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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ
------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ημόσιων

τίτλος.

Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και

8 του 1991
97(Ι) του 1994.

θα διαβάζεται μαζί με τους περί ∆ημόσιων Βοηθημάτων και
Υπηρεσιών Νόμους του 1991 και 1994 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί ∆ημόσιων
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμοι του 1991 μέχρι 2003.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 2

αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “ανάπηρος” με την πιο

του βασικού

κάτω νέα ερμηνεία:

νόμου.
«‘ανάπηρος’ σημαίνει άτομο το οποίο εκ γενετής ή λόγω γεγονότος
που συνέβηκε πριν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του
παρουσιάζει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία, η
οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό,
διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό σ’ αυτό και η οποία, λαμβάνοντας
υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω
ατόμου, μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης
μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που
θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής
κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή
μειονεξία:
Νοείται ότι, σε περιπτώσεις που η αναπηρία είναι προβλεπτής
διάρκειας, ο ∆ιευθυντής δύναται να παρέχει αναπηρικό επίδομα, αν
αυτό κρίνεται αναγκαίο:
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Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο
∆ιευθυντής παραπέμπει τις περιπτώσεις των αιτητών που
απορρίφθηκαν σε Συμβουλευτική Πολυθεματική Ομάδα για να τον
συμβουλεύει κατά πόσο είναι ανάπηροι.

Η σύνθεση και ο

διορισμός μελών της Πολυθεματικής Ομάδας ρυθμίζεται με
Κανονισμούς.».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 3

στο τέλος του του πιο κάτω νέου εδαφίου:

του βασικού
νόμου.
«(3) Ανεξαρτήτως των προνοιών του εδαφίου (1) και της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, δεν εκπίπτει
του δικαιώματός του για δημόσιο βοήθημα:

(α)

ανάπηρος ή ασθενής ο οποίος απουσιάζει από τη
∆ημοκρατία, με βάση ιατρική βεβαίωση, για λόγους υγείας
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες,

(β)

ανάπηρος ο οποίος φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό για σκοπούς απόκτησης εφοδίων
που θα συμβάλουν στην απεξάρτησή του από το δημόσιο
βοήθημα, νοουμένου ότι η χρονική διάρκεια της
εκπαίδευσής του δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την
ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο φοίτησης που το
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθορίζει για τη
συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού
καταληκτικού πιστοποιητικού/διπλώματος/τίτλου πτυχιακού
ή μεταπτυχιακού επιπέδου:

Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να
παρατείνει την παροχή δημόσιου βοηθήματος πέραν της χρονικής
περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του
παρόντος εδαφίου.».
ΜΚΝ/ΓΧ - 23.02.073.2002

