάταγμα του Συμβουλίου. 

Αί έπιτροπεΐαι θά σύγκεινται έξ ενός προέδρου καΐ τόσον πολλών 
μελών, ώς δύναται νά όρισθή ύπό του διατάγματος του Συμβουλίου. 

Τό δριον τοΟ ύπουργήματος έκαστης επιτροπείας θά εΐναι άνά
λογον προς τό δριον της Κοινοτικής Συνελεύσεως, ής τό Έκτελε
στικόν Συμβούλιον θά εχη διορίση τήν είρημένην έπιτροπείαν, νοου
μένου δτι τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον καθ* οίονδήποτε χρόνον 
τερματίζει τόν διορισμόν οίουδήποτε μέλους καΐ διορίζει άλλο εις 
τήν θέσιν αύτοΟ. 

"Αρθρον 14 
ΑΙ σχολικαΐ έπιτροπεΐαι θά έπιφορτισθώσι μέ τό καθήκον καΐ θά 

είναι υπεύθυνοι διά την προμήθειαν ή οίκοδομίαν, έπιδιόρθωσιν καΐ 
διατήρησιν δλων τών κινητών καΐ ακινήτων περιουσιών τών ανηκου
σών ή απαιτουμένων ύπό τών σχολείων στοιχειώδους, μέσης και 
τεχνικής παιδείας είς τό οίκεΐον αυτών χωρίον, πόλιν ή άστυ, ώς 
προνοείται ύπό του οικείου νόμου. 

Δι* έφαρμογήν τών προνοιών τής ώς άνω παραγράφου αί είρη
μέναι έπιτροπεΐαι δύνανται— 

(1) Νά έπιβάλλωσιν, είτε αμέσως είτε μέσον τής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, έάν ήθελον έγκριθή ύπό τής Συνελεύσεως, προσω
πικούς φόρους έν σχέσει προς τά στοιχειώδη σχολεία έπ! των με
λών τής Τουρκικής Κοινότητος, άτινα εΐναι κάτοικοι έν τω χωρίφ, 
πόλει ή άστει, £νθα άνήκουσι, και κατά τόν ύπό τοΟ νόμου προνο
ούμενρν τρόπον. 

(2) Νά έπιβάλλη, τή έγκρίσει τοΟ ΈκτελεστικοΟ Συμβουλίου 
καΐ ώς προνοείται υπό του νόμου, δικαιώματα έγγραφης, σχολικά 
δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα διά τά σχολεία μέσης, επιστημο
νικής καΐ τεχνικής παιδείας ανεξαρτήτως καΐ επιπροσθέτως οίων
δήποτε δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων καθορισμένων ύπό τής 
Συνελεύσεως έν σχέσει προς τά είρημένα εκπαιδευτικά καθιδρύ
ματα καΐ διατιθεμένων ώς κονδυλίων προσόδου έν τφ προϋπο
λογισμώ. 

(3) Τή έγκρίσει τοΟ ΈκτελεστικοΟ Συμβουλίου καΐ συμφώνως 
προς τάς προνοίας οίουδήποτε. οικείου νόμου, νά δανείζηται χρή
ματα ή νά λάμβάνβ χορηγήματα διά τους σκοπούς τών εξουσιοδο
τημένων καθηκόντων αυτών. 

"Αρθρον 13 
Τό οίκονομολογικόν έτος διά τάς σχολικάς επιτροπείας αρχίζει 

τήν πρώτην Σεπτεμβρίου καΐ λήγει τήν τριακοστήν πρώτην Αυγού
στου. 

"Αρθρον 16 
Έκαστη σχολική επιτροπεία θά προπαρασκευάζει καΐ θά ύπο

βάλλη, πρό της πρώτης Ιουλ ίου έκαστου ϊτους, εις τό τμήμα τής 
παιδείας προϋπολογισμών διά τά στοιχειώδη σχολεία ή, ώς δύναται 
νά εΐναι ή περίπτωσις, διά τά σχολεία στοιχειώδους, μιέσης, επιστη
μονικής καΐ τεχνικής παιδείας διά τό Λκόλουθον οίκονομολογικόν 
£τος. 



