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Ο πεξί Πξφζιεςεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα
(Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνο ηνπ 2009 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ
πληάγκαηνο.
Αξηζκφο 146(Η) ηνπ 2009
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΘΔΠΗΕΔΗ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΨΖ
ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ ΣΟΝ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ
Πξννίκην.
Δπεηδή ε ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ε πξνζηαζία φισλ ησλ αηφκσλ
έλαληη ησλ δηαθξίζεσλ απνηειεί νηθνπκεληθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ
αλαγλσξίδεηαη απφ ην δηεζλέο δίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· θαη
Δπεηδή ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ην Ψήθηζκα ηεο κε αξ.
48/96, θαηά ηελ 85ε χλνδν, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 1993, ελέθξηλε ηνπο
Πξφηππνπο Καλφλεο αλαθνξηθά κε ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα
κε Αλαπεξίεο, νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ εμίζσζε
ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο απφ ηα θξάηε ππνδειψλεη ηελ
αλάιεςε εζηθήο θαη πνιηηηθήο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπο ππνδεηθλχνληαο,
ηδηαίηεξα ζηνλ Πξφηππν Καλφλα 7, ζεκαληηθέο αξρέο γηα ηελ επζχλε, δξάζε
θαη ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ζε ηνκείο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
πνηφηεηα δσήο θαη γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηζφηεηαο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν ηνκέαο ηεο
απαζρφιεζεο θαη
Δπεηδή ε Γεκνθξαηία έρεη ππνγξάςεη ζηηο 30 Μαξηίνπ 2007 ηε χκβαζε ηνπ
Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο·
θαη
Δπεηδή ην άξζξν 27 ηεο χκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα
Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαζνξίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε
πξνζηαηεχνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία
ιακβάλνληαο θαηάιιεια κέηξα, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ λνκνζεζίαο, ψζηε λα
πξνάγνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη εμέιημεο ζηε ζηαδηνδξνκία ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη κέζσ ηεο
εξγνδφηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην δεκφζην ηνκέα· θαη
42 ηνπ 1987.
Δπεηδή ε χκβαζε αξ. 159 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ηελ
Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε θαη Απαζρφιεζε Αλαπήξσλ Πξνζψπσλ,
φπσο έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κε ηνλ πεξί ηεο
πκβάζεσο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηαζηάζεσο θαη Απαζρνιήζεσο

Αλαπήξσλ (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 1987, επηβάιιεη ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη νξίδεη φηη
εηδηθά ζεηηθά κέηξα, απνβιέπνληα ζε απνηειεζκαηηθή ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη
κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ αλαπήξσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ
εξγαδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη φηη δεκηνπξγνχλ δηάθξηζε έλαληη
άιισλ εξγαδνκέλσλ· θαη
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο E.E.: C323, 27/12/89, ζ. 44.
Δπεηδή ν Κνηλνηηθφο ράξηεο ησλ ζεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ
Δξγαδνκέλσλ ηνπ 1989, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαηαπνιέκεζεο θάζε
είδνπο δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο λα ιακβάλνληαη
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε κεηαμχ άιισλ ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο· θαη
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L225, 12/8/1986, ζ. 43.
Δπεηδή ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηε χζηαζε ηνπ.
86/379/ΔΟΚ ηεο 24εο Ηνπιίνπ 1986, γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξίεο ζηελ Κνηλφηεηα ζέζπηζε πιαίζην πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ απαξηζκεί
παξαδείγκαηα ζεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζην δε Ψήθηζκα ηνπ, ηεο 17εο Ηνπλίνπ
1999, ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο,
επηβεβαίσζε φηη πξνέρεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ηδίσο ζηελ πξφζιεςε,
ζηελ παξακνλή ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη καζεηεία
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο· θαη
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: C186, 2/7/1999, ζ, 3.
Δπεηδή νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 2000 γηα ηελ απαζρφιεζε, νη νπνίεο
εγθξίζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Διζίλθη ζηηο 10 θαη 11
Γεθεκβξίνπ 1999, ηνλίδνπλ φηη πξέπεη λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγία
πξνυπνζέζεσλ γηα κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ ζα επλνεί ηελ θνηλσληθή έληαμε,
κε ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
δηαθξίζεσλ εηο βάξνο νκάδσλ, φπσο είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο· θαη
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L072, 21/03/2000, ζ. 15.
