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Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 166(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2014  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

113(Ι) του 1999 
69(Ι) του 2001 

87(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014 (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 2020.  

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
19Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 19, του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 

 

  

 «Προγραμματισμός 
αναγκών σε 
βοηθητικό 
προσωπικό για  
κάθε σχολική  
χρονιά. 
 
 
 
 
 

108(Ι) του1997 
103(Ι) του 1999 
114(Ι) του 2001 
145(Ι) του 2001 

16(Ι) του 2003 
191(Ι) του 2003 
259(Ι) του 2004 

70(Ι) του 2005 
69(Ι) του 2006 

141(Ι) του 2006 
104(Ι) του 2007 

1(Ι) του 2008 
139(Ι) του 2011 

113(Ι) του 2014. 

19Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την αξιολόγηση 
των αναγκών παιδιών σε ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, οι Επαρχιακές Επιτροπές, για σκοπούς βασικού προγραμμα-
τισμού κάθε σχολικής χρονιάς, καθορίζουν τις βασικές ανάγκες σε βοηθητικό 
προσωπικό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου, που 
προηγείται της έναρξης της σχολικής χρονιάς, και ενημερώνουν για τις εν 
λόγω ανάγκες το Υπουργείο. 

 
(2) Το Υπουργείο ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση για τις προβλε-

πόμενες στο εδάφιο (1) ανάγκες τις Σχολικές Εφορείες, οι οποίες προβαί-
νουν στις ανάλογες προσλήψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχολικών 
Εφορειών Νόμου.». 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


