ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2744 της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 79(I) του 1992
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµος του 1992.
Ερµηνεία.
2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«ανάπηρος» σηµαίνει άτοµο, το οποίο πάσχει εκ γενετής ή λόγω µεταγενέστερου
γεγονότος από µερική ή πλήρη σωµατική ή διανοητική αναπηρία, η δε αναπηρία του
προέρχεται από σοβαρή παραµόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασµό των άνω ή κάτω
άκρων ή από µυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή σοβαρή απώλεια της όρασης και
στους δυο οφθαλµούς ή σοβαρή απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά, ή από σοβαρή
διανοητική καθυστέρηση, ή από άλλη σοβαρή αιτία, οι οποίες προκαλούν ουσιώδη
µείωση της σωµατικής ή διανοητικής ικανότητας. Και επιτρέπουν σ’ αυτό να ασκεί
µόνο περιορισµένο κύκλο βιοποριστικών επαγγελµάτων.
«δεινοπαθών» σηµαίνει άτοµο, το οποίο λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή
άλλων εξαιρετικών συµβάντων, έχει άµεση ανάγκη ειδικής µέριµνας ή οικονοµικής ή
άλλης βοήθειας., οι οποίες δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται ικανοποιητικά από άλλο
ισχύοντα νόµο.
«επιτροπή» σηµαίνει την Ειδική Συµβουλευτική Επιτροπή η οποία ιδρύεται µε το
άρθρο 4 του παρόντος Νόµου.
«ταµείο» σηµαίνει το ειδικό Ταµείο, το οποίο ιδρύεται µε το άρθρο 3 του παρόντος
Νόµου.
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ίδρυση και σκοπός του Ταµείου.

3. –(1) Ιδρύεται ειδικό Ταµείο Λαχείου Πρόνοιας, µε σκοπό την άσκηση
κρατικής µέριµνας και την παροχή έκτακτης βοήθειας στους αναπήρους, πέρα
από την παρεχόµενη από οποιοδήποτε ισχύοντα Νόµο και στους
δεινοπαθούντες.
(2) Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται(α) Από τα καθαρά έσοδα από την πώληση λαχείων πρόνοιας για τους αναπήρους και
δεινοπαθούντες, τα οποία διατίθενται ως λαχεία ειδικού τύπου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του περί Λαχείων Νόµου (Κέφ. 74 και Νόµος 24 του 1974) και τους περί
Κυβερνητικών Λαχείων Κανονισµούς.
(β) από χρήµατα τα οποία συλλέγονται µε δραστηριότητες που διενεργούνται για το
σκοπό αυτό µε την έγκριση του Υπουργού, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος Νόµου.
(γ) από δωρεές, κληροδοτήµατα ή εισφορές προς το Ταµείο.
(δ) από οποιουσδήποτε τόκους ή έσοδα από καταθέσεις ή επενδύσεις των
πλεονασµάτων του Ταµείου.
(ε) από οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο δυνατό να διατεθεί υπέρ του Ταµείου ή να
εισπραχθεί από αυτό.
∆ιαχείριση του Ταµείου και Συµβουλευτική Επιτροπή.
4. (1) Ο Υπουργός διαχειρίζεται το Ταµείο σύµφωνα και µε βάση τα κριτήρια
που καθορίζονται µε κανονισµούς.
(2) Στο Ταµείο κατατίθεται οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό, το οποίο περιέρχεται σ’
αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Ιδρύεται Συµβουλευτική πενταµελής επιτροπή, της οποίας ο Πρόεδρος και τα
µέλη είναι ανάπηροι, που διορίζονται για τριετή θητεία από το Υπουργικό
Συµβούλιο, από άτοµα που προτείνονται από Οργανώσεις Αναπήρων.
(4) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και δύο µέλη παρόντα αποτελούν απαρτία.
(5) Οι απο0φάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων
µελών.
(6) Η Επιτροπή ρυθµίζει τη δική της διαδικασία.
(7) Η Επιτροπή µε αποφάσεις της συµβουλεύει τον Υπουργό ή διατυπώνει συστάσεις
σε θέµατα(α) ∆ραστηριοτήτων συλλογής χρηµάτων,
(β) καλύτερης και πιο αποτελεσµατικής έκδοσης ή διάθεσης του Λαχείου Πρόνοιας,
(γ) Προϋπολογισµού εσόδων και δαπανών του Ταµείου.
(8) Ο Υπουργός διαθέτει από το Ταµείο τις απαιτούµενες οικονοµικές δαπάνες για
επίτευξη των ακόλουθων σκοπών:

