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NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2007

------------------------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Ειδικών

τίτλος.

Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται

77(Ι) του 1996

μαζί με τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 1996

10(Ι) του 1998

έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος»)

116(Ι) του 1999

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι

152(Ι) του 1999

περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως 2009.

34(Ι) του 2000
103(Ι) του 2001
9(Ι) του 2002
125(Ι) του 2002
166(Ι) του 2002
90(Ι) του 2006
89(Ι) του 2007
137(Ι) του 2007.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 6

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(6) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (5) ειδική χορηγία
καταβάλλεται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις:»·
(β)

με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (6) αυτού και
με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων δύο νέων
επιφυλάξεων:
«Νοείται

ότι

το

ύψος

της

ειδικής

χορηγίας

αναπροσαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κατά
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το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών
καταναλωτή κατά το τελευταίο έτος σε σύγκριση με το μέσο
σταθμικό

όρο

του

δείκτη

αυτού

κατά

το

αμέσως

προηγούμενο έτος:
Νοείται

περαιτέρω

ότι

το

ποσό

της

αύξησης

στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο σεντ.»· και
(γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου μετά το
εδάφιο (6) αυτού:
«(7) Η καταβολή της αναφερόμενης στα εδάφια (1) και (5)
ειδικής χορηγίας αρχίζει την πρώτη του μηνός, μέσα στον
οποίο υποβάλλεται η αίτηση και τερματίζεται την τελευταία
ημέρα του μηνός μέσα στον οποίο το δικαίωμα σε ειδική
χορηγία λήγει.».
Έναρξη της
ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

3.

Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2009.

Αρ. Φακ.: 23.01.050.019.2009
ΤΙ/ΝΑ

