
 
 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)  

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1993 
–––––– 

 
 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

24(Ι) του 1993. 

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 

Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 

(Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμο του 

1993 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος") 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 

οι περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική 

Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμοι του 1993 και 

2004. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου 

τροποποιείται-  

 (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη "παρέχεται"                     

(πρώτη γραμμή) των λέξεων "στην προδημοτική τάξη 

νηπιαγωγείου και”· και 

 

(β) με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης 

επιφύλαξης, αφού αντικατασταθεί η τελεία με άνω και 

κάτω τελεία: 

        "Νοείται ότι στην προδημοτική τάξη φοιτούν παιδιά που 

έχουν συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων ετών και 

οκτώ μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής 

χρονιάς κατά την οποία γίνεται η εγγραφή. ". 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη σ’  αυτό αμέσως μετά τη λέξη 

"φοίτηση" (πρώτη γραμμή) των λέξεων και του κόμματος "στην 

προδημοτική τάξη,". 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

"(1)  Η υποχρεωτική δημοτική και μέση εκπαίδευση στα 

δημόσια σχολεία παρέχεται από το κράτος δωρεάν.". 

  

΄Εναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 

2004. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23.01.260.2004) 
 
/ΕΠ. 
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