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Ο περί Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
314 του 1987 
166 του 1988 
75 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος. 

Αριθμός 35(1) του 1996 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 ΜΕΧΡΙ 1991 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: . 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιδόματος Τέκνου (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιδόματος 
Τέκνου Νόμους του 1987 μέχρι 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βα

σικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Επιδόματος Τέκνου Νόμοι του 1987 μέχρι 1996. 

2. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «είκοσι ενός» (πρώτη 
γραμμή) με τις λέξεις «είκοσι πέντε». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «είκοσι» 

(πρώτη γραμμή) με τη λέξη «είκοσι τέσσερις»· και 
(β) με την προσθήκη των πιο κάτω νέων εδαφίων (3) και (4): 

«(3) Το ύψος του επιδόματος τέκνου αναπροσαρμόζεται από την 
1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου 
όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τον τελευταίο χρόνο σε 
σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά τον αμέσως προη

γούμενο χρόνο. 
(4) Το ποσό της αύξησης από την εφαρμογή του εδαφίου (3) στρογ

γυλεύεται στο πλησιέστερο σεντ.». 
4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο εδάφιο: 
«(2) Όταν ο δικαιούχος επιδόματος τέκνου δεν το εισπράξει την 

ημέρα κατά την οποία αυτό είναι εισπρακτέο, το δικαίωμα για λήψη του 
επιδόματος αποσβένεται μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την εν 
λόγω ημέρα.». 

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτός από την παράγραφο (α) του 
άρθρου 3 της οποίας η ισχύς λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1996. 


