
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ . 828 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Στοιχειώδους Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 

εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω Αρθρω ί>2 τοΰ Συντάγματος . 

Αριθμός 69 του 1970 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕ ΙΩΔΟΥΣ 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΝ 
(ΚΕΦ. 166 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1959, 19 ΤΟΥ 1967, 62 ΤΟΥ 1968 

ΚΑΙ Ε.Κ.Ν. 7 ΤΟΥ 1962. 14 ΤΟΥ 1962, 16 ΤΟΥ 1962, 7 ΤΟΥ 1963, 
11 ΤΟΥ 1963, 1 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ. 12 ΤΟΥ 1964) 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
' 1. Ό . παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Στοιχε ιώδους Έ κ - Συνοπτικός 

παιδεύσεω.ς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 και θα άναγινώσκηται τίτλος, 
όμοΰ μέτα του περί Στοιχε ιώδους 'Εκπαιδεύσεως Νόμου (εν το ΐς 0!

φ." 1 , ή  η 
, ι ,  ~ Γ , , Γ « « α . / ν r ν ^ 21 του 1959 
εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νομός») . Ι9τοθΐ967 

62τοϋ1968. 
ε.κ.Ν. 

7 τ ο ΰ 1 9 6 2 
1 4 τοϋ 1962 
16 τοΰ 1962 

_ ■ · . . · . ·  ■ ' 7 τοΰ 1963 
. ~ ■ 11 τ ο ϋ 1 9 6 3 

1 τοΰ1964 
1 2 τ ο ΰ 1 9 6 4 . 

2 . Ό . δασικός Νόμος δια του παρόντος τροποποιείται δια τής έξ Τροποποίηση 
αΰτου δ ιαγραφής των λέξεων «Αποικία» και «Βρεττανός υπήκοος», τοϋβασικοΰ 
οπουδήποτε αύται απαντώνται, και της αντικαταστάσεως αυτών δια Υ^ου δ ι ά "^ς 

τών λέξεων «Δημοκρατία» και «πολίτης τής Δημοκρατίας», άντι m&™™~ 
στοίχως.  ώρισμένων 

δρων. 
3 . Τό άρθρον 2 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση 

ώς ακολούθως : τοΰ άρθρου 2 
. c  > ~ > —" Ϊ » — c — — -\ ι c ι-\ » τοΰ βασικού 

. (α) δια τής εκ των εν ο:υτω ορισμών των λέξεων «πόλις» και ν 6 
«χωρίον* διαγραφής, τών λέξεων «ό Κυβερνήτης ήθελε κα
θορίσει δυνάμει του άρθρου 6 (1) του παρόντος Νόμου» και 
τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «τό Ύπουργι
κόν Συμβούλιο ν ήθελε καθορίσει, διά Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς εκδιδο
μένου δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6,» 
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(β) διά τής,έκ τοϋ,,έν άύτώ δρισμοΟ τών λέξεων «Χωριτική 
Αρχή» διαγραφής τών· επιφυλάξεων είς άμφοτέρας τάς πα
ραγράφους (α) καΐ (β)* 

(γ) διά τής έξ αύτοΟ διαγραφής τοΟ ορισμού τής λέξεως «σύμ
πλεγμα» και τής αντικαταστάσεως αύτου διά τοΟ ακολού
θου ορισμού : 

« ' σύμπλεγμα * σημαίνει δύο ή περισσοτέρας παρακει
* μένας πέριοχάς,' ανεξαρτήτως του έάν αύται είναι χωρία 

ή πόλεις ή τμήματα χωρίων ή πόλεων, ένούμενα είς σύμ
': .:, ·'■· πλέγμα, δι' απαντάς ή τινας "τών σκοπών του παρόντος 

Νόμου, βάσει Διατάγματος εκδιδομένου δυνάμει τοΟ εδα
φίου (1) του άρθρου 6Γ»"

(δ) διά τής έν αύτώ ένθέσεως, κατά τήν προσήκουσαν άλφαδη
τικήν τάξιν, του ακολούθου νέου ορισμού : 
. « ' 'Υπουργός * σημαίνει τόν Ύπουργόν Παιδείας και 

περιλαμβάνει λειτουργόν τοΟ Υπουργείου Παιδείας εγ
γράφως έξουσιοίοοτηθέντα υπ* αύτου δι* οιονδήποτε τών 
σκοπών τοΟ παρόντος Νόμου.». 

