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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Του Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 5ην Σεπτεμβρίου 1962, 
τον παρόντα Νόμον τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, δημοσιεύεται 
ούτος συμφώνως τω άρθρω 104 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 14 τοΟ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌς ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉς 
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ ) ΝΟΜΟΣ 1962 

1. Ό παρών Νόμος θά καλήται δ περί Στοιχειώδους Έκπαιδεύ- Συνοπτικός 
σεως (Τροποποιητικός περι Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως) Νόμος τίτλος. 
1962. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω οι χρησιμοποιούμενοι δροι έχουσι τήν έν Ερμηνεία, 
τω Νόμω περί Στοιχειώδους 'Εκπαιδεύσεως, Κεφ. 166, καθοριζομέ-
νην έννοιαν. 

3.—(1) Ό γονεύς οιουδήποτε παιδιού υποχρεούται όπως έπιτρέπη Ύποχρέωσις 
και έπιδάλλη τήν τακτικήν αύτοΟ φοίτησιν εις σχολεΐον στοιχειώδους γονέων δπως 
εκπαιδεύσεως ή δπως παρέχη εις τό παιδίον ίκανοποιητικήν, κατά ! π ι ^? ο υ ν κ ? 1 

τήν κρίσιν του ΔιευθυντοΟ Γραφείου Παιδείας, έκπαίδευσιν, άνάλο- τ^
ι
π α ι δ [°

υ^,ν
ς 

γον προς τήν παρεχομένην εις τοιούτο σχολεΐον. τήν φοίτησιν 
(2) Ή ύποχρέωσις αϋτη του γονέως διαρκεί μέχρις δτου τό παι- ^ ^ ^ ^ 

δίον περάτωση τήν φοίτησιν ή τουλάχιστον φοίτηση έπί έπταετίαν Τκ^αώεύσα,κ. 
εις σχολεΐον στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ή μέχρις δτου τό παιδίον 
έχει έκπαιδευθή, κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού Γραφείου Παιδείας, 
εις έπίπεδον άνάλογον προς τό τής εκπαιδεύσεως τής παρεχομένης 
εις άπαντα τά έτη σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 

4. 'Εάν ό γονεύς οιουδήποτε παιδιού κατ' επανάληψιν καΐ άνευ Παραβάσεις 
σπουδαίου λόγου παραλείπη νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις τοΟ ίων γονέων 
προηγουμένου άρθρου εΐνα'ι ένοχος αδικήματος και τιμωρείται διά καίποιναΐ. 
προστίμου μέχρι πέντε λιρών διά τήν πρώτην παράβασιν καΐ μέχρι 
δέκα λιρών δι' έκάστην πρόσθετον παράβασιν. 
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Σπουδαίοι 
λόγοι δι* οΟς 
αίρεται ή 
ΰποχρέωσις. 

Κανονισμοί. 

Κατώρνησις 
τοΟ Μέρους Χ 
τοΟ Κεφ. 166. 

5. Ώ ς σπουδαίοι λόγοι έν τφ ίΐροηγουμένω άρθρω νοούνται οι 
ακόλουθοι: 

(α) Ή μή ϋπαρξις λειτουργούντος σχολείου είς άπόστασιν δύο 
μιλίων ή μικροτέραν άπό της οίκίας του γονέως ή ή μή 
παροχή δωρεάν μεταφοράς έάν τό σχολεϊον απέχει πέραν 
των δύο μιλίων έκ της οΙκίας του γονέως. 

(β) Έάν τό παιδίον δέν δύναται νά φοίτα είς σχολεϊον ή νά εκ
παιδεύεται διά λόγους υγείας ή δι* άναπότρεπτον αΐτίαν. 

(γ) Έάν τό Λικαστήριον πέισθη δτι ό γονεύς κατέβαλε πδσαν 
δυνατ,ήν πρρσπάθειαν δπως συμμρρφωθη προς τάς διοττάξεις 
του παρόντος Νόμου ή έάν κατά τήν κρίσιν του Δικαστηρίου 
ύπάρχη άλλη εϋλογος αΙτία. 

6. Ε Ιδικοί Κανονισμοί εγκρινόμενοι Οπό της Συνελεύσεως ρυθμί
ζουν τάς λεπτομέρειας της εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 

7. Τό μέρος Χ του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, 
Κεφ. 166, καταργείται. 

Έχυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


