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ςνοπηικόρ ηίηλορ 

1. Οη πεξί ρνιηθψλ Δθνξεηψλ Νφκνη ηνπ 1997 έσο 2001 ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ρνιηθψλ Δθνξεηψλ Νφκνη ηνπ 1997 έσο 

2001. 

 108(I)/1997 

Επμηνεία 

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή 
έλλνηα- 

“Γεληθφο Γηεπζπληήο” ζεκαίλεη ην Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ή πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ 
απηφλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

“δήκνο” ζεκαίλεη δήκν πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ· 
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“θνηλφηεηα” ζεκαίλεη θάζε θνηλνηηθή αξρή πνπ 

δελ είλαη δήκνο· 

“πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ” πνπ ζα 

θαιείηαη ζην εμήο “πξνζσπηθφ”, ζεκαίλεη 
θαζαξίζηξηεο, θξνληηζηέο, αρζνθφξνπο/θιεηήξεο, 

εξγάηεο, ηερλίηεο, επηζηάηεο θαη άιινπο πνπ 

εξγνδνηνχληαη απφ ηηο ζρνιηθέο εθνξείεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ρεηξσλαθηηθήο θπξίσο εξγαζίαο θαη 

πιεξψλνληαη ζε σξηαία βάζε ή βάζεη 

κηζζνδνηηθψλ θιηκάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

εθάζηνηε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ 

ζπλνκνινγνχληαη κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ 

ή/θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη 
ησλ πληερληψλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ 

Κπβέξλεζε γηα ζθνπνχο ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ· 

“πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ρνιείνπ” ζεκαίλεη ηελ 

Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 7Α ηνπ παξφληνο Νφκνπ∙ 

“ζχκπιεγκα” ζεκαίλεη πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη 
σο ζχκπιεγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ· 

“ζρνιείν” ζεκαίλεη δεκφζην ζρνιείν, δεκνηηθήο ή 

κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ζπληήξεζεο έρεη ε Γεκνθξαηία θαη 
ην νπνίν δε δηέπεηαη απφ εηδηθφ λφκν θαη 

πεξηιακβάλεη ζρνιείν πνπ θεξχζζεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, δεκφζην ζρνιείν γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

“ζρνιείν δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο” ζεκαίλεη 
ζρνιείν ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο απηφλνκε ζρνιηθή 

κνλάδα κε δηθή ηεο Γηεχζπλζε θαη θαιχπηεη 

Πξνδεκνηηθή ή/θαη Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε· 



“ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο” ζεκαίλεη ζρνιείν 

ζην νπνίν θνηηνχλ καζεηέο πνπ απνθνίηεζαλ απφ 
ζρνιείν δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη 

ην γπκλαζηαθφ θαη ιπθεηαθφ θχθιν ηεο κέζεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο· 

“ζρνιηθή εθνξεία” ή “εθνξεία” ζεκαίλεη ζψκα 

πξνζψπσλ πνπ εθιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα Νφκν· 

“Τπνπξγφο” ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγφ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο 

εμνπζηνδνηείηαη γξαπηψο απφ απηφλ γηα 

νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ. 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

 1(I)/2008 

Καθοπιζμόρ ζςμπλέγμαηορ ή δήμος 

3. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε δηάηαγκα ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κπνξεί λα νξίζεη φηη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο παξαθείκελεο πεξηνρέο, αλεμάξηεηα αλ απηέο είλαη δήκνη 

ή θνηλφηεηεο ή ηκήκαηα δήκσλ ή θνηλνηήησλ, ελψλνληαη ζε ζχκπιεγκα 
γηα φινπο ή γηα κεξηθνχο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην δηάηαγκα 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

σολική Εθοπεία 

4.-(1) ρνιηθή εθνξεία εθιέγεηαη ή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αλαθνξηθά κε θάζε 

δήκν γηα ηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ, αλαθνξηθά κε θάζε θνηλφηεηα γηα ηα 

ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο θαη, αλαθνξηθά κε θάζε ζχκπιεγκα, γηα ηα 
ζρνιεία ηνπ ζπκπιέγκαηνο: 
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Ννείηαη φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέζεη ζε ζρνιηθή 

εθνξεία ηε γεληθή δηαρείξηζε ζρνιείνπ ή ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο: 

Ννείηαη επίζεο φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέζεη ζε 
ζρνιηθή εθνξεία ηε γεληθή δηαρείξηζε ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο θαη απνηεινχλ ηδηνθηεζία άιιεο εθνξείαο ή γηα ηα νπνία 

άιιε εθνξεία έρεη έλλνκα δηθαηψκαηα. 

