
Ο πεπί Εκπαιδεςηικών Πεπιθεπειών Νόμορ 

ηος 1991 (221/1991) 

Ιζηοπικό Τποποποιήζεων 

 221/1991 

Σςvoπηικόρ ηίηλoρ 

1. Ο παρώv Νόκoς ζα αvαθέρεηαη φς o περί Εθπαηδεσηηθώv 

Περηθερεηώv Νόκoς ηoσ 1991. 

 221/1991 

Επμηvεία 

2. Σηov παρόvηα Νόκo, εθηός αv από ηo θείκεvo πρoθύπηεη δηαθoρεηηθή 

έvvoηα- 

"γovέας" ζεκαίvεη ηo θσζηθό ή ζεηό γovέα ή άιιo 

πρόζφπo πoσ έτεη vόκηκα ηεv θεδεκovία ηoσ 
καζεηή· 

"δεκόζηo ζτoιείo" έτεη ηεv έvvoηα πoσ δίvεη ζηov 
όρo ασηό ηo άρζρo 2 ηφv περί Δεκόζηας 

Εθπαηδεσηηθής Υπερεζίας Νόκφv ηoσ 1969 κέτρη 

1988· 

"Δηεσζσvηής" ζεκαίvεη ηov oηθείo Δηεσζσvηή θάζε 

βαζκίδας εθπαίδεσζες ηoσ Υπoσργείoσ Παηδείας· 

"εθπαηδεσηηθή περηθέρεηα" ή "περηθέρεηα" 

ζεκαίvεη γεφγραθηθή περηoτή ζηεv oπoία 
περηιακβάvεηαη έvα ηoσιάτηζηo ζτoιείo, θαη ε 

oπoία, θαζoρίδεηαη ζύκθφvα κε ηης δηαηάξεης ηoσ 

παρόvηoς Νόκoσ· 

"ζτoιείo" ζεκαίvεη δεκόζηo ζτoιείo δεκoηηθής ή 

κέζες εθπαίδεσζες· 

"Υπoσργός" ζεκαίvεη ηov Υπoσργό Παηδείας. 
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 221/1991 

Καθoπιζμόρ εκπαιδεςηικώv πεπιθεπειώv 

3.-(1) Τo Υπoσργηθό Σσκβoύιηo κπoρεί κε απόθαζε ηoσ πoσ 

δεκoζηεύεηαη ζηεv Επίζεκε Εθεκερίδα ηες Δεκoθραηίας, vα θαζoρίζεη 
κηα ή περηζζόηερες εθπαηδεσηηθές περηθέρεηες ζε oπoηαδήπoηε πόιε, 

ηκήκα, δηακέρηζκα ή επαρτία. 

(2) Τo Υπoσργηθό Σσκβoύιηo, θαηά ηov θαζoρηζκό ηφv εθπαηδεσηηθώv 

περηθερεηώv, ιακβάvεη σπόυε ηα θoηvφvηθooηθovoκηθά δεδoκέvα θάζε 

περηoτής έπεηηα από ζτεηηθή έρεσvα πoσ δηεξάγεηαη γηα ηo ζθoπό ασηό. 

(3) Κάζε εθπαηδεσηηθή περηθέρεηα θαζoρίδεηαη κε αvαθoρά ζε όια ηα 

τφρηά ή ηης περηoτές πoσ περηιακβάvovηαη ζ' ασηή όπφς θαη ζε όια ηα 
ζτoιεία πoσ αvήθoσv ζηεv περηθέρεηα, αv ασηό θρίvεηαη ζθόπηκo. 

(4) Φφρηό ή περηoτή πoσ περηιακβάvεηαη ζε κηα εθπαηδεσηηθή 
περηθέρεηα κπoρεί vα περηιεθζεί θαη ζε άιιε εθπαηδεσηηθή περηθέρεηα. 

 221/1991 

Εγγπαθή μαθηηώv μόvo ζε ζσoλείo ή ζσoλεία ηηρ εκπαιδεςηικήρ 

ηoςρ πεπιθέπειαρ 

4.-(1) Οη καζεηές oη oπoίoη αvήθoσv ζηης αvαθερόκεvες ζηo εδάθηo (2) 
ζτoιηθές ηάξεης, ηφv oπoίφv oη γovείς θαηoηθoύv ή δηακέvoσv ζε τφρηό, 

περηoτή ή πόιε εθπαηδεσηηθής περηθέρεηας εγγράθovηαη κόvo ζε 
ζτoιείo ή ζτoιεία ηες περηθέρεηας ασηής. 

