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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
Αρ. 2586 της 2ας ΑΠΡ ΙΛΙΟΥ 1991
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Παροχής Επιδόματ ος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με
δημοσίευση στ ην Επίσημη Εφημερίδα τ ης Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με τ ο
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 75 τ ου 1991
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 1988
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νομός θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος
Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 1987 και 1988 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Παροχής
Επιδόματος Τέκνου Νόμοι του 1987 μέχρι 1991.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του ορισμού του όρου
«εξαρτώμενο τέκνο» με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ) άρρεν άγαμο τέκνο ηλικίας μεταξύ των δεκαοκτώ και είκοσι
πέντε ετών ή θήλυ άγαμο τέκνο ηλικίας μεταξύ των δεκαοκτώ
και είκοσι τριών ετών, το οποίο τυγχάνει τακτικής εκ
παίδευσης· ή».
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση των εδαφίων (1) και (2) με τα ακόλουθα νέα εδάφια:
«(1) Κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή της στην
Κύπρο, δικαιούται σε επίδομα τέκνου για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
της αν έχει τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα.
(2) Το επίδομα τέκνου εξακολουθεί να χορηγείται για κάθε
εξαρτώμενο τέκνο της στο εδάφιο (1) αναφερόμενης οικογένειας,
μέχρις ότου αυτή παύσει να έχει οποιοδήποτε εξαρτώμενο τέκνο*
οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην
περίπτωση οικογενειών οι οποίες κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου
1988 λάμβαναν ή δικαιούντο να λάβρυν επίδομα.».
(Η55)

Συνοπτικός
τίτλος.
314 του 1987
166 του 1988.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.'

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.
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Τροποποίηση
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με
το« άρθρου 5 τ η ν αντικατάσταση της λέξης «επτά» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη
νόμου.
«είκοσι».
5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θα αρχίσει σε ημερομηνία που θα
ισχύος.
ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που θα δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

