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Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 8 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΜΕΡΟΣ Ι—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991. Συνοπτικός 

τίτλος. 
2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια— 
«αιτητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ζητά δημόσιο βοήθημα ή 

υπηρεσία ή εκ μέρους του οποίου ζητείται βοήθεια ή υπηρεσία* 
«ανάπηρος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο εκ γενετής ή λόγω 

γεγονότος που του συνέβηκε πριν συμπληρώσει το 65ο έτος της 
ηλικίας του, πάσχει από μυοπάθεια, ημιπληγία, παραπληγία, 
τετραπληγία, σοβαρό ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων, απώλεια 
ή σοβαρή μείωση της όρασης και στους δύο οφθαλμούς, απώλεια ή 
σοβαρή μείωση της ακοής και στα δύο αυτιά, διανοητική καθυ
στέρηση ή άλλη αιτία, που προκαλεί ουσιώδη μείωση της σωματικής 
ή διανοητικής του ικανότητας. 

«βασικές ανάγκες» περιλαμβάνει τροφή, απαραίτητη ένδυση και 
υπόδηση, υδατοπρομήθεια, καύσιμα και φωτισμό και είδη υγιεινής 
διαβίωσης για τον αιτητή και για κάθε πρόσωπο που εξαρτάται από 
αυτόν 

«δημόσιο βοήθημα» σημαίνει βοήθημα σε μετρητά ή/ και σε είδος 
με βάση το μηνιαίο επίδομα ή με άλλο τρόπο* 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας, ή τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντι
πρόσωπο του* 

«ειδικές ανάγκες» περιλαμβάνει στέγαση, ιατρική και φαρμα
κευτική περίθαλψη που δεν παρέχεται από Κρατικές Υπηρεσίες 
δωρεάν καθώς και άλλες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από την 
ψυχική υγεία ή οποιαδήποτε ανικανότητα του αιτητή ή του λήπτη ή 
των εξαρτωμένων του και των οποίων η ικανοποίηση θα μειώσει το 
βαθμό εξάρτησης τους από δημόσιο βοήθημα* περιλαμβάνει επίσης 
ανάγκες σχετικές με την προσωπική άνεση του λήπτη και των 
προσώπων που εξαρτώνται από τον ίδιο* 

«εισόδημα και οικονομικοί πόροι» σε σχέση με οποιοδήποτε 
αιτητή ή λήπτη περιλαμβάνει— 

(ί) Καθαρό εισόδημα από την εργασία ή/και από την περιουσία 
και οποιαδήποτε σύνταξη* 

(ii) εισόδημα από εισφορές προσώπων που είναι υπεύθυνα 
σύμφωνα με το Νόμο να συντηρούν τον αιτητή ή λήπτη* 

(iii) εισόδημα ή χορήγημα ή άλλο ωφέλημα που παρέχεται από το 
Κράτος* 
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(iv) εισόδημα από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από 
οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο· 

(ν) καθαρό εισόδημα, χορήγημα ή άλλο ωφέλημα, το οποίο ο 
αιτητής ή λήπτης λαμβάνει ή δικαιούται με βάση οποιο
δήποτε νόμο να λάβει ατ«3 οποιαδήποτε πηγή, το οποίο ο 
Διευθυντής θεωρεί κατάλληλο για 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 εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή αρνείται να υποστεί ιατρική 
περίθαλψη ή εξέταση η οποία θα υποβοηθούσε αυτό να εξασφαλίσει 
προσοδοφόρα εργασία, ή αρνείται να αποδείξει την ανικανότητα του 
για εργασία· 

«έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
ως συνέπεια της Τούρκικης εισβολής και η οποία εξακολουθεί να 
υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση 
που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
ορίσει ημερομηνία λήξης της κατάστασης αυτής. 