(α) Την παροχή υλικής ή άλλης βοήθειας σε αναπήρους,
(β) την άσκηση µέριµνας από Αρµόδιο Υπουργείο ή διοικητικό όργανο ή από σχετική
Οργάνωση ή Ίδρυµα αναφορικά µε την εκπαίδευση, επαγγελµατική αποκατάσταση
και ανέλιξη, κοινωνική ένταξη, οικονοµική ενίσχυση, αξιοπρεπή διαβίωση και γενικά
τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των αναπήρων και την προώθηση των θεµάτων
τους, και
(γ) την ανακούφιση δεινοπαθούντων:
Νοείται ότι για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος εδαφίου θα
διατίθεται ποσοστό ίσο µε το 80% (ογδόντα τοις εκατόν) των εσόδων του Ταµείου.
(9) Ο Υπουργός κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων του διαχειρίζεται τα
χρηµατικά ποσά, τα οποία κατατίθενται στο Ταµείο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία
δαπάνη σε σχέση µε τη διαχείριση του Ταµείου εφαρµόζοντας τις σχετικές πρόνοιες
των ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισµών Αποθηκών.
Φύλαξη και λογαριασµοί του Ταµείου.
5. Το Ταµείο, αποτελεί χωριστό Ταµείο, το οποίο διαχειρίζεται ο Υπουργός και
τελεί υπό τη φύλαξη του. Τηρούνται οι αναγκαίοι λογαριασµοί, εκδίδονται οι
αναγκαίες αποδείξει9ς και διενεργούνται από το Ταµείο οι αναγκαίες
πληρωµές.
Επενδύσεις.
6. Οποιαδήποτε χρηµατικά ποσά, τα οποία κατατίθενται στο Ταµείο, µπορούν να
επενδύονται µε τρόπο και σε έκταση, που καθορίζονται από τον Υπουργό.
Προϋπολογισµός του Ταµείου.
7. –(1) Το Ταµείο έχει δικό του προϋπολογισµό, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος
από τον Υπουργό. Αντίγραφο του προϋπολογι9σµού κατατίθεται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων για ενηµέρωση.
(2) Ο προϋπολογισµός καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Ταµείου για κάθε
οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου.
(3) Στον προϋπολογισµό θα εµφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων του πίνακα
εσόδων και εξόδων.
∆ραστηριότητες.
8. Ο Υπουργός µέσα στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, µπορεί µετά από σύσταση της
Επιτροπής να αναπτύσσει δραστηριότητα είτε µόνος είτε σε συνεργασία µε
άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή και να χρηµατοδοτεί οποιαδήποτε
δραστηριότητα, η οποία προάγει τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και να
δαπανά τα αναγκαία χρηµατικά ποσά.

Έλεγχος του Ταµείου.
9. –(1) Οι λογαριασµοί του Ταµείου καταρτίζονται το αργότερο µέχρι την 31η
Μαϊου του αµέσως επόµενου του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται
και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.
(2) Αντίγραφα της ετήσιας κατάστασης λογαριασµών του Ταµείου και της έκθεσης
του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων
και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
∆ιάλυση του Ταµείου.
10. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταµείου, οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό του
περιέρχεται στο Πάγιο Ταµείο της δηµοκρατίας.
Κανονισµοί.
11. –(1) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και
ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει
κανονισµούς που κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.
(2) Αν µέσα σε εξήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης των Κανονισµών
αυτών η Βουλή των αντιπροσώπων µε απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει
τους Κανονισµούς αυτούς στο σύνολό τους ή µερικώς, τότε, αµέσως µετά την πάροδο
της πιο πάνω προθεσµίας, οι Κανονισµοί αυτοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισµών αυτών, στο σύνολό
τους ή µερικώς από τη Βουλή των αντιπροσώπων, οι Κανονισµοί αυτοί
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, όπως θα έχουν
τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης τους.

