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Ε.E. Παρ. I(I) 
Αρ. 3211, 31.12.97 
 

Ν. 108(Ι)/97 
 

Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 108(I) του 1997 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

103(Ι) του 1999 
114(Ι) του 2001 
145(Ι) του 2001 
16(I) του 2003 

191(Ι) του 2003 
259(Ι) του 2004 
70(Ι) του 2005 
69(Ι) του 2006 

141(Ι) του 2006 
104(Ι) του 2007 

1(Ι) του 2008. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών Νόµος του 1997. 
 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια. 
 
«Γενικός ∆ιευθυντής» σηµαίνει το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου· 
 

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(I) του 1992 
54(I) του 1992 
87(I) του 1992 
23(I) του 1994 
37(I) του 1995 
8(I) του 1996 

65(I) του 1996 
85(I) του 1996 
20(I) του 1997. 

«δήµος» σηµαίνει δήµο που συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων του περί ∆ήµων 
Νόµου  
 

 «κοινότητα» σηµαίνει κάθε κοινοτική αρχή που δεν είναι δήµος· 
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«προσωπικό των σχολικών εφορειών» που θα καλείται στο εξής·«προσωπικό», 
σηµαίνει καθαρίστριες, φροντιστές, αχθοφόρους/κλητήρες, εργάτες, τεχνίτες, 
επιστάτες και άλλους που εργοδοτούνται από τις σχολικές εφορείες για την εκτέλεση 
χειρωνακτικής κυρίως εργασίας και πληρώνονται σε ωριαία βάση ή βάσει 
µισθοδοτικών κλιµάκων που αναφέρονται στις εκάστοτε συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας που συνοµολογούνται µεταξύ των σχολικών εφορειών ή/και του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και των Συντεχνιών, που αναγνωρίζονται από 
την Κυβέρνηση για σκοπούς συλλογικών διαπραγµατεύσεων· 
 

2(α) του 70(Ι) του 
2005. 

«Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου» σηµαίνει την Επιτροπή που συστήνεται µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 7Α του παρόντος Νόµου· 
 

 «σύµπλεγµα» σηµαίνει περιοχή που καθορίζεται ως σύµπλεγµα δυνάµει του άρθρου 
3 του παρόντος Νόµου· 
 
«σχολείο» σηµαίνει δηµόσιο σχολείο, δηµοτικής ή µέσης εκπαίδευσης του οποίου 
την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης έχει η ∆ηµοκρατία και το οποίο δε 
διέπεται από ειδικό νόµο και περιλαµβάνει σχολείο που κηρύσσεται µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, δηµόσιο σχολείο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου· 
 

2 του 1(Ι) του 2008. «σχολείο δηµοτικής εκπαίδευσης» σηµαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί ως 
αυτόνοµη σχολική µονάδα µε δική της ∆ιεύθυνση και καλύπτει Προδηµοτική ή/και 
∆ηµοτική Εκπαίδευση. 
 

 «σχολείο µέσης εκπαίδευσης» σηµαίνει σχολείο στο οποίο φοιτούν µαθητές που 
αποφοίτησαν από σχολείο δηµοτικής εκπαίδευσης και περιλαµβάνει το γυµνασιακό 
και λυκειακό κύκλο της µέσης γενικής εκπαίδευσης· 
 
«σχολική εφορεία» ή «εφορεία» σηµαίνει σώµα προσώπων που εκλέγεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που 
καθορίζονται από τον παρόντα Νόµο· 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού και περιλαµβάνει 
λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, ο οποίος εξουσιοδοτείται 
γραπτώς από αυτόν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 

Καθορισµός 
συµπλέγµατος ή 

δήµου. 
3 του 70(Ι) του 

2005. 

3. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µπορεί να ορίσει ότι δύο ή περισσότερες παρακείµενες 
περιοχές, ανεξάρτητα αν αυτές είναι δήµοι ή κοινότητες ή τµήµατα δήµων ή 
κοινοτήτων, ενώνονται σε σύµπλεγµα για όλους ή για µερικούς από τους σκοπούς 
του παρόντος Νόµου όπως καθορίζεται στο διάταγµα. 
 

Σχολική Εφορεία. 
4(α) του 70(Ι) του 

2005. 

