
 

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

 
Αριθμός 10(I) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παροχής Επιδόματος 
Μάνας Νόμο του 2000 (που) στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Επιδόματος Μάνας 
Νόμοι του 2000 και 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 
129(Ι) του 2000. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον 
ορισμό του όρου «μάνα» αμέσως μετά τη λέξη «Νόμο» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «ή 
επίδομα τέκνου για τρίτο παιδί με βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο 
Παιδί Νόμο». 

Τροποποίηση του άρθρου 
2 του βασικού νόμου.  
8(Ι) του 2002. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 
«Νόμου» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή εδικαιούτο σε επίδομα τέκνου για τρίτο παιδί με 
βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμο το οποίο τερματίζεται». 

Τροποποίηση του άρθρου 
3 του βασικού νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 8 του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του βασικού 
νόμου με την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

«Αντιπροσώπευση 
θανόντων και 
ανίκανων 
προσώπων. 

8Α. Όταν πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση για χορήγηση επιδόματος 
μάνας ή το οποίο ισχυρίζεται ότι δικαιούται ή εδικαιούτο τέτοιου επιδόματος 
ή στο οποίο πρέπει να πληρωθεί επίδομα μάνας, είναι για οποιοδήποτε λόγο 
ανίκανο να ενεργήσει ή αποθνήσκει, ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει 
οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να υποβάλει την αίτηση, να 
διεκδικήσει ή να εισπράξει το επίδομα μάνας, ως αντιπρόσωπος ή για 
λογαριασμό ή εκ μέρους του εν λόγω προσώπου.». 

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει 
από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Η ισχύς του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Οκτωβρίου 
1999. 
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