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Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 57(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΕΩΣ 2019 
 

                      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

114 του 1988 
65(Ι) του 1994 

108(Ι) του 1998 
129(Ι) του 2001 
145(Ι) του 2005 
176(Ι) του 2014 

165(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 έως 2019 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμοι του 1988 έως 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 
«Ανάπηρος», με τον ακόλουθο ορισμό: 

  

 «“Ανάπηρος” σημαίνει πρόσωπο μερικώς ανάπηρο ή πρόσωπο πλήρως ανάπηρο, κατά την 
έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει 
πρόσωπο, το οποίο κατέστη μερικώς ανάπηρο ή πλήρως ανάπηρο συνεπεία μετατραυματικής βλάβης 
διαγνωσθείσας από το ιατροσυμβούλιο με γραπτή αιτιολογημένη απόφαση, η οποία επήλθε από τη 
συμμετοχή αυτού στον Αγώνα, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
και/ή ως αποτέλεσμα των δικοινοτικών ταραχών του 1963-1964 ή του πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου 1974 ή της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «εντός ενός έτους» (πρώτη 

γραμμή) 

   

 (β) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «εντός ενός έτους» (πρώτη γραμμή) 

   

 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού· και 

   

 (δ) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) αυτού, σε εδάφιο (2). 

   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
του νέου 
άρθρου 7Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

   

 «Ειδική 
διάταξη.  
 
 
 
      57(Ι) του 2021. 

7Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, η 
προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 ειδική μηνιαία 
σύνταξη, καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισης από την Επιτροπή 
αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή σε ειδικό έντυπο το οποίο 
εξασφαλίζεται από την Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτό της 
φράσης «ημερομηνίαν απέχουσαν δώδεκα μήνας προ της ημερομηνίας αποφάσεως» (τέταρτη και 
πέμπτη γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «την ημερομηνία υποβολής πλήρως 
συμπληρωμένης αίτησης με την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων.». 

 
 