4.—(1) Σχολική εφορεία εκλέγεται ή ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση, αναφορικά µε κάθε δήµο για τα 
σχολεία του δήµου, αναφορικά µε κάθε κοινότητα για τα σχολεία της κοινότητας 
και, αναφορικά µε κάθε σύµπλεγµα, για τα σχολεία του συµπλέγµατος: 
 
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία τη 
γενική διαχείριση σχολείου ή σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια άλλου 
δήµου ή κοινότητας: 
 
Νοείται επίσης ότι το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει σε σχολική εφορεία 
τη γενική διαχείριση σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια της και αποτελούν 
ιδιοκτησία άλλης εφορείας ή για τα οποία άλλη εφορεία έχει έννοµα δικαιώµατα. 
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4(β) του 70(Ι) του 
2005. 

(2) Η σχολική εφορεία – 
 

  
 

2(1)(α) του 141(Ι) 
του 2006. 

 
2(1)(β)(γ) του 

141(Ι) του 2006. 
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 
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. 

 

(α) αναφορικά µε δήµο, απαρτίζεται από έντεκα µέλη εκ των 
οποίων τα επτά αναδεικνύονται µε εκλογές που διεξάγονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί ∆ήµων Νόµων και τα άλλα 
τέσσερα ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο, ανάµεσα από 
τα µέλη του, ως εκπρόσωποί του. 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: 

2(1)(δ) του 141(Ι) 
του 2006. 

Νοείται ότι το ποσό που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 23 των περί 
∆ήµων Νόµων αναφορικά µε την υποβολή υποψηφιότητας, δεν καταβάλλεται από 
πλευράς των υποψηφίων για εκλογή τους ως µελών σχολικής εφορείας. 
 

 (β) αναφορικά µε κοινότητα, απαρτίζεται από τα µέλη του κοινοτικού συµβουλίου, 
µε πρόεδρο τον πρόεδρο του κοινοτικού συµβουλίου· 
 

 (γ) αναφορικά µε σύµπλεγµα που περιλαµβάνει µέχρι τέσσερις κοινότητες, 
απαρτίζεται από τους προέδρους των κοινοτικών συµβουλίων και από τα µέλη του 
κοινοτικού συµβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το 
σχολείο. Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο πρόεδρος του κοινοτικού 
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συµβουλίου στην περιοχή του οποίου λειτουργεί το σχολείο· 
 

2(α) του 69(Ι) του 
2006. 

(δ) αναφορικά µε σύµπλεγµα που περιλαµβάνει περισσότερες από τέσσερις 
κοινότητες, απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη του κοινοτικού συµβουλίου 
της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο και τέσσερις από 
τους προέδρους των κοινοτήτων που απαρτίζουν το σύµπλεγµα, ή εκπροσώπους 
τους οι οποίοι προέρχονται από τα µέλη των αντίστοιχων κοινοτικών συµβουλίων. 
Πρόεδρος της σχολικής εφορείας είναι ο Πρόεδρος του κοινοτικού συµβουλίου της 
κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο: 
 

 
 
 

2(2) του 141(Ι) 
του 2006. 

 

Νοείται ότι, οι τέσσερις θέσεις πέραν του Προέδρου και των µελών του κοινοτικού 
συµβουλίου της κοινότητας στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το σχολείο, 
κατανέµονται στις κοινότητες του συµπλέγµατος µε βάση το µεγαλύτερο αριθµό 
εκλογέων, όπως υποδεικνύεται από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύµφωνα µε τα στοιχεία του τελευταίου σε ισχύ εκλογικού 
καταλόγου: 
 

 Νοείται περαιτέρω ότι οι υπόλοιποι πρόεδροι, των κοινοτικών συµβουλίων του 
συµπλέγµατος, δύνανται να µετέχουν ή εκπροσωπούνται από µέλος του κοινοτικού 
συµβουλίου τους ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της σχολικής εφορείας. 
 

2(β) του 69(Ι) του 
2006. 

(ε) αναφορικά µε σύµπλεγµα που περιλαµβάνει δήµο και κοινότητες και το σχολείο 
λειτουργεί σε κοινότητα εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων 
(γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4. 
 

 (3) Μέλος σχολικής εφορείας µπορεί να εκλέγεται και άτοµο που εργοδοτείται στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 
 

5 του 70(Ι) του 
2005. 

Εκλογή Σχολικής 
Εφορείας. 

 
3 του 141(Ι) του 

2006. 