Τρρποποίησις 4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 5 του δασικού νόμου διά του πάρόν
toG άρθρου 5 ~ ' Λ: \ -η · 
τοΟ δαοΓκοϋ τ °ζ τροποποιείται ως ακολούθως ·: 
νόμου. (α) διά τής αντικαταστάσεως τής έν τέλει τής παραγράφου (ε) 

αύτου άνω τελείας διά κόμματος και τής μετά τούτο προ
.·.'··.'·..σθήκης"τών ακολούθων : "' 

«, ώς και τήν άσκησιν περαιτέρω αρμοδιοτήτων και τόν 
...s γ·ι ■-■, ■:■ τρόποντής τοιαύτης ασκήσεως υπό Εκπαιδευτικών Συμ

, ·.■■■■ . δουλίων,, .Σχολικών Εφορειών, Χωριτικών 'Αρχών καΐ 
'Επιτροπών Διαχειρίσεως'»' 

(β) διά τής προσθήκης είς τό τέλος αύτου τής ακολούθου νέας 
παραγράφου (κγ) : : 

«(κγ) πάν θέμα δπερ δυνάμει, τών διατάξεων τοΰ.παρόν
. . . . . . · · ■ ' · τος Νόμου χρήζει ή. εΐναι έπιδεκτικόν καθορισμού.». 

 "Λντικατά 5. Τό άρθρον 6 του δασικού νόμου, δια του παρόντος καταργείται 
στασιςτοϋ κ α | αντικαθίσταται διά του* ακολούθου άρθρου : 
άρθρου.6 τοϋ ' 
βασιχρϋ «Καθορισμός 6.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον κέκτηται έξουσίαν 
νόμου. συμπλέγματοςοπως( gia Διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω 

Λ™ εως. έφημερίδι τής Δημοκρατίας καθορίση δπως— 
(α) δύο ή περισσότεραι παρακείμεναι περιοχαί, ανεξαρ

τήτως του έάν αύται είναι χωρία ή πόλεις ή τμή
ματα χωρίων ή πόλεων, ένωθώσιν είς σύμπλεγμα 
δι* απαντάς ή τινας τών σκοπών του παρόντος Νό
μου, ώς ήθελε καθορισθή έν τω Διατάγματι' 

(Ρ) παν χωρίον ή σύμπλεγμα, περιγραφόμενόν έν τω 
■'" "  Διατάγματι, θεωρηθή ώς πόλις δι' απαντάς ή τινας 

■ '·  · τών σκοπών του παρόντος Νόμου, ώς ήθελε καθο
ρισθή έν τω Διατάγματι, καΐ άπό τής δημοσιεύσεως 
του Διατάγματος αί έν τω Διατάγματι περιγραφό
μεναι περιοχαί άποτελοϋσι σύμπλεγμα ή τό έν τω 
Διατάγματι περιγραφόμενον χωρίον ή σύμπλεγμα 
αποτελεί πόλιν, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, διά τους 
έν τώ Διατάγματι καθοριζόμενους σκοπούς τοΟ πα
ρόντος Νόμου. 

(2) Διά τό δυνάμει του εδαφίου (1) καθοριζόμενον σύμ
πλεγμα ή πόλιν θά υφίσταται σχολική εφορεία συνιστα
μένη, ανεξαρτήτως τών διατάζω» το»~ παθόντος Νόμου 
έξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου και μέχρις οκτώ 
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έτερων >μελών< διοριζομένων ύπό. τοΰ Υπουργ ικού Συμ

., . βουλίου, θά έ'φαρμόζώντάι δέ έπ' αυτής» άί άφορώσαι είς 
σχολικάς εφορείας διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

6 . Ό . βασικός νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιεΐτα\ διά της έν 
αύτώ ένθέσε<ως, ευθύς μετά τό άρθρον 15 αυτού, των ακολούθων νέων 
άρθρων^ ' , . . ' ' . ' . . . · · " . . 
«Σχολικοί \6.-(\) θ α υφίσταται έν έκαστη πόλει δια τα σχολεία 
εφορεία!. τ ή ς πόλεως και έν .έκάστω χωρίω διά τά σχολε ία του χω