(2)  Η ζρνιηθή εθνξεία - 

(α) αλαθνξηθά κε δήκν, απαξηίδεηαη απφ έληεθα 

κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα επηά αλαδεηθλχνληαη κε 

εθινγέο πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί Γήκσλ Νφκσλ θαη ησλ πεξί 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Δθινγψλ (Τπήθννη 

Άιισλ Κξαηψλ Μειψλ) Νφκσλ θαη ηα άιια 
ηέζζεξα νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 

αλάκεζα απφ ηα κέιε ηνπ, σο εθπξφζσπνί ηνπ. 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην νξίδεη θαηά ην δπλαηφλ ηα 
ηέζζεξα απηά κέιε απφ ηα κέιε ηνπ ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε φια ηα απηνηειή θφκκαηα, 

ζπλαζπηζκνχο θνκκάησλ, ζπλδπαζκνχο 
αλεμαξηήησλ θαη αλεμάξηεηνη θαη’ αλαινγίαλ, 

εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, θαηά ζεηξά πξνο ηελ 

αξηζκεηηθή ηνπο αληηπξνζψπεπζε ζην ζπκβνχιην: 

Ννείηαη φηη ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 23 ησλ πεξί Γήκσλ 
Νφκσλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή 

ππνςεθηφηεηαο, δελ θαηαβάιιεηαη απφ πιεπξάο 

ησλ ππνςεθίσλ γηα εθινγή ηνπο σο κειψλ 
ζρνιηθήο εθνξείαο. 

(β) αλαθνξηθά κε θνηλφηεηα, απαξηίδεηαη απφ ηα 
κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε πξφεδξν ηνλ 

πξφεδξν ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ· 

(γ) αλαθνξηθά κε ζχκπιεγκα πνπ πεξηιακβάλεη 

κέρξη ηέζζεξηο θνηλφηεηεο, απαξηίδεηαη απφ ηνπο 
πξνέδξνπο ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη απφ 



ηα κέιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην 
ζρνιείν. Πξφεδξνο ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο είλαη ν 

πξφεδξνο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν· 

(δ) αλαθνξηθά κε ζχκπιεγκα πνπ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο θνηλφηεηεο, 
απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν θαη 

ηέζζεξηο απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ 

πνπ απαξηίδνπλ ην ζχκπιεγκα, ή εθπξνζψπνπο 

ηνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ησλ 
αληίζηνηρσλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Πξφεδξνο 

ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 
πεξηνρή ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν: 

Ννείηαη φηη, νη ηέζζεξηο ζέζεηο πέξαλ ηνπ 
Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ θνηλνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

νπνίαο ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, θαηαλέκνληαη ζηηο 
θνηλφηεηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο κε βάζε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ εθινγέσλ, φπσο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε  ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη ππφινηπνη πξφεδξνη, 

ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο, 
δχλαληαη λα κεηέρνπλ ή εθπξνζσπνχληαη απφ 

κέινο ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο σο 
παξαηεξεηέο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

εθνξείαο. 

(ε) αλαθνξηθά κε ζχκπιεγκα πνπ πεξηιακβάλεη 

δήκν θαη θνηλφηεηεο θαη ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε 

θνηλφηεηα εθαξκφδνληαη θαη’  αλαινγία νη 



πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) ηνπ 

εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4. 

(3) Μέινο ζρνιηθήο εθνξείαο κπνξεί λα εθιέγεηαη θαη άηνκν πνπ 

εξγνδνηείηαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

 69(I)/2006 

 141(I)/2006 

 139(I)/2011 

Εκλογή σολικήρ Εθοπείαρ 

4Α. ΄Οπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαηηνχληαη 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε κειψλ ζρνιηθήο εθνξείαο, νη εθινγέο απηέο 
δηελεξγνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη δηαηάζζνληαη κε 

δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, δεκνζηεπνκέλνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ην νπνίν νξίδεηαη σο εκέξα εθινγήο ε 
εκέξα δηεμαγσγήο εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ζηνπο δήκνπο. 

 108(I)/1997 

 114(I)/2001 

 70(I)/2005 

 141(I)/2006 

Πλήπυζη κενυθείζαρ θέζηρ 

4Β−(1).  Η χπαξμε θελήο ζέζεο δελ επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο. 

