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Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 108(1) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ Γ ΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος Συνοπτικός
τίτλος
του 1997.
·
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία,
έννοια.
«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·
«δήμος» σημαίνει δήμο που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί 111 ίου 1985
ι τ ο υ 1986
Δήμων Νόμου ·
'^

^

,η

■

■

c

<

c-

«κοινότητα» σημαίνει κάθε κοινοτική αρχή που δεν είναι δήμος·
«προσωπικό των σχολικών εφορειών» που θα καλείται στο εξής
«προσωπικό», σημαίνει καθαρίστριες, φροντιστές, αχθοφόρους/κλητήρες,
εργάτες, τεχνίτες, επιστάτες και άλλους που εργοδοτούνται από τις
σχολικές εφορείες για την εκτέλεση χειρωνακτικής κυρίως εργασίας και
πληρώνονται σε ωριαία βάση ή βάσει μισθοδοτικών κλιμάκων που αναφέ
ρονται στις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνομολογού
νται μεταξύ των σχολικών εφορειών ή/και του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και των Συντεχνιών, που αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση
για σκοπούς συλλογικών διαπραγματεύσεων
«σύμπλεγμα» σημαίνει περιοχή που καθορίζεται ως σύμπλεγμα δυνάμει
του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του1986
121 του 1986
149 του1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του1991
223 του 1991
40(1) του 1992
54(1) του 1992
87(1) του 1992
23(1) του1994
37(1) του 1995
8(1) του1996
65(1) του 1996
85(1) του1996
20(1) του 1997.

Ν. 108(Ι)/97

1438

«σχολείο» σημαίνει δημόσιο σχολείο, δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης
του οποίου την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η Δημοκρατία
και το οποίο δε διέπεται από ειδικό νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που
κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημόσιο σχολείο για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου·
«σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης» σημαίνει σχολείο που παρέχει εκπαί
δευση διάρκειας έξι χρόνων σε παιδιά που την ηλικία τους ορίζει το
Υπουργικό Συμβούλιο ή εκπαίδευση άλλης διάρκειας που μπορεί να ορίσει
το Υπουργικό Συμβούλιο·
«σχολείο μέσης εκπαίδευσης» σημαίνει σχολείο στο οποίο φοιτούν
μαθητές που αποφοίτησαν από σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης και περι
λαμβάνει το γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο της μέσης γενικής εκπαί
δευσης·
«σχολική εφορεία» ή «εφορεία» σημαίνει σώμα προσώπων που εκλέ
γεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και περι
λαμβάνει λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος
εξουσιοδοτείται γραπτώς από αυτόν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς
του παρόντος Νόμου.
Καθορισμός
3. Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην
συμπλέγματος Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να ορίσει ότι
ή δήμου.

Σχολική
Εφοοεία.

πίνακας.

