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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' Άρ. 1175 της 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣίΑ 

Ό περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1975 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την 'επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρον 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 10 του 1975 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗ

ΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣ ΠΡΟ
ΣΩΠΑ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως.: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίων Βοηθη- Συνοπτικός 
μάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1975. τίτλος. 

Μέρος Ι .-Π Ρ OK AT Α Ρ'ΚΤ Ι ΚΑ 
2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 

φόρος έννοια— 
«αίτητής» σημαίνει πρόσωπον δπερ αιτείται δημόσιον βοήθημα 

ή υπηρεσίαν ή έκ μέρους οδτινος αιτείται βοήθεια ή υπηρεσία" 
«βασικαί άνάγκαι» περιλαμβάνει τροφήν, άπαραίτητον ένδυσιν, 

καύσιμα και φωτισμός διά τον αίτητήν και διά παν εξ αύτοΰ 
εξαρτώμενον πρόσωπον' 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«δημόσιον βοήθημα» σημαίνει βοήθημα τοις μετρητοίς ή/καί εις 

είδος έπί τή βάσει μηνιαίου έπιδόμοίτος ή άλλως πως" 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήμοπος Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, ή τον δεόντως έξουσιοδοτημένον άντιπρό
σωπον αύτου' 

«είδικαί άνάγκαι» περιλαμβάνει στέγασιν, ΊσΛρυκήν περίθαλψιν 
μή παρεχομένη ν υπό Κρατι'κών Ύττηρ'εσιών δωρεάν, και ετέρας 
άνάγκας αί όποΐαι προκύπτουν έκ της ψυχικής υγείας ή οιασδή
ποτε άνΐ'κανότη'τος του αίτητου ή του λήπτου ή των εξ αύτου εξαρ
τωμένων και τών όποιων ή ίκανοποίησις θά μειώση τον βαθμόν 
εξαρτήσεως των έκ δημοσίων βοηθημάτων 

(401) 
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Παροχή 
δημοσίου 
βοηθήματος. 

«εισόδημα και οικονομικοί πόροι» έν σχέσει προς οιονδήποτε 
α'ιτητήν ή λήπτην περιλαμβάνει— 

(i) καθαρόν εΙσόδημα εκ της εργασίας ή/καί εκ της περιουσίας 
ικαΐ οιανδήποτε σύνταξιν' 

(ii) εισόδημα εξ εισφορών προσώπων κατά νόμον υπευθύνων νά 
συντηρώσι τον αίτητήν ή λήπτην'< 

(iii) εισόδημα ή χορήγημα ή άλλον ωφέλημα παρεχόμενον υπό 
του Κράτους, εθελοντικών σωμάτων ή οργανισμών ή οιου
δήποτε προσώπου" 

(iv), εισόδημα εκ του Σχεδίου Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων ή οιου
δήποτε ετέρου Σχεδίου" 

(ν) πεντήκοντα τοις εκατόν του καθαρού εισοδήματος τών τέ
κνων αύτου, εάν εχη τοιαύτα, ηλικίας 16—18 ετών άτινα δια
μένουν έν τη αύτη οικία μετ' αύτου νοουμένου δτι αϊ πρώται 
£2 του τοιούτου εισοδήματος θά άγνοώνται" 

(vi) καθαρόν ε'ισόδημα, χορήγημα ή άλλο ωφέλημα, το όποιον 
ό αίτητής ή λήπτης λαμβάνει ή δικαιούται νά λάβη εξ οιασ
δήποτε πηγής, τό όποιον ό Διευθυντής θεωρεί κατάλληλον 
δπως ληφθή ύπ' δψιν' 

«εκουσίως άνεργος» σημαίνει πρόσωπον δπερ επιμόνως αρνείται 
έργασίαν ην τούτο είναι ίκανόν νά εκτέλεση ή έάν τούτο ήδη άπα
σχολήται πλήρως ή μερικώς αρνείται νέαν πλέον προσοδοφόρον 
έργασίαν ή συμπληρωματική ν έργασίαν ην τούτο είναι ίκανόν νά 
εκτέλεση ή νά παρακολούθηση σειράν μαθημάτων, έκπαίδευσιν ή 
■κατάρτισα/ ή νά ύποστή ίατρικήν περίθαλψιν ή έξέτασιν ήτις θά 
ύπεβοήθει τούτο νά εξασφάλιση προσοδοφόρον έργο(σίαν ή νά από
δειξη την ανικανότητα του δι' έργασίαν' 

«εξαρτώμενον πρόσωπον» σημαίνει παν πρόσωπον δπερ δ α'ιτη
τής ή λήπτης έχει ύποχρέωσιν δπως συντηρή δυνάμει του άρθρου 12 
του παρόντος Νόμου' 

«■καθαρόν εισόδημα» σημαίνει τό εισόδημα δπερ απομένει αφαι
ρουμένων τών γενομένων δαπανών προς κτήσιν του ακαθαρίστου 
εισοδήματος" 

«κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς τους εκδιδόμενους δυ
νάμει οιουδήποτε άρθρου του παρόντος Νόμου' 

