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Αριθμός 4615 Δευτέρα, 24 Iουλίου 2017 967 

      

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 114 (Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2017 
 

 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 
118(Ι) του 2015 
36(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 
Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
Νόμους του 2014 έως του 2017 (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 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, από το τέλος 

της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι η επιπρόσθετη βοήθεια δύναται να καταβάλλεται απευθείας στη στέγη 
στην οποία διαβιεί ο επωφελούμενος ή στο φυσικό πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμβαση 
για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, ανάλογα με την περίπτωση.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

τελείας, στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (θ) αυτού  με άνω τελεία και με την προσθήκη, 
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ι): 

 
«(ι)  επίδομα  ατάρτισης  ή επίδομα απόκτησης εργασιακής πείρας ή άλλο επίδομα  το οποίο 

παρέχεται λόγω συμμετοχής σε παρόμοια προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
αφορούν στην ενεργοποίηση των δικαιούχων και μελών της οικογενειακής μονάδας 
δικαιούχων στην αγορά εργασίας.». 


