Ο πεξί ηεο Σπκβάζεσο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηαζηάζεσο θαη Απαζρνιήζεσο
Αλαπήξσλ Πξνζώπσλ (Κπξσηηθόο) Νόκνο ηνπ 1987 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ
επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ
Σπληάγκαηνο.
ΝΟΜΟ ΚΤΡΩΣΙΚΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΩ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΔΩ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
Σπλνπηηθόο Τίηινο
1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Σπκβάζεσο ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Απνθαηαζηάζεσο θαη Απαζρνιήζεσο Αλαπήξσλ Πξνζώπσλ (Κπξσηηθόο) Νόκνο ηνπ
1987.
Δξκελεία
2. Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα «Σύκβαζε» ζεκαίλεη ηε Σύκβαζε πεξί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηαζηάζεσο θαη
Απαζρνιήζεσο Αλαπήξσλ Πξνζώπσλ ηνπ 1983 ηεο νπνίαο ην θείκελν ζην αγγιηθό
πξσηόηππν εθηίζεηαη ζην Πξώην Μέξνο ηνπ Πίλαθα θαη ζε Διιεληθή κεηάθξαζε ζην
Γεύηεξν Μέξνο ηνπ Πίλαθα:
Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμύ ησλ δύν θεηκέλσλ ππεξηζρύεη απηό πνπ
εθηίζεηαη ζην Πξώην Μέξνο ηνπ Πίλαθα.
Κύξσζε Σπκβάζεσο.
Με ηνλ παξόληα Νόκν θπξώλεηαη ε Σύκβαζε 757 Ν. 42/87
ΤΜΒΑΗ 159 ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
Η Γεληθή Σπλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο.
Σπγθιεζείζα ζηε Γελεύε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ
Δξγαζίαο θαη ζπλειζνύζα εθεί ηελ 1ε Ινπλίνπ 1983 ζηελ εμεθνζηή έλαηε ζπλνδό ηεο.
Αθνύ έιαβε ππόςε ηα ππάξρνληα δηεζλή επίπεδα πνπ πεξηέρνληαη ζηε Σύζηαζε ηνπ 1955
γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Αλαπήξσλ, θαη ζηε Σύζηαζε ηνπ 1975 γηα ηελ
Αλάπηπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, θαη
Αθνύ έιαβε ππόςε όηη από ηελ απνδνρή ηεο Σύζηαζεο ηνπ 1955 γηα ηελ
Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε Αλαπήξσλ, έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ
θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ απνθαηάζηαζεο, ζην ζθνπό θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
ππεξεζηώλ απνθαηάζηαζεο, θαζώο θαη ζηε λνκνζεζία θαη ηελ πξαθηηθή πνιιώλ Μειώλ
πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ θαιύπηνληαη από ηελ πξναλαθεξόκελε Σύζηαζε, θαη
Αθνύ ζεκείσζε όηη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θήξπμε ην 1981 σο
Γηεζλέο Έηνο Αλαπήξσλ Πξνζώπσλ κε ζέκα ηελ «πιήξε ζπκκεηνρή θαη ηζόηεηα» θαη
όηη έλα επξύ Πξόγξακκα Παγθόζκηαο Γξάζεο ζρεηηθά κε ηα Αλάπεξα Πξόζσπα ζα
πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά κέηξα, ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ πινπνίεζε
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ησλ ζηόρσλ ηεο «πιήξνπο ζπκκεηνρήο» ησλ αλαπήξσλ πξνζώπσλ ζηελ θνηλσληθή δσή
θαη αλάπηπμε, θαζώο θαη ηεο «ηζόηεηαο», θαη
Αθνύ ζεκείσζε όηη νη εμειίμεηο απηέο θαηέζηεζαλ ζθόπηκε ηελ πηνζέηεζε λέσλ δηεζλώλ
πξνηύπσλ πάλσ ζην ζέκα απηό, ηα νπνία λα ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ππόςε ηελ αλάγθε
εμαζθάιηζεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ θαη κεηαρείξηζεο ζ' όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλαπήξσλ
πξνζώπσλ, ηόζν ζηηο αγξνηηθέο όζν θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ηελ απαζρόιεζε θαη
έληαμε ηνπ ζηελ θνηλόηεηα.
