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Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός)  
Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 23(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2019 

                                        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

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 
135(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμους 

του 2014 έως 2019 (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 έως του 2020. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 35Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 35 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου:   

   
 «Ενημέρωση περί 

του τερματισμού της 
παροχής  ελάχιστου 
εγγυημένου 
εισοδήματος. 

35Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
κρίνει, για λόγους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
ότι πρέπει να τερματίσει την καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 
ενημερώνει γραπτώς με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα το δικαιούχο 
αναφέροντας τους λόγους επί των οποίων βασίζεται η απόφασή του, 
τάσσοντας ταυτόχρονα σε αυτόν προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία λήψης της εν λόγω επιστολής προς ικανοποίησή του για τους 
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λόγους για τους οποίους η καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
δεν πρέπει να τερματισθεί: 

   
  Νοείται ότι η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

αναστέλλεται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
   
  (2) Σε περίπτωση μη λήψης οποιασδήποτε απάντησης εντός της 

προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, η παροχή ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος τερματίζεται: 

   
  Νοείται ότι, σε περίπτωση λήψης απάντησης από το δικαιούχο, 

εξετάζονται οι προβαλλόμενοι λόγοι μη τερματισμού της καταβολής 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντός εύλογου χρόνου που δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες κατά ανώτατο όριο και ενημερώνεται σχετικά 
ο δικαιούχος για την τελική απόφαση του Προϊσταμένου Υπηρεσίας: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που οι προβαλλόμενοι λόγοι 

ικανοποιούν τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα καταβάλλεται άμεσα μαζί με τα αναδρομικά. 

   
  (3) Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής 

ένστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 
32.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


