
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ* *Αρ. 857 της 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Ιδιωτικών Σχυλείωί Νόμος τοΰ 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 

εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΰ Συντάγματος . 

Αριθμός 5 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ 
ΤΩΝ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μ*ρος ϊΐρώτον. Ε Ι Σ Α Γ Ω Π Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
Ι . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ι δ ι ω τ ι κ ώ ν Σ χ ο - Συνοπτικός 

λείων Νόμος τοΰ 1971. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«αλλοδαπός Κύπριος» σημαίνει πρόσωπον μη πολίτην της Κυ
πριακής Δημοκρατίας , γεννηθέν έν Κύπρω, καθ ' δν χρόνον οι γο
νείς αύτου εΐχον τήν συνήθη αυτών διαμονήν έν Κύπρω και περι
λαμβάνει παν τέκνον αύτου* 

«δημόσιον σχολεϊον» σημαίνει σχολεΐον τήν εύθύνην της διοική
σεως και συντηρήσεως του οποίου φέρει ή Δημοκρατία" 

«ιδιοκτήτης» σημαίνει πρόσωπον, φυσικόν ή νομικόν, εις τό όποιον 
ανήκει κατά κυριότητα ή έπιχείρησις του σχολείου καΐ περιλαμ
βάνει και πλείονας συνιδιοκτήτας' 

«ίδιωτικόν σχολεΐον» σημαίνει μή δημόσιον σχολεΐον και δεν 
περιλαμβάνει σχολεΐον τό όποιον διέπεται υπό ειδικού νόμου' 

«πολίτης της Δημοκρατίας» περιλαμβάνει πάντα άλλοδαπόν 
Κύπριον καΐ νομικόν πρόσωπον έλεγχόμενον αμέσως ή εμμέσως 
ύπό πολιτών της Δημοκρατίας ' 

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει τήν ύπό του άρθρου 22 
ίδρυομένην Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν ' Ιδ ιωτικής Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς ' 

«σχολεΐον» σημαίνει σχολεΐον στοιχειώδους και μέσης γενικής, 
τεχνικής ή επαγγελματ ικής εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει νηπια
γ ω γ ε ί ο V 

«σχολικόν έτος» σημαίνει περίοδον δώδεκα μηνών, αρχομένη ν 
άπό της 1ης Σεπτεμβρίου έκαστου έτους' 

(29) 
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" Ιδρυσις και 
λειτουργία 
ιδιωτικών 
σχολείων. 

Δήλωσις 
'ιδρυτού 

"Οροι 
Ιδρύσεως 
Ιδιωτικού 
σχολείου. 

«Υπουργός» και «Ύπουργεΐον» σημαίνει τόν Ύπουργόν Παιδείας 
καΐ τό Ύπουργεΐον Παιδείας αντιστοίχως" 

«φροντιστήριον» σημαίνει τήν έν τω αΰτω χώρω διδασκαλίαν 
μαθημάτων στοιχειώδους, μέσης γενικής, τεχνικής ή επάγγελμα 
τικής εκπαιδεύσεως, ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαιδεύσεως είς όμά 
δα συνισταμένην έκ πλειόνων των πέντε προσώπων ή ανεξαρτήτως 
ομάδος είς πλείονα των δέκα προσώπων καθ' εβδομάδα προς συμ 
πλήρωσιν και έμπέδωσιν των γνώσεων αυτών. 

Μέρος Δεύτερον.1 ΔΡΥΣ 1 Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
3 . Ουδέν ίδιωτικόν σχολεΐον δύναται να ίδρυθή και λειτουργήση 

έν τη Δημοκρατία έκτος έάν τηρώνται αί διατυπώσεις, ο'ι δροι και 
αϊ προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και έχει χορηγηθή είς αυτό τό 
υπό του άρθρου 7 προνοούμενον πιστοποιητικόν. 

4.—(1) Πρό τής ιδρύσεως οιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ό ιδρυ
τής δέον νά ύποβάλη προς τόν Ύπουργόν δήλωσιν κατά τόν ύπό του 
Υπουργού όριζόμενον τύπον περί τής σκοπούμενης ιδρύσεως αύτοΰ 
περιέχουσαν τά κάτωθι στοιχεία— 

(α) τήν έπωνυμίαν του σχολείου' 
(β) τήν £δραν του σχολείου" 
(γ) τόν τύπον τού σχολείου, τόν βαθμόν και τήν ποιότητα τής 

χορηγηθησομένης εκπαιδεύσεως" 
(δ) τό όνοματεπώνυμον καΐ τήν διεύθυνσιν του ιδιοκτήτου ή 

προκειμένου περί νομικού προσώπου τήν έπωνυμίαν και 
έδραν αύτοΰ. 

