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Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 114(I) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997
ΚΑΙ 1999
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997
και 1999 (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 2001.

Συνοπτικός τίτλος.
108(I) του 1997
103(I) του 1999.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 4, των πιο κάτω νέων
άρθρων:

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων.

«Εκλογή Σχολικής
Εφορείας.

4Α.—(1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών
διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και διατάσσονται με διάταγμα
του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής οποιαδήποτε ημέρα
εντός του μηνός Δεκεμβρίου.
(2) Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για ανάδειξη των μελών των
Σχολικών Εφορειών έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας που είναι
εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο που τηρείται σύμφωνα και για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου.
(3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

40 του 1980
70 του 1980
17 του 1981
115 του 1985
200 του 1987
285 του 1987
1 του 1988
7 του 1988
156 του 1990
9 του 1991
85 του 1991
109(I) του 1992
97(I) του 1995
28(I) του 1997.

(4) Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των μελών των
Σχολικών Εφορειών είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και
εκάστοτε αναθεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής
Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, αφού συμπληρωθεί κατάλληλα
από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για την ανάδειξη των μελών των
Σχολικών Εφορειών εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία έχουν τα προσόντα
δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου και
τα οποία διαμένουν στα όρια του Δήμου ή του συμπλέγματος εντός του
οποίου η Σχολική Εφορεία ασκεί τις αρμοδιότητές της.
(6) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο στον
εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει του περί
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Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, υποχρεούται να
εγγραφεί στον ειδικό κατάλογο που θα καταρτιστεί για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου οπότε, σε τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 6 του
εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.
(7) Η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό
κατάλογο με βάση τον οποίο θα διεξάγονται οι εκάστοτε εκλογές για την
ανάδειξη των μελών των Σχολικών Εφορειών καθορίζεται με διάταγμα του
Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Προσόντα
εκλογιμότητας.

4Β. Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του δύναται
να εκλεγεί μέλος Σχολικής Εφορείας Δήμου ή συμπλέγματος, νοουμένου ότι
είναι εγγεγραμμένο στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για την ανάδειξη μελών
της Σχολικής Εφορείας του εν λόγω Δήμου ή συμπλέγματος.

Μη
εκλογιμότητα.

4Γ.—(1) Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος Σχολικής Εφορείας, πρόσωπο το
οποίο είναι διανοητικά ανίκανο, μη αποκατασταθείς πτωχεύσας, ή έχει
καταδικαστεί εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν την ανακήρυξη των
υποψηφίων για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα που ενέχει ηθική
αισχρότητα.
(2) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της Σχολικής Εφορείας
παρουσιαστεί οποιοδήποτε των κωλυμάτων εκλογιμότητας που αναφέρονται
στο εδάφιο (1), το πρόσωπο που επηρεάζεται παύει αυτόματα από του να είναι
μέλος της Σχολικής Εφορείας και η θέση του κενούται.

Τρόπος
ψηφοφορίας.
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981
124 του 1985
164του 1985
107(Ι)του1992
71(Ι)του 1995
11(Ι)του1996
118(Ι)του1996
101(Ι)του1997
45(Ι)του 2001
56(Ι) του 2001.

(3) Θέση που κενούται πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του
συνδυασμού στον οποίο ανήκε η κενωθείσα θέση.
4Δ. Τηρουμένων των αναλογιών, στις εκλογές για ανάδειξη των μελών των
Σχολικών Εφορειών εφαρμόζονται—
(α) Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
Νόμων του 1979 έως 2001, πλην της διάταξης που αφορά στο παράβολο
και των διατάξεων που αφορούν στις γνωστοποιήσεις που προνοούνται
στα άρθρα 18(4) και 27(3) των εν λόγω Νόμων, των γνωστοποιήσεων
αυτών τοιχοκολλουμένων σε περίοπτα μέρη των οικείων Δήμων ή
συμπλεγμάτων· και

(β) οι διατάξεις των, δυνάμει των αναφερόμενων στην παράγραφο (α)
Νόμων, εκδιδόμενων Κανονισμών που αφορούν εν γένει την ψηφοφορία
και, ειδικότερα, τις διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά
την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψήφων,
καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια
στον παρόντα Νόμο.».
Τροποποίηση του
άρθρου 19 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάταση από αυτό της φράσης
«ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των δημοτικών συμβουλίων» (τρίτη
και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «σε οποιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου που
θα καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμα του, δημοσιευόμενο στην Επίσημη
Εφημερία της Δημοκρατίας.».
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4. Ο Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτόν των
λέξεων «Αριθμός κατοίκων» (δεύτερη γραμμή, πρώτη στήλη) με τις λέξεις «Αριθμός
εκλογέων».

114(I)/2001
Τροποποίηση του
Πίνακα του βασικού
νόμου.

