
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, 19.12.2014  Ν. 195(Ι)/2014 

195(Ι)/2014 

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 

173(Ι) του 2014. 

 

  

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 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 8 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(3)  (α)  Στην περίπτωση δικαιούχου, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για 

παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος- 

   

  (i) μέχρι την 31η Αυγούστου 2014, το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα καταβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου 2014, 
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ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία κατά την οποία έχει 

καταστεί δικαιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης 

Οκτωβρίου 2014· 

   

  (ii) μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα καταβάλλεται από την 1η Νοεμβρίου 2014, 

ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία κατά την οποία έχει 

καταστεί δικαιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης 

Νοεμβρίου 2014· 

   

  (β)  Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (i) και 

(ii) της παραγράφου (α) ανωτέρω, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

καταβάλλεται σε δικαιούχο από την πρώτη ημέρα του δεύτερου 

μήνα που έπεται εκάστου μήνα κατά τον οποίο υπέβαλε αίτηση για 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν έχει καταστεί 

δικαιούχος σε χρόνο μεταγενέστερο της πρώτης ημέρας του 

δεύτερου μήνα που έπεται εκάστου μήνα κατά τον οποίο υπέβαλε 

αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: 

   

  Νοείται ότι, οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις 

περιπτώσεις που η υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην 

αίτηση ή των επιπρόσθετων στοιχείων που ζητούνται με βάση τη 

νομοθεσία, υποβάλλονται από τον αιτητή εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία που ζητούνται:  
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  Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής ήταν δικαιούχος για 

ολόκληρη την περίοδο για την οποία καταβάλλεται το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «(β) το ενοίκιο καταβάλλεται εφόσον ισχύει έγκυρη σύμβαση 

ενοικίασης·». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «(ε) το επίδομα καταβάλλεται εφόσον υπάρχει σε ισχύ έγκυρη 

συμφωνία στεγαστικού δανείου·». 

 
 
 
 
 
 


