
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 

 

Συνοπτικός τίτλος.  

 

 108(I) του 1997 

 103(I) του 1999 

 114(I) του 2001  

 145(I) του 2001 

   16(I) του 2003.  

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 

1997 έως 2003 (που στη συνέχεια 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 (Αρ. 2) του 2003. 

  

Αντικατάσταση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 21 με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Ειδική  

διάταξη. 

 

 

 

 

 

 

 

.... του 2003. 

 

21.(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

βασικού νόμου, οι διατάξεις αυτού οι οποίες 

αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των 

μελών των σχολικών εφορειών αναστέλλονται 

μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2004 ή μέχρι την 

οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία 

ήθελε καθοριστεί. 

(2)  Για την περίοδο από της ημερομηνίας 

έναρξης της ισχύος του περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου 

του 20033 και για όσο χρόνο διαρκεί η 

αναστολή που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το 

Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με δήμο ή 

σύμπλεγμα διορίζει εννέα μέλη της σχολικής 

εφορείας: 
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23.01.264.2003  

 

 

              Νοείται ότι για την πλήρωση κενής 

θέσης σχολικής εφορείας, η οποία διορίζεται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου, διορίζεται 

νέο μέλος από τον Υπουργό: 

          Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω 

ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση 

των κοινοτήτων αναφορικά με τις οποίες για 

την ίδια περίοδο συνεχίζουν να εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του βασικού νόμου.». 

 

ΛΜΙΧ/ΝΚ 
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