Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015

Ν. 22(Ι)/2015

22(Ι)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα

127(Ι) του 2000

διαβάζεται μαζί με τους περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμους

57(Ι) του 2004

του 2000 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

72(Ι) του 2007

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος

102(Ι)του 2007

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ατόμων με Αναπηρίες

63(Ι) του 2014.

Νόμοι του 2000 έως 2015.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 7Α

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, των
λέξεων και του αριθμού «της παραγράφου 4», με τις
λέξεις και τον αριθμό «της παραγράφου 5» και με
την αντικατάσταση στο τέλος αυτού, των λέξεων
«πεντακόσιες λίρες» με τις λέξεις και τον αριθμό
«οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (€855)». και

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, των
λέξεων «επτακόσιες πενήντα λίρες», με τις λέξεις και
τον αριθμό «χίλια διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ
(€1.285)».

Αντικατάσταση

3. Το Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από

του

το ακόλουθο νέο Παράρτημα:
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Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 7Α)
Δελτίο και προνόμια στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες
1. Έκδοση δελτίου στάθμευσης ως ακολούθως:
(α)

Εκδίδεται δελτίο στάθμευσης σε
άτομα με αναπηρίες ως ορίζεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος
Παραρτήματος.

(β)

Αρμόδια Αρχή για την έκδοση του
δελτίου στάθμευσης σε άτομα με
αναπηρίες είναι το Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων
με Αναπηρίες του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Νοείται ότι, ο Υπουργός με
διάταγμά του δύναται να ορίσει
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως
αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση
του δελτίου στάθμευσης.

(γ)

Το δελτίο στάθμευσης είναι
χρώματος γαλάζιου και έχει σχήμα,
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διαστάσεις και περιεχόμενο, το
οποίο καθορίζεται με βάση το
ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα
Επίσημη

σύμφωνα με το Παράρτημα της

Εφημερίδα

Σύστασης του Συμβουλίου της 4ης

Ε.Ε., L.167,

Ιουνίου 1998, 98/376/ΕΚ ως αυτό

12.6.1998,

τροποποιείται από το Συμβούλιο

σ. 25.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ)

Το δελτίο στάθμευσης για άτομα με
αναπηρίες παρέχει το δικαίωμα για
προνομιακή στάθμευση των
οχημάτων που οδηγούνται από
άτομα με αναπηρίες ή μεταφέρουν
άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος
Παραρτήματος:
Νοείται ότι, στο δελτίο
στάθμευσης αναγράφεται
ευδιάκριτα το όνομα του ατόμου με
αναπηρία.

(ε)

Το δελτίο στάθμευσης έχει
διάρκεια ισχύος τριών ετών με
δυνατότητα επανέκδοσής του με
την προσκόμιση στο Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες όλων των
στοιχείων που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 ένα μήνα πριν από
τη λήξη της ημερομηνίας που
αναγράφεται σε αυτό.
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Από τον πιο πάνω χρονικό
περιορισμό εξαιρούνται όσον
αφορά τη διάρκεια ισχύος, τα
δελτία στάθμευσης ατόμων με
μόνιμες αναπηρίες, όπως αυτό θα
τεκμηριώνεται από ιατρικό
πιστοποιητικό που θα συνοδεύει
την αίτηση:
Νοείται ότι, αν το δελτίο
στάθμευσης δεν χρησιμοποιείται
από το δικαιούχο, τότε αυτό
επιστρέφεται στο Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες.
2. Ο τρόπος έκδοσης ή/και επανέκδοσης δελτίου
στάθμευσης είναι ο ακόλουθος:
(α)

Για την έκδοση ή/και επανέκδοση
του δελτίου στάθμευσης
απαιτείται η υποβολή αίτησης
στο Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
συνοδευόμενη από προσφάτως
εκδοθέντα ιατρικά πιστοποιητικά
και δύο πρόσφατες φωτογραφίες
υπογραμμένες στο πίσω μέρος
αυτών από τον αιτητή:
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Νοείται
Κοινωνικής

ότι

το

Τμήμα

Ενσωμάτωσης

Ατόμων με Αναπηρίες δύναται-

(i)

να ζητήσει πρόσθετα
στοιχεία ή και ιατρικά
πιστοποιητικά. και

(ii) να καλέσει τους αιτητές για
σκοπούς πιστοποίηση της
συγκεκριμένης αναπηρίας
τους:
Νοείται ότι για την έκδοση του
δελτίου στάθμευσης, τα άτομα με
αναπηρίες που έχουν εγκριθεί
λόγω του ότι υπάγονται στις
πρόνοιες των σημείων (α), (β), (γ)
και (δ) της παραγράφου 3 δεν
απαιτείται να υποβάλουν ιατρικά
πιστοποιητικά ούτε να τύχουν
αξιολόγησης.
(β)

Σε περίπτωση απώλειας του
δελτίου στάθμευσης, εκτός από
την προσκόμιση όσων
προβλέπονται στην
υποπαράγραφο (α) (i) και (ii),
απαιτείται και η προσκόμιση
ενόρκου δηλώσεως στον
Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου
για την απώλεια του δελτίου
στάθμευσης.
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3. Οι κατηγορίες δικαιούχων δελτίου στάθμευσης είναι οι
ακόλουθες:
(α)

Οι λήπτες της χορηγίας σε

188(Ι) του 2011

τυφλούς με βάση τον περί

181(Ι) του 2012.

Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας
Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

11(Ι) του 2011

τον περί Παροχής Ειδικής

5(Ι) του 2013.

Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(β)

οι λήπτες του επιδόματος
φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα,
που καταβάλλεται από το Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
βάση το Σχέδιο Παροχής
Επιδόματος Φροντίδας σε
Τετραπληγικά Άτομα.

(γ)

οι λήπτες του επιδόματος
φροντίδας σε παραπληγικά
άτομα, το οποίο καταβάλλεται από
το Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση
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το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος
Φροντίδας σε Παραπληγικά
Άτομα.
(δ)

οι λήπτες του επιδόματος βαριάς
κινητικής αναπηρίας, το οποίο
καταβάλλεται από το Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
βάση το Σχέδιο Παροχής
Επιδόματος Βαριάς Κινητικής
Αναπηρίας·

(ε)

τα άτομα των οποίων η αναπηρία
συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή
σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και
κάτω άκρων που οφείλεται σε
οποιαδήποτε αιτία, με
αποτέλεσμα το άτομο με
αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό
αναπηρίας σε ποσοστό πέραν
του τριάντα εννέα τοις εκατόν
(39%).

(στ)
114 του 1988
65(Ι) του 1994

οι ανάπηροι με βάση τις διατάξεις
του περί Ανακουφίσεως
Παθόντων Νόμου, όπως αυτός

108(Ι) του 1998

εκάστοτε τροποποιείται ή

129(Ι) του 2001

αντικαθίσταται.

145(Ι) του 2005
176(Ι) του 2014.
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(ζ)

άτοµα µε νοητική αναπηρία.

(η)

οι οργανώσεις που παρέχουν
φροντίδα στα άτοµα µε
αναπηρίες, τα οποία πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα σημεία (α) έως (ζ) της
παρούσας παραγράφου και οι
οποίες δικαιούνται να
χρησιμοποιούν το δελτίο
στάθμευσης για οχήματα που
μεταφέρουν άτομα με αναπηρίες,
δεδομένου ότι θα υπόκεινται σε
αυστηρό έλεγχο όσον αφορά τη
σωστή χρήση του δελτίου αυτού.

4.

Η επίδειξη του δελτίου στάθμευσης γίνεται ως

ακολούθως:
(α)

Το δελτίο στάθμευσης
τοποθετείται στο πάνω µέρος του
ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου και
το μπροστινό μέρος του δελτίου
που φέρει αναπηρικό σήμα
πρέπει να είναι ορατό.

(β)

Το δελτίο στάθμευσης
χρησιμοποιείται μόνο όταν ο
δικαιούχος κάνει χρήση του
δικαιώματος στάθμευσης σε
χώρους που αναφέρονται στην
παράγραφο 5.
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5. Οι χώροι στους οποίους επιτρέπεται η προνομιακή
στάθμευση είναι οι ακόλουθοι:
(α)

Χώροι στάθμευσης ειδικά
σηματοδοτημένοι για στάθμευση
ατόμων με αναπηρίες.

(β)

Δρόμοι με παρκόμετρα όπου η
στάθμευση για τους δικαιούχους
του δελτίου είναι δωρεάν και
χωρίς χρονικό όριο.

(γ)

Δρόμοι με μονή ή διπλή κίτρινη
γραμμή για τρεις ώρες,
νοουμένου ότι οι δρόμοι αυτοί
έχουν προηγουμένως καθοριστεί
ως επιτρεπόμενοι χώροι
προνομιακής στάθμευσης για
άτομα με αναπηρίες από την
Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού
Φορέα για την Επίλυση
Κυκλοφοριακών Προβλημάτων:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις
αυτές το δικαίωμα προνομιακής
στάθμευσης αναγράφεται σε
ειδική πινακίδα.

6. Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης του δελτίου
στάθμευσης:
(α)

Ο δικαιούχος φέρει ευθύνη για τη
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σωστή και εύλογη χρήση του
δελτίου στάθμευσης.
(β)

Η χρήση του δελτίου στάθμευσης
επιτρέπεται μόνο από το
δικαιούχο του δελτίου σε
οποιοδήποτε αυτοκίνητο
μεταφέρει αυτόν:
Νοείται ότι, επιτρέπεται η χρήση του

δελτίου στάθμευσης από το συνοδό του
δικαιούχου, αν ο δικαιούχος κατεβαίνει
προσωρινά από το αυτοκίνητο και ο
συνοδός του παραμένει στο αυτοκίνητο
περιμένοντας το δικαιούχο να
επιστρέψει.
(γ)

Η διασφάλιση καλής κατάστασης
του δελτίου ώστε όλες οι
παρεχόμενες πληροφορίες να
είναι ευανάγνωστες και, σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο αυτές δεν είναι
ευανάγνωστες, το δελτίο
στάθμευσης πρέπει να
αντικαθίσταται κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης στο Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες.».