(2) Σεξνπκέλεο ηεο πην θάησ επηθχιαμεο,  ζέζε κέινπο ζρνιηθήο 

εθνξείαο πνπ θελνχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ πιεξνχηαη απφ 
ηνλ πξψην επηιαρφληα ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθε ε θελσζείζα 

ζέζε, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο.  ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη αδχλαηε ε πιήξσζε ηεο θελσζείζαο 
ζέζεο κε επηιαρφληα, ππνδεηθλχεηαη, απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην, άιιν θαηάιιειν κέινο ηνπ: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θελσζείζαο ζέζεο αλαδεηρζέληνο κε 

εθινγέο, κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 

άξζξνπ 4, κέινπο ζρνιηθήο εθνξείαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ 
επηιαρφληεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ή νη ππάξρνληεο επηιαρφληεο ηνπ 
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ζπλδπαζκνχ δελ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ζέζε κέινπο ζρνιηθήο 

εθνξείαο, ν Τπνπξγφο πξνβαίλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηελ πιήξσζε 
ηεο θελσζείζαο ζέζεο κε δηνξηζκφ θαηάιιεινπ πξνζψπνπ γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο. 

 108(I)/1997 

 114(I)/2001 

 70(I)/2005 

Μη εκλογιμόηηηα 

 
4Γ. [Γηαγξάθεθε] 

 Ιζηνξηθφ Σξνπνπνηήζεσλ 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

Σπόπορ τηθοθοπίαρ 

 

4Γ. [Γηαγξάθεθε] 

 Ιζηνξηθφ Σξνπνπνηήζεσλ 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

Θηηεία 

5. Η ζεηεία ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο είλαη πεληαεηήο θαη αξρίδεη απφ ηελ 
1ε Ιαλνπαξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία εθινγήο ή νξηζκνχ ηεο 

θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πέκπηνπ έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ζεηείαο ηεο. 

 108(I)/1997 

 141(I)/2006 

ςγκπόηηζη ζε ζώμα 

6.- (α) Κάζε ζρνιηθή εθνξεία ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα εκέξεο 

αθφηνπ ηα κέιε ηεο εθιεγνχλ ή/θαη νξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
Νφκν, ζπλέξρεηαη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο, κεηά απφ πξφζθιεζε: 

(i) ηνπ γεξαηφηεξνπ κέινπο ηεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ζρνιηθήο εθνξείαο δήκνπ ή 

ζπκπιέγκαηνο δήκνπ θαη θνηλφηεηαο/ησλ, ή 
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(ii) ηνπ πξνέδξνπ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 4, εδάθην (2),  παξάγξαθνη (β), (γ), 
θαη (δ) ηνπ Νφκνπ απηνχ. 

(β) Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξία, φπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν (α), ε ζρνιηθή εθνξεία 

θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα κε ηελ εθινγή κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ηνπ πξνέδξνπ, αλ πξφθεηηαη γηα 
ζρνιηθή εθνξεία δήκνπ ή ζπκπιέγκαηνο δήκνπ 

θαη θνηλφηεηαο/ησλ˙ ζε ζρέζε κε ζρνιηθή 

εθνξεία δήκνπ, θνηλφηεηαο ή  ζπκπιέγκαηνο 

εθιέγνληαη επίζεο θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξία, ν 

αληηπξφεδξνο, ν γξακκαηέαο θαη ν ηακίαο: 

Ννείηαη φηη θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ ζε ζψκα ηεο 

ζρνιηθήο εθνξείαο, δε δχλαηαη λα εθιεγεί ζην 

αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ζρνιηθήο εθνξείαο δήκνπ ή 
ζπκπιέγκαηνο δήκνπ θαη θνηλφηεηαο/ησλ, 

ππήθννο άιινπ Κξάηνπο Μέινπο πνπ θαηνηθεί ζηε 

Γεκνθξαηία θαη ν νπνίνο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 
(α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ 

απηνχ, έρεη εθιεγεί ή νξηζηεί σο κέινο ζρνιηθήο 

εθνξείαο. 

(γ) Σν φλνκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζρνιηθήο 

εθνξείαο θαη ηα νλφκαηα ηνπ αληηπξνέδξνπ, 
γξακκαηέα θαη ηακία, πνπ εθιέγνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν (β), γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ 

Τπνπξγφ απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ζρνιηθήο 
εθνξείαο. 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

 141(I)/2006 

 139(I)/2011 

ςμβοςλεςηική Επιηποπή σολείος 

7−(1). ε θάζε ζρνιείν ζπζηήλεηαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ρνιείνπ, 

ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ή απφ ην Βνεζφ Γηεπζπληή Α΄ ή 
απφ ην Βνεζφ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ 
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επηιέγεη ν Τπνπξγφο, πνπ ζα είλαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο ζρνιείνπ, άλεπ ακνηβήο, θαη απφ ηα αθφινπζα Μέιε: 

(α) απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηδαζθαιηθνχ ή 

θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ πνπ ζα νξίδεηαη αλάκεζα 
απφ ηα κέιε ηνπ αληίζηνηρνπ ζπιιφγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ: 