ρίου σχολική εφορεία. 
(2) / Η σχολική εφορεία συνίσταται— 

. (α) διά τ ά ς πόλεις, εξ , ουχί ό,λιγωτέρων των πέντε 
και ουχί πλειόνων των εννέα μελών, διοριζομένων 
υπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου διά διορισμού 
δημοσιευομένου έν τη .έπισήμω έφημερίδι της Δη
μοκρατ ίας ' 

(β) διά τ ά χωρία , έκ των μελών τ ώ ν ο ι κ ε ί ω ν χωριτι
κών επιτροπών, έκτος έάν τό Ύπουργικόν Συμ
βούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμρ.ν^. ν ά διορίση έφο

; ρείάν ως πρόνοεΐτα,ι> έν τή .προηγουμένη παρα
. . . Υράφω ' (α ) . , ■ .. 

. (3) Ή θητεία εκάστης ..σχολικής εφορείας είναι διετής 
.αλλά. δύναται νά τερματισθή καθ' οιονδήποτε χρόνον 6πό 
τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου έάν : τούτο κριθή ευλογον. 

>' ,. · (4) , Ό διορισμός .οιουδήποτε μέλους..σχολική ς εφορείας 
' δύναται  νά; τερματισθή καθ ' οιονδήποτε χρόνον ύπό τοΟ 

Υπουργ ικού Συμβουλίου έάν τούτο κριθή ευλογον, οίον
, ", δήποτε δε μέλος σχολικής εφορείας δύναται νά παραιτηθή 

,'. του, αξιώματος αύτοβ δι\ έγγραφου παραιτήσεως υποβαλ
λομένης .εις. τον Ύπουργόν. 

(5) Έ κ α σ τ η σχολική εφορεία μετά τον διορισμόν της 
συνέρχεται τή προσκλήσει του Διευθυντού ή του ύπ* αύτου 
εξουσιοδοτουμένου προσώπου είς τ ή ν πρώτην αυτής συνε
δρίασα/ και καταρτίζεται εις σώμα διά της έκ τών μελών 
αυτής εκλογής τοΰ Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γραμματέως 
και Ταμίου τ ά ονόματα τών όποιων γνωστοποιούνται ύπ ' 
αυτής, εις τον Ύπουργόν. 

(6) Διά ,τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ' σχολε ΐον ' 
σημαίνει σχολεΐον τήν εύθύνην τής διαχειρίσεως και συν
τηρήσεως, τοΰ οποίου φέρει ή Δημοκρατία. 

(7) Οιαδήποτε έν τ ω παρόντι Νόμω μνεία του δρου 
" Ε π ι τ ρ ο π ή Πόλεως* ή ' Χωριτική Ε π ι τ ρ ο π ή ' θεωρείται 
ως μνεία σχολικής εφορείας. 

17. Έ ν περιπτώσει κενώσεως, ύφ' οιασδήποτε συνθήκας, 
θέσεως έν σχολική τινι εφορεία αύτη δύναται νά πληρωθή 
διά διορισμού έτερου προσώπου έπί τή βάσει τών διατά
ξεων τού. άρθρου. 16 διά τήν μή ,έκπνεύσασαν περίοδον τής 
θητείας είς την κενωθεΐσαν θέσιν. 

Αρμοδιότητες 18. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων τού παρόντος Νό
μου και τών έπί τή βάσει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών, 
έκαστη σχολική εφορεία έχει τήν γενικήν διαχείρισιν τών 
σχολείων τής πόλεως ή τοΰ χωρίου, άσκεΐ έποπτείαν έπί 
τοΰ υπαλληλικού και έργατ ικοΰ προσωπικού τών σχολείων, 
συνεργάζεται μετά τών διευθύνσεων τών σχολείων διά τήν 
καλυτέραν λειτουργίαν αυτών καΐ άσκεΐ πάσαν άλλην έξου
σίαν και. εκτελεί παν άλλο καθήκον τό όποιον ανατίθεται 
είς τάς σχολικάς εφορείας δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος ή οίουδήποτε έτερου Νόμου ή οίωνδήποτε έπί τή 
βάσει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών. 

Πλήρωσις 
κενής θέσεως 
έν σχολική 
εφορεία. . 

σχολικών 
εφορειών. 

