
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ. 447 της 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Σχολικών 'Εφορειών (Σύναψις Δανείων) Νόμος του 1965, το κεί-

μενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έτχίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 62 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΡΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ 

ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙ
ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 

'Επειδή έγεννήθησαν άμφιβολίαι έάν αϊ Έφορεΐαι Σχολείων Μέ
σης 'Εκπαιδεύσεως έξακολουθοΟσι νά κέκτηνται, κατόπιν της θεσπί
σεως του περί Στοιχειώδους και. Μέσης 'Εκπαιδεύσεως (Τροποποιη
τικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, 
έξουσίαν συνάψεως δανείων και ύποθηκεύσεώς σχολικής περιουσίας 
ώς και πρότερον δυνάμει του άρθρου 26 (1) του περί Μέσης 'Εκπαι
δεύσεως Νόμου. 

Δια ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Σχολικών Συνοπτικός 

'Εφορειών(Σύναψις Δανείων) Νόμος τοΟ 1965 και θα άναγινώσκη τ1τλος. 
ται όμου μετά του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνε 7τοθΐ962. 
λεύσεως και τοΟ περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου. Κεφ. 169. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία. 
τίθετος έννοια— 

«εξουσία» σημαίνει τήν έξουσίαν συνάψεως δανείων και ύποθη
κεύσεως σχολικής περιουσίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
άρθρου 26 (1) του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου και του Κεφ. 169. 
άρθρου 15 (3) του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 τής Ελληνικής Κοινοτικής 7τοϋΐ962. 
Σ υνελεύσεως' 

Προοίμιον. 

7το0 1962 

Κεφ. 169. 
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«Εφορεία» σημαίνει την υπό του περί Στοιχειώδους καί Μέσης 
Εκπα ιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου τοΰ 1962 της Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Κοινοτικής Συνελεύσεως συνιστώμενη ν Έφορείαν Σχολε ίων Μέ
σης Εκπαιδεύσεως . 

"Αρσιςάμφι 3 . Προς αρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας ώς προς την έξουσίαν 
βολιών ώς οιασδήποτε Έφορε' .ας δια του παρόντος δηλουιαι δτι έκάσιη Έ φ ο 

έεουσίαν ρεία έκέκτητο καί εξακολουθεί νά κέκτηται την έξουσίαν. 
'Εφορειών. 

Έιυιιώθη έν τώ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


