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Ό περί Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοθ 1970 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 60 του 1970 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Μ Ε Σ Η Σ 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΝ 
(ΚΕΦ. 169 ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ 44 ΤΟΥ 1959 ΚΑΙ Ε.Κ.Ν. 5 ΤΟΥ 1960, 

6 ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ 1962). 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μέσης Εκπαιδεύσε- Συνοπτικός 

ως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 και θα άναγινώσκηται όμοΟ τ̂ Χος. 
μετά τοΰ περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου (έν τοις εφεξής άναφερο Κεφ. 169. 
μένου ώς «δ βασικός νόμος»). 44too 1959. 

Ε.Κ.Ν. 
5 τοθ 1960 
6 τοΰ 1 961 

16 τοθ 1962. 

2. Ό βασικός νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται ώς άκολού Διαγραφή. 
θ ω ς :. τοοποποίησις 

(α) δια της διαγραφής των λέξεων «τής επαρχίας» οπουδήποτε κ<Λ^νχι 

αδται απαντώνται έπόμεναι των λέξεων «ό Διοικητής» αϊ 8ρων7ν"τφ 
όποΐαι διεγράφησαν δυνάμει του άρθρου 8 του περί Μέσης· βασικφ 
Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1960 τής "Ελ ^6ΜΦ 
ληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως' %* 'οιοβο 

(β) διά τής ένθέσεως τής λέξεως «Δημοκρατία» οπουδήποτε ά
πηντατο ή λέξις «Αποικία» προτού αυτή διαγραφή δυνάμει 
του άρθρου 8 του ανωτέρω αναφερομένου Νόμου τής Ελ
ληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως. 

(γ) διά τής διαγραφής τής λέξεως «Κύπρος», οπουδήποτε αϋτη 
απαντάται, καΐ τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής λέξεως 
«Δημοκρατία»' 

(δ) διά τής διαγραφής τών λέξεων «Βρεττανός υπήκοος», 
οπουδήποτε αΟται απαντώνται, και της αντικαταστάσεως 
αυτών διά τών λέξεων «πολίτης τής Δημοκρατίας». 

3 . Τό άρθρον 2 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση 
ώς ακολούθως : τοθ άρθρου 2 

(α) διά τής αριθμήσεως του υφισταμένου μέρους αύτου ώς έδα ^υ
{^ασ'κου 

φίου (Ι)" 
(β) διά τής έκ του άριθμηθέντος ώς άνω εδαφίου (1) διαγραφής 

τοθ όρισμοΟ του δρου «σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως> και 
τής αντικαταστάσεως αύτοΟ διά. τοθ ακολούθου νέου όρι
σμοΟ : 

«'σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως* σημαίνει σχολεΐον έν τω 
όποΐω φριτώσι μάθηταί αποφοιτήσαντες έκ σχολείου στοιχει
ώδους εκπαιδεύσεως», : .,. . . . . 
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Κεφ. 166. 
21 του 1959 
19 του 196 / 
6'2 τοϋ 196Κ. 

Ε. Κ. IN. 
14 του 1962 
16 τοϋ .196? 
12 τοϋ1964 

ΓροπόποίηοΊ 
τόϋ δασικοΰ 
νόμου διά. 
της ένθέσεοχ 
νέου άρθρου 
23.. 

1 ροτιοτιοίηοις 
τοϋ δασικού 
νόμου διά 
της ένθέοεως 
νίου άρθρου 
25. 

(γ ) δια της έν τώ άριθμηθέντι ώς άνω έδαφίω (1) ένθέσεως, 
κατά τήν προσήκουσαν άλφαδητικήν τάξιν, τών ακολούθων 
νέων ορισμών : 

«'δημόσιον σχολεΐον μέσης εκπαιδεύσεως' σημαίνει σχο
λεΐον μέσης, εκπαιδεύσεως τήν εύθύνην της διοικήσεως και 
συντηρήσεως του όποιου φέρει ή Δημοκρατία ' 

' 'Υπουργός ' σημαίνει τόν Ύπρυργόν Παιδείας καί περι
λαμβάνει λειτουργόν του 'Υπουργείου Παιδείας' ε γ γ ρ ά φ ω ς 
έζόυσιοδοτηθέντα ύπ' αυτού 'δ ι ' οιονδήποτε των σκοπών του 
παρόντος Νόμου.·?' 

(δ) διά της έν τέλει αύτου" προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου εδα
φίου (2) : 

■<(2) Οι αναφερόμενοι είς τήν στοιχειώδη έκτιαίδευσιν, τα 
οικεία σχολεία καί 'συναφή' θέματα , και μή ειδικώς καθορι
ζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω δροι κέκτηνται τήν υπό του περί 
Στοιχ'ειο'ίδόυς Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Νόμου αντιστοίχως άπόδοθεΐ
σαν αύτοΐς έΎηοιαν . · ' 

, ί . · Ο δασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν 
αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά το άρθρον.22, ; του ακολούθου νέου άρ
θρου 23 : 
Σχολική 23. Είς έκάστην πόλιν ή χωρίον ένθα υφίστανται δημό
έφορεία α ι α οχολεΐα μέσης εκπαιδεύσεως θά υφίσταται σχολική 

εφορεία μέσης εκπαιδεύσεως, ήτις θά εϊναι ή δυνάμει τοΰ 
άρθρου 16 τόΰ περί Στοιχειώδους Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Νόμο<< 
διορισθεΐσα σχολική εφορεία διά τά έν τη πόλει ταύτη ή 
τω χωρίω τούτω σχολεία ατοιχειο':>δους εκπαιδεύσεως*. 

