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Πποοίμιο 

Δπεηδή ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ην δηθαίσκα εθπαίδεπζεο πνπ 
έρεη θάζε παηδί· θαη 

Δπεηδή πξέπεη λα παξέρνληαη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο όιεο νη 

επθαηξίεο γηα ηζόηηκε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη απνθαηάζηαζε, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο ζηνλ αλώηαην δπλαηό 

βαζκό· θαη 

Δπεηδή ε πνιηηεία έρεη επζύλε γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο από ηε 

γέλλεζή ηνπο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο ζηνλ αλώηαην δπλαηό βαζκό· θαη 

Δπεηδή επζύλε ηεο πνιηηείαο είλαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο 

πεξηνξηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ άζθεζε ησλ πην πάλσ 
δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ απηώλ θαη ε έληαμή ηνπο ζηνλ εληαίν θνξκό 

ηεο εθπαίδεπζεο· θαη 

Δπεηδή ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

αλπςώλεη νιόθιεξε ηελ εθπαίδεπζε· θαη 

Δπεηδή ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαηνρπξώλνληαη 

ζηηο δηεζλείο δηαθεξύμεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί από ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

ΜΔΡΟ I ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ 

ςνοπηικόρ ηίηλορ 



1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νόκνο ηνπ 1999. 

 113(I)/1999 

Δπμηνεία 

2.-(1) Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

«Γνλέαο» ζεκαίλεη ην θπζηθό ή ζεηό παηέξα ή ηε 

θπζηθή ή ζεηή κεηέξα ηνπ παηδηνύ ή ην πξόζσπν 

πνπ αζθεί λόκηκα ηελ θεδεκνλία ηνπ· 

«εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε» ζεκαίλεη ηελ 
παξνρή ηεο αλαγθαίαο βνήζεηαο ζην παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμή ηνπ ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο, ηδηαίηεξα ζηνλ ςπρνινγηθό, 
ζηνλ θνηλσληθό, ζηνλ εθπαηδεπηηθό, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο (πξνδεκνηηθήο, δεκνηηθήο, κέζεο, 
αλώηεξεο θαη αλώηαηεο), θαη ζηελ 

πξνεπαγγεικαηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ζηα ζρνιεία, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, θαη 
πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ ηε δηδαζθαιία 

θαζεκεξηλώλ δεμηνηήησλ απηνκέξηκλαο, αηνκηθήο 

πγηεηλήο, δηαθίλεζεο, γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη 
επηθνηλσλίαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη 

γεληθά ηελ εμαζθάιηζε όισλ ησλ κέζσλ, 

εθνδίσλ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε 
ζθνπό ηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή έληαμή ηνπ θαη 

αλεμάξηεηε δσή· 

«Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο» ζεκαίλεη Δπαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ 

θαζηδξύνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 

«επίδνζε» ζεκαίλεη πξνζσπηθή επίδνζε 
επηκαξηπξνύκελε εγγξάθσο από ην ζπλδεηηθό 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/1999_1_113/section-sc148eee31-1eab-d5e0-1043-ad5bb131c251.html


ιεηηνπξγό ή άιιν ιεηηνπξγό ηεο Δπαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο- 

«εηδηθή κνλάδα» ζεκαίλεη κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί 

ζε ζπλεζηζκέλν ζρνιείν γηα παξνρή εηδηθήο 
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ- 

«Κεληξηθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Κεληξηθή 

Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ 

θαζηδξύεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 
5 ηνπ παξόληνο Νόκνπ- 

«παηδί» ζεκαίλεη άηνκν από ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ 
εηώλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε όινπ ηνπ θάζκαηνο 

ηνλ θύθινπ ζπνλδώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

εξκελεία ηνπ όξνπ «εηδηθή αγσγή θαη 
εθπαίδεπζε»· 

«παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο» ζεκαίλεη παηδί πνπ έρεη 
ζνβαξή καζεζηαθή ή εηδηθή καζεζηαθή, 

ιεηηνπξγηθή ή πξνζαξκνζηηθή δπζθνιία, πνπ 

νθείιεηαη ζε ζσκαηηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ αηζζεηεξηαθώλ), δηαλνεηηθέο ή άιιεο 

γλσζηηθέο ή ςπρηθέο αλεπάξθεηεο θαη πνπ 

παξίζηαηαη αλάγθε λα ηνπ παξαζρεζεί εηδηθή 
αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Παηδί έρεη καζεζηαθή, 

εηδηθή καζεζηαθή, ιεηηνπξγηθή ή πξνζαξκνζηηθή 

δπζθνιία, αλ- 

(i) έρεη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε δπζθνιία 

κάζεζεο ή πξνζαξκνγήο ζε ζύγθξηζε κε ηελ 
πιεηνλόηεηα ησλ παηδηώλ ηεο ειηθίαο ηνπ· ή 

(ii) έρεη αληθαλόηεηα πνπ ηνπ απνθιείεη ηε 
δπλαηόηεηα ή ην παξεκπνδίδεη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηηο εθπαηδεπηηθέο δηεπθνιύλζεηο ηνπ είδνπο 
πνπ γεληθά δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία γηα παηδηά 

ηεο ειηθίαο ηνπ· «πξνδεκνηηθή εηδηθή αγσγή» 

ζεκαίλεη ηελ αγσγή πνπ παξέρεηαη από ην 
θξάηνο πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο από 



ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηώλ εηώλ κέρξη ηελ 

έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ώζηε 
λα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαηά ηξόπν πνπ 

λα εληαρζνύλ ζ' απηό, θαη πεξηιακβάλεη 

εθπαίδεπζε πξνο ηνπο γνλείο παηδηώλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο- 

«Σπκβνύιην» ζεκαίλεη ην Σπκβνύιην Δηδηθήο 
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ θαζηδξύεηαη δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ· 

«ζπλδεηηθόο ιεηηνπξγόο» ζεκαίλεη εηδηθά 

θαηαξηηζκέλν ιεηηνπξγό πνπ αλήθεη ζηε δεκόζηα 
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία- 

«ζπλεζηζκέλν ζρνιείν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε 
θνηλνηηθό, δεκόζην ή ηδησηηθό ζρνιείν, άιιν από 

ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο· 

«ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο» 

ζεκαίλεη δεκόζην ή ηδησηηθό ζρνιείν πνπ ηδξύεηαη 

θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ γηα παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο· 

«Υπεξεζηαθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Υπεξεζηαθή 

Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 

«Υπνπξγόο» θαη «Υπνπξγείν» ζεκαίλεη ηνλ 

Υπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ην 
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, αληίζηνηρα. 

