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Αξηζκόο 416 
Οη πεξί Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2013, νη 

νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 ηωλ πεξί Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο 
Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νόκωλ ηνπ 1999 έωο 2001,  αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη 
εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε 
Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(I) ηνπ 
2010).  

 

Ο ΠΔΡΗ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΝΟΜΟ 
_____________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27  

113(Η) ηνπ 1999 
69(Η) ηνπ 2001. 

 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 27 ησλ πεξί Αγσγήο 
θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νφκσλ ηνπ 1999 έσο 2001, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο. 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η): 4.5.2001. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2013 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί 
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Καλνληζκνχο ηνπ 2001 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα 
αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Καλνληζκνί ηνπ 
2001 θαη ηνπ 2013. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 6 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ.  

2. Ζ επηθχιαμε ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα 
επηθχιαμε: 

  
 

 
138(Η) ηνπ 2001 

37(Η) ηνπ 2003 
105(Η) ηνπ 2012. 

«Ννείηαη φηη, ν γνλέαο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην αξρείν κε δηθαίσκα 
ιήςεο αληηγξάθνπ θαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ εθαξκφδνληαη 
αληίζηνηρα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.»

.
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 65 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

 3. Ο Καλνληζκφο 65 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

    (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηε ππνπαξάγξαθν (α) απηνχ, ηεο ιέμεο «εμαηξνπκέλσλ» (πξψηε 
γξακκή), κε ηε ιέμε «ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ», θαη 
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   (β) κε ηε δηαγξαθή ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) απηνχ ησλ ιέμεσλ «επί ιέμεη» (ηξίηε γξακκή). 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 67 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

 4. Ζ παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 67 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
αθφινπζε λέα παξάγξαθν (1): 

  «(1) ε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ κέξνο ηνπ 
εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ, δίδεηαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, εηδηθή παξαρψξεζε γηα ην ειιείπνλ κέξνο.». 

  
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 
68 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

 5. Ο Καλνληζκφο 68 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν λέν Καλνληζκφ 68: 

 «Δμέηαζε ζηελ 
νξζνγξαθία , 
ζηίμε θαη 
γξακκαηηθή. 

68.-(1) ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νξζνγξαθία, ε ζηίμε θαη ε γξακκαηηθή 
απνηεινχλ αληηθείκελν εμέηαζεο, δπλαηφ λα παξαρσξείηαη εμαίξεζε απφ ηε 
βαζκνιφγεζή ηνπο. 
 
(2) ε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο παξαρσξείηαη απαιιαγή απφ ηελ νξζνγξαθία, 
ζηίμε θαη γξακκαηηθή παξέρεηαη πξνζαξκνγή βαζκνινγίαο σο αληηζηάζκηζκα. 

(3) Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή παξαρσξεί ηελ πην πάλσ εμαίξεζε, αλάινγα κε 
ηελ θάζε πεξίπησζε παηδηνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ.». 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