Δπεηδή ε απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα ηε
δηαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη ζπληεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη
θνηλσληθή δσή θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή αλέιημε· θαη
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L303, 02/12/2000, ζ. 16.
Δπεηδή ε Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 γηα ηε δηακφξθσζε
γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία
θαζνξίδεη φηη ε απαγφξεπζε ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο δελ πξέπεη λα ζίγεη
ηε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ή αληηζηάζκηζε ηεο
κεηνλεθηηθήο ζέζεο ζηελ νπνία πεξηέξρνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη φηη ε
αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ή λα
εηζάγνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθαιείαο ζην ρψξν
εξγαζίαο, νχηε κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε
πξνυπνζέζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ή ηελ ελζάξξπλζε
ηεο έληαμεο ηνπο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο· θαη

127(Η) ηνπ 2000
57(Η) ηνπ 2004
72(Η) ηνπ 2007
102(Η) ηνπ 2007.
Δπεηδή νη πεξί Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Νφκνη ηνπ 2000 κέρξη 2007, φπσο απηνί
έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ επηηξέπνπλ ηελ αλάιεςε
ζεηηθψλ δξάζεσλ θαη θαζνξίδνπλ φηη, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ησλ ελ ιφγσ Νφκσλ, δελ εκπνδίδεη, νπνηαδήπνηε
επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε, ε νπνία παξφιν πνπ έκκεζα
θαίλεηαη σο δηάθξηζε, απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ή ζηελ αληηζηάζκηζε
κεηνλεθηεκάησλ γηα ιφγνπο αλαπεξίαο· θαη
Δπεηδή ε αλάιεςε ζεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξίεο
ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη γηα ηελ
νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα κελ
κπνξεί λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθά, εμαηηίαο ηδηαίηεξα ηνπ αληηθεηκεληθνχ
ιφγνπ ηεο αλαπεξίαο πνπ πεξηνξίδεη νπζησδψο ην πεδίν βηνπνξηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ· θαη
Δπεηδή, ππφ ην θσο φισλ ησλ πην πάλσ, ε εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο
πξφζιεςεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θξίλεηαη
απαξαίηεηε,
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο;
πλνπηηθφο ηίηινο.
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξφζιεςεο Αηφκσλ κε
Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνο ηνπ
2009.
Δξκελεία.
2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή
έλλνηα:
«άηνκν κε αλαπεξίεο» ζεκαίλεη άηνκν ην νπνίν κεηά απφ αμηνιφγεζε απφ ηελ
εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη αλεπάξθεηα ή κεηνλεμία ε
νπνία πξνθαιεί κφληκν ή απξνζδηφξηζηεο δηάξθεηαο ζσκαηηθφ, δηαλνεηηθφ ή
ςπρηθφ πεξηνξηζκφ πνπ κεηψλεη νπζησδψο ή απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα
εμεχξεζεο θαη δηαηήξεζεο θαηάιιειεο απαζρφιεζεο·
«δηνξίδνλ φξγαλν» ζεκαίλεη θάζε φξγαλν ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα λνκνζεζία ή δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο ή πξαθηηθέο πνπ ην δηέπνπλ, έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα πξφζιεςεο πξνζψπσλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε
απαζρφιεζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα·

«εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή πνπ εγθαζηδξχεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ•
«επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο» ζεκαίλεη θάζε Τπνπξγείν, θάζε αλεμάξηεηε
ππεξεζία ή αξρή ή γξαθείν αλεμάξηεηνπ αμησκαηνχρνπ, θάζε λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο17 ηνπ 1981
«ζέζε απαζρφιεζεο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζέζε εηζδνρήο ζηνλ εηζαγσγηθφ
βαζκφ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ε πιήξσζε ηεο νπνίαο δηέπεηαη απφ
ηνπο θαλφλεο είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ αιιά δελ
πεξηιακβάλεη ηηο ζέζεηο ηειεθσλεηή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Πξνζιήςεσο
Δθπαηδεπκέλσλ Σπθιψλ Σειεθσλεηψλ ζηηο Θέζεηο Σειεθσλεηή ζηε Γεκφζηα
θαη Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Νφκνπ θαζψο θαη εθείλεο ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζην ηξαηφ ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Δζληθή Φξνπξά, ζηελ Αζηπλνκία, ζηελ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία θαη ζηηο Φπιαθέο, ησλ νπνίσλ ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απαηηεί
απαξαηηήησο απνπζία θάζε ζσκαηηθνχ, δηαλνεηηθνχ ή ςπρηθνχ πεξηνξηζκνχ·
«πξφζιεςε» πεξηιακβάλεη δηνξηζκφ ή πξφζιεςε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα·
«πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Παγθχπξην πκβνχιην γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο,
πνπ εγθαζηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ πεξί Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
Νφκσλ ηνπ 2000 κέρξη 2007·
«Σκήκα» ζεκαίλεη ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ·
«Τπεξεζία» ζεκαίλεη θάζε ηκήκα, ππεξεζία ή ηνκέα πνπ ππάγεηαη ζηνπο
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα πξφζιεςε αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε ζέζεηο
απαζρφιεζεο.
3. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζιήςεσο Δθπαηδεπκέλσλ
Σπθιψλ Σειεθσλεηψλ ζηηο Θέζεηο Σειεθσλεηή ζηε Γεκφζηα θαη
Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Νφκνπ,
θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκψλ ή
άιισλ δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή πξαθηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη
ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα,
πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα,
άηνκα κε αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφ πιήξσζε θάζε
θνξά ζέζεσλ απαζρφιεζεο, λννπκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξίεο πνπ ζα έρνπλ πξνζιεθζεί κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν δελ
ππεξβαίλεη ην 7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ θαηά
Τπεξεζία θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εθάζηνηε

δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ζέζεσλ έηνπο ή ζηελ πεξίπησζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Τπεξεζίαο, θαηά ηελ 1ε επηεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εθάζηνηε
δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ζέζεσλ έηνπο, θαη, λννπκέλνπ φηη ηα άηνκα κε
αλαπεξίεο ηθαλνπνηνχλ ζσξεπηηθά ηα πην θάησ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα:
(α) Καηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο νπφ πιήξσζε ζέζεο
απαζρφιεζεο
(β) Δπηηπγράλνπλ ζε ηπρφλ απαηηνχκελεο γηα ηε ζέζε απαζρφιεζεο γξαπηέο
ή/θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο(γ) Κξίλνληαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ππφ πιήξσζε
ζέζεο απαζρφιεζεο απφ ην αξκφδην δηνξίδνλ φξγαλν, ην νπνίν ππνρξενχηαη
γηα ην ζθνπφ απηφ, λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ έθζεζε ηεο εηδηθήο
πνιπζεκαηηθήο επηηξνπήο πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6:
Ννείηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφ
πιήξσζε θάζε θνξά ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηπρφλ δεθαδηθνί αξηζκνί απφ 0,5
κέρξη 0,9 ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα πξνο ηα άλσ:
Ννείηαη πεξαπέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππφ πιήξσζε
ζέζεσλ απαζρφιεζεο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 5, ηφηε, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ
ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 10% ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζα πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ
ησλ ππφ πιήξσζε ζέζεσλ ν αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ πνπ
πιεξψζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη γηα ηηο νπνίεο δελ εθαξκφζηεθαλ
νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ:
Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο
αλαπεξίαο ηνπο έρνπλ ιάβεη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο κέζεο, αλψηεξεο
ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δηεπθνιχλζεηο ή απαιιαγέο ζηελ εθκάζεζε ή
εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα ζα ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο θαηά ηηο
απαηηνχκελεο γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 3 (β) θαη ν βαζκφο επηηπρίαο ηνπο ζα πξνζαξκφδεηαη ή ζηαζκίδεηαη
αλάινγα ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηα ππφινηπα ζέκαηα
ησλ εμεηάζεσλ, σζάλ ζηα εμεηαδφκελα καζήκαηα λα κελ πεξηιακβαλφηαλ
εμππαξρήο ην εμεηαδφκελν κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο. Άηνκα πνπ γηα ηνλ
ίδην ιφγν δελ θαηέρνπλ ην απαηηνχκελν πξνζφλ ηεο μέλεο γιψζζαο γηα ηελ
ππφ πιήξσζε ζέζε απαζρφιεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3(α) ζα
εμαηξνχληαη απφ ην απαηηνχκελν πξνζφλ ηεο μέλεο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη
θαηέρνπλ φια ηα ππφινηπα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο
απαζρφιεζεο.
