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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                          Ν. 4(Ι)/2019 
Αρ. 4682,  25.1.2019                               

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

 
Αριθμός 4(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2011 

 
 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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως  εις 
Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής 
Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμους του 1980 έως 2011 (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 έως του 2019. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

      (α) Με τη διαγραφή των όρων «ανάπηρος», «Επιτροπή» και «Ταμείον» και των ορισμών 
αυτών∙ και 

  
      (β)   με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών αυτών: 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6(Ι) του 2000 
6(Ι) του 2002 

53(Ι) του 2003 
67(Ι) του 2003 

9(Ι) του 2004 
241(Ι) του 2004 
154(Ι) του 2005 
112(Ι) του 2007 
122(Ι) του 2009 

9(Ι) του 2013 
58(Ι) του 2014 
59(Ι) του 2014 

105(Ι) του 2016 
106(Ι) του 2016 
80(Ι) του 2018. 

 

««άτομο με αναπηρία» σημαίνει πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου 
κράτους μέλους, ο οποίος έχει τη μόνιμη διαμονή του στη Δημοκρατία 
για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχών μηνών και 
περιλαμβάνει αλλοδαπό που αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ή με 
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Προσφύγων Νόμου του οποίου η αναπηρία συνίσταται σε- 

 (α)  παραπληγία, τετραπληγία, παραμόρφωση ή αδυναμία των κάτω άκρων σε βαθμό που 
υπερβαίνει το τριάντα εννέα τοις εκατό (39%)∙ 

  
 (β)  περιορισμό της οξύτητας της όρασης και των δύο οφθαλμών, ώστε αυτή στον καλύτερο 

οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έστω και με διορθωτικούς φακούς, τα 6/36∙ 
  
  «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙ 
  
  «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε δεόντως 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό του εν λόγω Τμήματος για τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου∙ 
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  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.». 
 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
κατάργηση των 
άρθρων 3 και 5 
αυτού. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 3 και 5 αυτού. 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
 του βασικού 
Νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου  τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «την 

Επιτροπή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «τον Διευθυντή». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «την 

Επιτροπή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «τον Διευθυντή». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

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

 

  (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «εκ του Ταμείου» (πρώτη γραμμή) και 
την αντικατάσταση των λέξεων «της Επιτροπής» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «του 
Διευθυντή»∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «της Επιτροπής» (δεύτερη 

γραμμή), με τις λέξεις «του Διευθυντή»∙ 
   
  (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «Η Επιτροπή», όπου οι λέξεις 

αυτές απαντούν, με τις λέξεις «Ο Διευθυντής» στην αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των 

λέξεων «υπό της Επιτροπής» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «από τον Διευθυντή». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 11 αυτού, με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Ιεραρχική 
προσφυγή. 

11.-(1) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία εκδόθηκε 
από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται, μέσα σε 
τριάντα (30) μέρες, από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της εν λόγω απόφασης, να 
υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.  

   
        (2) Ο Υπουργός εξετάζει την υποβληθείσα σύμφωνα με το εδάφιο (1) προσφυγή 

χωρίς καθυστέρηση και κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφασή του στον 
προσφεύγοντα το ταχύτερο. 

   
       (3) Κατά την εξέταση της υποβληθείσας προσφυγής ο Υπουργός δύναται να 

αναθέτει σε λειτουργό και/ή σε επιτροπή την εξέταση αναφυόμενων από την 
υποβολή της προσφυγής ζητημάτων και να υποβάλει σε αυτόν τις παρατηρήσεις 
του.». 

 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

