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Ο περί Στεγών διό Ηλικιωμένους και Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 168 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ 

ΔΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1981 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Στεγών διά Ηλικιωμένους 
και Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά του περί Στεγών διά Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου του 
1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ομού ως οι περί Στεγών διά 
Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι του 1981 και 1987. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού 
διαγραφής του ορισμού της λέξεως «στέγη» και της αντικαταστάσεως 
του διά του ακολούθου ορισμού: 

«'Στέγη' σημαίνει οιονδήποτε υποστατικόν εις το οποίον παρέ
χεται διαμονή εις πέραν των πέντε ατόμων άνω των δεκαοκτώ ετών, 
τα οποία λόγω αναπηρίας ή προκεχωρημένης ηλικίας ή λόγω 
οιωνδήποτε άλλων λόγων ή οιωνδήποτε συνθηκών, έχουν ανάγκην 
περιθάλψεως και μερίμνης και περιλαμβάνει παν ή πάντα εν σχέσει 
προς το τοιούτον υποστατικόν χρησιμοποιούμενον άλλο υποστατικόν 
ή χώρον: 

Νοείται ότι δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε ίδρυμα ή υποστατικόν εις 
το οποίον, ως προνοείται διά του άρθρου 14, δεν εφαρμόζεται ο 
παρών Νόμος». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της φράσεως «τον 

αιτητήν αναφορικώς προς την εν τη αιτήσει αναφερομένην 
Στέγην και εκδίδει εις αυτόν» (τρίτη, τετάρτη και πέμπτη 
γραμμαί) και της αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «την εν 
τη αιτήσει αναφερομένην Στέγην και εκδίδει»* 

(β) διά της εκ του εδαφίου (3) αυτού διαγραφής της φράσεως «του 
αιτητού αναφορικώς προς την εν τη αιτήσει αναφερομένην 
Στέγην» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και της αντικαταστάσεως 
της διά της φράσεως «της εν τη αιτήσει αναφερομένης Στέγης»· 
και 

(γ) διά της προσθήκης, ευθύς μετά το εδάφιον (3) αυτού, του 
ακολούθου νέου εδαφίου— 

«(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου παν 
πιστοποιητικόν εγγραφής εκδιδόμενον δυνάμει του εδαφίου 
(2) του παρόντος άρθρου αναφέρεται εις την Στέγην και 
εξακολουθεί η ισχύς του εν περιπτώσει μεταβιβάσεως αυτής 
είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου.». 

4. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Ακύρωσις 6. Ο Υπουργός δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να ακύ

ρωση την εγγραφήν οιασδήποτε Στέγης, δι* οιονδήποτε 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

79 του 1981. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

εγγραφής 
Στέγης. 

Αντικατά
στασιςτου 
άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

λόγον ο οποίος θα εδικαιολόγει την άρνησιν εγγραφής ή διά 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Διαγραφή 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά 
της προσθήκης 
νέων άρθρων. 

τον λόγον ότι το πρόσωπον το οποίον διατηρεί την Στέγη ν 
κατεδικάσθη διά αδίκημα κατά παράβασιν του άρθρου 12 ή 
κατά παράβασιν Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του 
παρόντος Νόμου ή διά τον λόγον ότι οιονδήποτε άλλο 
πρόσωπον εργοδοτούμενον εις την Στέγην κατεδικάσθη διά 
τοιούτον αδίκημα αναφορικώς προς την τοιαύτην Στέγην.». 

5. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της φράσεως «εις 

το εγγεγραμμένον πρόσωπον» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί) και 
της αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «εις το πρόσωπον το 
οποίον διατηρεί την Στέγην»· 

(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της φράσεως «το 
εγγεγραμμένον πρόσωπον» (πέμπτη γραμμή) και της αντικατα
στάσεως της διά της φράσεως «το πρόσωπον το οποίον διατηρεί 
την Στέγην»· και 

(γ) διά της διαγραφής εκ του εδαφίου (3) αυτού της φράσεως «το 
εγγεγραμμένον πρόσωπον» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και της 
φράσεως «το εγγεγραμμένον πρόσωπον» (προτελευταία γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως των διά της φράσεως «το πρόσωπον το 
οποίον διατηρεί την Στέγην». 

6. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

7. Η παράγραφος (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 12 του .βασικού νόμου 
τροποποιείται διά της διαγραφής της φράσεως «εγγεγραμμένον, εν 
σχέσει προς την τοιαύτην Στέγην» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «εγγεγραμμένη». 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης, ευθύς μετά το 
άρθρον 14 των ακολούθων νέων άρθρων: 

15. Ο Υπουργός δύναται να εξαίρεση εκ της εφαρμογής 
του παρόντος Νόμου συγκεκριμένος Στέγας, τας οποίας 
λειτουργούν δήμοι, νοουμένου ότι θα πεισθή ότι αι υπηρεσίαι 
αι οποίαι προσφέρονται εις αυτάς και η εν γένει λειτουργία 
των είναι ικανοποιητικοί και ότι υφίσταται μόνιμος μηχα
νισμός διαβουλεύσεων μεταξύ του δήμου ο οποίος λειτουργεί 
τας Στέγας και του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημε
ρίας, λειτουργός του οποίου θα δύναται να πραγματοποιή επί 
τόπου επισκέψεις εις αυτάς. 

16.—(1) Παν πρόσωπον το οποίον αναλαμβάνει την 
φροντίδα ατόμων έως πέντε τον αριθμόν ηλικίας άνω των 18 

συμπεριμβανομένων και συγγενών του, υποβάλλει 

«Εξουσία 
προς εξαίρε

σιν Στεγών. 

Εγγραφή 
προσώπων 
τα οποία 
αναλαμβάνουν ε τ ώ ν , 
φροντίδα 
ηλικιωμένων 
ή αναπήρων. 

Εκδοθέντα 
πιστοποιητικά 
εγγραφής. 

αϊτησιν δι' εγγραφήν εις τον Διευθυντή ν του Τμήματος 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ο οποίος, εάν πεισθή ότι 
η υπ' αυτού προσφερόμενη φροντίδα είναι ικανοποιητική, 
εγγράφει το πρόσωπον αυτό υπό τοιούτους όρους ως ήθελεν 
ούτος κρίνει αναγκαίους. 

(2) Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικώς και 
μόνον την φροντίδα των γονέων των ή των γονέων του ή της 
συζύγου των εξαιρούνται της υποχρεώσεως δι' εγγραφήν 
δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.». 

9. Πάσα Στέγη αναφορικώς προς την οποίαν εξεδόθη πιστοποιητικόν 
εγγραφής δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 
θεωρείται ως εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και χορηγείται δι' αυτήν νέον πιστοποιητικόν εγγοαφής. 


