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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 32 της Ι Ιης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ I I 

ΤοΟ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ύττογράψαντος τ η ν 4ην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ , 
1961, τ ο ν π α ρ ό ν τ α Ν ό μ ο ν τ η ς ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κ ο ι ν ο τ ι κ ή ς Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς 
δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι ο ύ τ ο ς σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ω " Α ρ θ ρ ω 104 τ ο ϋ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αρ ιθμός 7 τοϋ I960. 

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΡΙ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

Ι . Ό παρών νόμος θα καλήται Νόμος περί 'Οργανώσεως τοϋ Γραφείου Συνοπτικός 
Παιδε ίας, I960.

 τ ί τλο<
; 

2. Έν TU) παρόνΤΙ νόμω 'Ερμηνεία. 
«Πρόεδρος» σημαίνε ι τον Πρόεδρον της Ε.Κ.Σ.Κ. 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν τοϋ Γραφείου Παιδεί 

ή τον εκάστοτε αναπληρωτή ν αϋτοϋ
-

«Έκπαιδευτ ικόν Συμβούλιον» σημαίνε ι το Έλληνικόν Έκπαιδευτ ικόν 
Συμβούλιον Κύπρου

-

«Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλλην ικήν Κοινοτ ικήν Συνέλευσιν 
Κύπρου

-

«Προϊστάμενος» σημαίνε ι τον προϊστάμενον ε ιδ ικής υπηρεσίας 
ή γραφείου* 
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Διευθυντής. 

Άρμοδιότης 
Διευθυντού. 

Ύπηρεσίαι 
καΐ Τμήματα. 

«Τμηματάρχης Μέσης καί Ανωτέρας» σημαίνει τον Τμηματάρχην 
τής Μέσης καί "Ανωτέρας "Εκπαιδεύσεως· 

«Τμηματάρχης Στοιχειώδους» σημαίνει τον Τμηματάρχην της 
Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως καΐ ύπεύθυνον έπί των νηπιαγωγείων 
καΐ της επιμορφώσεως των ενηλίκων. 

3. Τό Γραφεΐον "Ελληνικής Παιδείας διευθύνεται υπό τοϋ Διευθυντού. 

4.—(Ι) Ό Διευθυντής είναι το έκτελεστικόν όργανον προς έφαρμογήν 
των αποφάσεων τής Συνελεύσεως καΐ των επιτροπών αυτής δσον 
άφορα τά εκπαιδευτικά, τά μορφωτικά καΐ τά διδακτικά ζητήματα τής 
"Ελληνικής Κοινότητος τής Κύπρου. 

(2) Ό Διευθυντής ενεργεί ώ ς έκτελεστικόν δργανον τή έγκρίσει 
τής "Επιτροπής Παιδείας είς πάσας τάς περιπτώσεις, τάς οποίας προ
βλέπουν οί εκπαιδευτικοί νόμοι. Κεφ. 166 και Κεφ. 169, διά τόν Διευθυντήν 
τής Παιδείας και σχετιζόμενος προς τήν Έλληνικήν Έκπαίδευσιν καΐ 
τάς θρησκευτικός ομάδας, α'ι όποΐαι επέλεξαν τήν έλληνικήν κοινότητα 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων περί των οποίων προνοούν κοινοτικοί 
νόμοι καΐ κανονισμοί. 

(3) Ό Διευθυντής παραπέμπει διά του Διοικητικού Λειτουργού τής 
Συνελεύσεως τά διάφορα ζητήματα τών ύίτ" αυτόν υπηρεσιών εϊς τάς 
αρμοδίους έπιτροπάς, αί όποΐαι ενεργούν συμφώνως προς τους νόμους 
και τους κανονισμούς τής Συνελεύσεως. 

(4) "Ο Διευθυντής είναι και ό Πρόεδρος Τοϋ "Ελληνικού "Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου. 

