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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                   Ν. 109(Ι)/2014 
Αρ. 4453, 11.7.2014                               

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΔΗΟΓΖΜΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ  

ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΣΟΤ 2014 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΩΝ 

1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

2. Δξκελεία. 

3. Μεηξψν. 

4. Τπνβνιή αίηεζεο. 

5. Πξνυπνζέζεηο παξνρήο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

6. Πξνζσξηλή απνπζία απφ ηε Γεκνθξαηία. 

7. Διάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα. 

8. Μεληαίν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα. 

9. Γεκνηηθά ή άιια παξφκνηα ηέιε. 

10. Έθηαθηεο αλάγθεο θαη αλάγθεο θξνληίδαο. 

11. Παξνρή βνήζεηαο ζε κε δηθαηνχρν. 

12. Δηζφδεκα. 

13. Αθίλεηε ηδηνθηεζία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

14. Απνμέλσζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο. 

15. Οηθνγελεηαθή κνλάδα. 

16. Παξνρή ελνηθίνπ. 

17. Παξνρή ηφθσλ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ. 

18. Τπνρξεψζεηο δηθαηνχρσλ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

19. Τπνρξέσζε πξνζψπνπ πξνο αλαδήηεζε πην πξνζνδνθφξαο εξγαζίαο. 

20. Κνηλσληθή παξέκβαζε. 

21. Αλίθαλνο πξνο εξγαζία. 

22. Δθνχζηα άλεξγνο. 

23. Τπνρξεψζεηο κειψλ νηθνγελεηαθήο κνλάδαο. 

24. Απφθαζε θαηά πφζν έλα πξφζσπν πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

25. Δμνπζηνδφηεζε Τπνπξγνχ. 

26. Αιιαγή ζηνηρείσλ. 

27. Απφδεημε κε βάζε πηζηνπνηεηηθφ. 

28. Αλάθηεζε θαη ζπκςεθηζκφο νθεηιφκελσλ πνζψλ. 

29. Δίζπξαμε ρξεψλ νθεηιφκελσλ ζηε Γεκνθξαηία. 
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30. Τπνρξέσζε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξφζσπνπ γηα ερεκχζεηα. 

31. Αδηθήκαηα θαη πνηλέο. 

32. Έλζηαζε. 

33. Άιια έληππα. 

34. Δηδηθή ξχζκηζε γηα άηνκν κε αλαπεξία. 

35. Δηδηθή ξχζκηζε γηα ρακεινζπληαμηνχρνπο. 

36. Δμνπζία έθδνζεο Γηαηαγκάησλ απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

37. Δμνπζία δηνξηζκνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο. 

38. Δμνπζία έθδνζεο Καλνληζκψλ. 

39. Δπηθπιάμεηο, κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη θαηαξγήζεηο. 
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                                                                                                                                                                         Ν. 109(Ι)/2014 

Ο περί Ελάτιζηοσ Εγγσημένοσ Ειζοδήμαηος και Γενικόηερα περί Κοινωνικών Παροτών Νόμος ηοσ 2014 
εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ 
Σσνηάγμαηος. 

 
Αξηζκφο 109(Η) ηνπ 2014 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  

ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ  

     Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο θαη Γεληθφηεξα 

πεξί Κνηλσληθψλ Παξνρψλ Νφκνο ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα -  

 «αηηεηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν αηηείηαη ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο· 

Κεθ. 224.  
3 ηνπ 1960  

78 ηνπ 1965  
10 ηνπ 1966  
75 ηνπ 1968  
51 ηνπ 1971  

2 ηνπ 1978  
16 ηνπ 1980  
23 ηνπ 1982  
68 ηνπ 1984  
82 ηνπ 1984  
86 ηνπ 1985  

189 ηνπ 1986  
12 ηνπ 1987  
74 ηνπ 1988  

117 ηνπ 1988  
43 ηνπ 1990  
65 ηνπ 1990  

30(I) ηνπ 1992  
90(I) ηνπ 1992  

6(I) ηνπ 1993  
58(I) ηνπ 1994  
40(I) ηνπ 1996  
31(I) ηνπ 1998  

144(I) ηνπ 1999  
123(I) ηνπ 2001  

57(I) ηνπ 2005  
5(I) ηνπ 2006  

55(I) ηνπ 2006  
136(I) ηνπ 2006  
120(I) ηνπ 2007  
121(I) ηνπ 2007  
150(I) ηνπ 2007  
165(I) ηνπ 2007  

27(I) ηνπ 2010  
61(I) ηνπ 2010  
82(I) ηνπ 2010  
83(I) ηνπ 2010  
48(I) ηνπ 2011  
45(I) ηνπ 2012  

155(Η) ηνπ 2013.  

«αθίλεηε ηδηνθηεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ  φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Αθίλεηεο 
Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, είηε ε αθίλεηε ηδηνθηεζία βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο· 

 «άιιε παξνρή» ζεκαίλεη νηηδήπνηε άιιν παξέρεηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη δελ πεξηιακβάλεη ην 
ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 7· 
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 «άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο» ζεκαίλεη νηηδήπνηε άιιν παξέρεηαη κε βάζε άιιε λνκνζεζία ή /θαη 
Απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ή /θαη ρέδην ή /θαη Έξγν ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ λνκνζεζηψλ ή/θαη ρεδίσλ γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηα νπνία ηπγράλνπλ 
δηαρείξηζεο απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο· 

 

 

 

95(I) ηνπ 2006 
67(I) ηνπ 2012  
64(I) ηνπ 2013. 

