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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ "Αρ. 1614 της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμος 
του 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Ά ρ. 36 του I960 
Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ 

:ΕΓΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1980 
Ή'Βουλή των Άντιπροισώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :, 
1. Ό παρών Νόιμος θα άναφέιρη,ται ώς ό πε,ρΐ Παροχής Έπτιδό Συνοπτικός 

ιμοοτος Διακινήσεως εις Άναπή,ρους Νόμος τοΟ 1980. τίτλος. 
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ Ερμηνεία, 

ικειμένου— 
«ανάπηρος» ση,μαίνει πάντα μονίμως άνάπηιρον πολίτη>ν της 

Δημοκρατίας δστις, έκ γενετής ή λόγω μεταγενεστέρου γεγο
νότος,, εΐναι μερικώς ή πλήρως άνάπηιρος,. νοουμένου δτι ή άνα
πηΐρία αύτοΰ προέρχεται έκ σοβαράς παραμορφώσεως ή σοβαρού 
ακρωτηριασμού των κάτω άκ,ρων, ή έκ' μυοπάθειας,, παραπλη;
γίας, τετραπληιγίας,, ή έξ άπωλείας της οράσεως καΐ τών δύο 
οφθαλμών,, ή έξ οιασδήποτε άλλης συναφιοΰς αίτιας,, καΐ δτι ή 
διακίνηίσις τοΟ αναπήρου,, λόγω της φύσεως και του βαθμού της 
αναπηρίας του,, διά τους σκοπούς της εργασίας του καθίσταται 
προβληιματι,κή* 

«Επιτροπή» σημαίνει τήν Είδικήν Έπιτροπήν τήν καίθιδιρυομένην 
δυνάμει του άρθρου 3' 

«Ίατροσυμβούλιον» σημαίνει το Ίατροσυμβούλιον τό αναφε
ρόμενο ν έν τω άρθρω Α* 

«Ταμεΐον» σηΐμαίνει τό Είδικόν Ταμεΐον τό ίδρυό,μενον δυνάμει 
του άρθ;ρου 5. 
3.—(|1) Καθιδρύεται Ειδική Επιτροπή παροχής επιδόματος δια Επιτροπή. 

κινήσεως προς αναπήρους συγκειμένη; έξ ενός Προέδρου καΐ δύο 
μελών,, απάντων διοριζομένων ύπό του Υπουργού Οικονομικών διά 
τοιαύτηιν περίοδον θητείας και ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελεν 
οδτος καθορίσει., 

(2) Ή Επιτροπή ρυθμίζει τήν ιδίαν αυτής διαδικασίαν. 

(831) 
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Ιατροσυμ
6ο6λιον. 
'Επίσημος 
έψη,μερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον (Ι) : 
22.12.1978. 

"Ιδρυσις καΐ 
διαχε(ρισις 
Ταμείου. 

Αίτησις δι' 
επίδομα. 

'Εξουσία 
διά παροχή ν 
επιδόματος. 

Καθορισμός 
καΐ άναθεώ
ρησις επιδό
ματος. 

'Αναστολή 
επιδόματος. 

4. Το Ί ατροσυμβούλιον το καθιδρυθέν και ύφΊστάμενον δυνάμει 
και διά τους σκοπούς των: περί της Εθνικής Φρουράς (Χορηίγή
,ματα εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς Αναπήρους) Κανονι
σμών του 1978 θεωρείται ώς το ύφιστάμενον Ί ατροσυμβούλιον δυ
νάμει και διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή σύστασις δέ 
αυτού θά είναι κατά πάντα χρόνον ή ιδία, και ή εκλογή τών μελών 
αύτου θά γίνεται κατά τον ίδιον τρόπον και τήν ίδίαν διαδικασίαν, 
ώς είς τήν περίπτωσιν του ρηθέντος 'Ιατροσυμβουλίου δυνάμει τών 
προαναφερθέντων. Κανονισμών. 

5.— (ιΐ) Ιδρύεται Είδικόν Ταμεΐον διά τήν βάσει του παρόντος 
Νόμου παροχήν επιδόματος διακινήσεως προς αναπήρους. 

(2) Το Ταμεΐον θά άποτελήται εκ1 κυβερνητικών χορηγιών. 
(3), Το Ταμεΐον αποτελεί χωριστόν ταμεΐον καΐ ή κατάστασις 

αύτου δεικνύεται διά δημοσιεύσεως του απολογισμού αύτου είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα της. Δημοκρατίας. 

ί(4)' Διαχειριστής τοΟ Ταμείου είναι ή Επιτροπή. 
(5) Το Ταμεΐον ελέγχεται ύπό του Γενικού Ελεγκτού. , 

6. Πάς ανάπηρος έπιθυμών τήν παροχήν είς αυτόν επιδόματος δια
κινήσεως οφείλει νά ύ^ποβάλη αϊτησιν διά τοιούτο επίδομα είς τήν 
Έίπίτροπήν, πάσα δέ τοιαύτη αίτησις γίνεται έπι ειδικού προς τούτο 
τύπου καθοριζομένου ύπό της Έπιτροιπής. 

7. Το θέμα κατά πόσον ανάπηρος δικαιούται καθόλου είς επί
δομα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αποφασίζεται ύπό της 'Επιτρο
πής κατόπιν γνωμοδοτήσεως του 'Ιατροσυμβουλίου έπί της φύσεως 
και τοΟ βαθμόΰ άναπη;ρίας του αναπήρου. 

