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Ο περί Ειδικής Έκτκηδεύσεως Νόμος <τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως εις τήν έπίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως Ι 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. ! 

'Αριθμός 47 τοΟ 1979 
ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
Ή Βουλή των * Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος Θά άναφέρηται ώς δ περί Είδικής Έκπαιδεύ- Σιη-σπτικός 

σεως Νόμος τοΰ 1979. τίτλος. 
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 

φόρος έννοια— 
«άσκήσιμα παιδία» σημαίνει παιδία τά όποια λόγω σοβαράς 

νοητικής καθυστερήσεως, κυμαινόμενης μεταξύ 25—50 του δείκτου 
νοημοσύνης, χρήζουν είδικής εκπαιδεύσεως ώς καθορίζεται έν τω 
άρθρω. 4" 

«δημοσία σχολή» σημαίνει σχολήν τήν εύθύνην τής διοικήσεως 
καΐ συντηρήσεως τής οποίας φέρει ή Δημοκρατία' 
. «δυσπροσάρμοστα παιδία» σημαίνει παιδία τά όποια λόγω εμφα

νούς συναισθηματικής άσταθείας ή ψυχολογικών διαταραχών 
έχουν ανάγκην ειδικής αγωγής διά νά επιτύχουν τήν προσωπικήν, 
κοινωνικήν ή έκπαιδευτικήν προσαρμόγήν των καΐ τά όποια χρή
ζουν είδικής εκπαιδεύσεως ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 4' 

«έκπαιδευτικώς καθυστεροΟντα παιδία» σημαίνει παιδία τά 
όποια παρουσιάζουν σοβάράν έκπαιδευτικήν καθυστέρησιν και 
περιλαμβάνουν— 

(α) παιδία παρουσιάζοντα έλαφράν πνευματικήν καθυστέρησιν 
μέ δείκτην νοημοσύνης 50—70' 

(β) παιδία άργομαθή μέ δείκτην νοημοσύνης 70—85* καΐ 
(γ) παιδία μέ οιονδήποτε δείκτην νοημοσύνης τά όποια δι* οιον

δήποτε λόγον υστερούν εμφανώς είς τήν άπόδοσίν των άπό 
παιδία μέσης Ικανότητος της ηλικίας των, 

καΐ τά όποια χρήζουν είδικής εκπαιδεύσεως ώς καθορίζεται έν 
τω άρθρω 4' 

«παιδίον» σημαίνει πρόσωπον ηλικίας μεταξύ της πέμπτης και 
δεκάτης Ογδόης επετείου των γενεθλίων του* 
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"Ιδριοι»; 
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ϋχυΚαΙ 
Ι„ ιδικής 
Έκπαιδεύ-

off.x;. 

"Ένηαζυς, 
καττάτοοξις, 
άνοβκαίΓάταζις. 

«σχολή ειδικής εκπαιδεύσεως» ή «σχολή» σημαίνει σχολήν όπου 
παρέχεται είδική έκπαίδευσις άλλα δέν περιλαμβάνει τό Κέντρον 
Βιομηχανικής Καταρτίσεως Αναπήρων ή τήν Είδικήν Ε π α γ γ ε λ 
ματικών Σχολήν Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' . 

«σωματικώς ανάπηρα παιδία» σημαίνει παιδία τα όποια κατέ
στησαν συγγενώς, οίκογενώς ή έπικτήτως άνόίτν()ρα, των 
οποίων ή αναπηρία, κινητική ή αίσθητηριακή, είναι τοιαύτη ώστε 
να χρήζουν ειδικής εκπαιδεύσεως ώς καθορίζεται έν τω άρθρω 4" 

«Τμηματάρχης» σημαίνει τόν Τμηματάρχην στοιχειώδους ή 
μέσης εκπαιδεύσεως αναλόγως της περιπτώσεως' 

«Υπουργός» και «Ύπουργεϊον» σημαίνει τόν Ύπουργόν Παιδείας 
και τό Ύπουργεϊον Παιδείας και πάν Τμήμα αύτου αντιστοίχως. 
3.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δι* αποφάσεως αύτου Ιδρύει 

δημοσίας σχολάς ειδικής εκπαιδεύσεως. 
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του περί 'Ιδιωτικών Σχολείων 

Νόμου τοΰ 1971 ή οίουδήποτε έτερου διέποντος τά Ιδιωτικά σχολεία 
Νόμου, Ιδιώται, σωματεία f\ Ιδρύματα δύνανται νά Ιδρύουν σχολάς 
ε Ιδικής εκπαιδεύσεως έν τοις εφεξής καλουμένας «Ιδιωτικαί σχολαί». 