(ε) τήν Ίθαγένειαν του ιδιοκτήτου καί προκειμένου περί νομικού 
προσώπου τήν ίθαγένειαν αύτου* 

(στ) τό θρήσκευμα είς δ ανήκει ό ιδιοκτήτης, 
(ζ) τό επάγγελμα τοΰ ιδιοκτήτου ή προκειμένου περί νομικού 

προσώπου τους σκοπούς τούτου" 
(η) τό άναλυτικόν πρόγραμμα του σχολείου" 
(θ) τόν αριθμόν των ίδρυθησομένων τάξεων του σχολείου" 
(ι) οιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελεν ορίσει ό 'Υπουργός. 

(2) Έ ν περιπτώσει μεταβολής οιουδήποτε τών έν τω έδαφίω (1) 
αναφερομένων στοιχείων ό Ιδιοκτήτης υποχρεούται δπως δι* έγγρα
φου δηλώσεως υποβαλλομένης προς τόν Ύπουργόν εντός επτά ήμε
ρων άπό τής τοιαύτης μεταβολής δηλώση τήν έπελθοϋσαν μεταβολήν 

5.—(1) Ουδέν Ιδιωτικόν σχολεΐον δύναται νά ίδρυθή— 
(Α) ύπό (α) μή πολίτου τής Δημοκρατίας" 

(β) δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού τής Δημο
κρατίας' 

(γ) καθηγητού, διδασκάλου ή άλλου εκπαιδευτικού 
δημοσίου σχολείου, έν ενεργεία' 

(δ) καταδικασθέντος δι' αδίκημα ηθικής αίσχρότητος 
ή ένέχον έλλειψιν έντιμότητος" 

(ε) απολυθέντος εκπαιδευτικού ή δημοσίου υπαλλήλου 
λόγω σοβαρού* πειθαρχικού παραπτώματος" 

(στ) τελούντος είς τήν ύπηρεσίαν ξένης Κυβερνήσεως 
ή οργανισμού" 

(Β) ή οσάκις έκ τών υποβληθέντων έγγραφων καί κατόπιν συμ
φώνου γνωμοδοτήσεως τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής 
προκύπτη δτι ή Τδρυσις τοδ σχολείου δέν αποβλέπει εις τήν 
έξυπηρέτησιν τών εκπαιδευτικών αναγκών της περιφερείας 
δι* fjv προορίζεται άλλα τείνει νά Ικανοποίηση αποκλειστι
κώς κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
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(2) Μη πολίτης της Δημοκρατίας δύναται, τηρουμένων των δια
τάξεων του παρόντος καϊ παντός έτερου Νόμου, να ίδρυση ίδιω
τικόν σχολεΐον κατόπιν αδείας χορηγούμενης Οπό του Υπουργού 
κατά τόν καθωρισμένον τύπον καϊ ύπό τους καθορισμένους δρους. 

6 .  ( 1 ) "Εκαστον ίδιωτικόν σχολεΐον δέον να έ'χη έπωνυμίαν, ήτις Επωνυμία. 
δέον 

(α ) νά μην εΐναι παραπλανητική ώς προς το έπίτιεδον και τόν 
τύπον του σχολείου' 

(Ρ) νά διακρίνηται επαρκώς των επωνυμιών άλλων ιδιωτικών 
ή δημοσίων σχολείων. 

(2) Ή επωνυμία δέν δύναται νά περιέχη λέξεις ώς «'Ακαδημία, 
Άκαδημαϊκόν», · Έθνικόν», νΠαγκύπρίον" : 

Νοείται δτι σχολεία τά όποια έχρησιμοποίησαν έπωνυμίαν επί το
σούτον χρόνον ώστε τυχόν α λ λ α γ ή ταύτης δυνατόν νά άποβή είς 
ζημίαν τών σχολείων τούιων δύνανται, κατόπιν εγκρίσεως τοΰ 
'Υπουργού, νά εξακολουθήσουν χρησιμοποιούντα την έπωνυμίαν κατά 
παρέκκλισιν του παρόντος εδαφίου. 

(3) Ή αυτή επωνυμία δύναται νά καλύπτη πλείονα σχολεία ή 
πλείονας τύπους σχολείου του αύτοΰ ιδιοκτήτου. 

(4) 'Απαγορεύεται ή καθ' οιονδήποτε τρόπον χρησιμοποίησις της 
επωνυμίας ιδιωτικού σχολείου προ της υποβολής δηλώσεως συμφώ
νως προς το άρθρον 4 ή της χορηγήσεως αδείας συμφώνως προς το 
εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 5 ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 

7.—(1) "Αμα α ή υποβολή είς τόν Ύπουργόν της ύπό τοΰ άρθρου Καταχώρισις 
4 προβλεπομένης δηλώσεως ό 'Υπουργός, έάν ίκανοποιηθή δτι αύτη δηλώσεως 
συμμορφοΰται προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, καταχωρίζει πΓστοπο°ητικοΰ 
ταύτην είς το έπί τούτω τηρούμενον έν τω Ύπουργε ίω Μητρώον 
' Ιδ ιωτ ικών Σχολε ίων και εκδίδει εϊς τόν Ίδρυτήν πιστοποιητικόν, εν 
τω καθωρισμένω τύπω, της τοιαύτης καταχωρίσεως. 

