
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015  Ν. 118(Ι)/2015 

118(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

109(Ι) του 2014 

135(Ι) του 2014 

173(Ι) του 2014 

195(Ι) του 2014 

3(Ι) του 2015. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμους του 2014 έως 2015 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμοι του 

2014 έως (Αρ. 2) του 2015. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στον ορισμό του όρου «άτομο με αναπηρία», αμέσως μετά τη λέξη 

«πιστοποίηση» (δέκατη γραμμή), της φράσης «ή πρόσωπο που 

πιστοποιείται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως 

πρόσωπο με μέτρια νοητική αναπηρία». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου 

(2) αυτού της φράσης «και είναι φοιτητής εντός ή εκτός της 

Δημοκρατίας» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «,όπως το 

πρόσωπο αυτό αναγνωρίζεται ως τέτοιο στην εκάστοτε 

απόφαση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας»· 
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 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (στ) του 

εδαφίου (2) αυτού της άνω και κάτω τελείας με άνω τελεία και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (ζ): 

   

   «(ζ) πρόσωπο το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερες 

προσωπικές συνθήκες, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν 

από αρμόδιο λειτουργό και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 

των παραγράφων (α) μέχρι (ε):». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (2) των 

λέξεων «μέχρι (στ)» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «μέχρι 

(ζ)». και 

   

 (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) της φράσης «, εφόσον είναι 

νόμιμα εξουσιοδοτημένος προς τούτο» (τέταρτη και πέμπτη 

γραμμή). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας με άνω τελεία στο τέλος της 

υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού και με 

την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 

(vi): 

  

  «(vi)  πρόσωπο το οποίο δύναται να υποβάλει αίτηση δυνάμει της 

παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4:». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (2), αμέσως 

μετά τη λέξη «νομοθεσίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «μη 
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λαμβανομένων υπόψη των τροφείων που απαιτούνται για 

πρόσωπα που διαμένουν σε στέγη ή σε ίδρυμα»· 

   

 (β) με τη διαγραφή της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (3). και 

   

 (γ) με τη διαγραφή στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (3) αυτού της λέξης «περαιτέρω» (πρώτη 

γραμμή). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (1) αυτού της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

    «Νοείται ότι οποιοδήποτε εισόδημα από σύνταξη από το 

ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων λαμβάνεται υπόψη ως 

εισόδημα για τους σκοπούς της νομοθεσίας από το μήνα που 

έπεται της ημερομηνίας που για πρώτη φορά πληρώθηκε·»· 

και 

   

 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ζ) του 

εδαφίου (2) της τελείας με άνω τελεία και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (η):  

   

   «(η)  το μηνιαίο τιμητικό επίδομα που παραχωρείται από 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών.». 

  

Τροποποίηση του 7.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

 (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118(I) του 

2015. 

Με την προσθήκη στην παράγραφο (α), αμέσως μετά τη 

λέξη «Χωρομετρίας» (τρίτη γραμμή), της φράσης   «, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ακίνητη 

ιδιοκτησία αξίας μέχρι εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), 

η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής εμπράγματου 

βάρους ή δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία 

έλαβε χώρα πριν την 11η Ιουλίου 2014 και η ημερομηνία 

αυτή δύναται να αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου 

του 2015». 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α), πριν από την 

πρώτη επιφύλαξη, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

    «Νοείται ότι τα πιο πάνω στοιχεία για τις ήδη 

υποβληθείσες αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται και να 

εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ένστασης 

που προβλέπεται στο άρθρο 32:»· 

   

 (γ) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης πρώτης 

επιφύλαξης της παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 

   

   

 

 

 

  «Νοείται περαιτέρω ότι, σε 

περίπτωση υποβολής ένστασης για 

την εκτίμηση, λαμβάνεται υπόψη η 

αρχική εκτίμηση, εκτός αν αυτή 
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118(Ι) του 2015. 

αναθεωρηθεί και στην περίπτωση 

αυτή, λαμβάνεται υπόψη η νέα 

εκτίμηση από την ημερομηνία 

αναθεώρησής της και καλύπτει 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν πριν 

από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2015:»· 

   

 (δ)  με την αντικατάσταση της υφιστάμενης δεύτερης 

επιφύλαξης της παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 

   

    «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της 

παρούσας παραγράφου, η ιδιόκτητη κατοικία στην 

οποία διαμένει ο αιτητής ή/και δικαιούχος δεν 

λαμβάνεται υπόψη, εφόσον η κατοικία αυτή δεν 

υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. 