«άηνκν κε αλαπεξία», γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο, ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν έρεη 
καθξνρξφληεο ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, δηαλνεηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο, θαηά ηελ 
αιιεινεπίδξαζή ηνπο κε δηάθνξα εκπφδηα, δπλαηφ λα εκπνδίζνπλ ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε άιινπο θαη ην νπνίν πηζηνπνηείηαη σο πξφζσπν  κε 
ζνβαξή ή νιηθή αλαπεξία απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο ή λα έρεη εγθξηζεί σο 
ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο σο αλάπεξν άηνκν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζησλ 
Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, κέρξη λα 
πηζηνπνηεζεί σο άηνκν κε ζνβαξή ή νιηθή καθξνρξφληα ζσκαηηθή ή/θαη πλεπκαηηθή ή/θαη δηαλνεηηθή 
ή/θαη αηζζεηεξηαθή αλαπεξία απφ ην χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο, εθφζνλ θιεζεί γηα 
πηζηνπνίεζε· 

 «αλαπεξηθφ επίδνκα» ζεκαίλεη ην επίδνκα πνπ παξέρεηαη ζε άηνκν κε αλαπεξία κε βάζε ην εδάθην 
(2) ηνπ  άξζξνπ 34· 

 «αλήιηθν ηέθλν» ζεκαίλεη λφκηκν άγακν ηέθλν ησλ ζπδχγσλ ή θαη ηνπ ελφο εμ’ απηψλ πνπ δελ έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη πξφγνλν, εθηφο γάκνπ 
αλαγλσξηζκέλν ηέθλν θαη λφκηκα πηνζεηεκέλν ηέθλν· 

 «αλίθαλνο πξνο εξγαζία» ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν ή/θαη κέινο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφλ ζην άξζξν 21· 

 «απφθαζε» ζεκαίλεη ηελ ηειηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο ζε ζρέζε κε 
νηηδήπνηε αθνξά αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο ή/θαη άιιεο παξνρήο  ή/θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ 
άιισλ ζε πεξίπησζε έγθξηζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ηελ εκεξνκελία πνπ 
ζα αξρίζεη ε θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 

 «Γεληθφο Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· 

 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηηο πεξηνρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ 
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο· 

 «δεκνηηθά θαη άιια παξφκνηα ηέιε» ζεκαίλεη ηα ηέιε πνπ ν αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο ή/θαη 
νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζε αξρή ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ θαηαβιεζνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ηέιε γηα ηελ θαηαζθεπή 
απνρεηεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην ηέινο απνθνκηδήο ζθπβάισλ θαη ην δεκνηηθφ ηέινο αθίλεηεο 
ηδηνθηεζίαο· 

 «Γεκφζηα Τπεξεζία Απαζρφιεζεο» ζεκαίλεη ηε Γεκφζηα Τπεξεζία Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ·  

 

 

«δεκφζην βνήζεκα» ζεκαίλεη ην βνήζεκα πνπ παξέρεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ 
θαη Τπεξεζηψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «δηθαηνχρνο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε αηηεηή γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί απφθαζε φηη θαζίζηαηαη 
δηθαηνχρνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο, θαη πεξηιακβάλεη θαη αηηεηή γηα ηνλ νπνίν έρεη δνζεί πξνέγθξηζε· 

 «εηζφδεκα» ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε αηηεηή  ή /θαη δηθαηνχρν, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
φξν απηφ ζην άξζξν 12· 

 «εηζφδεκα απφ εξγαζία απηνηειψο εξγαδνκέλνπ» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ πνπ ν απηνηειψο εξγαδφκελνο πξαγκαηνπνηεί ζε κηα πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ θαη ησλ 
εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ· 

 

 

59(I) ηνπ 2010 
114(I) ηνπ 2010 
126(I) ηνπ 2010  

«εηζφδεκα απφ εξγαζία κηζζσηνχ» ζεκαίλεη ην ππφινηπν ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο κηζζσηνχ 
πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε νπνησλδήπνηε πνζψλ ηα νπνία ππνρξενχηαη ν ίδηνο λα θαηαβάιεη 
σο εηζθνξέο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κηζζσηφο κε βάζε ηνλ 
πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 13

νπ
 θαη 14

νπ
 κηζζνχ εθφζνλ θαηαβιήζεθε, θηινδσξεκάησλ θαη άιισλ 
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2(I) ηνπ 2012  

37(I) ηνπ 2012 
170(I) ηνπ 2012 
193(Η) ηνπ 2012.  

πξνκεζεηψλ· 

 «εθνχζηα άλεξγνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 22· 

 «έθηαθηεο αλάγθεο» ζεκαίλεη έθηαθηεο επηδηνξζψζεηο ή δεκηέο πνπ επήιζαλ ιφγσ απξφβιεπησλ 
ζπκβάλησλ ζηελ θαηνηθία ηνπ δηθαηνχρνπ, έθηαθηεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη απξφβιεπηα θαη 
επείγνληα έμνδα· 

 «ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα» ζεκαίλεη κεληαίν επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκα ή κε άιιν 
ηξφπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν 
απηφ ζην άξζξν 7· 

 «ειάρηζην θαιάζη δηαβίσζεο» ζεκαίλεη ηηο θαηεγνξίεο αλαγθψλ θαη ηα κεληαία πνζά γηα θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ απηψλ είηε γηα έλα πξφζσπν είηε θαη γηα ηα κέιε ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 38· 

 «εμνπζηνδφηεζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε δήισζε ππνγξακκέλε απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ην Γεληθφ 
Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο πνπ πηζηνπνηεί φηη πξφζσπν ή/θαη Τπεξεζία ή/θαη Αξρή 
ή/θαη Οκάδα πξνζψπσλ ελεξγεί δπλάκεη εμνπζηνδφηεζήο ηνπο ή νπνηαδήπνηε εληνιή ή ζπλαίλεζε 
ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηάκελνπ Τπεξεζίαο κε ηελ νπνία πξφζσπν 
ή/θαη Τπεξεζία ή/θαη Αξρή ή/θαη Οκάδα πξνζψπσλ κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή θαζήθνλ πνπ 
αθνξά αξκνδηφηεηα ε νπνία θαηά ην Νφκν απαηηείηαη  λα εθηειεζηεί·  

 «εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί δπλάκεη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ ή ηνπ Πξντζηάκελνπ Τπεξεζίαο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο· 

62(I) ηνπ 1996 
12(Η) ηνπ 1997  
96(Η) ηνπ 2005  

116(Η) ηνπ 2008  
37(Η) ηνπ 2009.         