(2) 'Από τής εκδόσεως τοΰ είς το εδάφιον (1) αναφερομένου πι
στοποιητικού το ίδιωτικόν σχολεΐον θεωρείται ώς ιδρυθέν έπί τη βάσει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και ή π ρ ο σ α γ ω γ ή τοΰ πιστο
ποιητικού τούτου αποτελεί άπόδειξίν τής τοιαύτης ιδρύσεως. 

Μέρος Τρίτον. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ω Ν ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
8.—(1) Πρό τής λειτουργίας οιουδήποτε ιδιωτικού σχολείου ό ίδιο. Δήλωσις 

κτήτης υποβάλλει δήλωσιν, κατά τόν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ όριζόμενον λειτουργίας 
τύπον, περιέχουσα ν τά κάτωθι σ τ ο ι χ ε ί α  ΙχοΓεΓο^καΐ 

(α ) όνοματεπώνυμον, προσόντα και προυπηρεσίαν τοΰ προτει πιστοποιητικόν 
νομένου διευθυντοΰ τοΰ σχολείου' λβιτουργίας. 

(β) ονοματεπώνυμα, προσόντα και προυπηρεσίαν τοΰ προτει

νομένου διδακτικού προσωπικοΰ τοΰ σχολείου" 
( γ ) περιγραφήν τοΰ διδακτηρίου και τοΰ εξοπλισμού τοΰ σχο

λείου' 
(δ) τό ώρολόγιον πρόγραμμα" 
(ε) πίνακα τών χρησιμοποιηθησομένων διδακτικών και βοηθη

τικών βιβλίων κατά τάξεις ' 
(στ) οιαδήποτε ά λ λ α στοιχεία ήθελεν ορίσει ό 'Υπουργός. 

(2) "Αμα τη υποβολή τής είς τό εδάφιον (1) αναφερομένης δηλώ
σεως ό Υπουργός , έάν Ικανοποιηθή δτι αυτή συμμορφοΰται προς τάς 
διατάξε ις τοΟ παρόντος Νόμου καταχωρίζε ι ταύτην είς τό έπί τούτω 
έν τω Ύπουργε ίω τηρούμενον Βιβλίον Λειτουργίας ' Ιδ ιωτικών Σ χ ο 
λε ίων καϊ εκδίδει είς τόν ίδιοκτήτην, έν τ ω καθωρισμένω τύπω, πι
στοποιητικόν της τοιαύτης καταχωρίσεως. 
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Όρο . 
Λειτουργίας 
ιδιωτικού 
σχολείου 

Τύπος 

Διδακτήριον 

'Εσωτερικοί 
Κανονισμοί. 

Κ . λ . Ί Τ . 

Τέλη, 
ΒΙδακτρα. 
κ.λ.π. 

(3) Έν περιπτώσει μεταβολής οιουδήποτε ίων έν τω έδαφιω (Ι) 
αναφερομένων στοιχείων ό ιδιοκτήτης υποχρεούται δπως δι έγγρά. 
φου δηλώσεως υποβαλλομένης προς τόν Ύπουργόν εντός επτά ήμε 
ρών άπό της τοιαύτης μεταβολής δήλωση τήν έπελθοΰσαν μεταβολή, 
μετά πλήρους αιτιολογίας αυτής και έπϊ τή τοιαύτη δήλωσε! ό 
Υπουργός προβαίνει είς τήν σχετικήν καταχώρισιν έ\ τω Βιβλίω 
Λειτουργίας Ιδιωτικού Σχολείου 

(4) Ουδέν ίδιωτικόν σχολεΐον λειτουργεί προ τής έκδόσωο του 
εν τω έδαφίω (2) αναφερομένου πιστοποιητικού. 

9. Ουδέν ίδιωτικόν σχολεΐον δύναται νά λειτουργή έάν 
(α) έπαυσαν υφιστάμενοι ή διαπιστωθή δτι έξ ύπαρχής δεν ύφί 

σταντο οίοιδήποτε δυνάμει νόμου απαιτούμενοι δροι δια τήν 
ϊδρυσιν αύτοΰ' 

(β) ή λειτουργία του σχολείου θά ήτο επιζήμια δια τήν δήμο 
σίαν άσφάλειαν ή τήν δημοσίαν ύγείαν ή τά δημόσια ήθη 

(γ) δέν έκπληροΐ τάς οίκονομικάς αύτοΰ υποχρεώσεις δια τήν 
κανονική ν και άπρόσκοπτον αύτοΰ λειτουργίαν' 

(δ) έγένοντο συστηματικοί παραβάσεις των διατάξεων τοΟ πα
ρόντος Νόμου και των έπί τή βάσει τούτων εκδιδομένων 
Κανονισμών. 

10.—(1) Ό.τύπος ιδιωτικού σχολείου δύναται νά είναι ό αυτός 
παρόμοιος ή διάφορος των τύπων τών δημοσίων σχολείων. 

(2) Ό Υπουργός δύναται νά προβάίνη εις υποδείξεις προς τά 
ιδιωτικά σχολεία προς βελτίωσιν τών ωρολογίων και αναλυτικών 
προγραμμάτων αυτών τή γνωμοδοτήσει της Συμβουλευτικής Επι
τροπής Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως. 