«εκτοπισμένος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο αμέσως 
πριν από την Τούρκικη εισβολή είχε τη συνηθισμένη διαμονή ή έδρα 
του ή το κέντρο των εργασιών του σε περιοχή η οποία λόγω της 
εισβολής ή ως συνέπεια αυτής έχει καταστεί απροσπέλαστη ή 
πληγείσα* 

«εξαρτώμενο πρόσωπο» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο ο 
αιτητής ή λήπτης έχει υποχρέωση να συντηρεί δυνάμει του άρθρου 
12· 

«καθαρό εισόδημα» σημαίνει το εισόδημα που απομένει αφού 
αφαιρεθούν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για απόκτηση του 
ακαθάριστου εισοδήματος· 

«κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση 
τον παρόντα Νόμο· 

«λήπτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο λαμβάνει δημόσιο βοήθημα 
ή υπηρεσία ή για το οποίο παρέχεται τέτοιο βοήθημα ή υπηρεσία· 

«μόνος γονέας» σημαίνει άγαμη μητέρα, χήρο, χήρα ή πρόσωπο 
του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος εκτίει ποινή φυλάκισης πάνω από 
πέντε χρόνια ή κηρύχθηκε σε αφάνεια, ή απελάθηκε από τη 
Δημοκρατία και που έχει εξαρτώμενα παιδιά· 

«συγγενής» σημαίνει γονέα, θετό γονέα, παππού, γιαγιά, αδελφό, 
αδελφή, θεία, θείο, ανεψιό ή ανεψιά, και σε περίπτωση εξώγαμου 
τέκνου, πρόσωπο που θα είχε την ίδια συγγένεια με αυτό αν δεν ήταν 
εξώγαμο· 

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

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

ΜΕΡΟΣ II — ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 
Παροχή 3.—(1) Σε κάθε πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία και 
Βο'μθιΓθυ ΧΟυ ο π ο * ο υ τ ο ε1 0^1!^0 κ α ι ο ι άλλοι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν 
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για τις βασικές ή και ειδικές του ανάγκες, παρέχεται, ύστερα από αίτηση 
του στο Διευθυντή, δημόσιο βοήθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Δημόσιο βοήθημα δεν παρέχεται— 
(α) Για οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο αιτητής 

απασχολείται πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία: 
Νοείται ότι, εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ο Διευ

θυντής δύναται να εγκρίνει την παροχή δημόσιου βοηθήματος 
στα ακόλουθα πρόσωπα, έστω και αν αυτά απασχολούνται 
πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία— 

(ί) Σε ανάπηρα πρόσωπα, 
(ii) στο μοναδικό γονέα οικογένειας, 

(iii) σε γονέα που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα κάτω των 
δεκαοκτώ ετών τα οποία διαμένουν μαζί του, ή 

(ΐν) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο λόγω εξαιρετικά 
σοβαρών οικογενειακών περιστάσεων χρειάζεται 
οικονομική βοήθεια για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος 
διάσπασης ή διάλυσης της οικογένειας του* 

(β) για οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο αιτητής εκούσια 
παραμένει άνεργος' 

(γ) για οποιαδήποτε περίοδο μεγαλύτερη από ένα ημερολογιακό 
μήνα, κατά την οποία ο αιτητής απουσιάζει από τη Δημοκρατία* 

(δ) για οποιαδήποτε περίοδο μεγαλύτερη από ένα ημερολογιακό 
μήνα, κατά την οποία ο αιτητής εισήχθηκε σε νοσοκομείο ή 
άλλο ίδρυμα με δαπάνες της Δημοκρατίας ή δωρεάν 

(ε) αν το μέρος της κατοικίας του αιτητή ή το μέρος της κατοικίας 
οποιουδήποτε προσώπου που διαμένει στη Δημοκρατία και είναι 
υπόχρεο σύμφωνα με το νόμο να τον συντηρεί, δεν είναι 
ελεύθερα προσιτό στο Διευθυντή, σε οποιοδήποτε εύλογο 
χρόνο, για τη διεξαγωγή έρευνας η οποία δυνατό να θεωρηθεί 
αναγκαία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, νοουμένου ότι ο 
Διευθυντής δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να εγκρίνει την 
παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκλείεται με 
αυτό 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, (εφόσο τούτο είναι 
εφικτό) με τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει το εισόδημα 
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 αξιοποίηση 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 με 
μόνο δικαιολογητικό ότι ασχολείται με τη φροντίδα των 
ανήλικων τέκνων του όταν εξ αντικειμένου υπαλλακτικές 
διευθετήσεις θα ήταν δυνατό να γίνουν για τη φροντίδα αυτή 
σύμφωνα με τη συμβουλή του Διευθυντή* 

(θ) αν ο αιτητής αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες ή στοιχεία στο 
Διευθυντή σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση ή σε 
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Δημόσιο 
βοήθημα 
σε έκτακτες 
περιπτώσεις. 