5. Αί ύπό τόν Διευθυντήν υπαγόμενοι ύπηρεσίαι καί Τμήματα τοϋ 
Γραφείου Παιδείας είναι:— 

(α) Τμήμα Μέσης καί "Ανωτέρας. 
{β) Τμήμα Στοιχειώδους. 
(γ) Τμήμα Πνευματικής, "Εκπολιτιστικής 'Αναπτύξεως και "Επι

στημονικών "Ερευνών. 
(δ) Λογιστήριον. 
(e) Τεχνικοί "Υπηρεσίαι. 

(στ) Σχολιατρικαι Ύπηρεσίαι. 
(ζ) Γεωργική, τεχνική καί έν γένει επαγγελματική έκπαίδευσις. 
(η) Σωματική "Αγωγή. 
(θ) Κοινωνικοί Λειτουργοί, "Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι. 

6. ΑΊ έν τω Γραφείω "Ελληνικής Παιδείας όργανικαί θέσεις εϊναι αί 
καθοριζόμενοι έν τω έπισυνημμένω τω παρόνΤι νόμω Πίνακι. Αί 
μισθοδοσίαι αυτών καθορίζονται υπό τής επί τών Οικονομικών "Επιτροπής 
τής Συνελεύσεως καί εγκρίνονται υπό τής "Επιτροπής "Επιλογής καί 
Διοικήσεως. 

Τμημοταρχαι. 7. Τό Τμήμα Μέσης καί "Ανωτέρας, τό Τμήμα Στοιχειώδους καί τό 
Τμήμα Πνευματικής καί "Εκπολιτιστικής "Αναπτύξεως διοικούνται 
Οπό Τμηματαρχών, αϊ δέ λοιπαΐ ύπηρεσίαι ύπό Προϊσταμένων. 

8; Οί υπό τόν Διευθυντήν Τμήματάρχαι και Προϊστάμενοι επιλαμβά
νονται των ζητημάτων τήοάρμοδ ϊότητος αυτών συμφώνως προς τους 
εΙδικούς κανονισίιούς τών Τμημάτων καί τών υπηρεσιών, ώ ς καί παντός 
ζητήματος ανατιθεμένου είς αυτούς ύπό τοϋ Διευθυντού. 

9.—(Ι) Τό "Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον αποτελείται έκτοΟ Διευθυντού, 
τών Τμηματαρχών Μέσης καί Στοιχειώδους Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς , τοΟ Προϊ
σταμένου τής γεωργικής, τεχνικής καί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, 
τοΟ Διευθυντού τής Παιδαγωγικής "Ακαδημίας, τοΟ Προϊσταμένου 
ττ^^ολιατρικίΐς Υπηρεσίας tsA τοΟ Προϊσταμένου τί|ς Σοο

ΌργανικαΙ 
θέσεις. 
ΠΙναξ. 

"Αρμοδιοτης 
Τμηματαρ
χών καί 
Προϊστα
μένων. 

'Εκπαιδευ

τ ώ ν ΊΕυμ

βούλιον καί 
Αρμοδιότητες 
αΟτοΟ. 
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ΐιατϊκής ^ώγήςΤ^ tpi&V ^Kn^^^&kC^^^^^^ovi^^^ 
ενδιαφερομένων διά τήν παιδείαν διοριζομένων Οπό τής 'EmTpotrPjc 
"Επιλογής καί Διοικήσεως τή είσηγήσει τής Επιτροπής Παιδείας και 
τριών άντπτροσώττων τών τρ«Ι>ν δι£α^κ<ίλικών κβΐ καθ^γητ ικ^ 
οργανώσεων (τής διδασκαλικής οργανώσεως, τής οργανώσεως, τών 
καθηγητών μέσης εκπαιδεύσεως καί tfjc οργανώσεως τών καθηγητφν 
τής Ιδιωτικής μέσης εκπαιδεύσεως) έφδσον αύται εϊναιαντιπρόσω
πε υτικαΐ τής πλειονότητος τών άνη,κόντων είς τήν τάξιν αυτών. 