Αθνύ απνθάζηζε λα απνδερηεί νξηζκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε, δήηεκα πνπ απνηειεί ην ηέηαξην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
ζπλόδνπ, θαη
Αθνύ απνθάζηζε όηη νη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα πάξνπλ ηε κνξθή δηεζλνύο Σύκβαζεο.
Απνδέρεηαη ζήκεξα είθνζη Ινπλίνπ ηνπ ρίιηα ελληαθόζηα νγδόληα ηξία, ηελ αθόινπζε
Σύκβαζε ε νπνία ζα απνθαιείηαη Σύκβαζε ηνπ 1983 γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή
Απνθαηάζηαζε θαη Απαζρόιεζε Αλαπήξσλ Πξνζώπσλ:
ΜΔΡΟ Ι
ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Άξζξν 1
1. Γηα ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο Σύκβαζεο, ν όξνο «αλάπεξν πξόζσπν» ζεκαίλεη άηνκν
ηνπ νπνίνπ νη πξννπηηθέο εμεύξεζεο θαη δηαηήξεζεο θαηάιιειεο απαζρόιεζεο
θαζώο θαη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ζ' απηή θαη αηζζεηά κεησκέλεο ζπλεπεία
ελόο
πξνζεθόλησο αλαγλσξηζκέλνπ ζσκαηηθνύ ή πλεπκαηηθνύ κεηνλεθηήκαηνο.
2. Γηα ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο Σύκβαζεο, θάζε Μέινο πξέπεη λα ζεσξεί όηη ζθνπόο ηεο
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη λα επηηξέςεη ζην αλάπεξν πξόζσπν λα εμεύξεη θαη
δηαηεξήζεη κηα θαηάιιειε απαζρόιεζε, θαη λα αλειηρζεί επαγγεικαηηθά ζ' απηή, ώζηε
λα δηεπθνιύλεη ηελ έληαμε ή ηελ επαλέληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία.
3. Κάζε Μέινο πξέπεη λα εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Σύκβαζεο κε ηε βνήζεηα
κέηξσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη ζύκθσλσλ κε ηελ εζληθή πξαθηηθή.
4. Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο Σύκβαζεο ζα εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαπήξσλ
πξνζώπσλ.
ΜΔΡΟ II
ΑΡΥΔ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΩΠΑ
Άξζξν 2
Κάζε Μέινο ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη ηελ εζληθή πξαθηηθή θαη
αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ, λα ραξάζζεη, εθαξκόδεη θαη αλαζεσξεί πεξηνδηθά κε
εζληθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη απαζρόιεζεο
αλαπήξσλ πξνζώπσλ.
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Άξζξν 3
Η πξναλαθεξόκελε πνιηηηθή πξέπεη λα έρεη σο ζθνπό λα εμαζθαιίδεη όηη θαηάιιεια
κέηξα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζα είλαη πξνζηηά ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ
αλαπήξσλ πξνζώπσλ, θαη λα πξνσζεί επθαηξίεο απαζρόιεζεο, αλαπήξσλ πξνζώπσλ
ζηελ ειεύζεξε αγνξά εξγαζίαο.
Άξζξν 4
Η πξναλαθεξόκελε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ
κεηαμύ ησλ αλαπήξσλ εξγαδόκελσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά. Η ηζόηεηα επθαηξηώλ
θαη κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ αλαπήξσλ εξγαδνκέλσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ πξέπεη λα
γίλεηαη ζεβαζηή.
