
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

108(Ι) του 1997 

103(Ι) του 1999 

114(Ι) του 2001 

145(Ι) του 2001. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 

(Αρ. 2) του 2001 (που στο εξής 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 2002. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή του όρου “σύμπλεγμα” και του ορισμού 

του· 

   

  (β) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου “σχολική 

εφορεία”, της λέξης “εκλέγεται” (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση “εκλέγονται ή διορίζονται”· και 

   

  (γ) με την προσθήκη στη σωστή αλφαβητική σειρά τουων 

ακόλουθων νέων ορισμών: ακόλουθου νέου ορισμού: 

   

   «“∆ευτεροβάθμια Σχολική Εφορεία” σημαίνει τη σχολική 

εφορεία που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8Α του παρόντος Νόμου· 

   

   “μαθητικός πληθυσμός” σημαίνει το σύνολο των μαθητών 

που φοιτούν στο σχολείο ή στα σχολεία της κοινότητας, 

ανεξάρτητα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους· 
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   ““‘Υπουργείο”’ σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού.»”. 

   

∆ιαγραφή του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

 4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αναριθμείται σε άρθρο 3 και 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

  «3. (1)  Σχολική εφορεία εκλέγεται για κάθε σχολείο χωριστά:. 

   

   Νοείται ότι αναφορικά με κοινότητα ο μαθητικός 

πληθυσμός των σχολείων της οποίας δεν υπερβαίνει 

τους χίλιους (1 000) μαθητές, εκλέγεται μια μόνο 

σχολική εφορεία για όλα τα σχολεία της κοινότητας.  

Σε περίπτωση που ο μαθητικός πληθυσμός των 

σχολείων της κοινότητας υπερβαίνει τους χίλιους (1 

000) μαθητές, εκλέγονται δύο σχολικές εφορείες από 

τις οποίες μια για τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης 

της κοινότητας και μια για τα σχολεία μέσης γενικής 

εκπαίδευσης της κοινότητας. 

   

   (2)  Η σχολική εφορεία απαρτίζεται από:   

   

 

 

Πίνακας. 

 (α) πέντε μέχρι έντεκα μέλη, αναλόγως του μέσου όρου 

του μαθητικού πληθυσμού του οικείου σχολείου κατά 

τα τρία τελευταία έτη, όπως καθορίζεται στον Πίνακα: 

   

        Νοείται ότι σε περίπτωση σχολείου που δεν έχει 

λειτουργήσει κατά τα τρία προηγούμενα έτη, ο 
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αριθμός των μελών της σχολικής εφορείας 

καθορίζεται από τον Υπουργό· 

   

  (β) τον εκάστοτε ∆ιευθυντή του σχολείου. 

   

   (3)  Αναφορικά με κοινότητα ή σχολική εφορεία 

απαρτίζεται, εκτός από τα μέλη που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), και από έναν 

εκπρόσωπο του οικείου κοινοτικού συμβουλίου. 

   

   (4)  Αναφορικά με δήμο με αριθμό κατοίκων μέχρι  

10 000, για σκοπούς εκλογής σχολικής εφορείας θεωρείται 

κοινότητα και εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (3). 

   

   Νοείται ότι για την περίπτωση δημοτικού σχολείου όπου 

λειτουργεί Κατώτερος και Ανώτερος Κύκλος σε κοινό σχολικό 

χώρο, εκλέγεται μια σχολική εφορεία και για τους δύο Κύκλους 

και σ’ αυτήν μετέχουν οι ∆ιευθυντές και των δύο Κύκλων.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 4Α 

του βασικού 

νόμου. 

 5. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου αναριθμείται σε άρθρο 4 

και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

  «4. (1)  Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των 

σχολικών εφορειών διενεργούνται από το Υπουργείο και 

προκηρύσσονται με διάταγμα του Υπουργού, δημοσιευομένου 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται 

ως ημέρα εκλογής οποιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου. 

   

   (2)  Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές 

για ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών έχουν όλοι οι 
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γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι 

στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. 

   

   (3)  Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται από το 

Υπουργείο σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών 

του Υπουργείου Εσωτερικών.  Στον κατάλογο εγγράφονται όλοι 

οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο αντίστοιχο σχολείο. 

   

   Νοείται ότι για την περίπτωση η οποία αναφέρεται στην 

επιφύλαξη του άρθρου 3, καταρτίζεται ένας κατάλογος στον 

οποίο εγγράφονται όλοι οι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες των 

μαθητών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν τόσο στον 

Κατώτερο όσο και στον Ανώτερο Κύκλο.». 

   

∆ιαγραφή του 

άρθρου 4Β του 

βασικού νόμου. 

 6. Το άρθρο 4Β του βασικού νόμου διαγράφεται. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 4Γ 

του βασικού 

νόμου. 