ή/και»· 

   

 (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως μετά την 

υφιστάμενη πρώτη επιφύλαξη, των ακόλουθων νέων 

επιφυλάξεων: 

   

    «Νοείται περαιτέρω ότι δεν λαμβάνονται υπόψη 

οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά στοιχεία του αιτητή ή 

οποιουδήποτε άλλου μέλους της οικογενειακής 

μονάδας, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα προς χρήση- 

   

  (i) Είτε λόγω του ότι είναι αναγκαία για σκοπούς 
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θεραπείας ή αποκατάστασης ή 

αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας ή για 

άλλους λόγους που αιτιολογούνται λόγω του 

ότι πρόκειται για άτομο με αναπηρία·   

    

  

 

 

 

 

118(Ι) του 

2015. 

(ii) είτε λόγω του ότι είναι δεσμευμένα προς 

εξασφάλιση δανείου και η δέσμευση έλαβε 

χώρα πριν από την 11η Ιουλίου 2014 και η 

ημερομηνία αυτή δύναται να αναθεωρείται 

κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου 

του 2015.  

    

  (iii) είτε λόγω παροχής υποτροφίας ή/και 

σπουδαστικού δανείου.  

    

  (iv) είτε λόγω του ότι είναι επ’ ονόματι ανήλικων 

τέκνων και το γεγονός αυτό έλαβε χώρα πριν 

από την 11η Ιουλίου 2014. 

    

  (v) είτε λόγω του ότι είναι επ’ ονόματι ανήλικων 

τέκνων συνεπεία κληροδοτήματος ή 

κληρονομικού δικαιώματος ή/και 

εγκεκριμένων εράνων ή/και άλλων ιδιαίτερων 

λόγων.  

    

  (vi) είτε λόγω του ότι ο αιτητής ή οποιοδήποτε 

μέλος της οικογενειακής μονάδας είναι 

κάτοχος κοινού τραπεζικού λογαριασμού με 

τον υπερήλικα/συνταξιούχο γονέα του και το 

γεγονός αυτό έλαβε χώρα πριν από την 11η 
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Ιουλίου 2014 και νοουμένου ότι 

αποδεδειγμένα τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία προέρχονται από το γονέα, 

    

  υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τις είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (€20.000): 

    

    Νοείται έτι περαιτέρω ότι τα πιο πάνω στοιχεία για 

τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις δύνανται να 

υποβάλλονται και να εξετάζονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 

32:»· 

  

 (στ) με την προσθήκη στην υφιστάμενη δεύτερη επιφύλαξη της 

παραγράφου (β), αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται», των λέξεων 

«έτι έτι»· και 

   

 (ζ) με την προσθήκη στην υφιστάμενη τρίτη επιφύλαξη της 

παραγράφου (β), αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται», των λέξεων 

«έτι έτι». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη  

νέου 

άρθρου 13Α. 

 

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 13, του ακόλουθου νέου άρθρου 13Α: 

 

  

 «Εξουσιοδότησ

η  

προς 

Προϊστάμενο 

Υπηρεσίας. 

13Α.(1)  Ο αιτητής ή/και δικαιούχος ή/και 

οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας 

αναφορικά με άλλες κοινωνικές παροχές όπως 

ορίζεται στο Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 36, 
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66(Ι) του 1997 

74(Ι) του 1999 

94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 

2003 

4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 

2004 

231(Ι) του 

2004 

235(Ι) του 

2004 

20(Ι) του 2005 

80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 

2009 

123(Ι) του 

2009 

27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 

2011 

107(Ι) του 

2012 

14(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 

2013 

141(Ι) του 

2013 

υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο 

Υπηρεσίας για τη λήψη οποιωνδήποτε 

πληροφοριών από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, 

δυνάμει των διατάξεων του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου ή/και ασφαλιστικούς 

οργανισμούς ή/και άλλους οργανισμούς ή/και άλλες 

κρατικές αρχές. 
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5(Ι) το 2015 

26(Ι) του 2015 

35(Ι) του 2015 

71(Ι) του 2015 

93(Ι) του 2015 

109(Ι) του 

2015. 

