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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
95(Ι) του 2006 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιων 

Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και 

Υπηρεσιών Νόμο του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών 

Νόμοι του 2006 και 2012. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 

όρων «άγαμος γονέας» και «μόνος γονέας» και των ορισμών τους. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση 

της διάταξης «σε μόνο γονέα οικογένειας» στην υποπαράγραφο (ii) 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (10). 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την κατάργηση των παραγράφων (β), (ζ) και (ιγ) αυτού. 

  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου 30Α. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 30 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: 

  

 «Μεταβατική Διάταξη. 

 

 

 

 

 
 

167(Ι) του 2002 

22(Ι) του 2003 

57(Ι) του 2003 

30Α.  Άγαμος γονέας ή μόνος γονέας που θα 

έχει λάβει, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα 

κατά τον οποίο αρχίζει η ισχύς του παρόντος 

Νόμου, δημόσιο βοήθημα υπό την ιδιότητα του 

αυτή, δε θα δικαιούται να λάβει παράλληλα 

επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο με βάση τις 

διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος 
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136(Ι) του 2007 

194(Ι) του 2007 

55(Ι) του 2010 

189(Ι) του 2011. 

Τέκνου Νόμων του 2002-2011».  
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