Απόφαση 
κατά πόσο 
ένα πρόσωπο 
πληροί τους 
όρους για 
βοήθεια. 

Ποσό 
δημόσιων 
βοηθημάτων. 

Συγκατοίκηση 
προσώπων. 

Ειδικές 
ανάγκες. 

σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο θα επηρεάσει, 
κατά ουσιώδη τρόπο, οποιαδήποτε σχέδια ή οποιεσδήποτε 
αποφάσεις που θα ληφθούν από το Διευθυντή αναφορικά με την 
αποκατάσταση του ή το δικαίωμα του για δημόσιο βοήθημα. 

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3, ο 
Διευθυντής μπορεί να παρέχει δημόσιο βοήθημα σε πρόσωπο το οποίο 
ευρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη του βοηθήματος αυτού ως αποτέλεσμα 
ειδικών προσωπικών περιστάσεων, ή απροσδόκητης, ή έκτακτης 
κατάστασης που επηρεάζει το εν λόγω πρόσωπο ενεργώντας για το 
σκοπό αυτό, ο Διευθυντής δύναται να παραβλέψει την ανάγκη διε

ξαγωγής πλήρους έρευνας σε σχέση με το πρόσωπο αυτό, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 17, ή την αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις 
των κανονισμών αναφορικά με τη διαδικασία παροχής του βοηθήματος. 

5. Η απόφαση αν κάποιος αιτητής ή λήπτης πληροί τις προϋποθέσεις 
για παροχή σ' αυτόν δημόσιου βοηθήματος καθώς και για το ύψος του 
βοηθήματος στο οποίο δικαιούται, αποτελεί καθήκον του Διευθυντή και 
κάθε τέτοια απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται με βάση 
αυτόν: 

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει σε οποιοδήποτε 
Λειτουργό του Τμήματος του, ή επιτροπή αποτελούμενη από 
Λειτουργούς του Τμήματος του, ή από άλλα πρόσωπα, να εξετάζει 
ορισμένα θέματα που αναφύονται από την αίτηση και να υποβάλλει στον 
ίδιο σχετική έκθεση. 

6. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσό των 
δημόσιων βοηθημάτων το οποίο παρέχεται σε κάποιο πρόσωπο για 
ικανοποίηση των βασικών ή και ειδικών του αναγκών είναι το ποσό 
κατά το οποίο το εισόδημα και οι οικονομικοί του πόροι υπολείπονται 
από το ποσό που είναι αναγκαίο για ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών 
του, όπως καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 11: 

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση το ποσό του δημόσιου βοηθήματος 
που παρέχεται για κάλυψη βασικών ή και ειδικών αναγκών δε θα είναι 
μικρότερο από £5.— κάθε μήνα. 

7. Εάν ο αιτητής συγκατοικεί με το σύζυγο ή τη σύζυγο 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 περίπτοση δύο προσώπων τα οποία συζούν ως 
σύζυγοι. 

