
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 

108(Ι) του 1997 

103(Ι) του 1999 

114(Ι) του 2001 

145(Ι) του 2001 

16(Ι) του 2003 

191(Ι) του 2003 

259(Ι) του 2004 

70(Ι) του 2005. 

  1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2005 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2006. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

 2.    Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

  (α) Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) αυτού αντικαθίσταται με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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   «(δ)  αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει 

περισσότερες από τέσσερις κοινότητες, απαρτίζεται από 

τον Πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της 

κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο 

και τέσσερις από τους προέδρους των κοινοτήτων που 

απαρτίζουν το σύμπλεγμα, ή εκπροσώπους τους οι οποίοι 

προέρχονται από τα μέλη των αντίστοιχων κοινοτικών 

συμβουλίων.  Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο 

Πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην 

περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο: 

    

         Νοείται ότι, οι τέσσερις θέσεις πέραν του Προέδρου και 

των μελών του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας στην 

περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, κατανέμονται 

στις κοινότητες του συμπλέγματος με βάση το μεγαλύτερο 

αριθμό εκλογέων, όπως αυτός καθορίζεται με απόφαση 

του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών: 

    

         Νοείται περαιτέρω ότι οι υπόλοιποι πρόεδροι, των 

κοινοτικών συμβουλίων του συμπλέγματος, δύνανται να 

μετέχουν ή εκπροσωπούνται από μέλος του κοινοτικού 

συμβουλίου τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της 

σχολικής εφορείας.». 
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  (β) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (2) αυτού αντικαθίσταται με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

    

   «(ε)  αναφορικά με σύμπλεγμα που περιλαμβάνει δήμο και 

κοινότητες και το σχολείο λειτουργεί σε κοινότητα 

εφαρμόζονται κατ’  αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων 

(γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

 3.    Η παράγραφος (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’  αυτό της 

φράσης «χίλιες πεντακόσιες λίρες Κύπρου (Λ.Κ. 1500)» (πέμπτη 

και έκτη γραμμή) με τη φράση «πεντακόσιες λίρες Κύπρου (Λ.Κ. 

500)». 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.051.2006 

 

ΙΧ/ΜΑΧ/23.01.051.2006 
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