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Αριθμός 416 
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Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 27 των περί Αγωγής 
και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2001, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς. 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του 2001 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 
2001 και του 2013. 

2. Η επιφύλαξη του Κανονισμού 6 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα 
επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι, ο γονέας έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο με δικαίωμα 
λήψης αντιγράφου και κατά την άσκηση του δικαιώματος του εφαρμόζονται 
αντίστοιχα, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 12 του περί 

138(1) του 2001 Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 
37(1) του 2003 Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.» 

105(1) του 2012. 

3. Ο Κανονισμός 65 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στη υποπαράγραφο (α) αυτού, της λέξης «εξαιρουμένων» (πρώτη 
γραμμή), με τη λέξη «συμπεριλαμβανομένων», και 

(β) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (β) αυτού των λέξεων «επί λέξει» (τρίτη γραμμή). 

4. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 67 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (1): 

«(1) Σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία αδυνατούν να απαντήσουν μέρος του 
εξεταστικού δοκιμίου, δίδεται, όπου χρειάζεται, ειδική παραχώρηση για το ελλείπον μέρος.». 

113(1) του 1999 
69(1) του 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 4.5.2001. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 6 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 65 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 67 
των βασικών 
κανονισμών. 
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Αντικατάσταση 5. Ο Κανονισμός 68 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 68: 
του Κανονισμού 
68 των βασικών 
κανονισμών. 

«Εξέταση στην 68.-(1) Σε περιπτώσεις όπου η ορθογραφία, η στίξη και η γραμματική 
ορθογραφία , αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, δυνατό να παραχωρείται εξαίρεση από τη 
στίξη και βαθμολόγηση τους. 
γραμματική. 

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες παραχωρείται απαλλαγή από την ορθογραφία, 
στίξη και γραμματική παρέχεται προσαρμογή βαθμολογίας ως αντιστάθμισμα. 

(3) Η Επαρχιακή Επιτροπή παραχωρεί την πιο πάνω εξαίρεση, ανάλογα με 
την κάθε περίπτωση παιδιού, με βάση τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου.».  
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