
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
    H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

 
 

5 του 1971 

56 του 1983 

123 του 1985 

154(Ι) του 1999 

18 (Ι) του 2004 

109(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Σχολείων και Φροντιστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και 

Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 μέχρι 2006 (που στη συνέχεια 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 2008. 

 
Τροποποίηση  

του άρθρου 2 

του βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο  2  του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α)  Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του: 

 

       «‘θερινό σχολείο’ σημαίνει σχολείο το οποίο λειτουργεί μεταξύ 

της  1ης Ιουνίου και της  30ης  Σεπτεμβρίου.»· 

 

(β)  με  τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος του ορισμού του 

όρου «ιδιωτικόν σχολείον ή ιδιωτικόν φροντιστήριον» και την 

προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «αλλά περιλαμβάνει 

θερινό σχολείο∙».   

 
Τροποποίηση  

του άρθρου 6  

του βασικού νόμου.  

3. Το εδάφιο  (4)  του άρθρου  6  του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «‘Ιδιωτικόν 

Φροντιστήριον’» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή  ‘Θερινό Σχολείο’». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, πριν από 

την επιφύλαξη, και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «ή, 

προκειμένου περί θερινού σχολείου, δύο μήνες τουλάχιστον πριν 

από την έναρξη λειτουργίας του τους θερινούς μήνες.». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο  19  του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με άνω και κάτω τελεία και 

την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι, διευθυντής θερινού σχολείου μπορεί να είναι ο 

διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου στις εγκαταστάσεις του 

οποίου λειτουργεί το θερινό σχολείο.». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο  24  του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

(α)  Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«φροντιστήρια» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «και τα θερινά 

σχολεία»· 

 

(β)  με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«φροντιστήρια» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «και τα θερινά 

σχολεία». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού νόμου. 

7. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 25  του 

βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος αυτής της 

άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «που 

λειτουργεί μεταξύ των ωρών 4 μ.μ. και 10 μ.μ.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 27Α 

του βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο  27Α  του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «ιδιωτικού φροντιστηρίου» και 

πριν από το κόμμα (πρώτη και δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή 

θερινού σχολείου». 

 
Αναθεώρηση 

χρηματικών ποινών. 
9. Η αναφορά σε χρηματικές ποινές που γίνεται στα άρθρα του 

βασικού νόμου που καταγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο 

κάτω Πίνακα αντικαθίστανται από την αντίστοιχη αναφορά που 

καταγράφεται στη δεύτερη στήλη αυτού: 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

Πρώτη  στήλη Δεύτερη  στήλη 

 «τας χιλίας λίρας» 

(΄Αρθρο 13, εδάφιο (4), τέταρτη 
και πέμπτη γραμμή) 
 

 «τις δέκα χιλιάδες ευρώ» 

 «τας διακοσίας λίρας.» 

(΄Αρθρο 23, τέλος εδαφίου (2))  

 «τις δύο χιλιάδες ευρώ.» 

 «τας διακοσίας λίρας.» 

(΄Αρθρο 24, τέλος εδαφίου (2))  

 «τις δύο χιλιάδες ευρώ.» 

 «τας διακοσίας λίρας» 

(΄Αρθρο 26, εδάφιο (1), όγδοη 
γραμμή)  
 

 «τις δύο χιλιάδες ευρώ» 

 «τας δέκα λίρας» 

(΄Αρθρο 26, εδάφιο (1), ένατη  
γραμμή)  
 

 «τα εκατό ευρώ» 

 «τας εκατόν λίρας.» 

(΄Αρθρο 26, τέλος εδαφίου (2)) 

 «τα χίλια ευρώ.» 

 
 
ΙΧ/ΜΓ (23.01.049.079-2008) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται: 

(α) η κάλυψη του νομοθετικού κενού για τη λειτουργία θερινών σχολείων, και 

(β) η αναθεώρηση του ύψους των ποσών για τις χρηματικές ποινές, ώστε να 
ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. 

 

 

 

 

                                                                            Πέτρος Κληρίδης 

                                                             Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ιουνίου 2008 
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