Κεφ 166 
21 τοϋ 1959 

Ί 9 τοϋ 1'967 
62 τοϋ1968 
C.K..N · . 
•14 τοϋ .1962. 
Ι 6 τοϋ 1962 
1·2 τοϋ 1964. : 

5 . Ό βασικός νόμος διά τοϋ παρόντος τροποποιείται διά της έν 
αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά το άρθρον 24, του ακολούθου νέου άρ
θρου 25 : 
«Άρμοδιότη- 25. Έ κ α σ τ η σχολική εφορεία μέσης εκπαιδεύσεως κέ

•τες σχολικής κ τηΤ Οα, έν σχέσει προς τά υπ" αυτήν δημόσια σχολεία μέ

έφορειας. . σης εκπαιδεύσεως, πάσας τάς αρμοδιότητας σχολικής εφο

ρείας έν σχέσει προς τά ύπ1 αυτήν σχολεία στοιχειώδους 
Κεφ. 166. r εκπαιδεύσεως δυνάμει του άρθρου 18 του περί Στοιχε ιώ

21 τοΰ 1959 5ους Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Νόμου και επιπροσθέτως κέκτηται 
62 " ϋ ! 968. αρμοδιότητα δ π ω ς  · ■ , . ■ .· 
Ε.κ.Ν. (α) καταρτίζη και ύποβάλλη κατά τόν καθωρισμένον 

■ τρόπον καί χρόνον προς έγκρισιν τόν προυπολογι

σμόν τών υπ' αυτήν δημοσίων σχολείων μέσης εκ

παιδεύσεως διά τό έπόμενον σχολικόν έτος" 
(β) ε'ισπράττη καί καταθέτη κατά τόν καθωρισμένον 

τρόπον καί χρόνον τά ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμ

βουλίου καθοριζόμενα δίδακτρα καί ά λ λ α τέλη διό. 
τους μαθητάς τών δημοσίων σχολείων μέσης έκπσι 
δεύσεως' 

( γ ) διαχειρίζηται τόν προϋπολογισμόν της' 
(δ) έττιδάλλτ^ εις τοός μα©ητάς; τών δημοσίων σχολείων 

μέσης εκπαιδεύσεως κατά τόν καθωρισμένον τρόπο\ 

14 τοϋ1962 ' 
1 6 τοΰ 1 962 
12 τοΰ 1964. 
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E.K.N. 
6 του 1961. 

νόμου δια 
της ένθέσεως 
νέου ότρθρου 
29 . 

καΐ χρόνον πρόσθετα δίδακτρα, τέλη και δικαιώμα
τα, καταθέτη ταύτα είς τα έν τω περί Κοινοτικών 
Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμω τοΟ 1961 της 
Ελληνικής Κοινοηκής Συνελεύσεως αναφερόμενα 
οίκεΐα είοικά (άλλως εσωτερικά) ταμεία και δια
χειρίζηται γενικώς τα είρήμενα ταμεία" 

(ε) άσκή πασαν άλλη ν έξουσίαν και έκτελη παν άλλο 
καθήκον άνατιθέμενον είς αυτήν ύπό του παρόντος 
ή οιουδήποτε έτερου Νόμου καΐ οίωνδήποτε επί τη 
δάσει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών ή ύπό του 
Υπουργού. 

6. Ό (δασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται διά τής έν τροικ>πο(ηο> 
αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 28, τοΟ ακολούθου νέου άρ τοϋ βασικού 
θρου 29 : 
«Λογαριασμοί 29.—(1) ΟΙ μέχρι της 31ης Αύγουστου έκαστου έτους 

κ° ι ^λενχ°ς λογαριασμοί έκαστης σχολικής εφορείας μέσης έκπαιδεύ
αυτων. σεως ΙσολογΙζονται ύπό του Ταμίου αυτής, εγκρίνονται ύπό 

τής ρηθείσης σχολικής εφορείας, υπογράφονται ύτίό τριών 
τουλάχιστον μελών αυτής καΐ υποβάλλονται προς Ιλεγ
χον κατά τόν καθωρισμένον τρόπον και χρόνον. 

(2) "Ελεγχος τών λογαριασμών σχολικής εφορείας μέ
σης εκπαιδεύσεως δύναται ωσαύτως νά διεξαχθή κατά πάν
τα χρόνον κατά τόν καθωρισμένον τρόπον, ή δέ ρηθείσα 
σχολική εφορεία υποχρεούται δπως παρέχη πασαν σχετι
κήν εύκολίαν. 

(3) Σχολική εφορεία μέσης εκπαιδεύσεως παραλείπου
σα νά ύποδάλη τους λογαριασμούς αυτής προς έλεγχον 
ώς προνοείται έν τώ έδάφίω (1) ή νά παράσχη τάς ύπό 
του εδαφίου (2) προνοουμένας ευκολίας και έκαστον μέ
λος αυτής είναι ένοχοι αδικήματος καΐ υπόκεινται, έν πε
ριπτώσει καταδίκης, είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν την μίαν λίραν δι* έκαστην ήμέραν καθ* ή ν διαρκεί 
ή έν λόγω παράλειψις». 