Ννείηαη φηη ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ κέρξη 10 

ηκήκαηα ζα κεηέρεη κφλν έλα κέινο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ· 

(β) απφ δχν εθπξνζψπνπο ηνπ πλδέζκνπ 

Γνλέσλ, πνπ ζα νξίδνληαη αλάκεζα απφ ηα κέιε 
ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ˙ 

(γ) απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ ρνιείνπ σο εθπξφζσπν ηνπ Μαζεηηθνχ 

πκβνπιίνπ: 

Ννείηαη φηη ε πξφλνηα απηή εθαξκφδεηαη κφλνλ 

ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε˙ 

(δ) απφ έλα απφ ηα Μέιε ηεο νηθείαο ρνιηθήο 

Δθνξείαο πνπ νξίδεηαη απφ απηήλ σο εθπξφζσπφο 

ηεο˙ 

(2)(α) Η ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο ρνιείνπ, πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (γ), θαη (δ) 
ζπλερίδεηαη γηα φζν ρξφλν δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηά πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

εδάθην (1) αλσηέξσ θαη ζηηο παξαγξάθνπο απηνχ (α), (γ), θαη (δ). 

(β) Η ζπκκεηνρή ησλ Μειψλ ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο ζρνιείνπ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1), ζπλερίδεηαη 
κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ηεο λέαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ή κέρξη νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε 

εκεξνκελία νξηζηνχλ απφ ην λέν χλδεζκν 
Γνλέσλ νη εθπξφζσπνί ηνπ ζηε πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή ρνιείνπ. 



(3) Ο εθπξφζσπνο ηεο νηθείαο ρνιηθήο Δθνξείαο ζηε πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή ρνιείνπ, θξνληίδεη έηζη ψζηε κεηά απφ θάζε ζπλεδξία λα 
δηαβηβάδεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο απηήο, 

ππνγξακκέλε απφ ηα εθάζηνηε παξφληα Μέιε ηεο, κε ηηο εηζεγήζεηο θαη 

ζπκβνπιέο ηεο πξνο ηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία, γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο 
ιήςε πεξαηηέξσ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ν παξψλ Νφκνο ηεο παξέρεη. 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

 104(I)/2007 

Απμοδιόηηηερ ηηρ ςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ σολείος 

7Α. Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ρνιείνπ έρεη ηηο αθφινπζεο 
αξκνδηφηεηεο: 

(α) Τπνβάιιεη ζηελ νηθεία ρνιηθή Δθνξεία 

εηζεγήζεηο γηα ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ. 

(β) Τπνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ νηθεία ρνιηθή 

Δθνξεία γηα ηε ιήςε κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ 
επεκεξία θαη αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

(γ) Τπνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ νηθεία ρνιηθή 
Δθνξεία γηα ηε ιήςε κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

(δ) Τπνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ νηθεία ρνιηθή 

Δθνξεία αλαθνξηθά κε θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ν παξψλ Νφκνο ηεο 
παξέρεη. 

 70(I)/2005 

Απμοδιόηηηερ σολικήρ Εθοπείαρ 

8.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ 
θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, θάζε ζρνιηθή εθνξεία 

αλαιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ δήκνπ ή ηεο 

θνηλφηεηαο ή ηνπ ζπκπιέγκαηνο, πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηά ηεο, 
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επνπηεχεη πξνζσπηθφ πνπ δηνξίδεη ή πνπ ηεο παξαρσξείηαη απφ ηελ 

Κπβέξλεζε, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ηε 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ρνιείνπ, γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο 

θαη αζθεί νπνηαδήπνηε άιιε εμνπζία θαη νπνηνδήπνηε άιιν θαζήθνλ 

αλαηίζεηαη ζ΄ απηήλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 

Ννείηαη φηη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εθαξκφδνληαη θαη’ 

αλαινγίαλ νη πξφλνηεο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ θαη Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ 

θαη Καλνληζκψλ Απνζεθψλ πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε ζηε δεκφζηα 

ππεξεζία. 

