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Ν.
17/88
Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών
Τηλεφωνητών στη θέση Τηλεφωνητή στη ∆ηµόσια και
Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ειδικοί ∆ιατάξεις) Νoµoς του 1988
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.
Αριθµός 17 του 1988
ΝΟΜΟΣ
ΠΡΟΝΟΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ
ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προσλήψεως
Εκπαιδευµένων
Τυφλών
Τηλεφωνητών
στη
θέση
Τηλεφωνητή στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και
στα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ειδικέ ∆ιατάξεις)
Νόµος του 1988.
Ερµηνεία
2. — (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν προκύπτει
διαφορετικά
από
το
κείµενο —
«Ανάπηρος» σηµαίνει οποιοδήποτε µόνιµο ανάπηρο πολίτη
της ∆ηµοκρατίας ο οποίος, εκ γενετής ή λόγω
µεταγενέστερου γεγονότος είναι µερικώς ή πλήρως
ανάπηρος, νοουµένου ότι η αναπηρία του προέρχεται από
σοβαρή παραµόρφωση ή σοβαρό ακρωτηριασµό των κάτω
άκρων, ή από µυοπάθεια, παραπληγία, τετραπληγία ή από
οποιαδήποτε άλλη συναφή αιτία·
«Εκπαιδευµένος τηλεφωνητής» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο
κατέχει δίπλωµα εκπαίδευσης στην τηλεφωνική το οποίο
παραχωρείται από τη Σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβας και
φέρει βεβαίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολής
αυτής ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς του
Νόµου αυτού·
«Νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου» σηµαίνει κάθε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο
οργανισµό δηµόσιου δικαίου που ιδρύθηκε ή ιδρύεται µε
νόµο για το δηµόσιο συµφέρον των οποίων τα κεφάλαια είτε
παρέχονται είτε είναι εγγυηµένα από τη ∆ηµοκρατία, σε
περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά
από τέτοιο νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, εφόσο η
διοίκηση του τελεί κάτω από τον έλεγχο της ∆ηµοκρατίας·
«Παγκύπρια
Οργάνωση
Τυφλών»
σηµαίνει
εγγεγραµµένη στην Κύπρο οργάνωση των τυφλών.

την

«Τυφλός» σηµαίνει πρόσωπο του οποίου η οπτική οξύτητα
και µετά τη χρησιµοποίηση διορθωτικών φακών δεν
υπερβαίνει τα 6/60 της κανονικής όρασης στο καλύτερο
µάτι.
(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στο
Νόµο αυτό έχουν την έννοια την οποία τους
αποδίδουν οι περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας και περί
∆ηµοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόµοι.

∆ιορισµοί
εκπαιδευµ
ένων
τυφλών
ως
τηλεφωνη
τών.
3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε
άλλου Νόµου στις κενές θέσεις τηλεφωνητών στη
∆ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου διορίζονται κατά
προτεραιότητα υποψήφιοι τυφλοί οι οποίοι κατέχουν
όλα τα απαιτούµενα από τα σχέδια υπηρεσίας
προσόντα και οι οποίοι είναι εκπαιδευµένοι
τηλεφωνητές:
Νοείται ότι για το διορισµό σε οποιαδήποτε θέση
τηλεφωνητή στις πιο πάνω αναφερόµενες υπηρεσίες
ή νοµικά πρόσωπα οποιουδήποτε µη τυφλού
προσώπου θα πρέπει προηγουµένως να παρέχεται
προς το αρµόδιο για την επιλογή όργανο γραπτή
βεβαίωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν
υποψήφιοι τυφλοί τηλεφωνητές για τη θέση αυτή:
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν .υποψήφιοι τυφλοί τηλεφωνητές θα
διορίζονται
κατά
προτεραιότητα
ανάπηρα
πρόσωπα
νοουµένου
ότι
ικανοποιούν
τα
απαιτούµενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας προσόντα.

