
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ   

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 

108(I) του 1997 
103(I) του 1999 
114(Ι) του 2001 
145(Ι) του 2001 
  16(Ι) του 2003 
191(Ι) του 2003 
259(Ι) του 2004 
  70(Ι) του 2005 
  69(Ι) του 2006. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών 

Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 

έως 2006 (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 2006. 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

2.-(1) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

 

(α) με την αντικατάσταση σ’ αυτή των λέξεων «των περί 

Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Νόμων»(πέμπτη μέχρι όγδοη γραμμή) με τις λέξεις 

«των περί Δήμων Νόμων»˙  

(β)    με την αντικατάσταση της τελευταίας πρότασης σ’  

αυτή που αρχίζει με τις λέξεις «Το δημοτικό 

συμβούλιο...... στο δημοτικό συμβούλιο·» (δωδέκατη 

μέχρι δέκατη όγδοη γραμμή) με την ακόλουθη νέα: 

          «Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει κατά το δυνατόν τα 

τέσσερα αυτά μέλη από τα μέλη του τα οποία  

ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς 

κομμάτων, συνδυασμούς ανεξαρτήτων και 

ανεξάρτητοι κατ’  αναλογίαν, εφόσον αυτό είναι 

δυνατόν, κατά σειρά προς την αριθμητική τους 

αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.»· 

(γ) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου έναντι του 

τίτλου των Νόμων στην έκτη γραμμή με τον ακόλουθο 
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πλαγιότιτλο: 

 

 «111    του 1985 

       1    του 1986 

       8    του 1986 

     25    του 1986 

     39    του 1986 

     50    του 1986 

   114    του 1986 

    121    του 1986 

    149    του 1986 

      14    του 1987 

      63    του 1987 

   165    του 1987 

   320    του 1987 

     39    του 1988 

   204    του 1988 

   119    του 1990 

   143    του 1991 

   190    του 1991 

   223    του 1991 

     40(Ι) του 1992 

     54(Ι) του 1992 

     87(Ι) του 1992 

     23(Ι) του 1994 

     37(Ι) του 1995 

       8(Ι) του 1996 

     65(Ι) του 1996 

     85(Ι) του 1996 

     20(Ι) του 1997 

   112(Ι) του 2001 

   127(Ι) του 2001 

   128(Ι) του 2001 
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   139(Ι) του 2001 

   153(Ι) του 2001 

     23(Ι) του 2002 

   227(Ι) του 2002 

     47(Ι) του 2003 

   236(Ι) του 2004 

     53(Ι) του 2005 

     86(Ι) του 2005 

   118(Ι) του 2005 

  127(Ι) του 2005.»· και 

 

 
 
 
 
 
 

(δ)  με την προσθήκη αμέσως μετά από αυτή της 

ακόλουθης επιφύλαξης, αφού πρώτα αντικατασταθεί 

στο τέλος αυτής η άνω τελεία με άνω και κάτω τελεία: 

           «Νοείται ότι το ποσό που προβλέπεται στο εδάφιο 

(5) του άρθρου 23 των περί Δήμων Νόμων 

αναφορικά με την υποβολή υποψηφιότητας, δεν 

καταβάλλεται από πλευράς των υποψηφίων για 

εκλογή τους ως μελών σχολικής εφορείας.». 

 
    (2) Η πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) 

του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σ’ αυτή της φράσης «όπως αυτός καθορίζεται με 

απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών:» 

(πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «όπως υποδεικνύεται από 

το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με  τα 

στοιχεία του τελευταίου σε ισχύ εκλογικού καταλόγου:». 

 
Τροποποίηση 
άρθρου 4Α του 
βασικού νόμου 

3.    Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από το τέλος αυτού της φράσης «και των κοινοτικών 

συμβουλίων στις κοινότητες» (δέκατη και ενδέκατη γραμμή). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση 

σ΄ αυτό, ευθύς μετά τη λέξη «πενταετής», αφού διαγραφεί η τελεία, 

της φράσης «και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί την 
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ημερομηνία εκλογής ή ορισμού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

του πέμπτου έτους από την έναρξη της θητείας της.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

5. Η παράγραφος (α) του άρθρου 6 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’  αυτή των λέξεων «μέσα σε 

δεκαπέντε ημέρες» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «το 

αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες». 

 
Κατάργηση του 
άρθρου 21 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Μεταβατική 
διάταξη. 

7. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου που 

αφορούν την εκλογή για την ανάδειξη των μελών των σχολικών 

εφορειών, η θητεία των μελών των υφιστάμενων σχολικών 

εφορειών παρατείνεται μέχρι την έναρξη της θητείας των νέων 

σχολικών εφορειών. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΙΧ/ΝΑ 

Αρ. Φακ.:  23.01.216.2006 

 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4095, 3/11/2006 141(I)/2006


