
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ 1998 

 
 Για σκοπούς: 

 

(α)  Συμβατότητας με τα άρθρα 12, 39 και 43 της 

Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, και 

 

 (β) αύξησης του ανώτατου ποσού που μπορεί να 

καταβάλλεται κατά μήνα σε ανάπηρο ως επίδομα 

διακίνησης. 

 

 Η  Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

 
36 του 1980 

24 του 1985 

73 του 1987 

87(Ι) του 1998. 

1. Ο παρών Νόμος θ’ αναφέρεται ως ο περί Παροχής 

Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις 

Αναπήρους Νόμους του 1980 μέχρι 1998 (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 εις Αναπήρους 

Νόμοι του 1980 μέχρι 2004. 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 “«κράτος μέλος» σημαίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης ή άλλο Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας 

για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 

  

 «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» 
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σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 

1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ”. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 7Α του 

βασικού νόμου. 

 

3.  Το άρθρο 7Α τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «εργασίας» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «εντός της Δημοκρατίας», και 

 

 (β) με την προσθήκη σ’ αυτό του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (2), του υφιστάμενου κειμένου αριθμούμενου ως 

εδάφιο (1): 

 

 «(2) Τα επιδόματα διακινήσεως που παρέχονται σε 

πολίτες της Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (1) και 

υπό τας αυτάς προϋποθέσεις, παρέχονται και σε πολίτες 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτοί 

είναι εργαζόμενοι στην επικράτεια της Δημοκρατίας 

δυνάμει του ΄Αρθρου 39 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή εγκατεστημένοι στην 

επικράτεια της Δημοκρατίας δυνάμει του ΄Αρθρου 43 της 

εν λόγω Συνθήκης». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «είκοσι» 

(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «είκοσι τέσσερις». 

 
Έναρξη  

της ισχύος  

του παρόντος 

Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, εκτός από τα άρθρα 2 και 3 αυτού, τα 

οποία τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση. 
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