8. Τα ποσά τα πληρωτέα σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για την παροχή σ' αυτό δημόσιου 
βοηθήματος περιλαμβάνουν την κάλυψη ειδικών αναγκών του προσώπου 
αυτού ως εξής: 

(α) Αν ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του το οποίο 
έχει υποχρέωση να συντηρήσει, υποφέρει από ψυχική ή 
σωματική ασθένεια ή από άλλη ανικανότητα, ή χρειάζεται 
άμεσα ένδυση ή οικιακό εξοπλισμό, παραχωρείται από το 
Διευθυντή τέτοια επιπρόσθετη βοήθεια η οποία κρίνεται 
αναγκαία-

(β) αν ο ίδιος δε διαθέτει ή δε δύναται να εξασφαλίσει δωρεάν 
στέγη ή κατάλυμα και ζεί σε υποστατικό με ενοίκιο, ο 
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Διευθυντής καταβάλλει σ' αυτόν το ποσό του ενοικίου, τους 
δημοτικούς φόρους ή άλλους παρόμοιους φόρους, αν υπάρχουν, 
τους οποίους οφείλει να πληρώνει, νοουμένου ότι, τηρουμένων 
των διατάξεων της παραγράφου (γ), το ανώτερο ποσό ενοικίου 
που θα καταβάλλεται δε θα υπερβαίνει τα πενήντα τοις εκατόν 
του ποσού που έχει ορισθεί για τις βασικές του ανάγκες και 
νοουμένου ότι το ποσό αυτό του ενοικίου 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 Διευθυντή, έπρεπε να καταβάλλεται ως 
ενοίκιο από τα τέκνα του τα οποία διαμένουν μαζί του* 

(γ) ο Διευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέπει, 
για περίοδο η οποία δε θα είναι μεγαλύτερη από δώδεκα 
συνεχείς μήνες, την πληρωμή μεγαλύτερου ποσού ενοικίου από 
εκείνο που πρέπει να καταβληθεί δυνάμει της παραγράφου (β), 
πιο πάνω, μέχρι ολόκληρο το ποσό του ενοικίου* 

(δ) αν ο ίδιος κατοικεί σε ιδιόκτητο υποστατικό, ο Διευθυντής θα 
καταβάλλει σ * αυτόν ποσό που θα καλύπτει: 

(i) Υποθηκευτικό τόκο για το εν λόγω υποστατικό, αν 
υπάρχει τέτο^ς, που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο 
του ποσού, το οποίο θα μπορούσε να καταβληθεί 
δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου αυτού, 
νοουμένου ότι το δάνειο είχε συναφθεί ένα τουλάχιστον 
έτος πριν την αίτηση για δημόσιο βοήθημα, εκτός αν ο 
Διευθυντής πεισθεί ότι ή υποθήκευση έγινε με καλή 
πίστη, 

(ii) επιδιορθώσεις κατοικίας που εγκρίνονται από πριν από 
το Διευθυντή, μέχρι ποσού πεντακόσιων λιρών, 

(Hi) τους δημοτικούς φόρους ή άλλους παρόμοιους φόρους, 
αν υπάρχουν τέτοιοι, τους οποίους είναι υπόχρεος να 
πληρώσει* 

(ε) αν ο ίδιος ή εξαρτώμενο του πρόσωπο έχει ανάγκη επαγ
γελματικής εκπαίδευσης ή εργαλείων ή άλλου εξοπλισμού, με 
τα οποία θα καταστεί υπό κανονικές συνθήκες οικονομικά 
αυτοσυντήρητος ή θα μειωθεί ο βαθμός εξάρτησης του από 
δημόσιο βοήθημα, ο Διευθυντής δύναται με αιτιολογημένη 
απόφαση του να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή χορηγήματος σ' 
αυτόν το οποίο δε θα υπερβαίνει τις £500 σε σχέση με τις 
ανάγκες αυτές* 

(στ) ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει την πληρωμή ποσού που δε 
θα υπερβαίνει τις £60 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 Διευθυντής μπορεί με κανονισμούς, ανάλογα με τις ανάγκες 
του λήπτη δημόσιου βοηθήματος, να εγκρίνει πρόσθετο μηνιαίο 
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επίδομα, από £6 μέχρι £12 για το λήπτη και £6 για κάθε 
εξαρτώμενο πρόσωπο του, για την κάλυψη δαπανών που είναι 
συναφείς με την προσωπική τους άνεση' 

(θ) ο Διευθυντής 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 συνέχιση της θα βοηθήσει στην 
ανεξαρτητοποίηση του από το δημόσιο βοήθημα ή θα μειώσει 
το ύψος του δημόσιου βοηθήματος. 