11.—(1) Τά διδακτήρια ιδιωτικών σχολείων του αύτοΰ ή παρο
μοίου τύπου προς τά δημόσια δέον νά πληροΰν τά εκάστοτε ισχύοντα 
έν σχέσει προς τά διδακτήρια τών δημοσίων σχολείων. 

(2) Κανονισμοί, εκδιδόμενοι έπί τή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου, 
καθορίζουν είδικώτερον τους δρους ους δέον νά πληροΰν τά διδα
κτήρια έκαστου είδους ιδιωτικού σχολείου. 

12.—(1) "Εκαστον ίδιωτικόν σχολεΐον, ανεξαρτήτως τύπου, οφεί
λει νά έχτ] έσωτερικόν Κανονισμόν, έγκρινόμενον ύπό τοΰ 'Υπουργού, 
δι' οΰ νά ρυθμίζωνται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νό
μου και τών βάσει αύτοΰ εκδιδομένων Κανονισμών— 

(α) τά τής εσωτερικής λειτουργίας τοΰ σχολείου" 
(β) τά τών έγγραφων, εξετάσεων, βαθμολογίας, κατατάξεως 

καΐ πειθαρχίας τών μαθητών 
(γ) τά τών εργασιών τοΰ σχολείου, τών εορτών και αργιών 
(δ) τά τών πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών 
(ε) τά τής οργανώσεως και λειτουργίας τοΰ συλλόγου διδα

κτικού προσωπικού ώς ό παρών Νόμος ορίζει' 
(στ) τηρουμένου τοΰ άρθρου 13 τά τών διδάκτρων και άλλων 

δικαιωμάτων και τελών. 
(2) Προκειμένου περί σχολείων τοΰ αύτοΰ ή παρομοίου τύπου 

προς τά δημόσια, οι Κανονισμοί δέον νά είναι παρόμοιοι προς τους 
αντιστοίχους τών δημοσίων σχολείων, οιαδήποτε δέ παρέκκλισις δέον 
νά τύχη τής έκ τών προτέρων εγκρίσεως τοΰ Ύπουργοΰ. 

13. Ό καθορισμός τουποσοΰ τών διδάκτρων, τελών και άλλων 
δικαιωμάτων γίνεται ύπό τοΟ Ιδιοκτήτου έκαστου ιδιωτικού σχολείου 
ένιαυσίως πρό της ενάρξεως τοΟ σχολικού 2τους και κοινοποιείται 
προς τόν Ύπουργόν. 
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14. (1) υ ιοιοκτήιης, ο διευθυντής και τά μέλη του διδακτικού Έτπθεώρηοκ, 
προσωπικού ιδιωτικού σχολείου υποχρεούνται νά επιτρέπουν κατά 
πάντα χρόνοι καθ' δι λειτουργεί τό σχολεΐον είς τους αρμοδίους 
υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου τήν εϊσοδον είς τό σχολεΐον και τάς 
τάξεις προς έπιθεώρησιν και έξακρίβωσιν 

(α) της τηρήσεως τώι ΰρων ιδρύσεως και λειτουργίας τού σχο
λείου 

l(J>) τ'ϊ* χρησιμοποιήσεως τού καταλλήλου προσωπικού 
( > ) lHs τηρήσεως τού καθωρισμέλου ωρολογίου και αναλυτικού 

προγράμματος 
(6) της επιτελούμενης διδακτικής εργασίας ' 
(ε) των τυχόν ελλείψεων/ καί των λαμβανομένων ύπό των υπευ

θύνων μέτρων προς πλήρωσιν τούτων καί άρτιωτέραν λει

τουργίαν τού σχολείου' 
(σ ι ) ιής τηρήσεως των Κανονισμών περί τών μαθητών καί σχ<^.. 

λικών εργασιών ' 
(ζ) τ ήζ καταλληλότητος τού διδακτηρίου' 
(η) της συμμορφώσεως προς τάς διατάξεις τού παρόντος Νόμου. 

(2) Περί της τοιαύτης επιθεωρήσεως συντάσσεται ύπό του ένερ
γήσαντος αυτήν υπαλλήλου εμπεριστατωμένη εκθεσις, ήτις υποβάλ
λεται είς τον 'Υπουργοί. 

(3) Έν ή περιπτώσει ή έν έδαφίω (2) αναφερομένη έ'κθεσις περι
λαμβάνει έφ' οιουδήποτε τών έν έδαφίω (1) αναφερομένων θεμάτων 
έπίκρισιν ό 'Υπουργός κοινοποιεί τό μέρος τούτο της εκθέσεως είς 
τον ίόιοκτήτην ή διευθυντήν τού σχολείου ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 

15.—(1) Είς £καστο ν ίδιωτικόν σχολεΐον δέον νά τηρήται πλήρες Άρχεΐον. 
άρχεΐον (οίον μαθητολόγια, γενικοί καί ειδικοί έλεγχοι , πιστο
ποιητικά σπουδών, καί άλλα πιστοποιητικά, μητρώον καί κατάστασις 
μισθοδοσίας του προσωπικού) άπό της ιδρύσεως μέχρι της καταρ
γήσεως τού σχολείου. 

