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Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 73 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1985 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Παροχής Επιδόματος 

Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987, θα 
αναγιγνώσκηται δε ομού μετά των περί Παροχής Επιδόματος Διακι
νήσεως εις Αναπήρους Νόμων του 1980 και 1985 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος), ο δε βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται ομού ως οι περί Παροχής Επιδόματος Δια
κινήσεως εις Αναπήρους Νόμοι του 1980 έως 1987. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού 
διαγραφής του ορισμού «ανάπηρος» και της αντικαταστάσεως του διά 
του ακολούθου ορισμού: 

«'ανάπηρος* σημαίνει πολίτην της Δημοκρατίας όστις, εκ γενετής 
ή λόγω μεταγενεστέρου γεγονότος, είναι κατ* έκθεσιν του Ιατρο
συμβουλίου, μονίμως ανάπηρος και η αναπηρία του συνίσταται εις— 

(α) παραπληγίαν, τετραπληγίαν, ακρωτηριασμό ν ή παραμόρφω
σιν ή αδυναμίαν των κάτω άκρων, εις βαθμόν υπερβαίνον το 
τριάκοντα εννέα της εκατόν (39%)· 
περιορισμόν της οξύτητος της οράσεως και των δύο 
οφθαλμών ώστε αύτη εις τον καλύτερον οφθαλμόν να μη 
υπερβαίνη, έστω και διά διορθωτικών φακών, τα 6/36*». 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως ευθύς 

(β) 

3. 
μετά το άρθρον 7 αυτού του ακολούθου νέου άρθρου 7Α: 
«Δικαιούχος 7Α. Το δυνάμει του παρόντος Νόμου επίδομα διακινήσεως 
επιδόματος, παρέχεται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου— 

(α) εις αναπήρους διά την διακίνησίν των διά σκοπούς 
εργασίας· 

(β) εις αναπήρους σπουδαστάς ή μαθητάς διά την δια
κίνησίν των εντός της Δημοκρατίας διά σκοπούς 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αποκτήσεως ειδικών 
γνώσεων σχετικών προς την επαγγελματικήν των 
αποκατάστασιν: 

Νοείται ότι το δυνάμει της παρούσης παραγράφου 
παρεχόμενον επίδομα διακινήσεως δεν δύναται να 
παρέχηται διά περίοδον υπερβαίνουσαν τα τρία 
έτη.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

36 του 1980 
24 του 1985. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 
2 του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 
8 του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) διά της εκ του τέλους του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της 

τελείας και της εν συνεχεία προσθήκης τών ακολούθων λέξεων 
«ή, εν περιπτώσει σπουδαστού ή μαθητού, της δαπάνης δια
κινήσεως του εν τη Δημοκρατία διά σκοπούς επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως ή αποκτήσεως ειδικών γνώσεων σχετικών προς 
την επαγγελματικήν του αποκατάστασιν.»· 

(β) διά της εκ του τέλους του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της 
τελείας και της εν συνεχεία προσθήκης των ακολούθων λέξεων 
«πλην των περιπτώσεων αναπηρίας οφειλομένης εις τέτραπλη
γίαν ή περιορισμόν της οξύτητος της οράσεως, οπότε το 
επίδομα δύναται να ανέρχηται μέχρι το διπλάσιον του ως 
είρηται ποσού.». 

Τροποποίησις 5. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
του άρθρου 
10 του βασικού 
νόμου. 

της παραγράφου (β) αυτού και της αντικαταστάσεως των διά των 
ακολούθων νέων παραγράφων: 

«(β) διά της ιάσεως ή της μειώσεως της αναπηρίας του δικαιούχου 
εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη θεωρείται ανάπηρος δυνάμει 
του παρόντος Νόμου· 

(γ) διά της καταβολής εις τον ανάπηρο ν δικαιούχον συντάξεως 
γήρατος δυνάμει του ρυθμίζοντος τας κοινωνικός ασφαλίσεις 
νόμου.». 


