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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 2001 

-------------------- 

 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

113(Ι) του 1999 

69(Ι) του 2001. 

1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 και 2001 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμοι του 1999 έως 2014. 

 2.  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται, με 

την αντικατάσταση της φράσης «με άλλο τρόπο.» (τέταρτη γραμμή)  με 

τη φράση «κατ΄ οίκον ή σε νοσηλευτήρια.». 

  

Tροποποίηση του  

βασικού νόμου με 

την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 9 

αυτού. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 9: 

  

 «Διενέργεια 

Αξιολόγησης.  

9.-(1) Η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού 

διενεργείται από την Επαρχιακή Επιτροπή και βασίζεται 

σε αξιολόγηση του παιδιού από πρωτοβάθμια 

πολυθεματική ομάδα, που μπορεί να περιλαμβάνει 

εγγεγραμμένο ψυχολόγο, ειδικό εκπαιδευτικό, ιατρό, 
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λογοπαθολόγο και οποιοδήποτε άλλο ειδικό απαιτεί η 

περίπτωση. 

 

(2) Η Επαρχιακή Επιτροπή ορίζει τους ειδικούς που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανάλογα με την κάθε 

περίπτωση παιδιού, με βάση τις οδηγίες εγκυκλίου του 

Υπουργείου, η οποία ετοιμάζεται μετά από διαβούλευση 

στο Συμβούλιο: 

   

        Νοείται ότι, στις περιπτώσεις παιδιών με σοβαρή 

μαθησιακή ή ειδική μαθησιακή δυσκολία, στην 

πρωτοβάθμια πολυθεματική ομάδα μετέχει τουλάχιστον  

εκπαιδευτικός ψυχολόγος.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

3. 4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη αμέσως μετά την λέξη «που» (πρώτη γραμμή) της 

φράσης «φοιτούν σε τάξη συνηθισμένου σχολείου ή σε ειδική μονάδα 

λυκείου ή τεχνικής σχολής ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης και». 

 

 

 

 


