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(2) 'Επιτροπή 'Εξετάσεις Παραπόνων, αποτελούμενη έκ
τριών προσώπων κ^ιτά, προτίμηση/ δικαστικών ή νομικών ή
πρώην έκπά^ευτ^κώ,ν· οριζομένων ύπό της 'Επιτροπής 'Επι
λογής καΐ Διο,ικήσζως τ%5 Συνελεύσεως τής οποίας έργον
είναι ή έξέτασίς ?ΐ9£<ΡΕ©νων έπί τών διορισμών, κατατάξεων,
μονιμοποιήσεων, προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, το
ποθετήσεων καί απολύσεων, υποβαλλομένων Οπό τοΟ ενδια
φερομένου καθη γη τοϋ ή υπαλλήλου κοινοτικού σχολείου
μέσης εκπαιδεύσεως ή, τής οικείας Σχολικής 'Εφορείας ή
διδασκάλου. Κατά τήν έξέτασιν τοΰ παραπόνου παρίστανται
παρέχοντες τα αναγκαία στοιχεία (α) ό Διευθυντής του
Γραφείου Παιδείας ή ό οικείος Τμηματάρχης, (/'/) ό ενδιαφερό
μενος καθηγητής, διδάσκαλος ή υπάλληλος, (γ) εκπρόσωπος
τής οικείας εφορείας προκειμένου περί καθηγητού ή υπαλλή
λου, και ((f) εκπρόσωπος τής οικείας διδασκαλικής ή καθη
γητικής οργανώσεως ής ό καθηγητής ή ό διδάσκαλος είναι
μέλος κατέχων τήν άνωτάτην βαθμίδα εν τη εκπαιδευτική
ιεραρχία. Το πόρισμα τής 'Επιτροπής 'Εξετάσεως Παρα
πόνων ε'ις έκάστην περίπτωσιν υποβάλλεται εις τον Πρόεδρον
τής Συνελεύσεως διά τά περαιτέρω.
(3) "Οπου εις οιονδήποτε νόμον ή κανονισμόν ή άπόφασιν
τής Συνελεύσεως ώς και εις οιονδήποτε κανονισμόν ή άπό
φασιν επιτροπής ή τοΰ Προέδρου τής Συνελεύσεως κατ'έξου
σιοδότησιν αναφέρονται α'ι λέξεις «'Επιτροπή 'Εκδικάσεως
Παραπόνων τοΰ Γραφείου Παιδείας» ή «'Επιτροπή Παρα
πόνων τοΰ Γραφείου Παιδείας», θα άναγινώσκωνται είς το
εξής ώς «'Επιτροπή 'Εξετάσεως Παραπόνων».

Τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος τήν 6ην 'Απριλίου 1962 τον
τταρόλ^τα Νόμον τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται οδτος
συμφώνως τω "Αρθρω 104 του Συντάγματος.
'Αρχικός
Κεφ. 166
και 169.
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'Αριθμός 7 τοΰ 1962.
ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ).

ΠΕΡΙ

\. Ό παρών Νόμος θά καλήται ό «περί Στοιχειώδους καΐ Μέσης 'Εκ
παιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1962».
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*. Εν τω παροντι Νομω, έκτος εάν εκ του κειμένου σαφώς προκύ
πτη άλλο τ ι —
«Επιτροπή» σημαίνει έπιτροπήν τής Συνελεύσεως.
«'Επιτροπή Διοικήσεως» σημαίνει τήν Έπιτροπήν 'Επιλογής και
Διοικήσεως.
«Συνέλευσις» σημαίνει τήν 'Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν.
«Σχολεΐον» σημαίνει το κοινοτικόν σχολεΐον στοιχειώδους ή μέσης
εκπαιδεύσεως, τοΟ οποίου τήν διοίκησιν άνέλαβεν ή Συνέλευση.
«Σχολική 'Εφορεία» η «Εφορεία» σημαίνει σώμα έκ πέντε εως εννέα
προσώπων μελών τής Ελληνικής Κοινότητος διοριζομένων βάσει τοΰ
παρόντος Νόμου προς ασκησιν τών διά τοΰ παρόντος νόμου καθορι
ζομένων εξουσιών καΐ καθηκόντων.
}>—(0 Αί σχολικοί έφορεΐαι διορίζονται ύπό τής 'Επιτροπής Διοι
κήσεως είσηγήσει τής 'Επιτροπής Παιδείας, ό δέ διορισμός άνακοινοΟται
είς τήν Συνέλευσιν καί δημοσιεύεται είς τήν ίπίσημον εφημερίδα τής
Δημοκρατίας.