Τροτιο·«οΙησις 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου διά τής 
ένθέσεως 
νέων άρθρων. 



566 . . · ; , 

(2). "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του 
εδαφίου (1), έκαστη σχολική εφορεία κέκτηται αρμο
διότητα—   ·  · 

(α) δπως, τη έγκρίσει του Υπουργού, διορίζη σχολιά
τρους καΙ διοργανώνη έν γένει τήν σχολιατρικήν 
ύπηρεσίαν συμφώνως προς τους επί τη βάσει τοΠ 
παρόντος Νόμου έκδοθέντας Κανονισμούς καΐ διο
ρίζη καΐ άπολύη τό βοηθητικόν προσωπικόν τών, 
σχολείων, ύπό τοιούτους δρόυς οίοι ήθέλον καθο
ρισθή' 

(β) δπως, τη έγκρίσει τόΟ Υπουργικού Συμβουλίου, 
άποδέχητάι. δωρεάς ή κληροδοσίας οίασοήποτε Ιδιο

_ κτησίας, καΐ διαχειρίζητάι ταύτην καΙ χρησιμοποιώ 
τό είσΟδημα αύτης διά τους σκοπούς δι* ους αΰτη 

 έδωρήθη ή έκληρόδοτήθη καΙ γενικώς διά σκοπούς 
σχετιζομένους προς τήν έκπαίδεύσιν καΙ προάγοντας 

• _■'' · αυτήν' ' 
' ( γ ) δπως, τη έγκρίσει του 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
' . άξιοποιή οίανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν έγγε

·'"■■ γραμμένη ν έπ' όνόματί της καΙ είδικώτερον δπως 
μεριμνά διά τήν άνεγερσιν, κατεδάφισιν καΙ έπανοι
κόδόμησιν, βελτίώσιν, έπέκτασιν κάΙ συντήρησιν 

\ πάσης φύσεως οίκόδόμής επί τοιαύτης Ιδιοκτησίας 
προς τόν σκοπόν τής αυξήσεως των πόρων των ύπό 

.'-> : τήν διαχείρισιν αυτής σχολείων καΙ άποτελεσματι
ό..,. κωτέραν έξυπηρέτησιν: τών εκπαιδευτικών σκοπών 

.--.■' καΙ μεριμνφ διά τήν έκμίσθωσιν ύπό τους έπωφελε
,;;·■.. ·:...■. στέρους δρους οίασδήποτε τοιαύτης Ιδιοκτησίας* 

(δ)" δπώς; διά τήν πραγμάτωσιν οίουδήποτε' τών έν τη 
παραγράφω (γ ) αναφερομένων σκοπών δανέίζηται 
παρ' οίουδήποτε προσώπου ή Ιδρύματος πάν ποσόν 
δπερ τυχόν θά άπητεΐτο προς τόν σκοπόν τούτον 

."■ . καΙ δπως έξασφαλίζη οίονδήποτε τοιούτο δάνειον 
δι ' ύπόθηκεύσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας ή άλλης 
ασφαλείας : 

Νοείται δτι δι" οίονδήποτε τοιούτο δάνειον, τους 
δρους αύτοΟ καΙ τόν τρόπον της εξασφαλίσεως 
αύτοΟ απαιτείται ή. προηγουμένη εγκρισις τοΟ 
'Υπουργικού Συμβουλίου. 

Συνε&Ριάσβ1ς 19.—Π) *0 Πρόεδρος ή, έν άπουσίσ. ή αδυναμία αύτοΟ, 
έ

Χ
ο

λΐΚ
βν ό άναπληρών αυτόν "Αντιπρόεδρος τής σχολικής εφορείας 

φορβι y συγκαλεί τάς συνεδριάσεις αυτής οσάκις ήθελε παραστή 
ανάγκη : 

Νοείται δτι ό Πρόεδρος ή ό άναπληρών αυτόν 'Αντιπρό
εδρος, ώς θά ί[το ή περίπτωσις, υποχρεούται δπως καλέση 
συνεδρίασιν της σχολικής εφορείας εντός τριών ήμερων 
άπό της προς αυτόν υποβολές άΐτήσεως τριών τουλάχι
στον μελών, έξειδικευόύσης τα συζητητέα θέματα τής συ
νεδριάσεως, έν περιπτώσει δέ αρνήσεως ή παραλείψεως 
αύτοΟ δπως: συγκάλεση τήν συνεδρίασιν, αΰ'τη συγκαλείται 
ύπό τών ύποβαλόντων τήν αϊτησιν μελών. 

