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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 2008
ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 13(4) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο
Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ:

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»
(στο εξής η «Οδηγία»), επιτρέπει άσκηση διακριτικής ευχέρειας για

L 376,

επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένου των θεμιτών

27.12.2006,

συμφερόντων τρίτων,

σ. 36.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι σκόπιμο να ασκηθεί η εν λόγω διακριτική ευχέρεια μέσω
της εισαγωγής επιφύλαξης στο νέο εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού
νόμου,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η προαναφερόμενη άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
δικαιολογείται από τους ακόλουθους λόγους δημοσίου συμφέροντος:
(α)

παροχή

υψηλού

επιπέδου

εκπαίδευσης

στους

αποδέχτες

των

υπηρεσιών˙
(β) διασφάλιση της υγείας των αποδεκτών των υπηρεσιών και των
εργαζομένων,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ απαιτούνται τροποποιήσεις στο βασικό νόμο για σκοπούς
συμμόρφωσης με τα Άρθρα 5(3), 13(3) και 14(6) της Οδηγίας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού
νόμου για σκοπούς εκσυγχρονισμού,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
5 του 1971
56 του 1983
123 του 1985
154(Ι) του 1999
18(Ι) του 2004
109(Ι) του 2006
77(Ι) του 2008.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών

Σχολείων και

Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2008
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και
Φροντιστηρίων Νόμοι του 1971 μέχρι 2012.
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Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 4 του
βασικού νόμου.
(α)

Με τη

διαγραφή

από

το εδάφιο (1) αυτού των

παραγράφων (ε) και (στ) και την αναρίθμηση των
υφιστάμενων παραγράφων (ζ), (η), (θ) και (ι) σε
παραγράφους (ε), (στ), (ζ) και (η) αντίστοιχα.
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (2)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Το Υπουργείο υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδρυτή
ότι έχει παραλάβει τη δήλωσή του και, σε περίπτωση που
αυτή είναι ελλιπής, να τον ενημερώσει γραπτώς σχετικά με
την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.».

Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή, στην

άρθρου 5 του

παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «,αλλά τείνει να

βασικού νόμου.

ικανοποιήσει αποκλειστικά κερδοσκοπικούς σκοπούς» (τέταρτη και πέμπτη
γραμμή).

Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 7 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Μέσα σε περίοδο δέκα μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 δήλωσης και
του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εν
λόγω άρθρο, ο Υπουργός, εάν ικανοποιηθεί ότι η δήλωση
και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
παρόντος

Νόμου,

Ιδιωτικών

Σχολείων

καταχωρεί
ή

αυτήν

Φροντιστηρίων

στο
και

Μητρώο
εκδίδει

πιστοποιητικό ίδρυσης:
Νοείται ότι εάν δεν υπάρξει απάντηση του Υπουργού
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται πιο πάνω, το
πιστοποιητικό ίδρυσης δε θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.»·
(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου
(2) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
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«Νοείται ότι το πιστοποιητικό ίδρυσης ισχύει για ένα
χρόνο από την έκδοση του. Μετά την πάροδο του έτους,
αν ο ιδρυτής δεν προβεί σε εξασφάλιση πιστοποιητικού
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 8, τότε

πρέπει να

υποβάλει νέα δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 4.».
Τροποποίηση του

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

άρθρου 8 του

ακόλουθο νέο εδάφιο:

βασικού νόμου.
«(2) Το Υπουργείο υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδρυτή ότι έχει
παραλάβει τη δήλωση λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτή είναι
ελλιπής να τον ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την ανάγκη
υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Μέσα σε δέκα μήνες από
την ημερομηνία υποβολής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1)
δήλωσης

λειτουργίας

και

του

συνόλου

των

στοιχείων

που

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, ο Υπουργός εάν ικανοποιηθεί ότι
η δήλωση και τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου, καταχωρεί αυτήν στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών
Σχολείων

ή

Φροντιστηρίων

και

εκδίδει

το

πιστοποιητικό

λειτουργίας.».
Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

άρθρου 18 του

μετά το τέλος του εδαφίου (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):

βασικού νόμου.
«(6) Ουδείς εκπαιδευτικός εργοδοτείται ως Διευθυντής ή ως μέλος
διδακτικού προσωπικού σε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, εάν
δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό
λευκού ποινικού μητρώου.».
Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας

άρθρου 22 του

στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού και την αμέσως μετά

βασικού νόμου.

προσθήκη της φράσης «νοουμένου ότι δε θα περιλαμβάνεται η άμεση ή
έμμεση ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων.».

Τροποποίηση του

8. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο

άρθρου 27 του

εδάφιο (2) της φράσης «μέχρις εκατό λιρών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση

βασικού νόμου.

«μέχρι χιλίων ευρώ».

ΙΧ/ΜΓ (23.01.053.002-2012)

