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N. 95(Ι)/2006

O περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 95(Ι) του 2006
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερµηνεία
ΜΕΡΟΣ ΙΙ

282650172

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
3. Παροχή δηµόσιου βοηθήµατος
4. ∆ηµόσιο βοήθηµα σε έκτακτες περιπτώσεις
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31. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και
Υπηρεσιών Νόµος του 2006.

Ερµηνεία.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια:
«άγαµος γονέας» σηµαίνει το γονέα τέκνου που αποκτήθηκε εκτός γάµου,
ανεξάρτητα αν ο γονέας αυτός συνήψε οποιοδήποτε γάµο µε πρόσωπο που δεν
είναι γονέας του εν λόγω τέκνου·
«αιτητής» σηµαίνει πρόσωπο που αιτείται δηµόσιο βοήθηµα ή υπηρεσία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου·

67(Ι) του 1996
15(Ι) του 1997
67(Ι) του 1997
10(Ι) του 1999
193(Ι) του 2002
45(Ι) του 2003
25(Ι) του 2004
221(Ι) του 2004.

«αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα» σηµαίνει ίδρυµα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού βάσει
του περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµον·

«ανάπηρος» σηµαίνει άτοµο το οποίο εκ γενετής ή λόγω γεγονότος που του
συνέβηκε πριν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, παρουσιάζει
οποιασδήποτε µορφής ανεπάρκεια ή µειονεξία, η οποία προκαλεί µόνιµο ή
απροσδιόριστης διάρκειας σωµατικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισµό σ’ αυτό
και η οποία, λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία
του εν λόγω ατόµου, µειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης
µιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται ως
φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας
ηλικίας που δεν παρουσιάζει τέτοια ανεπάρκεια ή µειονεξία·
804418444

«βασικές ανάγκες» περιλαµβάνουν τροφή, απαραίτητη ένδυση και υπόδηση,
υδατοπροµήθεια, καύσιµα, φωτισµό, είδη υγιεινής διαβίωσης, καθώς επίσης
ανάγκες σχετικές µε την προσωπική άνεση του αιτητή και κάθε προσώπου που
εξαρτάται από αυτόν·
«δηµόσιο βοήθηµα» σηµαίνει βοήθηµα σε µετρητά ή σε είδος, µε βάση το
µηνιαίο επίδοµα ή µε άλλο τρόπο·
«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας ή
τον κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του·
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«ειδικές ανάγκες» περιλαµβάνουν στέγαση, φροντίδα, καθώς και άλλες
ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από την ψυχική ή σωµατική υγεία ή
οποιαδήποτε ανικανότητα του αιτητή ή του λήπτη ή των εξαρτωµένων του και
των οποίων η ικανοποίηση θα µειώσει το βαθµό εξάρτησής τους από το
δηµόσιο βοήθηµα ή θα συµβάλει ουσιαστικά στην περιφρούρηση της
αξιοπρέπειάς τους·
«εισόδηµα και οικονοµικοί πόροι» σε σχέση µε οποιοδήποτε αιτητή ή λήπτη
περιλαµβάνουν:
(α) Καθαρό εισόδηµα από την εργασία, την περιουσία και οποιαδήποτε
σύνταξη·
(β) εισόδηµα από εισφορές προσώπων που είναι υπεύθυνα, σύµφωνα µε το
Νόµο, να συντηρούν τον αιτητή ή λήπτη·
(γ) εισόδηµα ή χορήγηµα ή άλλο ωφέληµα που παρέχεται από τη ∆ηµοκρατία·
(δ) εισόδηµα από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από οποιοδήποτε άλλο
Σχέδιο· και
565607607

(ε) καθαρό εισόδηµα, χορήγηµα ή άλλο ωφέληµα, το οποίο ο αιτητής ή λήπτης
λαµβάνει ή δικαιούται µε βάση οποιοδήποτε νόµο να λάβει από οποιαδήποτε
πηγή το οποίο ο ∆ιευθυντής θεωρεί κατάλληλο να ληφθεί υπόψη·
«εκούσια άνεργος» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο επίµονα αρνείται εργασία την
οποία αυτό είναι ικανό να εκτελέσει ή, αν ήδη απασχολείται σε πλήρη ή µερική
βάση, αρνείται νέα πιο προσοδοφόρα εργασία ή συµπληρωµατική εργασία την
οποία είναι ικανό να εκτελέσει ή αρνείται να παρακολουθήσει σειρά
µαθηµάτων για σκοπούς εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή αρνείται να υποστεί
ιατρική περίθαλψη ή εξέταση, η οποία θα υποβοηθούσε αυτό να εξασφαλίσει
προσοδοφόρα εργασία ή αρνείται να αποδείξει την ανικανότητά του για
εργασία·
«έκρυθµη κατάσταση» σηµαίνει την κατάσταση που δηµιουργήθηκε ως
συνέπεια της τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται µέχρις
ότου το Υπουργικό Συµβούλιο, µε γνωστοποίηση που θα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ορίσει ηµεροµηνία λήξης της
κατάστασης αυτής·
46(Ι) του 2005
141(Ι) του 2005.

«εκτοπισµένος» έχει την έννοια που δίδεται σε αυτόν σύµφωνα µε τον περί
Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα
Πρόσωπα Νόµο·
«ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές» σηµαίνει τις
περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο·
«εξαρτώµενο πρόσωπο» σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο ο αιτητής ή λήπτης
έχει υποχρέωση να συντηρεί δυνάµει του άρθρου 12·
«Ευρωπαίος πολίτης» σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε πρόσωπο που έχει την
ιθαγένεια κράτους συµβαλλόµενου µέρους της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαίου 1992 και η
οποία κυρώθηκε µε τον περί της Συµφωνίας Συµµετοχής της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της
∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας
της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής
∆ηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Τελικής Πράξης
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17(ΙΙΙ) του 2004.
92(Ι) του 2003
126(Ι) του 2004.

(Κυρωτικό) Νόµο του 2004, και περιλαµβάνει και τα µέλη της οικογένειας
ευρωπαίου πολίτη κατά την έννοια των περί της Ελεύθερης ∆ιακίνησης και
∆ιαµονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Μελών των Οικογενειών τους Νόµων του 2003 και 2004·
«Ευρωπαίος πολίτης που διατηρεί την ιδιότητα του µισθωτού ή του
αυτοαπασχολούµενου» σηµαίνει τον ευρωπαίο πολίτη που άσκησε το δικαίωµα
διαµονής του στη ∆ηµοκρατία για την άσκηση µισθωτής ή για την άσκηση µη
µισθωτής δραστηριότητας και δεν είναι πλέον µισθωτός ή
αυτοαπασχολούµενος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) είναι προσωρινά ανίκανος προς εργασία εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος·
184078693

