
Ν. 148/88 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2340 της 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 148 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1988 

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

και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1988 και θα 
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρε
σιών Νόμων του 1975 έως 1988 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέ
ρονται ομού ως οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμοι 
του 1975 έως (Αρ. 2) του 1988. 

2. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εις την παράγραφον (β) αυτού προσθήκης των λέξεων 

«ανά διμηνίαν» ευθύς μετά την φράσιν «συν τω τιμολογίω 
ύδατος μέχρι ανωτάτου ποσού £5.—» (τετάρτη γραμμή)· και 

(β) διά της εις την υποπαράγραφον (ιιι) της παραγράφου (δ) αυτού 
προσθήκης των λέξεων «ανά διμηνίαν» ευθύς μετά την φράσιν 
«το τιμολόγιον ύδατος μέχρι ανωτάτου ποσού £5.—» (πρώτη 
γραμμή). 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
10 του 1975 
40 του 1976 
31 του 1981 
74 του 1987 
118 του 1988. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της διαγραφής των λέξεων «καθαρόν εισόδημα εξ εργασίας μέχρι 
£100.—» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων 
«καθαρόν εισόδημα εξ εργασίας μέχρι £15.— και μέχρι £100.— όταν ο 
αιτητής είναι ανάπηρος». 

4. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της επιφυλάξεως της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού διαγραφής των λέξεων «και ούτος αδυνατεί να τα συντή
ρηση» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί)* 

(β) διά της εκ της επιφυλάξεως της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
αυτού διαγραφής των λέξεων «και αύτη αδύνατη να τα συντή
ρηση» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί)' και 

(γ) διά της ενθέσεως εις την επιφύλαξιν της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1) αυτού ευθύς μετά την λέξιν «καταστάσεως» (πρώτη 
γραμμή) των λέξεων «εκτοπισθέν τέκνον ή». 


