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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 

      

Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 118(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2015 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
167(Ι) του 2002 

22(I) του 2003 
57(Ι) του 2003 

136(Ι) του 2007 
194(Ι) του 2007 

55(Ι) του 2010 
189(Ι) του 2011 
180(Ι) του 2012 
175(Ι) του 2014 

177(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 2002 
έως 2015 (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 του 2017. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

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

  
 (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του ορισμού του όρου «εξαρτώμενα τέκνα», 

του αριθμού «δέκατο έννατο» (τρίτη γραμμή), με τον αριθμό «εικοστό»∙ και 
   
 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του πιο κάτω νέου όρου και 

ορισμού: 
   
   

109(Ι) του 2014 

«“Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας” 
σημαίνει τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας, όπως ο όρος αυτός καθορίζεται 
στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
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135(Ι) του 2014 
173(Ι) του 2014 
195(Ι) του 2014 

3(Ι) του 2015 
118(Ι) του 2015 

36(Ι) του 2017 
 114(Ι) του 2017. 

Κοινωνικών Παροχών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται∙». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)     Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «τέκνου»∙ 
   
 (β)   με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης«τη συνήθη διαμονή της στις 

περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη»» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η 
Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που 
προηγούνται της υποβολής της αίτησης»

.
 

   
 (γ)   με την αντικατάσταση,  από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «τη συνήθη διαμονή της στις 

περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη» (έκτη και 
έβδομη γραμμή), με τη φράση «τη νόμιμη και συνεχή διαμονή της στις περιοχές όπου η 
Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που 
προηγούνται της υποβολής της αίτησης»

. 

 

 
 (δ)    με την αντικατάσταση της τελείας, από το τέλος του εδαφίου (4) αυτού, με άνω και κάτω 

τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
   
      «Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε 

περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την παροχή επιδόματος, εκτός στην 
περίπτωση που προσκομίζονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιδομάτων Πρόνοιας ικανοποιητικές επεξηγήσεις για το επιβεβλημένο ή το αναγκαίο της 
αποξένωσης αυτής.»

.
και 

   
 (ε)     με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (6) αυτού, των λέξεων «Γενικός Διευθυντής» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας».

 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, από το τέλος 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως 
μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

  
      «Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την καταβολή του επιδόματος για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή ή την εξέταση της αίτησης, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και 
δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της αίτησης του προηγούμενου 
έτους: 
 
     Νοείται περαιτέρω ότι η συνέχιση της καταβολής του επιδόματος τερματίζεται μετά την εκπνοή του 
χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού, εάν δεν υποβληθεί η σχετική 
αίτηση.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό, των λέξεων 
«Γενικός Διευθυντής», οπουδήποτε απαντά, με τις λέξεις «Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιδομάτων», στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

  
Αντικατάσταση  
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Αλλαγή 
στοιχείων. 

     9. Κάθε αιτητής  ή/και δικαιούχος επιδόματος υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός 
από την ημερομηνία που επήλθε η αλλαγή των στοιχείων που αναφέρονται στην 
αίτησή του ή οποιωνδήποτε άλλων επιπρόσθετων στοιχείων υποβλήθηκαν, να 
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γνωστοποιήσει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας τις αλλαγές αυτές, με τη διαδικασία και τον τρόπο που καθορίζεται σε 
γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Υπουργό.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)   Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Γενικό Διευθυντή» (δεύτερη 
γραμμή) με τις λέξεις «Προϊστάμενο Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας»

.
 

   
 (β)    με τη  διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού,του σημείου και της φράσης «, τα οποία ο Γενικός 

Διευθυντής ήθελε εξουσιοδοτήσει» (έκτη και έβδομη γραμμή)∙ και 
   
 (γ)    με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
   
     «(4) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεος να πράξει ο Υπουργός, δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να διενεργηθεί από το Γενικό Διευθυντή, 
δυνάμει εξουσιοδότησης του Υπουργού και οποιαδήποτε δήλωση ή και κοινοποίηση 
υπογραμμένη από τον Υπουργό που πιστοποιεί ότι ο Γενικός Διευθυντής ενεργεί δυνάμει 
εξουσιοδότησής του, είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.». 

   
Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα : 

   
 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 4) 
 

 1 (α)   Για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος τέκνου σε οικογένεια με τρία (3) τέκνα ή σε 
οικογένεια με τέσσερα (4) 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 (3) 
τέκνα ή οικογένεια με τέσσερα (4) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ανάλογα: 

 
 

 

189(Ι) του 2011. 

    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 εξαρτώμενων 
τέκνων τους κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παροχής Επιδόματος 
Τέκνου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011. 

   1.  
   (β) Για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος τέκνου εφαρμόζονται εισοδηματικά 

κριτήρια, τα οποία βασίζονται στη σύνθεση κάθε οικογένειας και περιουσιακά κριτήρια, 
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος. 

   2.  
 2.  Το επίδομα παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό 

εισόδημα δεν υπερβαίνει: 
3.  