(β) έχει καταγραφεί δεόντως ως ακουσίως άνεργος, έχοντας ασκήσει
επαγγελµατική δραστηριότητα άνω του ενός έτους, και έχει καταγραφεί ως
πρόσωπο το οποίο αναζητεί εργασία στο κατά τόπο αρµόδιο Γραφείο
Εργασίας·
(γ) έχει καταγραφεί δεόντως ως ακουσίως άνεργος µετά τη λήξη ισχύος της
σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου µε διάρκεια µικρότερη του ενός έτους ή
αφού κατέστη ακουσίως άνεργος κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα µηνών
έχει καταγραφεί στο κατά τόπους αρµόδιο Γραφείο Εργασίας ως πρόσωπο το
οποίο αναζητεί εργασία:
Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, η ιδιότητα του εργαζοµένου διατηρείται επί
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο των έξι µηνών·
(δ) παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης:
Νοείται ότι, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος είναι ακουσίως άνεργος, η διατήρηση
της ιδιότητας του εργαζοµένου προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της
προηγούµενης επαγγελµατικής δραστηριότητας και της κατάρτισης·
«καθαρό εισόδηµα» σηµαίνει το εισόδηµα που αποµένει, αφού αφαιρεθούν οι
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, για απόκτηση του ακαθάριστου
εισοδήµατος·
«Κανονισµοί» σηµαίνει τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου·
«λήπτης» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο λαµβάνει δηµόσιο βοήθηµα ή υπηρεσία
ή για το οποίο παρέχεται τέτοιο βοήθηµα ή υπηρεσία·
«µόνος γονέας» σηµαίνει πρόσωπο που έχει εξαρτώµενα τέκνα και είναι
άγαµος γονέας ή χήρος ή χήρα ή διαζευγµένος ή διαζευγµένη ή βρίσκεται σε
διάσταση από το σύζυγο ή τη σύζυγο του ή είναι πρόσωπο του οποίου ο
σύζυγός ή η σύζυγος εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
ή έχει εξαφανιστεί χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ότι
βρίσκεται στη ζωή κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες ή έχει απελαθεί από
τη ∆ηµοκρατία·
«συγγενής» σηµαίνει γονέα, τέκνο, σύζυγο και σε περίπτωση εξώγαµου
τέκνου, πρόσωπο που θα είχε την ίδια συγγένεια µε αυτό αν δεν ήταν εξώγαµο·
«υπήκοος τρίτης χώρας» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ευρωπαίος
πολίτης·
«Υπηρεσίες» σηµαίνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
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«φροντίδα» σηµαίνει την παροχή υπηρεσιών περιποίησης, πρακτικής βοήθειας
και εξυπηρέτησης σε άτοµο το οποίο, λόγω της σωµατικής, πνευµατικής ή
ψυχολογικής του κατάστασης, αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί σε τοµείς, οι
οποίοι είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωσή του και την οµαλή προσωπική
και κοινωνική του λειτουργικότητα µε αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Παροχή δηµόσιου
βοηθήµατος

3.- (1) Σε κάθε πολίτη της ∆ηµοκρατίας ο οποίος:
(α) έχει τη νόµιµη συνήθη διαµονή του, για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός
έτους, στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές, και
(β) του οποίου το εισόδηµα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών αναγκών του,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι η προϋπόθεση για συνήθη διαµονή τουλάχιστον ενός έτους που
προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω δε θα ισχύει στις περιπτώσεις
πολιτών της ∆ηµοκρατίας που έχουν επαναπατρισθεί ή είναι ανάπηροι ή είναι
ηλικίας κάτω του ενός έτους.
(2) Σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος:
(α) έχει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη ∆ηµοκρατία και ο οποίος διαµένει στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές, και
(β) του οποίου το εισόδηµα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών αναγκών του,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(3) Σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος ασκεί το δικαίωµα διαµονής του στη
∆ηµοκρατία για την άσκηση µισθωτής δραστηριότητας ή για την άσκηση µη
µισθωτής δραστηριότητας ή που διατηρεί την ιδιότητα του µισθωτού ή του
αυτοαπασχολούµενου, και ο οποίος:
310049712

(α) διαµένει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές,
και
(β) του οποίου τα εισοδήµατα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών αναγκών του,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι δεν διατηρούν την ιδιότητα του
µισθωτού ή του αυτοαπασχολούµενου και οι οποίοι ασκούν το δικαίωµα
διαµονής τους στη ∆ηµοκρατία προκειµένου να αναζητήσουν εργασία, για όσο
χρονικό διάστηµα αναζητούν εργασία, δεν έχουν δικαίωµα σε δηµόσιο
βοήθηµα.
(4) Σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ο οποίος:
(α) διαµένει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές
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για περίοδο άνω των τριών µηνών,
(β) απέκτησε το δικαίωµα διαµονής στη ∆ηµοκρατία διότι απέδειξε ότι διαθέτει
επαρκείς πόρους για τον εαυτό του και τα µέλη της οικογένειάς του ή λόγω
παρακολούθησης σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για
τον εαυτό του και τα µέλη της οικογένειάς του, και
(γ) στη συνέχεια απώλεσε τους πιο πάνω αναφερόµενους πόρους µε
αποτέλεσµα τα εισοδήµατα και οι άλλοι οικονοµικοί του πόροι να µην
επαρκούν για την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών του αναγκών,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.
(5) Σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει είτε καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος στη ∆ηµοκρατία είτε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο
κράτος µέλος και άδεια µετανάστευσης στη ∆ηµοκρατία, ο οποίος:
925483822

(α) διαµένει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές,
και
(β) του οποίου τα εισοδήµατα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών του αναγκών και για τη στέγασή του,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
6(Ι) του 2000
6(Ι) του 2002
53(Ι) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005.

(6) Σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει νοµικό καθεστώς που
προβλέπεται στους περί Προσφύγων Νόµο και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
Κανονισµών, εξαιρουµένων των αιτητών ασύλου και των προσώπων µε
καθεστώς προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ο οποίος:

(α) διαµένει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές,
και
(β) του οποίου τα εισοδήµατα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών του αναγκών,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.

6(Ι) του 2000
53(Ι) του 2003
67(Ι) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005.

(7) Σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει το νοµικό καθεστώς του
αιτητή ασύλου ή καθεστώς προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
δυνάµει του περί Προσφύγων Νόµου, ο οποίος:

(α) διαµένει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές,
και
286639988

Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα Τρίτο, (Ι):
30.12.2005.

(β) του οποίου τα εισοδήµατα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια των περί
Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισµών του 2005,
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παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.

3(Ι) του 2000.

11(ΙΙΙ) του 2003.