. 8.— (ίΐ). Το επίδομα τό καταβλητέον εκ του Ταμείου είς εκαστον 
δικαιοΰίχον άνάπηρον καθορίζεται δι' αποφάσεως της Επιτροπής 
κατόπιν λεπτομερούς έρεύνη,ς της οικονομικής καταστάσεως τοΰ 
αίτητοΰ και της δαπάνης διακινήσεως του διά σκοπούς εργασίας. 

ι(2) Τό ποσόν του επιδόματος διακινήσεως δέν δύναται νά ύπερ
βαίνη τάς δώδεκα λίρας κατά μήνα. 

(|3); Παν επίδομα καταβάλλεται είς τον δι.καιοΰχον,, ή είς Μτερον 
θεωρούμενον, κατά τήν κρίσιν της Επιτροπής,, ώς άρμόδιον πρό
σωπον, ή καταβολή δέ είς τό τοιούτο πρόσωπον θεωρείται ώς νο
μίμως γενομένη!.; 

'(4) Ή Έττιτροπή δύναται, οσάκις κρίνη σκόπιμον ή κατόπιν αιτή
σεως τοΰ δυκαιούχου νά προβαίνη είς άναθεώρηίσιν τοΰ επιδόματος 
και.προς τον σκοπόν τοΰτον δύναται νά καλή οιονδήποτε άνάπηρον 
δι' έ'ξέτασιν και γνωμοδότησιν ύπό του 'Ιατροσυμβουλίου ώς και 
διά τήν παροχήν οιωνδήποτε στοιχείων τά όποια ή 'Επιτροπή θεωρεί 
αναγκαία διά τήν λήψιν αποφάσεως. "Αρνη'σις ή παράλειψις τοΰ 
αναπήρου νά παρούσιασθή ενώπιον τοΰ 'Ιατροσυμβουλίου δι' έξέ
τασιν ή άρνησις ή παράλειψις αυτού νά παράσχη προς τήν Έπι
τρο<πήν τά οΐαδή.ποτε ζητηθέντα ύπ' αυτής στοιχεία, συνεπάγεται 
άναστολήν του καταβαλλομένου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου επι
δόματος διακινήσεως.· 

9.—1(1) Ή παροχή έιτιδόματος αναστέλλεται— 
(α) ιέφ' όσον ό δικαιούχος έπαυσε νά εργάζεται και παραμένει 

άνευ εργασίας διά συνεχή περίοδον δύο μηνών" 
(β) 'είς τήν περίπτωσιν τήν άναφερομένην εν τω έδαφίω (4) 

τοΰ άρθρου 8. 



833 Ν. 36/80 

(2) Έπανέναρξις καταβολής του άνασταλέντος επιδόματος και 
καθορισμός της ημερομηνίας της τοιαύτης έπανενάρξεως αποφασί
ζεται ύπό της Επιτροπής κατόπιν υποβολής νέας αιτήσεως ύπό του 
αναπήρου. 

ται

). Το δικαίωμα καταβολής επιδόματος διακινήσεως άποσβέννυ

(α); δια του θανάτου του δικαιούχου' ή> 
(β) δια τής Ίάσεως ή της μειώσεως τής αναπηρίας του δικαιούχου 

εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη καθίστα προβληματικήν την 
διακίνησαν αύτου δια τους σκοπούς τής εργασίας του. 

11. 'Αντίγραφα των πρακτικών τών συνεδριάσεων .και αντίγραφα 
των άποφ,άσεων τής Επιτροπής διαβιβάζονται ύπ° αυτής εις τον 
Ύπουργόν Οικονομικών δστις δύναται να έκδίδη έν σχέσει προς 
ταύτας οιασδήποτε οδηγίας τάς όποιας ήθελε κρίνει σκόπιμον. 

12. Ουδέν επίδομα διακινήσεως παρέχεται εις οιονδήποτε άνά
πηρον δυνάμει του παρόντος Νόμου είς περίπτωσιν καθ' ην ούτος 
λαμβάνει οιανδήποτε σύνταξιν, φιλοδώρημα, επίδομα ή έτερον ωφέ
λημα, βάσει οιουδήποτε ετέρου Νόμου ή οιασδήποτε διοικητυκής 
πράξεως, έάν όλόΙκληρον το πο!σόν ή μέρος τοΟ ποσοϋ τής συντά
ξεως, φιλοδωρήματος, επιδόματος ή ετέρου ωφελήματος, παρέχεται 
διά σκοπούς διακινήσεως αύτου. 

13. Πάς όστις έν γνώσει του προβαίνει εγγράφως ή προφορικώς 
εις ψευδή δήλωσιν, έν σχέσει προς οιανδήποτε πληροφορίαν παρεχο
μένην ή οιονδήποτε στοιχεΐον παρεχόμενον ύπ' αύτου διά τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος άδυκήματος και υπό
κειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη ή εις χρηματικήν 
ποινήν μη υπερβαίνουσα ν τάς πεντακόσιας λίρας ή εις άμφοτέρας 
τάς ποινάς ταύτας.* 

Άπόσβεσις 
δικαιώματος 
καταβολής 
επιδόματος. 

Όδηγία ι 
'Υπουργού 
Οικονομικών. 

Μή παροχή 
επιδόματος 
εις ώρισμέ
νας περι
πτώσεις. 

'Αδικήματα 
διά ψευδείς 
δηλώσεις. 


