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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

109(Ι) του 2014 

135(Ι) του 2014. 

  

 

 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 

Κοινωνικών Παροχών Νόμους του 2014  (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. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 35 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη αυτής και πριν 

από την υφιστάμενη δεύτερη επιφύλαξη, της ακόλουθης νέας 

επιφύλαξης: 
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    «Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την 

οποία υποβλήθηκε αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος από πρόσωπο που είναι χαμηλοσυνταξιούχος ή 

από μέλος της οικογενειακής μονάδας του προσώπου αυτού 

εκπρόθεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ημερομηνία που 

προηγείται της 30ης Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός δύναται να 

θεωρήσει την αίτηση ως εμπρόθεσμη με βάση τις διατάξεις 

της νομοθεσίας:»·και  

   

 (β)  με την αντικατάσταση από την υφιστάμενη δεύτερη 

επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) των λέξεων 

«Νοείται περαιτέρω» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Νοείται 

έτι περαιτέρω». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:   

 

   

  (α)  Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά την πρώτη 

επιφύλαξη αυτού και πριν από την υφιστάμενη δεύτερη 

επιφύλαξη, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   

 

 

 

   «Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την 

οποία υποβλήθηκε αίτηση για παροχή ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος από το πρόσωπο αυτό ή από 
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μέλος της οικογενειακής μονάδας του προσώπου αυτού 

εκπρόθεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ημερομηνία 

που προηγείται της 30ης Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός 

δύναται να θεωρήσει την αίτηση ως εμπρόθεσμη με βάση 

τις διατάξεις της νομοθεσίας:»·και 

   

  (β)  με την αντικατάσταση στην υφιστάμενη δεύτερη επιφύλαξη 

αυτού των λέξεων «Νοείται περαιτέρω» (πρώτη γραμμή) με 

τις λέξεις «Νοείται έτι περαιτέρω». 

 

 

 

 

 

 

 


