ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010
189(I)/20111
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος

τίτλος.

Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με

167(Ι) του 2002
22(Ι) του 2003
57(Ι) του 2003
136(Ι) του 2007

τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 έως του
2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμοι του 2002 έως 2011.

194(Ι) του 2007
55(Ι) του 2010.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού των όρων «επίδομα»,
«οικογενειακό εισόδημα» και «τέκνα» με τους ακόλουθους
νέους ορισμούς αυτών, αντίστοιχα:
«"επίδομα" σημαίνει το βασικό επίδομα, το πρόσθετο
επίδομα και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, που
καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙
"οικογενειακό εισόδημα" σημαίνει το συνολικό ετήσιο
ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας που
προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ακαθάριστων
εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλος της οικογένειας
κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο
καταβάλλεται το επίδομα·
"τέκνα" σημαίνει τα άγαμα νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός
γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα·»·
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(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«"εξαρτώμενα τέκνα" σημαίνει τα άγαμα (α)

νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου

τέκνα

και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
τους·
(β)

νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και
νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν
συμπληρώσει το δέκατο έννατο έτος της ηλικίας
τους, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε
σχολεία της μέσης εκπαίδευσης·

(γ)

νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα
και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της
ηλικίας τους, εφόσον υπηρετούν θητεία δυνάμει

19(Ι) του 2011.

των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς
Νόμου:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς των παραγράφων (α),

(β) και (γ), οποιοδήποτε τέκνο οικογένειας με τρία τέκνα ή
οικογένειας με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα,
το

οποίο

παραγράφους

συμπληρώνει
αυτές

όριο

το

προβλεπόμενο

ηλικίας,

εξακολουθεί

στις
να

συνυπολογίζεται για σκοπούς οποιουδήποτε, βάσει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβλητέου επιδόματος:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με έκαστο των
υπόλοιπων εξαρτώμενων τέκνων, στην ίδια οικογένεια θα
συνεχίσει να καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν επίδομα ανά
εξαρτώμενο τέκνο στο ίδιο ύψος επιδόματος που λαμβάνει
οικογένεια με τρία τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα ή
περισσότερα τέκνα.

(δ) νόμιμα τέκνα, προγονούς, εκτός γάμου τέκνα και
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νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που
στερούνται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή
τους.
“μονογονεϊκή οικογένεια” σημαίνει την οικογένεια, στην
οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε
φύλου, ζει με ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο, που
αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί
μόνος

λόγω

του

ότι

είναι

άγαμος

γονέας,

χήρος,

διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει
κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο·
"περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία" σημαίνει τις
περιοχές

της

Δημοκρατίας

όπου

η

κυβέρνηση

της

Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·».
Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 3

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «ή
σε διάσταση με τη σύζυγό του» (πρώτη γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) αυτού, της φράσης «ή
σε διάσταση με το σύζυγό της» (πρώτη γραμμή).
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 4

νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
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«Δικαίωμα

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος

σε επίδομα

Νόμου, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή της

τέκνου.

στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για
τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη, δικαιούται σε βασικό
επίδομα τέκνου για τα εξαρτώμενα τέκνα της που ζουν
κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό της
εισόδημα εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που

Παράρτημα.

καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(2) Στις οικογένειες που δικαιούνται σε επίδομα
σύμφωνα με το εδάφιο (1), καταβάλλεται και πρόσθετο
επίδομα τέκνου, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα
πληροί

τα

εισοδηματικά

κριτήρια,

όπως

αυτά

καθορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και
(2), στις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες δικαιούνται
σε επίδομα σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή και σε
πρόσθετο

επίδομα

σύμφωνα

με

το

εδάφιο

(2),

καταβάλλεται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, όπως
καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου,
νοουμένου ότι η οικογένεια αυτή έχει τη συνήθη
διαμονή της στις περιοχές που ελέγχονται από τη
Δημοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή
επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1), (2)
και (3), η οικογένεια δε δικαιούται σε επίδομα, εφόσον η
συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών
της στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτημα
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€1.200.000).
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(5) Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, το
επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα και στις περιπτώσεις
των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου, το
επίδομα καταβάλλεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των τέκνων, ανάλογα
με την περίπτωση.
(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), ο
Γενικός Διευθυντής δύναται να καταβάλλει το επίδομα σε
άλλο από τα οριζόμενα στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπα,
αν πεισθεί ότι τούτο επιβάλλει το συμφέρον της
οικογένειας.».
Τροποποίηση

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

του άρθρου 5

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο

του βασικού

νέο εδάφιο:

νόμου.

