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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ 

 

                              Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
   
Συνοπτικός  
τίτλος. 
127(Ι) του 2000 

57(Ι) του 2004 
72(Ι) του 2007 

102(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2007 (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 2014.  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο 

πλαγιότιτλο: 

«Αρχή της εύλογης προσαρμογής και αδικήματα.»˙ 

  
 (β) με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα: 

  
 «(1) Οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 8 εφαρμόζονται 

με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για να διασφαλίζουν ότι παρέχεται 

εύλογη προσαρμογή στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων. 

  
 (2)  Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, «εύλογη προσαρμογή» 

σημαίνει τις αναγκαίες και κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές 

που δεν επιβάλλουν δυσανάλογη ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση, όπου 

είναι αναγκαίο σε συγκεκριμένη περίπτωση, για να διασφαλίζεται σε 

άτομα με αναπηρίες η απόλαυση ή η άσκηση σε ίση βάση με άλλους, 

όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών: 

  
           Νοείται ότι η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν 
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αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα λαμβανόμενα στο πλαίσιο της 

πολιτικής του κράτους υπέρ των ατόμων με αναπηρία.»˙ και 

  
 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «εύλογα 

μέτρα εφαρμογής» (έκτη γραμμή) με τη φράση «τα κατάλληλα μέτρα 

για να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9Γ 
του βασικού 
νόμου. 
 

3. Το άρθρο 9Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 

αυτό των λέξεων «στην απασχόληση» (δεύτερη γραμμή).   

  
 

 

 

 

 

 

 