τ$
(2) Κ ατ' έξαίρεσιν είς χωρία, ένθα δέν υφίστανται κοινοτικά σχολεία
μέσης εκπαιδεύσεως, σχολικοί έφορεΐαι είναι at εκάστοτε χωριτικαΐ
όρχαί, έφ' δσον ή "Επιτροπή Διοικήσεως δέν αποφασίσει άλλως συμφ ώ ν ω ς τή παραγράφω (Ι).
4ι—(Ι) Ή θητεία έκαστης σχολικής εφορείας είναι διετής, δύναται δέ θητεΐύ^
να τερματισθή κατά πάντα χρόνον δι* αποφάσεως τής 'Επιτροπής Διόική «Χ0*·1*»*
σ ε ω ς ή διά διορισμοΟ νέας εφορείας. "Ομοίως δύναται νά τερματισθή ή (,,ορβι
υπηρεσία οίουδήποτε μέλους ή μελών εφορείας τινός έάν ή 'Επιτροπή
Διοικήσεως θεώρηση τοϋτο εϋλογον.
(2) Ή θητεία σχολικής τίνος εφορείας τερματίζεται άφ" ής ληφθή
άπόφασις περί υ π α γ ω γ ή ς τοΟ σχολείου ή των σχολείων τής αρμοδιό
τητος της είς άλλην έφορείαν.
(3) Πάσα ττραξις απερχόμενης εφορείας ενεργούμενη μετά τήν γ ν ω σ τ ο 
ποίησιν τοϋ τερματισμού τής θητείας της προς τον Πρόεδρον αυτής ή
τον άναπληρωτήν αΰτοΰ ή τόν γραμματέα αύΐής δημιουργεί προσωπικήν
εύθύνην διά τους ένεργήσαντας καΐ δέν δύναται νά βαρύνη τήν Συνέ
λευσιν ή τά όργανα ή τάς υπηρεσίας αυτής;
5.—(Ι) Άνασύνθεσις σχολικής τίνος εφορείας κατ* αριθμόν ύπερβαί Άνασύνθεσις
νοντα τό ήμισυ τών μελών αυτής αποτελεί διορισμόν νέας εφορείας.
εφορείας.
(2) Άντικατάστασις παραιτηθέντων ή παυθέντων μελών δέν είναι
υποχρεωτική. "Η παραίτησις υποβάλλεται προς τον Πρόεδρον τής Συνε
λεύσεως, γενομένη δέ αποδεκτή υπό τής 'Επιτροπής Διοικήσεως γ ν ω σ τ ο 
ποιείται είς τήν Συνέλευσιν και τήν οίκείαν έφορείαν και δημοσιεύεται
εις τήν ένάσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(3) Δ ι ά π α σ α ν π ρ α ξ ι ν εφορείας ένεργουμένην τή συμμετοχή παυθέντων
ή παραιτηθέντων μελών αυτής ισχύει κατ" άναλογίαν ή παράγραφος (3)
τοϋ άρθρου 4.
6. "Εκάστη εφορεία μετά τόν διορισμόν της συνέρχεται προσκλήσει Καχάρτισις
τοϋ Διευθυντού τοϋ Γραφείου Παιδείας ή άλλου π ρ ο σ ώ π ο υ έξουσιοδο είς σώμα.
τημένου ύπ* άύτοΰ και καταρτίζεται εις σώμα εκλέγουσα έκ τών μελών
της Πρόεδρον, Άντιπρόεδρον, Γραμματέα και Ταμίαν γνωστοποιούσα
τήν τοιαύτην σύνθεσιν είς τόν Πρόεδρον τής Συνελεύσεως καί είς τό
Γραφεΐον Παιδείας.
7. (Ι) 'Εκάστη εφορεία συνεδριάζει παρόντος τοΟ ήμίσεος πλέον Συνεδριάσεις,
ενός τ ώ ν μελών της καί αποφασίζει δι* απλής πλειοψηφίας. Ε'ις περί απαρτία καί
πτωσιν Ισοψηφίας ό Πρόεδρος έχει τήν νικώσαν.
πλειοψηφία.
(2) Είς συνεδρίασιν εξ αναβολής λ ό γ ω ελλείψεως απαρτίας, τρία του
λάχιστον μέλη αποτελούν άπαρτίαν, αναγραφομένου τούτου έν τή π ρ ο 
σκλήσει.
(3) Τάς συνεδριάσεις εκάστης εφορείας συγκαλεί ό Πρόεδρος αυτής ή
ό άναπληρών αυτόν 'Αντιπρόεδρος. Ό δι' άπαρτίαν απαιτούμενος
αριθμός μελών δύναται νά ζητήση από τόν Πρόεδρον ή τόν άναπληρούντα
αυτόν "Αντιπρόεδρον τήν σύγκλησιν συνεδριάσεως δι' έγγραφου ορί
ζοντος και τά συζητητέα θέματα. Έάν άπουσιάζη ό Πρόεδρος καί ό
"Αντιπρόεδρος, τά μέλη εκλέγουν £ν έκ τών μελών δστις προεδρεύει.
8. Τά μέλη τών εφορειών δέν δύνανται νά προσπορίζωνται α μ έ σ ω ς ή Άπαγόρευοις
εμμέσως οΙαδήποτε οφέλη έκ συμβολαίων, συναλλαγών ή άλλων ύπη συναλλαγών

