
NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2004 

--------------------------------------- 

 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος.  

36 του 1980 

24 του 1985 

73 του 1987 

87(Ι) του 1998 

 177(Ι) του 2004. 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής 

Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής 

Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμους του 1980 έως 

2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμοι 

του 1980 έως 2009. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση 

σ΄αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και της ερμηνείας του: 

 

«”Τετραπληγικό άτομο” σημαίνει άτομο, το οποίο, σύμφωνα με 

έκθεση του Ιατροσυμβουλίου, παρουσιάζει, εκ γενετής ή λόγω 

μεταγενέστερου γεγονότος,  παράλυση στα κάτω και άνω άκρα,  

η οποία το εμποδίζει από του να εκτελεί οποιεσδήποτε κινήσεις 

με τα άκρα, και το οποίο παρουσιάζει σημαντική διαταραχή της 

αισθητικότητας στα παράλυτα μέλη και διαταραχές των 

σφιγκτήρων.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7Α 

του βασικού 

νόμου.  

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από στην επιφύλαξη της 

παραγράφου (β) αυτού, των λέξεων «τα τρία έτη.» 
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(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «την κανονική χρονική 

διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός μόνο 

τίτλου/διπλώματος σε κάθε κύκλο σπουδών.»· και  
   
 (β)   με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, 

της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

«(γ) σε τετραπληγικά άτομα.». 
  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου.  

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

 
 (α) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «της 

οικονομικής καταστάσεως του αιτητού και» (τρίτη και 

τέταρτη γραμμή), και 
   
 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων 

«είκοσι τέσσερις λίρες» (δεύτερη  γραμμή) με τις λέξεις 

«πενήντα ένα ευρώ». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου.  

 

 

5. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτής του 

σημείου της άνω τελείας, με άνω και κάτω τελεία, και την 

προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

«Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 

αναφορικά με τετραπληγικά άτομα.». 
  
Αρ. Φακ.:  23.01.050.018.2009  
ΤΙ/ΝΑ  
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