(2) Όξνη πνπ δελ εξκελεύνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν έρνπλ ηελ έλλνηα 
πνπ απνδίδεη ζ' απηνύο ε εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνδεκνηηθή, δεκνηηθή, κέζε, αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 113(I)/1999 

ΜΔΡΟ II ΥΟΛΔΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
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Η ειδική αγωγή και εκπαίδεςζη παπέσεηαι ζε ζςνηθιζμένο 

ζσολείο 

3.-(1) Παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο γηα ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθε εηδηθή 

αγσγή θαη εθπαίδεπζε θνηηά ζε ηάμε ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ 
εθνδηαζκέλνπ κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, εθηόο από εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ, θξίλεηαη δηαθνξεηηθά. 

(2) Σηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο πνπ γηα ιόγνπο πγείαο δελ κπνξνύλ γηα καθξύ ρξνληθό 
δηάζηεκα λα παξαθνινπζνύλ ην θαλνληθό πξόγξακκα καζεκάησλ ζην 

ζρνιείν δπλαηό λα εμαζθαιίδεηαη εθπαίδεπζε θαη' νίθνλ ή ζε 

λνζειεπηήξηα. Η παξαθνινύζεζε καζεκάησλ εθηόο ηνπ ζρνιείνπ 
ζεσξείηαη κέξνο ηνπ θαλνληθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ηα παηδηά. 

 113(I)/1999 

 87(Ι)/2014 

Φοίηηζη ζε ειδική μονάδα ή ζε ζσολείο ειδικήρ αγωγήρ 

4.-(1) Η θνίηεζε παηδηνύ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα ην νπνίν 
πξνζδηνξίδεηαη εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζε εηδηθή κνλάδα 

ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ ή ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ή 

νπνπδήπνηε αιινύ απαγνξεύεηαη, εθηόο ζηελ έθηαζε θαη γηα όζν ρξόλν 
ε εθπαίδεπζε ζ' απηά απνθαζίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ. 

(2) Σρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη σο ρώξνο 

παξνρήο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, εάλ ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(3) Γε ιεηηνπξγεί ή θαζνξίδεηαη ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο σο ρώξνο παξνρήο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, εθηόο εάλ θξίλεηαη, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, όηη είλαη νξγαλσκέλν, 

ζηειερσκέλν θαη εμνπιηζκέλν, έηζη πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ζε 
απηό ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ πξνζδηνξίζηεθε. 

(4) Γελ θαζνξίδεηαη ρώξνο άιινο από ζρνιείν σο ρώξνο παξνρήο 
εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, εθηόο εάλ θξίλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνπο γνλείο, 

όηη ε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε πνπ πξνζδηνξίζηεθε γηα ην παηδί 
ηνπο δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί ζε ζρνιείν. 

(5) Η ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο δηέπεηαη 
από Καλνληζκνύο πνπ εθδίδεη ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κέζα ζε έμη 

κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 113(I)/1999 

ΜΔΡΟ III ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Καθίδπςζη επιηποπών ειδικήρ αγωγήρ και εκπαίδεςζηρ. 

5.—(1)(α) Καζηδξύεηαη Κεληξηθή Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο, ε νπνία απνηειείηαη από- 

(i) Τν Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Υπνπξγείνπ ή 

εθπξόζσπν ηνπ, σο πξόεδξν· 

(ii) ηνπο Γηεπζπληέο όισλ ησλ βαζκίδσλ 
εθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ (δεκνηηθή, κέζε, 

κέζε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή, αλώηεξε θαη 

αλώηαηε) ή εθπξνζώπνπο ηνπο· 

(iii) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο 

Δθπαηδεπηηθήο Ψπρνινγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ· 

(iv) έλαλ Δπηζεσξεηή Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ· 

(λ) ην Γηεπζπληή Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή εθπξόζσπν ηνπ· θαη 

(vi) ην Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Υπεξεζηώλ 

Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ή εθπξόζσπν ηνπ. 

(β) Η Κεληξηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο 

γνλείο ηνπ παηδηνύ θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδηθό 
θξίλεη αλαγθαίν. 
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(γ) Τα κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη 

από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη ε ζεηεία ηνπο 
είλαη ηξηεηήο. 

(δ) Η Κεληξηθή Δπηηξνπή εθδίδεη θαλνληζκνύο γηα 
ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ. 

(ε) Η Κεληξηθή Δπηηξνπή- 

(i) Δπνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπαξρηαθώλ 

Δπηηξνπώλ 

(ii) απνθαζίδεη επί αλαθνξώλ ησλ Δπαξρηαθώλ 

Δπηηξνπώλ· θαη 

(iii) εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ησλ Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ. 

(2) (α) Σε θάζε επαξρία θαζηδξύεηαη Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, πνπ απνηειείηαη από— 

(i) Έλαλ Πξώην Λεηηνπξγό Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ, σο πξόεδξν· 

(ii) έλαλ εθπξόζσπν ηεο νηθείαο βαζκίδαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε· 

(iii) έλαλ εθπαηδεπηηθό εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

(iv) έλαλ εθπαηδεπηηθό ςπρνιόγν· 

(λ) έλαλ θιηληθό ςπρνιόγν· 

(vi) έλαλ θνηλσληθό ιεηηνπξγό· θαη 

(vii) έλα ινγνπαζνιόγν: 



Ννείηαη όηη ηα κέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 

ππνπαξαγξάθνπο (iii), (iv), (λ) θαη (vi) 
πξνέξρνληαη από ην δεκόζην ηνκέα. 

(β) Οη Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο κπνξνύλ λα θαινύλ 
νπνηνδήπνηε άιιν εηδηθό θξίλνπλ αλαγθαίν. 

(γ) Τα κέιε ησλ Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ 
δηνξίδνληαη από ηνλ Υπνπξγό θαη ε ζεηεία ηνπο 

είλαη ηξηεηήο. 