περιπτώσεις μειοοοτιχων προσ<
κυρουμένων δι αποφάσεως της5 επιτροπής έπ\ τών Μροσφορών τής εφορειών.
Συνελεύσεως, έάν ή ' π ρ ο σ φ ο ρ ά είναι καταφανώς συμφεροτέρα.
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9. Ή άρμοδιότης έκαστης εφορείας εκτείνεται έπϊ σχολείου ή' αριθμού
σχολείων της αυτής πόλεως, χωρίου, συνοικίας ή περιοχής ως ήθελε
καθορίσει ειδικώς ή 'Επιτροπή Διοικήσεως είσηγήσει τής 'Επιτροπής
Παιδείας.
10. Διά σχολεία οίασδήποτε θρησκευτικής ομάδος ανηκούσης εις τήν
Έλληνικήν Κοινότητα διορίζεται, έάν κριθή τούτο άναγκαΐον ύπό τής
'Επιτροπής Διοικήσεως, ίδία σχολική εφορεία βάσει τοΰ άρθρου 3,
μετ' είσήγησιν τοΰ εν τή Συνελεύσει αντιπροσώπου τής περί ής πρόκειται
θρησκευτικής ομάδος.
11. ΑΙ έφορεΐαι έν τή ασκήσει τής αρμοδιότητος των επικοινωνούν
μετά τής Συνελεύσεως καΐ τοΰ Γραφείου Παιδείας, απευθυνόμενοι προς
τον Διευθυντήν τοΰ Γραφείου Παιδείας. "Εάν θεωρήσωσι τοϋτο άναγ
καΐον δύνανται να άπευθυνθώσι καΐ άπ' ευθείας προς τόν Πρόεδρον τής
Συνελεύσεως.
12. ΑΙ σχολικαι έφορεΐαι έχουν αρμοδιότητα :
(α) έν σχέσει προς τά ύπ' αΰτάς σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύ
σεως, ώς ή άρμοδιότης αϋτη καθορίζεται υπό τοΰ Νόμου περί
Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως (Κεφ. 166)·
(β) έν σχέσει δέ προς τά ύπ' αύτάς σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως
δπως :
(i) εποπτεύουν τήν λειτουργίαν των ύπ' αύτάς σχολείων
εντός των πλαισίων τής κατά νόμον αρμοδιότητος των
καΐ συνεργάζωνται μετά των οικείων διευθυντών και του
Γραφείου Παιδείας προς πλήρωσιν παρουσιαζομένων
ελλείψεων
(ii) φροντίζουν διά τήν άνέγερσιν και συντήρησιν σχολικών
κτιρίων και διά τήν προμήθειαν του εξοπλισμού αυτών
(iii) υποβάλλουν, καλούμενοι προς τοϋτο, εις^τό Γραφεΐον
Παιδείας τάς εισηγήσεις των έν σχέσει προς τοποθε
τήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις καί απολύσεις καθη
γητών
(iv) διορίζουν και απολύουν βοηθητικόν προσωπικόν, το
όποιον αμείβουν έκ τών εσωτερικών ταμείων
(ν) καθορίζουν κατά νόμον καί εισπράττουν διά τά εσωτερικά
ταμεία τά πρόσθετα τέλη, τά επιβαλλόμενα εϊς τους
μαθητάς τών κοινοτικών σχολείων μέσης εκπαιδεύ
σεως
(νι) διαχειρίζωνται τά είδικά (εσωτερικά) ταμεία και οιαδήποτε
άλλα παραχωρούμενα εις τά ύπ* αύτάς σχολεία ποσά*
(νϋ) εισπράττουν καί καταθέτουν είς τήν Συνέλευσιν τά δί
δακτρα καί άλλα τέλη τά όποια καθορίζει ή Συνέλευσις ή
τά όργανα αυτής κατά νόμον, διά τους μαθητάς τών κοι