Εισοδήματα 9. Τα ακόλουθα εισοδήματα και οικονομικοί πόροι ενός αιτητή ή 
τα οποία λήπτη δε θα λαμβάνονται υπόψη για την παροχή δημόσιου βοηθήματος 
δεν υπολο , η , , . η „ , 
γίζονται. Ά Υ ια τ ο ν καθορισμό του ύψους τέτοιου βοηθήματος: 

(α) Καθαρό μηνιαίο εισόδημα από εργασία μέχρι £20, μέχρι £100 
όταν ο αιτητής είναι ανάπηρος και μέχρι £40 όταν ο αιτητής 
είναι άνω των 65 ετών ή είναι ψυχικά ασθενής και σε 
περίπτωση μεγάλης περιόδου απορίας το εισόδημα από εργασία 
για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία που ανέλαβε 
προσοδοφόρα εργασία* 

(β) εισόδημα και αποταμιεύσεις τέκνων ηλικίας κάτω των 18 ετών 
(γ) οποιοδήποτε βοήθημα γάμου, τοκετού ή κηδείας δυνάμει του 

Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(δ) οικονομίες του αιτητή ή λήπτη μέχρι του ποσού των πεντα

κοσίων λιρών και οικονομίες οποιουδήποτε μέλους της 
οικογένειας του, που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του 
το οποίο έχει νομική ευθύνη να συντηρεί, μέχρι του ποσού των 
διακόσιων πενήντα λιρών, νοουμένου ότι το ανώτατο ποσό 
οικονομιών για όλα τα μέλη της οικογένειας του δε θα 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες· 

(ε) κάθε χρηματικό ωφέλημα δυνάμει του περί Ανακουφίσεως 
Παθόντων Νόμου του 1988" 

(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 £100, οποιοδήποτε από τα δύο 
είναι μεγαλύτερο, αν αυτός είναι ο μόνος γονιός στην 
οικογένεια και έχει εξρρτώμενα πρόσωπα, και 

(η) οποιοδήποτε ποσό το οποίο καταβάλλεται από το Σχέδιο 
Επιδομάτων Τέκνων για πολύτεκνους. 

Δημόσιο 10. Ό τ α ν διαπιστώνεται ότι ο λήπτης αδυνατεί να χρησιμοποιήσει το 
βοήθημα σε π ο σ ο τ ο υ δημόσιου βοηθήματος για το σκοπό που αυτό παρέχεται, ο 

Διευθυντής 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, ίσου με το ποσό το οποίο ο 
λήπτης θα λάμβανε ως δημόσιο βοήθημα. 

Καθορισμός 11. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί σύμφωνα με τον 
κα·. αναθεώρηση παρόντα Νόμο για την κάλυψη των βασικών αναγκών του αιτηττί 
του ύψους η >γ » , , ^ Λ , , . 
δημόσιον καθορίζεται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίοι 
βοηθημάτων, αναθεωρούνται κάθε χρόνο. 
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ΜΕΡΟΣ III—ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
12.—{1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και ανεξάρτητα από 

οποιεσδήποτε διατάξεις σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο που ισχύει— 
(α) Ο άνδρας ευθύνεται για τη συντήρηση της συζύγου και των 

τέκνων του τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 
άγαμων τέκνων που διαμένουν μαζί του και αδυνατούν να 
συντηρούν τον εαυτό τους, αλλά δεν ευθύνεται για τη συν
τήρηση των άγαμων τέκνων του τα οποία είναι ανάπηρα και 
διαμένουν μαζί του· 

(β) η γυναίκα ευθύνεται για τη συντήρηση του συζύγου και των 
τέκνων της τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, στο μέτρο 
που ο σύζυγος αδυνατεί να πράξει αυτό ή των άγαμων τέκνων, 
που διαμένουν μαζί της και αδυνατούν να συντηρούν τον εαυτό 
τους αλλά δεν ευθύνεται για τη συντήρηση των άγαμων τέκνων 
της τα οποία είναι ανάπηρα και διαμένουν μαζί της· 

(γ) το τέκνο που είναι ηλικίας άνω των 18 ετών ευθύνεται για τη 
συντήρηση των γονέων του, που αδυνατούν να συντηρήσουν 
τους εαυτούς τους: 

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, εκτοπισθέν 
τέκνο ή τέκνο εκτοπισθέντος γονέα δεν εμπίπτει στις διατάξεις της πιο 
πάνω παραγράφου. 

