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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ
ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής

τίτλος.

Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003

167(Ι) του 2002.

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου
Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμοι
του 2002 και 2003.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 2

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου
«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» της φράσης «το σκοπό
αυτό» (τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη της φράσης
«σκοπούς του παρόντος Νόμου.». και

(β)

με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «τέκνα», στην
παράγραφο (γ) της λέξης «άγαμα» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 4

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης

του βασικού

«και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών»

νόμου.

(πρώτη και δεύτερη γραμμή)˙ και
(β) με τη διαγραφή της επιφύλαξης από το εδάφιο (2)
αυτού.
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Τροποποίηση

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου διαγράφεται και

του άρθρου 5

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Καταβολή

5. (1) Το επίδομα που αναφέρεται στον Πίνακα

επιδόματος.

καταβάλλεται στα πρόσωπα που καθορίζονται
στο άρθρο 4 που παρόντος Νόμου ως
ακολούθως:

(α)

σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις στις οικογένειες
με τρία, τέσσερα ή περισσότερα τέκνα:
Νοείται ότι σε οικογένεια με τρία τέκνα,
όταν ένα από τα τέκνα συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαοκτώ ετών, το επίδομα
τέκνου για τα απομένοντα δύο τέκνα
καταβάλλεται εφεξής πάνω σε ετήσια
βάση˙

(β)

σε μία ετήσια δόση στις οικογένειες με ένα
ή δύο τέκνα.

2. (α)

Η καταβολή του επιδόματος αρχίζει την
πρώτη του μηνός, η οποία έπεται του
μηνός μέσα στον οποίο αποκτάται το
δικαίωμα σε επίδομα και τερματίζεται
την τελευταία ημέρα του μηνός μέσα
στον οποίο το εν λόγω δικαίωμα λήγει:
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Νοείται ότι στις οικογένειες που είχαν
ένα ή περισσότερα τέκνα κατά την 31η
∆εκεμβρίου 2002, θα αρχίσει να
καταβάλλεται επίδομα, σύμφωνα με της
πρόνοιες του παρόντος Νόμου, από την
1η Ιανουαρίου 2003.

(β)

Στις οικογένειες, των οποίων το
δικαίωμα καταβολής επιδόματος αρχίζει
ή και τερματίζεται κατά την διάρκεια του
έτους, το επίδομα καταβάλλεται κατ’
αναλογία για τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο:
Νοείται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής
καθορίζει τη διαδικασία, τον τρόπο και το
χρόνο πληρωμής του επιδόματος.».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 6

αντικατάσταση της φράσης «δημιουργείται το δικαίωμα για

του βασικού

καταβολή επιδόματος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) από τη φράση

νόμου.

«που αρχίζει η καταβολή επιδόματος ».

Τροποποίηση

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του άρθρου 7

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
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«Αίτηση

7. (1) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση

και

επιδόματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είναι η από

προθεσμία

μέρους του υποβολή, δεόντως συμπληρωμένης

υποβολής.

αίτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, στον τύπο
που εγκρίνει κατά καιρούς για το σκοπό αυτό ο
Γενικός ∆ιευθυντής και που συνοδεύεται από όλα
τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία
ο Γενικός ∆ιευθυντής θεωρεί αναγκαία για την
εξέτασή της.
(2) Η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά το
αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από το μήνα που
αποκτάται το δικαίωμα σε επίδομα. Αίτηση για τα
επόμενα έτη υποβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι την 31η
∆εκεμβρίου του έτους, για το οποίο υποβάλλεται
αίτημα για καταβολή του επιδόματος.
(3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται μέσα στα χρονικά
περιθώρια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πιο
πάνω, θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται
απώλεια του δικαιώματος σε επίδομα για τόσο
χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση στην
υποβολή της. Ο μήνας μέσα στον οποίο
υποβάλλεται εκπρόθεσμη αίτηση, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία υποβολής της, θεωρείται
ολόκληρος ως εκπρόθεσμη χρονική περίοδος:
Νοείται ότι αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Γενικό
∆ιευθυντή ότι η καθυστέρηση υποβολής της
αίτησής οφείλεται σε εύλογη αιτία, ο Γενικός
∆ιευθυντής δύναται, κατά την κρίση του, να
χορηγήσει το επίδομα αναδρομικά για περίοδο
μέχρι και δώδεκα μήνες από το μήνα που
υποβλήθηκε η αίτηση.».
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Τροποποίηση

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 8

απάλειψη της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού (τέταρτη

του βασικού

γραμμή) και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «ή από τον

νόμου.

εξουσιοδοτημένο λειτουργό.».

Αντικατάσταση

8. Το Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον

του

Πίνακα του παρόντος Νόμου.

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου με
Πίνακα.

23.01.006.2003
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ΠΙΝΑΚΑΣ
[Άρθρο 4(1)]
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1 Τέκνο
Οικογενειακό Εισόδημα μέχρι £13.000
Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από £13.000
μέχρι £27.000
Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από £27.000
2 Τέκνα
Οικογενειακό Εισόδημα μέχρι £16.000
Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από £16.000
μέχρι £31.000
Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από £31.000
3 Τέκνα
Οικογενειακό Εισόδημα μέχρι £18.000
Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από £18.000
μέχρι £34.000
Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από £34.000
4 Τέκνα
(α) Οικογενειακό Εισόδημα μέχρι £21.000

£250
£200
£0

£600
£500
£0

£1.400
£1.200
£0

£2.600

(β) Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από
£21.000 μέχρι £34.000

£1.900

(γ)

Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από
£34.000 μέχρι £44.000

£1.200

(δ)

Οικογενειακό Εισόδημα μεγαλύτερο από
£44.000

£0

Μετά τη συμπλήρωση της
ηλικίας των 18 ετών ενός
τέκνου, £550 για κάθε
τέκνο*
Μετά τη συμπλήρωση της
ηλικίας των 18 ετών ενός
τέκνου, £500 για κάθε
τέκνο*
Μετά τη συμπλήρωση της
ηλικίας των 18 ετών ενός
τέκνου, £300 για κάθε
τέκνο*

Πρόσθετα Τέκνα
Για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν των τεσσάρων τέκνων, οι πιο πάνω εισοδηματικές
κατηγορίες (α), (β), (γ) και (δ), θα αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω, κατά £2.500 ανά
πρόσθετο τέκνο, τόσο στην αρχή όσο και στην κορυφή κάθε εισοδηματικής κατηγορίας. Το
επίδομα θα αυξάνεται κατά £550 ανά πρόσθετο τέκνο, για τις οικογένειες των οποίων το
οικογενειακό εισόδημα θα εμπίπτει στην εισοδηματική κατηγορία (α) όπως θα διαμορφώνεται
με βάση την εισοδηματική αναπροσαρμογή λόγω του αριθμού των πρόσθετων τέκνων, ενώ
το επίδομα θα αυξάνεται κατά £500 ανά πρόσθετο τέκνο για τις οικογένειες των οποίων, το
εισόδημα θα εμπίπτει στις εισοδηματικές κατηγορίες (β), (γ) και (δ) όπως θα διαμορφώνονται
με βάση τις εισοδηματικές αναπροσαρμογές λόγω του αριθμού των πρόσθετων τέκνων.
Το ύψος του επιδόματος τέκνου αναπροσαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου κατά το
ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τον τελευταίο χρόνο, σε
σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.
* Θα ισχύει μόνο για τις οικογένειες που κατά την 31η ∆εκεμβρίου, 2002, ήταν δικαιούχες επιδόματος
τέκνου με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 1987 έως 2002.
(Αριθμός Νόμου 314 του 1987).

