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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2014 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

167(Ι) του 2002 

22(Ι) του 2003 

57(Ι) του 2003 

136(Ι) του 2007 

194(Ι) του 2007 

55(Ι) του 2010 

189(Ι) του 2011 

180(Ι) του 2012 

175(Ι) του 2014. 

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

Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως 2014 

(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 2015. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στο τέλος του ορισμού του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια», της 

ακόλουθης φράσης: 

  

 «ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με 

ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει 

ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:   

  

  (α) Με τη διαγραφή του αριθμού ένα (1) εντός παρενθέσεων 

στην αρχή του άρθρου. και 

    

  (β) με την αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία στο τέλος 

της παραγράφου (δ) αυτού και με την προσθήκη αμέσως 

μετά των ακόλουθων δύο νέων παραγράφων (ε) και (στ): 

    

   «(ε)  πατέρας έγγαμος και τα τέκνα του που ζουν μαζί του 

κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον η σύζυγός του εκτίει 

ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω. και 

    

     (στ)  μητέρα έγγαμη και τα τέκνα της που ζουν μαζί της 

κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον ο σύζυγός της εκτίει 

ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.». 

  

 
 
 
 
 