(3) At Ιδιωτικαί σχολαί δύνανται νά καταστούν δημόσιαι ή νά 
λειτουργούν βάσει είδικών διευθετήσεων μεταξύ τών Ιδρυτών αυτών 
και του Υπουργείου. 

4. Τά χρήζοντα ειδικής εκπαιδεύσεως παιδία εΐναι : 
(α) Τά δυσπροσάρμοστα* 
(β) τά άσκήσιμα* 
(γ) τά σωματικώς ανάπηρα* καΐ 
(δ) τά έκπαιδευτικώς καθυστεροΟντα. 

5.(1) Ή είδική έκπαίδευσις τών έν άρθρω 4 παιδιών παρέχεται 
αναλόγως της περιπτώσεως : 

(α) ΕΙς σχολάς δυσπροσαρμόστων παιδίων' 
(β) είς σχολάς άσκησίμων παιδίων 
(γ) είς σχολάς σωματικώς αναπήρων παιδίων" 
(δ) είς σχολάς έκπαιδευτικώς καθυστερούντων παιδίων" και 
(ε) είς είδικάς τάξεις λειτουργούσας εις τά οτυνήθη σχολεία 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ή μέσης εκπαιδεύσεως, αναλό
γως τής περιπτώσεως. 

(2) 'Εκάστη σχολΛ ή είδική τάξις παρέχει έκπαίδευσιν ήτις χορη
γείται διά καταλλήλων προγραμμάτων και μεθόδων προσηρμο
σμένων προς τάς άνάγκας τών μαθητών αυτής. 

6.—(1) Ή ένταξις, κατάταξις ή άνακατάταξις οίουδήποτε παιδίου 
είς οίρνδήποτε τών έν τώ Αρθρω 4 αναφερομένων κατηγοριών καΐ ή 
συνεπεία ταύτης ενδεδειγμένη διευθέτησις ενεργείται ύπό του οικείου 
Τμηματάρχου επί xf\ βάσει τών πορισμάτων τής πολυθεματικής εξε
τάσεως καΐ τών εΐοηγήσκων τής οίκείας ψυχοπαιδαγωγικής Επι
τροπής άφοΟ .αυτή λάβη ότι' όψιν τά έν τω έδαφίω (2) αναφερόμενα 
κριτήρια. 
\.;(2)νΤ^.'κρ.ιτήρια δι*; εντάξιν, κατάταξιν ή άνακατάταξιν εΐναι : 

(α) ΤΑ γενικόν έπίπεδον πνευματικής Ικανότητος'1 

(Ρ) ή εμφανής συμπεριφορά, αϊ δεξιότητες ή είδικαΐ δυσχέρειαι 

(γ) ή εκπαιδευτική έτίΐτευξις' 
; (δ) νή; επαγγελματική δβξιοτηςν καΐ 



837 Ν. 47/79 

(ε) ή έκτίμησις στοιχείων έκ του άτομικοΟ και οικογενειακού 
ιστορικού, κλινικών εξετάσεων και των διαφόρων αλληλο
επιδράσεων και περιβαλλοντικών συγκυριών. 

(3) Οιαδήποτε ένστασις κατά της εντάξεως, κατατάξεως ή άνακα
τατάξεως οιουδήποτε παιδιού ενεργούμενη δυνάμει τών προηγου
μένων έδαψίων υποβάλλεται είς τον Ύπουργόν δστις αποφασίζει έπ' 
αυτής. 

7. Ή μετακίνησις παιδίου άπό σχολήν είς έτερον ή σύνηθες σχο Μβτακίιησις. 
λεΐον στοιχειώδους ή μέσης εκπαιδεύσεως ενεργείται Οπό του οικείου 
Τμηματάρχου κατόπιν εισηγήσεως της οικείας Ψυχοπαιδαγωγικής 
'Επιτροπής. 

8.—(1) Είς έκάστην Έπαρχίαν λειτουργεί Ψυχοπαιδαγωγική Έπι Ψυχσπαιδα
τροπή, συγκειμένη εξ ενός ψυχιάτρου και ενός κλινικού ψυχολόγου, ^^^ροπή 
οριζομένων ύπό του Υπουργείου Υγείας, ενός εκπαιδευτικού ψυχο
λόγου και έτερου εκπαιδευτικού λειτουργού, οριζομένων ύπό του 
Υπουργείου Παιδείας και ενός κοινωνικού λειτουργοί), οριζομένου 
ύπό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ήτις 
κέκτηται τάς ύπό τών άρθρων 6 καΐ 7 καθοριζομένας αρμοδιότητας 
έν σχέσει προς τήν Ινταξιν, κατάταξιν ή άνακατάταξιν ή μετακίνησιν 
τών παιδίων. 