Δηδηθνί θαηάινγνη θαη πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.
4. (1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ
ή δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή πξαθηηθψλ, ην δηνξίδνλ φξγαλν θαηαξηίδεη εηδηθνχο
θαηαιφγνπο ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηθαλνπνηνχλ
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3 αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, απφ ηνπο νπνίνπο
επηιέγνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο γηα πξφζιεςε ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3.

(2) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ζε πεξίπησζε δχν ή
πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ην δηνξίδνλ φξγαλν
ιακβάλεη ππφςε ην ζπγθξηηηθφ κεηαμχ ηνπο βαζκφ επηηπρίαο ζηηο γξαπηέο
ή/θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη ή ηε ζεηξά ηεο κεηαμχ
ηνπο θαηάηαμεο δπλάκεη νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο εθαξκφδεηαη
απφ ην δηνξίδνλ φξγαλν.
Δηδηθή Πνιπζεκαηηθή Δπηηξνπή.
5. (1) Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαη δηαπίζησζεο φηη έλα άηνκν είλαη άηνκν κε
αλαπεξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην Σκήκα ζπζηήλεη, κε
βάζε εηήζηνπο θαηαιφγνπο εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ
εγθξίλεη ν Τπνπξγφο, εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή, είηε πάλσ ζε εηεζία
βάζε είηε/θαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ δηνξηδφλησλ
νξγάλσλ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη
κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Σκήκα θαη εγθξίλνληαη
απφ ηνλ Τπνπξγφ.
(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζηελ εηδηθή πνιπζεκαηηθή
επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο
θαη δχν ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγείαο απφ ηνπο θαηαιφγνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) κε εηδηθφηεηα ζρεηηθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε
αλαπεξία ηνπ αηφκνπ πνπ ζα αμηνινγεζεί:
Ννείηαη φηη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε αμηνιφγεζεο, ην Σκήκα
δχλαηαη λα θαιεί επηπξφζζεηα γηα ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή πνιπζεκαηηθή
επηηξνπή νπνηνδήπνηε πξφζσπν κε ζρεηηθή εηδηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
ή/θαη ηεο εξγαζίαο θξίλεη απαξαίηεην.
Αμηνιφγεζε ηεο αλαπεξίαο θαη θαηαιιειφηεηαο.
6. (1) Με ηελ αίηεζε ηνπ γηα πξφζιεςε ζε ζέζε απαζρφιεζεο ή φηαλ ηνπ
δεηεζεί απφ ην δηνξίδνλ φξγαλν ή απφ ηελ εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή, ν
ππνςήθηνο ππνβάιιεη, πέξαλ απφ ηα θαηά ηα άιια απαηηνχκελα ζχκθσλα κε
ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο πηζηνπνηεηηθά, πξσηφηππα
πηζηνπνηεηηθά ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ηνπ ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ην είδνο
θαη ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ.
(2) Σν δηνξίδνλ φξγαλν, αθνχ εμεηάζεη ηελ αίηεζε ή ηα ελψπηνλ ηνπ ζηνηρεία
γηα πξφζιεςε θαη δηαπηζηψζεη φηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, παξαπέκπεη ηελ αίηεζε ή/θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ
ππνςήθηνπ ζην Σκήκα, ππνδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηπρφλ πξνζεζκία εληφο
ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ηνπ δηαβηβαζζεί ε έθζεζε ηεο εηδηθήο πνιπζεκαηηθήο
επηηξνπήο.
(3) Σν Σκήκα δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ή/θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη
παξαπέκπεη ηνλ ππνςήθην ζηελ εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή, ε νπνία
αμηνινγεί θαηά πφζν ν ππνςήθηνο είλαη άηνκν κε αλαπεξίεο θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ
άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο.