«λήπτης» σημαίνει πρόσωπον δπερ λαμβάνει δημόσιον βοήθημα 
ή ύπηρ'εσίαν ή διά τό όποιον παρέχεται τοιούτον βοήθημα ή υπη
ρεσία' 

«συγγενής» σημαίνει γονέα, θετόν γονέα, πάππον, μάμμην, άδελ
φόν, αδελφή ν, θείαν, θείον, άνεψιόν ή άνεψιάν, και έν περιπτώσει 
νόθου τέκνου, πρόσωπον δπερ θά ήτο ούτω συγγενές προς αυτόν 
έάν ήτο νόμιμον' 

«Τμήμα» σημαίνει τό Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 
'του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 

Μέρος ΙΙ,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
3.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και οιων

δήποτε βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, ε'ις πάν πρόσωπον 
νομίμως διαμένον έν Κύπρω του όποιου τό εισόδημα και οι οικονο
μικό! πόροι δεν έπαρκοΟσι διά τάς βασικάς ή/καΙ είδικάς άνάγκας 
αύτου, ως αύται καθορίζονται έν τω παρόντι Νόμω, παρέχεται δη
μόσιον βοήθημα. 
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(2) Εις ού'δένα παρέχεται δημόσιον βοήθημα— 
(α) δι' οιανδήποτε περίοδον καθ' ην οδτος απασχολείται πλήρως 

εις προσοδοφόρον έργασίαν : 
Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται οσάκις υφίστανται ειδι

κά! περιστάσεις, να έγκρίνη την παροχήν βοηθείας εις ανά
πηρα πρόσωπα απασχολούμενα πλήρως εις προσοδοφόρον 
έργασίαν' 

(β) δι' οιανδήποτε περίοδον καθ' ην οδτος εκουσίως παραμένει 
άνεργος' 

(γ) δι' οιανδήποτε περίοδον, πέραν του ενός ημερολογιακού μη
νός, καθ' ήν οδτος απουσιάζει εκ Κύπρου' 

(δ) δι' οιανδήποτε περίοδον, πέραν του ενός ημερολογιακού 
μηνός, καθ ήν οδτος εισήχθη είς νοσοκομεΐον ή έτερον ίδρυ
μα δαπάναις της Κυβερνήσεως ή δωρεάν' 

(ε) εάν το μέρος της κατοικίας του ή το μέρος της κατοικίας 
οιουδήποτε προσώπου διαμένοντος έν Κύπρω και κατά νό
μον υπόχρεου να συντηρή αυτόν δεν είναι ελευθέρως προσι
τόν ε'ις τον Διευθυντήν, καθ' οιονδήποτε εϋλογον χρόνον, 
επί τω τέλει διεξαγωγής έρεύνης, ήτις δυνατόν νά εύρεθή 
αναγκαία διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, νοουμένου 
δτι ό Διευθυντής δύναται έν είδικαΐς περιπτώσεσι νά έγκρί
νη την παροχήν βοηθείας είς οιονδήποτε ούτως άποικλειόμε
νον πρόσωπον' 

(στ) έάν οδτος κέκτηται κινητήν ή άκίνητον περιουσίαν, πλην της 
οικίας έν τη οποία διαμένει, τήν οποίαν παραλείπει νά 
ανάπτυξη ή έκμεταλλευθή κατά τρόπον δστις θά ήδύνατο 
νά μείωση τον βαθμόν εξαρτήσεως του έκ του δη'μοσίου 
'βοηθήματος ή νά τον καταστήση αύτοσυντήρητον' 

(ζ) έάν ή ο'Ίκία έν τή οποία διαμένει είναι τοιαύτης αξίας ώστε 
Ιδια της χρησιμοποιήσεως ή αξιοποιήσεως ταύτης, έφ' όσον 
τοΰτο εΐναι δυνατόν, θά έμειώνετο ό βαθμός εξαρτήσεως 
του έκ δηίμοοίου βοηθή'ματος ή Θά καθίστατο οδ'τος αυτο
συντήρητος' 

(η) έάν οδτος άρνήται νά άναλάβη προσοδοφόρον έργασίαν με 
'μόνον δικαιολογητίκόν δτι ασχολείται έν τή φροντ'ϋδι των 
ανηλίκων τέκνων του δταν ύπαλλακτι'και διευθετήσεις θά 
ήτο δυνατόν νά γίνωσι διά τήν τοιαύτην φροντίδα, ως θά 
συνεβούλευεν ό Διευθυντής' 

(θ) έάν οδτος άρνηθή νά παράσχη πληροφορίας ή στοιχεία προς 
τον Διευθυντήν έν σχέσει προς τήν οΐκονομικήν του κατά
στασιν ή έν σχέσει προς οιονδήποτε έτερον ζήτημα δπερ 
ουσιωδώς θά έπηρεάση οιαδήποτε σχέδια ή οιασδήποτε απο
φάσεις ληφθησομένας ύπό του Διευθυντού διά τήν άποκατά
στασιν αύτοΰ ή το δικαίωμα του είς δημόσιον βοήθημα. 