(2) Στο άρθρο αυτό η αναφορά στα τέκνα ενός άνδρα περιλαμβάνει 
αναφορά σε τέκνα για τα οποία αυτός έχει κηρυχθεί από το Δικαστήριο 
ως ο υποτιθέμενος πατέρας και η αναφορά σε τέκνα μιας γυναίκας 
περιλαμβάνει αναφορά στα εξώγαμα τέκνα της, αν υπάρχουν τέτοια, και 
η αναφορά στους γονείς ενός τέκνου περιλαμβάνει αναφορά στο γονέα 
που κηρύχθηκε από το Δικαστήριο ως ο υποτιθέμενος γονέας του. 

13.—(1) Ο καθένας οφείλει να επιστρέψει στο Διευθυντή οποιοδήποτε 
ποσό δημόσιου βοηθήματος που λήφθηκε από αυτόν ως συνέπεια 
παράλειψης να αποκαλύψει ή που δήλωσε με ανακρίβεια ουσιώδες 
γεγονός, ανεξάρτητα αν η 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) του άρθρου 
αυτού δύναται να ανακτηθεί από το Διευθυντή με κρατήσεις από τη 
βοήθεια, που τυχόν καταβάλλεται δυνάμει του Νόμου αυτού. 

(3) Κάθε δωρεοδόχος ευθύνεται για την απόδοση του ποσού του 
δημόσιου βοηθήματος που καταβλήθηκε στο λήπτη αν ο τελευταίος, 
}ΐετά τη θέσπιση του_παρόντος Νόμου, είχε μεταβιβάσει ή εκχωρήσει 
στον εν λόγω δωρεοδόχο~σποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ως 
συνέπεια της μεταβίβασης ή εκχώρησης της οποίας ο λήπτης περιήλθε 
σε κατάσταση που ικανοποιούσε τους όρους παροχής δημόσιου 
βοηθήματος: 

Νοείται ότι το ολικό ποσό των χρημάτων που θα επιστραφούν δε θα 
υπερβαίνει την εμπορική αξία της εν λόγω περιουσίας κατά το χρόνο 
που έγινε η μεταβίβαση ή εκχώρηση της. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

14.—(1) Ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 
αυτού, να παρέχει διαμονή, περίθαλψη και μέριμνα σε πρόσωπα με 
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών τα οποία λόγω προχωρημένης ηλικίας, 

Ευθύνη 
συντήρησης 
συζύγων, 
τέκνων και 
γονέων. 

Επιστροφή 
δημόσιου 
βοηθήματος 
που λήφθηκε. 

Εξουσία 
του Διευθυντή 
να παρέχει 
διαμονή. 
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Πληρωμή για 
παρεχόμενη 
διαμονή, 
περίθαλψη 
και μέριμνα. 

Εξουσία του 
Υπουργού 
να εκδίδει 
Κανονισμούς. 

Εξέταση 
αιτήσεων 
και τήρηση 
στοιχείων 
από το 
Διευθυντή. 
Ποινές για 
παράλειψη 
συντήρησης. 

Ανάκτηση 
των δαπανών 
συντήρησης. 

Εκδοση 
διαταγμάτων 
συντήρησης. 

αναπηρίας ή οποιωνδήποτε άλλων συνθηκών, χρειάζονται οποιαδήποτε 
άλλη περίθαλψη και μέριμνα, εκτός από την ιατρική ή νοσοκομειακή, 
που δεν είναι διαφορετικά προσιτή σε αυτά. 

(2) Η διαμονή, περίθαλψη και μέριμνα που παρέχονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο θα είναι σε υποστατικά που βρίσκονται υπό τη διεύθυνση 
του Διευθυντή ή σε οποιαδήποτε άλλα υποστατικά που είναι εγκεκριμένα 
από τον ίδιο. 