(2) Σηo δηάηαγκα δσvάκεη ηoσ oπoίoσ θαζoρίδεηαη θάζε εθπαηδεσηηθή 
περηθέρεηα oρίδovηαη θαη oη ζτoιηθές ηάξεης γηα ηης oπoίες ηζτύεη ηo 

εδάθηo (1) ηoσ παρόvηoς άρζρoσ, αv ασηό θρίvεηαη ζθόπηκo. 

(3) Αvεξάρηεηα από ηης δηαηάξεης ηoσ εδαθίoσ (1), καζεηής δηθαηoύηαη 

vα εγγραθεί ζε ζτoιείo έξφ από ηεv εθπαηδεσηηθή περηθέρεηα ηoσ αv 

δεv σπάρτεη ζτoιείo ηoσ ηύπoσ ζηo oπoίo ζα εγγραθεί ζηε δηθή ηoσ 
περηθέρεηα. 

 221/1991 

Εγγπαθή μαθηηώv ζε ζσoλείo άλληρ εκπαιδεςηικήρ πεπιθέπειαρ 
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5.-(1) Ο Δηεσζσvηής κπoρεί κε αηηηoιoγεκέvε απόθαζε ηoσ vα 

επηηρέυεη ηεv εγγραθή καζεηή κηας εθπαηδεσηηθής περηθέρεηας ζε 
ζτoιείo άιιες περηθέρεηας αv ζσvηρέτoσv ζoβαρoί ιόγoη. 

(2) Σoβαρoί ιόγoη κε ηεv έvvoηα ηoσ παρόvηoς άρζρoσ, ζεφρoύvηαη oη 
πηo θάηφ: 

(α) Λόγoη σγείας ηoσ καζεηή πoσ βεβαηώvovηαη 
από ζτoιίαηρo πoσ oρίδεηαη από ηov Υπoσργό θαη 

σπαγoρεύoσv ηεv θoίηεζε ηoσ ζε άιιε 

περηθέρεηα· 

(β) ε απoβoιή ηoσ καζεηή από ηo ζτoιείo ηες 

περηθέρεηας ηoσ, αv δεv απoθιείεηαη ε εγγραθή 
ηoσ ζε άιιo δεκόζηo ζτoιείo· 

(γ) άιιoη ιόγoη ηoσς oπoίoσς o Δηεσζσvηής ζεφρεί 
ζoβαρoύς. 

 221/1991 

Έξoδα μεηαθoπάρ 

6. Τo Υπoσργηθό Σσκβoύιηo, ύζηερα από εηζήγεζε ηoσ Υπoσργoύ, 
κπoρεί vα θαηαρηίζεη ζτέδηo επηδόηεζες ηφv εξόδφv κεηαθoράς κε ηα 

oπoία επηβαρύvovηαη oη καζεηές ιόγφ ηες εθαρκoγής ηoσ ζσζηήκαηoς 

ηφv εθπαηδεσηηθώv περηθερεηώv. 

 221/1991 

Πειθαπσική εςθύvη 

7. Η εγγραθή ηoσ καζεηή ζε ζτoιείo θαηά παράβαζε ηφv δηαηάξεφv 

ηoσ παρόvηoς Νόκoσ ζσvηζηά πεηζαρτηθό παράπηφκα ηoσ δηεσζσvηή ηoσ 

ζτoιείoσ. 

 221/1991 

Καvovιζμoί 

8. Τo Υπoσργηθό Σσκβoύιηo εθδίδεη Καvovηζκoύς γηα ηε ρύζκηζε 
oπoηoσδήπoηε ζέκαηoς ηo oπoίo θρίvεηαη αvαγθαίo vα ρσζκηζηεί γηα ηεv 
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θαιύηερε εθαρκoγή ηoσ παρόvηoς Νόκoσ θαη γηα θάζε ζέκα ηo oπoίo 

τρεηάδεηαη ή επηδέτεηαη θαζoρηζκό. 

 221/1991 

Καηάπγηζη Ε.Κ.Ν. 5 ηoς 1963 

9.-(1) Ο περί Εθπαηδεσηηθώv Περηθερεηώv Νόκoς ηoσ 1963 θαηαργείηαη. 

(2) Οη εθπαηδεσηηθές περηθέρεηες πoσ θαζoρίζηεθαv κε βάζε ηov περί 

Εθπαηδεσηηθώv Περηθερεηώv Νόκo ηoσ 1963 πoσ θαηαργήζεθε ζα 

εξαθoιoσζήζoσv vα ηζτύoσv ζαv vα είταv θαζoρηζηεί κε βάζε ηov 

παρόvηα Νόκo. 

 221/1991 
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