4Α. Όπου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος Νόµου, απαιτούνται εκλογές για 
την ανάδειξη µελών σχολικής εφορείας, οι εκλογές αυτές διενεργούνται από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και διατάσσονται µε διάταγµα του Υπουργού Εσωτερικών, 
δηµοσιευοµένου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε το οποίο ορίζεται 
ως ηµέρα εκλογής η ηµέρα διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των δηµοτικών 
συµβουλίων στους δήµους. 
 

5 του 70(Ι) του 
2005. 

Πλήρωση 
κενωθείσας 

θέσης. 

4Β (1). Η ύπαρξη κενής θέσης δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα των αποφάσεων της 
Σχολικής Εφορείας.  
 
(2) Τηρουµένης της πιο κάτω επιφύλαξης, θέση µέλους σχολικής εφορείας που 
κενούται κατά τη διάρκεια της θητείας του πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα 
του συνδυασµού στον οποίο ανήκε η κενωθείσα θέση, για το υπόλοιπο της θητείας 
της σχολικής εφορείας. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση 
της κενωθείσας θέσης µε επιλαχόντα, υποδεικνύεται, από το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο, άλλο κατάλληλο µέλος του: 
 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση κενωθείσας θέσης αναδειχθέντος µε εκλογές, µε βάση 
τις παραγράφους (α) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, µέλους σχολικής 
εφορείας, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες του συνδυασµού ή οι 
υπάρχοντες επιλαχόντες του συνδυασµού δεν επιθυµούν να αναλάβουν θέση 
µέλους σχολικής εφορείας, ο Υπουργός προβαίνει το ταχύτερο δυνατόν στην 
πλήρωση της κενωθείσας θέσης µε διορισµό κατάλληλου προσώπου για το 
υπόλοιπο της θητείας της σχολικής εφορείας. 
 

Θητεία. 
4 του 141(Ι) του 

2006. 

5. Η θητεία της σχολικής εφορείας είναι πενταετής και αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου που ακολουθεί την ηµεροµηνία εκλογής ή ορισµού της και λήγει την 31η 
∆εκεµβρίου του πέµπτου έτους από την έναρξη της θητείας της. 
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6 του 70(Ι) του 
2005. 

Συγκρότηση σε 
σώµα. 

5 του 141(Ι) του 
2006. 

6.-(α) Κάθε σχολική εφορεία το αργότερο µέσα σε δέκα ηµέρες αφότου τα µέλη της 
εκλεγούν ή/και ορισθούν σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, συνέρχεται στην πρώτη 
συνεδρίαση της, µετά από πρόσκληση: 
 
(i) του γηραιότερου µέλους της στις περιπτώσεις σχολικής εφορείας δήµου ή 
συµπλέγµατος δήµου και κοινότητας/των, ή  
 
(ii) του προέδρου της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, εδάφιο (2), παράγραφοι (β), (γ), 
και (δ) του Νόµου αυτού. 
 

 (β) Κατά την πρώτη συνεδρία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), η σχολική 
εφορεία καταρτίζεται σε σώµα µε την εκλογή µεταξύ των µελών της του προέδρου, 
αν πρόκειται για σχολική εφορεία δήµου ή συµπλέγµατος δήµου και κοινότητας/των 
σε σχέση µε σχολική εφορεία δήµου, κοινότητας ή συµπλέγµατος εκλέγονται επίσης 
κατά την πρώτη συνεδρία, ο αντιπρόεδρος, ο γραµµατέας και ο ταµίας. 
 
(γ) Το όνοµα του προέδρου της σχολικής εφορείας και τα ονόµατα του 
αντιπροέδρου, γραµµατέα και ταµία, που εκλέγονται σύµφωνα µε την παράγραφο 
(β), γνωστοποιούνται στον Υπουργό από τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας. 
 

7 του 70(Ι) του 
2005. 

Συµβουλευτική 
Επιτροπή 
Σχολείου. 

7 (1). Σε κάθε σχολείο συστήνεται Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, η οποία 
απαρτίζεται από το ∆ιευθυντή ή από το Βοηθό ∆ιευθυντή Α΄ ή από το Βοηθό 
∆ιευθυντή του Σχολείου ή από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός, που θα 
είναι και ο Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, άνευ αµοιβής, και 
από τα ακόλουθα Μέλη: 
 

 (α) από έναν εκπρόσωπο του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου που θα 
ορίζεται ανάµεσα από τα µέλη του αντίστοιχου συλλόγου του σχολείου: 
 

2 του 104(Ι) του 
2007. 

