
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 111(Ι)/2019 
Αρ. 4721, 24.7.2019    

O περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις  Αναπήρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 111(I) του 2019 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ 

 ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ1980 ΕΩΣ 2019 
 

                                    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

36 του 1980 
24 του 1985  
73 του 1987  

87(Ι) του 1998  
177(Ι) του 2004  

28(I) του 2009  
12(Ι) του 2011 
4(I) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Επιδόματος 
Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμους του 1980 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής 
Επιδόματος Διακινήσεως σε Άτομα με Αναπηρίες  Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 2019. 
 

  
Τροποποίηση 
του τίτλου  
του βασικού 
νόμου. 

2. Ο μακρύς και ο συνοπτικός τίτλος του βασικού νόμου τροποποιούνται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «εις Αναπήρους» με τις λέξεις «σε Άτομα με Αναπηρίες». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 (α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «άτομο με αναπηρία» 
της λέξης «τετραπληγία»(πρώτη γραμμή). 

   
 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Τετραπληγικό άτομο» με τον ακόλουθο 

νέο ορισμό: 
   
  «“τετραπληγικό άτομο”» σημαίνει άτομο που αντιμετωπίζει μόνιμο και πλήρη 

περιορισμό στη λειτουργία της βάδισης, ακόμα και με τη χρήση βοηθητικών μέσων ή 
προσωπικής βοήθειας, και έχει ανάγκη για συνεχή και μόνιμη χρήση 
τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του, επιπρόσθετα δε αντιμετωπίζει μόνιμο σοβαρό 
ή πλήρη περιορισμό της  λειτουργίας και των δύο άνω άκρων, σε βαθμό που να μη 
δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί ως προς τις βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής, 
όπως η σίτιση ή/και η ένδυση, και ως εκ τούτου έχει ανάγκη συνδρομής από άλλο 
άτομο.». και 

   
 (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 

του ορισμού αυτού: 
   
  «“τυφλό άτομο” σημαίνει άτομο του οποίου η οξύτητα της όρασης και των δύο 

οφθαλμών είναι τέτοια, ώστε αυτή στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω 
και με διορθωτικούς φακούς, τα έξι εξηκοστά (6/60). 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων 
«Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στο τέλος αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Πας 
ανάπηρος» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Κάθε άτομο με αναπηρία». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 
 
 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «ανάπηρος» 
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «άτομο με αναπηρία». 

582



 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την αντικατάσταση, στις παραγράφους (α) και (β) αυτού, της λέξης «αναπήρους» 
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «άτομα με αναπηρίες». 

   
 (β) με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, της τελείας και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή 
σπουδάζουν.». και 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου:  
   
  «(δ)  σε τυφλά άτομα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

             (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
  «(1) Το ποσό του επιδόματος διακίνησης καθορίζεται σε: 
   
  (α) Εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για άτομα με αναπηρία που 

εργάζονται ή σπουδάζουν, εκτός των ατόμων με περιορισμό της οξύτητας 
της όρασης σε βαθμό που στον καλύτερο οφθαλμό να μην υπερβαίνει, 
έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα έξι τριακοστά έκτα (6/36), τα οποία 
δικαιούνται να λαμβάνουν εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως. 

    
  (β) εκατόν πενήντα ευρώ (€150) μηνιαίως για τετραπληγικά άτομα, 

ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή σπουδάζουν· 
    
  (γ) εβδομήντα πέντε ευρώ (€75) μηνιαίως για τυφλά άτομα, ανεξαρτήτως του 

εάν εργάζονται ή σπουδάζουν.». 
    
    (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και με την αναρίθμηση των εδαφίων (3) και 

(4) σε εδάφια (2) και (3), αντίστοιχα. και 
   
         (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, όπως έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με τα 

πιο πάνω, της λέξης «αναπήρου» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «ατόμου με 
αναπηρία» · 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, των λέξεων «τον ανάπηρον» 
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις  «το άτομο με αναπηρία». και 

   
 (β) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, με άνω και 

κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
   
   «Νοείται ότι για τα τυφλά άτομα το δικαίωμα καταβολής επιδόματος διακίνησης 

δεν αποσβένεται διά της καταβολής συντάξεως γήρατος». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
 νόμου  
 

10.   Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «ανάπηρον» 
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «άτομο με αναπηρία». 
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