
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

127(Ι) του 2000 

57(Ι) του 2004 

….(Ι) του 2007. 

   1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ατόμων με 

Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους του 

2000 έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι του 2000 έως (Αρ. 2) 

του 2007. 
  
Τροποποίηση  

του βασικού  

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 7 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 

 
  «Δελτίο 

στάθμευσης 

για άτομα με 

αναπηρίες. 

Παράρτημα. 

7Α. -(1)Τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων  

που εκτίθενται στο Παράρτημα του Νόμου αυτού, 

άτομο με αναπηρία έχει δικαίωμα στην έκδοση 

δελτίου στάθμευσης, το οποίο επιτρέπει στο 

άτομο αυτό να σταθμεύει προνομιακά στους 

χώρους που καθορίζονται στο Παράρτημα. 

 

 

 (2) Κάτοχος δελτίου στάθμευσης ο οποίος 

σταθμεύει κατά παράβαση των διατάξεων της 

παραγράφου 4 του Παραρτήματος, διαπράττει 

αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι 

πεντακόσιες λίρες.  

 

 (3) Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης 

προσώπου για το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) 
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αδίκημα, το δικαστήριο δύναται πρόσθετα να 

διατάξει την αφαίρεση του δελτίου στάθμευσης 

από το πρόσωπο αυτό.  

 

 (4)  Όποιος: 

 

(α) χρησιμοποιεί δελτίο στάθμευσης χωρίς να 

είναι δικαιούχος, ή 

 

(β) σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που 

προορίζεται για άτομα με αναπηρίες, χωρίς 

να είναι κάτοχος δελτίου στάθμευσης,  

 

διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή 

μέχρι επτακόσιες πενήντα λίρες ή και με τις δύο 

αυτές ποινές.». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου. 

3.  Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του 

βασικού νόμου διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

 

«(ε)  δικαιώματα ατόμων με αναπηρία στον τομέα της 

εκπαίδευσης και υγείας·». 
   

Κατάργηση των 

Κωδίκων Πρακτικής 

που επισυνάπτονται 

στο βασικό νόμο. 

4.  Οι υφιστάμενοι Κώδικες Πρακτικής που επισυνάπτονται στο 

βασικό νόμο καταργούνται. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

αυτού του ακόλουθου Παραρτήματος: 
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Παραρτήματος. 

 «  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 7Α) 

Δελτίο και προνόμια στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες 

 
 1.      Έκδοση δελτίου στάθμευσης: 

 

 

 

 

 

 

 (α) Εκδίδεται δελτίο στάθμευσης σε άτομα που 

πάσχουν από  αναπηρία που επηρεάζει 

σοβαρά τη διακίνησή τους με τα πόδια, σε 

άτομα με προβλήματα όρασης και σε άτομα 

με σοβαρή αναπηρία στα άνω άκρα ως 

ορίζεται πιο κάτω στην υποπαράγραφο (γ) 

της παραγράφου (2) του παρόντος 

Παραρτήματος. 

 
  (β)  Το δελτίο στάθμευσης αναπήρων εκδίδεται 

από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων: 

 

  Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να ορίσει 

με διάταγμά του οιαδήποτε άλλη υπηρεσία 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ως αρμόδια για την έκδοση του 

δελτίου στάθμευσης.  

 
  

 

 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε., 

L167, 12.6.1998, 

σ.25. 

(γ) Το δελτίο στάθμευσης είναι χρώματος 

γαλάζιου και έχει το σχήμα, τις διαστάσεις 

και το περιεχόμενο με βάση το ενιαίο 

κοινοτικό υπόδειγμα, όπως αυτό καθορίζεται 

στο Παράρτημα της Σύστασης του 

Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998, 

98/376/ΕΚ. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4135, 18/7/2007 102(I)/2007



 4 

  (δ) Στο δελτίο στάθμευσης αναγράφεται 

εμφανώς το όνομα του ατόμου που πάσχει 

από αναπηρία. 
   

 2.  Δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης: 

Το δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες παρέχει το 

δικαίωμα για προνομιακή στάθμευση των οχημάτων που 

οδηγούνται από άτομα με αναπηρίες ή μεταφέρουν άτομα με 

αναπηρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Παραρτήματος. 
   

(α)  Για την έκδοση του δελτίου στάθμευσης 

απαιτείται: 

 
   (i) η υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία 

Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

συνοδευόμενη από τα κατάλληλα ιατρικά 

πιστοποιητικά: 

 
   Νοείται ότι για τα άτομα με αναπηρίες 

που λαμβάνουν ήδη επίδομα βαριάς 

κινητικής αναπηρίας για την έκδοση του 

δελτίου στάθμευσης δεν απαιτείται η 

υποβολή ιατρικών πιστοποιητικών· 

 
   (ii)    η υποβολή πρόσφατων φωτογραφιών, 

υπογραμμένων στο πίσω μέρος από τον 

αιτητή. 