Νοείται ότι σε σχολεία που έχουν µέχρι 10 τµήµατα θα µετέχει µόνο ένα µέλος του 
διδακτικού προσωπικού του σχολείου· 
 

 (β) από δύο εκπροσώπους του Συνδέσµου Γονέων, που θα ορίζονται ανάµεσα από 
τα µέλη του Συνδέσµου Γονέων του σχολείου˙ 
 

 (γ) από τον Πρόεδρο του Μαθητικού Συµβουλίου του Σχολείου ως εκπρόσωπο του 
Μαθητικού Συµβουλίου: 
 
Νοείται ότι η πρόνοια αυτή εφαρµόζεται µόνον στη Μέση Εκπαίδευση˙ 
 

 (δ) από ένα από τα Μέλη της οικείας Σχολικής Εφορείας που ορίζεται από αυτήν 
ως εκπρόσωπός της˙ 
 

 (2)(α) Η συµµετοχή του Προέδρου και των Μελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Σχολείου, που ορίζονται στις παραγράφους (α), (γ), και (δ) συνεχίζεται για όσο 
χρόνο διατηρούν την ιδιότητά που καθορίζεται στο εδάφιο (1) ανωτέρω και στις 
παραγράφους αυτού (α), (γ), και (δ). 
 

 (β) Η συµµετοχή των Μελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής σχολείου, που 
καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), συνεχίζεται µέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου της νέας σχολικής χρονιάς ή µέχρι οποιαδήποτε προγενέστερη 
ηµεροµηνία οριστούν από το νέο Σύνδεσµο Γονέων οι εκπρόσωποί του στη 
Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου. 
 

 (3) Ο εκπρόσωπος της οικείας Σχολικής Εφορείας στη Συµβουλευτική Επιτροπή 
Σχολείου, φροντίζει έτσι ώστε µετά από κάθε συνεδρία να διαβιβάζει το 
συντοµότερο δυνατό την έκθεση της Επιτροπής αυτής, υπογραµµένη από τα 
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εκάστοτε παρόντα Μέλη της, µε τις εισηγήσεις και συµβουλές της προς την οικεία 
Σχολική Εφορεία, για την εκ µέρους της λήψη περαιτέρω αποφάσεων και 
ενεργειών, µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που ο παρών Νόµος της παρέχει. 
 

7 του 70(Ι) του 
2005. 

Αρµοδιότητες της 
Συµβουλευτικής 

Επιτροπής 
Σχολείου. 

7Α. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 (α) Υποβάλλει στην οικεία Σχολική Εφορεία εισηγήσεις για τον ετήσιο 
προϋπολογισµό του σχολείου. 
 

 (β) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη µέτρων 
αναφορικά µε την ευηµερία και ασφάλεια των µαθητών. 
 

 (γ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία για τη λήψη µέτρων 
αναφορικά µε τη συντήρηση του εξοπλισµού του σχολείου. 
 

 (δ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την οικεία Σχολική Εφορεία αναφορικά µε κάθε 
θέµα που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που ο παρών Νόµος της παρέχει. 
 

8 του 70(Ι) του 
2005. 

Αρµοδιότητες 
Σχολικής 
Εφορείας. 

8.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει αυτού, κάθε σχολική εφορεία αναλαµβάνει την οικονοµική 
διαχείριση των σχολείων του δήµου ή της κοινότητας ή του συµπλέγµατος, που 
βρίσκονται στα όριά της, εποπτεύει προσωπικό που διορίζει ή που της 
παραχωρείται από την Κυβέρνηση, συνεργάζεται µε τις διευθύνσεις των σχολείων 
και τη Συµβουλευτική Επιτροπή Σχολείου, για την καλύτερη λειτουργία τους και 
ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σ΄ 
αυτήν, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου 
ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου: 
 

3 του 104(Ι) του 
2007. 

Νοείται ότι για την οικονοµική διαχείριση εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν οι 
πρόνοιες των ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών και Κανονισµών 
Αποθηκών που ισχύουν εκάστοτε στη δηµόσια υπηρεσία. 
 