(8) Σε κάθε πρόσωπο το οποίο αποτελεί θύµα κατά την έννοια του περί
Καταπολέµησης της Εµπορίας Προσώπων και Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης
Ανηλίκων Νόµου ή/και κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη,
Καταστολή και Τιµωρία της Εµπορίας Προσώπων, Ιδιαίτερα των Γυναικών και
Παιδιών, το οποίο συµπληρώνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών ενάντια
στο ∆ιεθνικό Οργανωµένο Έγκληµα όπως αυτό κυρώθηκε από τον περί της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόµο, το οποίο:
(α) διαµένει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές,
και
(β) του οποίου τα εισοδήµατα και οι άλλοι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για
την ικανοποίηση των βασικών και ειδικών του αναγκών,
παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα από το ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(9) Το δηµόσιο βοήθηµα παρέχεται σε όλες τις πιο πάνω αναφερόµενες
περιπτώσεις, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει προσωπικά το ενδιαφερόµενο
πρόσωπο ή, εάν κωλύεται προς τούτο λόγω της πνευµατικής ή ψυχολογικής του
κατάστασης, δι’ αντιπροσώπου.
(10) ∆ηµόσιο βοήθηµα δεν παρέχεται:
(α) για οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο αιτητής απασχολείται πλήρως
σε προσοδοφόρα εργασία:
Νοείται ότι, εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ο ∆ιευθυντής δύναται να
εγκρίνει την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος στα ακόλουθα πρόσωπα, έστω
και αν αυτά απασχολούνται πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία:
(i) σε ανάπηρα πρόσωπα,
(ii) σε µόνο γονέα οικογένειας,
(iii) σε γονέα που έχει τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώµενα τέκνα, τα οποία
διαµένουν µαζί του, ή
(iv) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, λόγω εξαιρετικά σοβαρών
οικογενειακών περιστάσεων, χρειάζεται οικονοµική βοήθεια για να
αποσοβηθεί ο κίνδυνος διάσπασης ή διάλυσης της οικογένειάς του·
(β) για οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο αιτητής εκούσια παραµένει
άνεργος ή εκούσια υποαπασχολείται ή αρνείται να παρακολουθήσει
πρόγραµµα επαγγελµατικής αποκατάστασης εγκεκριµένο από οποιαδήποτε
αρµόδια Αρχή της ∆ηµοκρατίας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανος για
εργασία, ο ∆ιευθυντής µπορεί, αν κρίνει σκόπιµο, να τον παραπέµψει προς
εξέταση από τη Συµβουλευτική Πολυθεµατική Οµάδα που αναφέρεται στο
εδάφιο (13) του παρόντος άρθρου και να αποφασίσει, αφού ακούσει τις
απόψεις της εν λόγω Οµάδας·
(γ) για οποιαδήποτε περίοδο µεγαλύτερη από ένα ηµερολογιακό µήνα, κατά
την οποία ο αιτητής απουσιάζει από τη ∆ηµοκρατία·
18296003

(δ) για οποιαδήποτε περίοδο µεγαλύτερη από ένα ηµερολογιακό µήνα, κατά
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την οποία ο αιτητής εισήχθηκε σε νοσοκοµείο ή άλλο ίδρυµα µε δαπάνες της
∆ηµοκρατίας ή δωρεάν:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής µπορεί να συνεχίσει την παροχή δηµόσιου
βοηθήµατος:
(i) για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αιτητή, οι οποίες δεν
καλύπτονται από το νοσοκοµείο ή το ίδρυµα στο οποίο διαµένει ή από
άλλους κρατικούς πόρους· και
(ii) για την κάλυψη για περίοδο µέχρι τρεις µήνες δαπανών υδατοπροµήθειας,
ηλεκτρισµού και ενοικίου κατοικίας, στην οποία ο αιτητής θα επιστρέψει
µετά την έξοδό του από το νοσοκοµείο ή το ίδρυµα·
(ε) αν το µέρος της κατοικίας του αιτητή ή το µέρος της κατοικίας
οποιουδήποτε προσώπου που διαµένει στη ∆ηµοκρατία και είναι υπόχρεο
σύµφωνα µε το νόµο να το συντηρεί, δεν είναι ελεύθερα προσιτό στο
∆ιευθυντή, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, για τη διεξαγωγή έρευνας, η οποία
δυνατό να θεωρηθεί αναγκαία για τους σκοπούς του Νόµου αυτού:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εγκρίνει την
παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που αποκλείεται µε αυτόν τον τρόπο·
(στ) αν ο αιτητής, εκτός από την οικία στην οποία δυνατό να διαµένει,
κατέχει κινητή ή ακίνητη περιουσία την οποία παραλείπει να αναπτύξει ή
εκµεταλλευθεί µε τρόπο ο οποίος θα µπορούσε να αυξήσει το εισόδηµά του ή
να βελτιώσει τους οικονοµικούς του πόρους ή να τον καταστήσει
αυτοσυντήρητο·
(ζ) αν η οικία στην οποία ο αιτητής διαµένει είναι τέτοιας αξίας, ώστε µε τη
χρησιµοποίηση ή αξιοποίησή της, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό, θα
βελτιώνονταν οι οικονοµικοί του πόροι ή θα καθίστατο αυτοσυντήρητος·
(η) αν ο αιτητής αρνείται να αναλάβει προσοδοφόρα εργασία, εκτός αν
κρίνεται από το ∆ιευθυντή απαραίτητη η παρουσία του στο σπίτι για σκοπούς
φροντίδας των ανήλικων τέκνων του ή άλλων εξαρτώµενων µελών της
οικογένειας·
(θ) αν ο αιτητής αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες ή στοιχεία στο ∆ιευθυντή
σε σχέση µε την οικονοµική του κατάσταση ή σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο
ζήτηµα το οποίο θα επηρεάσει, κατά ουσιώδη τρόπο, οποιαδήποτε σχέδια ή
οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα ληφθούν από το ∆ιευθυντή αναφορικά µε
την αποκατάστασή του ή το δικαίωµά του για δηµόσιο βοήθηµα.
65454423

(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) µέχρι (9) και της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (10) του άρθρου αυτού, δεν εκπίπτει του
δικαιώµατός του για δηµόσιο βοήθηµα:
(α) Ανάπηρος ή ασθενής ο οποίος απουσιάζει από τη ∆ηµοκρατία, µε βάση
ιατρική βεβαίωση, για λόγους υγείας για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες,
(β) ανάπηρος ο οποίος φοιτά σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό για σκοπούς απόκτησης εφοδίων που θα συµβάλουν
στην απεξάρτησή του από το δηµόσιο βοήθηµα, νοουµένου ότι η χρονική
διάρκεια της εκπαίδευσής του δεν υπερβαίνει το ένα έτος από την ελάχιστη
απαιτούµενη περίοδο φοίτησης που το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα
καθορίζει για τη συµπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού
καταληκτικού πιστοποιητικού ή διπλώµατος ή τίτλου, πτυχιακού ή
µεταπτυχιακού επιπέδου:
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Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνει
την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος πέραν της χρονικής περιόδου που
αναφέρεται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου·
(γ) άτοµο το οποίο κατά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του
τελούσε υπό τη φροντίδα του ∆ιευθυντή και φοιτά σε αναγνωρισµένο
εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για σκοπούς απόκτησης
εφοδίων που θα συµβάλουν στην επαγγελµατική του αποκατάσταση:
Νοείται ότι η χρονική διάρκεια παροχής δηµόσιου βοηθήµατος θα είναι η
προβλεπόµενη στην παράγραφο (β) ανωτέρω.
(12) Τηρουµένων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε
περιπτώσεις όπου η αναπηρία προσώπου που υπέβαλε αίτηση για δηµόσιο
βοήθηµα είναι προβλεπτής διάρκειας, ο ∆ιευθυντής µπορεί να παρέχει τέτοιο
βοήθηµα ως αναπηρικό επίδοµα, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο.
(13) Εάν η αίτηση για δηµόσιο βοήθηµα που υποβάλλεται από πρόσωπο που
ισχυρίζεται ότι είναι ανάπηρος, απορριφθεί και στη συνέχεια ο αιτητής
ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του, ο ∆ιευθυντής προβαίνει στην
επανεξέταση, αφού ακούσει τις απόψεις της Συµβουλευτικής Πολυθεµατικής
Οµάδας, η οποία καθιδρύεται και λειτουργεί µε βάση Κανονισµούς που
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο:
(14) Εάν οποιοσδήποτε αιτητής που πληροί τις προϋποθέσεις παροχής σ΄
αυτόν δηµόσιου βοηθήµατος, κατέχει, εκτός από την οικία στην οποία
διαµένει, άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία, της οποίας η αξιοποίηση κρίνεται
από το ∆ιευθυντή ως µη εφικτή, παρέχεται σ’ αυτόν το δηµόσιο βοήθηµα το
οποίο θα ανακτάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27.
135099768

