
 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  

ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 
 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
  
60(Ι) του 2000. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών 

Κυλικείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Σχολικών Κυλικείων Νόμο 

του 2000 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολικών 

Κυλικείων Νόμοι του 2000 και 2005. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων ορισμών: 

 

«΄αδειούχος κυλικείου´ σημαίνει το άτομο, στο οποίο 

κατακυρώνεται η προσφορά για τη διαχείριση και 

εκμετάλλευση ενός και μόνο κυλικείου· και  

 

΄εργοδότης΄ σημαίνει τη Σχολική Εφορεία, στην οποία 

υπάγεται κάθε σχολείο, ή το Γενικό Διευθυντή του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τα Σχολεία 

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ή 

την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης, για τα σχολεία που 

δεν υπάγονται σε Σχολική Εφορεία·». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

 

«(3) Απαρτία στις συνεδριάσεις της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. αποτελεί 

η παρουσία του μισού αριθμού των μελών της και, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρία 

αναβάλλεται για μισή ώρα, μετά την παρέλευση της 

οποίας τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.». 

 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως - 

 

(α) με την αντικατάσταση της άνω τελείας, στο τέλος της 

παραγράφου (α) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:  

 

«Νοείται ότι αιτήσεις για έγκριση νέων προϊόντων 

υποβάλλονται, το αργότερο, μέχρι το τέλος 

Δεκεμβρίου κάθε έτους και η σχετική απόφαση  

εκδίδεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του αμέσως 

επόμενου έτους·»· και  

 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (vi) της 

παραγράφου (στ) αυτού με την ακόλουθη  νέα 

υποπαράγραφο, αφού αυτή αναριθμηθεί σε 

υποπαράγραφο (v): 

 

«(ν) παράλειψης του αδειούχου του κυλικείου ή του 

εκπροσώπου του να παρευρίσκεται στο κυλικείο όλες τις 

ώρες λειτουργίας του ». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«Υπουργό» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «Πρόεδρο 

της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.». 

 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου.  

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή 

του με τα ακόλουθα νέα εδάφια (2), (3) και (4): 

 

«(2) Ο αδειούχος κυλικείου οφείλει να παρευρίσκεται 

στο κυλικείο του σχολείου όλες τα εργάσιμες μέρες και 

ώρες του σχολείου για εξυπηρέτηση των μαθητών, του 

διδακτικού, του γραμματειακού και άλλου προσωπικού 

που έχει σχέση με το σχολείο, καθώς και σε ώρες που 

καθορίζει ο εργοδότης ή, σε περίπτωση σοβαρού 

κωλύματος, εξουσιοδοτεί εκπρόσωπό του να 

παρευρίσκεται ως ανωτέρω, μετά από έγκριση του 

εργοδότη.   

 

(3) Ο αδειούχος κυλικείου οφείλει να εργοδοτεί τον 

αναγκαίο αριθμό προσωπικού για γρήγορη και πλήρη 

εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού, έτσι ώστε η 

εξυπηρέτηση των μαθητών να μη γίνεται σε βάρος της 

εξυπηρέτησης του προσωπικού ή και αντίθετα.   

 

(4) Ο αδειούχος κυλικείου και το προσωπικό που 

εργοδοτεί οφείλουν να παρακολουθούν τα σεμινάρια για 

την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που 

οργανώνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο Υγείας.».  
  
  
Αρ. Φακ.:  23.01.275.2004   
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