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Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος τοι 
1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακή 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 123 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΚΑΙ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ιδιωτικών Σχολείων 

και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα ανα

γινώσκηται ομού μετά των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστη

ρίων Νόμων του 1971 και 1983 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντι

στηρίων Νόμοι του 1971 έως 1985. 
2. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:— 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«προ της ενάρξεως του σχολικού έτους και κοινοποιείται 
προς τον Υπουργόν.» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «και υποβάλλεται 
εις τον Υπουργόν δι ' έγκρισιν τρεις τουλάχιστον μήνας 
προ της ενάρξεως του σχολικού έτους.»· 

(β) διά της εν τω τέλει του εδαφίου (1) αυτού προσθήκης της 
ακολούθου επιφυλάξεως:— 

«Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των καταβαλλομένων 
διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων θα πρέπει να 
εγκρίνωνται υπό του Υπουργού και να συνάδουν προς τα 
δεδομένα της οικονομίας, ειδικώτερον δε προς την κί

νησιν των μισθών, ημερομισθίων και τον πληθωρισμόν.»· 
και 

(γ) διά της εν τω τέλει αυτού .προσθήκης του ακολούθου νέου 
εδαφίου:— 

«(4) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμ

μορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος 
άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει 
καταδίκης, υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας 
χιλίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους 
δώδεκα μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, και 
το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστή ριον δύναται να 
διάταξη την παύσιν λειτουργίας του σχολείου ή 
φροντιστηρίου.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1971 
56 του 1983. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


