
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 

 

   H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

167 (Ι) του 2002 

22(Ι) του 2003. 

 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 και 2003 (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 2002 

έως (Αρ. 2) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

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

ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου “επίδομα”, μετά τις λέξεις 

“σημαίνει το” (πρώτη γραμμή) της φράσης “βασικό επίδομα και 

πρόσθετο”˙ 

  

 (β) με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου "τέκνα", των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (δ) και (ε), αφού αντικατασταθεί το σημείο της 

τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) με κόμμα: 
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20 του 1964 
   49 του 1964 
   68 του 1964 
   26 του 1965 
   27 του 1965 
   44 του 1965 
     5 του 1966 
  14  του 1966 
   41 του 1966 
   76 του 1966 
   38 του 1967 
   70 του 1967 
   66 του 1968 
   95 του 1968 
   24 του 1975 
   56 του 1975 
   33 του 1976 
   16 του 1977 
   22 του 1978 
   88 του 1979 
   81 του 1981 
   52 του 1984 
   89 του 1986 
 131 του 1989 
     2 του 1992 
55(Ι) του 1995 
42(Ι) του 1996 
66(Ι) του 1996 
73(Ι) του 1997 
69(Ι) του 1998 
41(Ι) του 1999 
28(Ι) του 2000 
86(Ι) του 2000.

 "(δ) τέκνα ηλικίας μεταξύ δεκαοκτώ και είκοσι πέντε ετών, εφόσον 

εκτελούν θητεία δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων 

του 1964 έως 2000· και  

 

 (ε) τέκνα ηλικίας μεταξύ δεκαοκτώ και είκοσι τριών ετών, εφόσον 

τυγχάνουν τακτικής εκπαίδευσης: 

 

  Νοείται ότι για τα άρρενα τέκνα, το όριο ηλικίας 

επεκτείνεται πέραν των είκοσι τριών ετών και καλύπτει όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του τέκνου στην Εθνική 

Φρουρά, νοουμένου ότι αυτό εξακολουθεί να τυγχάνει τακτικής 

εκπαίδευσης, δεν επεκτείνεται όμως πέραν της ηλικίας των 

είκοσι πέντε ετών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

  3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

« 

 

 

 Πίνακας. 

      4(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου κάθε 

οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή της στην Κύπρο 

δικαιούται σε βασικό επίδομα τέκνου όπως καθορίζεται στον 

Πίνακα.  Στις οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα 

δεν υπερβαίνει τις £12.000, καταβάλλεται επιπλέον του βασικού 

επιδόματος και πρόσθετο επίδομα τέκνου, με βάση 

εισοδηματικά κριτήρια όπως καθορίζονται στον Πίνακα. ". 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

   4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται  με τη 

διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) αυτού και την αντικατάστασή 

της από την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

  

           "Νοείται ότι στις οικογένειες με τρία τέκνα, όταν παύσει να καταβάλλεται 

επίδομα για ένα από τα τέκνα, το επίδομα για τα υπόλοιπα 

καταβάλλεται πάνω σε ετήσια βάση.”. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

 

   5.  Η επιφύλαξη του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτήν, μετά τις λέξεις "λαμβάνεται υπόψη", (δεύτερη γραμμή) 

των λέξεων "οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα παραχωρείται από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και". 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

   6.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

  

  "(2)  Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από το 

μήνα που αποκτάται το δικαίωμα σε επίδομα και ισχύει εφεξής μέχρι 

την ενηλικίωση του τέκνου.  Στις περιπτώσεις οικογενειών που 

αιτούνται το πρόσθετο επίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (1)  του 

άρθρου 4, η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο, το αργότερο μέχρι την 

31η ∆εκεμβρίου του έτους για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα για 

καταβολή του επιδόματος.". 

  

Αντικατάσταση 

του Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

   7.  Ο Πίνακας του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο 

Πίνακα: 
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(Άρθρο 7) 

"Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

[Άρθρο 4 (Ι)] 

 

Αριθμός τέκνων στην 

οικογένεια 

 

Βασικό ετήσιο 

επίδομα 

 

 

 

 

 

£ 

Πρόσθετο ετήσιο 

επίδομα για 

οικογένειες με 

εισόδημα μέχρι 

£6.000 το χρόνο 

 

 

£ 

Πρόσθετο ετήσιο 

επίδομα για 

οικογένειες με 

εισόδημα 

μεγαλύτερο των  

£6.000 και μέχρι   

£12.000 το χρόνο 

£ 

Οικογένεια με ένα τέκνο 200 50 

 

 25 

 

Οικογένεια με δύο τέκνα 400               200 

 

150 

 

Οικογένεια με τρία τέκνα           1.200               450 

 

               375 

 

Οικογένεια με  τέσσερα 

ή περισσότερα τέκνα 

 

             600  

        ανά τέκνο 

              200 

       ανά τέκνο 

 

               125 

           ανά τέκνο 

 

 

1.  Στις οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι  £6.000 παραχωρείται, 

πέραν του βασικού επιδόματος, πρόσθετο επίδομα σύμφωνα με τη στήλη 3 του Πίνακα. 

 

2.  Στις οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των  £6.000 και μέχρι  

£12.000 παραχωρείται, πέραν του βασικού επιδόματος, πρόσθετο επίδομα σύμφωνα με τη 

στήλη 4 του Πίνακα. 

 

3.  Στις οικογένειες που έχουν τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, όταν ο αριθμός των τέκνων για 

τα οποία καταβάλλεται επίδομα μειωθεί σε λιγότερα από τέσσερα, θα εξακολουθήσει να 
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καταβάλλεται το ίδιο ύψος επιδόματος ανά τέκνο που δικαιούνται οι οικογένειες με τέσσερα ή 

περισσότερα τέκνα, για τα υπόλοιπα πάνω σε μηνιαία βάση. 

 

4.   (α) Το οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό που  

  αποκτήθηκε τρία χρόνια πριν από το έτος καταβολής του επιδόματος τέκνου. 

       (β)  Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος στη στήλη 3 του Πίνακα, με βάση 

το   οποίο παραχωρείται το πρόσθετο ετήσιο επίδομα, ισούται με το αφορολόγητο 

118(Ι) του 2002 εισόδημα για φυσικά πρόσωπα, το οποίο καθορίζεται στον περί Φόρου   

230(Ι) του 2002. Εισοδήματος Νόμο για το έτος 2000 και το μέγιστο εισόδημα στη στήλη 4 του 

  ιδίου Πίνακα ισούται με το διπλάσιο  του αφορολογήτου ποσού για το ίδιο έτος˙ 

  και 

  (γ)  Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος στις στήλες 3 και 4 του Πίνακα 

  αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο εισόδημα 

  φυσικού προσώπου όπως αυτό καθορίζεται στον εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φόρου 

  Εισοδήματος Νόμο. 

 

5.  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.». 

 

ΠΧρ/ΞΧρ(ΝΟΜΟΣΧ.ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ.2) 
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