(2) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθφηεηα ηνπ εδαθίνπ (1), θάζε ζρνιηθή 
εθνξεία έρεη αξκνδηφηεηα: 

(α) Να εηνηκάδεη θαη λα ππνβάιιεη, θαηά ηνλ 
θαζνξηζκέλν ηξφπν, πξνο ηνλ Τπνπξγφ, ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θάζε ζρνιείνπ, πνπ 
ππνβιήζεθε απφ ηελ νηθεία πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή ρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ απφ ηε ζρνιηθή εθνξεία, 

παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή 

εθπξφζσπνο ηεο νηθείαο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο ρνιείνπ· 

(β) λα δηνξίδεη θαη λα απνιχεη πξνζσπηθφ κε βάζε 
δηαδηθαζία θαη φξνπο, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε 

Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηνλ 

παξφληα Νφκν· 

(γ) κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα απνδέρεηαη 

δσξεέο ή θιεξνδνηήκαηα νπνηαζδήπνηε 
πεξηνπζίαο, λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία απηή 

θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην εηζφδεκά ηεο γηα ηνπο 
ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο δσξήζεθε ή 

θιεξνδνηήζεθε θαη γεληθά γηα ζθνπνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη πξνάγνπλ ηελ εθπαίδεπζε. Η 
ζρνιηθή εθνξεία ππνβάιιεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ 



εηήζηα έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

απηήο˙ 

(δ) κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα αμηνπνηεί 

νπνηαδήπνηε αθίλεηε πεξηνπζία, εμαηξνπκέλσλ 
ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλε 

ζην φλνκά ηεο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ αλέγεξζε, 

ηελ θαηεδάθηζε θαη επαλνηθνδφκεζε, ηε 
βειηίσζε, ηελ επέθηαζε θαη ζπληήξεζε 

νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνδνκήο πνπ βξίζθεηαη ζε 

ηέηνηα πεξηνπζία κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ 

πφξσλ ησλ ζρνιείσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ, θαζψο θαη λα κεξηκλά γηα 
ηελ εθκίζζσζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο πεξηνπζίαο 

κε ηνπο επσθειέζηεξνπο φξνπο˙ 

(ε) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε απφ 

ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

(δ), λα δαλείδεηαη απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, νπνηνδήπνηε πνζφ απαηηείηαη θαη 

λα εμαζθαιίδεη νπνηνδήπνηε δάλεην κε 

ππνζήθεπζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή κε άιιε 
αζθάιεηα: 

Ννείηαη φηη γηα ηε ζχλαςε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ 
δαλείνπ θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο φξνπο θαη ηνλ 

ηξφπν ηεο εμαζθάιηζήο ηνπ απαηηείηαη ε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ˙ 

(ζη) λα αλεγείξεη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λα επεθηείλεη, λα 

ζπληεξεί θαη λα βειηηψλεη ηα νηθεία ζρνιηθά 
θηίξηα  κε  δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε 

Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην, κε εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ έπεηηα 
απφ δηαβνχιεπζε κε ηηο ζρνιηθέο εθνξείεο: 

Ννείηαη φηη νη θαλνληζκνί απηνί ζα ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ζρνιηθέο 
εθνξείεο˙ 



(δ) λα εμαζθαιίδεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θάζε 
ζρνιείνπ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

αξκνδηφηεηά ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

εηζεγήζεηο ηεο νηθείαο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
ρνιείνπ˙ 

(ε) λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο 
αλαθνξηθά κε ηα νηθεία ζρνιεία κέζεο θαη 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ νηθείσλ πκβνπιεπηηθψλ 

Δπηηξνπψλ ρνιείσλ˙ 

(ζ) λα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηνλ Τπνπξγφ 
αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ησλ ζρνιείσλ ηφζν ηεο δεκνηηθήο φζν θαη ηεο 

κέζεο εθπαίδεπζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
δηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζρνιεία γηα 

θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο˙ 

(η) λα επηιακβάλεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο 

πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ρνιείσλ, ζεκάησλ 

επεκεξίαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ˙ 

(ηα) λα εηζπξάηηεη, θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν κε 

Καλνληζκνχο, πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην, ηξφπν θαη ρξφλν, νπνηαδήπνηε ηέιε 

ήζειαλ θαζνξηζηεί, απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 

φπσο θαηαβάιινπλ νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ. 

(ηβ) λα παξέρεη ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θαηά 

ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, πνζφ ηεζζάξσλ 
ιηξψλ Κχπξνπ (Λ.Κ. 4) γηα θάζε εγγεγξακκέλν ζ΄ 

απηφ καζεηή, κε θαηψηεξν φξην ηηο πεληαθφζηεο 

ιίξεο Κχπξνπ (Λ.Κ. 500), γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα κηθξήο έθηαζεο 

επηδηνξζψζεηο ζηα ζρνιηθά θηίξηα ή εμσξατζκφ 
ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ ή γηα αληηθαηάζηαζε ή 

επηζθεπή ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ή γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 



Ννείηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ παξέρεηαη ζην 
δηεπζπληή ζρνιείνπ νιφθιεξν ην πνζφ πνπ 

αλαθέξεηαη πην πάλσ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν δηεπζπληήο παξαδίδεη ζηε 

ζρνιηθή εθνξεία, θαηά ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο, θαηάζηαζε ζπλνδεπφκελε απφ ηηο 
απαξαίηεηεο απνδείμεηο εμφδσλ θαη πιεξσκψλ 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε: 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ δε 

δαπαλεζεί φιν ην πνζφ πνπ παξαρσξήζεθε, ην 

ππφινηπν ζπλππνινγίδεηαη ζην πνζφ πνπ ζα 
δηαηεζεί γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. 