Β 
Εκθέσεις έπισυνημμέναι είς τόν προρρηθέντα προϋπολογισμόν ΘΦ 

παρέχωσι λεπτομερείαο όλων τών προσωπικών φόρων καΐ ίων δικαι
ωμάτων έγγραφης» σχολικών καΐ άλλων δικαιωμάτων, ατινα ή οίκεία 
σχολική επιτροπεία προτείνει να έπιβάλη σύμφωνος προς το 
άρθρον 14. 

"Αρθρον 17 
Ό προϋπολογισμός των σχολικών επιτροπειών ή λειτουργία αύτοΟ 

δέν θά έφαρμόζηται ή έγκρίνηται, έκτος έάν τοιοΟτος προϋπολογι
σμός έγκριθή ύπό τοΟ Εκτελεστικού Συμβουλίου καΐ τοιαΟτα εγκε
κριμένα αντίτυπα αύτοΟ έπιστραφώσιν είς τάς οίκείας επιτροπείας. 

"Αρθρον 18 
"Ολα τά χρήματα τα συλλεγέντα ή ληφθέντα καθ' οιονδήποτε 

τρόπον ύπό μιας σχολικής επιτροπείας θά κατατίθενται είς ένα οίκο
νομολογικόν οίκον διωρισμένον διά διατάγματος τοΟ ΈκτελεστικοΟ 
Συμβουλίου, ή είς £ν έκπαιδευτικόν ταμεΐον, ώρισμένον διά τήν 
οίκείαν σχολικην έπιτροιχείαν έν τφ ένσωματωθέντι ταμείω τής Συνε
λεύσεως. 

"Ολα τά αποσυρόμενα ποσά έκ του είρημένου ταμ€ίου καί αί 
πληρωμαΐ έξ αύτου θά γίνωνται μόνον £ναντι των υπογραφών τοΟ 
Προέδρου καΐ ενός μέλους εκλεγομένου έκ τής επιτροπείας. Τό 
μέλος τής επιτροπείας, τό όποιον θά ενεργή ώς ταμίας, δέν θά £χπ 
καθ' οίονδήποτε χρόνον είς τήν κατοχήν αύτοΟ πλέον τών δέκα λιρών 
έκ του είρημένου ταμείου, νοουμένου &τι τό ποσόν τοΰτο αποσύρεται 
κατά τόν ώς άνω περίγραψαμενον τρόπον. 

"Αρθρον 19 
"Ολα τά ποσά, άτινα δέν χρειάζονται ύπό τών σχολικών έπιτρά* 

πέιών διά δαπάνη ν,θά 'μετάφέρωντάι, ώς προνοείται ύπό του νόμου, 
έκ του εκπαιδευτικού ταμείου είς τό τάμεΐον αναπτύξεως του ένσω
ματωθέντος ταμείου τής Συνελεύσεως νοουμένου δτι τοιαύτη μετα
βίβασις θά είναι διά λογαριασμόν του οίκείρυ ταμείου τής παιδείας. 

Οίαδήποτε σχολική επιτροπεία δύναται, τη έγκρίσει τοΟ Ε κ τ ε 
λεστικού Συμβουλίου, νά δαπανήση ποσά έκ του ταμείου αναπτύ
ξεως, του ταμείου τής παιδείας, δι* οίονδήποτε σκοπόν έγκεκριμένον 
ύπό του Εκτελεστικοί) Συμβουλίου. 

"Αρθρον 20 
"Ολαι αϊ δικαιοπραγίαι αί γινόμεναι ύπό τών σχολικών επιτρο

πειών θά συμφωνώσι προς ψηφίσματα τών οίκείων επιτροπειών, νοου
μένου δτι τοιαύτα ψηφίσματα ψηφίζονται έν συνελεύσει, τής 
οποίας λογική προειδοποίησις έχει δοθή είς ολα τά μέλη τής επιτρο
πείας καΐ νοουμένου επί πλέον δτι τοιαΟτα ψηφίσματα καταχωρί
ζονται είς τό οίκεΐον βιβλίον καΐ μονογραφοΟνται ύφ* όλων τών με
λών, ατινα ήσαν παρόντα κατά τήν συνεδρίαν. 