(2) Τό Έκπαιδευτικόν Συμβούλιον μελέτα πάντα τά εκπαιδευτικά» 
μορφωτικά καΐ διδακτικά ζητήματα, τά ζητήματα σωματικής αγωγής, 
σχολιατρικής υπηρεσίας, γνωμοδοτεί καΐ είσηγεΐται είς τήν Επιτροπή ν 
Παιδείας και τάς λοιπάς αρμοδίους έπιτροπάς τής Συνελεύσεως. 

80. Έν τω Γραφείω λειτουργοΟσιν αϊ ακόλουθοι έπιτροπαί:— Επίτροπο*. 
(Ι) 'Επιτροπή διορισμών, προαγωγών καΐ μεταθέσεων διδασκάλων 

καΐ καθηγητών αποτελούμενη έκ τού (α) Διευθυντού ώς 
Προέδρου' (β) τοΰ Τμηματάρχου Μέσης και "Ανωτέρας· 
(γ) τοΰ Τμηματάρχου Στοιχειώδους· (δ) δύο έκ τών τριών 
πολιτών τών διοριζομένων ώς εκπαιδευτικών συμβούλων, 
ώς ήθελεν ορίσει ή "Επιτροπή "Επιλογής και Διοικήσεως τή 
είσηγήσει τής "Επιτροπής Παιδείας. 

(2) Πειθαρχικόν Συμβούλιον άποτελούμενον έκ του Διευθυντοΰ"|ώς 
Προέδρου, τών Τμηματαρχών Μέσης καΐ Στοιχειώδους Εκπαι
δεύσεως, δύο πρώην εκπαιδευτικών (ενός διδασκάλου καΐ ενός 
καθηγητού) μή μελών τής Συνελεύσεως. "Εν περιπτώσει εφέ
σεως τότε θά επιλαμβάνεται ταύτης ή "Επιτροπή "Εκδικάσεως 
Παραπόνων. ΟΙ δύο πρώην εκπαιδευτικοί δέν δύνανται νά είναι 
τά αυτά πρόσωπα τής "Επιτροπής 'Εκδικάσεως Παραπόνων. 

(3). "Επιτροπή εκδικάσεως παραπόνων επί τών διορισμών, προαγω
γών καΐ μεταθέσεων διδασκάλων καΐ καθηγητών αποτελού
μενη (α) έξ ενός δικαστικού ή νομικού καΐ (β) έκ δύο πρώην 
εκπαιδευτικών (ενός διδασκάλου και ενός καθηγητού) μή 
μελών τής Συνελεύσεως ώς ήθελεν ορίσει ή "Επιτροπή Επιλογής 
καΐ Διοικήσεως παρευρισκομένου και αντιπροσώπου τής 
οίκείας οργανώσεως. 

11. Ή θητεία τών διοριζομένων μελών τοΰ "Εκπαιδευτικού Συμβουλίου θ^εία. 
καί του Πειθαρχικού Συμβουλίου ώς και τών επιτροπών διορισμών, 
προαγωγών, μεταθέσεων καί εκδικάσεως παραπόνων είναι διετής. 

IX Τά μέλη τοΟ "Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καί τών επιτροπών Αμοιβή 
διορισμών, προαγωγών, μεταθέσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου καί Μελών. 
εκδικάσεως παραπόνων καί μή ανήκοντα είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Γραφείου 
Παιδείας καί τάς οργανώσεις λαμβάνουν εκ τοΰ Ταμείου του Γραφείου 
Παιδείας άποζημίωσιν διά τά πραγματικά των Εξοδα κινήσεως προς 
ασκησιν του έργου των έν ταΐς συνεδρίαις. 