(ηγ) λα ηδξχεη Σακείν Πξνλνίαο, γηα ην πξνζσπηθφ 
πνπ εξγνδνηείηαη απφ απηήλ, δπλάκεη Καλνληζκψλ 

πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

(ηδ) λα αζθεί νπνηαδήπνηε άιιε εμνπζία θαη λα 

εθηειεί νπνηνδήπνηε άιιν θαζήθνλ πνπ 

αλαηίζεηαη ζ΄ απηήλ απφ ηνλ παξφληα Νφκν ή 
απφ Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ ή δπλάκεη νπνηνπδήπνηε άιινπ 

λφκνπ. 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

 69(I)/2006 

 104(I)/2007 

ςνεδπιάζειρ ζσολικήρ εθοπείαρ 

9.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ν Πξφεδξνο ή, ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ή αδπλακίαο ηνπ, ν Αληηπξφεδξνο ηεο ζρνιηθήο 

εθνξείαο ν νπνίνο ηνλ αλαπιεξψλεη, ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν. 

(2) Αλ ηα δχν πέκπηα ηνπιάρηζην ησλ κειψλ κε αίηεζε ηνπο, ε νπνία 
πξέπεη λα αλαθέξεη εηδηθά ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, δεηνχλ ηε 

ζχγθιεζε ζπλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν 
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Αληηπξφεδξνο ν νπνίνο ηνλ αλαπιεξψλεη, ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξεηο 

εκέξεο λα ζπγθαιέζεη ζπλεδξίαζε ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο. ε 
πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο ηνπο λα ζπγθαιέζνπλ ηε 

ζπλεδξίαζε, απηή ζπγθαιείηαη απφ ηα κέιε πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε. 

(3) Απαξηία ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζρνιηθήο εθνξείαο απνηειεί ε παξνπζία 

πέξαλ ηνπ κηζνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη απαξηία, ε ζπλεδξίαζε αλαβάιιεηαη γηα άιιε εκεξνκελία. 

(4) Σσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο 

θαη, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή αδπλακίαο ηνπ, ν Αληηπξφεδξνο. ε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή αδπλακίαο θαη ησλ δχν, ηα παξφληα κέιε 

εθιέγνπλ έλα απφ απηά γηα λα πξνεδξεχζεη ηεο ζπλεδξίαζεο. 

(5) Οη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα θαη 

ςεθίδνπλ θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, απηφο πνπ πξνεδξεχεη έρεη 
δεχηεξε ςήθν. 

(6) Η εγθπξφηεηα νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή εξγαζίαο ηεο ζρνιηθήο 
εθνξείαο δελ επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ θελέο ζέζεηο ζε απηή εθφζνλ ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ δελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ κηζνχ ηνπ νιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ κειψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί γηα ηελ ηξέρνπζα ζεηεία. 

 108(I)/1997 

Πεπιοςζία ζσολείυν 

10.-(1) Κηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζε νπνηνδήπνηε ζρνιείν 

δεκνηηθήο ή κέζεο εθπαίδεπζεο ή πνπ ζα απνθηεζεί απφ απηφ θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο δηθαίσκα ή ζπκθέξνλ πεξηέξρεηαη ζηελ 

θαηνρή θαη εμνπζία ηεο νηθείαο ζρνιηθήο εθνξείαο. 

(2) Η αθίλεηε πεξηνπζία εγγξάθεηαη ζην φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

ζρνιηθήο εθνξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζρνιείνπ. 

(3) Κιεξνδφηεκα ή άιιε δσξεά πνπ δηνηθείηαη απφ δηαρεηξηζηέο ή απφ 

άιιν ζψκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο. ηελ πεξίπησζε 

θιεξνδνηήκαηνο ε φιε δηαρείξηζε εκπίπηεη ζηε γεληθφηεξε λνκνζεζία 
γηα ηα θιεξνδνηήκαηα. 
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(4) Υσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα 

απνθηεζεί, λα εθπνηεζεί λα επηβαξπλζεί ή λα δηαηεζεί κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν νπνηαδήπνηε αθίλεηε πεξηνπζία. 