Κ.∆.Π. 179/94
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)
Αρ. 2894, 15.7.94
Αριθµός 179
Οι περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισµοί του 1994 που κατατέθηκαν στη Βουλή των
αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη εφηµερίδα
της κυπριακής δηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του περί
Λαχείου Πρόνοιας Νόµου (Νόµος Αρ. 79(I)/92).
Ο ΠΕΡΙ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 11
79(1) του 1992.
Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο
11(1) του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.
Συνοπτικός τίτλος.
1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Λαχείου Πρόνοιας
Κανονισµοί του 1994.
Ερµηνεία.
2. – (1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν προκύπτει από το κείµενο
διαφορετική έννοια«βασικός νόµος» σηµαίνει το Νόµο περί Λαχείου Πρόνοιας ή οποιοδήποτε άλλο
νόµο που θα τροποποιεί τούτο
«Επιτροπή» σηµαίνει τη Συµβο6υλευτική Επιτροπή που ιδρύεται σύµφωνα µε το
άρθρο 4(3) του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµου του 1992.
«Οργάνωση» σηµαίνει σωµατείο αποτελούµενο από άτοµα µε αναπηρίες ή από γονείς
ή αδέλφια ή κηδεµόνες νοητικά ανάπηρων ατόµων, εγγεγραµµένο µε βάση το Νόµο
περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων αρ. 57/72, κύριος σκοπός του οποίου είναι η

εξυπηρέτηση, προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των ανάπηρων προσώπων
ή των δεινοπαθούντων.
«Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων» σηµαίνει την Υπηρεσία που έχει εγκαθιδρυθεί στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µέσα στα πλαίσια του Τµήµατος
εργασίας και ασχολείται µε θέµατα αναπήρων.
(2) Όλες οι λέξεις ή φράσεις που δεν ερµηνεύονται στους παρόντες Κανονισµούς
έχουν την έννοια που απέδωσε σ’ αυτές ο βασικός νόµος, αν παρέχεται τέτοια
ερµηνεία σ’ αυτόν.
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή υλικής βοήθειας σε αναπήρους και
δεινοπαθούντες.
3. -(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 4(8) του βασικού νόµου, ο
Υπουργός διαθέτει από το Ταµείο µετά από αίτηση αναπήρων ή
δεινοπαθούντων, τις αναγκαίες δαπάνες για παροχή σ’ αυτούς υλικής ή άλλης
βοήθειας.
(2) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέσω της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων και θα
πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Το ονοµατεπώνυµο του αναπήρου ή δεινοπαθούντος που υποβάλλει την αίτηση,
(β) την οικογενειακή του κατάσταση,
(γ) περιγραφή της περιουσιακής του κατάστασης και των εισοδηµάτων του,
(δ) πλήρη περιγραφή του σκοπού για τον οποίο ζητείται η βοήθεια,
(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξέταση της αιτήσεως,
πιστοποιητικά, προτιµολόγια και άλλα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα.
(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας φύσεως δεινοπαθούντος ο Υπουργός
µπορεί να προχωρήσει στην ικανοποίηση της ανάγκης χωρίς να υποβληθεί σχετική
αίτηση.
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων από οργανώσεις, Υπουργεία και διοικητικά όργανα.
4. –(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 4(8) του βασικού νόµου ο Υπουργός
διαθέτει από το Ταµείο τις αναγκαίες δαπάνες για την άσκηση µέριµνας από Αρµόδιο
Υπουργείο ή διοικητικό όργανο ή από σχετική Οργάνωση ή Ίδρυµα σύµφωνα µε τις
πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου 8 του άρθρου 4 του βασικού νόµου.
(2) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο ειδικό έντυπο προς τον
Υπουργό εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέσω της Υπηρεσίας Μέριµνας
Αναπήρων και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Οργάνωσης ή τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας που υποβάλλει την αίτηση. Η αίτηση
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Το όνοµα και τη σφραγίδα της Οργάνωσης ή της Υπηρεσίας,
(β) πλήρη περιγραφή του προγράµµατος που θα επιχορηγηθεί,

