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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2009
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
28(Ι) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Επιδόματος
Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμους του 1980 έως 2009 (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 2011.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από αυτό, του όρου «Ιατροσυμβούλιον» και της ερμηνείας του∙

(β)

με την αντικατάσταση των λέξεων «του Ιατροσυμβουλίου» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) από την ερμηνεία του όρου «Τετραπληγικό άτομο», με τις λέξεις «της
Πολυθεματικής Επιτροπής»∙ και

(γ)

με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και της
ερμηνείας του:
«"Πολυθεματική Επιτροπή"
αναφέρεται στο άρθρο 4.».

σημαίνει

την

Πολυθεματική

Επιτροπή

που

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της
λέξης «Οικονομικών» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Αντικατάσταση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, με το ακόλουθο νέο άρθρο 4:

«Πολυθεματική
Επιτροπή.

4.-(1) Με το παρόν άρθρο ιδρύεται ειδική Πολυθεματική Επιτροπή, η οποία
απαρτίζεται από δύο (2) γιατρούς, ανάλογα με την προς αξιολόγηση αναπηρία.
(2) Οι διαδικασίες και οι κανόνες λειτουργίας της Πολυθεματικής Επιτροπής
που ιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) καθορίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς,
που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

5.

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 7:

«Εξουσία για
παροχή
επιδόματος.

7. Το θέμα του κατά πόσον ανάπηρος δικαιούται σε επίδομα δυνάμει του
παρόντος Νόμου αποφασίζεται από την Επιτροπή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της
Πολυθεματικής Επιτροπής επί της φύσης και του βαθμού αναπηρίας του
ατόμου:
Νοείται ότι, δεν απαιτείται γνωμοδότηση από την Πολυθεματική
Επιτροπή για τις περιπτώσεις αναπήρων που είναι λήπτες(i)

77(Ι) του 1996
10(Ι) του 1998
116(Ι) του 1999
152(Ι) του 1999
34(Ι) του 2000
103(Ι) του 2001

(ii)

της χορηγίας σε τυφλούς με βάση τους περί Παροχής Ειδικών
Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 2009 και τον περί Παροχής
Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο του 2011∙
του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα που
καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων
με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος σε
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9(Ι) του 2002
125(Ι) του 2002
166(Ι) του 2002
90(Ι) του 2006
89(Ι) του 2007
137(Ι) του 2007
26(Ι) του 2009
11(Ι) του 2011.

(iii)

(iv)

Τετραπληγικά Άτομα∙
του επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα που
καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων
με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδομάτων
Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα∙ και
του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας που καταβάλλεται
από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση
το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, των
λέξεων «του Ιατροσυμβουλίου» (τέταρτη και έκτη γραμμή), με τις λέξεις «της Πολυθεματικής
Επιτροπής».

Αντικατάσταση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 11:

«Οδηγίες
Υπουργού
Εργασίας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

11. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων και αντίγραφα των αποφάσεων
της Επιτροπής διαβιβάζονται από αυτήν στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος δύναται να εκδίδει σε σχέση προς αυτές
οποιεσδήποτε οδηγίες τις οποίες ήθελε κρίνει σκόπιμο.».

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «τας
πεντακοσίας λίρας» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις και τον αριθμό «τα χίλια ευρώ (€1000,00)».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

9.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.012-2011
ΕΣΖ/ΝΑ

