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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3497 της 4ης Μ Α Ι Ο Υ 2001
ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ ΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Αριθμός 185
Οι περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Α νάγκες Κανονισμοί
του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού δυνάμει του
εδαφίου (2) του άρθρου 6 των περί Α γωγής και Εκπαίδευσης Π αιδιών με Ειδικές Ανά
γκες Νόμων του 1999 και 2001, και κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εγκρί
θηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμ
φωνα με το άρθρο 3 των περί Καταθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμων του 1989 μέχρι 1992.
Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο 6(2)
Ο Υπουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(2)
του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, εκδί 113(1) του 1999
69(1) του 2001.
δει τους ακόλουθους Κανονισμούς.
1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Μηχανισμού Έγκαιρης Συνοπτικός
τίτλος.
Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001.
Ερμηνεία.
2.—(1) Στους Κανονισμούς αυτούς—
«Νόμος» σημαίνει τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδι
κές Ανάγκες Νόμο·
«φορείς έγκαιρης εντόπισης και γνωστοποίησης παιδιών με ειδικές ανά
γκες» σημαίνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Νόμου.
(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν
έχουν οριστεί διαφορετικά σ' αυτούς έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο
Νόμος.
Ν
3.—(1) Ο Υπουργός κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και όχι αργό Εγκύκλιος
τερα της 15ης Οκτωβρίου κάθε έτους αποστέλλει στις υπηρεσίες και φορείς Υπουργού
που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού εγκύκλιο
επιστολή με την οποία υπενθυμίζει την "υποχρέωση που αυτές έχουν δυνάμει
του άρθρου 7 του Νόμου.
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(2) OL υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην π α ρ ά γ ρ α φ ο (1) του
παρόντος Κανονισμού είναι οι εξής:
(α) Δημόσια σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης,
(β) ιδιωτικά σχολεία,
(γ) δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία,
(δ) βρεφονηπιοκομικοί σταθμοί,
(ε) Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,
(στ) Υπουργείο Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Ψ υ χ ι κ ή ς Υγείας,
Σχολιατρική Υπηρεσία, Κλινική Παιδονευρολογίας και Κλινική Γενε
τικής του Παιδιατρικού Τμήματος του Μακάρειου Νοσοκομείου,
(ζ) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
(η) Ιατρικός Σύλλογος με ιδιαίτερη μνεία για τους παιδίατρους,
(θ) Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών,
(ι) Σύνδεσμος Ψυχολόγων,
(ια) Σύνδεσμος Λογοθεραπευτών,
(ιβ) Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων,
(ιγ) Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανά
γκες,
(ιδ) όλοι οι οργανωμένοι φορείς και σύνδεσμοι που εκδηλώνουν γραπτώς
ενδιαφέρον στο Υπουργείο.
Υποχρέωση
4.—(1) Κάθε π ρ ό σ ω π ο π ο υ υπηρετεί στις υπηρεσίες και φορείς π ο υ αναφέ
γνωστοποίησης. ρονται στον Κανονισμό 3(2) είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί χ ω ρ ί ς καθυ
στέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού π ο υ περιέρχεται
σε γνώση ή στην αντίληψη του ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες.
(2) Η γνωστοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου π ο υ παρατίθε
Παράρτημα.
ται στο Παράρτημα τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν Κανονισμών.
καθήκον
5. Η Επαρχιακή Ε π ι τ ρ ο π ή έχει καθήκον να ενημερώνει, χ ω ρ ί ς αδικαιολό
ενημέρωσης
γηχη καθυστέρηση, το γονέα του παιδιού για κάθε γνωστοποίηση π ο υ λαμβά
του γονέα.
νεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισμός 4(2)
Παραπομπή παιδιού στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης
Επαρχίας
1. Στοιχεία παιδιού
Ονοματεπώνυμο:

:

,.

Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος φοίτησης (αν φοιτά):

Τηλέφωνο:

2. Στοιχεία οικογένε ιας
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Επάγγελμα:

Τηλ. εργασίας: .

Ονοματεπώνυμο μητέρας:
Επάγγελμα:
Διεύθυνση οικίας:

Τηλ. ε ργασίας:
Τηλ. οικίας: .

3. Πρόβλημα για το οποίο παραπέμπε ται το παιδί

4. Στοιχεία του προσώπου το οποίο κάνει την παραπομπή
Ονοματεπώνυμο:
Επάγγελμα:
Διεύθυνση ε ργασίας:

Τηλ. ε ργασίας:

Διεύθυνση οικίας:

Τηλ. οικίας:....

Υπογραφή:
Υπογραφή προϊσταμένου (αν υπάρχει):

