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Ν. 221/91

Ο πε ρί Εκπαιδε υτικών Πε ριφε ρε ιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημε ρίδα 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 ψηφίζε ι ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρε ται ως ο πε ρί Εκπαιδε υτικών Πε ρι
φερειών Νόμος του 1991.
2. Στον παρόντα Νόμο, ε κτός αν από το κε ίμε νο προκύπτε ι δια
φορετική έννοια—
«γονέας» σημαίνε ι το φυσικό ή θε τό γονέα ή άλλο πρόσωπο που
έχει νόμιμα την κηδεμονία του μαθητή"
«δημόσιο σχολε ίο» έχε ι την έννοια που δίνε ι στον όρο αυτό το
άρθρο 2 των πε ρί Δημόσιας Εκπαιδε υτικής Υπηρε σίας Νόμων του
1969 μέχρι 1988

«Διευθυντής» σημαίνε ι τον οικε ίο Διε υθυντή κάθε βαθμίδας ε κπαί
δευσης του Υπουργείου Παιδε ίας'
«εκπαιδευτική πε ριφέρε ια» ή «πε ριφέρε ια» σημαίνε ι γε ωγραφική
περιοχή στην οποία πε ριλαμβάνε ται ένα τουλάχιστο σχολε ίο, και η
οποία, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου*
«σχολείο» σημαίνει δημόσιο σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδε ίας.
3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορε ί με απόφαση του που δημο
σιεύεται στην Επίσημη Εφημε ρίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσε ι μια ή
περισσότερες ε κπαιδε υτικές πε ριφέρε ιε ς σε οποιαδήποτε πόλη, τμήμα,
διαμέρισμα ή ε παρχία.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των ε κπαιδε υτικών
περιφερειών, λαμβάνε ι υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά δε δομένα κάθε
περιοχής έπε ιτα από σχετική έρε υνα που διεξάγεται για το σκοπό αυτό.
(3) Κάθε ε κπαιδε υτική πε ριφέρε ια καθορίζε ται με αναφορά σε όλα τα
χωριά ή τις πε ριοχές που πε ριλαμβάνονται σ' αυτή όπως και σε όλα τα
σχολεία που ανήκουν στην περιφέρεια, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
(4) Χωριό ή πε ριοχή που πε ριλαμβάνε ται σε μια ε κπαιδε υτική πε ρι
φέρεια μπορεί να περιληφθεί και σε άλλη ε κπαιδε υτική πε ριφέρε ια.

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

10 του 1969
67 του 1978
53 του 1979
4 του 1985
100 του 1985
168 του 1986
65 του 1987
157 του 1987
162 του 1987
180 του1987
245 του 1987
76 του 1988
107 του 1988
244 του 1988.

Καθορισμός
εκπαιδευτικών
περιφερειών.
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Εγγραφή
μαθητών
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δευτικής το υς
περιφέρειας.
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σχολείο
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εκπαιδευτικής
περιφέρειας.
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4.—(1) Οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν σ τις αναφερόμενες σ το εδάφιο
(2) σ χολικές τάξεις, των οποίων οι γονείς κατοικούν ή διαμένουν σ ε
χωριό, περιοχή ή πόλη εκπαιδευτικής περιφέρειας εγγράφονται μόνο σ ε
σχολείο ή σχολεία της περιφέρειας αυτής.
(2) Στο διάταγμα δυνάμει του οποίου καθορίζεται κάθε εκπαιδευτική
περιφέρεια ορίζονται και οι σ χολικές τάξεις για τις οποίες ισ χύει το
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αν αυτό κρίνεται σ κόπιμο.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), μαθητής δικαιούται
να εγγραφεί σ ε σ χολείο έξω από την εκπαιδευτική περιφέρεια του αν δεν
υπάρχει σ χολείο του τύπου σ το οποίο θα εγγραφεί σ τη δική του
περιφέρεια.
5.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί με αιτιολογημένη απόφασ η του να
επιτρέψει την εγγραφή μαθητή μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας σ ε
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 σ χολίατρο που
ορίζεται από τον Υπουργό και υπαγορεύουν την φοίτησ η του σ ε
άλλη περιφέρεια*
(β) η αποβολή του μαθητή από το σ χολείο της περιφέρειας του, αν
δεν αποκλείεται η εγγραφή του σε άλλο δημόσιο σ χολείο·
(γ) άλλοι λόγοι τους οποίους ο Διευθυντής θεωρεί σοβαρούς.
6. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύσ τερα από εισ ήγησ η του Υπουργού,
μπορεί να καταρτίσ ει σ χέδιο επιδότησ ης των εξόδων μεταφοράς με τα
οποία επιβαρύνονται οι μαθητές λόγω της εφαρμογής του σ υσ τήματος
των εκπαιδευτικών περιφερειών.
7. Η εγγραφή του μαθητή σ ε σ χολείο κατά παράβασ η των διατάξεων
του παρόντος Νόμου σ υνισ τά πειθαρχικό παράπτωμα του διευθυντή του
σχολείου.
8. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισ μούς για τη ρύθμισ η
οποιουδήποτε θέματος το οποίο κρίνεται αναγκαίο να ρυθμισ τεί για την
καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για κάθε θέμα το οποίο
χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισ μό.
9.—(1) Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1963 καταργείται.
(2) Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες που καθορίσ τηκαν με βάσ η τον περί
Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμο του 1963 που καταργήθηκε θα
εξακολουθήσουν να ισ χύουν σ αν να είχαν καθορισ τεί με βάσ η τον
παρόντα Νόμο.