4· Ουδέν τών έν τω έδαφίω (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου Δημόσιον 
διαλαμβανομένων θά έμποδίζη τον Διευθυντήν από του νά παρέχη βοήθημαεϊς 
δημόσιον βοήθη'μα προς πρόσωπον δπερ ευρίσκεται έν έπειγούση έκτακτους 
ανάγκη τοιαύτης βοηθείας ώς αποτέλεσμα ειδικών προσωπικών περί κατσστάσεΐ(ϊ 
στάσεων ή απροσδόκητου ή έκτακτου καταστάσεως καί, ενεργών 
οΰτως, ό Διευθυντής δύναται νά παράβλεψη τήν ανάγκην διεξαγωγής 
πλήρους έρεύνης έν σχέσει προς τό τοιούτον πρόσωπον, ώς προβλέ
πεται έν τω άρθρω 17 του παρόντος Νόμου ή της αύστηρας συμμορ
φώσεως προς τάς διατάξεις τών κανονισμών άναφορικώς προς τήν 
διαδικασίαν παροχής του" βοηθήματος. 
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Άπόφασις 
κατά πόσον 
πρόσωπον 
τι πληροί 
τους δρους 
βοηθείας. 

Ποσόν 
δημοσίων 
βοηθημάτων. 

Συγκατοί
κησις προ
σώπων. 

ΕίδικαΙ 
άνάγκαι. 

5. Ή άπόφασις κατά πόσον αίτητής τις ή λήπτης πληροί τάς 
προϋποθέσεις παροχής δημοσίου βοηθήματος καθώς και επί του ποσοΟ 
του βοηθήματος εις το όιτοΐον οδ'τος δικαιούται, θα λαμβάνηται υπό 
του Διευθυντού, έκαστη δε τοιαύτη άπόφασις θα λαμβάνηται συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου και οιωνδήποτε δυ
νάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται νά άναθέτη ε'ις Λειτουργόν ή 
έπιτροπήν συνισταμένην εκ Λειτουργών του Τμήματος του ή άλλων 
προσώπων δπως έξ'ετάζη ώρισμένα θέματα αναφυόμενα έκ της αιτή
σεως και ύπαβάλλη εις αυτόν ε'κθεσιν προ της υπ' αύτου εκδόσεως 
αποφάσεως έπι της αιτήσεως. 

6. Τηρουμένων τών διατάξεων του τταρόντος Νόμου, το ποσόν δη
μοσίων βοηθημάτων το παρεχόμενον εις πρόσωπον τι διά τάς βασι
κάς άνάγκας αυτού θά είναι το ποσόν καθ' δ το εισόδημα και οί 
οικονομικοί αύτου πόροι ύπολοίπονται του αναγκαίου διά τάς τοι
αύτας άνάγκας ποσοϋ, ως τούτο καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 
του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι εν ουδεμία περιπτώσει το ποσόν του παρεχομένου δη
μοσίου βοηθήματος προς κάλυψιν βασικών αναγκών θά είναι μικρό
τερον τών £2 κατά μήνα. 

7. Όσάκις ό σύζυγος και ή σύζυγος συγκατοικώσιν, αϊ άνάγκαι 
και οί οικονομικοί αυτών πόροι, διά σκοπούς λήψεως αποφάσεως 
έττΐ της υπ:' αυτών πληρώσεως τών προϋποθέσεων παροχής δημοσίου 
βοηθήματος και του ύψους αύτου, θά αθροίζονται και υπολογίζωνται 
ώς σύνολον. Το αυτό θά έφαρμόζηται και εις τήν περίπτωσιν δύο 
ατόμων άτινα συζώσιν ώς σύζυγοι. 

8. Τά ποσά τά πληρωτέα προς κάλυψιν βασικών αναγκών προ
σώπου τό όποιον πληροί τάς προϋποθέσεις λήψεως δημοσίου βοηθή
ματος θά αύξάνωνται ώς ακολούθως προς κάλυψιν ειδικών αναγκών: 

(α) Έάν οδτος ή οιονδήποτε μέλος της οικογενείας αύτου όπερ 
οδτος υποχρεούται νά συντήρηση, ύποψέρη εκ ψυχικής ή 
σωματικής ασθενείας ή εξ ετέρας άνικανότητος ή χρήζη άμε
σου ενδύσεως ή οικιακού εξοπλισμού, ό Διευθυντής θά πα
ρέχη τοιαύτην έπιπρόσθετον βοήθειαν εις τό τοιούτον πρό
σωπον, ώς ήθελεν οδτος θεωρήσει άναγκαΐον. 

(β) Όσάκις οιονδήποτε πρόσωπον δεν διαθέτη ή δεν δύναται 
νά εξασφάλιση δωρεάν στέγην ή κατάλυμα και ζή εν ύπο
στατικώ επί ένοικίω, ό Διευθυντής καταβάλλει εις αυτόν τό 
ποσόν του ένουκίου συν τω βασικώ τιμολογίω ϋδάτος, τοις 
δηίμοτι'κοΐς φόροις ή έτέροις φόροις της αυτής φύσεως, έάν 
ύπάρχωσι τοιούτοι, τοις πληρωτέοις παρ' αύτοδ, νοουμένου 
δτι, τηρουμένων τών διοίτάξεων τής παραγράφου (γ) , τό 
άνώτερον ποσόν ένοι'κίου δπερ θά καταβάλληται υπό του 
•Διευθυντού δεν θά ύπερβαίνη τά πεντήκοντα τοις έ'κατόν 
του ποσού.του ορισθέντος ώς βασικαί άνάγκαι και νοούμε
νου δτι τό τοιούτον ποσόν ενοικίου μειοΟται κατά : 

(i) τό ποσόν οιωνδήποτε προσόδων έξ ύπενοικιάσεως οιου
δήποτε τμήματος το0 υποστατικού εν σχέσει προς τό 
όποιον καταβάλλεται τό ένοίκιον' 

(ii) τό ποσόν οιασδήποτε συνεισφοράς ήτις, κατά τήν γνώ
μη ν του Διευθυντού, έ'&ει νά καταβάλληται ώς ένοί
κιον ύπό τών μετ' αύτου συζώντων τέκνων αύτου. 