40 ηνπ 1978 
89(I) ηνπ 2000  

35(I) ηνπ 2013.  

«ίδξπκα» ζεκαίλεη ηηο θπιαθέο θαη ηα ηαηξηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδνληαη ζηνλ πεξί Φπιαθψλ Νφκν 
θαη  ζηνλ  πεξί Ηαηξηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Τπεξεζηψλ (Ρχζκηζηο θαη Σέιε) Νφκν, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, αληίζηνηρα· 

 «θαηνηθία» ζεκαίλεη ρψξν δηακνλήο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηνο ρψξνο δηακνλήο απφ ηνλ 
αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν θαη βξίζθεηαη ζηε Γεκνθξαηία· 

 «θηλεηή ηδηνθηεζία», ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία νπνηνπδήπνηε είδνπο ε νπνία δελ είλαη 
αθίλεηε ηδηνθηεζία, είηε ε ηδηνθηεζία βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δελ πεξηιακβάλεη 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία· 

 «θνηλσληθή παξέκβαζε» πεξηιακβάλεη ηελ παξέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν  20  θαη 
παξέρεηαη απφ πξφζσπα ή/θαη Τπεξεζίεο ή/θαη Αξρέο ή/θαη Οκάδεο πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ή 
ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη θαη 
πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ άξζξνπ 18· 

 

 

«ιήπηεο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν ιακβάλεη δεκφζην βνήζεκα ή 
ππεξεζία ή γηα ην νπνίν παξέρεηαη ηέηνην βνήζεκα ή ππεξεζία κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζησλ 
Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκν· 

76(I) ηνπ 2002 
14(I) ηνπ 2007 
55(I) ηνπ 2007. 

«κεξηθή απαζρφιεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ κε 
Μεξηθή Απαζρφιεζε (Απαγφξεπζε Γπζκελνχο Μεηαρείξηζεο) Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή νπνηαδήπνηε άιιε έλλνηα νξηζηεί γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο 
λνκνζεζίαο· 

 «Μεηξψν» ζεκαίλεη ην Μεηξψν πνπ ηεξείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3· 

 «κφλνο γνλέαο» ζεκαίλεη έλα γνλέα ρσξίο ζχδπγν πνπ δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν πνπ 
απνθηήζεθε είηε απφ γάκν είηε εθηφο γάκνπ θαη πεξηιακβάλεη γνλέα ηνπ νπνίνπ ν/ε ζχδπγνο έρεη 
θεξπρζεί ζε αθάλεηα· 

 «λνκνζεζία» ζεκαίλεη ηνλ παξφληα Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
ηνπο Καλνληζκνχο  θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ· 

 «νηθνγελεηαθή κνλάδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 15· 
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«νξθαλφ πξφζσπν» ζεκαίλεη πξφζσπν ηνπ νπνίνπ θαη νη δχν γνλείο έρνπλ απνβηψζεη ή/θαη 
πξφζσπν ηνπ νπνίνπ έρεη απνβηψζεη ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ θαη ν επηδψλ γνλέαο δε ζπδνχζε κε ην 
γνλέα πνπ έρεη απνβηψζεη· 

 «παξνρή ζηέγαζεο» ζεκαίλεη ηα κεληαία πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηφθνπο δαλείνπ πνπ 
ζπλάθζεθε γηα ζθνπνχο απφθηεζεο θαηνηθίαο ή ηα κεληαία πνζά πνπ θαηαβάιινληαη σο ελνίθην γηα 
ζθνπνχο ζηέγαζεο ζηε Γεκνθξαηία, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο θαη ην 
αληίζηνηρν εκβαδφλ ηεο θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 38 θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία· 

7(I) ηνπ 2007 
181(Η) ηνπ 2011 

8(Η) ηνπ 2013 
67(Η) ηνπ 2013. 

«πνιίηεο ηεο Έλσζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί ηνπ Γηθαηψκαηνο 
ησλ Πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ Μειψλ ησλ Οηθνγελεηψλ ηνπο λα Κπθινθνξνχλ θαη λα Γηακέλνπλ 
Διεχζεξα ζηε Γεκνθξαηία Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «πξνέγθξηζε» ζεκαίλεη ηελ πξνθαηαξθηηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεη ν  Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο γηα 
πξνζσξηλή παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή άιιεο παξνρήο ή άιισλ θνηλσληθψλ 
παξνρψλ, θαζνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζεη ε θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο ή ηεο άιιεο παξνρήο ή ησλ άιισλ παξνρψλ θαη ε πξνθαηαξθηηθή απφθαζε παχεη λα 
πθίζηαηαη ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο απφθαζεο· 

 «Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο» ζεκαίλεη ιεηηνπξγφ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ νξίδεηαη σο 
Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο· 

 «πξφζσπν» ζεκαίλεη  θπζηθφ πξφζσπν·  

222 ηνπ 1991  
64(I) ηνπ 1994  
65(I) ηνπ 2011.  