 7. Το άρθρο 4Γ του βασικού νόμου αναριθμείται σε άρθρο 4Β 

και τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.   

   

∆ιαγραφή του 

άρθρου 4∆ του 

βασικού νόμου. 

 8.   Το άρθρο 4∆ του βασικού νόμου διαγράφεται.   

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

 9. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

   «Η θητεία της σχολικής εφορείας είναι διετής: 
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   Νοείται ότι η θητεία των μελών της σχολικής εφορείας, που 

εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 3 διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν το δικαίωμα 

εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

 10. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

   “Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της 

σχολικής εφορείας κενούται θέση αιρετού μέλους, αυτή 

πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα: 

   

   Νοείται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

επιλαχόντες, ο Υπουργός προβαίνει στην πλήρωση της κενής 

θέσης.”. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

 11. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 

“των σχολείων του δήμου ή της κοινότητας ή του 

συμπλέγματος,” (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις 

“του σχολείου,”· 

   

  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) του 

εδαφίου (2) αυτού των λέξεων “των σχολείων” (δεύτερη 

γραμμή) με τις λέξεις “του σχολείου.”· 

   

  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) 
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αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

   “Να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της αναφορικά με το 

οικείο σχολείο.”· 

   

  (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

   “Να υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργείο αναφορικά με 

τον καθορισμό των σχολικών περιφερειών και την 

κατανομή των μαθητών μεταξύ των σχολείων.”. 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 8Α. 

 12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 8 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 8Α: 

  «∆ευτεροβάθμιες 

σχολικές 

εφορείες. 

 8Α. (1)  ∆ιορίζονται δευτεροβάθμιες 

σχολικές εφορείες, οι οποίες αναφέρονται 

στο εδάφιο (2), που συντονίζουν και 

εποπτεύουν τις σχολικές εφορείες οι 

οποίες καθιδρύονται σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του παρόντος Νόμου. 

     (2)   (α) Για το ∆ήμο Λευκωσίας 

διορίζεται ∆ευτεροβάθμια 

Σχολική Εφορεία 

Λευκωσίας. 

      (β) Για το ∆ήμο Στροβόλου 

διορίζεται ∆ευτεροβάθμια 

Σχολική Εφορεία 

Στροβόλου. 

      (γ) Για το ∆ήμο Λεμεσού 

διορίζεται ∆ευτεροβάθμια 
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Σχολική Εφορεία Λεμεσού. 

      (δ) Για το ∆ήμο και Επαρχία 

Λάρνακας διορίζεται 

∆ευτεροβάθμια Σχολική 

Εφορεία Λάρνακας. 

      (ε) Για το ∆ήμο και Επαρχία 

Πάφου διορίζεται 

∆ευτεροβάθμια Σχολική 

Εφορεία Πάφου. 

      (στ) Για το ∆ήμο Παραλιμνίου 

και την ελεύθερη περιοχή 

Αμμοχώστου διορίζεται 

∆ευτεροβάθμια Σχολική 

Εφορεία ελεύθερης 

Αμμοχώστου. 

      (ζ) Για την Επαρχία 

Λευκωσίας διορίζεται 

∆ευτεροβάθμια Σχολική 

Εφορία Επαρχίας 

Λευκωσίας. 

      (η) Για την Επαρχία Λεμεσού 

διορίζεται ∆ευτεροβάθμια 

Σχολική Εφορεία Επαρχίας 

Λεμεσού. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)  Οι εφορείες - 

  (α) Σχολική Εφορεία 

Λευκωσίας,  

  (β) Σχολική Εφορεία 

Στροβόλου,  

  (γ) Σχολική Εφορεία Λεμεσού,  

  (δ) Σχολική Εφορεία 

Λάρνακας,  

  (ε) Σχολική Εφορεία Πάφου, 
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....... (Ι) του 2002. 

και  

  (στ) η Σχολική Εφορεία 

Παραλιμνίου,  

οι οποίες υφίστανται κατά το χρόνο 

έναρξης της ισχύος του περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2002 συνεχίζουν να λειτουργούν 

αντίστοιχα ως οι δευτεροβάθμιες σχολικές 

εφορείες που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α) μέχρι (στ) του εδαφίου 

(2) του παρόντος άρθρου, διατηρώντας η 

κάθε μια το υφιστάμενο νομικό καθεστώς 

και την αποκλειστική αρμοδιότητα ως 

προς τη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων αυτής, των κληροδοτημάτων 

της και την απασχόληση του 

προσωπικού της. 

     

     (4)  Τα μέλη των δευτεροβάθμιων 

σχολικών εφορειών διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από 

εισήγηση του Υπουργού. 

     

     (5)  Η θητεία των δευτεροβάθμιων 

σχολικών εφορειών είναι πενταετής. 