Δηδηθά ζεηηθά κέηξα, απνβιέπνληα ζε απνηειεζκαηηθή ηζόηεηα
επθαηξηώλ θαη κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ αλαπήξσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ
εξγαδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη όηη δεκηνπξγνύλ δηάθξηζε έλαληη άιισλ
εξγαδνκέλσλ.
Άξζξν 5
Θα πξέπεη λα δεηνύληαη νη απόςεηο ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ εξγαηηθώλ θαη εξγνδνηηθώλ
νξγαλώζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο πνιηηηθήο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ κεηαμύ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ νξγαληζκώλ πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Η έθθξαζε γλώκεο από ηηο
αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλώζεηο, πνπ απνηεινύληαη από αλάπεξα πξόζσπα ή πνπ
αζρνινύληαη κε ηα πξόζσπα απηά, πξέπεη επίζεο λα επηδηώθεηαη.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
ΔΝΔΡΓΔΙΔ Δ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑ ΣΑ
ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΩΠΑ
Άξζξν 6
Κάζε Μέινο ζα πξέπεη κε ηελ εζληθή ηνπ λνκνζεζία ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν
ζύκθσλε κε ηελ εζληθή πξαθηηθή θαη ηηο εζληθέο ζπλζήθεο, λα ιακβάλεη όια ηα
απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ηζρύο ζηα άξζξα 2,3,4 θαη 5 απηήο ηεο
Σύκβαζεο.
Άξζξν 7
Οη αξκόδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα ώζηε λα παξέρνληαη θαη λα
αμηνινγνύληαη νη ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, ηνπνζέηεζεο, απαζρόιεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο γεληθά πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηό είλαη δπλαηόλ θαη πξόζθνξν,
λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο.
Άξζξν 8
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο
ππεξεζηώλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη απαζρόιεζεο γηα αλάπεξα πξόζσπα
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο θνηλόηεηεο.
Άξζξν 9
Κάζε Μέινο πξέπεη λα επηδηώθεη ηελ εμαζθάιηζε εθπαηδεπκέλσλ θαη δηαζεζίκσλ
ζπκβνύισλ ζε ζέκαηα απνθαηάζηαζεο, θαζώο θαη άιινπ θαηάιιεια πξνζνληνύρνπ
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πξνζσπηθνύ επηθνξηηζκέλνπ κε ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ απαζρόιεζε αλαπήξσλ πξνζώπσλ.
ΜΔΡΟ IV
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 10
Οη επίζεκεο επηθπξώζεηο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο θνηλνπνηνύληαη ζην Γεληθό
Γηεπζπληή ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο γηα θαηαρώξηζε.
Άξζξν 11
1. Η Σύκβαζε απηή δεζκεύεη εθείλα κόλν ηα Μέιε ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο
ησλ νπνίσλ ε επηθύξσζε έρεη θαηαρσξηζζεί από ην Γεληθό Γηεπζπληή.
2. Η Σύκβαζε αξρίδεη λα ηζρύεη δώδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζεο από ην
Γεληθό Γηεπζπληή ησλ επηθπξώζεσλ δύν Μειώλ.
3. Σηε ζπλέρεηα, ε Σύκβαζε απηή αξρίδεη λα ηζρύεη, γηα θάζε Μέινο, δώδεθα κήλεο κεηά
ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ηεο επηθύξσζεο ηεο.
Άξζξν 12
1. Μέινο πνπ έρεη επηθπξώζεη ηε Σύκβαζε απηή κπνξεί λα ηελ θαηαγγείιεη κεηά ηε ιήμε
πεξηόδνπ δέθα εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο έλαξμεο ηζρύνο ηεο, κε πξάμε πνπ
θνηλνπνηείηαη ζην Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο γηα θαηαρώξηζε.
Η θαηαγγειία απηή δε ιακβάλεη ηζρύ παξά κόλν κεηά πάξνδν ελόο έηνπο από ηελ εκέξα
ηεο θαηαρώξηζεο ηεο.
