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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 340/2014 
Απ. 4798, 11.7.2014    

Απιθμόρ 340 

 
Οι πεπί  Δλάσιζηος Δγγςημένος Διζοδήμαηορ και Γενικόηεπα πεπί Κοινυνικών Παποσών Νόμος (Διζοδήμαηα 

πος Γε Λαμβάνονηαι Τπότη υρ Διζόδημα) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό 
ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 38(γ) ηος πεπί Δλάσιζηος Δγγςημένος Διζοδήμαηορ και Γενικόηεπα πεπί 
Κοινυνικών Παποσών Νόμος ηος 2014, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί 
ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

Ο ΠΔΡΙ ΔΛΑΥΙΣΟΤ ΔΓΓΤΗΜΔΝΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 
ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014 

_________________ 

Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 38(γ) 

109(Ι) ηνπ 2014. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην,  αζθώληαο ηηο  εμνπζίεο πνπ ηνπ  παξέρνληαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα 
πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπ ηνπ 2014, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί δύλαηαη λα αλαθέξνληαη σο νη πεξί  Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 
Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα πεξί Κνηλσληθώλ Παξνρώλ Νόκνπ (Δηζνδήκαηα πνπ Γε 
Λακβάλνληαη Τπόςε σο Δηζόδεκα) Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2. ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 109(Ι) ηνπ 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«αηηεηήο» ζεκαίλεη πξόζσπν όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ
.
  

«άηνκν κε αλαπεξία» ζεκαίλεη πξόζσπν όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ
. 

«δηθαηνύρνο» ζεκαίλεη πξόζσπν όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ
.
  

«εηζόδεκα» ζεκαίλεη εηζόδεκα όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ
.
 

«εηζόδεκα από εξγαζία απηνηειώο εξγαδνκέλνπ» ζεκαίλεη εηζόδεκα από εξγαζία απηνηειώο 
εξγαδνκέλνπ όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ

. 

«εηζόδεκα από εξγαζία κηζζσηνύ» ζεκαίλεη εηζόδεκα από εξγαζία κηζζσηνύ όπσο απηό 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ

. 

«ειάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα» ζεκαίλεη κεληαίν επίδνκα όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
Νόκνπ

. 

«λνκνζεζία» ζεκαίλεη ην Νόκν, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ηνπο 
Καλνληζκνύο θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ

. 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθόηεξα πεξί Κνηλσληθώλ 
Παξνρώλ Νόκν ηνπ 2014, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

. 

«νηθνγελεηαθή κνλάδα» ζεκαίλεη ηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα ηνπ αηηεηή ή/θαη δηθαηνύρνπ όπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ

. 

«πξόζσπν» ζεκαίλεη πξόζσπν όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ
. 

«ζύδπγνο» ζεκαίλεη πξόζσπν όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ
. 

«ηέθλν» ζεκαίλεη πξόζσπν όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ.
 

109(I) ηνπ 2014. 

 

 

Δηζνδήκαηα ηα 
νπνία δε 
ιακβάλνληαη 
ππόςε σο 
εηζόδεκα. 

3. Σα εηζνδήκαηα ηνπ αηηεηή ή/θαη δηθαηνύρνπ ή/θαη ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο ηα νπνία δε 
ιακβάλνληαη ππόςε σο εηζόδεκα γηα ζθνπνύο ππνινγηζκνύ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο νξίδνληαη σο αθνινύζσο:  

  (α)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ), κέξνο ηνπ πνζνύ ην νπνίν 
ιακβάλεηαη από ηνλ αηηεηή ή/θαη δηθαηνύρν ή/θαη ηνλ ή ηε ζύδπγό ηνπ σο εηζόδεκα 
από εξγαζία, σο αθνινύζσο: 

   (i) Γηα ην κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο κέρξη θαη πελήληα επξώ (€50), 
δε ιακβάλεηαη ππόςε νιόθιεξν ην πνζό ησλ πελήληα επξώ (€50)

.
 

(ii)  γηα ην κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο από πελήληα επξώ (€50) κέρξη 
θαη δηαθόζηα επξώ (€200), δε ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν απηνύ ηνπ 
κέξνπο ηνπ πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπληειεζηή  ζαξάληα επί 
ηνηο εθαηόλ (40%)· 
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(iii)  γηα ην κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο από δηαθόζηα επξώ (€200) 
κέρξη θαη πεληαθόζηα επξώ (€500) δε ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν 
απηνύ ηνπ κέξνπο ηνπ πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπληειεζηή  
είθνζη ηνηο εθαηόλ (20%). 

  (β)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ), κέξνο από ην πνζό ην νπνίν 
ιακβάλεηαη από ηέθλν σο εηζόδεκα από εξγαζία, σο αθνινύζσο: 

   (i) Γηα ην κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο κέρξη θαη ηεηξαθόζηα νγδόληα 
επξώ (€480), δε ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν απηνύ ηνπ κέξνπο ηνπ 
πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπληειεζηή πελήληα επί ηνηο εθαηόλ 
(50%)

.
 

(ii)  γηα ην κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο από ηεηξαθόζηα νγδόληα επξώ 
(€480) κέρξη θαη ρίιηα επξώ (€1000) δε ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν 
απηνύ ηνπ κέξνπο ηνπ πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπληειεζηή  
ελελήληα επί ηνηο εθαηόλ (90%)

.
 

(iii)  γηα ην κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ρίιηα επξώ (€1000) κέρξη θαη 
δύν ρηιηάδεο επξώ (€2000) δε ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν απηνύ 
ηνπ κέξνπο ηνπ πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπληειεζηή νγδόληα 
πέληε επί ηνηο εθαηόλ (85%)

.
 

(iv)  γηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 
δύν ρηιηάδεο επξώ (€2000) δε ιακβάλεηαη ππόςε ην γηλόκελν απηνύ 
ηνπ κέξνπο ηνπ πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ ζπληειεζηή νγδόληα 
επί ηνηο εθαηόλ (80%). 

  (γ)  Σν κέξνο ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο από εξγαζία πνπ αθνξά άηνκν κε αλαπεξία 
ή ηελ/ην ζύδπγό ηνπ, κέρξη θαη ην πνζό ησλ πεληαθόζησλ δώδεθα επξώ (€512) θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β). 

  (δ) Σν κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ παξέρεηαη ζε ηέθλν σο επίδνκα θαηάξηηζεο ή/θαη σο 
επίδνκα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, κέρξη θαη ην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ 
δώδεθα επξώ (€512). 

  (ε)  Οπνηαδήπνηε από ηα πνζά ηα νπνία παξέρνληαη ζηνλ αηηεηή ή/θαη δηθαηνύρν ή/θαη 
ζε νπνηνδήπνηε από ηα πξόζσπα πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα από 
ην Σακείν Λαρείνπ Πξνλνίαο σο νηθνλνκηθή βνήζεηα ή θαη από ην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ σο έθηαθηε νηθνλνκηθή βνήζεηα, 
κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