«(1) Τα επιδόματα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος
Νόμου, καταβάλλοναι στα δικαιούχα πρόσωπα ως ακολούθως:
(α) Σε οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα
καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετράμηνου σε
μηνιαία βάση, νοουμένου ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της
αίτησής τους για παροχή επιδόματος·
(β) σε μία ετήσια δόση στις οικογένειες με ένα ή δύο
εξαρτώμενα τέκνα.». και
(β) με την διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2), αυτού.

Τροποποίηση

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 6

νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
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«Υπολογισμός

6.

Για

τον

οικογενειακού

εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο

εισοδήματος.

εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της
οικογένειας,

υπολογισμό

μεταξύ

του

άλλων

οικογενειακού

από

εργασία,

απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους
και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς
και

οποιοδήποτε

παραχωρείται

δημόσιο

από

τις

βοήθημα

Υπηρεσίες

που

Κοινωνικής

Ευημερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες
χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη
Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό:
Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό
του οικογενειακού εισοδήματος, τα εισοδήματα των
τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από
εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, η
φοιτητική

χορηγία,

οι

παροχές

της

φοιτητικής

μέριμνας και οι υποτροφίες, καθώς και τα επιδόματα
και οι χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα με
αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.».
Τροποποίηση

7.

Το

άρθρο

7

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται,

με

την

του άρθρου 7

αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, από τα ακόλουθα νέα

του βασικού

εδάφια:

νόμου.
«(2) Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο για κάθε ημερολογιακό
έτος, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το
οποίο καταβάλλεται το επίδομα.
(3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται μέσα στο χρονικό περιθώριο
που

προβλέπεται

στο

εδάφιο

(2)

πιο

πάνω,

θεωρείται

εκπρόθεσμη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε
επίδομα για το έτος, για το οποίο δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η
αίτηση.».
Τροποποίηση

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 10

αντικατάσταση της λέξης «παράνομα», στον πλαγιότιτλο αυτού, με τη
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του βασικού

λέξη «αντικανονικά».

νόμου.
Τροποποίηση

9. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 14

αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, των

του βασικού

λέξεων «χίλιες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση και το ποσό

νόμου.

«σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000)».

Τροποποίηση

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του βασικού

υφιστάμενου Πίνακα αυτού, με το ακόλουθο Παράρτημα:

νόμου με την
αντικατάσταση
του Πίνακα
αυτού.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 4)
1. (α) Για

σκοπούς

παραχώρησης

επιδόματος

τέκνου σε οικογένεια με τρία τέκνα ή σε οικογένεια με
τέσσερα

ή

περισσότερα

τέκνα,

της

οποίας

οποιοδήποτε τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο
στον παρόντα Νόμο όριο ηλικίας, εξακολουθούν να
καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στον παρόντα
Νόμο επιδόματα ανά εξαρτώμενο τέκνο, στο ίδιο
ύψος επιδόματος ανά τέκνο που δικαιούται η
οικογένεια με τρία τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα ή
περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα:

Νοείται ότι, το ίδιο πιο πάνω δικαίωμα έχει
τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια ανά τέκνο που δεν
έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο, βάσει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου όριο ηλικίας και
ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτωμένων τέκνων
189(Ι) του τους κατά την έναρξη της ισχύος του περί Παροχής
2011.
Επιδόματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011.
(β)

Για

σκοπούς

παραχώρησης

επιδόματος

τέκνου εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα
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οποία βασίζονται στη σύνθεση κάθε οικογένειας και
σε περιουσιακά κριτήρια, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.
2. Εισοδηματικά κριτήρια: Δικαίωμα σε επίδομα
τέκνου έχει η οικογένεια, της οποίας το ετήσιο
ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει
το ποσό που καθορίζεται στους Πίνακες Α ή Β πιο
κάτω, ανάλογα με την περίπτωση, και τον αριθμό
των εξαρτώμενων τέκνων στην οικογένεια:
Νοείται