2. Κάζε Μέινο ην νπνίν έρεη επηθπξώζεη ηελ παξνύζα Σύκβαζε θαη ην νπνίν κέζα ζε
δηάζηεκα ελόο έηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ησλ δέθα εηώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
πξνεγνύκελε παξάγξαθν, δελ αζθεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ην
Άξζξν απηό, δεζκεύεηαη γηα κηα αθόκε πεξίνδν δέθα εηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα
θαηαγγέιιεη ηε Σύκβαζε απηή κε ηε ιήμε θάζε κηαο από ηηο επόκελεο δεθαεηίεο
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηνύ ηνπ Άξζξνπ.
Άξζξν 13
1. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο Γλσζηνπνηεί ζ' όια ηα Μέιε
ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ηελ θαηαρώξηζε όισλ ησλ επηθπξώζεσλ θαη ησλ
θαηαγγειηώλ πνπ ηνπ θνηλνπνηνύληαη από ηα Μέιε ηεο Οξγάλσζεο.
2. Γλσζηνπνηώληαο ζηα Μέιε ηεο Οξγάλσζεο ηελ θαηαρώξεζε ηεο δεύηεξεο
επηθύξσζεο πνπ ηνπ θνηλνπνηείηαη, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ζα επηζύξεη ηελ πξνζνρή ησλ
Μειώλ ηεο Οξγάλσζεο ζηελ εκεξνκελία από ηελ νπνία αξρίδεη λα ηζρύεη ε Σύκβαζε
απηή.
Άξζξν 14
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο θνηλνπνηεί ζην Γεληθό
Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα θαηαρώξηζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ Χάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε όιεο ηηο
επηθπξώζεηο θαη ηηο πξάμεηο θαηαγγειίαο πνπ θαηαρσξίδεη ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα
Άξζξα.
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Άξζξν 15
Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο θάζε θνξά πνπ θξίλεη απηό
αλαγθαίν, ππνβάιιεη ζηε Γεληθή Σπλδηάζθεςε έθζεζε πάλσ ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
Σύκβαζεο θαη εμεηάδεη θαηά πόζν είλαη ζθόπηκε ε εγγξαθή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο
Σπλδηάζθεςεο ζέκαηνο νιηθήο ή κεξηθήο αλαζεώξεζεο ηεο.
Άξζξν 16
1. Σε πεξίπησζε πνπ ε Σπλδηάζθεςε πηνζεηήζεη λέα Σύκβαζε πνπ αλαζεσξεί νιηθά ή
κεξηθά ηε Σύκβαζε απηή θαη εθόζνλ ε λέα Σύκβαζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά:
(α) ε επηθύξσζε από έλα Μέινο ηεο λέαο αλαζεσξεηηθήο Σύκβαζεο επηθέξεη
απηνδηθαίσο, θαηά παξέθθιηζε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ Άξζξνπ 12, ηελ άκεζε
θαηαγγειία απηήο ηεο Σύκβαζεο, εάλ θαη όηαλ ηεζεί ζε ηζρύ ε λέα αλαζεσξεηηθή
Σύκβαζε
(β) από ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη λα ηζρύεη ε λέα αλαζεσξεηηθή Σύκβαζε, ε παξνύζα
Σύκβαζε παύεη λα είλαη επηδεθηηθή επηθύξσζεο από ηα Μέιε.
Η Σύκβαζε απηή παξακέλεη νπσζδήπνηε ζε ηζρύ κε ηελ πξαγκαηηθή κνξθή θαη ην
πεξηερόκελν ηεο γηα ηα Μέιε εθείλα πνπ ηελ έρνπλ επηθπξώζεη, αιιά ηα νπνία όκσο δελ
έρνπλ επηθπξώζεη ηελ αλαζεσξεηηθή Σύκβαζε.
Άξζξν 17
Τν γαιιηθό θαη ην αγγιηθό θείκελν απηήο ηεο Σύκβαζεο είλαη ην ίδην απζεληηθά.
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