405 Ν; 10/75 

(γ) Ό Διευθυντής δύναται, εν είδικαΐς περιπτώσεσι, νά έπι
τρέπη δια περίοδον μη ύπερβαίνουσαν τους εξ συνεχείς μή
νας, τήν πληρωμήν ποσού ενοικίου ανωτέρου εκείνου δπερ 
είναι καταβλητέον δυνάμει της ώς άνω παραγράφου (β) 
μέχρι του πλήρους ποσού του ενοικίου. 

(δ) Έάν οδτος κατοική έν ίδιοκτήτω ύποστατικώ ό Διευθυντής 
θα καταβάλλη εις αυτόν ποσόν δπερ θα καλύπτη : 

(i) Ύποθηκευ'τικόν τόκον διά το έν λόγω ύποστατικόν, 
έάν ύπάρχη τοιούτος, μή υπερβαίνοντα το άνώτατον 
δριον του ποσού, το όποιον θα ήδύνατο νά καταβληθή 
δυνάμει της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, 
νοουμένου δτι τό δάνειον συνήφθη τουλάχιστον εν έτος 
τϊρό της αιτήσεως διά δημόσιον βοήθημα, έκτος έάν 
ό Διευθυντής ήθελε πεισθή δτι ή ύπσθηκευσις έγένετο 
καλή τη πίστει" 

(ii) επιδιορθώσεις κατοικίας έγκρινομένας έκ τών προ
τέρων ύπό του Διευθυντού, μέχρι του ποσού τών πεν
τήκοντα λιρών. 

(ε) Έάν οδτος έχη ανάγκην επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή 
εργαλείων ή έτερου εξοπλισμού, δι ' ών υπό κανονικάς συν
θήκας θά καταστή ούτος οικονομικώς αυτοσυντήρητος ή θά 
μειωθή ό βαθμός εξαρτήσεως αύτου έκ δημοσίας βοηθείας, 
ό Διευθυντής δύναται νά εξουσιοδότηση τήν πληρωμήν εις 
αυτόν χορηγήματος μή υπερβαίνοντος τάς £100 έν σχέσει 
προς τάς τοιαύτας άνάγκας. 

9. Τά ακόλουθα εισοδήματα και οικονομικοί πόροι α'ιτητου τίνος Μηύπολο
ή λήπτου δέν θά έπηρεάζωσι τό δικαίωμα του νά θεωρηθή ώς πλη νιζόμενα 
ρών τάς προϋποθέσεις διά δημόσιον βοήθημα ή τό ποσόν του προς

 είσοδι!
ιμ

ατα
· 

αυτόν καταβλητέου δημοσίου βοηθήματος και ουδόλως θά λαμβά
νωνται 6π' δψιν : 

(α) καθαρόν εισόδημα μέχρι £2 μηνιαίως και εις περίπτωσιν 
μακράς περιόδου απορίας τό εισόδημα έξ εργασίας διά πε
ρίοδον ενός μηνός άπό της ημερομηνίας καθ* ην ανέλαβε 
προσοδοφόρον έργασίαν 

(β) εισόδημα τέκνων ηλικίας κάτω τών 16 ετών* 
(γ) εισόδημα μέχρι £2 μηνιαίως ή £24 ετησίως έ'κ συνεισφορών 

αγαθοεργού ή φιλανθρωπικής φύσεως παρ' οιουδήποτε Ιδρύ
ματος ή προσώπου ή εισόδημα έκ του Κεντρικού Ταμείου 
'Αδειών 

(δ) οιονδήποτε βοήθημα γάμου, τοκετού ή κηδείας δυνάμει του 
Σχεδίου Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 

(ε) σ'ικονσμίαι του αίτητου ή λήπτου μέχρι του ποσού τών εκα
τόν λιρών και οΐ'κονσμίαι οιουδήποτε προσώπου της οικογε
νείας αύτου, τό όποιον ούτος έχει νομικήν εύθύνην νά συν
τηρή μέχρι του ποσού τών πεντήκοντα λιρών. 

