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Π περί Στεγών διά Ηλικιωμένους και Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 106 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ 
ΔΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Στεγών δια Ηλικιωμένους 
και Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Στεγών διά Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμους του 
1981 και 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Στεγών διά Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι του 1981 έως 1990. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του πιο κάτω νέου ορισμού. 

«'Φροντιστής' σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ανα
λαμβάνει να φροντίζει στο σπίτι του μέχρι πέντε άτομα ηλικίας 
πάνω από δεκαοκτώ ετών τα οποία λόγω αναπηρίας ή προχωρη
μένης ηλικίας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων ή συνθηκών έχουν 
ανάγκη από περίθαλψη και μέριμνα.». 

3. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτή μετά τη λέξη «κακομετα
χείριση/» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή εκμετάλλευσιν». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την προσθήκη σ' αυτό της πιο κάτω νέας παραγράφου (i). 

«(i) τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί άτομο για 
να είναι κατάλληλο να εγγραφεί ως Φροντιστής». 

5. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 
το πιο κάτω νέο άρθρο: 

16.—(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ανα
λαμβάνει τη φροντίδα ατόμων μέχρι πέντε τον αριθμό που 
είναι ηλικίας πάνω από δεκαοκτώ ετών, συμπεριλαμβανο
μένων και συγγενών του, εκτός αν έχει εγγραφεί ως 
Φροντιστής. 

(2) Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερό
μενου προσώπου στο Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως Ό 
Διευθυντής*). 

(3) Ο Διευθυντής αφού ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι 
κατάλληλο πρόσωπο, τον εγγράφει και του εκδίδει πιστο
ποιητικό εγγραφής. 

«Εγγραφή 
Φροντιστών, 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

79 του 1981 
168 του 1987. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 
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(4) Της υποχρέωσης για εγγραφή, σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) πιο πάνω εξαιρούνται: 

(α) Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και 
μόνο τη φροντίδα των γονιών τους ή των γονιών του 
ή της συζύγου τους· 

(β) πρόσωπα τα οποία ο Διευθυντής του Τμήματος Υπη
ρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να επιλέξει ως 
κατάλληλα για ειδικούς και ιδιάζοντες λόγους, για 
την ανάληψη φροντίδας μέχρι 2 ατόμων.». 