(2) Είς περίπτωσιν μεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας τού σχολείου 
είς έτερον πρόσωπον τό άρχεΐον τοΰ σχολείου παραδίδεται υποχρεω
τικώς καί εξακολουθεί νά τηρήται είς τό ύπό τον νέον ίδιοκτήτην 
λειτουργούν σχολεΐον. 

(3) ' Ε ν περιπτώσει διακοπής της λε ιτουργ ίας ιδιωτικού σχολείου 
δι* οιανδήποτε αίτίαν, ό ιδιοκτήτης οφείλει νά παραδώση τό άρχεΐον 
είς τό Ύπουργεΐον. 

1 6 . "Εκαστον ίδιωτικόν σχολεΐον υποχρεούται νά έκδίδη πιστό τίτλος 
ποιητικά φοιτήσεως, ενδεικτικά καί απολυτήρια, τών οποίων ό τύπος σπουδών, 
δέον νά έγκρίνηται ύπό του 'Υπουργού. 

IT.— (1) Μαθηταί προερχόμενοι έκ δημοσίου σχολείου δύνανται Μετέγγραφα [. 
νά έγγράφωντα ι είς ίδιωτικόν τού αυτού ή παρομοίου τύπου είς ην 
ή άντίστοιχον τάξιν εκρίθησαν ικανοί νά φοιτήσουν κατά τους τίτλους 
σπουδών τού δημοσίου σχολείου. 

(2) Μαθηταί προερχόμενοι έξ ιδιωτικού σχολείου δύνανται νά 
έγγράφωντα ι εις ίδιωτικόν τού αυτού ή παρομοίου τύπου είς ή ν ή 
άντίστοιχον τάξιν εκρίθησαν ικανοί νά φοιτήσουν κατά τους τίτλους 
σπουδών τού έξ οδ προέρχονται Ιδιωτικού σχολείου. 

(3) Μαθηταί προερχόμενοι έξ ιδιωτικών σχολείων δύνανται νά 
έγγράφωντα ι είς δημόσιον τού αύτοΰ ή παρομοίου τύπου είς Υ\ν ή 
άντίστοιχον τάξιν εκρίθησαν ικανοί νά φοιτήσωσι συμφώνως προς τάς 
εκάστοτε Ισχύουσας νομοθετικάς διατάξε ις περί δημοσίων σχολείων. 
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(4) Προκειμένου περί μι_τ».γγραφής μαθητών προερχομένων ίκ Ψ 
δημοσίου σχοληίου είς Ιδιωτικόν διαφόρου τύπι.υ η έξ Ιδιωτικού σχο 
λείου είς δημόσιον ή Ιδιωτικόν διαφόρου τύπου, οΰτοι δύνανται νά 
έγγράφωνται είς ήν τάξ ι ι ήθελον καταταγή καιόταν κατατακτηρίων 
£ξ<;τάσΐ;ων. ν 

Μέρος Τέταρτον. ΔΙ ΕΥΘΥΜΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

Διβυθυντήςκαΐ 1.8. ( Ι ) Ή πρόσληψις, ol δροι εργασίας, αϊ άποδοχαί, αϊ άδε;αι, 
Λιβακπκόν α ι ώραι εργασίας, τά καθήκοντα καϊ δικαιώματα, και ή άπόλυσις 
•ip.).w.>niKjv T OQ διευθυντού καϊ τοΰ διδακτικού προσωπικού Ιδιωτικού σχολείου, 

ρυθμίζονται τηρουμένων τώ\ έν τοις άκολούθοις έδαφίοις διατάξεων, 
μεταξύ Ιδιοκτήτου και ενδιαφερομένων : 

Νοείται ότι προς κατοχύρωσιν τοϋ εκπαιδευτικού επαγγέλματος 
και δια τή\ κανόνικήν και άπρόσκοπτον λειτουργίαν της έκπαιδευ 
ι ικής υπηρεσίας έν ίδιωτικοις σχυλείοις τό κατώτερον δριον τών απο
δοχών του διευθυντού καί του διδακτικού προσωπικού, τό κατώτρρον 
δριον της περιόδου άδε ας καϊ ωρών εργασίας ώς και οί λοιποί δροι 
απασχολήσεως θά καθορίζονται ύπό του "Υπουργού μετά γνωμοδό 
τησιν της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

(2) Ό Διτυθυντής και τό διδακτικοί· προσωπικόν ιδιωτικού σχο 
λείου του αυτού ή παρομοίοο τύπου ττρός τά δημόσια σχολεία δέον 
νά έχουν τά προσόντα άτι να απαιτούνται αντιστοίχως διά τόν διευ
θυντή ν και τό διδακτικόν προσωπικόν τών δημοσίων σχολείων ή » 
προκειμένου περί κληρικών τοιαύτα προσόντα οία ήθελον κριθή παρά 
του 'Υπουργού ώς Ισότιμα προς ταύτα : 

Νοείται δτι διδακτικόν προσωπικόν, πλην τοΰ διευθυντού, υπηρε
τούν είς Ιδιωτικά σχολεία κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος * 
τοΰ παρόντος Νόμου δύναται νά εξακολούθηση ούτω υπηρετούν έστω 
καϊ έάν δέν κέκτηται τά ύπό τοΰ παρόντος Νόμου προνοούμενα 
προσόντα. 

