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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.

Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της

∆ιαδικασίας ∆ιαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε
Θέµατα που Αφορούν Άτοµα µε Αναπηρία Νόµος του 2006.

Ερµηνεία.

2. -

(1)

Λέξεις ή όροι που δεν ερµηνεύονται στον

παρόντα Νόµο, έχουν την έννοια που τους προσδίδεται από
127(Ι) του 2000
57(Ι) του 2004.

τον περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµο.

(2)

Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο

προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων» ή
«ΚΥ.Σ.Ο.Α.» σηµαίνει το σωµατείο µε το όνοµα
«Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων»,
το οποίο έχει εγγραφεί στις 19 Ιουλίου 1999 και
λειτουργεί δυνάµει του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων

57 του 1972
85(Ι) του 1997.

Νόµου,

όπως

αυτός

εκάστοτε

τροποποιείται

ή

αντικαθίσταται˙ και

«Υπηρεσία» σηµαίνει οποιαδήποτε ∆ηµόσια Υπηρεσία,
Αρχή,

Υπουργείο,

Κρατικό

Όργανο,

Ηµικρατικό

Οργανισµό, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και
οποιοδήποτε άλλο όργανο που ασκεί δηµόσια εξουσία
και περιλαµβάνει κάθε όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Υποχρεωτική
διαβούλευση µε την
ΚΥ.Σ.Ο.Α.

3. -

(1)

Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος

του κράτους σε θέµατα που αφορούν άτοµα µε αναπηρία.

2
(2) Κάθε Υπηρεσία, η οποία πρόκειται να αποφασίσει σε
θέµατα ή ασχολείται µε θέµατα που αφορούν µε οποιοδήποτε
τρόπο άµεσα ή έµµεσα άτοµα µε αναπηρία, διαβουλεύεται κατά
τη συζήτηση των θεµάτων αυτών, µε την ΚΥ.Σ.Ο.Α..

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η Υπηρεσία θα ζητά
από την ΚΥ.Σ.Ο.Α. να υποδεικνύει τον εκπρόσωπο ή τους
εκπροσώπους της σε κάθε περίπτωση.
Επιχορήγηση και
στήριξη της
ΚΥ.Σ.Ο.Α.

4.

Τηρουµένων των διαδικασιών που ακολουθούνται για

την ετοιµασία του Κρατικού Προϋπολογισµού, η ΚΥ.Σ.Ο.Α.
λαµβάνει ετησίως κρατική χορηγία για δαπάνες της, η οποία
προνοείται

στον

ετήσιο

Κρατικό

Προϋπολογισµό,

αφού

ληφθούν προηγουµένως υπόψη οι εισηγήσεις της ΚΥ.Σ.Ο.Α.
για το ύψος της χορηγίας που θα της παρέχεται.
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