(α) Δύο ή περισσότερες παρακείμενες περιοχές, ανεξάρτητα αν αυτές είναι
δήμοι ή κοινότητες ή τμήματα δήμων ή κοινοτήτων, ενώνονται σε
σύμπλεγμα για όλους ή για μερικούς από τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου όπως καθορίζεται στο διάταγμα.
(β) Κάθε κοινότητα ή σύμπλεγμα που περιγράφεται στο διάταγμα
θεωρείται δήμος για όλους ή για μερικούς από τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου, όπως καθορίζεται στο διάταγμα, και από τη δημο
σίευση του οι περιοχές που περιγράφονται σε αυτό αποτελούν
σύμπλεγμα ή, ανάλογα με την περίπτωση, η κοινότητα, το χωριό ή το
σύμπλεγμα που περιγράφεται στο διάταγμα αποτελεί δήμο για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου που καθορίζονται στο διάταγμα.
4.(1) Σχολική εφορεία εκλέγεται, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά
^ κ α 0 ε 0 ήμ 0 για τα σχολεία του δήμου, αναφορικά με κάθε κοινότητα για τα
σχολεία της κοινότητας και, αναφορικά με κάθε σύμπλεγμα, για τα σχολεία
του συμπλέγματος:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σχολική
εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείου ή σχολείων που βρίσκονται στην περι
φέρεια άλλου δήμου ή κοινότητας:
Νοείται επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε
σχολική εφορεία τη γενική διαχείριση σχολείων που βρίσκονται στην περιφέ
ρεια της και αποτελούν ιδιοκτησία άλλης εφορείας ή για τα οποία άλλη
εφορεία έχει έννομα δικαιώματα.
(2) Η σχολική εφορεία απαρτίζεται
(α) Αναφορικά με δήμο, από πέντε μέχρι έντεκα μέλη όπως καθορίζεται
στον Πίνακα, τα οποία εκλέγονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του
περί Δήμων Νόμου.
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(β) Αναφορικά με κοινότητα, από τα μέλη της οικείας χωριτικής
επιτροπής.
(γ) Αναφορικά με σύμπλεγμα, από τα εκλεγμένα μέλη που εκλέγονται
σύμφωνα με τα πιο κάτω:
(i) Σε περίπτωση συμπλέγματος που αποτελείται από δήμους, ή από
δήμους και κοινότητες, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α)·
(ii) σε περίπτωση συμπλέγματος που αποτελείται από κοινότητες,
από πέντε μέχρι έντεκα μέλη, όπως καθορίζεται στον Πίνακα, τα
οποία εκλέγονται με βάση τις διατάξεις των περί Χωριτικών
Επιτροπών Νόμων.
(3) Μέλος σχολικής εφορείας μπορεί να εκλέγεται και άτομο που εργοδο
τείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
5. Η θητεία της σχολικής εφορείας είναι πενταετής.
θητεία.
6. Κάθε σχολική εφορεία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή της, Συγκρότηση σε
συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της με πρόσκληση του γηραιότερου σωμα '
μέλους της, το οποίο και προεδρεύει της συνεδρίας και καταρτίζεται σε σώμα
με την εκλογή από τα μέλη της του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμ
ματέα και του Ταμία των οποίων τα ονόματα γνωστοποιούνται στον
Υπουργό από τον Πρόεδρο.
7. Σε περίπτωση που θέση σε σχολική εφορεία κενώνεται για οποιοδήποτε Πλήρωση
κενης
λόγο, αυτή πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου:
""^
Νοείται ότι ο Υπουργός προβαίνει στην πλήρωση κενής θέσης στην περί
πτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες.
8.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανόνι Αρμοδιότητες
σμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού κάθε σχολική εφορεία αναλαμβάνει την j ^ ^
οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου ή της κοινότητας ή του
συμπλέγματος, εποπτεύει το προσωπικό που διορίζει,ή που της παραχωρείται
από την Κυβέρνηση, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων για την
καλύτερη λειτουργία τους και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδή
ποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σε αυτή, δυνάμει των διατάξεων του παρό
ντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) κάθε σχολική
εφορεία έχει την αρμοδιότητα
(α) Να διορίζει και να απολύει προσωπικό με όρους, οι οποίοι καθορίζο
νται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.
(β) Να αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήματα οποιασδήποτε περιουσίας
έπειτα από έγκριση του Υπουργού, να διαχειρίζεται την περιουσία
αυτή και να χρησιμοποιεί το εισόδημα της για τους σκοπούς για τους
οποίους δωρήθηκε ή κληροδοτήθηκε και γενικά για σκοπούς που σχετί
ζονται και προάγουν την εκπαίδευση.
(γ) Με την έγκριση του Υπουργού να αξιοποιεί οποιαδήποτε ακίνητη
περιουσία, εξαιρουμένων των σχολικών κτιρίων που είναι εγγεγραμ
μένη στο όνομα της και να μεριμνά για την ανέγερση, την κατεδάφιση
και επανοικοδόμηση, τη βελτίωση, την επέκταση και συντήρηση
οποιασδήποτε φύσης οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοια περιουσία με
σκοπό την αύξηση των πόρων των σχολείων που διαχειρίζεται και την
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αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών σκοπών, καθώς
και να μεριμνά για την εκμίσθωση οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας
με τους επωφελέστερους όρους.
(δ) Για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς που αναφέ
ρονται στην παράγραφο (γ), να δανείζεται από οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε ποσό απαιτείται και να εξασφαλίζει
οποιοδήποτε δάνειο με υποθήκευση ακίνητης περιουσίας ή με άλλη
ασφάλεια:
Νοείται ότι για τη σύναψη οποιουδήποτε τέτοιου δανείου και ιδιαί
τερα για τους όρους και τον τρόπο της εξασφάλισης του απαιτείται η
προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.
(ε) Να ανεγείρει, να επεκτείνει, να συντηρεί και να βελτιώνει τα οικεία
σχολικά κτίρια με διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς που
εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Υπουργού
έπειτα από διαβούλευση με τις σχολικές εφορείες:
Νοείται ότι οι Κανονισμοί αυτοί είναι κοινοί για όλες τις σχολικές
εφορείες:
Νοείται περαιτέρω ότι οι Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το
παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
(στ) Να εξασφαλίζει, να διαχειρίζεται και να φροντίζει για τη συντήρηση
του εξοπλισμού των σχολείων.
(ζ) Να διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς της αναφορικά με τα οικεία
σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης.
(η) Να υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
αναφορικά με την κατανομή των μαθητών μεταξύ των σχολείων τόσο
της δημοτικής όσο και της μέσης εκπαίδευσης στην περίπτωση που
διαχειρίζεται περισσότερα από ένα σχολεία για κάθε βαθμίδα εκπαί
δευσης.
(θ) Να επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με τους οικείους Συνδέσμους
Γονέων, θεμάτων ευημερίας και ασφάλειας των μαθητών.
(ι) Να εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο και στον καθορισμένο
χρόνο τα τυχόν τέλη που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
για τους μαθητές των σχολείων.
(ια) Να ιδρύει Ταμείο Προνοίας για το προσωπικό που εργοδοτείται από
αυτή δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται με βάσει τον παρόντα Νόμο
ή οποιοδήποτε άλλο νόμο.
(ιβ) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε άλλο
καθήκον που ανατίθεται σε αυτή από τον παρόντα Νόμο ή από κανονι
σμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε
άλλου νόμου.
Συνεδοιάσεις
9.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Πρόεδρος ή, σε περί
σχολικής
πτώση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος της σχολικής εφορείας ο
οποίος τον αναπληρώνει, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της όποτε κρίνεται
αναγκαίο.
(2) Αν τα δύο πέμπτα τουλάχιστο των μελών με αίτηση τους, η οποία
πρέπει να αναφέρει ειδικά τα θέματα που θα συζητηθούν, ζητούν τη
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σύγκληση συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ή ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντι
πρόεδρος ο οποίος τον αναπληρώνει, υποχρεούται μέσα σε τρεις ημέρες να
συγκαλέσει συνεδρίαση της σχολικής εφορείας. Σε περίπτωση άρνησης ή
παράλειψης τους να συγκαλέσουν τη συνεδρίαση, αυτή συγκαλείται από τα
μέλη που υπέβαλαν την αίτηση.
(3) Απαρτία στις συνεδριάσεις σχολικής εφορείας αποτελεί η παρουσία
πέραν του μισού αριθμού των μελών της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία.
(4) Των συνεδριάσεων της σχολικής εφορείας προεδρεύει ο Πρόεδρος και,
σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση
απουσίας ή αδυναμίας και των δύο, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά
για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.
(5) Οι αποφάσεις για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις λαμβά
νονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που προεδρεύει έχει δεύτερη ψήφο.
(6) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της σχολικής εφορείας
δεν επηρεάζεται από τυχόν κενές θέσεις σε αυτή εφόσον ο αριθμός των μελών
δεν είναι μικρότερος του μισού του ολικού αριθμού των μελών που έχουν
εκλεγεί για την τρέχουσα θητεία.
10.—(1) Κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο
δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης ή που θα αποκτηθεί από αυτό και οποιοδή
ποτέ άλλο συναφές δικαίωμα ή συμφέρον περιέρχεται στην κατοχή και
εξουσία της οικείας σχολικής εφορείας.
(2) Η ακίνητη περιουσία εγγράφεται στο όνομα του Προέδρου της
σχολικής εφορείας για λογαριασμό του σχολείου.
(3) Κληροδότημα ή άλλη δωρεά που διοικείται από διαχειριστές ή από
άλλο σώμα δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις αυτές. Στην περίπτωση κληρο
δοτήματος η όλη διαχείριση εμπίπτει στη γενικότερη νομοθεσία για τα κληρο
δοτήματα.
(4) Χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορεί να
αποκτηθεί, να εκποιηθεί να επιβαρυνθεί ή να διατεθεί με οποιοδήποτε τρόπο
οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία.
11.—(1) Απαγορεύεται σε μέλη σχολικής εφορείας
(α) Να έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση ή να
αποκομίζουν οφέλη από οποιαδήποτε συναλλαγή με την οικεία
,