(δ) Οη Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο αζθνύλ ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Νόκν, 
θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ή 

αξκνδηόηεηεο ηνπο αλαηίζεληαη ζύκθσλα κε 

Καλνληζκνύο πνπ εθδίδεη ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην 
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(3) Ο Υπνπξγόο κεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ 
κε ζπλδεηηθό ιεηηνπξγό, δηνηθεηηθό θαη γξακκαηεηαθό πξνζσπηθό θαη γηα 

ηνλ εθνδηαζκό ηνπο κε κέζα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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ΜΔΡΟ IV ΔΝΣΟΠΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ 
ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

Μησανιζμόρ ενηόπιζηρ. 

6.-(1) Ο Υπνπξγόο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια εκπιεθόκελα Υπνπξγεία, 
κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκνύ γηα ηελ έγθαηξε εληόπηζε 

παηδηώλ πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη γηα ηελ 
πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε ησλ γνλέσλ ησλ παηδηώλ απηώλ. 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εδαθίνπ (1) ν Υπνπξγόο εθδίδεη Καλνληζκνύο 
κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 
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Καθήκον γνωζηοποίηζηρ 
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7. Κάζε πξόζσπν, ηδηαίηεξα θάζε γνλέαο, δηεπζπληήο βξεθνθνκηθνύ 

ζηαζκνύ ή λεπηαγσγείνπ ή δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ή ζρνιείνπ κέζεο 
εθπαίδεπζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ηνπο, γηαηξόο, ςπρνιόγνο, θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο, γλσζηνπνηεί ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή θάζε πεξίπησζε παηδηνύ πνπ 
πεξηέξρεηαη ζε γλώζε ή ζηελ αληίιεςή ηνπ όηη πηζαλόλ λα έρεη εηδηθέο 

αλάγθεο: 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη από άηνκν πιελ 

ηνπ γνλέα, απηόο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη άκεζα θαη λα πιεξνθνξείηαη 

ζρεηηθά από ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. Η δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε ζα 

θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 

6. 
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Καθήκον αξιολόγηζηρ 

8.-(1) Η Δπαξρηαθή Δπηηξνπή έρεη θαζήθνλ επαξθνύο αμηνιόγεζεο ησλ 

αλαγθώλ θάζε παηδηνύ πνπ θξίλεη όηη πηζαλόλ λα έρεη εηδηθέο αλάγθεο, 
ην νπνίν εληνπίδεη ε ίδηα ή γηα ην νπνίν πιεξνθνξείηαη, νπνπδήπνηε θαη 

αλ απηό θνηηά ή βξίζθεηαη. 

(2) Σε πεξίπησζε πνπ ην παηδί είλαη θάησ ησλ ηξηώλ ρξόλσλ 

αμηνινγνύληαη νη αλάγθεο ηνπ θαηόπηλ ζπγθαηάζεζεο ησλ γνλέσλ ηνπ. 
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Γιενέπγεια Αξιολόγηζηρ 

9.-(1) Η αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ θάζε παηδηνύ δηελεξγείηαη από ηελ 
Δπαξρηαθή Δπηηξνπή θαη βαζίδεηαη ζε αμηνιόγεζε ηνπ παηδηνύ από 

πξσηνβάζκηα πνιπζεκαηηθή νκάδα, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

εγγεγξακκέλν ςπρνιόγν, εηδηθό εθπαηδεπηηθό, ηαηξό, ινγνπαζνιόγν θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν εηδηθό απαηηεί ε πεξίπησζε. 

(2) Η Δπαξρηαθή Δπηηξνπή νξίδεη ηνπο εηδηθνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

εδάθην (1), αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε παηδηνύ, κε βάζε ηηο 

νδεγίεο εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ, ε νπνία εηνηκάδεηαη κεηά από 
δηαβνύιεπζε ζην Σπκβνύιην: 
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Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε ζνβαξή καζεζηαθή ή εηδηθή 

καζεζηαθή δπζθνιία, ζηελ πξσηνβάζκηα πνιπζεκαηηθή νκάδα κεηέρεη 
ηνπιάρηζηνλ  εθπαηδεπηηθόο ςπρνιόγνο. 

 113(I)/1999 

 87(Ι)/2014 

Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ 

10.—(1) Πξηλ από θάζε αμηνιόγεζε ή Δπαξρηαθή Δπηηξνπή επηδίδεη ζην 
γνλέα ηνπ παηδηνύ, ηνπ νπνίνπ νη αλάγθεο πξόθεηηαη λα αμηνινγεζνύλ, 

γξαπηή εηδνπνίεζε, κε ηελ νπνία ηνπ γλσζηνπνηνύληαη ηα δηθαηώκαηά 

ηνπ, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαη ζηελ 

νπνία θαζνξίδεηαη πξνζεζκία κέρξη ηξηάληα εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο, κέζα ζηελ νπνία ν γνλέαο πξέπεη λα 
αληαπνθξηζεί. 

(2) Ο γνλέαο ηνπ παηδηνύ δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε 

θαη λα ζπκκεηέρεη κόλνο ηνπ ή κε εηδηθό επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο 

λα πξνβαίλεη ζε παξαζηάζεηο θαη λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία θαη εηζεγήζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε. 

 113(I)/1999 

Δξέηαζη ηος παιδιού. 

11.—(1) Η Δπαξρηαθή Δπηηξνπή νθείιεη, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιόγεζεο, κε γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ επίδεηαη ζην γνλέα ηνπ 

παηδηνύ, λα δεηήζεη ηελ παξνπζία θαη ηνπ παηδηνύ γηα εμέηαζε. 

(2) Ο γνλέαο ηνπ παηδηνύ πνπ πξόθεηηαη λα εμεηαζηεί δηθαηνύηαη λα 

παξίζηαηαη θαηά ηελ εμέηαζε θαη λα ζπλνδεύεηαη από εηδηθό επηζηήκνλα 

ηεο επηινγήο ηνπ. 