(15) Για σκοπούς εφαρµογής του ανωτέρου εδαφίου (14) και του άρθρου 27,
ο ∆ιευθυντής µπορεί, πριν από την απόφασή του για παροχή δηµόσιου
βοηθήµατος στον αιτητή, να επιβάλει απαγόρευση επί ολόκληρης ή µέρους
της ακίνητης περιουσίας του της οποίας η αξιοποίηση κρίνεται µε βάση το
εδάφιο (14) ως µη εφικτή. Η απαγόρευση επιβάλλεται ύστερα από
συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
9 του 1965
51 του 1970
81 του 1970
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2002
59(Ι) του 2006.

(16) Για τους σκοπούς του εδαφίου (15), ο όρος “απαγόρευση” έχει την
έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (5)(β) του άρθρου 12 του περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου.

∆ηµόσιο βοήθηµα σε
έκτακτες περιπτώσεις.

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, ο
∆ιευθυντής µπορεί να παρέχει δηµόσιο βοήθηµα σε άτοµο το οποίο
ευρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη του βοηθήµατος αυτού, ως αποτέλεσµα
ειδικών προσωπικών περιστάσεων ή απροσδόκητης ή έκτακτης κατάστασης
που επηρεάζει το εν λόγω άτοµο. Ενεργώντας για το σκοπό αυτό, ο
∆ιευθυντής δύναται να παραβλέψει την ανάγκη διεξαγωγής πλήρους έρευνας
σε σχέση µε το άτοµο αυτό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 ή την
προσήλωσή του σε αυστηρή συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Κανονισµών
που διέπουν τη διαδικασία παροχής του βοηθήµατος.

Απόφαση κατά πόσο
ένα πρόσωπο πληροί
τους όρους για
βοήθεια.

5. Η απόφαση αν κάποιος αιτητής ή λήπτης πληροί τις προϋποθέσεις για
παροχή σ’ αυτόν δηµόσιου βοηθήµατος καθώς και για το ύψος του
βοηθήµατος το οποίο δικαιούται, αποτελεί καθήκον του ∆ιευθυντή και κάθε
τέτοια απόφαση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου και οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν:
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Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να αναθέτει σε οποιοδήποτε Λειτουργό των
Υπηρεσιών του ή σε επιτροπή αποτελούµενη από Λειτουργούς των
Υπηρεσιών του ή από άλλα άτοµα, να εξετάζει ορισµένα θέµατα που
αναφύονται από την αίτηση και να υποβάλλει στον ίδιο σχετική έκθεση.
Ποσό δηµόσιων
βοηθηµάτων.

6. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το ποσό του δηµόσιου
βοηθήµατος το οποίο παρέχεται σε κάποιο άτοµο για ικανοποίηση των
βασικών ή ειδικών αναγκών του, είναι το ποσό κατά το οποίο το εισόδηµα
και οι οικονοµικοί του πόροι υπολείπονται του ποσού που είναι αναγκαίο για
ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών του, όπως τούτο καθορίζεται δυνάµει του
άρθρου 11 του παρόντος Νόµου:
Νοείται ότι το ποσό του δηµόσιου βοηθήµατος που παρέχεται για κάλυψη
βασικών ή ειδικών αναγκών δεν θα είναι µικρότερο των πέντε λιρών.

Συγκατοίκηση
προσώπων.

7. Εάν ο αιτητής συγκατοικεί µε το σύζυγό ή τη σύζυγό του, τότε, για να
διαπιστωθεί κατά πόσο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για την παροχή σ’ αυτόν
δηµόσιου βοηθήµατος και για τον προσδιορισµό του ύψους του εν λόγω
βοηθήµατος, λαµβάνονται υπόψη, ως σύνολο, τόσο οι ανάγκες και των δύο,
όσο και τα εισοδήµατα και οι οικονοµικοί τους πόροι. Τούτο ισχύει και στην
περίπτωση δύο προσώπων τα οποία συζούν ως σύζυγοι.

Ειδικές ανάγκες.

8. Τα ποσά που καταβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί
τις προϋποθέσεις για την παροχή σ’ αυτό δηµόσιου βοηθήµατος,
περιλαµβάνουν ποσά για την κάλυψη ειδικών αναγκών του ατόµου αυτού ως
εξής:
480301916

(α) αν ο ίδιος ή οποιοδήποτε µέλος της οικογένειάς του το οποίο έχει
υποχρέωση να συντηρήσει, έχει ανάγκη φροντίδας ή χρειάζεται άµεσα
ένδυση ή οικιακό εξοπλισµό ή αντιµετωπίζει άλλες ειδικές προσωπικές και
κοινωνικές ανάγκες, παραχωρείται από το ∆ιευθυντή επιπρόσθετη βοήθεια, η
οποία κρίνεται αναγκαία, νοουµένου ότι οι δαπάνες για τη συγκεκριµένη
ανάγκη δεν καλύπτονται από άλλους κρατικούς πόρους·
(β) αν ο ίδιος δε διαθέτει ή δε δύναται να εξασφαλίσει δωρεάν στέγη ή
κατάλυµα και ζει σε υποστατικό µε ενοίκιο, ο ∆ιευθυντής καταβάλλει σ’
αυτόν το ποσό ενοικίου που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν του
ποσού που έχει ορισθεί για τις βασικές του ανάγκες, µε ανώτατο όριο τις
τριακόσιες πενήντα λίρες µηνιαίως:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέπει
την πληρωµή µεγαλύτερου ποσού ενοικίου µέχρι και ολόκληρο το
καταβαλλόµενο ενοίκιο, για όσο χρονικό διάστηµα κρίνει τούτο αναγκαίο:
Νοείται περαιτέρω ότι το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο θα µειώνεται
κατά:
(i) το ποσό οποιωνδήποτε προσόδων από υπενοικίαση οποιουδήποτε
τµήµατος του υποστατικού σε σχέση µε το οποίο καταβάλλεται το ενοίκιο,
(ii) το ποσό οποιασδήποτε συνεισφοράς η οποία, κατά τη γνώµη του
∆ιευθυντή, έπρεπε να καταβάλλεται ως ενοίκιο από τα µη εξαρτώµενα τέκνα
του ή άλλα πρόσωπα τα οποία διαµένουν µαζί του, και
(iii) το ποσό που καταβάλλεται στο λήπτη για ενοίκιο από οποιαδήποτε άλλη
πηγή·
(γ) αν ο ίδιος κατοικεί σε ιδιόκτητο υποστατικό, ο ∆ιευθυντής καταβάλλει:
(i) στο πρόσωπο ή στον οργανισµό που τυχόν έχει παραχωρήσει δάνειο για
Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
ανέγερση του εν λόγω υποστατικού, το ποσό που καταβάλλεται περιοδικά για
εξόφληση του δανείου και των τόκων του, µέχρι όµως του ποσού που θα
µπορούσε να καταβληθεί µε βάση την παράγραφο (β) ανωτέρω και υπό την
προϋπόθεση ότι, το δάνειο είχε συναφθεί ένα τουλάχιστο έτος πριν από την
υποβολή της αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα, εκτός αν ο ∆ιευθυντής
ικανοποιηθεί ότι το δάνειο είχε συναφθεί καλόπιστα· ή
219780921

