
E.E., Παρ. I, 2711 Ν. 118/88 
Αρ. 2336, 8.7.88 

Ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 118 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων 

και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 
1975 έως 1987 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμοι του 1975 έως 1988. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού του όρου «βασικαί 

ανάγκαι» και της αντικαταστάσεως του, διά του ακολούθου νέου 
ορισμού: 

«'βασικαί ανάγκαι' περιλαμβάνει τροφήν, απαραίτητον έν
δυσιν και υπόδησιν, καύσιμα και φωτισμόν, και είδη υγιεινής 
διαβιώσεως διά τον αιτητήν και διά παν εξ αυτού εξαρτώ
μενον πρόσωπον»· 

(β) διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού του όρου «ειδικαί 
ανάγκαι» και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου 
ορισμού: 

«'ειδικαί ανάγκαι' περιλαμβάνει στέγασιν, ιατρικήν και 
φαρμακευτικήν περίθαλψιν μη παρεχομένην υπό Κρατικών 
Υπηρεσιών δωρεάν, και ετέρας ανάγκας αι οποίαι προκύ
πτουν εκ της ψυχικής υγείας ή οιασδήποτε άνικανότητος του 
αιτητού ή του λήπτου ή των εξ αυτού εξαρτωμένων και των 
οποίων η ικανοποίησις θα μειώση τον βαθμόν εξαρτήσεως 
των εκ δημοσίων βοηθημάτων, ως και ανάγκας συναφείς προ 
την προσωπικήν άνεσιν του λήπτου και των εξ αυτού 
εξαρτωμένων προσώπων»· 

(γ) διά της διαγραφής εκ της παραγράφου (ιιι) του ορισμού του 
όρου «εισόδημα και οικονομικοί όροι» των λέξεων «εθελοντικών 
σωμάτων ή οργανισμών ή οιουδήποτε προσώπου»· 

(δ) διά της διαγραφής της παραγράφου (ν) του ορισμού του όρου 
«εισόδημα και οικονομικοί πόροι» και της αντικαταστάσεως της 
διά της ακολούθου παραγράφου· 

«(ν) τριάκοντα τοις εκατόν του καθαρού εισοδήματος των 
τέκνων αυτού, εάν έχη τοιαύτα, ηλικίας 1618 ετών άτινα 
διαμένουν εν τη αυτή οικία μετ' αυτού»· και 

(ε) διά της διαγραφής της λέξεως «νόθου» εκ του ορισμού του όρου 
«συγγενής» και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«εξωγάμου». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

10 του 1975 
40 του 1976 
31 του 1981 
74 του 1987. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
της επιφυλάξεως της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού και της 
αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι, οσάκις υφίστανται ειδικαί περιστάσεις, ο Διευθυντής 
δύναται να εγκρίνη την παροχήν δημοσίου βοηθήματος εις τα 
ακόλουθα πρόσωπα, έστω και έαν ταύτα απασχολούνται πλήρως εις 
προσοδοφόρον εργασίαν— 

(ι) εις ανάπηρα πρόσωπα* 
(ιι) εις τον μόνον γονέα οικογενείας· 

(ιιι) εις γονέα έχοντα τέσσαρα τουλάχιστον τέκνα κάτω των δέκα 
οκτώ ετών διαμένοντα μετ' αυτού· 

(ιν) εις οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον λόγω εξαιρετικώς σοβαρών 
οικογενειακών περιστάσεων χρήζει οικονομικής βοηθείας προς 
αποσόβησιν του κινδύνου διασπάσεως ή διαλύσεως της οικο

γενείας του.». 
4. Η επιφύλαξις του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται διά 

της αντικαταστάσεως του αριθμού «£3» (τρίτη γραμμή) διά του αριθμού 
«£5». 

5. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (β) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«συν τω βασικώ τιμολογίω ύδατος» και της αντικαταστάσεως 
των διά των λέξεων «συν τω τιμολογίω ύδατος μέχρι ανωτάτου 
ποσού £5»· 

(β) διά της εκ της παραγράφου (γ) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«τους εξ συνεχείς» και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων 
«τους δώδεκα συνεχείς»· 

(γ) διά της εκ της υποπαραγράφου (ιι) της παραγράφου (δ) αυτού 
διαγραφής της λέξεως «πεντήκοντα» και της αντικαταστάσεως 
της διά της λέξεως «πεντακοσίων»· 

(δ) διά της εκ της υποπαραγράφου (ιιι) της παραγράφου (δ) αυτού 
διαγραφής των λέξεων «το βασικόν τιμολόγιον ύδατος», και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «το τιμολόγιον ύδατος 
μέχρι ανωτάτου ποσού £5»· 

(ε) διά της προσθήκης εις την παράγραφον (ε) αυτού, ευθύς μετά 
τας λέξεις «εάν ούτος» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή 
εξαρτώμενόν του πρόσωπον» και διά της εξ αυτής αντικα
ταστάσεως του αριθμού «£100» {έκτη γραμμή) διά του αριθμού 
«£500»· και 

(στ) διά της προσθήκης, ευθύς μετά την παράγραφον (ε) αυτού, των 
ακολούθων νέων παραγράφων (στ), (ζ) και (η): 

«(στ) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπη την πληρωμή ν ποσού 
μη υπερβαίνοντος τας £60 ετησίως διά την κάλυψιν των 
δαπανών διά θέρμανσιν 

(ζ) επιπροσθέτως οιουδήποτε ποσού το οποίον χορηγείται 
διά ειδικάς ανάγκας, εις περίπτωσιν αναπήρου προσώπου, 
θα παρέχεται και ειδικόν επίδομα διά προσωπικός 
ανάγκας, ίσον με το 1/2 του επιδόματος το οποίον 
χορηγείται εις το εν λόγω ανάπηρον πρόσωπον διά 
βασικάς ανάγκας· 
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(η) ο Διευθυντής δύναται, αναλόγως των αναγκών λήπτου 

δημοσίου βοηθήματος, να εγκρίνη επιπρόσθετον επίδομα 
ύψους μέχρι £12.— μηνιαίως δια την κάλυψιν δαπανών 
συναφών προς την προσωπικήν άνεσιν του λήπτου και 
επιπρόσθετον επίδομα ύψους μέχρι £6.— μηνιαίως δι' 
έκαστον εξαρτώμενον πρόσωπον του λήπτου διά την 
κάλυψιν δαπανών συναφών προς την προσωπικήν άνεσιν 
του εν λόγω εξαρτωμένου προσώπου.». 

6. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (α) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«εισόδημα μέχρι £5» και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «εισόδημα εξ εργασίας μέχρι £100»· 

(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) αυτού και της ανα

ριθμήσεως των υφισταμένων παραγράφων (δ), (ε) και (στ) αυτού 
ως παραγράφων (γ), (δ) και (ε), αντιστοίχως· 

(γ) διά της προσθήκης, ευθύς μετά την παράγραφον (ε) αυτού (ως 
έχει αναριθμηθή), των ακολούθων νέων παραγράφων: 
«(στ) οιαδήποτε συνεισφορά τέκνων αιτητού ή λήπτου δια

μενόντων εις το εξωτερικόν ή συνεισφορά αγαθοεργού ή 
φιλανθρωπικού ιδρύματος' 

(ζ) πεντήκοντα τοις εκατόν του καθαρού εισοδήματος εξ 
εργασίας του αιτητού ή λήπτου, εάν ούτος είναι ο μόνος 
γονεύς εις την οικογένειαν και έχη εξαρτώμενα πρό

σωπα

(η) οιονδήποτε ποσόν το οποίον καταβάλλεται από το Σχέ

διον Επιδομάτων Τέκνων διά πολυτέκνους.». 
7. Το άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού 

διαγραφής των λέξεων «από καιρού εις καιρόν» και της αντικαταστά
σεως των διά της λέξεως «ετησίως». 

8. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Διά της προσθήκης εις το τέλος της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) αυτού της ακολούθου επιφυλάξεως: 
«Νοείται ότι ο ανήρ δεν ευθύνεται διά την συντήρησιν των 

ως είρηται διαμενόντων μετ' αυτού αγάμων τέκνων του, εάν 
ταύτα είναι ανάπηρα και ούτος αδύνατη να τα συντήρηση·»· 

(β) διά της προσθήκης εις το τέλος της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) αυτού της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι η γυνή δεν ευθύνεται διά την συντήρησιν των 
ως είρηται διαμενόντων μετ' αυτής αγάμων τέκνων της, εάν 
ταύτα είναι ανάπηρα και αύτη αδύνατη να τα συντήρηση·»· 

(γ) διά της εις την επιφύλαξιν της παραγράφου (γ) αυτού ενθέσεως 
ευθύς μετά την λέξιν «καταστάσεως» (πρώτη γραμμή) των 
λέξεων «εκτοπισθέν τέκνον»· και 

(δ) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της λέξεως «νόθα» 
και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «εξώγαμα». 

9. Το εδάφιον (3) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «Συγγενής ή τέκνον 
λήπτου» και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «Πας 
δωρεοδόχος»· και 

Τροποποίησις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 



Τροποποίησις 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάστα
σις του άρθρου 
15 του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «συγγενή ή τέκνον, προ 

της αιτήσεως του διά δημόσιον βοήθημα,» και της αντικατα
στάσεως των διά της λέξεως «δωρεοδόχου». 

10. Το άρθρον 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της προσθήκης εις το εδάφιον (1) αυτού, ευθύς μετά την 

λέξιν «διαμονήν», των λέξεων «περίθαλψιν και μέριμναν»· και 
(β) διά της προσθήκης εις το εδάφιον (2) αυτού, ευθύς μετά την 

λέξιν «διαμονή», των λέξεων «περίθαλψις και μέριμνα». 
11. Το άρθρον 15 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 

διά του ακολούθου άρθρου: 
«Πληρωμή διά 15.—(1) Πρόσωπα εις άτινα παρέχεται διαμονή, περίθαλψις 
παρεχομένην ή μέριμνα, δυνάμει του παρόντος Μέρους, δυνατόν να 
περίθαλψιν υποχρεωθώσι να πληρώσωσι διά την διαμονήν, περίθαλψιν ή 
και μέριμναν. μέριμναν η οποία τους παρέχεται, ως ήθελε καθορισθή υπό 

του Διευθυντού. 
(2) Οσάκις η διαμονή, περίθαλψις ή μέριμνα παρέχηται 

υπό εθελοντικού οργανισμού ή υπό ιδιώτου, ο Διευθυντής θα 
πληρώνη εις τον ρηθέντα οργανισμόν ή ιδιώτη ν την δια
φοράν μεταξύ του ποσού του συμφωνηθέντος μετά του εν 
λόγω οργανισμού ή ιδιώτου διά την τοιαύτην διαμονήν, 
περίθαλψιν ή μέριμναν και του ποσού το οποίον το 
πρόσωπον, προς το οποίον παρέχεται η διαμονή, περίθαλψις 
ή μέριμνα ή μέλλει να παρέχηται η διαμονή, περίθαλψις ή 
μέριμνα, θα ηδύνατο να πλήρωση διά ταύτην, ως θα 
εξετιμάτο υπό του Διευθυντού.». 

12. Το άρθρον 24 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της ενθέσεως, 
ευθύς μετά τας λέξεις «διά την παροχή ν» (τρίτη γραμμή), των λέξεων 
«έναντι αμοιβής». 

13. Το άρθρον 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «δέκα λιρών» και της 

αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «εκατόν λιρών»* και 
(β) διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «νοουμένου ότι» και της 

αντικαταστάσεως των διά της λέξεως «εάν». 
14. Το άρθρον 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «δέκα λιρών» και της 

αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «πεντήκοντα λιρών»· και 
(β) διά της ενθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «πρόσωπον» (πέμπτη 

γραμμή), της λέξεως «δεν». 
15. Το άρθρον27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της ενθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «θα» (δευτέρα γραμμή), 
των λέξεων «δύναται να» και 

(β) διά της προσθήκης εις το τέλος αυτού των ακολούθων λέξεων: 
«ή τους επιζήσαντος εκτοπισθέντος συγγενείς του απο

βιώσαντος οίτινες συνεβίουν μετ' αυτού κατά τον χρόνον του 
θανάτου αυτού και τυγχάνωσιν άποροι.». 