ότι,

για

τις

οικογένειες

με

περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, το
μέγιστο όριο αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες ευρώ
(€10.000) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο
πέραν του τετάρτου τέκνου.
3. Περιουσιακά

κριτήρια:

Το

επίδομα

τέκνου

παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες
τιμές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας,
στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσεις,
μετοχές, χρεόγραφα και ομόλογα, δεν υπερβαίνει τα
ένα

εκατομμύριο

διακόσιες

χιλιάδες

ευρώ

(€1.200.000).
4. Το

ύψος

του

επιδόματος

τέκνου

που

παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το
ύψος

του

ετήσιου

εισοδήματος

και

ακαθάριστου

αναλύεται

στους

οικογενειακού
ακόλουθους

Πίνακες Α και Β:

Πίνακας Α: Επίδομα τέκνου για οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως €49.000

Αριθμός εξαρτώμενων
τέκνων στην οικογένεια

Βασικό ετήσιο
επίδομα
(ανά εξαρτώμενο
τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο
επίδομα για οικογένειες
με εισοδήματα μέχρι
€19.500,00
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο
επίδομα για οικογένειες
με εισόδημα από
€19.500,01 μέχρι
€39.000,00
(ανά εξαρτώμενο τέκνο)
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Οικογένεια με ένα ( 1)
εξαρτώμενο τέκνο

€420

€ 105

€50

Οικογένεια με δύο (2)
εξαρτώμενα τέκνα

€420

€210

€155

Οικογένεια με τρία ( 3)
εξαρτώμενα τέκνα

€840

€315

€260

€1.390

€460

€290

(ανά εξαρτώμενο)
Οικογένεια με τέσσερα (4)
ή/και περισσότερα
εξαρτώμενα τέκνα
(ανά εξαρτώμενο)

Πίνακας Β: Επίδομα τέκνου για οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό
εισόδημα από 49.000,1 και άνω:
Οικογένεια με
δύο (2)
εξαρτώμενα
τέκνα

Οικογένεια με
τρία (3)
εξαρτώμενα
τέκνα

Οικογένεια με
τέσσερα (4)
εξαρτώμενα
τέκνα

(ανά
εξαρτώμενο
τέκνο)

(ανά
εξαρτώμενο
τέκνο)

(ανά
εξαρτώμενο
τέκνο)

€49.000,01-€59,000,00

€ 380

€ 760

€ 1.250

€ 1.250

€59.000,01-€69,000,00

€ 335

€ 675

€ 1.110

€ 1.110

€69.000,01-€79,000,00

€ 295

€ 590

€ 970

€ 970

€79.000,01-€89,000,00

€ 250

€ 505

€ 835

€ 835

€89.000,01-€99,000,00

€ 210

€ 420

€ 695

€ 695

0

0

0

€ 695

Οικογενειακό
εισόδημα

άνω των €99.000,01*

Οικογένεια με
πέντε (5) ή/και
περισσότερα
εξαρτώμενα τέκνα
(ανά εξαρτώμενο
τέκνο)

(*για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, το μέγιστο όριο
ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος, αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε εξαρτώμενο
τέκνο πέραν του τετάρτου τέκνου και το ποσό του καταβλητέου επιδόματος τέκνου
ανέρχεται σε €695.
5. Στις

οικογένειες

με

ετήσιο

ακαθάριστο

οικογενειακό εισόδημα μέχρι δεκαεννιά χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€19.500) παρέχεται, πέραν του
βασικού επιδόματος, πρόσθετο επίδομα τέκνου,
σύμφωνα με τη στήλη 3 του Πίνακα Α.
6. Στις

οικογένειες

με

ετήσιο

ακαθάριστο

οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των δεκαεννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€19.500) και μέχρι
τριάντα

εννέα

χιλιάδες

ευρώ

(€39.000)
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παραχωρείται, πέραν του βασικού επιδόματος,
πρόσθετο επίδομα τέκνου, σύμφωνα με τη στήλη 4
του Πίνακα Α.
7. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που
προβλέπεται στη στήλη 3 του Πίνακα Α, με βάση το
οποίο παραχωρείται το πρόσθετο ετήσιο επίδομα,
ισούται με το αφορολόγητο εισόδημα για φυσικά
πρόσωπα,
118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(Ι) του 2003

το

οποίο

καθορίζεται

στον

περί

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, για το έτος,
κατά το οποίο λαμβάνεται υπόψη το αποκτηθέν
οικογενειακό εισόδημα. Το μέγιστο εισόδημα στη

195(Ι) του 2004

στήλη 4 του ίδιου Πίνακα ισούται με το διπλάσιο του

92(Ι) του 2005

αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα,

113(Ι) του 2006

αναφορικά με το ίδιο έτος.