     

     (6)  Τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 8 του παρόντος Νόμου και χωρίς 

να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου 

(3) του παρόντος άρθρου, κάθε 

δευτεροβάθμια σχολική εφορεία έχει 

αρμοδιότητα: 
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      (α) Να εποπτεύει και να 

συντονίζει τις σχολικές 

εφορείες της αντίστοιχης 

περιφέρειας· 

     

      (β) να διαχειρίζεται τα 

περιουσιακά της στοιχεία· 

     

      (γ) να διαχειρίζεται τις 

κοινόχρηστες υπηρεσίες 

και να κατανέμει 

προσωπικό στις σχολικές 

εφορείες της αντίστοιχης 

περιφέρειας·   

     

      (δ) να καταρτίζει και υποβάλλει 

στο Υπουργείο τον 

προϋπολογισμό των 

σχολικών εφορειών της 

αντίστοιχης περιφέρειας· 

     

      (ε) να διοργανώνει σεμινάρια 

κατάρτισης του 

προσωπικού των σχολικών 

εφορειών της αντίστοιχης 

περιφέρειας· και  

     

      (στ) να διοργανώνει και να 

συντονίζει πρόγραμμα 

κοινωνικής προστασίας και 

μέριμνας για μαθητές. 

     

     (7)  Αναφορικά με τη συγκρότηση σε 
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σώμα, την πλήρωση κενής θέσης, τις 

συνεδριάσεις, την απαγόρευση 

συναλλαγών που αποφέρουν οφέλη σε 

μέλη δευτεροβάθμιας σχολικής εφορείας, 

τη σύναψη δανείων και για τη ρύθμιση 

οποιουδήποτε άλλου ζητήματος το οποίο 

χρήζει ή επιδέχεται ρύθμισης, 

εφαρμόζονται, τηρουμένων των 

αναλογιών, οι σχετικές διατάξεις του 

παρόντος Νόμου για τις σχολικές 

εφορείες. 

     

     (8)  Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί: 

     

      (α) Να αναθέσει σε σχολική 

εφορεία τη γενική 

διαχείριση σχολείου ή 

σχολείων που βρίσκονται 

στην περιφέρεια άλλου 

δήμου ή κοινότητας· και 

     

      (β) να αναθέσει σε σχολική 

εφορεία τη γενική 

διαχείριση σχολείου ή 

σχολείων που βρίσκονται 

στην περιφέρειά της και 

αποτελούν ιδιοκτησία 

άλλης εφορείας ή για τα 

οποία άλλη εφορεία έχει 

έννομα δικαιώματα. 

 

Τροποποίηση  13. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού της πιο κάτω 

φράσης: 

   «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8Α του 

παρόντος Νόμου,». 

   

∆ιαγραφή του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

 142. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου διαγράφεται και τα 

επόμενα άρθρα 20 και 21 αναριθμούνται σε 19 και 20 

αντίστοιχα. 

   

Αντικατάσταση 

της Ειδικής 

διάταξης του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου.   

 153. Η Ειδική διάταξη που προστέθηκε με τον περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2001, 

αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα Ειδική διάταξη: 

   

  “Ειδική διάταξη. 

 

 

 

 

145(Ι) του 2001. 

 20. (1)  Η τρέχουσα θητεία των μελών 

των σχολικών εφορειών που 

συστάθηκαν με βάση τις διατάξεις του 

εδαφίου 3 της Ειδικής διάταξης που 

προστέθηκε στο βασικό νόμο με το 

άρθρο 2 του περί Σχολικών Εφορειών 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

2001, λήγει την 31η Ιανουαρίου του 

2003. 

     

   

 

 

......(Ι) του 2002. 

  (2)  Οι πρώτες εκλογές για 

ανάδειξη σχολικών εφορειών που θα 

διεξαχθούν σύμφωνα με τις, δυνάμει 

των διατάξεων του περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικού) Νόμου 

του 2002, επιφερόμενες τροποποιήσεις 

στις σχετικές διατάξεις του βασικού 
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νόμου, θα διεξαχθούν εντός του 

Ιανουαρίου 2003, σε ημέρα που θα 

ορίσει ο Υπουργός με διάταγμά του, 

δημοσιευόμενο στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

     

     (3)  Για την περίοδο από την 

ημερομηνία ανάληψης των 

καθηκόντων των νέων σχολικών 

εφορειών, οι οποίες θα εκλεγούν 

σύμφωνα με το εδάφιο (2) της 

παρούσης Ειδικής διάταξης, μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους 

2002-2003, ο προϋπολογισμός κάθε 

σχολικής εφορείας θα καταρτισθεί από 

τους Υπουργούς Παιδείας και 

Πολιτισμού και Οικονομικών. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........(Ι) του 2002. 

