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Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019  εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 135(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2018 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος.   

109(Ι) του 2014 
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 

       2(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 
Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμους 
του 2014 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «o 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 έως 2019. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική 
θέση, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

  «“ημερομηνία αποχώρησης”» σημαίνει την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. 

  

  “υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου” σημαίνει υπήκοο του Ηνωμένου Βασιλείου όπως ορίζεται 
στη Νέα δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και 
Βορείου Ιρλανδίας, της 31ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με την έννοια του όρου «υπήκοοι», σε 
συνδυασμό με τη δήλωση αριθ. 63 που προσαρτάται στην Τελική πράξη της διακυβερνητικής 
Διάσκεψης η οποία θέσπισε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του σημείου της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία, στο τέλος της πρώτης 
επιφύλαξης αυτής και της προσθήκης της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

   «Νοείται περαιτέρω ότι, υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που κατά  την ημερομηνία 
αποχώρησης ήταν δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διατηρούν το δικαίωμα σε 
παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος έστω και αν δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις 
ανωτέρω κατηγορίες προσώπων». 

  

Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 
  

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
 
 