νοτικών σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως
(viii) εγκρίνουν και υποβάλλουν προς τό Γραφεΐον Παιδείας
καταλόγους υποτρόφων βάσει τοΰ περί 'Υποτροφιών
Νόμου*
(ίχ) υποβάλλουν είς τό Γραφεΐον Παιδείας είσηγήσεις προς
καθορισμόν τών οργανικών θέσεων τών υπαλλήλων
τών σχολείων, ώς καί εισηγήσεις καί συστάσεις έπϊ τοΟ
διορισμού, μονιμοποιήσεως, προαγωγής, μεταθέσεως,
αποσπάσεως ή απολύσεως τών τοιούτων υπαλλήλων
(χ) άποφάσει τών αρμοδίων επιτροπών τής Συνελεύσεως
διορίζουν καί αμείβουν έκ τών εσωτερικών των ταμείων
σχολιάτρους καί οργανώνουν γενικώς τήν σχολ ιατρικήν
ΰττηρεσίαν συμφώνως προς τους κανονισμούς τής Συνε
λεύσεως. ΟΙ διορισμοί σχολ ιάτρων εγκρίνονται ύττό
τής Έττιτροττής Διοικήσεως·
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(xi) οργανώνουν τήν σχολικήν mpovoiav καΐ εξευρίσκουν
τρόπους ενισχύσεως της, συνεργαζόμενοι μετά τών
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
(xii) καταρτίζουν τον έτήσιον προβπολαγισμον έσόξων teal
εξόδων των υπ' αϋτάς σχολείων ως είδικώτερον εν τω
παρόντι Νόμω ορίζεται, καί τόν υποβάλλουν εις τό Γρα
φεΐον Παιδείας 
(xiii) άσκοΟν έποίττείαν έπί των γραμματέωνλογιστών, οΐτινες
τηροΟσι πάντα τά λογιστικά βιβλία και διενέργοϋσι τάς
είσπράξεις και τάς πληρωμάς μόνον κατόπιν εξουσιοδο
τήσεως της οικείας εφορείας·
(xiv) άσκοΟν πάσαν άλλην έξουσίαν ή καθήκον ειδικώς καθορι
ζόμενον ύπό έτερου Νόμου, κανονισμού ή αποφάσεως
τής Συνελεύσεως ή οργάνων αυτής κατά νόμον
(χν) συνεργάζωνται μετά τών εκπαιδευτικών άρχων πράς
έφαρμογήν τής ύπ' αυτής χαρασσομένης εκπαιδευτικής
πολιτικής.
13. (Ι) 'Εκάστη σχολική εφορεία δέον δπως κατάρτιση και ύποβάλη
είς τό Γραφεΐον Παιδείας ττρός εγκρισιν ύπό τών αρμοδίων επιτροπών
προ τής πρώτης Ιουνίου εκάστου έτους, κεχωρισμένως διά την στοι
χειώδη και μεσην έκπαίδευσιν, λεπτομερή προϋπολογισμόν τοϋ επομένου
έτους επί τών ακολούθων αναγκών :
(α) ανεγέρσεως, επισκευής, επεκτάσεως ή βελτιώσεως σχολικών
κτιρίων ή άλλων υποστατικών χρησιμοποιουμένων διά σχολι
κούς σκοπούς, γηπέδων, αυλών και κήπων
(β) επίπλων καί άλλου εξοπλισμού, καθαρισμού, φωτισμού, θερμάν
σεως καί γενικής συντηρήσεως τών σχολείων
(γ) μιο£ώσεως κτιρίων ή άλλων υποστατικών, γηπέδων, αυλών
καί κήπων
(ό) σχολιατρικής υπηρεσίας καί περιθάλψεως ασθενών μαθητών
(/:) pi(3Aiojv και γραφικής ϋλης·
(στ) τοκοχρεωλυσίου προς έξόφλησιν δανείων ειδικώς καθοριζο
μένων
(ς) άλλων αναγκών σχετιζομένων μέ τά ύπ* αύτάς σχολεία.

