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Ο ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
'Αρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Παραχώρηση περιουσίας στο Υπουργικό Συµβούλιο
3. Τερµατισµός εµπιστεύµατος
4. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ ΑΓΙΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επειδή η Dame Louisa Storrs, µε έγγραφο που έγινε στις 6 Ιουνίου 1932,
µεταβίβασε σε επιτρόπους την περιουσία της Σχολής για τους Τυφλούς ΄Αγιος
Βαρνάβας (η οποία στο εξής θα καλείται "η Σχολή Τυφλών") µαζί µε ορισµένα
χρηµατικά ποσά που θα χρησιµοποιηθούν για την προώθηση των σκοπών της
Σχολής Τυφλών.
Και επειδή ο ∆ιευθυντής Παιδείας µε το ίδιο έγγραφο µεταβίβασε στους πιο
πάνω επιτρόπους ορισµένα τεµάχια γης που ανήκαν στη Σχολή Τυφλών.
Kαι επειδή τα κτίρια της πιο πάνω Σχολής Τυφλών και τα τεµάχια γης που
ανήκουν σε αυτήν πουλήθηκαν από τους επιτρόπους δυνάµει ∆ιατάγµατος που
έγινε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο την 5η Ιουλίου 1934 και επειδή νέα κτίρια
ανεγέρθηκαν αλλού σε Κυβερνητική γη.
Κεφ. 208.

Και επειδή κατά τη διάρκεια του έτους 1955 οι ∆ανειστικοί Επίτροποι που
ενεργούσαν βάσει του περί ∆ηµοσίων ∆ανείων Νόµου, δάνεισαν στους
επιτρόπους το ποσό των £7,000 δηµόσια χρήµατα για να χρησιµοποιηθεί για την
ανέγερση νέων κτιρίων της Σχολής Τυφλών.
Και επειδή το εµπιστευµατικό ταµείο τώρα δεν επαρκεί για την οµαλή
λειτουργία της Σχολής Τυφλών.
Και επειδή οι Επίτροποι επιθυµούν να θέσουν τη Σχολή Τυφλών πάνω σε µία πιο
µόνιµη βάση προς όφελος των Τυφλών της ∆ηµοκρατίας.
Και επειδή είναι πρόθεση του Υπουργικού Συµβουλίου να παρέχει στα τυφλά
παιδιά τις διευκολύνσεις τις οποίες το εµπίστευµα παρείχε µέχρι τώρα και για το
σκοπό αυτό να ιδρύσει και να διατηρήσει µέρος για τη διαµονή, εκπαίδευση και
χρήση από τα τυφλά παιδιά.
Και επειδή το Υπουργικό Συµβούλιο και οι Επίτροποι έχουν συµφωνήσει όπως η
Σχολή Τυφλών, όλη η περιουσία που ανήκει σε αυτή, και η διεύθυνση και ο
έλεγχος αυτής περιέλθουν στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Και επειδή εγέρθηκαν αµφιβολίες σχετικά µε τον κατάλληλο τρόπο
παραχώρησης της πιο πάνω περιουσίας και της διεύθυνσης και ελέγχου αυτής
στο Υπουργικό Συµβούλιο.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολής για τους Τυφλούς ΄Αγιος
Βαρνάβας (Μεταβίβαση) Νόµος και θα θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιουλίου 1957.

Παραχώρηση

2. Η ιδιοκτησία όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που τώρα βρίσκεται
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περιουσίας στο
Υπουργικό
Συµβούλιο.

στο όνοµα των Επιτρόπων της Σχολής για Τυφλούς ΄Αγιος Βαρνάβας διά του
παρόντος περιέρχεται στο Υπουργικό Συµβούλιο για τους σκοπούς συντήρησης
σχολής για τους Τυφλούς µε το όνοµα ΄Αγιος Βαρνάβας και το Υπουργικό
Συµβούλιο θα αναλάβει και, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 4, θα
συνεχίσει τη Σχολή Τυφλών.

Τερµατισµός
εµπιστεύµατος.

3. Το εµπίστευµα που συστάθηκε δυνάµει εγγράφου που έγινε στις 6 Ιουνίου
1932, µεταξύ της Dame Louisa Storrs, συζύγου του Sir Ronald Storrs,
K.C.M.G., C.B.E, πρώτου µέρους και του Robert Noel Henry, Αναπληρωτή
∆ιευθυντή Παιδείας, δεύτερου µέρους και του ∆ιευθυντή Παιδείας, του
Κοινωνικού Λειτουργού και του Ταµία (που αναφέρονται οµαδικά σε αυτό ως
"οι Επίτροποι", όρος που περιλαµβάνει τους εκάστοτε επιτρόπους), τρίτου
µέρους, διά του παρόντος τερµατίζεται και οι επίτροποι δυνάµει αυτού
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους δυνάµει του
εµπιστεύµατος που προαναφέρθηκε.

∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

4.—(1) Η Σχολή Τυφλών θα διευθύνεται και ελέγχεται από ∆ιοικητικό
Συµβούλιο το οποίο θα αποτελείται, από όχι λιγότερο από τρία ικανά και
καταλληλα πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερµατίσει οποιοδήποτε
διορισµό που έγινε από αυτό δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε το θάνατο, παραίτηση, αφυπηρέτηση ή
τερµατισµό του διορισµού οποιουδήποτε προσώπου που διορίστηκε από αυτό
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού, να διορίσει άλλο ικανό και
κατάλληλο πρόσωπο για να πληρώσει την κενή θέση.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας από
τη ∆ηµοκρατία οποιουδήποτε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να διορίσει
άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο στη θέση του µέλους αυτού µέχρις ότου το
µέλος αυτό αναλάβει τα καθήκοντά του.
(5) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διεξάγει τις συνεδριάσεις του και διαδικασίες
και θα διευθύνει και θα ελέγχει τη Σχολή Τυφλών, σύµφωνα µε κανονισµούς
που εκδόθηκαν από αυτό και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο.
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