
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 1999 
 
 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 12, 39, 43 και 49 της 

Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

5 του 1971 

56 του 1983 

123 του 1985 

154(Ι) του 1999. 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Σχολείων και 

Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους 

του 1971 μέχρι 1999 (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 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 

αυτό των ακόλουθων νέων ορισμών στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά: 
  
 « “κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. 

  
 “Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη 

Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπογράφτηκε 

στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο (EE L της 03.01.1994, σ.3), όπως 

αυτή εκάστοτε ισχύει.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

3. (α) Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
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  «(1) Κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν μπορεί να ιδρυθεί: 
   
   (α) από πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της 

Δημοκρατίας ή κράτους μέλους. 
     
   (β) από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό της Δημοκρατίας 

ή κράτους μέλους, εν ενεργεία. 
     
   (γ) από καθηγητή, δάσκαλο ή άλλο εκπαιδευτικό 

δημοσίου σχολείου, εν ενεργεία. 
     
   (δ) από πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα 

σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 

ηθική αισχρότητα. 
     
   (ε) από εκπαιδευτικό ή δημόσιο υπάλληλο της 

Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που απολύθηκε ή του 

οποίου έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες στο 

παρελθόν, από τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε 

υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή 

κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λόγω σοβαρού πειθαρχικού 

παραπτώματος· 
     
   (στ) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης 

Κυβέρνησης ή οργανισμού· 
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   (ζ) όταν βάσει των υποβληθέντων εγγράφων και κατόπιν 

σύμφωνης γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής προκύπτει ότι η ίδρυση του σχολείου δεν 

αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών εντός της Δημοκρατίας, αλλά τείνει να 

ικανοποιήσει αποκλειστικά κερδοσκοπικούς 

σκοπούς.». 
     
  (β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «ή κράτους 

μέλους», αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (πρώτη 

γραμμή). 
     
Έναρξη ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει 

το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.01.255.2003 
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