  (α) Τις σαράντα εννιά χιλιάδες ευρώ (€49.000), όταν η οικογένεια έχει ένα (1) μόνο 
εξαρτώμενο τέκνο, 

4.  
  (β) Τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000), όταν η οικογένεια έχει δύο (2) 

εξαρτώμενα τέκνα και στην περίπτωση περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων 
αυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε επιπρόσθετο τέκνο. 

    
 3.  Το επίδομα τέκνου παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα και 
ομόλογα, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000): 

 
   Νοείται ότι ο υπολογισμός της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας γίνεται με βάση την 

εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 
    
 4.  Το ύψος του επιδόματος τέκνου που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το 

ύψος του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος και αναλύεται στον ακόλουθο 
Πίνακα: 
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  Πίνακας Α: Επίδομα Τέκνου για οικογένειες 

με οικογενειακό εισόδημα έως €59.000 
 

  Αριθμός 
τέκνων στην 
οικογένεια 

(1) 

Ετήσιο 
επίδομα για 

οικογένειες με 
εισοδήματα 

μέχρι €19.500 

(ανά 
εξαρτώμενο 

τέκνο) 

(2) 

Ετήσιο 
επίδομα για 

οικογένειες με 
εισοδήματα 

από  €19.500 
μέχρι €39.000 

(ανά 
εξαρτώμενο 

τέκνο) 

(3) 

Ετήσιο 
επίδομα για 

οικογένειες με 
εισοδήματα 

από  €39.000 
μέχρι €49.000 

(ανά 
εξαρτώμενο 

τέκνο) 

(4) 

Ετήσιο 
επίδομα για 

οικογένειες με 
εισοδήματα 
από €49.000 
μέχρι €59.000 

(ανά 
εξαρτώμενο 

τέκνο) 

Ένα (1) τέκνο €475 €425 €380 €0 

Δύο (2) τέκνα €570 €520 €380 €345 

Τρία (3) τέκνα €1.045 €995 €760 €690 

Τέσσερα (4) ή 
περισσότερα 
τέκνα 

€1.675 €1.525 €1.260 €1.135 

 

   
 
     Νοείται ότι για οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα 
ανά εξαρτώμενο τέκνο που προβλέπεται στη στήλη (4) του Πίνακα Α εξακολουθεί να 
παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 
πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου. 
 

 5. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που προβλέπεται στη στήλη (1) του Πίνακα Α, με 
βάση το οποίο παραχωρείται το ετήσιο επίδομα, ισούται με το αφορολόγητο εισόδημα για 
φυσικά πρόσωπα, 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 στήλη (2) του Πίνακα Α, ισούται με το διπλάσιο του αφορολόγητου 
εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με το ίδιο έτος. 

   
 6. 

  
Το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος στις στήλες (1) και (2) του Πίνακα Α 
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο εισόδημα φυσικού 
προσώπου, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. 

   
 7. Από την 1

η
 Ιανουαρίου 2018, το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται κάθε 1

η
 Ιανουαρίου 

εκάστου επόμενου έτους, κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου της Αυτόματης 
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το τελευταίο έτος, σε σύγκριση με το μέσο όρο του 
δείκτη αυτού κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. 

   
 8. Μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, δικαιούνται επίδομα μονογονεϊκής 

οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εάν το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τις σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€49.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του    
Πίνακα Β. 

   
 9. 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 πέντε (5) 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 Β, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

   
  Πίνακας Β: Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας 

Οικογενειακό Εισόδημα 
Μηνιαίο επίδομα για κάθε  

εξαρτώμενο τέκνο 

€0 – €39.000  €180 

€39.000 – €49.000 €160 
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 10. Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, όταν: 

 
(α)    Έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση. 
 
(β)   Το εξαρτώμενο τέκνο  συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 
 
(γ)  Διαπιστωθεί, μετά από επανεξέταση που μπορεί να αποφασιστεί από τον εξουσιο-

δοτημένο λειτουργό, ότι δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
 
(δ)  Ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων του, απουσιάζει από 

τη Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών: 
 

     Νοείται ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο μία (1) φορά ανά ημερολογιακό 
έτος, εκτός εάν ο δικαιούχος περιλαμβανομένων και των εξαρτωμένων τέκνων του 
απουσιάζει από τη Δημοκρατία για λόγους υγείας, αποδεδειγμένα, με βάση τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας. 

 
(ε)  Διαπιστωθεί ότι το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος του αιτητή και των 

εξαρτωμένων του, που υπολογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι 
μεγαλύτερο από το ποσό που προβλέπεται για να είναι κάποιος δικαιούχος του 
επιδόματος. 

 
(στ) Τα εξαρτώμενα τέκνα του δεν διαμένουν πλέον μαζί του, εκτός από τέκνα που 

υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά. 
 

(ζ)  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. 

 
(η)   Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.». 

   
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. 

 
  

 

 

 