«ζηέγε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφλ ζηνλ  πεξί ηεγψλ γηα Ζιηθησκέλνπο θαη 
Αλαπήξνπο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «ζπγγελήο» ζεκαίλεη ζπγγελή κέρξη ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο· 

 «ζπγθαηνίθεζε» ζεκαίλεη ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε θαηνηθίαο γηα ζθνπνχο δηακνλήο· 

 «ζχδπγνο» ζεκαίλεη ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο σο απνηέιεζκα γάκνπ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ πνιηηεία θαη πεξηιακβάλεη πξφζσπα ηα νπνία δελ έρνπλ ηειέζεη γάκν 
αιιά ζπδνχλ σο ζχδπγνη· 

 «πκβνπιεπηηθφ ψκα» ζεκαίλεη ην ψκα πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37· 

 «ζχληαμε Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ηε ζχληαμε γήξαηνο, ρεξείαο θαη 
αληθαλφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί  Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Αλαπεξίαο» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη ην Σκήκα Κνηλσληθήο 
Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο· 

 «Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ην Σακείν πνπ ηδξχεηαη κε βάζε ηνλ πεξί Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «ηέθλν» ζεκαίλεη άγακν λφκηκν ηέθλν ησλ ζπδχγσλ ή ελφο εμ’ απηψλ, ην νπνίν έρεη ζπκπιεξψζεη ην 
δέθαην φγδνν (18) έηνο ειηθίαο ηνπ, αιιά δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ φγδνν (28) έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ, θαη πεξηιακβάλεη πξφγνλν, εθηφο γάκνπ αλαγλσξηζκέλν ηέθλν θαη λφκηκα πηνζεηεκέλν 
ηέθλν· 

 «Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Κνηλσληθήο 
Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ· 

 «ππήθννο ηξίηεο ρψξαο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο· 

 «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Πξφλνηαο» ζεκαίλεη ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· 

 «Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο» ζεκαίλεη ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· 
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 «Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ζεκαίλεη ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· 

 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ·  

 «θνηηεηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν παξαθνινπζεί ζε πιήξε θνίηεζε επίπεδν εθπαίδεπζεο 
κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πξνζφληνο ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ ή ηζνδχλακνπ πξνζφληνο, φπσο απηφ 
θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο· 

 «θξνληίδα» ζεκαίλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ θαηαβνιή πνζψλ γηα ζθνπνχο πεξηπνίεζεο, 
πξαθηηθήο βνήζεηαο θαη εμππεξέηεζεο ζε άηνκν ην νπνίν, ιφγσ ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο ή 
ςπρνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, αδπλαηεί λα απηνεμππεξεηεζεί ζε ηνκείο, νη νπνίνη είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη γηα ηελ νκαιή πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα κε 
αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία· 

 «ρακεινζπληαμηνχρνο» ζεκαίλεη ην δηθαηνχρν ηνπ επηδφκαηνο ρακεινζπληαμηνχρνπ κε βάζε ην 
ρέδην Δλίζρπζεο ησλ πληαμηνχρσλ κε Υακειά Δηζνδήκαηα· 

 «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε άπιε πεξηνπζία πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα 
(θαηαζέζεηο, γξακκάηηα, επηηαγέο), εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο (νκνινγίεο, 
κεηνρέο, ρξεφγξαθα), αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα θαη άιια παξφκνηα ζηνηρεία. 

Μεηξψν. 3.-(1) Ο Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο ηεξεί Μεηξψν κε ηελ νλνκαζία «Μεηξψν ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή/θαη άιιεο παξνρήο ή/θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ» ζην νπνίν 
εγγξάθνληαη ηα νλφκαηα θαη ε δηεχζπλζε ησλ αηηεηψλ ή/θαη δηθαηνχρσλ ή θαη κειψλ ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ 
άιια έληππα αηηήζεσλ δπλάκεη ηνπ Γηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν  
Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο ζεσξεί αλαγθαίεο. 

 (2)Σν Μεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) δχλαηαη λα ηεξείηαη  ζε νπνηνδήπνηε ηχπν ήζειε 
θαζνξίζεη ν Τπνπξγφο, πεξηιακβαλφκελεο ηεο κεραλνγξαθεκέλεο κνξθήο. 

Τπνβνιή 
αίηεζεο. 

4.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν αηηείηαη παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη αίηεζε φπσο πξνβιέπεηαη ζην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36.  

      (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο,  ε αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο δχλαηαη λα ππνβιεζεί απφ ην πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη πην θάησ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία: 

  (α)  Έλαο εθ ησλ ζπδχγσλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο·  

  (β)  νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ φγδνν (28) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ· 

  (γ)  κφλνο γνλέαο·  

  (δ)  πξφζσπν κέρξη ηελ ειηθία ησλ εηθνζηνθηψ (28) εηψλ ην νπνίν θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
δέθαηνπ φγδννπ (18) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηεινχζε ππφ ηε θξνληίδα ηνπ Γηεπζπληή ησλ 
Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη είλαη θνηηεηήο εληφο ή εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο· 

  (ε)  νξθαλφ πξφζσπν, έλαο εθ ησλ αδειθψλ∙ 

  (ζη)  νπνηαδήπνηε θαηεγνξία πξνζψπσλ πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ (α) κέρξη (ε), αιιά θαζνξίδνληαη κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 36 θαη 
ελεκεξψλεηαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ:  

       Ννείηαη φηη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηεγνξίεο 
(α) κέρξη (ζη) ππνβάιιεη κφλν κηα αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 
έζησ θαη αλ εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο. 
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      (3)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ζε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν ην νπνίν 
αδπλαηεί λα ππνβάιεη πξνζσπηθά αίηεζε ιφγσ ηεο πλεπκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο ή ζσκαηηθήο ηνπ 
θαηάζηαζεο ή γηα άιινπο παξφκνηνπο ιφγνπο ε αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη απφ αληηπξφζσπφ ηνπ, εθφζνλ είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο 
ηνχην.  

      (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3), δε δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε θαη δελ 
θαζίζηαηαη δηθαηνχρν γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 
νπνίν- 

  (α)  άγεη αζθεηηθφ βίν ζε κνλαζηήξη· 

19(I) ηνπ 2011 
128(I) ηνπ 2013. 

 (β)  ππεξεηεί ζεηεία δπλάκεη ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  (γ)  έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θνηηεηή ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε 
παξάγξαθνο (δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ή/θαη είλαη άηνκν κε αλαπεξία ή/θαη είλαη νξθαλφο. 

  (δ)  πξφζσπν ην νπνίν έρεη θεξπρζεί σο εθνχζηα άλεξγνο κε βάζε ην άξζξν 22, γηα πεξίνδν 
έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε. 