(2) Ή κατά τίνα συνεδρίασιν τής σχολικής εφορείας 
παρουσία πλέον τοό ή μίσεος τών μελών άύτής συνιστά 
άιταρτίαν :

 r
" ■ 

Νοείται δτι έν περιπτώσει μή επιτεύξεως απαρτίας, ή 
.. συνεδρίασις αναβάλλεται είς έτερον όριζομένην ήμερο-

μηνίαν, βτε τρία τουλάχιστον μέλη συνιστώσιν άπαρτίαν. 
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(3) Των συνεδριάσεων της σχολικής εφορείας προε
. δρεύει ό Πρόεδρος ή, έν ότττουσία ή αδυναμία αύτοΰ, δ 

Αντιπρόεδρος της σχολικής εφορείας, έν περιπτώσει δέ 
απουσίας ή αδυναμίας αμφοτέρων κατά τίνα συνεδρίασιν 
τά κατ' αυτήν παρόντα μέλη έκλέγουσΐν εν έξ αυτών τό 
όποΐον: καί προεδρεύει τής συνεδριάσεως ταύτης. 

(4).ΑΙ έπί τών κατά τάς συνεδριάσεις συζητουμένων 
θεμάτων αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των πα
ρόντων και ψηφιζόντων μελών, έν περιπτώσει δέ ισοψηφίας 
ό προεδρεύων τής συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή ,νικώσαν 
ψήφον. 

(5) Ή έγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας σχο
λικής εφορείας δέν επηρεάζεται λόγω τυχόν κενής θέσεως 
έν αύτη έφ' δσον ό αριθμός τών μελών δέν είναι μικρό
τερος τοΰ ήμίσεος του όλικου αριθμού αυτών. 

•Απαγόρευσις 20. 'Απαγορεύεται είς μέλη σχολικής εφορείας νά £χω
συναλλανών σ ι ν <5;μεσον ή έμμεσον συμφέρον είς οιανδήποτε σύμδασιν 
α&^°ΐλη°υ ^ συναλλαγήν μετά τής οικείας σχολικής εφορείας ή είς 
είς μέλη' τήν. έκτέλεσιν οιουδήποτε έργου δι' αυτήν ή τήν παροχήν 
σχολικών οιασδήποτε υπηρεσίας είς αυτήν έπί πληρωμή, έν σχέσει 
έφορε ιών.. προς την πλήρωσιν αναγκών έμπιπτουσών εντός τής αρμο

διότητος τών μελών τούτων. Έξαίρεσις ισχύει μόνον εϊς 
περιπτώσεις δημοσίων προσφορών; νοουμένου δτι τό ένδια

» φερόμενον μέλος τής. σχολικής εφορείας καθίστα έκ τών 
προτέρων γνωστόν τό σχετικόν προς οιανδήποτε τοιαύτην 
προσφοράν άμεσον ή έ'μμεσον συμφέρον αύτοΰ.». 

7.— (Τ) Τό άρθρον 24 του βασικοΰ νόμου— Ερμηνεία, 
(α) προκειμένου περί σχολικών .εφορειών, διοριζομένων έπί τή ^ζ^ί1*™ 

•βάσει τοΰ άρθρου 16 θά έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώς του άρθρου 24 
έάν αντί οιασδήποτε μνείας έν αύτώ του Διευθυντού, του τοΰ βασικοΰ 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, Κυβερνήτου ή Διοικητού έγέ νόμου. 
ν ε τ ο μν&ιοί «.w^ ι mjup yuo 

(β) διά r του παρόντος τροποποιείται δια τής. ένθέσεως, ευθύς 
, μετά τό εδάφιον (1) αύτοΰ, του ακολούθου νέου εδαφίου 

(2), τών υφισταμένων εδαφίων (2) και (3) έπαναριθμου
μένων ώς εδαφίων ,(3) και (4) αντιστοίχως :.. 