 
  (β) Το δελτίο στάθμευσης έχει διάρκεια ισχύος 

τριών (3) ετών και ανανεώνεται αυτοδικαίως 

από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων ένα 
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μήνα πριν από τη λήξη της ημερομηνίας που 

αναγράφεται σ’ αυτό:  

 
           Νοείται ότι, αν το δελτίο στάθμευσης παύσει 

να χρησιμοποιείται από το δικαιούχο κάτοχό 

του, τότε αυτό πρέπει να επιστρέφεται στην 

Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων. 

 
  (γ)  Κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες που είναι 

δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης: 

    (i) 

 

Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν 

επίδομα  βαριάς κινητικής αναπηρίας από 

την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων: 

 

     Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου 

στάθμευσης είναι και τα άτομα με 

αναπηρία που θα δικαιούνταν να 

λαμβάνουν το υπό αναφορά επίδομα, αν 

είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο στο 

σχετικό σχέδιο όριο ηλικίας. 

 
   (ii)    Τα τυφλά άτομα. 

 
   (iii) Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν 

οικονομική βοήθεια για απόκτηση 

αυτοκινήτου από το Υπουργείο 

Οικονομικών, σύμφωνα με το εκάστοτε 

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε 

Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση 

Αυτοκινήτου που εκδίδεται με απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου: 
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     Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου 

στάθμευσης είναι και τα άτομα με 

αναπηρία που θα δικαιούνταν να 

λαμβάνουν την υπό αναφορά οικονομική 

βοήθεια, αν είχαν συμπληρώσει το 

προβλεπόμενο στο σχέδιο όριο ηλικίας. 

 
   (iv) Τα άτομα με νοητική αναπηρία, νοουμένου 

ότι τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν 

πρόσθετα προβλήματα κινητικότητας. 

 
  (δ) Οι οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα στα 

άτομα με αναπηρίες, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (γ) της 

παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήματος,  

δικαιούνται να χρησιμοποιούν το δελτίο 

στάθμευσης για οχήματα που μεταφέρουν 

αναπήρους, δεδομένου ότι θα υπόκεινται σε 

αυστηρό έλεγχο για σωστή χρήση του δελτίου 

αυτού. 

 
 3.   Επίδειξη του δελτίου στάθμευσης: 
       (α)   Το δελτίο στάθμευσης τοποθετείται στο πάνω 

μέρος του ταμπλό του αυτοκινήτου με το 

μπροστινό μέρος του, που φέρει το διεθνές 

αναπηρικό σήμα, να είναι ορατό. 

 
       (β)   Το δελτίο στάθμευσης χρησιμοποιείται μόνο 

όταν ο  δικαιούχος κάνει χρήση του 

δικαιώματος στάθμευσης σε χώρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο κάτω. 
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 4.   Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η προνομιακή στάθμευση: 

 
   

  

(α) Δρόμοι με παρκόμετρα όπου η στάθμευση για 

τους κατόχους του δελτίου είναι δωρεάν και 

χωρίς χρονικό όριο. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Δρόμοι με μονή ή διπλή κίτρινη γραμμή για 

τρεις ώρες νοουμένου ότι οι δρόμοι αυτοί 

έχουν προηγουμένως καθοριστεί ως 

επιτρεπόμενοι χώροι προνομιακής 

στάθμευσης για αναπήρους από την Τεχνική 

Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για Επίλυση 

Κυκλοφοριακών Προβλημάτων.  Στις 

περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα  προνομιακής 

στάθμευσης αναγράφεται σε ειδική πινακίδα. 

 5.   Υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης του δελτίου 

στάθμευσης: 
  (α) Ο δικαιούχος φέρει ευθύνη για τη σωστή και 

εύλογη χρήση του δελτίου στάθμευσης.  

 
   (β) Η χρήση του δελτίου στάθμευσης δεν 

επιτρέπεται από τρίτους μη δικαιούχους, γι’ 

αυτό και το δελτίο δεν πρέπει να παραμένει 

στο ταμπλό του αυτοκινήτου, όταν  αυτό δε 

μεταφέρει το δικαιούχο. 

 
   (γ) Πρέπει να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση 

του δελτίου, ώστε όλες οι πληροφορίες να 

είναι ορατές, και σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν είναι αναγνώσιμες, τότε 

το δελτίο στάθμευσης πρέπει να 
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αντικαθίσταται έπειτα από σχετική αίτηση στην 

Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων. 

 
   (δ) Το δελτίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 

την εξυπηρέτηση άλλων συνεπιβατών, όταν ο 

δικαιούχος παραμένει στο αυτοκίνητο, εκτός 

αν ο συνοδός του δικαιούχου παραμένει στο 

αυτοκίνητο περιμένοντας το δικαιούχο να 

επιστρέψει.». 
 

 

 

ΕΣΖ/ΚΜ/ΝΑ 

/ΝΑ 

Αρ. Φακ.:  23.02.075.2005 
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