 (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κάθε σχολική εφορεία έχει 
αρµοδιότητα: 
 

 (α) Να ετοιµάζει και να υποβάλλει, κατά τον καθορισµένο τρόπο, προς τον 
Υπουργό, τους προϋπολογισµούς της λαµβάνοντας υπόψη και τον ετήσιο 
προϋπολογισµό κάθε σχολείου, που υποβλήθηκε από την οικεία Συµβουλευτική 
Επιτροπή Σχολείου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου. Κατά τη 
συζήτηση των προϋπολογισµών από τη σχολική εφορεία, παρίσταται και ο 
διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπος της οικείας Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Σχολείου· 
 

 (β) να διορίζει και να απολύει προσωπικό µε βάση διαδικασία και όρους, οι οποίοι 
καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο· 
 

 (γ) µε την έγκριση του Υπουργού, να αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήµατα 
οποιασδήποτε περιουσίας, να διαχειρίζεται την περιουσία αυτή και να χρησιµοποιεί 
το εισόδηµά της για τους σκοπούς για τους οποίους δωρήθηκε ή κληροδοτήθηκε 
και γενικά για σκοπούς που σχετίζονται και προάγουν την εκπαίδευση. Η σχολική 
εφορεία υποβάλλει προς τον Υπουργό ετήσια έκθεση για τη διαχείριση της 
περιουσίας αυτής˙ 
 

 (δ) µε την έγκριση του Υπουργού, να αξιοποιεί οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία, 
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εξαιρουµένων των σχολικών κτιρίων, που είναι εγγεγραµµένη στο όνοµά της και 
να µεριµνά για την ανέγερση, την κατεδάφιση και επανοικοδόµηση, τη βελτίωση, 
την επέκταση και συντήρηση οποιασδήποτε φύσης οικοδοµής που βρίσκεται σε 
τέτοια περιουσία µε σκοπό την αύξηση των πόρων των σχολείων που διαχειρίζεται 
και την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών σκοπών, καθώς και 
να µεριµνά για την εκµίσθωση οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας µε τους 
επωφελέστερους όρους˙ 
 

 (ε) για την πραγµατοποίηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο (δ), να δανείζεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
οποιοδήποτε ποσό απαιτείται και να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο µε 
υποθήκευση ακίνητης περιουσίας ή µε άλλη ασφάλεια: 
 

 Νοείται ότι για τη σύναψη οποιουδήποτε τέτοιου δανείου και ιδιαίτερα για τους 
όρους και τον τρόπο της εξασφάλισής του απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του 
Υπουργικού Συµβουλίου˙ 
 

 (στ) να ανεγείρει, µετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, να 
επεκτείνει, να συντηρεί και να βελτιώνει τα οικεία σχολικά κτίρια µε διαδικασίες 
που καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, 
µε εισήγηση του Υπουργού έπειτα από διαβούλευση µε τις σχολικές εφορείες: 
 

 Νοείται ότι οι κανονισµοί αυτοί θα ισχύουν για όλες τις σχολικές εφορείες˙ 
 

 (ζ) να εξασφαλίζει, να διαχειρίζεται και να φροντίζει για τη συντήρηση του 
εξοπλισµού κάθε σχολείου που βρίσκεται κάτω από την αρµοδιότητά της, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Σχολείου˙ 
 

 (η) να διαχειρίζεται τους προϋπολογισµούς της αναφορικά µε τα οικεία σχολεία 
µέσης και δηµοτικής εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των οικείων 
Συµβουλευτικών Επιτροπών Σχολείων˙ 
 

 (θ) να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό αναφορικά µε την κατανοµή των 
µαθητών µεταξύ των σχολείων τόσο της δηµοτικής όσο και της µέσης 
εκπαίδευσης, στην περίπτωση που διαχειρίζεται περισσότερα από ένα σχολεία για 
κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης˙ 
 

 (ι) να επιλαµβάνεται, σε συνεργασία µε τις οικείες Συµβουλευτικές Επιτροπές 
Σχολείων, θεµάτων ευηµερίας και ασφάλειας των µαθητών˙ 
 

 (ια) να εισπράττει, κατά τον καθορισµένο µε Κανονισµούς, που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο, τρόπο και χρόνο, οποιαδήποτε τέλη ήθελαν καθοριστεί, 
από το Υπουργικό Συµβούλιο, όπως καταβάλλουν οι µαθητές των σχολείων. 
 

 
 

3 του 69(Ι) του 
2006. 

