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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών

τίτλος.

Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται
μαζί με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως

108(Ι) του 1997
103(Ι) του 1999
114(Ι) του 2001
145(Ι) του 2001

(Αρ.2) του 2006 (που στη συνέχεια 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 2007.

16(Ι) του 2003
191(Ι) του 2003
259(Ι) του 2004
70(Ι) του 2005
69(Ι) του 2006
141(Ι) του 2006.
Τροποποίηση

2.

του άρθρου 7

βασικού νόμου τροποποιείται με την

του βασικού

επιφύλαξης στο τέλος της με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:

νόμου.

Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του
αντικατάσταση της

«Νοείται ότι σε σχολεία που έχουν μέχρι 10 τμήματα θα
μετέχει μόνο ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του
σχολείου·».
Τροποποίηση

3.

του άρθρου 8

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του

του βασικού

με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της

νόμου.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου

ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι για την οικονομική διαχείριση εφαρμόζονται
κατ’ αναλογίαν οι πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4136, 25/7/2007

104(I)/2007
2

Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών που ισχύουν εκάστοτε στη
δημόσια υπηρεσία.».
Τροποποίηση

4.

του άρθρου 13

διαγραφή απ’ αυτό της φράσης «τους Δημοσιονομικούς

του βασικού

Κανονισμούς που εφαρμόζονται για τις σχολικές εφορείες»

νόμου.

Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

(πέμπτη και έκτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη
φράση «τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες που
εφαρμόζονται στη δημόσια υπηρεσία.».

Αρ. Φακ.: 23.01.048.086-2007
ΙΧ/ΝΑ
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