15.—(1) Πρόσωπα στα οποία παρέχεται διαμονή, περίθαλψη ή 
μέριμνα δυνάμει του Μέρους αυτού, δυνατό να υποχρεωθούν από το 
Διευθυντή να πληρώσουν για τη διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα που τους 
παρέχεται. 

(2) Όταν η διαμονή, περίθαλψη ή μέριμνα παρέχεται από εθελοντικό 
οργανισμό ή από ιδιώτη, ο Διευθυντής θα πληρώνει στον εν λόγω 
οργανισμό ή τον ιδιώτη, τη διαφορά μεταξύ του ποσού που συμ
φωνήθηκε με τον οργανισμό αυτό ή ιδιώτη 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 
Διευθυντή. 

16. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός 
δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη λειτουργία και διοίκηση των 
υποστατικών υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή για τους σκοπούς του 
Μέρους αυτού. 

ΜΕΡΟΣ V— ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
17. Ο Διευθυντής εξετάζει όλες τις αιτήσεις για δημόσιο βοήθημα και 

τηρεί στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές και κοινωνικές περιστάσεις 
του αιτητή και τους λόγους για τους οποίους δημόσιο βοήθημα 
παρασχέθηκε ή απορρίφθηκε. 

18.—(1) 'Οταν ένα πρόσωπο επίμονα αρνείται ή παραλείπει να 
συντηρήσει οποιοδήποτε πρόσωπο το θ/coio υποχρεούται, δυνάμει των 
διατάξεων του Νόμου αυτού, να συντηρήσει, είναι ένοχο αδικήματος: 

Νοείται ότι ένα πρόσωπο δε θα θεωρείται ότι διέπραξε αδίκημα 
δυνάμει του άρθρου αυτού, αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι κατά τον 
ουσιώδη χρόνο δεν είχε τα μέσα να συντηρήσει οποιοδήποτε τέτοιο 
πρόσωπο. 

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του 
άρθρου αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου. 

19. 'Οταν παρέχεται δημόσιο βοήθημα σε περιπτώσεις που ο αιτητής 
έχει οποιοδήποτε συγγενή ο οποίος, δυνάμει του Νόμου είναι υπόχρεος 
να τον συντηρήσει, ο Διευθυντής 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. 

20.—(Ι) Το Δικαστήριο από το οποίο ένα πρόσωπο καταδικάστηκε 
για παράβαση του άρθρου 12 του Νόμου αυτού δύναται, με αίτηση του 
Διευθυντή, 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 



29 Ν. 8/91 
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 Διευθυντή 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 που καταδικάστηκε. 

(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 Διευθυντή, από 
καιρό σε καιρό, να αυξάνει ή ελαττώνει το ποσό οποιασδήποτε 
πληρωμής που πρέπει να γίνει με διαταγή του Δικαστηρίου. 

21. Όταν ένα πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμ
μορφωθεί με διάταγμα συντήρησης, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει 
όπως τα δυνάμει του διατάγματος συντήρησης οφειλόμενα καθυ
στερημένα ποσά επιβληθούν και ανακτηθούν ως ποινή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε Νόμου 
που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν, δύναται δε να επιβάλει φυλάκιση 
αντί να εκδώσει ένταλμα για εκτέλεση, νοουμένου ότι κανένα διάταγμα 
θα εκδίδεται για την ανάκτηση καθυστερημένων τα οποία κατέστησαν 
πληρωτέα περισσότερο από ένα έτος πριν την έκδοση του διατάγματος. 

22. Κάθε πρόσωπο το οποίο— 
(α) Με σκοπό να λάβει, είτε ο ίδιος είτε οποιοσδήποτε άλλος, 

δημόσιο βοήθημα, με βάπη το Νόμο αυτό* ή 
(β) με σκοπό να αποφύγει ή να μειώσει οποιαδήποτε ευθύνη με 

βάση το Νόμο αυτό, 
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 υπόκειται σε πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης 
και του προστίμου. 