(3) Η εηδνπνίεζε πνπ επηδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο άξζξνπ- 

(α) Αλαθέξεη ην ζθνπό ηεο εμέηαζεο· 

(β) αλαθέξεη ην ρξόλν θαη ηνλ ηόπν ηεο 
εμέηαζεο- 
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(γ) αλαθέξεη ην όλνκα ηνπ αξκόδηνπ ιεηηνπξγνύ 

ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο, από ηνλ νπνίν 
κπνξνύλ λα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο· 

(δ) πιεξνθνξεί ην γνλέα όηη δηθαηνύηαη λα 
παξέρεη ζηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο επηζπκεί· 

(ε) πιεξνθνξεί ην γνλέα γηα ην δηθαίσκα ηνπ λα 

παξίζηαηαη θαηά ηελ εμέηαζε· θαη 

(ζη) πιεξνθνξεί ην γνλέα όηη ππνρξενύηαη λα 

παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ην έξγν ηεο αμηνιόγεζεο. 
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Απόθαζη ηηρ Δπαπσιακήρ Δπιηποπήρ 

12.—(1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή 

θνηλνπνηεί ζην γνλέα αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο θαηά πόζν 
ελδείθλπηαη ε παξνρή πξνο ην παηδί εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

(2)(α) Όηαλ ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή θξίλεη όηη ελδείθλπηαη ε παξνρή 
πξνο ην παηδί εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ή κέζσλ ή 

δηεπθνιύλζεσλ ή απαιιαγώλ, ζπληάζζεη έθζεζε ζε ηύπν πνπ 

θαζνξίδεηαη κε Καλνληζκνύο, πνπ εθδίδεη ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κέζα 
ζε έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(β) Σηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ε Δπαξρηαθή 
Δπηηξνπή- 

(i) Παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο ηεο αμηνιόγεζεο 
θαη ηδίσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη 

ηεθκεξησκέλα ηα πνξίζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο, 

νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαη εηζεγήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ· θαη 

(ii) πξνζδηνξίδεηαη ε εηδηθή αγσγή θαη 
εθπαίδεπζε, ηα κέζα, νη δηεπθνιύλζεηο θαη νη 

απαιιαγέο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνύλ ζην 

παηδί. 
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(γ) Σε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη όηη ζπληξέρεη αηηία 

γηα παξνρή ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ή 
κέξνπο ηεο ζε ρώξν άιιν από ηάμε ζπλεζηζκέλνπ 

ζρνιείνπ, πξνζδηνξίδεηαη αλ θαη ζε πνηα έθηαζε ε 

εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε πξέπεη λα 
παξαζρεζεί ζε εηδηθή κνλάδα ή αιινύ: 

Ννείηαη όηη, αλ θξηζεί ελδεδεηγκέλε ε θνίηεζε ζε 
ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ δε 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δηακέλεη ην 

παηδί, ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηε 

δσξεάλ κεηαθνξά ηνπ παηδηνύ πξνο θαη από ην 

ζρνιείν. 

(δ) Σε πεξίπησζε πνπ ε εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε παξέρεηαη, ελ όισ ή ελ κέξεη, ζε ηάμε 

ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ, θαζνξίδνληαη ηα 
αθόινπζα: 

(i) Τν δεκόζην ζρνιείν θαη ε ηάμε ζηελ νπνία 
θνηηά ην παηδί: 

Ννείηαη όηη, αλ γηα ιόγνπο πνπ εμεηδηθεύνληαη, 
δελ είλαη δπλαηή ε θνίηεζε ζε ζρνιείν ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία δηακέλεη ην παηδί, ε 

Δπαξρηαθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηε δσξεάλ 
κεηαθνξά ηνπ πξνο θαη από ην ζρνιείν. 

(ii) Ο αξηζκόο ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο ζηελ 
νπνία θνηηνύλ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ 

κπνξεί λα κεηώλεηαη αλάινγα κε ην βαζκό 

ζνβαξόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ παηδηώλ 
πνπ εληάζζνληαη ζ' απηή. Ο βαζκόο κείσζεο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο πνιπζεκαηηθά 

αμηνινγεκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ, 
αθνύ ιεθζνύλ ππόςε θαη νη απόςεηο ηνπ 

εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ παηδηνύ, ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο θαη ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ζπλελλόεζε κε ην 

Υπνπξγείν. 



(iii) Οη εμαηξέζεηο θαη απαιιαγέο ηνπ παηδηνύ, 

θαζώο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνζαξκνγέο 
ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ε παξνρή 

κέζσλ ή δηεπθνιύλζεσλ. 

(iv) Τν είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο, ςπρνινγηθήο, 

επηζηεκνληθήο ή άιιεο ζηήξημεο θαη ηεο ελ 

γέλεη βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ζε κέζα ή 
άιισο, λα παξαζρεζεί ζην παηδί. 

(λ) Οη αλαγθαίεο νηθνδνκηθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο ή ζπκπιεξώζεηο γηα 

ηελ θαηάξγεζε ησλ αξρηηεθηνληθώλ θξαγκώλ 

ζην ζρνιείν πνπ πξνηείλεηαη. 

(vi) Ο βαζκόο απαιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο ηάμεο 
ζηελ νπνία θνηηά ην παηδί από δηδαθηηθέο 

πεξηόδνπο γηα- 

(α) Τελ παξνρή ηεο πξνζδηνξηζζείζαο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο· 

(β) ηελ επρεξέζηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο· 

(γ) ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπ 
παηδηνύ θαη κε θάζε άιιν πνπ εκπιέθεηαη, 

κε ζθνπό ηελ παξνρή ζ' απηό θάζε 

βνήζεηαο, ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηεο 
εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

(vii) Ο ζπλδεηηθόο ιεηηνπξγόο πνπ ζα έρεη ηελ 
άκεζε επζύλε γηα ην παηδί εθ κέξνπο ηεο 

Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο. 
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ςνδεηικοί λειηοςπγοί 

13.—(1) Ο Υπνπξγόο νξίδεη από ην κόληκν πθηζηάκελν εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό ηεο δεκόζηαο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη αλά επαξρία θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 
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αξηζκό ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε θάζε επαξρία, ιεηηνπξγνύο 

πνπ θαηέρνπλ πξνζόληα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, νη 
νπνίνη αζθνύλ ηα θαζήθνληα ηνπ ζπλδεηηθνύ ιεηηνπξγνύ. 

