
 
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 167(Ι)/2020 

Αρ. 4789,  3.12.2020                               

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 

Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 167(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2018  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
117(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντι-
στηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο 
του 2018 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2018 και 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

 «“εξ αποστάσεως εκπαίδευση” σημαίνει τη συνέχιση της παρεχόμενης διά ζώσης 
και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τη σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογικών μέσων σε πραγματικό χρόνο, 
καθώς και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων σε διαφορετικό χρόνο, κατά περίπτωση δύναται δε να περιλαμβάνει 
συνδυασμό της διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης ομάδας μαθητών 
και της ταυτόχρονης μετάδοσής της σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση τεχνο-
λογικών μέσων, σε ομάδα μαθητών που συμμετέχουν εξ αποστάσεως στο 
μάθημαꞏ και  

  

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  
L119,  
4.5.2016,  
σ. 1.  

«“Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
των Δεδομένων), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταταιꞏ». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
9Α.  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9, του ακόλουθου 
νέου άρθρου:  

 «Παροχή  
εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.  

9Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το ιδιωτικό φροντιστήριο 
δύναται να παρέχει φροντιστηριακά μαθήματα με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 

(2) Το ιδιωτικό φροντιστήριο εκδίδει μετά τη διενέργεια της εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 
του Άρθρου 35 και την Παράγραφο 1 του Άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, εσωτερικούς κανονισμούς, στους οποίους ορίζονται και ρυθμίζονται, 
τηρουμένων των διατάξεων του πιο πάνω Κανονισμού, ο σκοπός, τα τεχνολογικά 
μέσα και η χρήση τους για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η 
διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών 
σε αυτήν, η συλλογή, η επεξεργασία και η περίοδος αποθήκευσης των 
προσωπικών δεδομένων του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών,  
οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας, προς διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.».    
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