10. Όσάκις διαπιστούται δτι ό λήπτης αδύνατη νά χρησιμοποίηση Δημόσιον 
τό ποσόν του δημοσίου βοηθήμοπτος διά τον σκοπόν διά τον όποιον βοήθημα είς 
τούτο παρέχεται, ό Διευθυντής δύναται νά εξουσιοδότηση τήν πα είδος κ.λ.π. 
ροχήν δημοσίου βοηθήμοττος, υπό μορφή ν αγαθών ή υπηρεσιών ή έν 
οΐαδήπστε έτερα μορφή, ην οδτος ήθελε θεωρήσει κατάλληλον, ίσου 
προς τό ποσόν τό όποιον ό λήπτης θά έλάμβανεν ώς δημόσιον 
βοήθημα. 
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Καθορισμός 
καΐ άνα
θεώρησις 
τοΰ ϋψους 
δημοσίων 
βοηθημάτων. 

Ευθύνη 
συντηρήσεως 
συζύγων, 
τέκνων καΐ 
γονέων. 

' Ε π ιστροφή 
ληφθέντος 
δημοσίου 
βοηθήματος. 

l l i To ΰψος τών παρεχομένων δημοσίων βοηθημάτων καθορίζεται 
και αϊ βασικαί άνάγκαι αναθεωρούνται, από καιρού εις καιρόν, Οπό 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου >διά 'Κανονισμών : 

Νοείται δτι οιονδήποτε Κανονισμοί έκ'δίδόμενοι επί τη βάσει τοΰ 
παρόντος άρθρου 'κατατίθενται εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. 
Έάν μετά πάροδον δ&καπέντε ημερών από της τοιαύτης κςκταθέσεως 
ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση 
ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει 
τότε οδτοι άμεσους μετά την πάρόδον τής ώς άνω προθεσμίας δημο
σιεύονται εν τη έπισήμω έφημερίδι τής. Δημοκρατίας και τίθενται 
έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεοχ;. Έν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής των 'Αντιπρο
σώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ άπό 
τής τοιαύτης 'δημοσιεύσεως. 

Μέρος ΙΙΙ.ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

12.—(1) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου και ανεξαρτήτως 
οιωνδήποτε διατάξεων έν οίωδήποτε έτέρω έν ίσχύϊ Νόμω : 

' (α) ό άνήρ εύθύνε'ται διά τήν συντήρησιν τής συζύγου και των 
τέκνων αύτοΰ, ηλικίας κάτω των 18 ετών' 

(β) ή γυνή ευθύνεται διά τήν συντήρησιν τοΰ συζύγου και τών 
τέκνων αυτής, ηλικίας κάτω τών 18 ετών, καθ' δ μέτρον ό 
σύζυγος αδυνατεί νά πράξη τοΰτο' 

(γ) το ηλικίας άνω τών 18 ετών τέκνον ευθύνεται διά τήν συν
τήρησιν τών γονέων του, οΐτινες άδυνατοΰσι νά συντηρήσωσιν 
εαυτούς. 

(2) Έ τω παρόντι άρθρω ή αναφορά εις τά τέκνα ανδρός τίνος 
περιλαμβάνει άναφοράν εις τέκνα διά τά όποια οδτος έχει κηρυχθή 
ύπό τοΰ Δικαστηρίου ώς ό υποτιθέμενος πατήρ και ή αναφορά εις 
τέκνα γυναικός τίνος περιλαμβάνει άναφοράν εις τά νόθα αυτής τέ
κνα, έάν ύπάρχωσι τοιαΰ'τα, και ή αναφορά εις τους γονείς τέκνου 
τινός, περιλαμβάνε ι άναφοράν εις τον γονέα τον κηρυχθέντα ύπό τοΰ 
Δικαστηρίου ώς τον ύποτιθέμενον γονέα αύτοΰ. 

13.—(1) "Εκαστος οφείλει νά έπιστρέψη προς τον Διευθυντήν οιον
δήποτε ποσόν δημοσίου βοηθήματος ληφθέν υπ' αύτοΰ.συνεπεία παρα
λείψεως άποκαλύψεως ή ανακριβούς δηλώσεως υπ' αύτοΰ ουσιώδους 
γεγονότος, ανεξαρτήτως έάν ή τοιαύτη παράλειψις ή δήλωσις ήτο 
δόλια ή μή. 

(2) "Ανευ έπηρεασμοΰ οιασδήποτε ετέρας θεραπείας, οιονδήποτε 
ποσόν δΐΐερ δέον νά έπιστραφή δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ παρόντος 
άρθρου δύναται νά άνακτηθή ύπό τοΰ Διευθυντού διά κρατήσεων έκ 
τής βοηθείας, έάν παρέχηται τοιαύτη, τής καταβαλλομένης δυνάμει 
τοΰ παρόντος Νόμου. 

(3) Συγγενής ή τέκνον λήπτου τινός ευθύνεται διά τήν άπόδοσιν 
τοΰ ποσοΰ τοΰ δημοσίου βοηθήματος τοΰ καταβληθέντος προς τον 
λήπτην έάν δ τελευταίος μετά τήν θέσπισιν τοΰ παρόντος Νόμου είχε 
μεταβιβάσει ή εκχωρήσει προς τόν τοιούτον συγγενή ή τέκνον, προ 
τής αιτήσεως του διά δημόσιον βοήθημα, οιανδήποτε περιουσίαν κι
νητήν ή. άκίνητον, συνεπεία τής μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως τής 
όποιας περιήλθεν ό λήπτης εις κατάστασιν ικανοποιούσαν τους δρους 
παροχής δημοσίου βοηθήματος : 

Νοείται δτι τό· όλϊκόν ποσόν τών χρημάτων άτινα θά έπιστραφώσς 
δεν θά ύπερβαίνη τήν έμπορικήν άξίαν τής τοιαύτης περιουσίας κατά 
τόν χρόνον δτε έγένετο ή μεταβίβασις ή έκχώρησις. 