(2) Τα θαζήθνληα ησλ ζπλδεηηθώλ ιεηηνπξγώλ είλαη ζπλαθή κε ηελ 
αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζνξίδνληαη κε 

Καλνληζκνύο πνπ εθδίδεη ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κέζα ζε έμη κήλεο 

από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη πεξηιακβάλνπλ- 

(α) Καηαξηηζκό ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ 
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνύ ζηε 

βάζε ησλ αμηνινγεκέλσλ αλαγθώλ ηνπ· 

(β) παξνρή ζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ζηνπο 

γνλείο ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο· 

(γ) παξνρή κέζσλ, δηεπθνιύλζεσλ θαη 

απαιιαγώλ· 

(δ) ζπλεξγαζία κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ην 

δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη θάζε άιιν εκπιεθόκελν, 
κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο 

πξνζδηνξηζζείζαο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 
αλαθύνληαη θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο, ζηα 

πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο· θαη 

(ε) ζύληαμε θαη ππνβνιή, κέζσ ηνπ νηθείνπ 

επηζεσξεηή, πξνο ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή, 
ηνπιάρηζηνλ αλά εμακελία, εθζέζεσλ αλαθνξηθά 

κε θάζε παηδί γηα ην νπνίν έρνπλ επζύλε, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αλαθνξά ζηηο απόςεηο ηνπ 
γνλέα ηνπ παηδηνύ, ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, 

ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη θάζε άιινπ 
εκπιεθνκέλνπ ζηελ παξνρή ηεο εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο ζην θάζε παηδί. 

 113(I)/1999 

 69(I)/2001 
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Δπίδοζη ηηρ έκθεζηρ ηηρ Δπαπσιακήρ Δπιηποπήρ, δικαιώμαηα και 

καθήκονηα ηος γονέα. 

14.—(1) Η έθζεζε ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο επηδίδεηαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζην γνλέα ηνπ παηδηνύ, ζηνλ νπνίν θαη γλσζηνπνηείηαη 
εγγξάθσο ην δηθαίσκά ηνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. 

(2) Ο γνλέαο ηνπ παηδηνύ κπνξεί, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα εκεξώλ 

από ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο έθζεζεο- 

(α) Να πξνβεί ζε έγγξαθεο παξαζηάζεηο ζε ζρέζε 

κε ζεκεία ηεο έθζεζεο πξνο ηα νπνία δηαθσλεί· 

(β) λα πιεξνθνξήζεη ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή όηη 

πξνηίζεηαη λα πξνβεί, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζε 

ππαιιαθηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα παξνρή ζην παηδί 
ηεο πξνζδηνξηζζείζαο εηδηθήο αγσγήο ζε ηδησηηθό 

ζρνιείν ή άιισο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε· θαη 

(γ) λα πξνηείλεη ηε δηαθνπή ηεο πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ, παξέρνληαο θαη ηνπο 

ιόγνπο γη' απηό, ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί θνηηά 
ζε ζπλεζηζκέλν ζρνιείν θαη πνπ έρεη 

ζπκπιεξώζεη ηηο βαζκίδεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

(3) Σε πεξίπησζε ππνβνιήο παξαζηάζεσλ ή πξνηάζεσλ γηα 

ππαιιαθηηθέο δηεπζεηήζεηο ή δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο δπλάκεη ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή, αθνύ 

εμεηάζεη ην ζέκα, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε θαη απνθαζίδεη 

αηηηνινγεκέλα γηα- 

(α) Τελ έγθξηζε ή απόξξηςε ηεο παξνρήο ηεο 

πξνζδηνξηζζείζαο εηδηθήο αγσγήο, όπσο ηελ 
εηζεγείηαη ν γνλέαο· 

(β) ηε δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο, κε γλώκνλα ην 
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ. 

(4) Η έθζεζε ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ- 



(α) Δπηδίδεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην γνλέα ηνπ 

παηδηνύ, ζηνλ νπνίν θαη γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο 
ην δηθαίσκά ηνπ λα ππνβάιεη έλζηαζε ζηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή, όπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 

16 ηνπ παξόληνο Νόκνπ· θαη 

(β) δηαβηβάδεηαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή θαη ζην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή άιινπ ρώξνπ ζηνλ 
νπνίν ζα παξαζρεζεί, ελ όισ ή ελ κέξεη, ε 

πξνζδηνξηζζείζα εηδηθή αγσγή. 

(5) Ο γνλέαο ηνπ παηδηνύ, κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο Δπαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο, εγγξάθεη θαη δηαηεξεί ην παηδί ζην ζρνιείν ή άιιν ρώξν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζ' απηή. 

 113(I)/1999 

Δπαναξιολόγηζη 

15.—(1) Η Δπαξρηαθή Δπηηξνπή επαλαμηνινγεί ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνύ 

κε εηδηθέο αλάγθεο, αλά δηεηία ή ζπρλόηεξα. 

(2) Με αίηεκα ηνπ γνλέα, ή κε εηζήγεζε ηνπ ζπλδεηηθνύ ιεηηνπξγνύ, ε 

Δπαξρηαθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε ζπρλόηεξεο επαλαμηνινγήζεηο. 

(3) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θαη 

εηδηθόηεξα σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη ηα δηθαηώκαηα 
θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνθύπηνπλ ηζρύνπλ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηώλ, θαη γηα ηελ επαλαμηνιόγεζε. 

(4) Καηά ηελ επαλαμηνιόγεζε παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζε ηάμε 

ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ ή ζε εηδηθή κνλάδα ιπθείνπ ή ηερληθήο ζρνιήο 

ή ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη δηάγνπλ ην δέθαην 
όγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε 

ην πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο αμηνιόγεζεο, γηα έλα αθόκα έηνο κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ όγδννπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη νύησ 

θαζεμήο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ηνπο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε δεκηνπξγνύληαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηα 
θαζήθνληα πνπ πξνλννύληαη ζηνλ παξόληα Νόκν αλαθνξηθά κε ηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 
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 87(Ι)/2014 

Γικαίωμα ένζηαζηρ 

16.—(1) Ο γνλέαο κπνξεί λα αζθήζεη εγγξάθσο έλζηαζε ζηελ Κεληξηθή 

Δπηηξνπή θαηά απνθάζεσο ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε 
ηελ αμηνιόγεζε ή ηελ επαλαμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ, κέζα 

ζε πξνζεζκία ηξηάληα εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο επίδνζεο ζ' 

απηόλ ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο. 