 108(I)/1997 

Απαγόπεςζη ζςναλλαγών πος αποθέποςν οθέλη ζε μέλη 

ζσολικήρ εθοπείαρ 

11.-(1) Απαγνξεχεηαη ζε κέιε ζρνιηθήο εθνξείαο- 

(α) Να έρνπλ άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ ζε 

νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ή λα απνθνκίδνπλ νθέιε 

απφ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κε ηελ νηθεία 

ζρνιηθή εθνξεία. 

(β) Να αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε 

νπνηνπδήπνηε έξγνπ γηα ηελ παξνρή ζε απηή 
νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο κε πιεξσκή γηα ηελ 

εθπιήξσζε αλαγθψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο. 

(2) Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 

δεκφζησλ πξνζθνξψλ, λννπκέλνπ φηη ην ελδηαθεξφκελν κέινο ηεο 
ζρνιηθήο εθνξείαο θαζηζηά εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ην άκεζν ή 

έκκεζν ζπκθέξνλ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξνζθνξά θαη δε 

ιακβάλεη κέξνο ζηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 108(I)/1997 

ύνατη δανείυν 

12.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ 

(2) ηνπ άξζξνπ 8, ν Τπνπξγφο κπνξεί λα εγθξίλεη θαη λα ζπλάπηεη εθ 

κέξνπο ηεο ζρνιηθήο εθνξείαο δάλεηα κε ηνπο δαλεηζηηθνχο επηηξφπνπο, 

ηξάπεδεο, ζπλεξγαηηθά ηδξχκαηα ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα γηα 

ηελ θάιπςε θηηξηαθψλ θαη άιισλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ε εθνξεία. 

(2) Γελ απαηηείηαη έγθξηζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δάλεην δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ £7.000 γηα ηηο εθνξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη 
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ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ην πνζφ ησλ £3.000 γηα ηηο εθνξείεο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο: 

Ννείηαη φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαλείσλ γηα ηα νπνία δελ 

απαηηείηαη έγθξηζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ £35.000 ζηελ 
πξψηε πεξίπησζε θαη ησλ £12.000 ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηα θάζε 

ζρνιηθφ έηνο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα πην πάλσ πνζά κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη 

αλά δηεηία. 

 108(I)/1997 

Έλεγσορ λογαπιαζμών 

13. Μέζα ζε είθνζη κία εκέξεο απφ ηελ 31ε Απγνχζηνπ θάζε ρξφλνπ νη 
ινγαξηαζκνί θάζε ζρνιηθήο εθνξείαο θιείλνπλ θαη, αθνχ εμεηαζηνχλ 

θαη επηθπξσζνχλ απφ ηε ζρνιηθή εθνξεία, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν, ηνλ Σακία θαη άιια δχν ηνπιάρηζην κέιε ηεο θαη 

ππνβάιινληαη γηα έιεγρν ζην Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζχκθσλα κε ηηο Γεκνζηνλνκηθέο θαη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 

 108(I)/1997 

 104(I)/2007 

Οικονομικοί πόποι - Χπημαηοδόηηζη 

14.-(1) Οη πφξνη ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ πξνέξρνληαη απφ- 

(α) Σε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπο. 

(β) Σελ είζπξαμε δηάθνξσλ ηειψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8(2)(ηα). 

(γ) Σελ επηβνιή θνξνινγίαο, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην εδάθην (2) πην θάησ. 

(δ) Κξαηηθή Υνξεγία. 

(ε) Γσξεέο. 
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(2) Η θνξνινγία- 

(i) Δπηβάιιεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο 

εθηηκεκέλεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θαζνξίδεηαη δπλάκεη 
ηνπ πεξί Φνξνινγίαο Αθηλήηνπ (Αζηηθήο) 

Ιδηνθηεζίαο Νφκνπ· 

(ii) εηζπξάηηεηαη απφ ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ 

Πξνζφδσλ. 

(3) Σα έζνδα απφ ηε θνξνινγία θαη ηελ θξαηηθή ρνξεγία θαηελέκνληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

εθνξείεο ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο, κε βάζε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

 108(I)/1997 

Απαλλαγή από θοπολογία 

15. Οη ζρνιηθέο εθνξείεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή- 

(α) Οπνησλδήπνηε ηειψλ ή δαζκψλ πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ηεισλεηαθή 
λνκνζεζία, γηα αληηθείκελα ή πιηθά πνπ 

εηζάγνληαη γηα ρξήζε απφ ηα ζρνιεία. 

(β) Σειψλ ραξηνζήκνπ. 

(γ) Φφξνπ επί ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. 