Προϋπο
λογισμοί
εφορειών.

(2) 'Ωσαύτως υποβάλλεται κατά τά ανωτέρω προϋπολογισμός εσό
δων έκ τών προσθέτουν τελών καί άλλων εσόδων ατινα είσρέουν εϊς τά
εσωτερικά ταμεία προς εγκρισιν ύπό τών αρμοδίων επιτροπών.
(3) Οί Προϋπολογισμοί (Ι) καί (2) ανωτέρω, υπόκεινται είς άλλαγάς
κατά τήν κρίσιν τών αρμοδίων επιτροπών τής Συνελεύσεως.
(4) Εϊς τόν έτήσιον Προϋπολογισμόν τής Συνελεύσεως γίνεται πρόνοια
περί έπιχορηγήσεως τών εφορειών τό ί'ιψος τής οποίας καθορίζεται
ύπό τών αρμοδίων επιτροπών τής Συνελεύσεως.
14.(Ι) Οί μέχρι τής 31ης Αυγούστου εκάστου έτους λογαριασμοί
εκάστης εφορείας πόλεων ή χωρίων, ένθα υφίστανται σχολεία μέσης
εκπαιδεύσεως, Ισολογίζονται ύπό τοϋ Ταμ ίου αυτής κεχωρισμένως διά
τά σχολεία στοιχειώδους καί μέσης εκπαιδεύσεως εγκρίνονται ύπό τής
εφορείας, υπογράφονται ύπό τριών τουλάχιστον μελών αυτής καί τίθενται
είς τήν διάθεσιν τοϋ Γραφείου 'Ελέγχου τής Συνελεύσεως προς ελεγχον,
μετά πάντων τών ενταλμάτων, διπλοτύπων, καί άλλων αναγκαίων προς
ελεγχον εγγράφων καί βιβλίων ουχί βραδύτερον τής 30ής Σεπτεμβρίου
εκάστου έτους.
(2) Τό Γραφεΐον Έλεγχου ή οίοσδήποτε υπάλληλος δεόντως εξουσιο
δοτημένος ύπό τοϋ Προέδρου τής Συνελεύσεως δύναται κατά πάντα
χρόνον νά διενεργήση Ελεγχον τών λογαριασμών καί άλλων περιουσια
κών στοιχείων τών έν τί) ( ι ) παραγράφω εφορειών,'αϊ οέ έφορεΐάι υπο
χρεούνται, δπως παρέχουν σχετικώς πάσαν ευκολίαν.

"Ελεγχος
λογαριασμών
κ α ι περι
ουσίας.
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15.—(Ι) Οιαδήποτε κινητή ή α κ ί ν η τ ο ς περιουσία α ν ή κ ο υ σ α είς οιον
δήποτε σχολεΐον σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς ή μέσης ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς ή κτηθησομένη
ύπ* αύτοΰ ή και οιονδήποτε άλλο συναφές δ ι κ α ί ω μ α ή συμφέρον περιέρ
χ ε τ α ι είς τήν κατοχήν καΐ έξουσίαν τ η ς ο ι κ ε ί α ς σ χ ο λ ι κ ή ς εφορείας.
(2) Ή α κ ί ν η τ ο ς περιουσία ε γ γ ρ ά φ ε τ α ι έπ' ο ν ό μ α τ ι τοϋ Προέδρου τής
εφορείας δια λογαριασμόν τοϋ σ χ ο λ ε ί ο υ .
(3) Οιονδήποτε κληροδότημα ή άλλη δωρεά δ ι ο ι κ ο ύ μ ε ν η ύπό δ ι α χ ε ι 
ριστών ή άλλου σώματος δεν επηρεάζεται ύπό τ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ο ύ τ ω ν .
(4) Ά π ό κ τ η σ ι ς , έκποίησις, έπιβάρυνσις ή διάθεσις καθ' οιονδήποτε
τρόπον οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας δεν δ ύ ν α τ α ι να γίνη άνευ τής
ε γ κ ρ ί σ ε ω ς τοϋ Προέδρου τής Συνελεύσεως.

Κανονισμοί.

16. Κανονισμοί ψηφιζόμενοί' ύπό τ ή ς Συνελεύσεως ρυθμίζουσι λεπτο
μέρειας τ ή ς εφαρμογής τοϋ παρόντος Ν ό μ ο υ .

Κατάργησις
διατάξεων
άλλων νόμων.

17.—(Ι) "Απαντα τ α άρθρα τοϋ ττερί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως (Τροπο
ποιητικού) Ν ό μ ο υ I960, αριθμ. 5/1960, εξαιρουμένου τοϋ άρθρου 8, και
ό περί Μέσης 'Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός Ν ό μ ο ς , αριθμ. 10/1961)
καταργούνται.
(2) Οιαδήποτε διάτάξις τών περί Σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς ή Μέσης 'Εκπαιδεύ
σεως Ν ό μ ω ν , Κεφ. 166 και 169, αντιβαίνουσα προς οιανδήποτε διάταξιν
τοϋ παρόντος Ν ό μ ο υ , κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι .

Έτνπώβη εν τφ Τυ πογραφείο τής

Κυ πριακής Δημοκρατίας, έν Λευ κωσία.