(2) Η Κεληξηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα ζηνηρεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

ηπρόλ έγγξαθεο παξαζηάζεηο ηνπ γνλέα, θαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή 
ηεο κπνξεί λα επηθπξώζεη, ηξνπνπνηήζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηελ απόθαζε 

ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο. 

(3) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κε Καλνληζκνύο, πνπ εθδίδνληαη κέζα ζε 

έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ξπζκίδεη 

θάζε δήηεκα αλαθνξηθά κε έλζηαζε πνπ αζθείηαη δπλάκεη ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ. 

 113(I)/1999 

ΜΔΡΟ V ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γωπεάν παποσή ειδικήρ αγωγήρ και εκπαίδεςζηρ ζε δημόζιο 

ζσολείο. 

17.—(1) Κάζε παηδί δηθαηνύηαη δσξεάλ θνίηεζε ζε δεκόζην ζρνιείν γηα 

ηελ παξνρή ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(2) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κεξηκλά- 

(α) Γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ 

επηζηεκνληθνύ θαη άιινπ πξνζσπηθνύ, 

(β) γηα ηελ εμαζθάιηζε θάζε άιιεο αλαγθαίαο 

επηζηεκνληθήο ή/θαη άιιεο ππεξεζίαο, 

(γ) γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο 

παξέρεηαη ε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε κε όια 
ηα απαξαίηεηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά ή/θαη άιια 
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κέζα θαη εμνπιηζκό, γεληθό ή αηνκηθό, γηα λα 

θαιπθζνύλ νη εηδηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνύ, 

(δ) γηα ηελ ύπαξμε ζηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο 

παξέρεηαη ε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε όισλ 
ησλ απαξαίηεησλ δηεπθνιύλζεσλ γηα απξόζθνπηε 

δηαθίλεζε, δξαζηεξηνπνίεζε, εμάζθεζε, 

ςπραγσγία θαη γεληθά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αηνκηθώλ αλαγθώλ θάζε παηδηνύ, ζηα πιαίζηα ηεο 

έλλνηαο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

 113(I)/1999 

Φοίηηζη ζε ζςνηθιζμένο ζσολείο 

18.—(1) Παηδηά γηα ηα νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί εηδηθή αγσγή θαη 
εθπαίδεπζε θνηηνύλ ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία κε θαηάιιειεο ππνδνκέο, 

ζύκθσλα κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ, 
πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζην εμαηνκηθεπκέλν 

πξόγξακκά ηνπο. 

(2) Ο Υπνπξγόο κεξηκλά- 

(α) Γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθώλ κνλάδσλ αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο εθζέζεηο 

αμηνιόγεζεο πνπ εθδίδεη ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή· 

(β) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο, πξηλ από 

ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά θαη 

νπνηεδήπνηε απηό θξηζεί ζθόπηκν, κε ζεκηλάξηα, 
δηαιέμεηο ή κε θάζε άιιν ηξόπν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ εκπιέθνληαη, ακέζσο ή 

εκκέζσο, ζηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ γηα ηα νπνία 
πξνζδηνξίζηεθε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε· θαη 

(γ) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ άιισλ καζεηώλ κέζσ ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

(3) Ο δηεπζπληήο θάζε ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ζπλδεηηθό ιεηηνπξγό, δηαβηβάδεη ππεξεζηαθώο γξαπηή αλαθνξά ζρεηηθά 

κε εθπαηδεπηηθό ή άιιν επηζηεκνληθό ή βνεζεηηθό πξνζσπηθό, 
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δηεπθνιύλζεηο, εμνπιηζκό ή θηηξηαθέο δηαξξπζκίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο πξνζδηνξηζζείζαο εηδηθήο αγσγήο θαη 
εθπαίδεπζεο παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζην ζρνιείν ηνπ. 

(4)(α) Παηδηά γηα ηα νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί εηδηθή αγσγή θαη 
εθπαίδεπζε ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο θαη ζε δηαγσλίζκαηα ηνπ ίδηνπ 

επηπέδνπ θαη απαηηήζεσλ όπσο θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο, πνπ 

πξνλννύληαη από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο, πξνζαξκνζκέλα ζηηο επηζηεκνληθά αμηνινγεκέλεο εηδηθέο 

ηνπο αλάγθεο. 

(β) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην εθδίδεη Καλνληζκνύο 

κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηηο 
αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο γηα θάζε πεξίπησζε. 

(5) Παηδηά γηα ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 
πνπ θνηηνύλ ζε ζπλεζηζκέλε ηάμε ή εηδηθή κνλάδα ζπλεζηζκέλνπ 

ζρνιείνπ πξνάγνληαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ ηζρύνπλ γηα όια ηα 

παηδηά, κε βάζε ην αηνκηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 

(6) Σην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ρνξεγείηαη ζπλεζηζκέλν απνιπηήξην, 

κε ηηο θαηάιιειεο παξαηεξήζεηο, όπνπ ρξεηάδνληαη: 

Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην παηδί δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ απαηηνύκελε από ην εδάθην (4) δνθηκαζία, έπεηηα από εηζήγεζε 
ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο ρνξεγείηαη ζην παηδί πηζηνπνηεηηθό 

παξαθνινύζεζεο. 

 113(I)/1999 

Γημόζια ζσολεία ειδικήρ αγωγήρ και εκπαίδεςζηρ 

19. Τα δεκόζηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, πνπ 

απνηεινύλ κέξνο ηνπ θνηλνύ θνξκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο- 

(α) Ιδξύνληαη, δηνηθνύληαη θαη ζηειερώλνληαη κε 

ην αλαγθαίν δηδαθηηθό θαη άιιν επηζηεκνληθό 

(ςπρνιόγνη, ινγνζεξαπεπηέο, γηαηξνί, 
θπζηνζεξαπεπηέο θαη άιινη) ππνζηεξηθηηθό θαη 

βνεζεηηθό πξνζσπηθό, 
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(β) εθνδηάδνληαη κε ζύγρξνλα κέζα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 
ηνπο, θαη 

(γ) ζπληεξνύληαη θαη ιεηηνπξγνύλ, όπσο ηα 
ζπλεζηζκέλα ζρνιεία. 

