
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ  

ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ 
------------------- 

 
      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ίσων 

Ευκαιριών για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Παθόντων και 

των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμος του 2004. 

  

Ερμηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

  

 
 
   114 του 1988 
  65(Ι) του 1994 
108(I) του 1998 
129(Ι) του 2001. 

oι όροι "ανάπηρος", "εξαφανισθείς" και "πεσών" έχουν την έννοια 

που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων 

Νόμο. 

 

  

 “ευρύτερος δημόσιος τομέας” περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία που 

υπάγεται στη Δημοκρατία, στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, στις 

Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας, 

καθώς και υπηρεσία σε οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμό ιδρύθηκε με 

νόμο για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

  

 “θέση” σημαίνει θέση μόνιμη, προσωρινή ή έκτακτη. 

  

 "παθών" σημαίνει: 

  

 (α)       τη σύζυγο πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένης 

και της μνηστής που τεκνοποίησε με τον πεσόντα ή 

εξαφανισθέντα, και τα τέκνα πεσόντος ή εξαφανισθέντος. 

  

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

εξαφανισθέντων. και 

  

 (δ)       το εγκλωβισμένο πρόσωπο ή τέκνο αυτού στις περιοχές που 

ελέγχονται από τα   τουρκικά στρατεύματα κατοχής. 

  

Προτίμηση 
παθόντων και 
τέκνων εγκλωβι- 
σμένων κατά 
την πλήρωση 
κενών θέσεων. 

3. (1)  Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 

κανονισμού με βάση τον οποίο πληρούνται κενές θέσεις στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, παθόντες και τέκνα εγκλωβισμένων που 

είναι υποψήφιοι για διορισμό ή προαγωγή και κατέχουν τα 

προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς ή σχέδια 

υπηρεσίας προσόντα, προτιμώνται έναντι ανθυποψηφίων, οι οποίοι 

με βάση τα κριτήρια του οικείου νόμου έχουν κριθεί περίπου 

ισοδύναμοι μ’ αυτούς: 

  

       Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου τυγχάνουν 

εφαρμογής μια φορά μόνο για κάθε παθόντα ή τέκνο εγκλωβισμένου, 

δηλαδή είτε στο στάδιο της πρόσληψης είτε στο στάδιο μιας από τις 

προαγωγές: 

  

 

 

  55(Ι) του 1997 
100(Ι) του 1998. 
 

       Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής σε πρόσωπα που διορίσθηκαν ή προήχθησαν 

δυνάμει του περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων 

και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμου. 

  

      (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, 

ανάπηρος που είναι υποψήφιος για συγκεκριμένη θέση έχει 

προτεραιότητα για σκοπούς πρόσληψης έναντι οποιουδήποτε 

εξαρτωμένου αναπήρου. 
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      (3)  Για την υλοποίηση των προνοιών του παρόντος Νόμου 

καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι παθόντων ανάλογα με τα προσόντα 

τους ή τη σειρά επιτυχίας τους στο γραπτό ή προφορικό διαγωνισμό 

που διενεργείται για σκοπούς πλήρωσης θέσεων στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα. 

  

Μεταβατική 
διάταξη. 
 
 
 
 
 
 
 
      10 του 1969 
      67 του 1978 
      53 του 1979 
        4 του 1985 
    100 του 1985 
    168 του 1986 
      65 του 1987 
    129 του 1987 
    157 του 1987 
    162 του 1987 
    180 του 1987 
    245 του 1987 
      76 του 1988 
    107 του 1988 
    234 του 1988 
    105 του 1990 
    135 του 1991 
    151 του 1991 
    251 του 1991 
   12(Ι) του 1992 
   50(Ι) του 1992 
   78(Ι) του 1992 
   80(Ι) του 1992 
 116(Ι) του 1992 
   40(Ι) του 1993 
   46(Ι) του 1993 
     8(Ι) του 1994 
   37(Ι) του 1994 
   26(Ι) του 1995 
   72(Ι) του 1995 
   25(Ι) του 1996 
   43(Ι) του 1996 

4.  Πρόσωπα που διορίσθηκαν με σύμβαση δυνάμει του περί 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων 

των Εγκλωβισμένων Νόμου συνεχίζουν την απασχόλησή τους μέχρι 

το μόνιμο διορισμό τους, με βάση τη σειρά τους στους πίνακες 

διοριστέων δυνάμει του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Νόμου και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3837, 16/4/2004 87(I)/2004



 4 

 110(Ι) του 1996 
   42(Ι) του 1997 
   88(Ι) του 1997 
     5(Ι) του 1998 
   23(Ι) του 1998 
   46(Ι) του 1998 
   57(Ι) του 1998 
   79(Ι) του 1998 
   12(Ι) του 1999 
   30(Ι) του 1999 
   44(Ι) του 1999 
   84(Ι) του 1999 
 157(Ι) του 1999 
   31(Ι) του 2000 
   48(Ι) του 2000 
   83(Ι) του 2000 
 131(Ι) του 2000 
   13(Ι) του 2001 
   21(Ι) του 2001 
 162(Ι) του 2001 
 163(Ι) του 2001 
 135(Ι) του 2002 
 207(Ι) του 2002 
  17(Ι) του 2003. 

  

Κατάργηση.  
 
 
  

5.  Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων 

των Εγκλωβισμένων Νόμος καταργείται. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΙΧ/ΓΧ 

23.02.021.2004 
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