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Ό περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον έφηιμερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 του Ί976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίων Βοήθημα- Συνοπτικός 
των και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 καΐ θα άνα ^[^°^· 
γινώσκηται όμου μετά του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρε
σιών Νόμου (εν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). 

10 τοΰ 1975. 

2. Ή έπιφύλαξις του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται Τρσπσποίησις 
ώς ακολούθως : τοΰ άρθρου 6 

(α) Δια τής εν αυτή ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «βασικών» 1^μο^
σΐκ°° 

(δευτέρα γραμμή), τών λέξεων : «ή και ειδικών»' και 
(β) διά τής αντικαταστάσεως του αριθμού «£2» (τρίτη γραμμή) 

διά του αριθμού «£3». 

3. Το άρθρον 8 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ Τροποποίήσις 
θήκης ευθύς μετά τήν ύποπαράγραφον (ii) τής παραγράφου (δ) τοϋ άρθρου 8 
αύτου, τής ακολούθου νέας υποπαραγράφου : τ°°SamKoC 

«(iii) το βασικόν τιμολόγιον ύδατος, τους δημοτικούς φόρους ή 
έτερους φόρους τής αυτής φύσεως, έάν ύπάρχωσι τοιούτοι, 
τοΐς τοληρωτέοις παρ' αύτου.». 

4. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
/ N A * ~ > c » ~ c ^~ " ^ ' ' ' y « τ ο υ άρθρου 9 
(α) Δια της εξ αυτού διαγραφής της φράσεως «επηρεαζωσι το το0βασΙχοθ 

δικαίωμα του νά θεωρηθή ώς πληρών τάς προϋποθέσεις διά νόμου, 
δημόσιον βοήθημα ή το ποσόν του προς αυτόν καταβλητέου 
δημοσίου βοηθήματος και ουδόλως θά λαμβάνωνται ύπ' όψιν» 
(δευτέρα, τρίτη, τετάρτη και πέμπτη γραμμαι) και τής 

αντικαταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου νέας φράσεως: 
«λαμβάνωνται ύπ' όψιν κατά τήν λήψιν αποφάσεως διά τήν 

παροχήν δημοσίου βοηθήματος ή διά τον καθορισμόν του 
ύψους τοΰ τοιούτου βοηθήματος»' 

(β) διά τής αντικαταστάσεως τής φράσεως «καθαρόν εισόδημα 
μέχρι £2 μηνιαίως» (πρώτη γραμμή τής παραγράφου (α) 
αύτου) διά τής φράσεως «καθαρόν εισόδημα μέχρι £5 
μηνιαίως»' 
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Ελληνικοί 
Κοινοτικοί 
Νόμοι : 
4 τ ο ϋ 1 9 6 2 

17 τοΰ 1962 
4 τ ο ϋ 1 9 6 4 

και Νόμοι 
1 2 τ ο ϋ 1 9 6 5 

6 τ ο ϋ 1966 
4 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
5 9 τ ο ϋ 1 9 6 9 
43 τοϋ 1971 
41 τοΰ 1972 
26 τοϋ 1975. 
'Επίσημος 
έφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
15.12.1966 

9. 2.1968 
28. 6.1968 
23 . 7.1971 
23 . 3.1973 
30. 5.1975. 
Νόμοι 
47 τοϋ 
77 τοΰ 

7 τοϋ 
67 τοϋ 
44 τοΰ 

7 τοΰ 
25 τοΰ 

1967 
1967 
1968 
1968 
1971 
1973 
1975. 

Τροποποίησις 
τοΰ αρθροσ 12 
τοΰ βασυκοΟ 
νόμου. 

(γ) δια της αντικαταστάσεως της φράσεως «εισόδημα μέχρι 
£2 μηνιαίως ή £24 ετησίως» (πρώτη γραμμή της παρα
γράφου (γ) αύτου) δια της φράσεως «ποσόν μέχρι £2 
μηνιαίως ή £24 ετησίως δι' εκαστον έξαρτώμενον πρόσω
πον τοΰ αίτητου ή λήπτου»' 

(δ) δια της διαγραφής τής παραγράφου (ε) αύτου και τής 
αντικαταστάσεως αυτής δια τής ακολούθου νέας παρα
γράφου : 

«(ε) οίκονομίαι του αίτητου ή λήπτου μέχρι του ποσού 
των τριακοσίων λιρών και οίκονομίαι οιουδήποτε 
προσώπου τής οικογενείας αύτου, το όποιον έχει 
νομική ν εύθύνην να συντηρή, μέχρι του ποσού των 
εκατόν πεντήκοντα λιρών, νοουμένου δτι το άνώτα
τον ποσόν οικονομιών δι' δλα τα μέλη τής οικογε
νείας του δεν θά ύπερβαίνη τάς έπτακοσίας πεντή
κοντα λίρας" καΐ 

(ε) δια τής προσθήκης ευθύς αμέσως μετά τήν παράγραφον (ε) 
αύτου, τής ακολούθου νέας παραγράφου : 
«(στ) (i) Το κατώτατον ποσόν συντάξεως δυνάμει των περί 

Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτάκτων 'Επιδομάτων τών έκ 
τών Πεσόντων και τών θυμάτων του 'Αγώνος 'Εξαρτω
μένων και τών 'Αναπήρων αύτου Νόμων του 1962—1975. 

(ii) Το κατώτατον ποσόν χορηγήματος δυνάμει τών περί τής 
Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα εις 'Εξαρτώμενους και 
είς Αναπήρους) Κανονισμών του 1966—1975. 

"Εναρξις 
ισχύος τοϋ 
παρόντος 
Νόμου.. 

(iii) Το κατώτατον ποσόν χορηγήματος δυνάμει τών περί 
Χορηγημάτων είς 'Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 'Ανα
πήρους Νόμων του 1967—1975.». 

5. Αϊ παράγραφοι (α) και (β) τοΰ εδαφίου (Ί) του άρθρου 12 
του βασικού νόμου τροποποιούνται ώς ακολούθως : 

(α) Διά τής άπαλείψεως τής εν τέλει τής παραγράφου (α) 
άνω τελείας και τής προσθήκης τής ακολούθου φράσεως: 

«ή τών διαμενόντων μετ' αύτου αγάμων τέκνων άτινα 
άδυνατοΰσι νά συντηρήσωσιν έαυτά"»* και 

(β) διά τής άπαλείψεως τής <έν τέλει τής παραγράφου (β) άνω 
τελείας και τής προσθήκης τής ακολούθου φράσεως: 

«ή τών διαμενόντων μετ' αυτής άγαμων τέκνων άτινα 
άδυνατουσι νά συντηρήσωσιν έαυτά». 

6. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται τήν Ιην 'Ιουλίου, 1976. 