Πξνυπνζέζεηο  
παξνρήο 
ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο. 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα λα 

θαηαζηεί δηθαηνχρν γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πην 
θάησ πξνυπνζέζεηο:  

  (α)  Ο αηηεηήο πξέπεη λα είλαη είηε-  

  (i) πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο·  

  (ii) πνιίηεο ηεο Έλσζεο·   

 
Κεθ. 105. 

2 ηνπ 1972  
54 ηνπ 1976  
50 ηνπ 1988  

197 ηνπ 1989  
100(I) ηνπ 1996  

43(I) ηνπ 1997  
14(I) ηνπ 1998  
22(I) ηνπ 2001  

164(I) ηνπ 2001  
88(I) ηνπ 2002  

220(I) ηνπ 2002  
66(I) ηνπ 2003  

178(I) ηνπ 2004  
8(I) ηνπ 2007  

184(I) ηνπ 2007  
29(I) ηνπ 2009  

143(I) ηνπ 2009  
153(I) ηνπ 2011  

41(I) ηνπ 2012  
100(I) ηνπ 2012  
117(I) ηνπ 2012  

32(I) ηνπ 2013  
49(Η) ηνπ 2013 
88(Η) ηνπ 2014.  

 

 (iii) ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο έρεη θαζεζηψο επί καθξφλ δηακέλνληνο ζηε 
Γεκνθξαηία κε βάζε ηνλ πεξί Αιινδαπψλ θαη Μεηαλαζηεχζεσο Νφκν, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·  

6(I) ηνπ 2000 
6(I) ηνπ 2002  

53(I) ηνπ 2003  
67(I) ηνπ 2003  

9(I) ηνπ 2004  
241(I) ηνπ 2004  
154(I) ηνπ 2005  
112(I) ηνπ 2007  

 (iv) ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο θαηέρεη λνκηθφ θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηνλ πεξί Πξνζθχγσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, εμαηξνπκέλσλ ησλ αηηεηψλ αζχινπ·  
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122(I) ηνπ 2009  

9(Η) ηνπ 2013  
58(Η) ηνπ 2014  
59(Η) ηνπ 2014. 

60 (I) ηνπ 2014. 

 

 (v) πξφζσπν ην νπνίν απνηειεί ζχκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί ηεο Πξφιεςεο θαη 
ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη ηεο 
Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη: 

                  Ννείηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (iv) θαη (v) ηεο 
παξαγξάθνπ (α) σο θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ζα αλαηίζεληαη ζηηο 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο· θαη 

  (β)   ν αηηεηήο λα έρεη, θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν ησλ πέληε (5) εηψλ πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, λφκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ζηε 
Γεκνθξαηία:  

      Ννείηαη φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (iv) θαη (v) ηεο 
παξαγξάθνπ (α) δχλαηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα θαηαζηνχλ δηθαηνχρνη αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ειηθία ηνπο θαη αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηακνλήο ζηε Γεκνθξαηία, εθφζνλ 
δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ή/θαη έρεη θαηαζηεί δηθαηνχρν νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν 
ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο. 

      (2) Ο δηθαηνχρνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ηε λφκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ηνπ 
ζηε Γεκνθξαηία,

 
ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε παχεη λα είλαη δηθαηνχρνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

      (3) Αηηεηήο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο εθ’ φζνλ πιεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ην κεληαίν 
εηζφδεκα, φπσο νξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη ζην άξζξν 12 είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα- 

 (α)   ησλ κεληαίσλ πνζψλ πνπ νξίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 
πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 
άξζξνπ 38 αλαθνξηθά κε ην ειάρηζην θαιάζη δηαβίσζεο· ή/θαη 

 (β)   ησλ κεληαίσλ πνζψλ πνπ νξίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 
πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ 
άξζξνπ 38 αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ζηέγαζεο. 

Πξνζσξηλή 
απνπζία απφ ηε 
Γεκνθξαηία. 

6. Ζ απνπζία απφ ηε Γεκνθξαηία αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρνπ ζεσξείηαη σο πξνζσξηλή θαη δε 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 5 γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

  (α)   Όηαλ ε απνπζία είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ κήλα αλά έηνο· 

  (β)  φηαλ ε απνπζία είλαη γηα ζθνπνχο ιήςεο ζεξαπείαο εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ιφγνπο 
πγείαο, εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηθαλνπνηεζεί ν 
Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο φηη ε απνπζία απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε· 

  (γ)  φηαλ ε απνπζία  θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πέληε (5) εηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 αθνξά δηακνλή εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ιφγσ ηνπ φηη ν αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο ήηαλ θνηηεηήο ελψ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 
πξνεγείην ηεο θνίηεζεο είρε ηε λφκηκε θαη ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία: 

      Ννείηαη φηη ε πεξίνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (γ) δχλαηαη λα 
παξαηαζεί απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 
πεξίπησζεο. 

Διάρηζην 
εγγπεκέλν 
εηζφδεκα. 

7. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ην κεληαίν πνζφ πνπ παξαρσξείηαη σο ειάρηζην 

εγγπεκέλν εηζφδεκα γηα έθαζην δηθαηνχρν ζπλίζηαηαη απφ- 

  (α)  ην κεληαίν πνζφ πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί φπσο νξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε 
ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (α) ηνπ άξζξνπ 38 αλαθνξηθά κε ην ειάρηζην θαιάζη δηαβίσζεο· ή/θαη  
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  (β)  ην κεληαίν πνζφ πνπ δχλαηαη λα παξαρσξεζεί φπσο νξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε  
ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 38 αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ζηέγαζεο  

 θαη ηα κεληαία πνζά πνπ παξαρσξνχληαη δχλαηαη λα αμηνινγνχληαη θάζε δχν (2) έηε. 

Μεληαίν 
ειάρηζην 
εγγπεκέλν 
εηζφδεκα.  

8.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ην κεληαίν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ην 

νπνίν παξέρεηαη ζε δηθαηνχρν είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ κε βάζε ην άξζξν 12.  