(2) Είς τήν Ψυχοπαιδαγωγικήν Έπιτρσπήν προκειμένου περί άνα
κατατάξεως μετέχει καΐ ό Διευθυντής της Σχολής είς τήν οποίαν 
φοίτα το παιδίον. 

9.—(1) Καθιδρύεται Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική 'Επιτροπή Συμβουλευτική 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς «ή Επιτροπή») συγκειμένη έξ ενός 'EimPOTV 
εκπροσώπου έξ έκαστου τών Υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών 
και Υγείας, δύο εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων και έτερων πέντε μελών εχόντων έγνωσμένον 
ενδιαφέρον δια τήν είδικήν έκπαίδευσιν, έξ ών τό §ν νά προέρχεται 
έκ τών γονέων τών παιδίων τά δποΐα έχουν ανάγκην ειδικής εκπαι
δεύσεως και έτερον νά υποδεικνύεται ύπό τής Παγκυπρίου 'Οργα
νώσεως Ελλήνων Διδασκάλων» απάντων διοριζομένων ύπό του 
Υπουργού έπι διετεΐ θητεία* 

(2) Ή θητεία και οί λοιποί δροι υπηρεσίας τών μελών τής 'Επι
τροπής καθορίζονται έν τω εγγράφω τοό διορισμού αυτών. 

(3) Ή Επιτροπή ρυθμίζει τήν Ιδίαν αυτής διαδικασίαν, τηρου
μένου δε παντός τοιούτου κανονισμού, τό ήμισυ τών μελών αυτής 
πλέον ενός συνιστώσιν άπαρτίαν. 

(4) Ή 'Επιτροπή μελέτα, συζητεί καΐ διατυπώνει είσηγήσεις έπί: 
(α) γενικών θεμάτων τής ειδικής εκπαιδεύσεως' 
(β) σχεδίων αναπτύξεως τής ειδικής εκπαιδεύσεως" και 
(γ) συναφών ειδικών θεμάτων παραπεμπομένων ύπό τοΟ 

Υπουργού. 

10.—(1) Παρ' έκαστη σχολή είδικής εκπαιδεύσεως, δημοσία ή Διοικητικά 
ιδιωτική, διορίζεται ύπό του Υπουργικού" Συμδουλίου πενταμελές 2 u v e ^«* 
Διοικητικόν Συμδούλιον συγκείμενον έξ ενός Προέδρου καΐ έτερων ^ , χ ^ 
τεσσάρων μελών. 

(2) Ό Πρόεδρος καΐ τά μέλη τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τοπικοί παράγοντες Εχοντες έγνωσμένον ενδιαφέρον διά τήν έίδι'κήν 
έκπαίδευσιν, έξ ών ό εις νά εΐνσι κατά προτίμησιν γονεύς παιδίου 
•έχοντος ανάγκην είδικής εκπαιδεύσεως : 
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Νοείται οτι προκειμένου περί τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ιδιω
τικής σχολής δέον ΰπως έξασφαλίζηται ή δέουσα έκπροσώπησις του 
ίδιοκτήτου, δυναμένου τούτου νά ύποβάλη είσήγηοιν δσον άφορα εις 
τή\ σύνΟεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(3) Ή θητεία τοΰ Προέδρου καί τών έτερων μελών .τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου είναι τριετής: 

Νοείται δτι το 'Υπουργικών Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε 
χρόνον πρό τής λήξεως της θητείας αυτών νά τερματίζη τον διορι
σμών του Προέδρου ή οίουδήποτε έτερου μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

(4) Το Διοικητικών Συμβούλιον δύναται νά ενεργή ανεξαρτήτως 
της'χηρείας οιασδήποτε θέσεως αύτου. 