«(2) Όσάκις ακίνητος ιδιοκτησία εγγεγραμμένη έπ' 
ονόματι σχολικής εφορείας άξιοποιήται ή σκοπήται δπως 
άξιοποιηθή ώς προνοείται έν ταΐς παραγράφοις (γ) και 

:■■■ (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 1& καί συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τών έν λόγω παραγράφων, ή σχολική εφο
ρεία αυτή περιλαμβάνει είς τόν έν τω έδαφίω (1) τοΰ 
παρόντος άρθρου αναφερόμενον έτήσιον προϋπολογισμόν 
αυτής— 

(α) λεπτομερή στοιχεία πάσης σχετικής προς τήν τοι
αύτην άξιοποίησιν ανεγέρσεως καί συντηρήσεως 
οιασδήποτε οικοδομής έπί τής ακινήτου ιδιοκτησίας 
ταύτης ., ,. 

(β) λεπτομερείς προβλέψεις τοΰ απαιτουμένου ποσοΰ 
διά πάσαν σχετικήν προς τήν παράγραφαν (α) ανω
τέρω σκοπουμένην δαπάνην 

(γ) λεπτομερή στοιχεία παντός προς τόν σκοπόν τούτον 
σκοπουμένου δπως συναφθΐ) ή\ ψχ\ συναφθέντος δα
νείου, της εξασφαλίσεως αύτου κάί παντός ποσοΰ 
απαιτουμένου ή σκοπουμένου δπως κοταβληθή διά 
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•  , τήν πλήρωμήν τόκων 'έπί παντός
! τόιούτόυΓ δανείου 

/ και "δια τήν έν δλώ η
χ έν

: μέρει'άποπλήρωμήν του 
„"..'.., . ποσού'του δανέ ίου'τούτου 

;'<■ (δ) λεπτομερή στοιχεία, πάσης σκοπούμενης ή γενομέ

... νης εκμισθώσεως οίασδήποτε ρΐκοδομής ή άλλης 
άξιοποιηθείσης ή άξιοποιηθησομένης ακινήτου ιδιο

κτησίας και προέλέψείς τών έκ των σχετικών μισθω

μάτων εσόδων.ν· ν ' 

ΐροιτοποίησις β; 'Q Πίναξ τού βασικού νόμου διά του! παρόντος τροποποιείται 
τοΟΠίνακος ώ ς < * κ ο λ ο ύ θ ω ς : 
του Βασικού . 
νόμου (α)' δια τής'έκ της παραγράφου 1 αυτού'διαγραφής του ορισμού 

',''
 ν της λέξεως «κατοικία» κάί τών έν τω όρισμώ τής λέξεως 

'  : ' ' «προάστια» λέξεων «Μέγα Καϊμακλί», «Μικρόν Καϊμακλί 
(Όμορφίτα)» και '"«Παλουριώτισσα» (δευτέρα και τρίτη 

·
 : γραμμή) και διά τής έν τέλει τού ορισμού τής λέξεως «προά

. . ; .στια» προσθήκης
: τής; ακολούθου επιφυλάξεως : , -ι .·· 

,
: «Νοείται δτι τό Ύποοργϊκόν Συμβοόλιον δύναται, διά

ν 

". '"·; ■'" Διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της 
Δημοκρατίας, να πρόσθεση είς τόν κατάλογον τών χωρίων 

j τούτων, ή νά αφαίρεση έξ αύτου, οιονδήποτε χωρίον.». 
(β

1
) δια της έκ.τής υποπαραγράφου (1) τής παραγράφου 3 αύτου 

' '^διαγραφής τών λέξεων  ■■ '" ~ ' · .
 ;

' '■·· 
(^ ' . <<(ρ:),εις τάς πόλεις'και τά προάστια, δύο λίραι δι' εκα

στον _ μαθητήν έν έκάστω σχολικώετει" ·"' ' ' 
(β) εις χωρία (άλλα τών προαστίων), χίλια διακόσια 

c ν.,:." πεντήκοντα μίλς δι*!:< εκαστον μαθητήν έν έκάστω ετέι,».. 
'.!".'·"'..'

