ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ Ά ρ . 70 της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1961

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Π
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ο Ι ΝΟΜΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ
Του Προώρου της Δημοκρατίας ύτιογράψαντος τήν 22αν 'Ιουνίου, 1961,
τΛν nopSv-Toc Νόμον της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται
ούτος συμφώνως τω "Αρθρω 104 τού Συντάγματος.
'Αριθμός 6 του 1961
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν Μ Ε Σ Η Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
1 . "Ο παρών νόμος θα καλήται ό περί Κοινοτικών
Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμος, 1961.

Σχολείων

Συνοπτικός
τίτλος.

2. Έ ν τω παρόντι νόμω, έάν έκ του κειμένου δέν προκύπτη σαφώς
άλλο τι—
«Διοικούν σώμα» σημαίνει σχολικήν έφορείαν ή έπιτροπήν ή Ιδιο
κτήτην σχολείου, δστις διευθύνει τοΰτο ή διευθυντήν ή διευθύνον
σώμα δεόντως έζουσιοδοτηαένον.
«ΕΙδικόν ταμεΐον^ σημαίνει χωριστόν σχολικόν ταμεΐον, οΤον
εΤναι τό ταμεΐον προνοίας, τό ταμεΐον βιβλιοθήκης, τό ταμεΐον
συσσιτίου, τό ταμεΐον αθλητισμού κ α ι τό ταμεΐον σχολικών κτιρίων.
«Επιτροπή» σημαίνει έπιτροπήν τής Συνελεύσεως. '
«Εφορεία» σημαίνει τήν κατά νόμον διοριζομένην Οπό τής Συνε
λεύσεως σχολικήν έφορείαν.
«Κοινοτικόν σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως» σημαίνει σχολεΐον
μέσης εκπαιδεύσεως του οποίου τήν διοίκησιν κ α ι οιαχείρισιν ανα
λαμβάνει βάσει τοΟ παρόντος νόμου ή Συνέλευσις.
«Σ υνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν
Κύπρου.
«Σχολεΐον» ή « σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως» σημαίνει σχολεΐον
είς β εγγράφονται καΐ φοιτοΟν μαθηταΐ αποφοιτήσαντες εκ σχο
λείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
3.—(1) Τό διοικούν σώμα οίουδήποτβ σχολείου μέσης εκπαιδεύ
σεως ήδη λειτουργοΟντος δύναται δι* αΐτήσεώς του προς τήν Συνέ
λευσιν νά ζητήση τήν ύπ' αυτής άνάληψιν ευθύνης διοικήσεως κ α ί
διαχειρίσεως τοΟ σχολείου τούτου. ΟΙ οροί τής τοιαύτης αναλήψεως
β,ύθύνης καθορίζονται είς έκαστη ν περίπτωσιν διά συμφωνίας κ α ί
βάσει τοΟ παρόντος νόμου.
<27)
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/2) *Μ ^υνέλευσις δύναται νά άναλάβη ή καί νά άρνήθ$ τήν
<&νάληψιν ευθύνης διοικήσεως καΐ διαχειρίσεως οίρυδήποτε σχολείου
μέση ς ^^ιται|εΛ>σεως.
« Κοινοτικά»
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μέ«της εκπαι
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4ir'(1) Ή όττό της Συνελεύσεως άνάληψις ευθύνης διοικήσεως
καί διαχειρίσεως, σχολείου τινός καθιστή τό σχολεΐον τούτο «κοι
νοτικον».
(2) 'Η διοξκησις καί ή διαχείρισις τών κοινοτικών σχολείων ασκεί
ται υπό τής Συνελεύσεως δια τών αρμοδίων οργάνων αυτής,

Σχόλικα,Ι
εφορεία ι.

5.^(1) Ή κατά νόμον άρμοδιότης τών σχολικών εφορειών επε
κτείνεται έτη παντός κοινοτικού σχολείου της αύτης πόλεως, κοινό
τητος ή περιοχής ώς ήθελεν είδικώς καθορίσει ή Επιτροπή Παι
δείας τη έγκρίσει της Επιτροπής 'Επιλογής και Διοικήσεως.
(2) Ή Επιτροπή Παιδείας τη έγκρίσει τής Επιτροπής Επιλογής
καί Διοικήσεως δύναται εξαιρετικώς, έάν άποφασίση τούτο ή Συνέ
λευσις, νά διορίση δι' έΛν ή περισσότερα κοινοτικά σχολεία τής αυτής
πόλεως ή περιοχής Ιδίαν έφορείαν, έάν κατά τήν κρίσιν της ύπάρ
χσυν προς τούτο άποχρώντες λόγοι.

Μισθοδοσία
διδακτικού
καΐ αλ?\ου
προσωπικοί)
τών κοινοτι
κών σχολείων.

6. Ή Συνέλευσις αναλαμβάνει τήν βάσει είδικών νόμων καί κανο
νισμών μισθοδοσίαν τοΰ διδακτικού προσωπικού τών κοινοτικών
σχολείων ώς καί τήν μισθοδοσίαν τών επιμελητών καί τών υπαλλή
λων τών γραφείων τών σχολείων τούτων.

ΕΙδικά
■χαμεΧσ..

7. ΕΙδικά ταμεία δύνανται νά λειτουργοΟν ε'ις £καστον σχολεΐον
ύπό τήν διαχείρισιν τής οικείας εφορείας. Είς τά είδικά ταύτα
ταμεία εισρέουν πάντα τά εισοδήματα τών σχολείων πλην, τών
διδάκτρων καί τών δικαιωμάτων έγγραφης.
8. Τά &ί?>ακτρα τών κοινοτικών σχολείων καθορίζονται κατ' έ'τος
ύπό τής Συνελεύσεως καί εισπράττονται διά λογαριασμόν αυτής ύπό
τών εφορειών.

ΎποτροφΙαι.

9. Αί ύποτροφίαι είς τά κοινοτικά σχολεία ρυθμίζονται δι' είδικοΟ
νόμου.

Πρόγραμμα
καΐ διδακτι
κά βιβλία.

10.—(1) Τό πρόγραμμα διδασκαλίας καί τά διδακτικά βιβλία τών
κοινοτικών σχολείων καθορίζονται ύπό τής Επιτροπής Παιδείας
τή είσηγήσει του Γραφείου Παιδείας.
(2) "Ο τύπος έκαστου κοινοτικού σχολείου ορίζεται είσηγήσει τής
Επιτροπής Παιδείας ύπό τής Συνελεύσεως.

Κανονισμοί.

1 1 . Ειδικοί κανονισμοί ψηφιζόμενοι ύπό τής Συνελεύσεως ρυθμί
ζουσι τά περί οργανώσεως τών κοινοτικών σχολείων, περί τών δρων
έγγραφης μαθητών καί περί παντός, δ,τι είναι άπαραίτητον διά τήν
έφαρμογήν του παρόντος νόμου.
.

"Ελβγχος
Crrto τοΟ

12. "Η οΙκονομική διαχείρισις τών κοινοτικών σχολείων, τά είδικά
ταμεία, αϊ ά ποθήκαι καί ή κατά στασις πά σης κινητής καί ακινήτου
περιουσίας τούτων ελέγχονται ύπό τοΟ Γραφείου Έλεγχου τής
Συνελεύσεως,

Γραφείου.
'Ελένχον·

13. Διατά ξεις των νόμων, περί μέσης εκπαιδεύσεως Κεφ. 169, avtiτ ι θ έ μ ^ ν α ϊ ^ ρ ό ^ . ^ ζ διατά ζεις του παρόντος, ^μΊρϋ '"ΦτόνόΟν.
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