(ii) στον ίδιο, ποσό µέχρι χίλιες λίρες για δαπάνες επιδιορθώσεων του
υποστατικού εφόσον αυτές εγκρίθηκαν προηγουµένως από το ∆ιευθυντή·
(δ) Ο ∆ιευθυντής µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέπει την
καταβολή ποσού µέχρι επτακόσιες πενήντα λίρες, σε λήπτες οι οποίοι
διαµένουν για περίοδο µεγαλύτερη των πέντε ετών σε υποστατικά µη
ιδιόκτητα και στα οποία αναµένεται ότι θα εξακολουθήσουν να διαµένουν για
περαιτέρω περίοδο µεγαλύτερη του ενός έτους·
(ε) αν ο ίδιος ή εξαρτώµενό του πρόσωπο έχει ανάγκη επαγγελµατικής
εκπαίδευσης ή εργαλείων ή άλλου εξοπλισµού, µε τα οποία θα καταστεί υπό
κανονικές συνθήκες οικονοµικά αυτοσυντήρητος ή θα µειωθεί ο βαθµός
εξάρτησής του από το δηµόσιο βοήθηµα, ο ∆ιευθυντής δύναται, µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, να εξουσιοδοτήσει την πληρωµή χορηγήµατος
σ’ αυτόν, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε σχέση µε τις ανάγκες
αυτές·
(στ) ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέπει την πληρωµή ποσού που δε θα
υπερβαίνει τις εκατό λίρες κάθε χρόνο, για την κάλυψη δαπανών για
θέρµανση·
(ζ) επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που χορηγείται για ειδικές ανάγκες,
σε περίπτωση ανάπηρου προσώπου, θα παρέχεται και ειδικό επίδοµα για
προσωπικές ανάγκες, ίσο µε το µισό του επιδόµατος που χορηγείται στο εν
λόγω ανάπηρο πρόσωπο για βασικές ανάγκες·
(η) ο ∆ιευθυντής δύναται να εγκρίνει πρόσθετο επίδοµα ίσο µε το ύψος της
απαιτούµενης εισφοράς στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν ο λήπτης
διέκοψε για σοβαρό λόγο την εισφορά του και η συνέχισή της θα βοηθήσει
στην απεξάρτησή του από το δηµόσιο βοήθηµα ή θα µειώσει το ύψος του
δηµόσιου βοηθήµατος· και
(θ) ο ∆ιευθυντής καταβάλλει στο λήπτη τα ποσά που οφείλει να πληρώσει ως
δηµοτικούς φόρους ή άλλους παρόµοιους φόρους.
Εισοδήµατα τα οποία
δεν υπολογίζονται.

9-(1) Τα ακόλουθα εισοδήµατα και οικονοµικοί πόροι ενός αιτητή ή λήπτη δε
λαµβάνονται υπόψη για την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος ή για τον
καθορισµό του ύψους τέτοιου βοηθήµατος:
(α) Καθαρό µηνιαίο εισόδηµα:
363587558

(i) µέχρι πενήντα λίρες, όταν προέρχεται από εργασία του αιτητή ή λήπτη, ή

(ii) µέχρι τριακόσιες λίρες, όταν προέρχεται από εργασία και ο αιτητής ή η
αιτήτρια ή η σύζυγος ή ο σύζυγος, αντίστοιχα, είναι ανάπηρο πρόσωπο, ή

77(Ι) του 1997
49(Ι) του 2003.

(iii) µέχρι εκατό λίρες, όταν προέρχεται από εργασία και ο αιτητής ή η
αιτήτρια είναι άνω των 63 ετών ή είναι ψυχικά ασθενής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόµου·
(β) εισόδηµα εξαρτώµενων τέκνων·
(γ) οποιοδήποτε βοήθηµα γάµου δυνάµει του Σχεδίου Κοινωνικών
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Ασφαλίσεων·
(δ) αποταµιεύσεις του αιτητή ή λήπτη µέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων
λιρών και αποταµιεύσεις οποιουδήποτε µέλους της οικογένειάς του, το οποίο
έχει νοµική ευθύνη να τον συντηρεί, µέχρι του ποσού των χιλίων λιρών,
νοουµένου ότι το ανώτατο ποσό αποταµιεύσεων για όλα τα µέλη της
οικογένειάς του δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες·
114 του 1988
65(Ι) του 1994
108(Ι) του 1998
129(Ι) του 200
145(Ι) του 2005.

(ε) κάθε χρηµατικό ωφέληµα δυνάµει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων
Νόµου·

(στ) οποιαδήποτε συνεισφορά τέκνων αιτητή ή λήπτη που διαµένουν στο
εξωτερικό ή συνεισφορά αγαθοεργού ή φιλανθρωπικού ιδρύµατος·
(ζ) πενήντα τοις εκατόν του καθαρού εισοδήµατος από εργασία του αιτητή ή
λήπτη, ή ποσό µέχρι εκατόν πενήντα λιρών, οποιοδήποτε από τα δύο είναι
µεγαλύτερο, αν αυτός είναι ο µόνος γονιός στην οικογένεια και έχει
εξαρτώµενα πρόσωπα·
782936692

(η) το επίδοµα βαριάς κινητικής αναπηρίας που παρέχεται από την Υπηρεσία
Μέριµνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων·
(θ) το επίδοµα διακίνησης που παρέχεται σε αναπήρους από το Υπουργείο
Οικονοµικών·
(ι) το ειδικό τιµητικό χορήγηµα που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού σε αναξιοπαθούντες ανθρώπους του Πνεύµατος και της
Τέχνης·
77(Ι) του 1996
10(Ι) του 1998
116(Ι) του 1999
152(Ι) του 1999
34(Ι) του 2000
103(Ι) του 2001
9(Ι) του 2002
125(Ι) του 2002
166(Ι) του 2002.

(ια) η ειδική χορηγία που παρέχεται σε τυφλά άτοµα µε βάση το άρθρο 6 του
περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόµου·

(ιβ) οποιεσδήποτε αποζηµιώσεις που λήφθηκαν ως αποτέλεσµα βλάβης ή
ζηµιάς από ατύχηµα, εξαιρουµένων των τόκων από τις εν λόγω
αποζηµιώσεις·
167(Ι) του 2002
22(Ι) του 2003
57(Ι) του 2003.