 113(I)/1999 

Ιδιωηικά ζσολεία ειδικήρ αγωγήρ και εκπαίδεςζηρ 

20.—(1) Ιδησηηθά ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κπνξεί λα 

ηδξύνληαη θαη λα ιεηηνπξγνύλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

νπνηνπδήπνηε εθάζηνηε ελ ηζρύ λόκνπ πεξί Ιδησηηθώλ Σρνιείσλ θαη 

εθόζνλ είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιείνπ εηδηθήο 
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 

(2) Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο 
θαη εθπαίδεπζεο παξέρεηαη, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ε ζηειέρσζή ηνπο κε 

δηδαθηηθό θαη άιιν επηζηεκνληθό ή κε πξνζσπηθό, ν εμνπιηζκόο θαη νη 

θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ε πεξηνρή ζηελ νπνία 
βξίζθνληαη θαη θάζε άιινο παξάγνληαο ζρεηηθόο κε ηελ απνζηνιή ησλ 

ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(3) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, εθδίδεη Καλνληζκνύο, κε ηνπο νπνίνπο 
θαζνξίδνληαη- 

(α) Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο 
ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, 

(β) ε δηαδηθαζία θαη νη όξνη γηα αλαλέσζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο, 

(γ) ε δηαδηθαζία θαη νη όξνη γηα αθύξσζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο 
θαη εθπαίδεπζεο, 
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(δ) ε ζηειέρσζε θαη ηα πξνζόληα ηνπ 

πξνζσπηθνύ, θαη 

(ε) θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηδησηηθώλ ζρνιείσλ" εηδηθήο αγσγήο θαη 
εθπαίδεπζεο. 

 113(I)/1999 

Φοίηηζη ζε ζσολεία ειδικήρ αγωγήρ και εκπαίδεςζηρ 

21.—(1) Τα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη ζε νκάδεο, πνπ ζπγθξνηνύληαη 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηεο ειηθίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε παηδηνύ, 

θαζώο θαη ηεο πνιπζεκαηηθά αμηνινγεκέλεο εηδηθήο αγσγήο θαη 
εθπαίδεπζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη γη' απηά. 

(2) Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ζηηο νκάδεο θαζνξίδεηαη, κε βάζε ηηο 
αμηνινγεκέλεο αλάγθεο θάζε παηδηνύ, από νκάδα πνπ απνηειείηαη από 

έλαλ Δπηζεσξεηή Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, έλαλ εθπαηδεπηηθό ςπρνιόγν, 

έλαλ εθπαηδεπηηθό εηδηθήο εθπαίδεπζεο, όινη από ην δεκόζην ηνκέα, θαη 
ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

(3) Η εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη 
εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη 

πξνζαξκόδεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

γηα ην θάζε παηδί πνπ θνηηά ζ' απηά: 

Ννείηαη όηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ζύζηεκα ζπλερνύο 

επαθήο ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κε ηα 
ζπλεζηζκέλα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη δηνξγάλσζεο θνηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη δελ ηδξύνληαη θαη δε ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία εηδηθήο 

αγσγήο πνπ δε ζπζηεγάδνληαη κε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία, εθηόο εάλ ην 

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, θξίλεη δηαθνξεηηθά. 

 113(I)/1999 

Ιδιωηικέρ ζσολέρ 
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22. Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, εθδίδεη Καλνληζκνύο ζρεηηθνύο κε ηηο 
αλαγθαίεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο αλαπξνζαξκνγέο ηώλ θηηξίσλ 

θάζε ηδησηηθήο ζρνιήο. 

 113(I)/1999 

Ανώηεπα και ανώηαηα εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα 

23. Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κέζα ζε έμη κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο 
ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, εθδίδεη Καλνληζκνύο ζρεηηθνύο κε ηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη από αλώηεξα θαη αλώηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. 

 113(I)/1999 

ΜΔΡΟ VI ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Καθίδπςζη ςμβοςλίος Διδικήρ Αγωγήρ και Δκπαίδεςζηρ 

24.—(1) Καζηδξύεηαη Σπκβνύιην Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, πνπ 
απνηειείηαη από ην Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, ηνπο Γηεπζπληέο όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ (Γεκνηηθή, Μέζε, Μέζε Τερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή, 

Αλώηεξε θαη Αλώηαηε), ηνλ Πξώην Ιαηξηθό Λεηηνπξγό ηνπ Υπνπξγείνπ 

Υγείαο, ην Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Υπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, 
αλά έλαλ εθπξόζσπν από ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζπλδέζκνπο ησλ 

γηαηξώλ, ησλ ςπρνιόγσλ, ησλ ινγνζεξαπεπηώλ, αλά έλαλ εθπξόζσπν 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηέζζεξηο εθπξνζώπνπο ησλ 

νξγαλσκέλσλ γνλέσλ. 

(2) Τα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ε ζεηεία ησλ νπνίσλ είλαη ηξηεηήο, 

δηνξίδνληαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην έγγξαθν δηνξηζκνύ ηνπο. 

(3) Ο πξόεδξνο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη από ην 

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 

(4) Τν Σπκβνύιην ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζην δύν θνξέο ην ρξόλν θαη 

εθδίδεη εζσηεξηθό θαλνληζκό γηα ξύζκηζε θάζε ζέκαηνο αλαθνξηθά κε 
ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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(5) Τν Σπκβνύιην παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Νόκνπ 

θαη δηαηππώλεη εηζεγήζεηο ζηνλ Υπνπξγό- 

(α) Γηα γεληθά ζέκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, 

(β) γηα ζρέδηα αλάπηπμεο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, 

(γ) γηα ζπλαθή εηδηθά ζέκαηα πνπ παξαπέκπνληαη 

ζ' απηό από ηνλ Υπνπξγό, θαη 

(δ) γηα ζπλαθή εηδηθά ζέκαηα πνπ εγείξνληαη 

εγγξάθσο από εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο όπσο ε 
Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Ννεηηθά Καζπζηεξεκέλσλ 

Αηόκσλ ή νη ζύλδεζκνη γνλέσλ παηδηώλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ή νη ζπλνκνζπνλδίεο ηνπο. 