,

περιουσία
°χολειων·

Απαγόρευση
που αποφέρουν
οφέλη σε μέλη
σχολικής

σχολική εφορεία.
εφορείας,
(β) Να αναλαμβάνουν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου για την παροχή σε
αυτή οποιασδήποτε υπηρεσίας με πληρωμή για την εκπλήρωση
αναγκών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της σχολικής εφορείας.
(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι περιπτώσεις δημό
σιων προσφορών, νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενο μέλος της σχολικής
εφορείας καθιστά εκ των προτέρων γνωστό το άμεσο ή έμμεσο συμφέρον του
σε οποιαδήποτε τέτοια προσφορά και δε λαμβάνει μέρος στη λήψη της
σχετικής απόφασης.
12.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) ^ ν α ψ η
του άρθρου 8, ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει και να συνάπτει εκ μέρους της
σχολικής εφορείας δάνεια με τους δανειστικούς επιτρόπους, τράπεζες, συνερ
γατικά ιδρύματα ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κάλυψη
κτιριακών και άλλων αναγκών των σχολείων που διαχειρίζεται η εφορεία.
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Έλεγχος λογα
ριασμών.

Οικονομικοί
πόροι
Χρημαχοδότηση.

Απαλλαγή από
φορολογία.

194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
47 του 1989
15 του 1990
24 του 1991.