(5) Έ ν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύ
ματος του Προέδρου ή έτερου μέλους του Διοικητικού '.Συμβουλίου 
καί έφ' δσον χρόνον διαρκόΟσι ταύτα, δ Υπουργός δύναται νά διο
ρίση έτερον πρόσωπον Τνα ενεργή ώς Πρόεδρος ή μέλος ώς θα ήτο 
ή περίπτωσις, διαρκούσης τής τοιαύτης απουσίας ή του κωλύματος, 

(6)*—(α) Ό πρόεδρος συγκαλεί τάς συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου καί προεδρεύει αυτών : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής τής σχολής δύναται δπως παρίσταται εις 
τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, πλην τών περιπτώ
σεων καθ* άς το. Διοικητικών Συμβούλιον ήθελεν ήτιολογημένως 
αποφασίσει άλλως, λαμβάνει μέρος είς τάς διεξαγόμενος συζητήσεις 
καί εκφράζει τήν γνώμην αύτου, άλλ' άνευ δικαιώματος ψήφου. 

(Ρ) Άπαρτίαν άποτελουσι τρία παρόντα μέλη. 
(γ) Τώ Διοικητικών Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας έν 

περιπτώσει δέ Ισοψηφίας ό προεδρεύων τής συνεδριάσεως έχει οευ
τέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(7) Τώ Διοικητικών Συμβούλιον άσκεΐ έποπτείαν έπί της λειτουρ
γίας τής σχολής, μέριμνα διά τήν έξασφάλισιν τών προϋποθέσεων 
πρώς βελτίωσιν τών συνθηκών φοιτήσεως, ευημερίας καί αποκατα
στάσεως τών μαθητών καί άσκεΐ πάσαν αλλην έξουσίαν καί έκτελεΐ 
πάν Ετερον καθήκον τώ όποιον ανατίθεται είς αυτό δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος ή οίουδήποτε έτερου Νόμου ή οίωνδήποτε 
>'πΐ τη βάσει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών. 

(8) Τώ Διοικητικών Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων τών διατά
ξεων του παρόντος Νόμου, δίχως ρυθμίζη τά τών εργασιών αύτου 
και Ιδιαιτέρως τά της συγκλήσεως τών συνεδριάσεων, την προς 
τούτο διδομένην είδοποίησιν, τήν κατά τάς συνεδριάσεις άκολου
θουμένην διαδικασίαν καί τήν τήρησιν τών πρακτικών, διά κανο
νισμών εγκρινομένων Οπό τοΟ ΎπουργοΟ. 

χίΜΜοίηο... | | . Πάς Διευθυντής δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου ώς καί 
,π;ίώο6Μν 1Taf. ψυχ ίατρος , ψυχολόγος , κοινωνικός λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ς ή έ τ ε ρ ο ς είδικός 
.»if.vrl>v ε^; τ , Ι ν Υ^ώσι,ν του οποίου περιέρχονται π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς π α ι δ ί ω ν εχόντων 
.ihi,,; ανάγκην είδικής εκπαιδεύσεως γνωστοποιεί άνευ καθυστερήσεως 
uuii.fOof.<.).;. ιτάσαν τοιαύτην περίπτωσιν είς τών οίκεΐον Τμηματάρχην δστις έν 
, συνεχεία μέριμνα* διά τά περαιτέρω. 

κϊΐΐ'ν·"""' ΙΖ. Ό γονεύς οιουδήποτε παιδίου τώ όποιον έχει ανάγκην είδικής 
εκπαιδεύσεως υποχρεούται δπως έπιτρέπη καί μεριμνφ διά τήν τακτι
κήν αύτοΰ φοίτησιν είς σχολήν είδικής εκπαιδεύσεως ή δπως παρέχη. 
είς τώ παιδίον Ικανοποιητικήν κατά τήν κρίσιν του Υπουργείου 
έκπαίδευσιν, άνάλογον πρώς τήν παρεχομένην είς τοιαύτην σχολήν. 
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13. ( I ) Πάς γυνεύς δστις άνευ σοβαρού λόγου παραλείπε ι νά Πα^Λάσεις 
ουμμορφωϋί) προς τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου είναι γονέων καί 
ένοχος αδικήματος και υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης αυτού ™ινα1· 
εις πρόοτιμον μη υπερβαίνον τ ά ς διακοσίας λ ίρας και περαιτέρω εις 
πρόοτιμον μη υπερβαίνον τάς δέκα λ ίρας δι' έκάστην ήμέραν καθ* 
ην εξακολουθεί το αδίκημα. 

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ό 
όρος «σοβαρός λόγος» περ ιλαμβάνε ι : 

(α) Την μη υπαρξιν λε ιτουργούσης δημοσίας σχολής ειδικής 
εκπαιδεύσεως ή άλλης σχολής παρεχούσης δωρεάν εκπαί
δευα ι ν είς άπόστασιν δύο μιλίων ή μικροτέραν άπό της 
οικίας του γονέως ή τήν μή παροχή ν δωρεάν μεταφοράς 
έάν ή σχολή άπέχη πέραν των δύο μιλίων εκ της οικίας 
του γονέως. 