 ; και της. αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «ποσόν ΰπο

• .',.-._ ..-: . .. λογιζόμενον βάσει τοιούτου συντελεστού:.κατά μαθητήν έκά

• ■ '"  . σ.του· σχολείου ή έκαστης· τάξεως σχολείου έν έκάστω σχο

λικώ έτει οίον ήθελεν άπό καιρού είς καιρόν όρισθή δι' απο

φάσεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου». 
(γ) διά τής έκ της παραγράφου"4 αύτου διαγραφής τών λέξεο^ν 

«δέκα λίρας δι' έκάστην κάτοικίαν διδάσκαλουκειμένην» 
'■·-■' (πρώτη 'και δευτέρα γραμμή) και "της αντικαταστάσεως 

αυτής δια τών λέξεων «ποσόν όριζόμενον, άπό κάϊρου είς 
,. καιρόν, δι* αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου άναφο

. ρικώς .προς εκαστον διδάσκαλον υπηρετούντα» και δια τής 
_;:.; διαγραφής του άπό τών. λέξεων «δι' έκάστην κατοικίαν άνή

. κουσαν» (πέμπτη γραμμή) μέχρι τςΟ τέλους (περιλαμβα

νομένης, και τής επιφυλάξεως)' μέρους τής παραγράφου' 
(δ); διά τής έκ τής παραγράφου 5 αύτου διαγραφής τών λέξεων 

«εξ χιλιάδες και πεντακόσιαι λίραι» (πρώτη και δευτέρα 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων 
«ποσόν όριζόμενον, άπό καιρού είς καιρόν, δι"' αποφάσεως 

.. .του .'Υπουργικού Συμβουλίου»' 

(ε) διά τής έν τέλει αύτόυ προσθήκης τής ακολούθου νέας πα

ραγράφου : 
«(6) Ή καταβολή οιασδήποτε τών έν τω παρόντι Πίνακι 

αναφερομένων επιχορηγήσεων ήτις ορίζεται δι'αποφάσεως 
του Υπουργικού Συμβουλίου ή υπολογίζεται βάσει συν

τελεστού οριζομένου διά τοιαύτης αποφάσεως εξαρτάται 
έκ τής ύπό" της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφίσεως τού 
προϋπολογισμού ή συμπληρωματικού προϋπολογισμού έν 

··' · τω όποίω προβλέπεται ή σχετική δαπάνη.». 
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9. Ό περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως κα
ταργείται. 

10.—(1) Ή Ισχύς των δια τοΰ άρθρου 6 του παρόντος Νόμου έντί
θεμένων έν τω βασικω Νόμω νέων άρθρων 16 και 17 θεωρείται ως 
άρξαμένη τήν 31ην Μαρτίου 1965, κατά δε τά λοιπά ή 'ισχύς του 
παρόντος Νόμου θεωρείται ως άρξαμένη τήν 12ην Ιουνίου 1970. 

(2) Πάσα έν τω περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμω, ως ούτος έτρο
ποποιήθη ύπό τοΰ περί Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νό
μου τοΰ 1970, αναφορά ε'ις διάταξιν τοΰ περί Στοιχειώδους Εκπαι
δεύσεως Νόμου έντιθεμένην ή τροποποιουμένην διά τοΰ παρόντος 
Νόμου ερμηνεύεται τηρουμένων των διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), άνευ 
επηρεασμού παντός γενομένου ή μή γενομένου προ τής δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Κατάργησις 
Ε.Κ.Ν. 
7 το0 1962. 

"Εναρξις 
ισχύος καΐ 
μεταβατικοί 
διατάζεις ώς 
νρός τήν 
ίρμηνέίαν τοΰ 

περί Μέσης 
'Εκπαιδεύ

σεως Νόμου. 
Κεφ. 169. 
44 τοΰ1959 
60 τοΰ 1970. 

Ε.Κ.Ν. 
5 τοΰ 1960 
6 τ ο 0 1961 

1 6 τοΰ 1 962 
6 0 τ ο ϋ 1970. 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμοΰ Νόμος (Άρ. 16) τοΰ 1970 εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 τοΰ 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ

ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμοΰ Νόμον τοΰ 1970 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1970. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 16) τοΰ 1970. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοϋ λογαριασμοΟ Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς 'έβδομήκοντα εξ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών 
δαπανών τήζ Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύ
τη ν. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή kal δαπάνηθτ) διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριςΌμένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 

d έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποοοΰ 
£76 ,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
£τους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1970. 
ΕΙδίκευσις 
τών δαπάνη 
θησομένων 
ποοών. 
ΓΚναξ. 