 108(I)/1997 

16.-(1) Κάζε ζρνιηθή εθνξεία ππνβάιιεη ζηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ φρη αξγφηεξα απφ ηελ 1ε Ματνπ θάζε 

ρξφλνπ πξνυπνινγηζκφ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξί Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Φήθηζηο Πξνυπνινγηζκψλ) 
Νφκνπο. 

(2) Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νη Τπνπξγνί θαζνξίδνπλ ην 
πνζφ ηεο θξαηηθήο ρνξεγίαο πξνο ηε ζρνιηθή εθνξεία. 
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 108(I)/1997 

Κανονιζμοί 

17.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην εθδίδεη θαλνληζκνχο γηα φινπο ή γηα 

κεξηθνχο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ηελ θαιχηεξε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(2) Δηδηθφηεξα, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθφηεηα ηνπ εδαθίνπ (1) νη 

Καλνληζκνί κπνξνχλ λα αθνξνχλ- 

(α) Σε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ζρνιηθψλ εθνξεηψλ θαη ηνλ ηξφπν ηεο άζθεζε 

ηνπο. 

(β) Σνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 
ζρνιηθψλ εθνξεηψλ. 

(γ) Σηο δηαδηθαζίεο αλέγεξζεο, επέθηαζεο, 
ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

(δ) Σν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ. 

(ε) Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα θξίλεηαη φηη 

ρξεηάδεηαη ή κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε θαλνληζκνχο. 

(3) Οη θαλνληζκνί κπνξεί λα πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ 

πνηλψλ. 

 108(I)/1997 

Καηάπγηζη και επιθςλάξειρ 

18.-(1) Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ηα άξζξα 6, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 73 θαη 74 ηνπ πεξί ηνηρεηψδνπο 
Δθπαηδεχζεσο Νφκνπ θαη ηα άξζξα 23, 25, 26, 27, 28 θαη 29 ηνπ πεξί 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο Νφκνπ, θαηαξγνχληαη. 
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(2) ρνιηθέο εθνξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ κε βάζε ηνπο λφκνπο πνπ 

θαηαξγνχληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπζηαζεί 
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 108(I)/1997 

Διεξαγυγή εκλογών για ηην ανάδειξη μελών ηυν ζσολικών 

εθοπειών 

 
19. [Γηαγξάθεθε] 

 Ιζηνξηθφ Σξνπνπνηήζεσλ 

 108(I)/1997 

 70(I)/2005 

σολικέρ εθοπείερ Θπηζκεςηικών Ομάδυν 

20.-(1) Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ ησλ 
ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζηελ εηζήγεζε 

απηή πνπ έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Θξεζθεπηηθψλ 
Οκάδσλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο δελ θαηαιήγεη ζε 
ζπκθσλεκέλε εηζήγεζε δηαβηβάδεη απηνηειή ηνλ θαηάινγν πνπ 

ππνβάιινπλ ζε απηφλ νη εθπξφζσπνη ησλ Θξεζθεπηηθψλ Οκάδσλ, γηα 

επηινγή απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

(2) Οη ζρνιηθέο εθνξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 

απνηεινχληαη απφ ελλέα κέρξη έληεθα κέιε. 

(3) Γηα ηελ πιήξσζε θελήο ζέζεο ζε ζρνιηθή εθνξεία, πνπ δηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1). 

(4) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, ε ζεηεία, 
νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ξπζκίδνληαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 108(I)/1997 

 ΓΙΟΡΘ/I(I)/3236/16.4.98 

 103(I)/1999 
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 114(I)/2001 

 113(Ι)/2014 

Ειδική διάηαξη 

 

21. [Γηαγξάθεθε] 

 Ιζηνξηθφ Σξνπνπνηήζεσλ 

 16(I)/2003 

 191(I)/2003 

 259(I)/2004 

 70(I)/2005 

 141(I)/2006 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 

[Γηαγξάθεθε] 
ημείυζη 

3 ηος Ν.16(I)/2003Έναπξη Ιζσύορ ηος Ν.16(Ι)/2003 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ [..: δειαδή ηνπ Ν. 16(I)/2003] 
ινγίδεηαη αξμάκελε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2003. 

ημείυζη 

11 ηος Ν.70(Ι)/2005Καηάπγηζη ηος Πίνακα ηος βαζικού νόμος 

Ο Πίλαθαο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη. 

ημείυζη 
6 ηος Ν.141(Ι)/2006Καηάπγηζη ηος άπθπος 21 ηος βαζικού 

νόμος 

Σν άξζξν 21 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαηαξγείηαη. 

ημείυζη 

7 ηος Ν. 141(Ι)/2006Μεηαβαηική διάηαξη 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 
εθινγή γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ, ε ζεηεία 

ησλ κειψλ ησλ πθηζηάκελσλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ παξαηείλεηαη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ησλ λέσλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ. 
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