(γ) τον αριθµό των ανάπηρων προσώπων που θα ωφεληθούν από το επιχορηγηµένο
πρόγραµµα.,
(δ) περιγραφή των κυριότερων πόρων της Οργάνωσης ή της Υπηρεσίας:
Νοείται ότι δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από την Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων για προγράµµατα τα οποία αναµένεται να εφαρµόζει η ίδια και τα οποία
θα εξετάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στον Κανονισµό 5.
Εξέταση των αιτήσεων.
4. –(1) Την ευθύνη για την εξέταση των αιτήσεων έχει η Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων η οποία προβαίνει σε σχετική έρευνα και συλλογή των αναγκαίων
πληροφοριών µε συνδροµή άλλων Αρµόδιων Κυβερνητικών Υπηρεσιών, αν
κρίνει τούτο αναγκαίο και υποβάλει γραπτή έκθεση στον Υπουργό.
(2) Πριν από την υποβολή της έκθεσης της προς τον Υπουργό η Υπηρεσία Μέριµνας
Αναπήρων λαµβάνει τις απόψεις της Επιτροπής γραπτώς ή άλλως πως οι οποίες θα
περιλαµβάνονται στην έκθεση.
Κριτήρια παροχής υλικής βοήθειας σε αναπήρους και δεινοπαθούντες.

5. –(1) Αναφορικά µε την παροχή υλικής ή άλλης βοήθειας σε αναπήρους και
δεινοπαθούντες θα λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων και
κατά τη λήψη της τελικής απόφασης, τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Ο βαθµός της σοβαρότητας της ικανοποιούµενης ανάγκης,
(β) η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του αιτητή,
(γ) το ύψος της αιτούµενης βοήθειάς και η δυνατότητα εξασφάλισης βοήθειας για
κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης από κρατική χορηγία ή ιδιωτική πηγή,
(δ) το αναµενόµενο όφελος και ειδικότερα η συµβολή της βοήθειας στη βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης και της ανεξαρτητοποίησης του αιτητή.
(2) (α) Κατά την εξέταση του κριτηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της
πιο πάνω παραγράφου θα λαµβάνονται µεταξύ άλλων υπόψη και τα ακόλουθα:
(i)
(ii)
(iii)

Το κατεπείγον της ανάγκης και ο βαθµός εξυπηρέτησης του αιτητή από
την ικανοποίησή της.
Το είδος και η διάρκεια της ανάγκης και το ενδεχόµενο υποβολής
παρόµοιων αιτήσεων σε περίπτωση ικανοποίησης της υπό κρίση ανάγκης.
Η προαγωγή της κοινωνικής θέσης, της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της
εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής αποκατάστασης και ανέλιξης του
αιτητή.

(β) Κατά την εξέταση του κριτηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της πιο
πάνω παραγράφου θα λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
(i)

Το ύψος των ετήσιων εισοδηµάτων του αιτητή, ή της συζύγου και των
εξαρτώµενων τέκνων του,

(ii)
(iii)
(iv)

Η περιουσιακή κατάσταση του αιτητή, περιλαµβανόµενων των κινητών,
των ακινήτων, των εισοδηµάτων και των χρεών του,
Η κοινωνική και οικογενειακή του κατάσταση,
Η φύση και το είδος της απασχόλησης ή της εκπαίδευσης στην οποία
υποβάλλεται, ή η φύση του ειδικού προβλήµατος που πρέπει να
αντιµετωπισθεί.

