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836 Ν. 95(Ι)/94 

Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1994 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 166. 

21 του 1959 
19 του 1967 
62 του 1968 
69 του 1970 
20 του 1971 
67 του 1973 
70 του 1975 
41 του 1976 
36 του 1979 
38 του 1981 
26 του 1984 
4 του 1986 
33 του 1988 
63 του 1990 

35(1) του 1992 
114(1) του 1992 
45(1) του 1993 
15(1) του 1994. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 51Γ 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1981. 

Τροποποίηση 
της επιφύ
λαξης (β) του 
εδαφίου (1) 
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1981. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
38 του 1981. 

Αριθμός 95(D του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 

2. Το άρθρο 51Γ του βασικού νόμου, που εκτίθεται στο άρθρο 8 του περί 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981, τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) των 
λέξεων «Υπουργός Οικονομικών εν συνεννοήσει μετά του Υπουργού 
Παιδείας» (πέμπτη και έκτη γραμμές) με τις λέξεις «Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού»· 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) των λέξεων «Υπουργού 
Οικονομικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμές) με τις λέξεις «Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού». 

3. Η επιφύλαξη (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου, που 
εκτίθεται στο άρθρο 10 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1981, τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Υπουργός 
Οικονομικών εν συνεννοήσει μετά του Υπουργού Παιδείας» (πέμπτη και έκτη 
γραμμές) και των λέξεων «Υπουργός Οικονομικών» (δέκατη και ενδέκατη γραμμές) 
με τις λέξεις «Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού». 

4. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «Ο Υπουργός Οικονομικών εν συνεννοήσει μετά του Υπουργού Παιδείας», 
που προστέθηκαν με το άρθρο 6 του Νόμου 38 του 1981, με τις λέξεις «Ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού». 