(6) Τν Σπκβνύιην εηζεγείηαη ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ 

αλαθνξηθά κε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

(7) Τν Σπκβνύιην κπνξεί- 

(α) Να θαιεί νπνηνδήπνηε πξόζσπν, εηδηθό ή κε, 

θξίλεη αλαγθαίν γηα λα δηαηππώζεη απόςεηο 

αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ εκπίπηεη 
ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ- 

(β) λα δηνξίδεη ππεπηηξνπέο γηα κειέηε 
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ· θαη 

(γ) λα απνζηέιιεη ζέκαηα πξνο κειέηε ζηελ 
Υπεξεζηαθή Δπηηξνπή. 

 113(I)/1999 

 69(I)/2001 

ΜΔΡΟ VII ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Τπηπεζιακή Δπιηποπή Διδικήρ Αγωγήρ και Δκπαίδεςζηρ 
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25.-(1) Καζηδξύεηαη Υπεξεζηαθή Δπηηξνπή Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο πνπ απνηειείηαη από ιεηηνπξγνύο ηκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ 
ηνπ Υπνπξγείνπ. 

(2) Ο πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Υπεξεζηαθήο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη από 
ηνλ Υπνπξγό. 

(3) Η Υπεξεζηαθή Δπηηξνπή- 

(α) Σπληνλίδεη θαη επηβιέπεη ηελ παξνρή εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 
Υπεξεζία, Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ γηα θαηαξηηζκό πξνγξακκάησλ 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 

(β) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Υπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο 

Ψπρνινγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ζέκαηα ηεο 
αξκνδηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο απηήο, 

(γ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Υπεξεζία 
Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ 

Υπνπξγείνπ αλαθνξηθά κε ζέκαηα παηδηώλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, 

(δ) ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, 

(ε) δηεμάγεη επηζηεκνληθέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη 
ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηνλ Υπνπξγό, 

(ζη) αλαζέηεη ζε εηδηθό ιεηηνπξγό ή ζε 
δηεπηζηεκνληθέο ή δηεπαγγεικαηηθέο νκάδεο λα 

επηζθέπηνληαη ρώξνπο παξνρήο εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο, ηόπνπο δηακνλήο ή ηνπο ηόπνπο 
λνζειείαο παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα 

παξέρνπλ εηδηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηόζν 

πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ή άιινπο εηδηθνύο όζν 
θαη πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο· θαη 

(δ) κειεηά ζέκαηα πνπ αλαηίζεληαη ζ' απηή από ην 

Σπκβνύιην. 



(4) Η Υπεξεζηαθή Δπηηξνπή, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξερόκελεο 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα θάζε παηδί, απνζηέιιεη, κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ή ηνπ παηδηνύ, πξνο ηελ αξκόδηα ππεξεζία 

γηα ζέκαηα αλαπήξσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Αζθαιίζεσλ θαη πξνο θάζε άιιε ζρεηηθή θαηά πεξίπησζε ππεξεζία, 
δειηίν κε ηα ζηνηρεία γηα ηηο ηθαλόηεηεο θαη εδηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνύ 

κε ζθνπό ηελ εξγνδόηεζε θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο. 

(5) Ο Υπνπξγόο κεξηκλά γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Υπεξεζηαθήο Δπηηξνπήο 

κε ην απαξαίηεην επηζηεκνληθό, δηνηθεηηθό θαη γξακκαηεηαθό 

πξνζσπηθό. 

 113(I)/1999 

Αδικήμαηα 

26. Πξόζσπν πνπ παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν κέρξη δύν ρηιηάδεο ιίξεο. 

 113(I)/1999 

Κανονιζμοί 

27. Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα εθδίδεη Καλνληζκνύο γηα ηελ 
θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη γηα ξύζκηζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο ην νπνίν, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ, πξέπεη ή είλαη δπλαηό λα ξπζκηζηεί κε Καλνληζκνύο. 

 113(I)/1999 

Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

28.-(1)(α) Η έληαμε, θαηάηαμε θαη αλαθαηάηαμε παηδηώλ κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηδηθήο Δθπαηδεύζεσο Νόκνπ ζπλερίδεη γηα πεξίνδν 
δύν ρξόλσλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

(β) Η έληαμε θαη ελζσκάησζε θσθώλ παηδηώλ 

ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πεξί ηεο Έληαμεο θαη Δλζσκάησζεο Κσθώλ 
Παηδηώλ ζην Δθπαηδεπηηθό Σύζηεκα 
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(Πξνδεκνηηθή, Σηνηρεηώδεο θαη Μέζε Δθπαίδεπζε) 

Νόκνπ ζπλερίδεη γηα πεξίνδν δύν ρξόλσλ από ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

(2) Τα εηδηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ ππνρξενύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

κέζα ζε πεξίνδν δύν ρξόλσλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο 
ηνπ, νπόηε θαη ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 113(I)/1999 

Καηαπγήζειρ 

29. Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 κε ηελ έλαξμε ηεο 
ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαηαξγνύληαη- 

(α) Ο πεξί Δηδηθήο Δθπαηδεύζεσο Νόκνο: 

Ννείηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί 

Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο Νόκνπ δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ 
αλαθνξηθά κε ηε Σρνιή Κσθώλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ελήιηθσλ 

θσθώλ θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα κέζα πνπ είλαη 
αλαγθαία γη' απηνύο, 

(β) ν πεξί ηεο Έληαμεο θαη Δλζσκάησζεο Κσθώλ 
Παηδηώλ ζην Δθπαηδεπηηθό Σύζηεκα 

(Πξνδεκνηηθή, Σηνηρεηώδεο θαη Μέζε Δθπαίδεπζε) 

Νόκνο, 

(γ) νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σρνιήο Τπθιώλ «Άγηνο 

Βαξλάβαο» Νόκνπ πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ: 

Ννείηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ δελ 
επεξεάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Σρνιήο 

Τπθιώλ «Άγηνο Βαξλάβαο» Νόκνπ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο «Άγηνο Βαξλάβαο» 
αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ελήιηθσλ ηπθιώλ θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γη' απηνύο. 
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