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Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδί

δεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 56 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΌΊΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1971 
Η Βουλή των AvrmpooximDV ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ιδιωτικών Σχο Συνοπτικός 

λείων (Τροποποιητικός) Νόμος του .1983 και θα αναγινώσκηται τίιτλος. 
ομού μετά του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 1971 (εν τοις 5του 1971. 
εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο δασικός νόιμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ιδιωτικών 
Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόιμοι του 1971 και 1983. 

2. Ο τίτλος του δασικού νόμου τροποποιείται διά της αντίκα Τροποποίηση 
τ «στάσεως αυτού υπό του ακολούθου:ι του τίτλου 

και του 

νομού. 

« Ν Ο Μ Ο Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ω Ν Τ Α Τ Η Σ Ι ΐ Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ άΡ θΡ° υ ί , 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ KlAil ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ» τούρκου 

και ο εν τω άρθρω 1 του δασικού νόΐμου συνοπτικός τίτλος τροπο
ποιείται διά της αντικαταστάσεως αυιτού υιπό του ακολούθου:) 

ι«1. Ο αταρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ιδιωτικών 
Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμος του 1971». 

3. Ο δασικός νόμος θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρ Τροποποίησις 
μόζηται ως εάν αντί των όρων «ίδιωτικόν σχολείον», «σχολείον», του δασικού 
«Μητρώον Ιδιωτικών Σχολείων» και «Βιδλίον Λειτουργίας Ιδιω ^ΐ10"016 

\ ~ «? > / ,Α , , ι \ της αντικατα

τικων Σχολείων», οπουδήποτε ούτοι απαντώνται, υφισταντο οι στάαεως 
όροι «ίδιωτικόν σχολείον ή ίδιωτικόν φροντιστήριον», «σχολείον ή ορισμένων 
φροντιστήριον», «Μηιτρώον Ιδιωτικών Σχολείων ή Φροντιστηρίων» όρων εν 
και «Βιδλίον Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων ή Φροντιστηρίων», αυτω· 
αντιστοίχως., 

4. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροπσποίησις 
(α) Διά της εν αυτώ ενθέσεως, εις τηιν δέουσαν αλίφαδητικήν του άρθρου 2 

σειράν, του ακολούθου νέου ορισμού: νΓο?01*00 

'δημόσιον φροντιστήριον * σημαίνει φροντιστήριον την 
ευθύνην της διοικήΐσεως και συντηρήσεως του οποίου φέρει 
η Δημοκρατία* και 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού «φροντιστήριον» 
και της αντικαταστάσεως .του διά του ακολούθου:ι 

* ' φροντιστήριον * σημαίνει την συστηίματικήν οργάνωσιν 
και παροχήν, διά ζώσης ή και μηχανικών ιμέισων, διδασκα
λίας εις ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδας ατόμων». 
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Τροιίσποίησϊς 
του άρθρου 6 
του βάσιχόΰ 
νόμου. 

Αντΐκάτά-
ότασϊς 
του άρθρου 11

; 

του βασικού 
νόμου. 

5. Τό άρθρον 6 του βασικού νό,μου τροποποιείται διά της εν άυτώ 
ε νΦέσεως, ευθύς μετά το' εδάφιον (3)· αυτού τού ακύλόύθ'ου νέου 
εδαφίου', του έδάφίού ^4}> αυτού' ανάρΐθμουμένόυ ώς εδαφίου (5) : 

«(4) 'Εικαστόν ιδιωτικόν σχολέίον ή! ι δ ΐ^ ίκόν φιρόντυοπήΐρίόν 
δέον προ της επωνΰιμίας αυτού να φέρη< τάς λέξεις ' ιδιωτικόν 
ΣχόΧιείόν" ή·' Ιδιωτικόν Φρόντιστή^ριον * άίτινε'ς να εμφάνίζώνται 
έπί των πινακίδων, διαφημίσεων, πιστοποιητικών και γενικώς 
επί πόντων των υπ' αυτών εκδιδόμενων εγγραφών.». 

6. Το άρθρον 1ΐ του δασικού νόίμου διαγράφεται κάι αντικαθί
σταται δίά τόϋ ακολούθου νέου άρθρου: 

(«il'^i(if): Ουδέν ύδ'ιώτικό'ν σχολέίον ή" ιδ^τικον φρόντιοΤ/ήριόν 
δύναται να λειτουρνή; εις διδ^κτ^ριον άλλο πλην του δηλω
θέντος εν τω έδαφίώ* p j του' άρθρου 8 τοΰ παρόντος ΗοΙμου, 
το οποίον, τηρουμένων των αναλογιών,; δέον νά πλήϊροί' τα 
εκάστοτε ισχύοντα εν σχέσέι προς: τ α δίδακτήίριά των δημοσιών 
σχολείων ή: δημοσίων"φροντιστηρίων: 

Νάείτάι ότΐί εις περίπτωσιν καθ' ήν! ιδϊώτικύν σχολέίον η\ ιδιω
τικών' φροντιστήιριον διαθέτει παράρτημα εντός ή* και εκτός 
έδρας, τούτο' δέον προ' τής~ λειτουργίας" αυτού νάδηλώθή Οπό 
του ιδιοκτήτου Και εάν, κάτόπιν; επιθεωρήσεως, κριθή ότι πληϊροί 
ωσαύτως τας κατά νόμο ν απαιτήσεις δυνατά:'ι! νά Χέιτόύργήση. 

