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Ν. 66(Ι)/2006

Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηµατικής Γλώσσας Νόµος του 2006 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.
Αριθµός 66(Ι) του 2006
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
36(Ι) του 2008.
Ερµηνεία.

Πίνακας.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής
Νοηµατικής Γλώσσας Νόµος του 2006.
2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο –
«Κυπριακή Νοηµατική Γλώσσα» σηµαίνει οπτικό κώδικα επικοινωνίας, που
χρησιµοποιείται, είτε ως το µοναδικό, είτε ως επιπρόσθετο της οµιλίας µέσο
επικοινωνίας, µεταξύ κωφών και άλλων ατόµων, µε βάση την ελληνική
νοηµατική γλώσσα, όπως έχει εξελιχθεί και χρησιµοποιείται στην Κύπρο,
ανεξάρτητα από τη µητρική γλώσσα καταγωγής των ατόµων αυτών, ο οποίος
κώδικας στηρίζεται είτε σε διάφορες κινήσεις των δακτύλων, περιλαµβανοµένων
και κινήσεων του δακτυλικού αλφαβήτου που περιέχεται στον Πίνακα του
παρόντος Νόµου, ή των χεριών ή της κεφαλής ή του υπόλοιπου σώµατος, είτε σε
διάφορες εκφράσεις του προσώπου, ή και σε συνδυασµό τέτοιων κινήσεων και
εκφράσεων, που συµβολίζουν διάφορα, αντίστοιχα, νοήµατα·
«κωφό άτοµο» σηµαίνει άτοµο, του οποίου ο ουδός της ακοής του, κατά µέσον
όρο στις συχνότητες 500Hz, 1KHz και 2KHz, είναι µεγαλύτερος των 55dB
(ντεσιµπέλ) στο καλύτερό του αυτί·

57 του 1972
85(Ι) του 1997.

113(Ι) του 1999
69(Ι) του 2001.

«Οµοσπονδία Κωφών Κύπρου» σηµαίνει το νοµικό πρόσωπο, µ’ αυτή την
επωνυµία, που είναι εγγεγραµµένο ως σωµατείο µε αριθµό εγγραφής 2682
δυνάµει του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµο·
«Σχολή Κωφών» σηµαίνει το ειδικό σχολείο για κωφά άτοµα, που λειτουργεί από
το έτος 1953 και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, δυνάµει του
περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµου·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού.
310157418

Καταγραφή της
Κυπριακής
Νοηµατικής Γλώσσας.
2 του 36(Ι) του 2008.

3. Με τη συντονισµένη συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού, της Σχολής Κωφών και της Οµοσπονδίας Κωφών
Κύπρου, η Κυπριακή Νοηµατική Γλώσσα θα καταγραφεί, µέσα σε πενήντα
τέσσερις (54) µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.

Αναγνώριση της
Κυπριακής
Νοηµατικής Γλώσσας.

4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), µε τον παρόντα Νόµο
αναγνωρίζεται η Κυπριακή Νοηµατική Γλώσσα ως κύριο ή επιπρόσθετο προσόν
πρόσληψης εργαζοµένων σε θέσεις δηµόσιων υπηρεσιών που, δυνάµει των
σχετικών σχεδίων υπηρεσίας, αφορούν κωφά άτοµα, ή στις οποίες, δυνάµει των
σχετικών σχεδίων υπηρεσίας, είναι αναγκαία η άµεση επικοινωνία µε κωφά άτοµα
που επικοινωνούν µε αυτή τη γλώσσα, είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα προς
την οµιλία.

3 του 36(Ι) του 2008.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), όλα τα σχέδια υπηρεσίας θέσεων, που
προνοούνται στο εδάφιο αυτό, πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα, µέσα σε
εξήντα (60) µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5.
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Πιστοποιητικό
Γνώσης της
Κυπριακής
Νοηµατικής Γλώσσας.

5. Για σκοπούς ικανοποίησης των απαιτήσεων σχεδίων υπηρεσίας, που θα γίνουν
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται ότι γνωρίζει την
Κυπριακή Νοηµατική Γλώσσα, στο επίπεδο που απαιτεί το σχετικό σχέδιο
υπηρεσίας, εκτός αν είναι εφοδιασµένο µε Πιστοποιητικό Γνώσης της γλώσσας
αυτής, στο αντίστοιχο επίπεδο, που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού, σύµφωνα µε διαδικασία που περιέχεται σε Οδηγίες του Υπουργού.

Χρονοδιάγραµµα
υιοθέτησης µέτρων.
4 του 36(Ι) του 2008.

6.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο θα προχωρήσει σε υιοθέτηση µέτρων για την
πλήρη εφαρµογή των προνοιών του παρόντος Νόµου, µέσα από χρονοδιάγραµµα
που δε θα υπερβαίνει τους εξήντα (60) µήνες, από την ηµεροµηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόµου.
(2) Μεταξύ των µέτρων που θα καθορισθούν δυνάµει του εδαφίου (1), δύναται να
περιλαµβάνεται η ετοιµασία του νοµικού πλαισίου για –
(α) Την παροχή διευκολύνσεων σε κωφά άτοµα για την εκµάθηση της Κυπριακής
Νοηµατικής Γλώσσας·
(β) την παροχή διευκολύνσεων για τη χρήση διερµηνέων από κωφά άτοµα ή χάριν
τέτοιων ατόµων·
(γ) την έκδοση Εγχειριδίου της Κυπριακής Νοηµατικής Γλώσσας, µε βάση την
καταγραφή της που θα γίνει δυνάµει του άρθρου 3, µε τρόπο που να
διευκολύνεται η εκµάθηση και χρήση της γλώσσας αυτής από κάθε
ενδιαφερόµενο πρόσωπο·
(δ) την ανανεωµένη και βελτιωµένη επανέκδοση του Εγχειριδίου αυτού ανά
τριετία και τη δωρεάν παροχή του σε κωφά άτοµα, στους δασκάλους τους και
στους διερµηνείς τους·
(ε) την υποχρέωση για πρόσληψη, από τη Σχολή Κωφών, δασκάλων της
Κυπριακής Νοηµατικής Γλώσσας· και
(στ) την προσθήκη της Κυπριακής Νοηµατικής Γλώσσας στις προαιρετικές
γλώσσες που διδάσκονται στα δηµόσια σχολεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 2)
∆ακτυλικό Αλφάβητο της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας

Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

