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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3166 της 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των 
Εγκλωβισμένων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 55(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαγγελματικής Αποκατά Συνοπτικός 

στάσης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμος του 1997. τιτλ°ζ· 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Εομηνεία. 

Οι όροι «ανάπηρος», «εξαφανισθείς» και «πεσών» έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σ' αυτούς από τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο· ιΐ4 του 1988 

Λ , , 65(1) του 1994. 
«παθών» σημαινει

(α) Τη σύζυγο πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένης και 
της μνηστής που τεκνοποίησε με τον πεσόντα ή εξαφανισθέντα 
και τα τέκνα πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένων και 
των εξώγαμων 

(β) τον ανάπηρο, τη σύζυγο και τα τέκνα του αναπήρου· και 
(γ) τις αδελφές ή τους αδελφούς άγαμων πεσόντων ή εξαφανισθέ

ντων. 
3.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι παθό Προτεραιότητα 

ντες και τα τέκνα των εγκλωβισμένων που είναι υποψήφιοι για την πλήρωση ^ ° έ ^ ν 
θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξαιρουμένης της δημόσιας εκπαιδευ εγκλωβισμένων 
τικής υπηρεσίας, για την οποία ισχύει ο οικείος νόμος και που κατέχουν όλα ^ ά τ η ν 

τα απαιτούμενα από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας προσόντα διορίζονται σε κενών θέσεων, 
ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των θέσεων κάθε μισθολογικής 
κλίμακας που προκηρύσσονται και πληρούνται κατ' έτος: 

(1233) 



Ν. 55(Ι)/97 1234 

Μεταβατική 
διάταξη. 
53(1) του 1992 
38(1) του 1994. 

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
• 168 του 1986 
Ι 65 του 1987 
1 157 του 1987 
\ 162 του 1987 
' 180 του 1987 
\245 του 1987 
! 76 του 1988 
Ϊ07 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 
12(1) του 1992 
50(1) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
116(1) του 1992 
40(1) του 1993 
46(1) του 1993 
8(1) του 1994 
37(1) του 1994 
26(1) του 1995 
25(1) του 1996 
43(1) του 1996 
110(1) του 1996 
42(1) του 1997. 

Κατάργηση. 

Νοείται ότι η σειρά πρόσληψης καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας μεταξύ 
των πιο πάνω αναφερόμενων προσώπων στη διαδικασία εξέτασης που 
υποβάλλονται για τη συγκεκριμένη θέση. 

(2) Ανεξάρτητα από όσα διαλαμβάνονται πιο πάνω, οι ανάπηροι έχουν 
προτεραιότητα έναντι των εξαρτωμένων τους. 

4. Πρόσωπα που διορίστηκαν με σύμβαση δυνάμει του περί Επαγγελμα
τικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, 
Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμου συνεχίζουν τη με 
σύμβαση απασχόληση τους μέχρι το μόνιμο διορισμό τους με βάση τη σειρά 
τους στους πίνακες διοριστέων δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος περί Δημό
σιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου. 

5. Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρ
τωμένων των Πεσόντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων 
Νόμος καταργείται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 