(ιγ) το επίδοµα τέκνου που παρέχεται βάσει του περί Παροχής Επιδόµατος
Τέκνου Νόµου.
(2) Εάν ο λήπτης δηµόσιου βοηθήµατος ή ο σύζυγος ή η σύζυγος ή ο συµβίος
ή η συµβία του, αντίστοιχα, εργοδοτηθεί µετά από ανεργία τουλάχιστο έξι
µηνών, θα συνεχίσει να λαµβάνει δηµόσιο βοήθηµα για τον ίδιο και τους
εξαρτώµενούς του για τους επόµενους δώδεκα µήνες, ως ακολούθως:
(α) πλήρη δικαιώµατα για τους τέσσερις πρώτους µήνες µετά την εργοδότησή
του,
(β) δύο τρίτα των πιο πάνω δικαιωµάτων για τους επόµενους τέσσερις µήνες,
και
160082161
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(γ) ένα τρίτο των πιο πάνω δικαιωµάτων για τους επόµενους τέσσερις µήνες:
Νοείται ότι στην περίπτωση αιτητή στον οποίο παραχωρήθηκε δηµόσιο
βοήθηµα µε βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου για περίοδο τεσσάρων
τουλάχιστο µηνών, δε θα επαναρχίζει η καταβολή σ’ αυτόν δηµόσιου
βοηθήµατος πριν την παρέλευση έξι µηνών από την ηµέρα που ο αιτητής
κατέστη εκ νέου άνεργος, εκτός εάν ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί µε βάση
συγκεκριµένα στοιχεία ότι ο αιτητής είναι ανίκανος για εργασία ή είναι
αδύνατο γι’ αυτόν να εξεύρει εργασία.
∆ηµόσιο βοήθηµα σε
είδος κλπ.

10. Όταν διαπιστώνεται ότι ο λήπτης αδυνατεί να χρησιµοποιήσει το ποσό
του δηµόσιου βοηθήµατος για το σκοπό που αυτό παρέχεται, ο ∆ιευθυντής
δύναται να εξουσιοδοτήσει την παροχή σ’ αυτόν δηµόσιου βοηθήµατος, είτε
µε τη µορφή αγαθών ή υπηρεσιών είτε µε οποιαδήποτε άλλη µορφή την
οποία θεωρεί κατάλληλη, ίσης αξίας µε το ποσό το οποίο ο λήπτης θα
λάµβανε ως δηµόσιο βοήθηµα.

Καθορισµός και
αναθεώρηση του
ύψους δηµόσιων
βοηθηµάτων.

11. Το ανώτατο ποσό που µπορεί να παραχωρηθεί σύµφωνα µε τον παρόντα
Νόµο για την κάλυψη των βασικών αναγκών του αιτητή, καθορίζεται µε
Κανονισµούς του Υπουργικού Συµβουλίου οι οποίοι αναθεωρούνται κάθε
χρόνο.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Ευθύνη συντήρησης
συζύγων, τέκνων και
γονέων.

12.-(1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού και ανεξάρτητα από
οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου:
(α) Καθένας εκ των συζύγων ευθύνεται για τη συντήρηση και φροντίδα του
άλλου και των άγαµων τέκνων του τα οποία διαµένουν µαζί του ή είναι
εθνοφρουροί ή είναι φοιτητές σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα, δεν
ευθύνεται όµως για τη συντήρηση των άγαµων τέκνων του τα οποία είναι
ανάπηρα ή για λόγους υγείας δεν µπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους:
Νοείται ότι η ευθύνη για συντήρηση των άγαµων τέκνων που είναι φοιτητές,
δεν υπερβαίνει την ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια φοίτησης που το
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα καθορίζει για τη συµπλήρωση των
σπουδών για απόκτηση του σχετικού καταληκτικού πιστοποιητικού ή
διπλώµατος ή τίτλου, πτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου:
Νοείται περαιτέρω ότι ο ∆ιευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να
παρατείνει την παροχή δηµόσιου βοηθήµατος πέραν της χρονικής περιόδου
που αναφέρεται πιο πάνω.
(β) κάθε τέκνο ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών, εξαιρουµένων των
ανάπηρων τέκνων, ευθύνεται για τη συντήρηση των γονέων του που
αδυνατούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους:
560567140

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της έκρυθµης κατάστασης, εκτοπισθέν τέκνο ή
τέκνο εκτοπισθέντος δεν εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.
(2) Σε περιπτώσεις που τα τέκνα αρνούνται να συνεισφέρουν για τη
συντήρηση των γονέων τους και οι γονείς τους δεν έχουν επαρκές εισόδηµα ή
άλλους οικονοµικούς πόρους για την κάλυψη των βασικών και ειδικών τους
αναγκών, τότε παρέχεται σ’ αυτούς δηµόσιο βοήθηµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Στο άρθρο αυτό, η αναφορά στα τέκνα ενός άνδρα περιλαµβάνει αναφορά
σε τέκνα για τα οποία αυτός έχει κηρυχθεί από το δικαστήριο ως ο πατέρας
τους και η αναφορά σε τέκνα µιας γυναίκας περιλαµβάνει αναφορά στα
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εξώγαµα τέκνα της, αν υπάρχουν τέτοια, και η αναφορά στους γονείς ενός
τέκνου περιλαµβάνει αναφορά σε οποιοδήποτε από τους γονείς που
κηρύχθηκε από το δικαστήριο ως γονέας του.
Επιστροφή δηµόσιου
βοηθήµατος που
λήφθηκε.

13.-(1) Κάθε πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει στο ∆ιευθυντή οποιοδήποτε
ποσό δηµόσιου βοηθήµατος το οποίο έλαβε ως αποτέλεσµα παράλειψής του
να αποκαλύψει ουσιώδες γεγονός ή λόγω ανακριβούς δήλωσής του σχετικά
µε ουσιώδες γεγονός, ανεξάρτητα αν τέτοια παράλειψη ή δήλωση ήταν δόλια
ή όχι.
(2) Χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, οποιοδήποτε ποσό το
οποίο πρέπει να επιστραφεί δυνάµει του εδαφίου (1), δύναται να ανακτηθεί
από το ∆ιευθυντή µε κρατήσεις από τη βοήθεια που τυχόν καταβάλλεται
δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(3) Όλοι οι δωρεοδόχοι ευθύνονται αλληλέγγυα για την απόδοση του ποσού
του δηµόσιου βοηθήµατος που καταβλήθηκε στο λήπτη, αν ο τελευταίος,
µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, είχε µεταβιβάσει ή
εκχωρήσει στους εν λόγω δωρεοδόχους οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη
περιουσία και ως συνέπεια της µεταβίβασης ή εκχώρησης, ο λήπτης περιήλθε
σε κατάσταση που ικανοποιούσε τους όρους παροχής δηµόσιου βοηθήµατος:
Νοείται ότι εξαιρούνται της ευθύνης αυτής τέκνα προς τα οποία
µεταβιβάσθηκε ή εκχωρήθηκε περιουσία, η συνολική αξία της οποίας, κατά
το χρόνο της µεταβίβασης ή εκχώρησης, δεν υπερέβαινε τις δέκα χιλιάδες
λίρες.
(4) Το ολικό ποσό των χρηµάτων που πρέπει να επιστραφούν σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, δε θα υπερβαίνει την εµπορική αξία της εν λόγω περιουσίας
κατά το χρόνο που έγινε η µεταβίβαση ή εκχώρησή της.
ΜΕΡΟΣ ΙV
450848042

ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εξουσία του
∆ιευθυντή να παρέχει
διαµονή.

