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Ν.69(Ι)/2001 
 

Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόµος του 
2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

 Αριθµός 69(Ι) του 2001 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
113(Ι) του 1999. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόµος του 2001 και θα διαβάζεται µαζί µε τον 
περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµο του 1999 (που 
στο εξής θα αναφέρεται 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 και 2001. 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 

νόµου. 
 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 
προσθήκη σ’ αυτό αµέσως µετά τη λέξη «επαρχία» (τρίτη γραµµή), της φράσης 
«και σε συνάρτηση µε τον αριθµό των παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε κάθε 
επαρχία». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 

του βασικοί 
νόµου. 

 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 
αντικατάσταση από αυτό της φράσης «τουλάχιστον ανά έτος.» (δεύτερη γραµµή) 
µε τη φράση «ανά διετία ή συχνότερα.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 

νόµου. 
 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 
προσθήκη σ’ αυτό αµέσως µετά τη λέξη «λογοθεραπευτών» (έβδοµη και όγδοη 
γραµµή), της φράσης «, ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών οργανώσεων». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 

νόµου. 

5. Το άρθρο 29 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με τη διαγραφή αµέσως µετά τη λέξη και αριθµό «άρθρου 28» της φράσης 
«και της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης και της 
επιφύλαξης αυτής,» (πρώτη και δεύτερη γραµµή) και 
 
(β) µε την αντικατάσταση του κόµµατος στο τέλος της παραγράφου (α) αυτού µε 
διπλή τελεία και την προσθήκη αµέσως µετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
 

 «Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ειδικής Εκπαίδευσης Νόµου 
διατηρούνται σε ισχύ αναφορικά µε τη Σχολή Κωφών σε σχέση µε την εκπαίδευση 
και την κοινωνική ένταξη ενήλικων κωφών και τις υπηρεσίες και τα µέσα που είναι 
αναγκαία γι’ αυτούς,». 
 

 