(β) Έ ά ν το παιδίον δέν δύναται νά φοίτα είς σχολή ν ή νά 
έκπαιδεύηται διά λόγους υγε ίας ή οι* άναπότρεπτον αίτίαν. 

( γ ) Έ ά ν τό παιδίον φοίτα είς ίδιωτικήν σχολήν ειδικής εκπαι
δεύσεως. 

(δ) Έ ά ν τό Δικαστήριον πεισθή δτι ό γονεύς κατέβαλε πασαν 
δυνατήν προσπάθειαν δπως συμμορφωθή προς τάς διατά
ξεις τοϋ παρόντος Νόμου ή έάν κατά την κρίσιν του Δικα
στηρίου ύπάρχη άλλη εύλογος αίτια. 

14. ΑΊ δημόσιαι σχολαί, οσάκις τοϋτο κρίνεται άναγκαΐον, διατη οικοτροφεία, 
ρουν οικοτροφεία είς τά όποια, τη συστάσει τοΟ Τμήματος Ύπηρε

σιον Κοινωνικής Ευημερίας, δύνανται νά διαμένουν : 
(α) Παιδία προερχόμενα άπό άκατάλληλον οίκογενειακόν περι

βάλλον' και 
(β) παιδ ία προερχόμενα άπό περιοχάς δπου δέν λειτουργεί 

κοαάλληλος διά τήν περίπτωσιν των σχολή. 

15. Τό διδακτικόν προσωπικόν των δημοσίων σχολών προέρχεται Διδακτικόν 
έκ τής δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας και αναλαμβάνει καθή προσωπικόν. 
κοντά υπό τους ορούς τους προβλεπόμενους ύπό του σχετικού 
Σχεδ ίου Υπηρεσίας . 

Ι6.(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη κανόνι καη*Μ«σμο(. 
σμούς προς καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ώς και διά τόν καθορισμ'όν ή ρύθμισιν οιουδήποτε θέματος 
τό όποιον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται ή 
δέον νά καθορισθή ή ρυθμισθή. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (1) ο'ιοιδή

ποτε τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι περί απάντων ή 
τίνων των ακολούθων θεμάτων, ήτοι : 

(α) Τήν διαδικασίαν εισδοχής και διακοπής φοιτήσεως* 
(β) τήν φοίτησιν των παιδιών είς τάς είδικάς σχολάς, τήν άπο

δολήν, Ινταξιν, κατάταξιν και άνακατάταξιν , ή μετακίνησιν 
των παιδίων άπό σχολήν εις έ τ έ ρ α ν 

( γ ) τά προσόντα, εκπαιδευτικά ή άλλα , τά όποια δέον νά Ιχουν 
οι διδάσκαλοι ή καθηγηταί" 

(δ) τά καθήκοντα και εξουσίας των διδασκάλων και καθη

γ η τ ώ ν 
(ε) τό π ρ ό γ ρ α μ μ α μαθημάτων, διδασκαλίας και τήν εν γένει 

έκπαίδευσιν τών παιδίων* 
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( ο ι ) ιά βιβλία Mil ί ι ιο ιπ ικά μ£ο« χά Λ ποία 0Λ χρηοφοιτοκ',η'ται' 
(£,) u'|v ΐιιιϋαρχίαν ή οποία 0ά επιβάλλεται" 
(η) τήν ύγείαν, καθαριότητα, Ιατρική ν έξέτασιν, νοαηλίαν, άγω

γήν καΐ διατροφήν των παιδιών" κάΙ 
(θ) τα σχολικά κτίρια, κήπους, γήπεδα και άλλα υποστατικά 

τά όποια θά χρησιμοποιώντας 
(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τη δάσει του παρόντος Νόμου 

κατατίθενται είς τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρο
δόν τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 
'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως άύτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρε», τότε οΟτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ίσχύϊ 
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως 
τούτων, έν δλω ή έν μέρει, ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων 
ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς 
ήθελον οϋτω τροποποιηθη ύπ* αύτης καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

ομβαηική 17. ΑΙ κατά τήν εναρξιν της Ισχύος του παρόντος Νόμου λειτουρ
{σίις. νοΟσαι σχολαί είδικής εκπαιδεύσεως υποχρεούνται δπως συμμορφω

θώσι προς τάς διατάξεις άύτοΟ. 