14.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος
Νόµου, να παρέχει διαµονή, περίθαλψη και µέριµνα σε άτοµα ηλικίας
µεγαλύτερης των 18 ετών, τα οποία λόγω προχωρηµένης ηλικίας, αναπηρίας
ή οποιωνδήποτε άλλων συνθηκών, χρειάζονται περαιτέρω περίθαλψη και
µέριµνα, εκτός από την ιατρική ή νοσοκοµειακή, η οποία κατ’ άλλο τρόπο
δεν είναι προσιτή σε αυτά.
(2) Η διαµονή, περίθαλψη και µέριµνα που παρέχεται σύµφωνα µε το εδάφιο
(1), θα είναι σε υποστατικά που βρίσκονται υπό την ευθύνη του ∆ιευθυντή ή
σε οποιαδήποτε άλλα υποστατικά που είναι εγκεκριµένα από τον ίδιο.

Πληρωµή για
παρεχόµενη διαµονή,
περίθαλψη και
µέριµνα.

15.-(1) Πρόσωπα στα οποία παρέχεται διαµονή, περίθαλψη ή µέριµνα
δυνάµει του Μέρους αυτού, δυνατό να υποχρεωθούν από το ∆ιευθυντή να
πληρώσουν για τη διαµονή, περίθαλψη ή µέριµνα που τους παρέχεται.
(2) Όταν η διαµονή, περίθαλψη ή µέριµνα προσώπου, παρέχεται από νοµικό
πρόσωπο ή από φυσικό πρόσωπο, ο ∆ιευθυντής θα πληρώνει στο εν λόγω
πρόσωπο τη διαφορά µεταξύ του ποσού που συµφωνήθηκε µε το πρόσωπο
αυτό για την εν λόγω διαµονή, περίθαλψη ή µέριµνα και του ποσού το οποίο
το πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ή πρόκειται να παρασχεθεί η διαµονή,
περίθαλψη ή µέριµνα, θα ήταν δυνατό να πληρώσει γι’ αυτή, σύµφωνα µε την
εκτίµηση του ∆ιευθυντή.

Εξουσία του
Υπουργού να εκδίδει
Κανονισµούς.

16. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο Υπουργός δύναται
να εκδίδει Κανονισµούς για τη λειτουργία και διοίκηση των υποστατικών υπό
την ευθύνη του ∆ιευθυντή για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.
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ΜΕΡΟΣ V
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξέταση αιτήσεων και
τήρηση στοιχείων από
το ∆ιευθυντή.

17. Ο ∆ιευθυντής εξετάζει όλες τις αιτήσεις για δηµόσιο βοήθηµα και τηρεί
στοιχεία που αφορούν τις οικονοµικές και κοινωνικές περιστάσεις του αιτητή
και τους λόγους τους οποίους παρασχέθηκε ή απορρίφθηκε δηµόσιο
βοήθηµα.

Ποινές για παράλειψη
συντήρησης και
φροντίδας.

18. Οποιοδήποτε πρόσωπο που επίµονα αρνείται ή παραλείπει να συντηρήσει
και να φροντίσει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να
συντηρήσει, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, είναι ένοχο
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τους τρεις µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές:

442297816

Νοείται ότι ο κατηγορούµενος µε βάση το παρόν άρθρο θα θεωρείται ότι δε
διέπραξε το αδίκηµα, εάν το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί ότι κατά τον ουσιώδη
χρόνο δεν είχε τα µέσα για να συντηρήσει το πρόσωπο το οποίο είχε
υποχρέωση να συντηρήσει.
Ανάκτηση των
δαπανών συντήρησης.

19. Όταν παρέχεται δηµόσιο βοήθηµα σε περιπτώσεις που ο αιτητής έχει
οποιοδήποτε συγγενή ο οποίος, δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι υπόχρεος
να το συντηρήσει, ο ∆ιευθυντής δύναται να ανακτήσει από τον εν λόγω
συγγενή οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε στον αιτητή ως δηµόσιο βοήθηµα
για οποιαδήποτε περίοδο που ο συγγενής είχε τα µέσα να συντηρήσει τον
αιτητή.

Έκδοση διαταγµάτων
συντήρησης.

20.-(1) Το δικαστήριο από το οποίο ένα πρόσωπο καταδικάστηκε για
παράβαση του άρθρου 12 του Νόµου αυτού δύναται, µε αίτηση του
∆ιευθυντή, να εκδώσει διάταγµα (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το
διάταγµα συντήρησης») το οποίο να διατάσσει όπως, το πρόσωπο που
καταδικάστηκε, συντηρεί τη σύζυγο ή το τέκνο ή το σύζυγο ή το γονέα
αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση, και το διάταγµα αυτό δύναται να προνοεί
ότι, το πρόσωπο που καταδικάστηκε οφείλει να πληρώνει στη σύζυγο ή στο
τέκνο ή στο σύζυγο ή στο γονέα του, ανάλογα µε την περίπτωση, ή στο
∆ιευθυντή, ή σε άλλο πρόσωπο, για να χρησιµοποιεί ο εν λόγω σύζυγος, το
τέκνο, ή ο γονέας, τέτοιο ποσό όπως το δικαστήριο ήθελε θεωρήσει εύλογο,
αφού λάβει υπόψη τα οικονοµικά µέσα του προσώπου προς το οποίο
απευθύνεται το διάταγµα.
(2) Το διάταγµα συντήρησης δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να
τροποποιηθεί, µεταβληθεί, ανακληθεί ή να κηρυχθεί από το δικαστήριο ότι
έληξε και το δικαστήριο δύναται, µε αίτηση του ∆ιευθυντή, από καιρό σε
καιρό, να αυξάνει ή ελαττώνει το ποσό οποιασδήποτε πληρωµής που πρέπει
να γίνει µε διαταγή του δικαστηρίου.

Ποινές για παράλειψη
συµµόρφωσης µε
διάταγµα συντήρησης.
Κεφ. 155
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998

21. Όταν ένα πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συµµορφωθεί µε
διάταγµα συντήρησης, το δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως, τα δυνάµει
του διατάγµατος συντήρησης οφειλόµενα καθυστερηµένα ποσά, επιβληθούν
και ανακτηθούν ως ποινή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ποινικής
∆ικονοµίας Νόµου ή οποιουδήποτε νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά
αυτόν, δύναται δε να επιβάλει φυλάκιση αντί να εκδώσει ένταλµα για
εκτέλεση, νοουµένου ότι κανένα διάταγµα δε θα εκδίδεται για την ανάκτηση
καθυστερηµένων ποσών τα οποία κατέστησαν πληρωτέα περισσότερο από
ένα έτος πριν την έκδοση του διατάγµατος.
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96(Ι) του 1998
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004.
Ψευδείς δηλώσεις.