Κανονισμοί.
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(2) Δεν απαιτείται έγκριση στην περίπτωση που το δάνειο δεν υπερβαίνει
το ποσό των £7.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται και σχολεία μέσης
εκπαίδευσης και το ποσό των £3.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται
σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης:
Νοείται ότι το συνολικό ύψος των δανείων για τα οποία, δεν απαιτείται
έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των £35.000 στην πρώτη περί
πτωση και των £12.000 στη δεύτερη περίπτωση για κάθε σχολικό έτος:
Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναθεωρούνται ανά
διετία.
13. Μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου οι
λογαριασμοί κάθε σχολικής εφορείας κλείνουν και, αφού εξεταστούν και
επικυρωθούν από τη σχολική εφορεία, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον
Ταμία και άλλα δύο τουλάχιστο μέλη της και υποβάλλονται για έλεγχο στο
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους Δημοσιονομικούς Κανονι
σμούς που εφαρμόζονται για τις σχολικές εφορείες.
14.—(1) Οι πόροι των σχολικών εφορειών προέρχονται από
(α) Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους.
(β) Την είσπραξη διάφορων τελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(2)(ια).
(γ) Την επιβολή φορολογίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) πιο κάτω.
(δ) Κρατική Χορηγία.
(ε) Δωρεές.
(2) Η φορολογία
0) Επιβάλλεται ως ποσοστό επί της εκτιμημένης αξίας της ιδιοκτη
σίας φυσικών και νομικών προσώπων και καθορίζεται δυνάμει
του περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμου·
(ii) εισπράττεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.
(3) Τα έσοδα από τη φορολογία και την κρατική χορηγία κατενέμονται
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε όλες τις σχολικές εφορείες
στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών τους, με βάση τον προϋπολογισμό
τους.
15. Οι σχολικές εφορείες απαλλάσσονται από την καταβολή
(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασμών πρέπει να καταβληθούν με βάση την
ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, για αντικείμενα ή υλικά που εισάγο
νται για χρήση από τα σχολεία.
(β) Τελών χαρτοσήμου.
(γ) Φόρου επί των εισοδημάτων τους.
16.—(1) Κάθε σχολική εφορεία υποβάλλει στους Υπουργούς Παιδείας και
Πολιτισμού και Οικονομικών όχι αργότερα από την 1η Μαΐου κάθε χρόνου
προϋπολογισμό για το επόμενο σχολικό έτος, σύμφωνα με τους περί Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμους.

(2) Με την έγκριση του Προϋπολογισμού οι Υπουργοί καθορίζουν το ποσό
της κρατικής χορηγίας προς τη σχολική εφορεία.
17.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για όλους ή για
μερικούς από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου για την καλύτερη εφαρ
μογή των διατάξεων του, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
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(2) Ειδικότερα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) οι
Κανονισμοί μπορούν να αφορούν
(α) Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών και τον
τρόπο της άσκησης τους.
(β) Τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται
στις συνεδριάσεις των σχολικών εφορειών,
(γ) Τις διαδικασίες ανέγερσης, επέκτασης, συντήρησης και βελτίωσης των
σχολικών κτιρίων.
(δ) Το προσωπικό των σχολικών εφορειών.
(ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται ότι χρειάζεται ή μπορεί να ρυθμιστεί
με κανονισμούς.
(3) Οι κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την επιβολή χρηματικών ποινών.
18.—<1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου τα άρθρα 6, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 73 και 74 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κατάργηση
Νόμου και τα άρθρα 23, 25, 26, 27, 28 και 29 του περί Μέσης Εκπαίδευσης χαιεπιφυλά
Νόμου, καταργούνται.
jj^· . „
44 του 1959.
Ε. Κ. Ν.
5 του 1960
6 του 1961
16 του 1962
60 του 1970.
Κεφ. 166.
21 του 1959
19 του 1967
62 του 1968
69 του 1970
20 του 1971
67 του 1973
70 του 1975
41 του 1976
36 του 1979
38 του 1981
26 του 1984
4 του 1986
33 του 1988
63 του 1990
35(1) του 1992
114(1) του 1992
45(1) του 1993
15(1) του 1994
95(1) του 1994

(2) Σχολικές εφορείες που συστάθηκαν με βάση τους νόμους που καταρ 28(ΐ)τουΐ996
γούνται από τον παρόντα Νόμο θεωρείται ότι έχουν συσταθεί δυνάμει του 88 ( Ι ) τουΙ997 ·
παρόντος Νόμου.
ΠΙΝΑΚΑΣ
(Αρθρο 4)
ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ
Αριθμός κατοίκων
Αριθμός μελών
Μέχρι 11.000:
5
Από 11.001 μέχρι 18.500:
7
Από 18,501 μέχρι 26.000:
9
26.0001 και άνω:
11.

