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Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των 
Πεσόντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμος του 1992 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 53(1) του 1992 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ, ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΚΑΙ 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1992 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαγγελματικής Συνοπτικός 
Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, τίτλο? 
Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμος του 1992. 

2.—(1) Οι όροι «αγνοούμενος» και «αγώνας», «ανάπηρος», «Δύνο, ;», Ερμηνεία. 
«Έλληνας Κύπριος», «ενεργός υπηρεσία» και εξαφανισθείς» έχουν την 
έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Αγνοουμένων 77 του 1979 
(Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμο και τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων 114 του 1988. 
Νόμο, αντιστοίχως. 

(2) Για τους σκοπούς επίσης του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει 
διαφορετική έννοια— 

«Εξαρτώμενος» σημαίνει— 
(α) Τη σύζυγο, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεσόντος, αγνοούμενου ή 

αναπήρου περιλαμβανομένης και μνηστής που τεκνοποίησε 
με τον πεσόντα, αγνοούμενο, ή ανάπηρο· 

(β) το σύζυγο, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεσούσας, αγνοούμενης ή 
ανάπηρης, αν αυτός ήταν πλήρως ή κυρίως εξαρτημένος 
από τις απολαβές της κατά το χρόνο του θανάτου ή της 
εξαφάνισης της ή θα ήταν πλήρως ή κυρίως εξαρτημένος 
κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων, αν η πεσούσα δεν 
εξέλιπε ή δεν εξαφανιζόταν 

(γ) τα τέκνα πεσόντος ή αγνοουμένου ή αναπήρου ή εγκλω

βισμένου περιλαμβανομένων και των εκτός γάμου 
ανεξαρτήτως ηλικίας· 

(δ) τους γονείς άγαμου πεσόντος ή αγνοουμένου ή αναπήρου 
ανεξαρτήτως του αν αυτοί ήσαν εξαρτημένοι ή όχι από τις 
απολαβές του πεσόντος ή εξαφανισθέντος κατά το χρόνο 
του θανάτου ή της εξαφάνισης του* 

(ε) τους γονείς έγγαμου πεσόντος ή αγνοουμένου, αν αυτοί 
ήσαν πλήρως ή κυρίως εξαρτημένοι από τις απολαβές του 
κατά το χρόνο του θανάτου ή της εξαφάνισης του ή θα 
ήσαν πλήρως ή κυρίως εξαρτημένοι κατά τη φυσική πορεία 
των πραγμάτων, αν αυτός δεν εξέλιπε ή δεν εξαφανιζόταν 

(στ) τους αδελφούς ή τις αδελφές άγαμου πεσόντος, αγνοου

μένου, αναπήρου ή εγκλωβισμένου, εφόσον ήσαν πλήρως ή 
κυρίως εξαρτημένοι από τις απολαβές του κατά το χρόνο 
του θανάτου ή της εξαφάνισης του ή θα ήσαν πλήρως ή 
κυρίως εξαρτημένοι κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων 
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αν αυτός δεν εξέλιπε ή δεν εξαφανιζόταν, ανεξάρτητα αττό 
τα πιο πάνω τουλάχιστον έναν αδελφό ή μια αδελφή. 

«Μερικώς ανάπηρος» σημαίνει— 
(α) Κάθε μέλος της Δύναμης που κατέστη προσωρινά ή μόνιμα 

ανίκανο για εργασία σε βαθμό που κυμαίνεται μεταξύ 
δεκαέξι και ενενήντα εννιά τοις εκατόν, και των δ υ ο 
αριθμών περιλαμβανομένων, και η ανικανότητα και ο βαθμός 
της προήλθαν αποκλειστικά από τραύματα ή ασθένειες π ο υ 
οφείλονταν στην ενεργό υπηρεσία του στη Δύναμη· 

(β) κάθε Έ λ λ η ν α Κύπριο που κατέστη προσωρινά ή μόνιμα 
ανίκανος για εργασία σε βαθμό που κυμαίνεται μεταξύ τ ω ν 
δεκαέξι και ενενήντα εννιά τοις εκατόν, και των δ υ ο 
αριθμών περιλαμβανομένων, και η ανικανότητα και ο 
βαθμός της προήλθαν αποκλειστικά— 

(i) Από τραύματα ή ασθένειες που άμεσα οφείλονται σε 
υπηρεσία που παρασχέθηκε πριν, κατά ή μετά από τ ι ς 
15 Ιουλίου 1974. 

(ii) Από τραύματα που οφείλονται άμεσα στις συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν πριν, κατά ή μετά το πραξι 

κόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 ή τις συνθήκες π ο υ 
δημιουργήθηκαν από την τουρκική εισβολή της 20ής 
Ιουλίου 1974

(/) κάθε Έ λ λ η ν α Κύπριο ο οποίος κατέστη προσωρινά ή 
^ μόνιμα ανίκανος για εργασία σε βαθμό που κυμαίνεται 

μεταξύ των δεκαέξι και ενενήντα εννιά τοις εκατόν, και τ ω ν 
δυο αριθμών περιλαμβανομένων, και ο οποίος κρίθηκε, πριν 

114 του 1988. από την έναρξη της ισχύος του περί Ανακουφίσεως Π α θ ό ν τ ω ν 
Νόμου ως «μερικώς ανάπηρος»· 

(δ) κάθε Έ λ λ η ν α Κύπριο ο οποίος υπέστη μερική αναπηρία 
κατά τη διάρκεια του αγώνα και κρίθηκε, πριν από τ η ν 

ΐΐ4του!988. έναρξη της ισχύος του περί Ανακουφίσεως Παθόντων 
Νόμου, «μερικώς ανάπηρος». 