(4) Ζ εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ,
ζπληάζζεη έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλαπεξία θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο, ε
νπνία δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ Σκήκαηνο εληφο ηεο ηπρφλ ππνδεηθλπφκελεο
πξνζεζκίαο, ζην δηνξίδνλ φξγαλν:
Ννείηαη φηη ε εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή δχλαηαη λα αμηνινγεί ηνλ
ππνςήθην αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λα αζθήζεη θαζήθνληα
νκνεηδή κε απηά ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία αξρηθά αμηνινγείηαη,
θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε έθζεζε ηεο εηδηθήο πνιπζεκαηηθήο επηηξνπήο, ε
νπνία δπλαηφ λα πξνβιέπεη δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, δηαηεξείηαη ζην Σκήκα ην
νπνίν ηε δηαβηβάδεη ζην εθάζηνηε δηνξίδνλ φξγαλν φπνηε απηφ δεηείηαη, γηα
ζθνπνχο πξφζιεςεο ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέζε απαζρφιεζεο νκνεηδψλ
θαζεθφλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε εθ λένπ αμηνιφγεζε
ηνπ ππνςεθίνπ πξνζψπνπ απφ ηελ εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή.
Δχινγεο πξνζαξκνγέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε πεξίπησζε εμεηάζεσλ.
7. (1) ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζε απαζρφιεζεο απαηηείηαη
ε επηηπρία ησλ ππνςεθίσλ ζε γξαπηέο ή/θαη ζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο,
παξέρνληαη απφ ην δηνξίδνλ φξγαλν εχινγεο πξνζαξκνγέο θαη δηεπθνιχλζεηο
γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο, ην είδνο
θαη ε έθηαζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη γεληθά αλά αλαπεξία ή/θαη εηδηθά θαηά
πεξίπησζε φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην απφ ην Σκήκα, θαη φπνπ απηφ είλαη
δπλαηφ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ εηδηθή πνιπζεκαηηθή επηηξνπή.
(2) Σν Σκήκα δχλαηαη λα δηνξγαλψλεη ή λα επηρνξεγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Οξγαλψζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ή πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε γξαπηέο ή/θαη
πξνθνξηθέο εμεηάζεηο,
Παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
8. Σν Σκήκα κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο
πξνζιακβάλνληαη άηνκα κε αλαπεξίεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθνχ
ππνζηεξηθηηθνχ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο απφ ηα άηνκν κε αλαπεξίεο.
Σνπνζέηεζε ζε θαηάιιειν ζεκείν εξγαζίαο.
9. Ο δηνηθεηηθά πξντζηάκελνο θάζε Τπεξεζίαο ζηελ νπνία πξνζιακβάλεηαη
άηνκν κε αλαπεξίεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κεξίκλα γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξίεο ζε ζεκείν εξγαζίαο πνπ εμππεξεηεί
ηφζν ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ελ ιφγσ
αηφκνπ.
Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο γηα παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ.
10. (1) Σν Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ έληαμε ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ απαζρφιεζε θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα δηνξίδνληα

φξγαλα, γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ.
(2) Κάζε δηνξίδνλ φξγαλν απνζηέιιεη ζην Σκήκα κέζα ζην πξψην ηξίκελν
θάζε έηνπο έθζεζε κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξίεο πνπ πξνζιήθζεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν θαη θαηά
πφζν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 πνζνζηά, ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο ηνπο, ηε ζέζε θαη ηα πξνζφληα ηνπο θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζηνηρεία δπλαηφλ λα δεηεζνχλ απφ ην Σκήκα.
(3) Σν Σκήκα κέζα ζην πξψην εμάκελν θάζε ρξφλνπ ππνβάιιεη
ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαη έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ
θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν πξνο ηνλ Τπνπξγφ, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, ην πκβνχιην θαη ηελ
Κππξηαθή πλνκνζπνλδία Οξγαλψζεσλ Αλαπήξσλ (ΚΤ..Ο.Α) γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Έθδνζε Καλνληζκψλ.
11. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο.
12. (1) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ζέζεσλ
απαζρφιεζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα νη νπνίεο μεθίλεζαλ πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κεηά ηελ έλαξμε
ηεο ηζρχνο ηνπ.
(2) Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ πνζνζηψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ηα νπνία
ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

