
 

Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 9(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

77(Ι) του 1996  

10(Ι) του 1998  

116(Ι) του 1999  

152(Ι) του 1999  

34(Ι) του 2000  

103(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών 
Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής 
Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως του 2002. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

 "(2) Σε κάθε οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου  
8( Ι ) του2002.                     δυνάμει του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου  
                                   για Τρίτο Παιδί Νόμου, παραχωρείται ειδική  
                                   χορηγία  ύψους £60 για ένα τέκνο μόνο."· 

 (β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4), σε εδάφια (3), (4) και 
(5), αντίστοιχα· 

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε εδάφιο 
(3), της φράσης "στο εδάφιο (1)" (πρώτη γραμμή) με τη φράση "στα εδάφια (1) και (2)"·

 (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε εδάφιο 
(4), της φράσης "στο εδάφιο (1)" (δεύτερη γραμμή) με τη φράση "στα εδάφια (1) και (2)"· 
και 

 (ε) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (4) αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε σε εδάφιο (5), του 
αριθμού "1996" (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη "μέχρι" 
(δεύτερη γραμμή) της φράσης "2001 και του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο 
Παιδί Νόμου του 2002". 
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