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Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των 
Εγκλωβισμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. . 
55(1) του 1997. 

■: Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 100(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
ΤΩΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών;Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαγγελματικής Αποκατά

στασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων (Τροποποιη
τικός) Νόμος τοϋί 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμο 
του 1997 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμοι 
του 1997 και 1998. 

2. Το άρθρο 2; του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'ευρύτερος δημόσιος τομέας' περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται 
στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή 
στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, καθώς και υπηρεσία σε οποια
δήποτε αρχή ή οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για εξυπηρέτηση του δημό
σιου συμφέροντος, αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στη δημόσια εκπαι
δευτική υπηρεσία· 

'θέση' σημαίνει θέση μόνιμη, προσωρινή ή έκτακτη». 
3. Το άρθρο 3του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 
3.ΚΌ Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 

νόμου ή κανονισμού με βάση τον οποίο πληρούνται κενές θέσεις 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ποσοστό 10% επί του συνολικού 
αριθμού των θέσεων κάθε μισθολογικής κλίμακας που προκη
ρύσσονται ή κενούνται κατ' έτος σε οποιαδήποτε υπηρεσία του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα πληρούται από υποψηφίους που είναι 
παθόντες ή τέκνα εγκλωβισμένων, νοουμένου ότι κατέχουν τα 
προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς ή 
σχέδια υπηρεσίας προσόντα. 

(2) Το εδάφιο (1) τυγχάνει εφαρμογής, ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα γραπτού ή προφορικού διαγωνισμού που διενερ
γείται μεταξύ όλων των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών 
θέσεων: 

Νοείται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα του γραπτού ή προφο
ρικού διαγωνισμού λαμβάνονται υπόψη, σε περίπτωση που ο 
αριθμός των υποψηφίων που είναι παθόντες ή τέκνα εγκλωβι
σμένων υπερβαίνει το ποσοστό του 10% που προβλέπεται στο 
εδάφιο (1) και μόνο για σκοπούς επιλογής μεταξύ αυτών. 

«Προτεραιότητα 
παθόντων και 
τέκνων εγκλωβι
σμένων κατά 
την πλήρωση 
κενών θέσεων. 
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(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, 
ανάπηρος που είνα υποψήφιος για συγκεκριμένη θέση έχει προτε
ραιότητα για σκοπούς πρόσληψης σε σχέση με οποιοδήποτε εξαρ
τώμενο αναπήρου.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