      (2) ηελ πεξίπησζε ζπγθαηνίθεζεο δηθαηνχρσλ κε άιια πξφζσπα ή/θαη ζηελ πεξίπησζε 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο ή/θαη δηθαηνχρσλ πνπ ζπγθαηνηθνχλ κε άιινπο δηθαηνχρνπο ή/θαη 
δηθαηνχρσλ πνπ δηακέλνπλ ζε ζηέγε ή ζε ίδξπκα, ηξηκειήο επηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ κε απφθαζή ηνπ, γεληθή ή εηδηθή, δχλαηαη λα αλαζεσξήζεη αλάινγα κε ηηο δηαπηζησκέλεο 
αλάγθεο ην πνζφ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πνζφ είλαη θαηαβιεηέν κε βάζε ηε λνκνζεζία ή/θαη λα επηκεξίζεη ην πνζφ απηφ κεηαμχ ηνπ 
δηθαηνχρνπ θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ζπγθαηνηθνχλ ή πνπ απνηεινχλ ηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα θαη 
λα θαηαβιεζεί, σο εληαίν πνζφ ή/θαη μερσξηζηά, κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο 
ηξηκεινχο επηηξνπήο: 

      Ννείηαη φηη νπνηνδήπνηε αλαζεσξεκέλν πνζφ δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ην νπνίν ζα θαηαβάιιεην ζην δηθαηνχρν δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο. 

Γεκνηηθά ή 
άιια παξφκνηα 
ηέιε. 

9. ε νπνηνδήπνηε δηθαηνχρν θαηαβάιινληαη δεκνηηθά ή άιια παξφκνηα ηέιε, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζε Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 36 ην νπνίν πξνβιέπεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπο: 

     Ννείηαη φηη θαηαβάιινληαη ηα δεκνηηθά ή άιια παξφκνηα ηέιε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νθείινληαη 
απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, εθφζνλ αθνξνχλ ηελ θαηνηθία πνπ δηακέλνπλ. 

Έθηαθηεο  
αλάγθεο θαη 
αλάγθεο 
θξνληίδαο. 

10.-(1)  Οπνηνζδήπνηε δηθαηνχρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα παξνρή βνήζεηαο γηα θάιπςε 

έθηαθησλ αλαγθψλ είηε γηα ηνλ ίδην είηε γηα νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, 
λννπκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ άιινπο θξαηηθνχο 
πφξνπο ή άιιεο πεγέο. 

      (2) ε νπνηνδήπνηε δηθαηνχρν ή/θαη ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο πνπ έρεη 
αλάγθε θξνληίδαο  δχλαηαη λα παξαρσξείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ επηπξφζζεηε βνήζεηα, ε νπνία 
θξίλεηαη αλαγθαία, λννπκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε δελ θαιχπηνληαη απφ 
άιινπο θξαηηθνχο πφξνπο ή άιιεο πεγέο. 

      (3) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη κε Γηάηαγκά ηνπ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36, λα εμνπζηνδνηήζεη πξφζσπα ή /θαη Τπεξεζίεο ή /θαη Αξρέο ή /θαη 
Οκάδεο πξνζψπσλ γηα ηελ ελ φισ ή ελ κέξεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1), (2) θαη 
(3), θαζνξίδνληαο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Παξνρή 
βνήζεηαο ζε κε 
δηθαηνχρν. 

11. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα παξέρεη βνήζεηα ζε 

πξφζσπν ην νπνίν δε ιακβάλεη κεληαίν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα θαη βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά 
επείγνπζα ή /θαη έθηαθηε αλάγθε σο απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ πεξηζηάζεσλ ή απξνζδφθεηεο ή 
έθηαθηεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη ελεξγψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
επηηξέςεη κε ηξφπν πνπ απνθαζίδεη ηελ πιεξσκή πνζνχ γηα θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ 
ρσξίο ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο πιήξνπο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην πξφζσπν απηφ ή θαη κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο εθφζνλ νη αλάγθεο απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ άιινπο 
θξαηηθνχο πφξνπο ή απφ άιιε πεγή: 

      Ννείηαη φηη θαηάινγνο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία παξαρσξήζεθε ε πην πάλσ βνήζεηα ζα 
θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θάζε έμη (6) κήλεο. 

Δηζφδεκα. 12.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πην θάησ εδαθίσλ, ην εηζφδεκα πεξηιακβάλεη ηα κεληαία 

εηζνδήκαηα ηνπ αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρνπ θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή/θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο, σο αθνινχζσο: 

 (α)  Απφ εξγαζία κηζζσηνχ· 

 (β)  απφ εξγαζία απηνηειψο εξγαδνκέλνπ: 
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      Ννείηαη φηη γηα νπνηνδήπνηε εηζφδεκα δειψλεηαη απφ ηνλ απηνηειψο εξγαδφκελν ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα εηζνδήκαηα ηνπ ηδίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δψδεθα (12) κελψλ 
πνπ πξνεγείηαη ηεο αίηεζήο ηνπ γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο: 

 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 
     9.7.2010 
   24.2.2012 
 15.11.2013. 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην θαηψηαην φξην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε σο εηζφδεκα γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο είηε ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηφο είλαη ζπγγελήο κε ηνλ 
ηδηνθηήηε ή κε ην κέηνρν εηαηξείαο ή είλαη ν ίδηνο δηεπζπληήο ή κέηνρνο εηαηξείαο ζηελ 
νπνία εξγνδνηείηαη είηε ζε πεξίπησζε απηνηειψο εξγαδνκέλνπ, είλαη ην πνζφ ησλ 
αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
(Δηζθνξέο)  Καλνληζκνχο, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
ηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο έλζηαζεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο  
Καλνληζκνχο απηνχο· 

216 ηνπ 1990  
60(I) ηνπ 1995  
95(I) ηνπ 1995  
30(I) ηνπ 1997  
60(I) ηνπ 1997  
21(I) ηνπ 1998  

190(I) ηνπ 2002  
203(I) ηνπ 2004  
68(I) ηνπ 2008. 