1 
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Μέρος IV.ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
14.—(1) Ό Διευθυντής δύναται, τηρουμένων τών διατάξεων του 'Εξουσία 

παρόντος Μέρους, νά παρέχη διαμονην εις πρόσωπα ηλικίας πέραν 1™τ^ά 
τών 18 ετών άτινα λόγω προβεβηκυΐας ηλικίας, αναπηρίας ή οίων παρέχι1 
δήποτε ετέρων συνθηκών, χρήζουσι περιθάλψεως και μερίμνης, έτέ διαμονην. 
ρας ή Ιατρικής ή νοσοκομειακής τοιαύτης, ήτις δεν είναι άλλως προ
σιτή έ'ις ταύτα. 

(2) Ή διαμονή ήτις παρέχεται ύπό του Διευθυντού εν τη ενασκήσει 
της ρηθείσης εξουσίας αυτού θα είναι εν ύποστατικοΐς ύπό τήν διεύ
θυνσιν αύτου ή εν οίοισδήποτε έτέροις ύποστατικοΐς έγκεκριμένοις 
ύπ' αύτου. 

15,—(1) Πρόσωπα δι' ατινα παρέχεται διαμονή δυνάμει τοΟ πα Πληρωμή 
ρόντος Μέρους, δυνατόν νά ύποχρεωθώσι νά πληρώσωσι διά τήν διάπαρε
διαμονήν των, ώς ήθελε καθορισθή ύπό του Διευθυντού. χομένην 

(2) Όσάκις ή διαμονή παρέχηται εν ύποστατικοΐς διευθυνομένοις 
ύπό εθελοντικού οργανισμού ή ύπό Ίδιώτου, ό Διευθυντής θά πλη
ρώνη είς τον ρηθέντα όργανισμόν ή ίδιώτην τήν διαφοράν μεταξύ 
του ποσού του οριζομένου ύπό του έν λόγω οργανισμού ή Ίδιώτου 
διά τήν τοιαύτην διαμονην και του ποσού το όποιον τό πρόσωπον 
όπερ διαμένει ή μέλλει νά διαμένη θά ήδύνατο νά πλήρωση διά τήν 
τοιαύτην διαμονην, ώς θά έξετιμάτο ύπό του Διευθυντού. 

16. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ό Υπουργός "Εξουσία τοΰ 
δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς διά τήν λειτουργίαν και διοίκησιν 'Υπουργού 
τών υποστατικών ύπό τήν διεύθυνσιν του Διευθυντού διά τους σκοπούς ϊ? κ n , 

„ , , . , ' ^ ^ Κανονισμούς. 
του παρόντος Μέρους. 

οιαμονήν. 

Μέρος V.ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
17. Ό Διευθυντής, έκτος όσάκις τούτο δεν είναι δυνατόν δυνάμει 

τών διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 3 του παρόντος 
Νόμου, διερευνά άπάσας τάς αιτήσεις διά δημόσιον βοήθη·μα και 
τηρεί στοιχεία άφορώντα εις τάς οΐκονομικάς και κοινωνικάς περι
στάσεις τοΰ α'ιτητοΰ και ε'Ίς τους λόγους διά τους οποίους δημόσιον 
βοήθημα παρεσχέθη ή απερρίφθη. 

18.—(1) Όσάκις πρόσωπον τι επιμόνως άρνήται ή παραλείπη νά 
συντήρηση οιονδήποτε πρόσωπον όπερ υποχρεούται δυνάμει τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου νά συντήρηση είναι £νοχον αδικήματος : 

Νοείται δτι πρόσωπον τι δεν θά θεωρήται ώς διαπράξαν αδίκημα 
τι δυνάμει του παρόντος άρθρου, έάν τό Δικαστήριον είναι ίχανο
ποιημένον δτι κοττά τόν ουσιώδη χρόνον δεν είχε τά μέσα νά συν
τήρηση οιονδήποτε τοιούτον πρόσωπον. 

(2) Παν πρόσωπον δπερ είναι ενοχον αδικήματος τίνος δυνάμει 
του παρόντος άρθρου υπόκειται εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
πεντήκοντα λίρας ή εις φυλάκισιν διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν 
τους τρεις μήνας ή είς άμφοτέρας τάς τοιαύτας ποινάς της φυλα
κίσεως και του προστίμου. 

19. Όσάκις δημόσιον βοήθημα παρέχεται είς περιπτώσεις καθ' ας 
ό α'ιτητής έχει οιονδήποτε συγγενή δστις, δυνάμει του Νόμου υπο
χρεούται^.νά συντήρηση αυτόν, ό Διευθυντής δύναται νά ανάκτηση 
παρά του τοιούτου συγγενούς οιονδήποτε ποσόν πληρωθέν προς τόν 
α'ιτητήν ώς_ δημόσιον βοήθημα δι' οιανδήποτε περίοδον καθ' ην ό 
συγγενής είχε τά μέσα νά συντήρηση τόν α'ιτητήν. 

