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Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 11(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1989
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
117 του 1989.

Τροποποίηση
του μακρύ
τίτλου του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμο του
1989 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται από τούδε και στο εξής ως οι περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμοι του 1989 και
του 2018.
2. Ο μακρύς τίτλος του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο μακρύ τίτλο:
«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».
3. Όπου στο κείμενο του βασικού νόμου απαντά η λέξη «ανάπηρος» ή η φράση «νοητικά
καθυστερημένο άτομο» ή «νοητικά καθυστερημένο» ή «καθυστερημένο άτομο» ή «άτομο με νοητική
καθυστέρηση» αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «άτομο με νοητική αναπηρία», στην κατάλληλη
γραμματική παραλλαγή, και όπου απαντά στο κείμενο του βασικού νόμου η φράση «νοητική
καθυστέρηση» ή «αναπηρία» αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «νοητική αναπηρία» στην κατάλληλη
γραμματική παραλλαγή.
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Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή του όρου «Ανάπηρος» και του ορισμού του

.

(β) με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού «Νοητικά καθυστερημένο άτομο» με τον
ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό του:
«Άτομο με νοητική αναπηρία» σημαίνει άτομο το οποίο έχει μακροχρόνιες νοητικές
διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να
εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση
.
με άλλους» και
(γ) με την ένθεση στον ορισμό του όρου «Υπουργός» της λέξης «Πρόνοιας», μεταξύ των
λέξεων «Εργασίας» και «και», και αφού προστεθεί το σημείο του κόμματος αμέσως μετά
τη λέξη «Εργασίας».

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

5.-(1) Στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται η φράση «Επιτροπή
Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία».
(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την ένθεση της λέξης «Πρόνοιας» (τρίτη γραμμή), μεταξύ των λέξεων «Εργασίας» και
.
«και», και αφού προστεθεί το σημείο του κόμματος αμέσως μετά τη λέξη «Εργασίας»
και
(β)

με την προσθήκη της φράσης «και Πολιτισμού» αμέσως μετά τη λέξη «Παιδείας»
.
(τέταρτη γραμμή) και

(γ)

με την αντικατάσταση της φράσης «Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων
Καθυστερημένων
Ατόμων» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Ατόμων με
Νοητική Αναπηρία».

Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

6. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση της φράσης «μητρώο νοητικά καθυστερημένων ατόμων» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τη φράση «μητρώο ατόμων με νοητική αναπηρία».

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
φράσης «Ταμείο Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«Ταμείο για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία».