(γ) Κατά την εξέταση του κριτηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) της πιο
πάνω παραγράφου θα λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα:
(i)
το προϋπολογιζόµενο ύψος της απαιτούµενης δαπάνης,
(ii)
βαθµός συµµετοχής του αιτητή στην κάλυψη της δαπάνης αυτής,
(iii) δυνατότητα εξασφαλίσεως του ίδιου αποτελέσµατος µε οικονοµικότερες
λύσεις.
(3) Ο Υπουργός δύναται να απαιτεί από τους αιτητές όπως µετά τη λήψη της
βοήθειας, παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο διάθεσης της
και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα παραχωρηθέντα ποσά δε χρησιµοποιήθηκαν
για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, δύναται να αξιώσει την επιστροφή τους.
Κριτήρια παροχής οικονοµικής βοήθειας σε Υπουργεία, ∆ιοικητικά Όργανα,
Οργανώσεις και Ιδρύµατα.
6. Κατά τη λήψη της απόφασης για παροχή βοήθειας προς Υπουργεία,
∆ιοικητικά Όργανα, Οργανώσεις, Ιδρύµατα και Σωµατεία, θα λαµβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Το αναµενόµενο όφελος και η συµβολή της βοήθειας στη βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης και ανεξαρτητοποίησης του αιτητή.
(β) Η βιωσιµότητα του Σχεδίου.
(γ) Το ύψος της απαιτούµενης δαπάνης και ο βαθµός συµµετοχής σ’ αυτή της
Υπηρεσίας/ Οργάνωσης.
(δ) Ο αριθµός των ατόµων που θα εξυπηρετηθούν.
(ε) Η δυνατότητα εφαρµογής του Σχεδίου από την Υπηρεσία / Οργάνωση.
(στ) Η δυνατότητα χρηµατοδότησης ή επιχορήγησης του Σχεδίου από κρατικά
κονδύλια ή από άλλη πυγή.
(ζ) Η χρονική διάρκεια του Σχεδίου.
(η) Η δυνατότητα εφαρµογής του Σχεδίου από τα ίδια τα άτοµα που αναµένεται να
εξυπηρετηθούν. Σε τέτοια περίπτωση θα προτιµάται η υποβολή ατοµικών αιτήσεων.
Είδος και ύψος βοήθειας.
7. –(1) Το ανώτατο ύψος της χρηµατικής βοήθειας που µπορεί να παραχωρηθεί
δε θα υπερβαίνει τις Λ.Κ. 5.000, ή οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο θα
καθορίζεται από τον Υπουργό από καιρό σε καιρό, µετά από σύσταση της
Επιτροπής.
(2) Η βοήθεια αυτή µπορεί να παραχωρείται είτε εφ’ άπαξ είτε ανάλογα µε την
πορεία της ικανοποίησης της επιχορηγούµενης ανάγκης, όπως θα κρίνει εύλογο ο
Υπουργός

(3) Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά την παροχή βοήθειας για αγορά
συγκεκριµένου εξοπλισµού, ο Υπουργός µπορεί αν κρίνει τούτο σκόπιµο, να ζητήσει
από τον αιτητή ή να µεριµνήσει ο ίδιος ώστε να ζητηθούν προσφορές για την
απόκτηση του συγκεκριµένου εξοπλισµού. .
(4) Όταν πρόκειται για ειδικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται από µια κατηγορία
αναπήρων, θα ζητείται, όταν κρίνεται σκόπιµο, και γνώµη της αντίστοιχης
οργάνωσης αναπήρων, αναφορικά µε τη χρησιµότητα του συγκεκριµένου
εξοπλισµού, το κόστος απόκτησης καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.
Αζήτητα βραβεία του Λαχείου Πρόνοιας.
9.–(1) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ποσό του Λαχείου Πρόνοιας που
κληρώθηκε παραµένει αζήτητο µετά τη συµπλήρωση περιόδου έξι µηνών από την
ηµεροµηνία της κλήρωσης, τούτο κατατίθεται στο Ταµείο και λογίζεται ως µέρος
των εισοδηµάτων του.
(2) Παρά τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, ο Υπουργός δύναται µετά τη λήψη της
συµβουλευτικής γνώµης της Επιτροπής, να καταβάλει στο δικαιούχο το αζήτητο
βραβείο του Λαχείου Πρόνοιας αν αυτό δεν το διεκδίκησε λόγω απουσίας του στο
εξωτερικό, νοουµένου ότι η σχετική αίτηση θα υποβληθεί προς τον Υπουργό µέσα σε
ένα χρόνο από την ηµεροµηνία της κλήρωσης.