(3) Είς Ιδιωτικά σχολεία διαφόρου τύπου προς τά δημόσια σχο
λεία, δυνατόν ό διευθυντής καϊ τό διδακτικόν προσωπικόν νά μή 
έχωσι τά προσόντα τά απαιτούμενα διά τους λειτουργούς δημοσίας 
εκπαιδεύσεως ή νά έχωσι είδικά προσόντα, προς πρόσληψιν δμως 
τούτων απαιτείται σύμφωνος γνωμοδότησις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Ιδ ιωτ ικής Εκπαιδεύσεως. 

(4) Ουδείς εκπαιδευτικός δύναται νά διευθύντ) ή διδάξη είς ίδιω
τικόν σχολεΐον μετά τήν λήξιν τοΟ σχολικού έτους καθ* δ ούτος συνε
πλήρωσε τό έξηκοστόν βγδοον έτος τής ηλικίας του. 

Αρμοβιότητβς 19.—(1) Ό διευθυντής Ιδιωτικού σχολείου υπέχει εύθύνην έναντι 
Διβυβυντοβ. χοΟ ιδιοκτήτου καϊ τοΟ "Υπουργού διά τήν κανονικήν λειτουργίαν 

του σχολείου καϊ εκτελεί πάντα τά ανάλογα προς τά τών διευθυντών 
τών δημοσίων σχολείων καθήκοντα, 

(2) Ό διευθυντής Ιδιωτικού σχολείου άσκεΐ πειθαρχικήν έξουσίαν +. 
επί τοΟ προσωπικοδ του ύπ* αυτόν σχολείου, συμφώνως προς τόν 
Έσωτερικόν Κανονισμόν του σχολείου καϊ τους δρους υπηρεσίας. 

(3) Ό διευθυντής ίδιωτικοΟ σχολείου δέν δύναται νά διευθύνη 
πλείονα τοΟ ενός Ιδιωτικά σχολεία. * 

Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος εδαφίου ό δρος «ιδιωτικόν σχο
λεΐον» περιλαμβάνει καϊ παράρτημα Ιδιωτικοί) σχολείου εύρισκόμενον 
έκτος Εδρας. 
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Πειθαρχικών 
συμβούλιον 
μαθητών. 

20.—(1) Είς έκαστον ιδιωτικόν σχολεΐον λειτουργεί σύλλογος του Σύλλογοι 
διδακτικοΟ προσωπικού, εις δν μετέχουν πάντες ο! διδάσκοντες είς διδακτικού 
τό σχολεΐον, ασκών τήν ύπό του παρόντος Νόμου, τ ώ ν Κανονισμών προσωπικού. 
καΐ τών εσωτερικών κανονισμών του σχολείου παρεχομένην αύτώ 
αρμοδιότητα. 

(2) Περί τών εργασιών του συλλόγου του διδακτικού προσωπικού 
συντάσσονται πρακτικά, άτινα τίθενται είς τήν διάθέσιν τών αρμο
δίων υπαλλήλων του 'Υπουργείου. 

21.—(1) Ό σύλλογος του διδακτικού προσωπικού υποδεικνύει 
κατ* έτος πειθαρχικόν συμβούλιον μαθητών εις δ μετέχουν ό διευ. 
θυντής τοΰ σχολείου και δύο έτερα μέλη του διδακτικού προσωπικού. 
Ό Ιδιοκτήτης του σχολείου δέν μετέχει του πειθαρχικού συμβουλίου 
έκτος έάν ούτος τυγχάνη και διευθυντής. 

(2) Ό σύλλογος του διδακτικού προσωπικού καθορίζει τ ή ν αρμο
διότητα του πειθαρχικού συμβουλίου, πάσα δέ ποινή πέραν της αρ
μοδιότητος του πειθαρχικού συμβουλίου ανήκει είς τόν σύλλογον τοΰ 
διδακτικού προσωπικού. 

(3) Ό Ιδιοκτήτης τοΰ σχολείου δέν δύναται νά μειώση ή επαύξηση 
ποινήν έπιβληθεΐσαν ύπό τοΰ συλλόγου ή τοΰ πειθαρχικού συμβου
λίου. 

(4) Πάσα ποινή αποβολής μαθητού πέραν τών οκτώ ήμερων υπό
κειται είς τήν έγκρισιν τοΰ Ύπουργοΰ. 