23.—(1) Ο Διευθυντής σε συνεννόηση με το Λειτουργό Μετανά
στευσης, δύναται να εγκρίνει τις δαπάνες για τον επαναπατρισμό πολίτη 
άλλης χώρας (που στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως «πρόσωπο που 
βοηθήθηκε») αν διαπιστώσει ότι αυτό επιβάλλεται, έχοντας υπόψη τα 
περιστατικά της υπόθεσης και τα συμφέροντα και την ευημερία του 
προσώπου αυτού. 

(2) Αν το πρόσωπο που βοηθήθηκε κατέχει πόρους που δεν είναι 
άμεσα προσιτοί για την πληρωμή των δαπανών για τον επαναπατρισμό 
του, ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει την επιστροφή των δαπανών 
αυτών. 

24. Ο Διευθυντής δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής 
ευημερίας ή να προβαίνει σε διευθετήσεις με φιλανθρωπικούς οργα
νισμούς ή με άλλα πρόσωπα, για την παροχή, έναντι αμοιβής, 
υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας σε πρόσωπα αναφορικά με τα οποία 
εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία ο Διευθυντής 
ήθελε κρίνει κατάλληλα, για να προλάβει ή μειώσει εξάρτηση από 
κονδύλια δημόσιων βοηθημάτων, ή από υπηρεσίες που παρέχονται από 
το Τμήμα, ή να βοηθήσει πρόσωπα τα οποία έχουν τα πιο σοβαρά ή 
χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την εν λόγω εξάρτηση. 

25.—(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την καταβολή 
χορηγήματος θανάτου το οποίο να μην είναι μεγαλύτερο από εκατό 

Ποινές για 
παράλειψη 
συμμόρφωσης 
με διάταγμα 
συντήρησης. 
Κεφ. 155 
93 του 1972 

2 του 1975 
41 του 1978 
44 του 1983 

162 του 1989. 

Ψευδείς 
δηλώσεις. 

Εξουσία 
για έγκριση 
δαπανών 
επαναπατρισμού 
ξένου 
υπηκόου. 

Εξουσία 
παροχής 
κοινωνικών 
υπηρεσιών 
ευημερίας. 

Δαπάνες 
για την ταφή. 
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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. 

Βοήθημα 
τοκετού. 

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. 
Ανάκτηση 
του ποσού 
δημόσιας 
βοήθειας 
μετά το 
θάνατο του 
λήπτη. 

Εξουσία 
διορισμού 
Συμβουλευτικού 
Σώματος. 

Εξουσία 
Υπουργικού 
Συμβουλίου 
να εκδίδει 
Κανονισμούς. 
Καταργήσεις. 
!0 του 1975 
40 του 1976 
31 του 1981 
74 του 1987 
118 του 1988 
148 του 1988. 

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 θάνατο του, νοουμένου ότι δεν κατα
βάλλεται επίδομα κηδείας σχετικά με το θάνατο του προσώπου αυτού 
δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 1980. 

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

26. Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την καταβολή βοη
θήματος τοκετού το οποίο να μην είναι μεγαλύτερο των 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 του 1980. 

27. Οποιοδήποτε ποσό δημόσιου βοηθήματος που καταβλήθηκε σε 
δικαιούχο για οποιαδήποτε περίοδο η οποία ακολουθεί την ημερομηνία 
του θανάτου του δικαιούχου αυτού μπορεί να ανακτάται από την 
περιουσία του, εκτός εάν αυτή περιέρχεται ως κληρονομιά στον 
επιζήσαντα σύζυγο ή στα επιζήσαντα εξαρτώμενα του πρόσωπα ή στους 
επιζήσαντες εκτοπισθέντες συγγενείς του οι οποίοι διέμεναν μαζί του 
κατά το χρόνο του θανάτου του και είναι άποροι. 

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 Νόμου αυτού. 

29. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για 
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίοι 
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. 

30. Ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1975 
καταργείται χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία 
δυνατό να δημιουργήθηκαν από τον εν λόγω Νόμο. 