Έξέτασις 
αιτήσεων 
καΐ τήρησις 
στοιχείων 
ύπό τοΰ 
Διευθυντού. 

ΠοιναΙ διά 
παράλειψιν 
συντηρήσεως. 

Άνάκτησις 
τών δαπανών 
συντηρήσεως. 
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"Εκδοσις 
διαταγμάτων 
συντηρήσεως. 

Ποιναί δια 
παράλειψιν 
συμμορφώ
σεως προς 
διάταγμα 
συντηρήσεως. 
Κεφ. 155 
93τοΰ 1972 

2τοϋ 1975. 

Ψευδείς 
δηλώσεις. 

'Εξουσία 
εγκρίσεως 
δαιτανών 
επαναπατρι
σμού ξένου 
υπηκόου. 

'Εξουσία 
παροχής 
κοινωνικών 
υπηρεσιών 
ευημερίας. 

20.—(1) Το Δικαστήριον ύπό του όποιου πρόσωπον τι κατεδικάσθη 
δια παράβασιν του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου δύναται, τη αι
τήσει του Διευθυντού, να έκδώση διάταγμα (έν τοις εφεξής αναφέ
ρομε νο ν ώς «το διάταγμα συντηρήσεως») διατάττον δπως το κατα
δικασθέν πρόσωπον συντηρή την σύζυγον ή τό τέ'κνον ή τον σύζυ
γον ή τον γονέα αύτοΰ, ώς εάν ήτο ή περίπτωσις, και τό τοιούτον διά
ταγμα δύναται νά περιλαμβάνη πρόνοιαν δτι τό καταδικασθέν πρό
σωπον οφείλει νά πληρώνη ε'ις την σύζυγον ή τό τέκνον ή τον σύ
ζυγον ή τόν γονέα αύτου ώς έάν ήτο ή περίπτωσις, ή ε!'ις τον Διευ
θυντήν ή έτερον πρόσωπον διά χρήσιν του έν λόγω συζύγου, τέκνου, 
ή γονέως, τοιούτον ποσόν ώς τό Δικαστήριον, λαμβάνον ύπ' δψιν 
τά οικονομικά μέσα του καταδικασθέντος προσώπου, ήθελε θεωρή
σει εϋλογον. 

(2) Τό διάταγμα συντηρήσεως δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον, 
νά τροποποιηθή, μεταβληθή, άνακληθή ή κηρυχθή λήξαν ύπό του 
Δικαστηρίου και τό Δικαστήριον δύναται, τη αιτήσει του Διευθυν
τού, από καιροΰ εις καιρόν, νά αύξάνη ή έλαττώνη τό ποσόν οιασ
δήποτε πληρωμής ήτις δέον νά γίνη κατά διαταγήν του Δικαστηρίου. 

21, Όσάκις πρόσωπον τι άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπη νά συμ
μορφωθή προς διάταγμα συντηρήσεως, τό Δικαστήριον δύναται νά 
διάταξη δπως τά δυνάμει του διατάγματος συντηρήσεως οφειλόμενα 
καθυστερημένα ποσά έπιβληθώσι και άνακτηθώσιν ώς ποινή άπό πά
σης απόψεως συμφώνως προς, καΐ τηρουμένων των διατάξεων του 
περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οιουδήποτε Νόμου τροποποιοΟν
τος ή άντικαθιστώντος τούτον, δύναται δε νά έπιβάλη φυλάκισιν αντί 
εκδόσεως εντάλματος δι' έκτέλεσιν, νοουμένου δτι ουδέν διάταγμα 
θά έκδίδηται διά τήν άνάκτησιν καθυστερημένων όαινα κατέστησαν 
πληρωτέα πλέον του ενός έτους προ της εκδόσεως του διατάγματος. 

22. Πας δστις— 
(α) επί τω τέλει λήψεως, εϊτε ύπ' αύτου του Ίδιου εϊτε ύφ' ετέ

ρου προσώπου, δημοσίου βοηθήματος, δυνάμει του παρόν
τος Νόμου, ή 

(β) επί τω τέλει αποφυγής ή μειώσεως οιασδήποτε ευθύνης 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

προβαίνει ε'ις οιανδήποτε δήλωσιν ή παράστασιν τήν οποίαν γνωρίζει 
δτι είναι ψευδής ή δεν πιστεύσει δτι είναι αληθής ή αποκρύπτει οιον
δήποτε στοιχεΐον εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστι
μον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας ή εις φυλάκισιν διά πε
ρίοδον μή ύπερβαίνουσοΓν· τους τρεις μήνας ή ε'ις άμφοτέρας τάς 
τοιαύτας ποινάς της φυλακίσεως και του προστίμου. 

23.—(1) Ό Διευθυντής έν συνεννοήσει μετά του Λειτουργού Μετα
ναστεύσεως δύναται νά έγίκρίνη τάς δαπανάς του έποοναπατρισμου 
πολίτου ετέρας χώρας (έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένου ώς 
«βοηθηθέν πρόσωπον») έάν ευρη δτι τούτο επιβάλλεται, έχων ύπ' 
δψιν τά περιστατικά της υποθέσεως και τά συμφέροντα και τήν 
εύηιμερίαν του τοιούτου προσώπου. 