Μέρος Πέμπτον.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

22.—(1) ' Ιδρύεται π α ρ ά τω Ύπουργε ίω Παιδείας Συμβουλευτική Συμβουλευτι 
'Επιτροπή Ι δ ι ω τ ι κ ή ς Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς (έν τω παρόντι Νόμω άναφε Επιτροπή 
ρομένη ώς «Συμβουλευτική Ε π ι τ ρ ο π ή ) . 

(2) Ή Επ ι τροπή αύτη αποτελείται έκ

(α) τοΰ Διευθυντού "Εκπαιδεύσεως, ώς προέδρου' 
(β) τών εκάστοτε εκπροσώπων τών θρησκευτικών ομάδων είς 

τήν Βουλήν τών "Αντιπροσώπων 
( γ ) έζ προσώπων διοριζομένων ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβου

λίου έπί διετεΐ θητεία. 
(3) Ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή κανονίζει τήν ιδίαν αυτής διαδι

κασίαν. 
(4) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή Συμβου

λευτική 'Επιτροπή συμβουλεύει τόν Ύπουργόν έπί παντός θέματος 
ειδικώς προβλεπομένου ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, έπί θεμάτων άφο
ρώντων εις τους τύπους καί τά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α τών ιδιωτικών Σ χ ο 
λείων, έπί της ποιότητος της είς ταύτα επιτελούμενης εργασ ίας και 
έπί παντός θέματος άφορώντος είς ιδιωτικόν σχολεΐον τό όποιον 
ήθελε παραπεμφθή είς αυτήν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ. 

"Ιδιωτικής 
Εκπαιδεύ

σεως. 

Μέρος "Εκτον.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
23.—(1) Αί διά τοΰ τύπου ή άλλου μέσου δημοσιευόμενοι διαφη

μίσεις ίδιωτικοΰ σχολείου δέν δύνανται— 
(α) άναληθώς νά παριστάνουν τό σχολεΐον ώς σχολεΐον ώρι. 

σμένου επιπέδου ή τύπου ή ώς σχολεΐον άνεγνωρισμένον ύπό 
της εκάστοτε αρμοδίας αρχής ώς ίσότιμον προς τά δημό

σια σχολεία ' ή 
(β) νά περιέχουν οίονδήποτε έτερον παραπλανητικόν στοιχείο ν. 

(2) Ό παραβάτης τοΰ άρθρου τούτου διαπράττει αδίκημα και 
υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας. 

Διαφημίσεις 
Ιδιωτικού 
σχολείου. 
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Ειδικού 
διατάξεις 
δι' ιδιωτικά 
σχολεία. 

Φροντιστήρια 24.—(1) Τά φροντιστήρια δέν παρέχουν τίτλους σπουδών άλλ ' 
ά π λ α ς βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά. 

(2) 'Απαγορεύεται εις τά φροντιστήρια δπως έχουν έπωνυμίαν 
έμφανίζουσαν αυτά ή δπως παριστάνονται καθ' οιονδήποτε τρόπον 
ώς σχολεία ή ώς παρέχοντα τίτλους σπουδών. Ό παραβάτης τοΰ 
παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρό
στιμον μη υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας. 

25.—(1) Ίδ ιωτ ικόν σχολείο ν εις το όποιον φοιτώσι μαθηταί δια
νύοντες την ήλικίαν υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως δέον— 

(α) νά είναι, κατά τήν κρίσιν του 'Υπουργού, του αυτού ή πα
ρομοίου τύπου και τού αυτού επιπέδου προς δημόσιον σχο
λεΐον και νά παρέχη διδασκαλίαν της επισήμου γλώσσης 
της Δημοκρατίας κατ ' ελάχιστον δριον έξ ωρών εβδομαδιαίως 
εις μαθητάς οΐτινες είναι πολΐται της Δημοκρατίας καί δια
νύουν τήν ήλικίαν υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως' 

(β) νά μήν εΐναι νυκτερινόν σχολείοV 
( γ ) νά μή διεξάγηται έν αύτώ οιαδήποτε δραστηριότης ή προ

παγάνδα υπέρ πολιτικού κόμματος. 
(2) Απαγορεύετα ι έν οίωδήποτε ίδιωτικώ σχολείω ή χρήσις φυσι

κής ή ηθικής βίας προς τον σκοπόν δπως έξαναγκασθή ό μαθητής 
νά μεταβάλη τήν θρησκείαν αυτού ή νά έμποδισθή δπως μεταβάλη 
ταύτην, καί προς τον σκοπόν τούτον ή υποχρεωτική διδασκαλία θρη
σκείας ή δόγματος διαφόρου εκείνης εις ήν ανήκει ό μαθητής δέν 
επιτρέπεται. 

Διά τους σκοπούς τού παρόντος εδαφίου ό δρος «ηθική βία* περι
λαμβάνει καί οιανδήποτε διείοδυσιν ή προσπάθειαν διεισδύσεως έπί 
σκοπώ μεταβολής τού περιεχομένου αυτής διά μέσων απατηλών ή 
διά καταχρήσεως τής απειρίας ή εμπιστοσύνης ή εκμεταλλεύσεως 
τής πνευματικής ή σωματικής άνικανότητος αύτοΰ. 