(ιβ) να παρέχει στο διευθυντή του σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, 
ποσό τεσσάρων λιρών Κύπρου (Λ.Κ. 4) για κάθε εγγεγραµµένο σ΄ αυτό µαθητή, µε 
κατώτερο όριο τις πεντακόσιες λίρες Κύπρου (Λ.Κ. 500), για την κάλυψη εξόδων 
που απαιτούνται για µικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή 
εξωραϊσµό των σχολικών χώρων ή για αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών που 
απαιτούνται για την εκπαίδευση των µαθητών ή για την εύρυθµη λειτουργία του 
σχολείου. 
 

 Νοείται ότι κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου 
παρέχεται στο διευθυντή σχολείου ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι ο διευθυντής παραδίδει στη σχολική εφορεία, κατά το τέλος 
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του σχολικού έτους, κατάσταση συνοδευόµενη από τις απαραίτητες αποδείξεις 
εξόδων και πληρωµών που πραγµατοποίησε: 
 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δε δαπανηθεί όλο το ποσό που 
παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το 
επόµενο σχολικό έτος. 
 

 (ιγ) να ιδρύει Ταµείο Προνοίας, για το προσωπικό που εργοδοτείται από αυτήν, 
δυνάµει Κανονισµών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

 (ιδ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον 
που ανατίθεται σ΄ αυτήν από τον παρόντα Νόµο ή από Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου ή δυνάµει οποιουδήποτε άλλου νόµου. 
 

Συνεδριάσεις 
σχολικής εφορείας. 

9.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση 
απουσίας ή αδυναµίας του, ο Αντιπρόεδρος της σχολικής εφορείας ο οποίος τον 
αναπληρώνει, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
 
(2) Αν τα δύο πέµπτα τουλάχιστο των µελών µε αίτηση τους, η οποία πρέπει να 
αναφέρει ειδικά τα θέµατα που θα συζητηθούν, ζητούν τη σύγκληση συνεδρίασης, ο 
Πρόεδρος ή ανάλογα µε την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος ο οποίος τον αναπληρώνει, 
υποχρεούται µέσα σε τρεις ηµέρες να συγκαλέσει συνεδρίαση της σχολικής 
εφορείας. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης τους να συγκαλέσουν τη 
συνεδρίαση, αυτή συγκαλείται από τα µέλη που υπέβαλαν την αίτηση. 
 
(3) Απαρτία στις συνεδριάσεις σχολικής εφορείας αποτελεί η παρουσία πέραν του 
µισού αριθµού των µελών της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η 
συνεδρίαση αναβάλλεται για άλλη ηµεροµηνία. 
 
(4) Των συνεδριάσεων της σχολικής εφορείας προεδρεύει ο Πρόεδρος και, σε 
περίπτωση απουσίας ή αδυναµίας του, ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή 
αδυναµίας και των δύο, τα παρόντα µέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει 
της συνεδρίασης. 
 
(5) Οι αποφάσεις για τα θέµατα που συζητούνται στις συνεδριάσεις λαµβάνονται µε 
πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, αυτός που προεδρεύει έχει δεύτερη ψήφο. 
 
(6) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της σχολικής εφορείας δεν 
επηρεάζεται από τυχόν κενές θέσεις σε αυτή εφόσον ο αριθµός των µελών δεν είναι 
µικρότερος του µισού του ολικού αριθµού των µελών που έχουν εκλεγεί για την 
τρέχουσα θητεία. 
 

Περιουσία 
σχολείων. 

10.—(1) Κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει σε οποιοδήποτε σχολείο δηµοτικής 
ή µέσης εκπαίδευσης ή που θα αποκτηθεί από αυτό και οποιοδήποτε άλλο συναφές 
δικαίωµα ή συµφέρον περιέρχεται στην κατοχή και εξουσία της οικείας σχολικής 
εφορείας. 
 
(2) Η ακίνητη περιουσία εγγράφεται στο όνοµα του Προέδρου της σχολικής 
εφορείας για λογαριασµό του σχολείου. 
 
(3) Κληροδότηµα ή άλλη δωρεά που διοικείται από διαχειριστές ή από άλλο σώµα 
δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις αυτές. Στην περίπτωση κληροδοτήµατος η όλη 
διαχείριση εµπίπτει στη γενικότερη νοµοθεσία για τα κληροδοτήµατα. 
 
(4) Χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου δεν µπορεί να αποκτηθεί, να 
εκποιηθεί να επιβαρυνθεί ή να διατεθεί µε οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ακίνητη 
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περιουσία. 
 