22. Κάθε πρόσωπο το οποίο:
(α) Με σκοπό να λάβει, είτε ο ίδιος είτε οποιοσδήποτε άλλος, δηµόσιο
βοήθηµα, µε βάση το Νόµο αυτό, ή
(β) µε σκοπό να αποφύγει ή να µειώσει οποιαδήποτε ευθύνη µε βάση το
Νόµο αυτό,
668571054

προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή παράσταση που γνωρίζει ότι είναι
ψευδής ή που δεν πιστεύει ότι είναι αληθής, ή αποκρύπτει οποιοδήποτε
στοιχείο, είναι ένοχο αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο
που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.
Εξουσία για έγκριση
δαπανών
επαναπατρισµού ξένου
υπηκόου.

23.-(1) Ο ∆ιευθυντής, σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, δύναται να εγκρίνει τις δαπάνες
για τον επαναπατρισµό πολίτη άλλης χώρας (που στο άρθρο αυτό θα
αναφέρεται ως «άτοµο που βοηθήθηκε»), αν διαπιστώσει ότι αυτό
επιβάλλεται, έχοντας υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης και τα συµφέροντα
και την ευηµερία του ατόµου αυτού.
(2) Αν το άτοµο που βοηθήθηκε κατέχει πόρους που δεν είναι άµεσα
προσιτοί για την πληρωµή των δαπανών για τον επαναπατρισµό του, ο
∆ιευθυντής δύναται να απαιτήσει την επιστροφή των δαπανών αυτών.

Εξουσία παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής
ευηµερίας.

24. Ο ∆ιευθυντής δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής ευηµερίας ή
να προβαίνει σε διευθετήσεις µε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή µε άλλα
πρόσωπα, για την παροχή, έναντι αµοιβής, υπηρεσιών κοινωνικής ευηµερίας
σε πρόσωπα για τα οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ή για άλλα πρόσωπα
τα οποία, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή, χρήζουν βοήθειας, µε σκοπό να
προληφθεί ή µειωθεί η εξάρτηση από κονδύλια δηµόσιων βοηθηµάτων ή από
υπηρεσίες που παρέχονται από το ∆ιευθυντή ή για να βοηθήσει πρόσωπα τα
οποία έχουν σοβαρά ή χρόνια προβλήµατα που σχετίζονται µε την εν λόγω
εξάρτηση.

∆απάνες για την ταφή.

25.-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την καταβολή χορηγήµατος
θανάτου, το οποίο να µην είναι µεγαλύτερο από διακόσιες λίρες για την ταφή
ενός λήπτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο θα εδικαιούτο
δηµόσιο βοήθηµα, αν αποτεινόταν για τέτοιο βοήθηµα αµέσως πριν από το
θάνατό του, νοουµένου ότι δεν καταβάλλεται βοήθηµα κηδείας για το θάνατο
του προσώπου αυτού δυνάµει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου.

41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985
116 του 1985
4 του 1987
199 του 1987
214 του 1987
68 του 1988
96 του 1989
136 του 1989
17 του 1990
218 του 1991
98(Ι) του 1992
64(Ι) του 1993
18(Ι) του 1995
55(Ι) του 1996
87(Ι) του 1997
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80(Ι) του 1998
84(Ι) του 1998
55(Ι) του 1999
98(Ι) του 2000
99(Ι) του 2000
2(Ι) του 2001
51(Ι) του 2001
135(Ι) του 2001
143(Ι) του 2001
71(Ι) του 2002
132(Ι) του 2002
10(Ι) του 2005
142(Ι) του 2005
53(Ι)του 2006.

(2) Κάθε χορήγηµα θανάτου που δυνατό να καταβληθεί δυνάµει του άρθρου
αυτού, καταβάλλεται στη χήρα ή στο χήρο του αποβιώσαντος ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ο ∆ιευθυντής ήθελε κρίνει κατάλληλο.
Βοήθηµα τοκετού.

26. Ο ∆ιευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την καταβολή βοηθήµατος
τοκετού το οποίο να µην είναι µεγαλύτερο των εκατόν πενήντα λιρών για
κάθε πρόσωπο το οποίο λαµβάνει δηµόσιο βοήθηµα ή υπηρεσία ή για το
οποίο παρέχεται τέτοιο βοήθηµα ή υπηρεσία, νοουµένου ότι, το πρόσωπο
αυτό δε δικαιούται βοήθηµα τοκετού σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου.

Ανάκτηση του ποσού
δηµόσιου βοηθήµατος
µετά το θάνατο του
λήπτη.

27.-(1) Οποιοδήποτε ποσό δηµόσιου βοηθήµατος που καταβλήθηκε σε
δικαιούχο για οποιαδήποτε περίοδο, µπορεί να ανακτάται από την περιουσία
του, εάν δεν έχει εξαρτώµενά του πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή.
(2) Στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας λήπτης έχει εξαρτώµενά του πρόσωπα
που βρίσκονται στη ζωή και η µοναδική περιουσία που κατέλειπε είναι η
οικία στην οποία αυτά διαµένουν, δε διεκδικείται ανάκτηση του δηµόσιου
βοηθήµατος που χορηγήθηκε στον αποβιώσαντα νοουµένου ότι η αξία της
κατοικίας δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες.
825383663

(3) Στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας λήπτης έχει εξαρτώµενά του πρόσωπα
που βρίσκονται στη ζωή και καταλείπει περιουσία πέραν της οικίας στην
οποία αυτά διαµένουν, το δηµόσιο βοήθηµα που του παραχωρήθηκε θα
ανακτάται από την περιουσία αυτή, µέχρι του ποσού που τα εξαρτώµενά του
πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή δικαιούνται να έχουν ως αποταµιεύσεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9
του παρόντος Νόµου.
Εξουσία διορισµού
Συµβουλευτικού
Σώµατος.

28. Ο Υπουργός διορίζει Συµβουλευτικό Σώµα, τα µέλη του οποίου
αντιπροσωπεύουν τις διάφορες ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές και άλλες
κοινωνικές οργανώσεις ή συνδέσµους, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο, για να
του παρέχει συµβουλές στη διαµόρφωση πολιτικής αναφορικά µε την
εφαρµογή του παρόντος Νόµου.

Εξουσία Υπουργικού
Συµβουλίου να εκδίδει
Κανονισµούς.

29. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την
καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Καταργήσεις.
8 του 1991
97(Ι) του 1994
74(Ι) του 2003.

30.-(1) Από την ηµεροµηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών Νόµος,
οι περί ∆ηµόσιων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµοι του 1991 µέχρι 2003
καταργούνται.
(2) Οποιαδήποτε δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί ή υποχρεώσεις που έχουν
δηµιουργηθεί από τους καταργηθέντες µε βάση το εδάφιο (1) Νόµους, δεν
επηρεάζονται από την εν λόγω κατάργηση.
(3) Κανονισµοί που έχουν εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 11 του περί
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∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµου θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και παραµένουν σε ισχύ κατ’
αναλογία µέχρι τη δηµοσίευση νέων Κανονισµών δυνάµει των άρθρων 11 και
29 του παρόντος Νόµου.
Έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου.

31. Ο παρών Νόµος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2006.
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