Αδικήματα. 26.—(1) Ό ιδιοκτήτης καί ό διευθυντής ιδιωτικού σχολείου το 
όποιον ιδρύεται ή λειτουργεί κ α τ ά παράβασιν τών διατάξεων τού 
παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δυνάμει τούτου εκδοθέντος Κανονισμού 
ή οιουδήποτε τών δρων, διατυπώσεων ή προϋποθέσεων τών υπό τοΰ 
παρόντος Νόμου προνοουμένων ώς καί πάν έτερον πρόσωπον το 
όποιον έν γνώσει τής τοιαύτης παραβάσεως έσκεμμένως ύποβοηθεΐ 
εις τήν διάπραξίν της τοιαύτης παραβάσεως είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας 
καί περαιτέρω εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς δέκα λίρας δι' έκά
στην ήμέραν καθ' ήν εξακολουθεί τό αδίκημα καί τό έκδικάζον τήν 
ύπόθεσιν Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν παύσιν τής λειτουρ
γ ί α ς του Σχολείου. 

(2) Πας δστις παραβαίνει ή παραλείπε ι νά συμμορφωθή προς οιαν
δήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου, έν τη οποία δεν γίνεται ειδική 
περί τούτου πρόνοια, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς πρό
στιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας. 

κανονισμοί. 27.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανο
νισμούς διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διοπάξεων του παρόντος 
Νόμου καί, είδικώτερον, ο' Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά προβλέψωσι 
περί τών ακολούθων θεμάτων— 

(α) τόν καθορισμόν οίουδήποτε θέματος τό όποιον, δυνάμει τών 
διατάξεων του* παρόντος Νόμου, δύναται ή δέον νά καθο

ρισθώ 
(β) τ ά της επιθεωρήσεως Ιδιωτικών σχολείων : 

Νοείται δτι Κανονισμοί γινόμενοι έπί τη βάσει τοΟ παρόντος άρ

θρου κατατίθενται είς τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά 
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Minutf 
ί>ιΛταί, 

πάροδον είκοσι καΐ μιας ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή 
Βουλή των Άντ ιπροσώπω\ δι* αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή 
ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δ λ ω ή έν μέρει, 
τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν 
Ισχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιή
σεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων 
οΟτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς 
ήθελον οϋτω τροποποιηθή ύπ' αύτης καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

(2) ΟΙ Κανονισμοί ούτοι δύνανται νά προβλέψωσι περί επιβολής 
προστίμου μέχρις εκατόν λιρών δι' οίασδήποτε παραβάσε ις τούτων. 

2 8 . Τά κατά τήν έναρξιν τής Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου λειτουρ 
γοΰντα ϊδιωτικά σχολεία υποχρεούνται εντός τριμήνου άπό τής ένόρ
ξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου \ ά συμμορφωθώσι προς τάς 
διατάξεις τούτου : 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ' ην κατά τήν κρίσιν του 'Υπουργού 
ή τοιαύτη συμμόρφωσις καθίσταται αδύνατος ούτος δύναται νά boor\ 
παράτασιν τής προθεσμίας προς συ[ΐμόρφωσΐν έν πάση δμως περι
πτώσει ουχί πέραν τής 1ης Σεπτεμβρίου 1971 : 

Νοείται περαιτέρω δτι τά ύπό τοΰ Πίνακος προβλεπόμενα Ιδιω
τικά σχολεία, Ιδρυθέντα καΐ λειτουργούντα ύπό αλλοδαπών θά έξα
κολουθήσωσι λειτουργούντα συμφώνως προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου, ώς έάν έχορηγεϊτο είς αυτά άδεια δυνάμει του εδα
φίου (2) του άρθρου 5. 

2 9 . "Ο περί Ιδιωτικών/ Σχολείων Νόμος του 1962, τής 'Ελληνικής κατάργηση 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, διά του παρόντος καταργε ίτα ι . του Νόμου 

ιτική 

Π Ι Ν ΑΞ 
("Αρθρον 28) 

Κολλέγιον Τέρρα Σάντα , Λευκωσίας 
"Αμερικανική 'Ακαδημία θηλέων, Λευκωσίας 
Σχολή 'Αγ ίου Ι ω σ ή φ , Λευκωσίας 
Ίνστιτουτον Μελκονιάν, Λευκωσίας 
'Αμερικανική 'Ακαδημία, Λάρνακος 
Σ χ ο λ ή "Αγίου Ι ω σ ή φ , Λάρνακος 
Σχολή 'Αγ ίου Φραγκίσκου (Τέρρα Σ ά ν τ α Αμμοχώστου) 
Σ χ ο λ ή * Α γ ί α ς Μαρίας (Τέρρα Σ ά ν τ α Λεμεσού) 
Σ χ ο λ ή «Φράγκλιν Χάους» Αμμοχώστου . 
Junior School Λευκωσίας. 

Έτυηώθη έν τώ Τυηογραφβ(ω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