   

   (2) Αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, 

ασφαλιστικός οργανισμός ή/και άλλος οργανισμός 

ή/και άλλη κρατική αρχή δεν υπέχει έναντι κανενός 

προσώπου οποιαδήποτε ευθύνη όταν προβαίνει σε 

αποκάλυψη πληροφοριών προς τον Προϊστάμενο 

Υπηρεσίας, εφόσον έχει λάβει έντυπο 

εξουσιοδότησης. 

   

   (3) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) δύνανται να ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση και 

τέτοια ανάκληση έχει ισχύ από την ημερομηνία της 

ανάκλησης, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ. 

   

   (4) Πρόσωπο το οποίο ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) 

παύει να είναι δικαιούχος άλλης κοινωνικής 

παροχής από την ημερομηνία ανάκλησης της 

εξουσιοδότησης. 

   

   (5) Οποιοδήποτε πρόσωπο ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) 

οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο 

Υπηρεσίας για την ανάκληση.». 

  

Τροποποίηση του 9.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 



 10 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 118(Ι) του 

2015. 

 «Νοείται περαιτέρω ότι ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας 

δύναται να λάβει υπόψη οποιαδήποτε αποξένωση 

ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και κινητής περιουσίας ή/και 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, η οποία έλαβε χώρα 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και η ημερομηνία αυτή θα 

αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

10.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

   «Νοείται έτι περαιτέρω ότι η οικογενειακή μονάδα αναφορικά με 

τον αιτητή ή/και δικαιούχο δύναται να μην περιλαμβάνει οποιοδήποτε 

πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο παρόν άρθρο, εφόσον πρόκειται 

για αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες επιβεβαιώνονται από 

αρμόδιο λειτουργό.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

11.  Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του  άρθρου 16 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτής της τελείας 

με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

   «Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της 

σύμβασης ενοικίασης είναι μεγαλύτερο από το μηνιαίο ποσό που 

ορίζεται και υπολογίζεται με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει της παραγράφου (β) του 

άρθρου 38, το ποσό που καταβάλλεται δύναται να αυξάνεται κατά 
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είκοσι τοις εκατόν (20%) στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία και κατά 

πενήντα τοις εκατόν (50%) στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία που 

διακινείται με αναπηρικό τροχοκάθισμα ή/και ατόμου με αναπηρία με 

αυξημένες ανάγκες φροντίδας, προσβασιμότητας και άλλων 

προσαρμογών.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 32 του 

βασικού νόμου. 

12.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) 

 

 

 

 

118(Ι) του 

2015. 

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) των λέξεων 

«τριάντα (30) ημέρες» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις 

«εξήντα (60) ημέρες» και με την προσθήκη, αμέσως 

μετά τη φράση «από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της 

απόφασης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου 

του 2015»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) της φράσης «τον 

ένα (1) επιπρόσθετο μήνα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), 

με τη φράση «τους τρεις (3) επιπρόσθετους μήνες»· 

και 

   

 (γ) 

 

 

 

118(Ι) του 

2015. 

 

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) της φράσης 

«δυνάμει των παραγράφων (δ) και (ε)» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «δυνάμει των παραγράφων (β) 

μέχρι (ε)» και με την προσθήκη, στο τέλος αυτού, της 

φράσης «ή τις διατάξεις του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου 

του 2015». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

13.  Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 

  

    

 118(I) του 

2015. 

 « (6)  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 δύναται 

να υποβληθεί αίτηση για παροχή ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος από χαμηλοσυνταξιούχο, 

ο οποίος δεν υπέβαλε την εν λόγω αίτηση με βάση 

τις διατάξεις του άρθρου 35, για ανυπέρβλητους 

προσωπικούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους 

υγείας: 

   

   Νοείται ότι ο αιτητής δεν έχει δικαίωμα σε 

αναδρομική καταβολή του επιδόματος 

χαμηλοσυνταξιούχου.». 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

14.-(α)  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2015. 

  

   (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), η 

παράγραφος (β) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι 

τέθηκε σε ισχύ από την 11η Ιουλίου 2014. 

 

 

 