Απαγόρευση 
συναλλαγών που 
αποφέρουν οφέλη 
σε µέλη σχολικής 

εφορείας. 

11.—(1) Απαγορεύεται σε µέλη σχολικής εφορείας— 
 
(α) Να έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον σε οποιαδήποτε σύµβαση ή να αποκοµίζουν 
οφέλη από οποιαδήποτε συναλλαγή µε την οικεία σχολική εφορεία. 
 
(β) Να αναλαµβάνουν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου για την παροχή σε αυτή 
οποιασδήποτε υπηρεσίας µε πληρωµή για την εκπλήρωση αναγκών που εµπίπτουν 
στην αρµοδιότητα της σχολικής εφορείας. 
 
(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι περιπτώσεις δηµόσιων 
προσφορών, νοουµένου ότι το ενδιαφερόµενο µέλος της σχολικής εφορείας καθιστά 
εκ των προτέρων γνωστό το άµεσο ή έµµεσο συµφέρον του σε οποιαδήποτε τέτοια 
προσφορά και δε λαµβάνει µέρος στη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

Σύναψη δανείων. 12.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 8, ο Υπουργός µπορεί να εγκρίνει και να συνάπτει εκ µέρους της σχολικής 
εφορείας δάνεια µε τους δανειστικούς επιτρόπους, τράπεζες, συνεργατικά ιδρύµατα 
ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την κάλυψη κτιριακών και άλλων αναγκών 
των σχολείων που διαχειρίζεται η εφορεία. 
 
(2) ∆εν απαιτείται έγκριση στην περίπτωση που το δάνειο δεν υπερβαίνει το ποσό 
των £7.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται και σχολεία µέσης εκπαίδευσης και 
το ποσό των £3.000 για τις εφορείες που διαχειρίζονται σχολεία δηµοτικής 
εκπαίδευσης: 
 
Νοείται ότι το συνολικό ύψος των δανείων για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των £35.000 στην πρώτη περίπτωση και των £12.000 
στη δεύτερη περίπτωση για κάθε σχολικό έτος: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο πάνοο ποσά µπορούν να αναθεωρούνται ανά διετία. 
 

Έλεγχος 
λογαριασµών. 

 
 
 

4 του 104(Ι) του 
2007. 

13. Μέσα σε είκοσι µία ηµέρες από την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου οι λογαριασµοί 
κάθε σχολικής εφορείας κλείνουν και, αφού εξεταστούν και επικυρωθούν από τη 
σχολική εφορεία, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Ταµία και άλλα δύο 
τουλάχιστο µέλη της και υποβάλλονται για έλεγχο στο Γενικό Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τις ∆ηµοσιονοµικές και Λογιστικές Οδηγίες που 
εφαρµόζονται στη δηµόσια υπηρεσία. 
 

Οικονοµικοί πόροι-
Χρηµατοδότηση. 

14.—(1) Οι πόροι των σχολικών εφορειών προέρχονται από— 
 
(α) Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους. 
 
(β) Την είσπραξη διάφορων τελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(2)(ια). 
 
(γ) Την επιβολή φορολογίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) πιο κάτω. 
 
(δ) Κρατική Χορηγία. 
 
(ε) ∆ωρεές. 
 
(2) Η φορολογία— 
 
(i) Επιβάλλεται ως ποσοστό επί της εκτιµηµένης αξίας της ιδιοκτησίας φυσικών και 
νοµικών προσώπων και καθορίζεται δυνάµει του περί Φορολογίας Ακινήτου 
(Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόµου· 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
(ii) εισπράττεται από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων. 
 

 (3) Τα έσοδα από τη φορολογία και την κρατική χορηγία κατενέµονται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε όλες τις σχολικές εφορείες στα πλαίσια της 
κάλυψης των αναγκών τους, µε βάση τον προϋπολογισµό τους. 
 

Απαλλαγή από 
φορολογία. 

15. Οι σχολικές εφορείες απαλλάσσονται από την καταβολή— 
 
(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασµών πρέπει να καταβληθούν µε βάση την ισχύουσα 
τελωνειακή νοµοθεσία, για αντικείµενα ή υλικά που εισάγονται για χρήση από τα 
σχολεία. 
 
(β) Τελών χαρτοσήµου. 
 
(γ) Φόρου επί των εισοδηµάτων τους. 
 

Προϋπολογισµός. 
 
 

194 του 1987 
318 του 1987 
52 του 1988 
47 του 1989 
15 του 1990 
24 του 1991. 