  (4)  Τηρουμένων των διατάξεων 

των εδαφίων (1), (2) και (3) της 

παρούσης Ειδικής διάταξης, οι 

σχολικές εφορείες που συστάθηκαν με 

βάση τις διατάξεις της τελευταίας 

επιφύλαξης της Ειδικής διάταξης που 

προστέθηκε στο βασικό νόμο με το 

άρθρο 2 του περί Σχολικών Εφορειών 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

2001, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας 

θητείας τους, δεν επηρεάζονται από τις 

διατάξεις του περί Σχολικών Εφορειών 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2002. 

     

     (5)  Η θητεία των αναφερομένων 
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στο προηγούμενο εδάφιο σχολικών 

εφορειών παρατείνεται μέχρι τη λήξη 

του σχολικού έτους εντός του οποίου 

θα λήξει η θητεία τους.». 

 

 

 

 

 

 

ΒΣΓ/ΝΑ 

DATA/2002/VSG/171211-NOM 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Ο θεσμός των σχολικών εφορειών αποτελεί μια ιστορική κατάκτηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και έχει καθιερωθεί μέσα από την προσφορά του.  Γι’ αυτό 

το λόγο θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναβαθμισθεί εκσυγχρονιζόμενος και 

προσαρμοζόμενος στις σχολικές ανάγκες, μέσα όμως από τα σημερινά κοινωνικά 

δεδομένα. 

 Με την παρούσα πρόταση νόμου: 

1. Λαμβάνεται υπόψη και καθιερώνεται η πολιτική επιθυμία και ειλημμένη απόφαση 

για την άμεση εκλογή των μελών των σχολικών εφορειών, κατά τρόπο που να 

αντιμετωπίζονται και κάποια τεχνικά και πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν 

από την υφιστάμενη νομοθεσία. 

2. Επιτυγχάνεται η αποκέντρωση, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις και 

καθιερώνεται μια κατεύθυνση αυτοδιοίκησης στο επίπεδο της μέριμνας από τις 

σχολικές εφορείες. 

3. Εξασφαλίζεται η εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων, των γονέων, στο επίπεδο 

του οικείου σχολείου, με προφανή οφέλη ως προς τα κίνητρα και το ενδιαφέρον 

που θα επιδεικνύουν, καθώς και την πρακτική ευκολία στη διεκπεραίωση του 

σχετικού έργου. 

4. Με τη συμμετοχή της διευθύντριας ή του διευθυντή κάθε σχολείου στην αντίστοιχη 

σχολική εφορεία επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και ταχύτερη αντιμετώπιση 

προβλημάτων, με τη διεκπεραίωση εργασιών κατά τρόπο που να αποφεύγονται 

προβλήματα συνεννοήσεων που έχουν παρατηρηθεί. 

5. ∆ίνεται η ευχέρεια να κρίνεται καλύτερα και αμεσότερα η αποτελεσματικότητα κάθε 

σχολικής εφορείας κατά τρόπο που ενδεχομένως να μπορεί στο μέλλον να 

εισαχθούν και κριτήρια απόδοσης στη διαδικασία καταρτισμού των σχετικών 

προϋπολογισμών. 

6. Αναμένεται γενικά ότι θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των 

σχολικών εφορειών, καθώς και ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες της 

απαραίτητης ευελιξίας στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των 

σχολείων. 

7. Ανοίγεται ο δρόμος, ούτως ώστε σταδιακά να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες 

στις νέες σχολικές εφορείες. 

 Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι για την επιτυχή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003 16(I)/2003



 15

στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των σχολικών εφορειών, 

τίθενται δύο βασικές προϋποθέσεις που εξαρτώνται από παράλληλες ενέργειες της 

εκτελεστικής εξουσίας: 

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να διοργανώσει κατατοπιστικό 

σεμινάριο το οποίο και θα παρακολουθήσουν όλα τα εκλεγμένα μέλη των 

σχολικών εφορειώνεταιρειών αμέσως μετά την εκλογή τους. 

2. Η κυβέρνηση μέσω κοινών ενεργειών των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού 

και Οικονομικών θα πρέπει να μελετήσει ενδελεχώς τα δεδομένα και τα κριτήρια 

για τον καταρτισμό των πρώτων προϋπολογισμών των νέων σχολικών εφορειών 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας.  Με την ευκαιρία, θα πρέπει στους πρώτους 

αυτούς προϋπολογισμούς να προβλέπεται επί της συνολικής δαπάνης μία έκτακτη 

αύξηση ως “προικοδότηση” της νέας αποκεντρωμένης λειτουργίας. 

 

 

 

 

  Πρόδρομος Προδρόμου, 

  Πρόεδρος 

  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 

 

 

 

 

 

 

 

17 ∆εκεμβρίου 2 Νοεμβρίου 2002 
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