(2) Κιάνόνΐόιμόί, εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος 
Νόμου, καθ^ρϋζαί^ έιδικώτέρον τους" όρους τους οπό ιούς' δέον 
ναι πλήϊρούν τά δϋδακτήριά έκάάτού είδους ιδιωτικού σχολείου 
ή; &υωτϊκόύ φ^ντΛπη|]ρίου>. 

7. Ο (δασικός νόΐμος> τροποποιείται διά της εν άυτώ προθήκης, 
ευθύς ιμετά το άρθρον 11 αυτού, του' ακολούθου νέου άρθρου:, 
«Εξσπλϊσμός. 11Α. ''EKOCOTTOV ιδιώτικόν όχολέίόν ή.' ιδιωτικόν. φρον. 

τιοττήριόν δέον να είναι έφωδιασμένον διά του* εξοπλισμού 
του/ άνότ/κάιούντας 6ίά την όρθήν οΐδάσκάλίάν των 
δηλωθέντων ιμαθήμάτων: 

Νοείται ότι εις ουδέν ιδιώτικόν σχολείο ν ή; ιδιώτικόν 
φ,^ντιστήιρίόν δύνανται να διδάσκώντάι μαθήματα η, ορθή 
ούοαακάλίά των οποίων απαιτεί την χρή&ίν οργάνων, 
έργαόηηρίων ή: και ειδικών άιθρυαών, εκτός εάν τούτο 
διαθέτη* ιΐάντα ταύτάν προς πλή|ρη5 ίκαWπolη1σϊv, του' 
ΥπουΓργέίόυ Λαιδείάς.»/ 

fpemoroiTjoii; 8. Τά άρθρον Ϊ3' του Φασικού νόμόύ τροποποιείται διά της εν 
του άρθρου 13 αύτώ προσθήκης των ακολουθών νέων έδάφίών; της υφιστάμενης 
ν?ου*"Κ00 οιατάξεώς αριθμόύμένης ως εδαφίου ( ΐ ) : ! 

«(2)· Ο ιδιάχτήιτης ή\ έντέτάλμένον ύπ' αυτού πρόσωπον, δεν 
'δύναται να απαίτηση^ δίδακτρα, τέλη. ή αλλά δικαιώματα υψη
λότερα των καθορισθέντων άυιμφώνώς προς τα εδάφιον (Τ)'., 

(3)' Ο' ιδιάκτήτης;7f εντετάλμένόν ύπ' ο^6ΐ> Ήρο«σώπον οφείλει 
να ε'κδίδη· άπόδειξιν εξ ηριθμήίμέν<)ύ διπλοτύπου δι* εκάοτην 
έίσπ'ραξιν διδάκτρων, τελών η7 άλλων ©ϊκάιώ^άτών». 

Τροποποΐήσις 9. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 14 του' βασικύύ νόμου τροπο
του άρθρου 14 ποιείται διίά της έν τώ τέλει οωτού διαγραφής της τελείας και της 
του βασικού προσθήίκής της ακολούθου φ,ράσέώς: 

•«•και καλεί αυτόν έντος τακτής προθεσμίας να συμμοίρφώθή 
προς τας υποδείξεις τόύ και ή: μτ} σύ|ιμΙάρφωαις αποτελεί αδί
κηιμοό τιμώιρούιμένον συιμιφώνως, προς τό άρθρον1 26.». 

Τροπόπόΐήοις· 
του βασικού 
νόμου διά της 
πρσοβήκης~ 
νέου άρθρου. 
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Τροπσποίησις 
του .άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου δια της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

10. Το άρθρον 18 του δασικού νόμου τροποποιείται δια της εν 
αυτώ π,ροσθήικης, ευθύς >μετά το εδάφιον (4) αυτού, του ακολούθου 
νέου εδαφίου:. 

«(5) Ουδείς δημόσιος εκπαιδευτικός ή δηΐμόσιρς υπάλληλος 
δύναται να διευθύνη. ή διδάσκη: ή, καθ' οιονδήποτε τρόπον να 
απασχολήται εις ιδιωτί'κόν φροντιστήριρν.». 

11. .0 βασικός νόμος τροποποιείται 'δια της εν αυτώ προσθήκης, 
•ευθύς μετά το άρθρον 27, του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εξουσία 27Ά. Ο Υπουργός δύναται, εις την περίπτωσιν ιδιω
Υιτουργού. τ ι κ ρύ φροντιστηρίου, όπως επιχρέψη τη<ν μη τή,ρηριν 

οιασδήποτε των εν τρις άρθροις 4 ( 1 ) (η) και (θ), 
o(il) (δ), 10(2), 15(1), 16, 17, 18, 20, 21, 24(1) και 25 
αναφερομένων διατάξεων ή περιωρισ,μένης εκτάσεως 
χαλαρώσεις εις την εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, 
εάν κρίνη ότι η ιαυιστηρά συμμόρφωσις π,ρος ταύτας δεν 
είναι εξ αντικεϋμένου εφικτή.». 

12. Το άρθρον 28 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν Τροποποίησις 
τω τέλει της πρώτης αυτού επιφυλάξεως προσθήκης της ακολούθου του άρθρου 28 
φράσεως: 

ι«ή, οσ&κις πρόκειται περί ιδιωτικών φροντιστηρίων, ουχί 
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, 1983.»., 

του βασικού 
νόμου. 


