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Απιθμόρ 235 

Οι πεπί Λειηοςπγίαρ ηυν Γημόζιυν σολείυν Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2017, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 5 ηος πεπί ηοισειώδοςρ Δκπαιδεύζευρ 
Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν 
Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
O ΠΔPI TOIXΔIΩΓOΤ ΔΚΠΑIΓΔΤΔΩ ΝOΜO 

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 
 

 
Κεθ. 166. 

21 ηνπ 1959 
19 ηνπ 1967 
62 ηνπ 1968 
69 ηνπ 1970 
20 ηνπ 1971 
67 ηνπ 1973 
70 ηνπ 1975 
41 ηνπ 1976 
36 ηνπ 1979 
38 ηνπ 1981 
26 ηνπ 1984 
4 ηνπ 1986 

33 ηνπ 1988 
63 ηνπ 1990 

35(Η) ηνπ 1992 
93(Η) ηνπ 1992 

114(Η) ηνπ 1992 
45(Η) ηνπ 1993 
15(Η) ηνπ 1994 
95(Η) ηνπ 1994 
28(Η) ηνπ 1996 
73(Η) ηνπ 1996 
88(Η) ηνπ 1996 

86(Η) ηνπ 1998. 

Tν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ 
πεξί ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
 13.6.2008 
10.7.2009 
 23.9.2011 
 13.7.2012. 

1. Oη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε 
ηνπο πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνχο ηνπ 
2008 έσο 2012 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί 
θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ 
Γεκφζησλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνί ηνπ 2008 έσο 2017. 
 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 8 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Ο Καλνληζκφο 8 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν: 

«(α) (i)        Καλέλα παηδί δελ εγγξάθεηαη ζε λεπηαγσγείν, εθηφο αλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ 
ειηθία ησλ ηξηψλ (3) ρξφλσλ πξηλ απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 
θαηά ην νπνίν γίλεηαη ε εγγξαθή: 

Ννείηαη φηη, γηα ην Νεπηαγσγείν Ρηδνθαξπάζνπ, ζην νπνίν πθίζηαληαη ηδηάδνπζεο 
ζπλζήθεο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ θαη’ εμαίξεζε εγγξαθή παηδηνχ, ην 
νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ (3) ρξφλσλ νπνηεδήπνηε  θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, σο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 7. 

  (ii) Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε παηδηνχ ζε λεπηαγσγείν 
απνηειεί ε απηνεμππεξέηεζή ηνπ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα παηδί κε εηδηθέο 
αλάγθεο, ην νπνίν αμηνινγήζεθε απφ ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο 
θαη Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο Νφκν, θαη γηα ην νπνίν έρεη πξνζδηνξηζηεί ε παξνρή εηδηθήο 
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ή ε παξνρή άιισλ δηεπθνιχλζεσλ.». 

 
 
 
 
 
 
 
 

113(Η) ηνπ 1999 
69(Η) ηνπ 2001 

87(Η) ηνπ 2014. 
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