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Ο περί Aτόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 182(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
127(Ι) του 2000
127(Ι) του 2000
57(Ι) του 2004
72(Ι) του 2007
102(Ι) του 2007
63(Ι) του 2014
22(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του
2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους του 2000 έως 2015 (που στο
εξής θα αναφέρονται 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 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του
εδαφίου (1) αυτού της υφιστάμενης επιφύλαξης με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Λαχείο Προνοίας δεν εκδίδεται ή οι εισπράξεις
από αυτό είναι χαμηλότερες των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα
οκτώ ευρώ (€136.688), ή σε περίπτωση κατά την οποία το καθιδρυθέν βάσει των
79(Ι) του 1992. διατάξεων του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου Ειδικό Ταμείο Λαχείου Πρόνοιας
παύσει να λειτουργεί ή καταργηθεί, το Ταμείο ενισχύεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό κατά ποσό τέτοιου ύψους, ώστε τα προερχόμενα από τον πόρο
αυτό έσοδα, σε κάθε περίπτωση, να μην είναι χαμηλότερα των εκατόν τριάντα έξι
χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (€136.688).».

Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Οι σκοποί του Ταμείου είναι
αγαθοεργοί, με κύριο στόχο την» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Ο κύριος στόχος του
.
Ταμείου είναι η» και του άρθρου «την» (δεύτερη γραμμή) με το άρθρο «η» και
(β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) αυτού της τελείας
με άνω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ι)

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

η άσκηση μέριμνας από αρμόδιο υπουργείο ή διοικητικό όργανο ή οργάνωση ή
ίδρυμα αναφορικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και
ανέλιξη, την κοινωνική ένταξη, την οικονομική ενίσχυση, την αξιοπρεπή διαβίωση
και γενικά τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των αναπήρων και την
προώθηση των θεμάτων τους.».

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Το Ταμείο διαχειρίζεται πενταμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της επιτροπής, και από-

(β)

(α)

Δύο (2) μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, και

(β)

δύο (2) μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής από κατάλογο έξι (6)
προσώπων τον οποίο υποβάλλουν στον Πρόεδρο της επιτροπής οι οργανώσεις
.
των ατόμων με αναπηρία.»

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Ο πρόεδρος της επιτροπής και δύο (2) παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.»

(γ)

.

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) και με
την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3), (4), (5) και (6) σε (4), (5), (6) και (7),
αντίστοιχα:
«(3) Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας
ψήφου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των
λέξεων «χίλιες λίρες» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)».