 
232 ηνπ 1991 

49(I) ηνπ 1995 
34(I) ηνπ 1996 
25(I) ηνπ 1998 
58(I) ηνπ 1999 
62(I) ηνπ 2006 

169(I) ηνπ 2006 
67(I) ηνπ 2008. 

(γ)  πνζά πνπ παξέρνληαη σο δηαηξνθή, κε βάζε ην άξζξν 33 ηνπ πεξί ρέζεσλ Γνλέσλ θαη 
Σέθλσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ην άξζξν 5 ηνπ 
πεξί Ρπζκίζεσο ησλ Πεξηνπζηαθψλ ρέζεσλ ησλ πδχγσλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη εθφζνλ έρνπλ απνδεδεηγκέλα παξαζρεζεί· 

 (δ)  ρνξεγία ή/θαη επίδνκα ή/θαη βνήζεκα ή/θαη άιιε παξνρή ή/θαη άιιεο θνηλσληθέο 
παξνρέο· 

 (ε)  νπνηνδήπνηε εηζφδεκα απφ ζπληαμηνδνηηθφ ζρέδην ή/θαη ηακείν ή/θαη αζθαιηζηηθφ ζρέδην 
ή/θαη επαγγεικαηηθφ ζρέδην· 

 (ζη)  νπνηνδήπνηε εηζφδεκα απφ θηλεηή ή/θαη αθίλεηε πεξηνπζία ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία. 

      (2)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζην εηζφδεκα δελ πεξηιακβάλνληαη- 

 (α)  ην επίδνκα εζλνθξνπξνχ· 

 (β)  επηδφκαηα/ρνξεγίεο εθφζνλ παξέρνληαη ζε άηνκν κε αλαπεξία  ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ· 

 (γ)   ε ζπλεηζθνξά αγαζνεξγψλ ή θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ θνξέσλ· 

 (δ)   ε θνηηεηηθή ρνξεγία· 

           (ε)  ην επίδνκα θεδείαο· 

         (ζη)  ην επίδνκα ηνθεηνχ· 

            (δ)  νπνηνδήπνηε επίδνκα ιακβάλεηαη κε βάζε ην ρέδην Δλίζρπζεο ησλ πληαμηνχρσλ κε 
Υακειά Δηζνδήκαηα. 

      (3) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ 
άξζξνπ 38, δχλαηαη λα θαζνξίζεη νπνηαδήπνηε εηζνδήκαηα ή κέξνο απηψλ πεξηιακβαλνκέλσλ 
άιισλ δηά λφκνπ ππνρξεσηηθψλ απνθνπψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) κέρξη (ζη) ηνπ 
εδαθίνπ (1) θαη ηα νπνία δε ιακβάλνληαη ππφςε σο εηζφδεκα γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο 
λνκνζεζίαο: 
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      Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) κέρξη 
(ζη) ηνπ εδαθίνπ (1) θαηαβάιινληαη εθάπαμ, επηκεξίδνληαη ζε πεξίνδν δψδεθα (12) κελψλ. 

Αθίλεηε 
ηδηνθηεζία θαη 
ρξεκαηννηθν-
λνκηθά ζηνηρεία. 

13. Γελ θαζίζηαηαη δηθαηνχρν γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ή αηηεηήο-  

  (α)  θαηέρεη αθίλεηε ηδηνθηεζία είηε ν ίδηνο ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο 
κνλάδαο ε νπνία ππεξβαίλεη ζε αμία ηηο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000), κε βάζε ηελ 
εθηίκεζε ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο: 

      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο γηα ηελ εθηίκεζε, ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε αξρηθή εθηίκεζε, εθηφο αλ απηή αλαζεσξεζεί: 

       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε ηδηφθηεηε 
θαηνηθία ζηελ νπνία δηακέλεη ν αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο δε ιακβάλεηαη ππφςε, εθφζνλ 
ε θαηνηθία απηή δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ πελήληα (150) ηεηξαγσληθά κέηξα ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηεηήο ή ν δηθαηνχρνο είλαη κνλήξεο θαη εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ηα 
ηξηαθφζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο·  ή/θαη 

  (β)  είηε θαηέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ν ίδηνο ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο θαη ην χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε 
ρηιηάδσλ επξψ (€5.000) απμαλφκελν θαηά ρίιηα επξψ (€1.000) γηα θάζε πξφζζεην 
κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο είηε ε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (€5.000): 

       Ννείηαη φηη δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε νπνηεζδήπνηε απνδεκηψζεηο πνπ ιήθζεθαλ 
σο απνηέιεζκα βιάβεο ή δεκίαο απφ αηχρεκα: 

 

 

66(Η) ηνπ 1997  
74(Η) ηνπ 1999  
94(Η) ηνπ 2000  

119(Η) ηνπ 2003  
4(Η) ηνπ 2004  

151(Η) ηνπ 2004  
231(Η) ηνπ 2004  
235(Η) ηνπ 2004  

20(Η) ηνπ 2005  
80(Η) ηνπ 2008  

100(Η) ηνπ 2009  
123(Η) ηνπ 2009  

27(Η) ηνπ 2011  
104(Η) ηνπ 2011  
107(Η) ηνπ 2012  

14(Η) ηνπ 2013  
87(Η) ηνπ 2013  

102(I) ηνπ 2013  
141(Η) ηνπ 2013. 

       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ν αηηεηήο ή/θαη 
δηθαηνχρνο ή/θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο ππνρξενχηαη λα 
εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο γηα λα ιεθζνχλ νπνηεζδήπνηε 
πιεξνθνξίεο απφ αδεηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα κε βάζε ηνλ πεξί Δξγαζηψλ 
Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
ή/θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή/θαη άιινπο νξγαληζκνχο ή/θαη άιιεο θξαηηθέο 
αξρέο: 

                    Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη αδεηνδνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα  δελ ππέρεη 
νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη παληφο πξνζψπνπ φηαλ πξνβαίλεη ζε απνθάιπςε 
πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο, εθφζνλ έρεη ιάβεη ην Έληππν 
Δμνπζηνδφηεζεο (ΔΔΔ 8), εθηφο αλ ε πην πάλσ εμνπζηνδφηεζε  αλαθιεζεί απεπζείαο 
ζην αδεηνδνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα  απφ ηνλ πάξνρν ηεο εμνπζηνδφηεζεο. 