(2) Έάν τό βοηθηθέν πρόσωπον κέκτηται πηγάς αΐτινες δεν εΐναι 
αμέσως προσίταί διά τήν πληρωμήν των δαπανών του επαναπατρι
σμού του, ό Διευθυντής δύναται νά απαίτηση την έπιστροφήν των 
τοιούτων δαπανών. 

24. Ό Διευθυντής δικαιούται νά παρέχη υπηρεσίας κοινωνικής ευη
μερίας ή νά προβαίνη εις διευθετήσεις μετά φιλανθρωπικών οργα
νισμών ή έτερων προσώπων, διά τήν παροχήν υπηρεσιών κοινωνικής 
ευημερίας εις πρόσωπα έν σχέσει προς τά όποια εφαρμόζεται ό πα
ρών Νόμος ή εις έτερα πρόσωπα, ώς ό Διευθυντής ήθελε κρίνει κα
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τάλληλα, δια να προλάβη ή μειώση έξάρτησιν εκ κονδυλίων δημο
σίων βοηθημάτων, ή εξ υπηρεσιών παρεχομένων ύπό τοϋ Τμήματος, 
ή νά βοηθήση πρόσωπα έχοντα τά πλέον σοβαρά ή χρόνια προβλή
ματα τα σχετιζόμενα προς την τοιαύτην έξάρτησιν. 

25.— (1) Ό Διευθυντής δύναται νά εξουσιοδότηση την καταβολήν 
χορηγήματος θανάτου ουχί μεγαλυτέρου των δέκα λιρών διά την τα
φήν λήπτου τινός ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου δπερ θά έδικαιουτο 
είς δημόσιον βοήθημα έάν άπετείνετο διά το τοιούτον βοήθημα αμέ
σως προ του θανάτου του, νοουμένου δτι ουδέν επίδομα θανάτου κα
ταβάλλεται εν σχέσει προς τον θάνατον τοΟ τοιούτου προσώπου 
δυνάμει τοΰ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου. 

(2) Πάν χορήγημα θανάτου δπερ δυνατόν νά καταβληθή δυνάμει 
του παρόντος άρθρου θά καταβάλληται προς την χήραν ή τον χήρον 
του αποβιώσαντος ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, τό όποιον ό 
Διευθυντής ήθελε κρίνει κατάλληλον. 

26. Ό Διευθυντής δύναται νά εξουσιοδότηση τήν καταβολήν βοη
θήματος τοκετού ουχί μεγαλυτέρου τών δέκα λιρών ε'ις πάν πρό
σωπον δπερ λαμ'βάνει δημόσιον βοήθημα ή ύπηρεσίαν ή διά τό όποιον 
παρέχεται τοιοΟτον βοήθημα ή υπηρεσία νοουμένου δτι τό τοιούτον 
πρόσωπον θά έδικαιουτο βοηθήματος τοκετού συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1972. 

27. "Αμα τω θανάτω λήπτου τινός, τό όλικόν ποσόν βοηθείας τό 
πληρωθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου, θά ανακτάται έκ της πε
ριουσίας του αποβιώσαντος, έάν υπάρχη τοιαύτη, νοουμένου δτι ουδε
μία τοιαύτη άξίωσις θά είναι έπιβλητέα έφ' δσον ή τοιαύτη κληρο
νομιά περιέρχεται εις τήν έπιζήσασαν σύζυγον ή τά επιζήσαντα 
εξαρτώμενα πρόσωπα του αποβιώσαντος. 

28. Ό Υπουργός διορίζει τοιούτον Συμβουλευτικόν Σώμα άντι
προσωπευτι'κόν τών διαφόρων ενδιαφερομένων επαγγελματικών και 
άλλων κοινωνυκών οργανώσεων ή συνδέσμων, ώς οδ'τος κρίνει άναγ
καΐον, διά νά παρέχη εις αυτόν συμβουλήν εις τήν διαμόρφωσιν 
πολιτικής αναφερομένης είς τήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 

29.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανο
νισμούς δημοσιευόμενους εν τη έπισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας 
διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει τοΟ παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πά
ρόδον είκοσι και μιας ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
τών 'Αντιπροσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους οϋτω κάτατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή εν μέρει τότε 
οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίιδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύϊ 
από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως 
τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι 
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον 
οϋτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ισχύϊ άπό της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

Δαπάνα ι 
ταφής. 

Νόμος 
106τοϋ1972 
22το0 1974 
11 τοΰ 1975. 

Βοήθημα 
τοκετού. 

1 0 6 τ ο ϋ 1 9 7 2 . 

Άνάκτησις 
τοΰ ποσοΰ 
δημοσίας 
βοηθείας 
μετά τόν 
θάνατον 
τοΰ λήπτου. 

'Εξουσία 
διορισμού 
Συμβουλευ
τικού Σώ
ματος. 

'Εξουσία 
'Υπουργικού 
Συμβουλίου 
νά έκδίδη 
κανονισμούς. 