80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(Ι) του 2010
133(Ι) του 2010
116(Ι) του 2011.

8. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος στις
στήλες 3 και 4 του Πίνακα Α αναπροσαρμόζεται
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο
εισόδημα

φυσικού

προσώπου,

όπως

αυτό

καθορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος
Νόμο.
9. Οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήματος που
προβλέπονται στον Πίνακα Β, αρχίζουν από το
επόμενο

σεντ

αναφέρεται

στη

του

μέγιστου

στήλη

4

εισοδήματος

του

Πίνακα

Α

που
και

διαμορφώνονται ανά δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
Στην περίπτωση αναπροσαρμογής του ύψους του
οικογενειακού εισοδήματος στη στήλη 4 του Πίνακα
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Α, οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήματος στον
Πίνακα Β αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
10. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το ύψος του
επιδόματος αναπροσαρμόζεται κάθε 1η Ιανουαρίου
εκάστου επόμενου έτους, 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 προηγούμενο
χρόνο.
11.

Μονογονεϊκές

οικογένειες

που

λαμβάνουν

επίδομα τέκνου, δικαιούνται επίδομα μονογονεϊκής
οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον ο
μόνος γονέας και το εξαρτώμενο τέκνο του είναι
πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνεχή και
νόμιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από τη
Δημοκρατία.
12.

Το

επίδομα

μονογονεϊκής

οικογένειας

καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο μαζί με το
επίδομα τέκνου όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του
παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τόσο ο γονέας όσο
και τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν τη συνεχή και νόμιμη
διαμονή τους στις περιοχές που ελέγχονται από τη
Δημοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή
επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου. Το ύψος του επιδόματος μονογονεϊκής
οικογένειας καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του
οικογενειακού εισοδήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα
Γ, όπως φαίνεται πιο κάτω:
Πίνακας Γ: Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

Οικογενειακό εισόδημα

Μηνιαίο επίδομα
για κάθε
εξαρτώμενο
τέκνο
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€0-€39,000,00

€ 200

€39.000,01-€49,000,00

€ 180

€49.000,01-€59,000,00

€ 160

€59.000,01-€69,000,00

€ 140

€69.000,01-€79,000,00

€ 120

€79.000,01-€89,000,00

€ 100

13. Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος
μονογονεϊκής οικογένειας, όταν:
i.

Έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με
τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση.

ii.

Το εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώσει την
ηλικία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

iii.

Μετά από επανεξέταση που μπορεί να
αποφασιστεί

από

τον

εξουσιοδοτημένο

λειτουργό, διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτει
πλέον στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
iv.

Ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των
εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει από τη
Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη
των τριάντα (30) ημερών:
Νοείται
εφαρμόζεται

ότι
μόνο

η

εν
μία

λόγω

διάταξη

φορά

ανά

ημερολογιακό έτος, εκτός εάν ο δικαιούχος
περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων
τέκνων

απουσιάζει

για

λόγους

υγείας

αποδεδειγμένα με βάση τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας.
v.

Διαπιστωθεί ότι το σύνολο του οικογενειακού
εισοδήματος του αιτητή και των εξαρτωμένων
του, που υπολογίζονται για σκοπούς του
παρόντος Νόμου, είναι μεγαλύτερο από το
ποσό που προβλέπεται για να είναι κάποιος
δικαιούχος του επιδόματος.

vi.

Τα εξαρτώμενα τέκνα του δε διαμένουν
πλέον μαζί του, εκτός από τέκνα που
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υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική
Φρουρά.
vii.

Τα ανήλικα τέκνα του ή τέκνα που υπηρετούν
τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά ή τέκνα,
τα οποία στερούνται μόνιμα της ικανότητας
για αυτοσυντήρηση, που διαμένουν μαζί του,
συμβιούν με άλλο πρόσωπο.

viii.
Έναρξη της ισχύος

11. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

του παρόντος
Νόμου.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.241-2011
ΣΧΚ/ΦΜ

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.».

