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Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 221 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκπαιδευτικών Περι

φερειών Νόμος του 1991. 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει δια

φορετική έννοια— 
«γονέας» σημαίνει το φυσικό ή θετό γονέα ή άλλο πρόσωπο που 

έχει νόμιμα την κηδεμονία του μαθητή" 
«δημόσιο σχολείο» έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 
1969 μέχρι 1988

«Διευθυντής» σημαίνει τον οικείο Διευθυντή κάθε βαθμίδας εκπαί
δευσης του Υπουργείου Παιδείας' 

«εκπαιδευτική περιφέρεια» ή «περιφέρεια» σημαίνει γεωγραφική 
περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστο σχολείο, και η 
οποία, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου* 

«σχολείο» σημαίνει δημόσιο σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης· 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας. 

3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του που δημο
σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει μια ή 
περισσότερες εκπαιδευτικές περιφέρειες σε οποιαδήποτε πόλη, τμήμα, 
διαμέρισμα ή επαρχία. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των εκπαιδευτικών 
περιφερειών, λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα κάθε 
περιοχής έπειτα από σχετική έρευνα που διεξάγεται για το σκοπό αυτό. 

(3) Κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια καθορίζεται με αναφορά σε όλα τα 
χωριά ή τις περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτή όπως και σε όλα τα 
σχολεία που ανήκουν στην περιφέρεια, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

(4) Χωριό ή περιοχή που περιλαμβάνεται σε μια εκπαιδευτική περι
φέρεια μπορεί να περιληφθεί και σε άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια. 
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Εγγραφή 
μαθητών 
μόνο 
σε σχολείο 
ή σχολεία 
της εκπαι
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περιφέρειας. 
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Πειθαρχική 
ευθύνη. 

Κανονισμοί. 

Κατάργηση 
Ε.Κ.Ν. 
5 του 1963. 

4.—(1) Οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν στις αναφερόμενες στο εδάφιο 
(2) σχολικές τάξεις, των οποίων οι γονείς κατοικούν ή διαμένουν σε 
χωριό, περιοχή ή πόλη εκπαιδευτικής περιφέρειας εγγράφονται μόνο σε 
σχολείο ή σχολεία της περιφέρειας αυτής. 

(2) Στο διάταγμα δυνάμει του οποίου καθορίζεται κάθε εκπαιδευτική 
περιφέρεια ορίζονται και οι σχολικές τάξεις για τις οποίες ισχύει το 
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), μαθητής δικαιούται 
να εγγραφεί σε σχολείο έξω από την εκπαιδευτική περιφέρεια του αν δεν 
υπάρχει σχολείο του τύπου στο οποίο θα εγγραφεί στη δική του 
περιφέρεια. 

5.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να 
επιτρέψει την εγγραφή μαθητή μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας σε 
σχολείο άλλης περιφέρειας αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 

(2) Σοβαροί λόγοι με την έννοια του παρόντος άρθρου, θεωρούνται οι 
πιο κάτω: 

(α) Λόγοι υγείας του μαθητή που βεβαιώνονται από σχολίατρο που 
ορίζεται από τον Υπουργό και υπαγορεύουν την φοίτηση του σε 
άλλη περιφέρεια* 

(β) η αποβολή του μαθητή από το σχολείο της περιφέρειας του, αν 
δεν αποκλείεται η εγγραφή του σε άλλο δημόσιο σχολείο· 

(γ) άλλοι λόγοι τους οποίους ο Διευθυντής θεωρεί σοβαρούς. 
6. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, 

μπορεί να καταρτίσει σχέδιο επιδότησης των εξόδων μεταφοράς με τα 
οποία επιβαρύνονται οι μαθητές λόγω της εφαρμογής του συστήματος 
των εκπαιδευτικών περιφερειών. 

7. Η εγγραφή του μαθητή σε σχολείο κατά παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του διευθυντή του 
σχολείου. 

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση 
οποιουδήποτε θέματος το οποίο κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστεί για την 
καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για κάθε θέμα το οποίο 
χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό. 

9.—(1) Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1963 καταργείται. 
(2) Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες που καθορίστηκαν με βάση τον περί 

Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμο του 1963 που καταργήθηκε θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν σαν να είχαν καθοριστεί με βάση τον 
παρόντα Νόμο. 