«Πεσών» σημαίνει— 
(α) Κάθε μέλος της Δύναμης το οποίο φονεύθηκε, απεβίωσε ή 

20 του 1964 εξαφανίστηκε, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
Τ& τ ° υ \ΙΜ ^ τ ο υ π ε Ρ* τ Τ ^ εθνικής Φρουράς Νόμου· — 
26 του 1965 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1989 
131 του 1989 
2(1) του 1992. 
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(β) κάθε Έλληνα Κύπριο ο οποίος— 
(i) Φονεύθηκε ή εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια υπη

ρεσίας που παρέσχε ή συνεπεία των συνθηκών οι 
οποίες δημιουργήθηκαν από το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974 ή της τουρκικής εισβολής της 20ής 
Ιουλίου 1974· 

(ii) απεβίωσε συνεπεία τραυμάτων ή ασθένειας που οφεί

λονταν άμεσα σε υπηρεσία που παρασχέθηκε πριν 
από, κατά ή μετά τις 15 Ιουλίου 1974· 

(iii) φονεύθηκε, απεβίωσε ή εξαφανίστηκε και κρίθηκε, 
πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Ανακου ιΐ4τουΐ988. 
φίσεως Παθόντων Νόμου, «πεσών»· 

(γ) κάθε Έλληνα Κύπριο ο οποίος κρίθηκε ως πεσών ή θύμα 
δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου· ιΐ4του 1988. 

(δ) κάθε ανάπηρο που έχει βαθμό ανικανότητας πάνω από 
τριάντα εννιά τοις εκατόν ο οποίος απεβίωσε από οποια

δήποτε αιτία, όπως και κάθε άλλο ανάπηρο ο οποίος με 
έκθεση του ιατροσυμβουλίου απεβίωσε από υποτροπίαση 
της πάθησης που προκάλεσε την αναπηρία αν σε κάθε 
περίπτωση ο ανάπηρος είχε αποκτήσει δικαίωμα δυνάμει 
του άρθρου 6 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου και ιΐ4του 1988. 
δεν το απώλεσε πριν από το θάνατο του. 

«Πλήρως ανάπηρος» σημαίνει— 
(α) Κάθε μέλος της Δύναμης το οποίο κατέστη προσωρινά ή 

μόνιμα ανίκανο για εργασία σε βαθμό εκατόν τοις εκατόν, 
και η ανικανότητα αυτή και ο βαθμός της προέρχονται 
αποκλειστικά από τραύματα ή ασθένειες που οφείλονται 
άμεσα στην ενεργό υπηρεσία του στη Δύναμη· 

(β) κάθε Έλληνα Κύπριο ο οποίος κατέστη προσωρινά ή 
μόνιμα, ανίκανος για εργασία σε βαθμό εκατόν τοις εκατόν, 
και η ανικανότητα αυτή και ο βαθμός της προέρχονται 
αποκλειστικά— 

(ί) Από τραύματα ή ασθένειες που οφείλονται άμεσα σε 
υπηρεσία που παρασχέθηκε πριν από, κατά ή μετά τη 
15η Ιουλίου 1974, ή 

(ii) από τραύματα που οφείλονται άμεσα στις συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν από το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974 ή την τουρκική εισβολή της 20ής 
Ιουλίου 1974· 

(γ) κάθε Έλληνα Κύπριο ο οποίος κατέστη προσωρινά ή 
μόνιμα ανίκανος για εργασία σε βαθμό εκατόν τοις εκατόν 
και ο οποίος κρίθηκε, πριν από την έναρξη της ισχύος του 
περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου «πλήρως ανάπηρος»· 114 του 1988. 

(δ) κάθε Έ λ λ η ν α Κύπριο ο οποίος υπέστη μερική αναπηρία 
κατά^, τη διάρκεια του αγώνα και κρίθηκε πριν από την 
έναρξη της ισχύος του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου ιΐ4του 1988. 
«μερικώς ανάπηρος». 



Προτεραιότητα 
εξαρτωμένων 
των πεσόντων 
αγνοουμένων, 
και αναπήρων 
στην πλήρωση 
κενών θέσεων. 
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3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι 

ανάπηροι και οι εξαρτώμενοι των πεσόντων, αγνοουμένων, ανάπηρων 
και εγκλωβισμένων που είναι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και που κατέχουν όλα τα απαιτούμενα από τα 
οικεία σχέδια υπηρεσίας προσόντα προτιμούνται μέχρι ποσοστού 10%, 
εφόσον το αρμόδιο για την επιλογή τους όργανο ικανοποιηθεί ότι— 

(α) Διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες, για να ασκούν τα καθή

κοντα της θέσης· 
(β) δεν υστερούν από τους υπόλοιπους υποψηφίους σε αξία και 

προσόντα. 
(2) Ανεξάρτητα από όσα διαλαμβάνονται πιο πάνω οι ανάπηροι έχουν 

προτεραιότητα έναντι των εξαρτωμένων τους. 