 

16.—(1) Κάθε σχολική εφορεία υποβάλλει στους Υπουργούς Παιδείας και 
Πολιτισµού και Οικονοµικών όχι αργότερα από την 1η Μαΐου κάθε χρόνου 
προϋπολογισµό για το επόµενο σχολικό έτος, σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισµών) Νόµους. 
 

 (2) Με την έγκριση του Προϋπολογισµού οι Υπουργοί καθορίζουν το ποσό της 
κρατικής χορηγίας προς τη σχολική εφορεία. 
 

Κανονισµοί. 17.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει κανονισµούς για όλους ή για µερικούς 
από τους σκοπούς του παρόντος Νόµου για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων 
του, που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Ειδικότερα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) οι Κανονισµοί 
µπορούν να αφορούν— 
 
(α) Τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των σχολικών εφορειών και τον τρόπο της 
άσκησής τους. 
 
(β) Τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις 
συνεδριάσεις των σχολικών εφορειών, 
 
(γ) Τις διαδικασίες ανέγερσης, επέκτασης, συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών 
κτιρίων. 
 
(δ) Το προσωπικό των σχολικών εφορειών. 
 
(ε) Οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνεται ότι χρειάζεται ή µπορεί να ρυθµιστεί µε 
κανονισµούς. 
 
(3) Οι κανονισµοί µπορεί να προβλέπουν την επιβολή χρηµατικών ποινών. 
 

Κατάργηση και 
επιφυλάξεις. 
Κεφ. 169. 

44 του 1959. 
Ε. Κ. Ν. 

5 του 1960 

18.—(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου τα άρθρα 6, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 73 και 74 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόµου και τα 
άρθρα 23, 25, 26, 27, 28 και 29 του περί Μέσης Εκπαίδευσης Νόµου, καταργούνται. 
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6 του 1961 
16 του 1962 
60 του 1970. 
Κεφ. 166. 

21 του 1959 
19 του 1967 
62 του 1968 
69 του 1970 
20 του 1971 
67 του 1973 
70 του 1975 
41 του 1976 
36 του 1979 
38 του 1981 
26 του 1984 
4 του 1986 

33 του 1988 
63 του 1990 

35(I) του 1992 
114(I) του 1992 
45(I) του 1993 
15(I) του 1994 
95(I) του 1994 
28(I) του 1996 
88(I) του 1997. 

 (2) Σχολικές εφορείες που συστάθηκαν µε βάση τους νόµους που καταργούνται από 
τον παρόντα Νόµο θεωρείται ότι έχουν συσταθεί δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

9 του 70(Ι) του 
2005. 

∆ιεξαγωγή εκλογών 
για την ανάδειξη 

µελών των 
σχολικών εφορειών. 

3 του 114(Ι) του 
2001. 

 

19. ∆ιαγράφηκε. 
 

2 του 103(Ι) του 
1999. 

Σχολικές εφορείες 
Θρησκευτικών 

Οµάδων. 
 

20—(1) Ο πρόεδρος και τα µέλη των σχολικών εφοριών των θρησκευτικών οµάδων 
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, ο 
οποίος διαβουλεύεται µε τους εκπροσώπους των Θρησκευτικών Οµάδων στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 
 
(2) Οι σχολικές εφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποτελούνται από εννέα 
µέχρι έντεκα µέλη. 
 
(3) Για την πλήρωση κενής θέσης σε σχολική εφορία, που διορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο 
εδάφιο (1). 
 
(4) Τηρουµένων των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων, η θητεία, οι 
αρµοδιότητες και η λειτουργία των σχολικών εφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1) ρυθµίζονται µε βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

6 του 141(Ι) του 
2006. 

10 του 70(Ι) του 
2005. 

Ειδική διάταξη. 
 

21. Καταργήθηκε µε το άρθρο 6 του 141(Ι) του 2006. 
 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 

3 του 16(Ι) του 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου 16(Ι) του 2003 λογίζεται, αρξαµένη την 1η 
Ιανουαρίου 2003. 
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2003. 
 
 

11 του 70(Ι) του 
2005. 

Κατάργηση του 
Πίνακα του 

βασικού νόµου. 
Πίνακας. 

 

11. Ο Πίνακας του βασικού νόµου καταργείται. 

7 του 141(Ι) του 
2006. 

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. 
 

 
 