13. ΑΙ έργασίαι τοΰ "Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καί τών επιτροπών Κανονισμοί. 
διορισμού, προαγωγών καί μεταθέσεων, Πειθαρχικού Συμβουλίου 
καί εκδικάσεως παραπόνων ρυθμίζονται ΰπό ειδικών κανονισμών. 

14. Διά τοΰ παρόντος νόμου καταργούνται πδσαι αϊ διατάξεις τοΟ κατάργησις 
Νόμου περί Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως, Κεφ. 166 καί τοΰ νόμου τής Olorr<5t^wv. 
μεταβατικής περιόδου τοΟ 1959 αϊ αναφερόμενοι είς τό Έκπαιδευτικόν 
Συμβούλιον. 



ΠΙΝΑΞ. 
" Α ρ θ ρ ο ν 6. 

Ι. Διευθυντής Γραφείου Παιδείας. 
2. Τμηματάρχης Μέσης καΐ Ανωτέρας 'Εκπαιδεύσεως. 
3. Τμηματάρχης Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως. 
4. Τμηματάρχης Πνευματικής καΐ * Εκπολιτιστική ς 'Αναπτύξεως 

καΐ 'Επιστημονικών 'Ερευνών. 
5. Προϊστάμενος Λογιστηρίου. 
6. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσ ιών (αρχιτέκτων). 
7. Προϊστάμενος Σωματικής 'Αγωγής . 
8. Προϊστάμενος Γεωργικής, Τεχνικής καΐ έν γένει Επαγγελμα

τικής "Εκπαιδεύσεως. 
9. Προϊστάμενος Σχολιατρικής "Υπηρεσίας. 

10. Α' "Επιθεωρητής Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως. 
11. "Επιθεωρηταϊ Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως 
12. "Επιθεωρηταϊ ειδικών μαθημάτων Στοιχειώδους "Εκπαιδεύσεως, 

Α' καΐ Β' τάξεως 
13. "Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι . , 
14. Κοινωνικοί Λειτουργοί 
15. Σχολίατροι (ών είς δ Προϊστάμενος) 
16. Έπισκέπτριαι "ΑδελφαΙ 
17. Σύμβουλος επί τής Γυναικείας "Εκπαιδεύσεως 
18. "Επιθεωρηταϊ Μέσης— 

Α' "Επιθεωρητής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως (φιλόλογος) 
Φιλολογικών μαθημάτων 
Θρησκευτικών 
Μαθηματικών 
Φυσικών 
Ξένων Γλωσσών . . 
"Εμπορικών 
Σωματικής "Αγωγής (ών εΤς δ Προϊσ 
Τέχνης . . 
Μουσικής 
Οικοκυρικών 

19. Πρώτος Γραμματεύς 
20. Γραφείς Α' 
21 . Γραφείς Β' (Κεντρικού) 

Γραφείς Β' ("Επαρχ. Γραφείου) 
22. "Ιδιαιτέρα Γραμματεύς 
23. Βοηθοί Γραφείς (Κεντρικού) 

Βοηθοί Γραφείς (Λογιστηρίου) 
24. Δακτυλογράφοι (Κεντρικού) 

Δακτυλογράφοι ("Επαρχ. Γραφείου 
25. Κλητήρες ίΚεντρικοΟ) 

Κλητήρες ("Επαρχ. Γραφείου καϊ παραρτημάτων) 
26. Λογισταΐ Α' . 
27. Λ.ογισταΙ Β' . . . . 
2,8. ΛογισταΙ Π 
29. "Αποθηκάριος 
30. Βοηθοί "Αποθηκάριοι 
31. Πολιτικός Μηχανικός 
32. "Επιθεωρητής Σχολικών Κτιρίων 
33. Τεχνικοί Βοηθοί 
34. Σχεδιασταΐ 
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Έτυηώθή 4ν τφ ΤυπογρσφεΙφ ΐί|ς Κυπριακής ΔημοκροπίΙας, έν ΛευκωσΙφ. 