'Απαρτία είς τάς τοιαύτας συνεδρίας τής επιτροπείας θά ύπάόχη, 
οσάκις είναι παρόντα τά ή μίση τουλάχιστον μέλη τοΟ βλου άριθμοΟ 
προς ένΐ επί πλέον. 

"Αρθρον 21 
Οίαδήποτε βικαιοπραγία μετά τοΟ κτηματολογίου τής Δημοκρα

τίας έπ' ονόματι τοΟ τμήματος τής παιδείας γίνεται Οπό τοΟ Διευθυν
τού τής Παιδείας, νοουμένου δτι τοιαύτη δικαιοπραγίά εΤναι εξουσιο
δοτημένη ύπό τοΟ Εκτελεστικού* Συμβουλίου καΐ νοουμένου επί 
πλέον δτι μία γραπτή έξουσιοδότησις υπογεγραμμένη όπό τοΟ Προέ
δρου τοΟ Εκτελεστικοί) Συμβουλίου προσάγεται κατά τόν χρόνον 
της τοιαύτης δικαιοπραγίας. 



φ* 
"Αρθρον 22 

*21ς οίανδήποτε προ τοΟ Δικαστηρίου άκρααματικήν διαδικάοίαν 
το τμήμα τής παιδείας ή ή σχολική επιτροπεία θά αντιπροσωπεύον
τα ι υπό του ΔιευθυντοΟ ή, ώς ή περίπτωσις δύναται νά είναι, ύπό 
τοΟ προέδρου τής επιτροπείας. Ολη αυτή ή διαδικασία θά άρχίζβ 
ύπό των ειρημένων λειτουργών ή;εναντίον αυτών, κάΙ έπίδοσις οιων
δήποτε έγγραφων θά διενεργήταϊ δι* αυτών. 

Τό τμήμα του Προέδρου του* Εκτελεστ ικού Συμβουλίου πρέπει 
νά πληροφορήται κα·1 νά λαμβάνηται Μγκρισις παρ* αύτοΟ έν σχέσει 
προς τά ζητήματα τά αναφερθέντα είς τήν προηγουμένη ν παρά
γραφον. 

"Αρθρον 23 
Τηρουμένων των προνοιών τοΟ οίκείου νόμου ή τών κανονισμών 

ή τών διαταγών τών εκδιδομένων ύπό τοΟ Εκτελεστικοί) Συμβου
λίου, δλαι αί συμφωνίάι έπ* ονόματι οίασδήποτε σχολικής επιτρο
πείας θά ύπογράφωνται ύπό του προέδρου της επιτροπείας καϊ υπό 
τοΟ εξουσιοδοτημένου μέλους δυνάμει τοΟ άρθρου ί& 

"Αρθρον 24 
Τό Συμβούλιον της Παιδείας, τό έγκαθιδρυθέν δυνάμει τών υπαρ

χόντων νόμων πρό της ημερομηνίας της εφαρμογής τοΟ νόμου τούτου 
καϊ οίωνδηποτε άλλων προνοιών τοΟ εΓρημένου νόμου έν σχέσει προς 
οΐόνδήποτε ζήτημα, δπερ είναι σαφώς διαπραγματευμένον έν τώ 
νόμω τούτω, διά του παρόντος άκυρουται. 

"Αρθρον 25 
Διά τήν δέουσαν έφαρμογήν του νόμου τούτου, τό Έκτελεστικόν 

Συμβούλιον δύναται νά συντάσση κανονισμούς καϊ νά έκδίδη δια
ταγάς. 

"Αρθρον 26 
Ή ημερομηνία τής εφαρμογής τοθ νόμου τούτου θά είναι ή πρώτη 
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