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33 Ν. 17/88 

Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή 
στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 17 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ 
ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προσλήψεως Εκπαι Συνοπτικός 
δευμένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη Δημόσια τίτλος. 
και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμος του 1988. 

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το Ερμηνεία, 
κείμενο— 

«Ανάπηρος» σημαίνει οποιοδήποτε μόνιμο ανάπηρο πολίτη της 
Δημοκρατίας ο οποίος, εκ γενετής ή λόγω μεταγενέστερου γεγονότος 
είναι μερικώς ή πλήρως ανάπηρος, νοουμένου ότι η αναπηρία του 
προέρχεται από σοβαρή παραμόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασμό των 
κάτω άκρων, ή από μυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή από 
οποιαδήποτε άλλη συναφή αιτία· 

«Εκπαιδευμένος τηλεφωτητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει 
δίπλωμα εκπαίδευσης στην τηλεφωνική το οποίο παραχωρείται από 
τη Σχολή Τυφλών Ά γ ι ο ς Βαρνάβας και φέρει βεβαίωση του Διοικη

τικού Συμβουλίου της Σχολής αυτής ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τους σκοπούς του Νόμου αυτού· 

«Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημόσιου 
δικαίου που ιδρύθηκε ή ιδρύεται με νόμο για το δημόσιο συμφέρον 
των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη 
Δημοκρατία, σε περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται απο

κλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσο η 
διοίκηση του τελεί κάτω από τον έλεγχο της Δημοκρατίας· 

«Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών» σημαίνει την εγγεγραμμένη στην 
Κύπρο οργάνωση των τυφλών. 

«Τυφλός» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η οπτική οξύτητα και μετά 
τη χρησιμοποίηση διορθωτικών φακών δεν υπερβαίνει τα 6/60 της 
κανονικής όρασης στο καλύτερο μάτι. 
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33 του 1967 
31 του 1980 
78 του 1981 
10 του 1983 
48 του 1986 
69 του 1986. 
10 του 
67 του 
53 του 
53 του 
100 του 
168 του 
65 του 
157 του 
162 του 
180 του 
245 του 

1969 
1978 
1979 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987. 

Διορισμοί 
εκπαιδευμένων 
τυφλών ως 
τηλεφωνητών. 

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στο Νόμο αυτό έχουν την 
έννοια την οποία τους αποδίδουν οι περί Δημοσίας Υπηρεσίας και περί 
Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου στις 
κενές θέσεις τηλεφωνητών στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και 
στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διορίζονται κατά προτεραιότητα 
υποψήφιοι τυφλοί οι οποίοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από τα σχέδια 
υπηρεσίας προσόντα και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές: 

Νοείται ότι για το διορισμό σε οποιαδήποτε θέση τηλεφωνητή στις 
πιο πάνω αναφερόμενες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε μη 
τυφλού προσώπου θα πρέπει προηγουμένως να παρέχεται προς το 
αρμόδιο για την επιλογή όργανο γραπτή βεβαίωση της Παγκύπριας 
Οργάνωσης Τυφλών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι τυφλοί τηλεφωνητές για τη θέση αυτή: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι 
τυφλοί τηλεφωνητές θα διορίζονται κατά προτεραιότητα ανάπηρα 
πρόσωπα νοουμένου ότι ικανοποιούν τα απαιτούμενα από τα Σχέδια 
Υπηρεσίας προσόντα. 