Απνμέλσζε 
αθίλεηεο 
ηδηνθηεζίαο  
θαη θηλεηήο 
πεξηνπζίαο. 

14. ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο 

κνλάδαο πνπ απνμέλσζε αθίλεηε ηδηνθηεζία ή/θαη θηλεηή πεξηνπζία ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, ε πεξηνπζία απηή ιακβάλεηαη ππφςε φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 12 θαη 13, εθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν 
Τπεξεζίαο ηθαλνπνηεηηθέο επεμεγήζεηο γηα ην επηβεβιεκέλν ή ην αλαγθαίν ηεο απνμέλσζεο απηήο: 
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      Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο απνμελψζεη νπνηαδήπνηε αθίλεηε ηδηνθηεζία ή/θαη 
θηλεηή πεξηνπζία ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νθείιεη λα ελεκεξψζεη 
γηα ην γεγνλφο απηφ ηνλ  Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26. 

Οηθνγελεηαθή 
κνλάδα. 

15. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ε νηθνγελεηαθή κνλάδα αλαθνξηθά κε ηνλ αηηεηή 

ή/θαη δηθαηνχρν νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

  (α)  Ο/ε ζχδπγφο ηνπ, εθφζνλ δηακέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία κε ηνλ αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν· 

  (β)  ην αλήιηθν ηέθλν ηνπ, εθφζνλ δηακέλεη ζηελ ίδηα θαηνηθία κε ηνλ αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν· 

  (γ)  ην ηέθλν ηνπ, αλεμάξηεηα ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ηνπ, εθφζνλ ε δηακνλή ηνπ βξίζθεηαη ζηε 
Γεκνθξαηία: 

        Ννείηαη φηη δελ εθαξκφδεηαη ε πξνυπφζεζε γηα δηακνλή ηνπ ηέθλνπ ζηε Γεκνθξαηία 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη θνηηεηήο: 

                          Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε άγακνπ νξθαλνχ πξνζψπνπ πνπ δελ έρεη 
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ φγδνν (28)  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ε νηθνγελεηαθή κνλάδα 
αλαθνξηθά κε ηνλ αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν πεξηιακβάλεη θαη ηα αδέιθηα ηνπ πξνζψπνπ 
απηνχ. 

Παξνρή  
ελνηθίνπ. 

16.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ζε αηηεηή ή/θαη  δηθαηνχρν ν νπνίνο δηακέλεη 

ζε θαηνηθία γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη ελνίθην είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ άιιν κέινο ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο παξέρεηαη επίδνκα ελνηθίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο πην θάησ φξνπο: 

  (α)  Σν κέξνο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζε ελνίθην 
θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ππνζηαηηθνχ κε παξάιιειε ελεκέξσζε 
άιισλ αξκνδίσλ αξρψλ:   

       Ννείηαη φηη ηπρφλ αμηψζεηο γηα δεκίεο ή άιια αηηήκαηα ηδηνθηεηψλ ησλ 
ελνηθηαδφκελσλ θαηνηθηψλ δελ ηθαλνπνηνχληαη· 

  (β)   ην ελνίθην θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ ν 
αηηεηήο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο θαη εθφζνλ ηζρχεη έγθπξε ζχκβαζε ελνηθίαζεο·  

  (γ)  ζε πεξίπησζε πνπ ην κεληαίν πνζφ ηνπ ελνηθίνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε 
ζχκβαζε ελνηθίαζεο, είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεληαίν πνζφ πνπ νξίδεηαη θαη 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην  
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 38, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη είλαη ην  πνζφ 
ηεο ζχκβαζεο. 

      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), δελ θαηαβάιιεηαη επίδνκα ελνηθίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
αηηεηήο ή/θαη  δηθαηνχρνο  ή νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο θαηέρεη 
νπνηαδήπνηε ηδηφθηεηε νηθηζηηθή κνλάδα ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηνο ρψξνο 
δηακνλήο, αιιά δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία ρσξίο εχινγε αηηία. 

      (3) Σν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη σο επίδνκα ελνηθίνπ κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ ιακβάλεηαη σο 
ελνίθην απφ νπνπδήπνηε αιινχ: 

       Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία 
αλήθεη ζε ζπγγελή ηνπ δηθαηνχρνπ ή κέινπο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο, πξηλ απφ ηε ιήςε 
απφθαζεο γηα ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε επηδφκαηνο ελνηθίνπ, εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα 
λα δηαπηζησζεί ην νξζφ πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί. 

Παξνρή ηφθσλ 
ζηεγαζηηθνχ 
δαλείνπ. 

17.-(1) ε αηηεηή ή/θαη  δηθαηνχρν ν νπνίνο ν ίδηνο ή κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο έρεη 

ππνρξέσζε πιεξσκήο ηφθσλ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ θαηνηθίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ δαλείνπ 
γηα αλαδηάξζξσζε πθηζηάκελνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, αιιά εμαηξνπκέλσλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο, 
παξέρεηαη κεληαίν επίδνκα γηα θάιπςε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ απηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο πην θάησ 
φξνπο:  

  (α)  Σν ζηεγαζηηθφ δάλεην λα έρεη ζπλαθζεί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 

  (β)  λα κελ θαιχπηεηαη απφ άιινπο θξαηηθνχο πφξνπο ή άιιε πεγή ή λα ππάξρεη άιιε 
ξχζκηζε κε βάζε άιιν λφκν· 
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  (γ)  ζην επίδνκα δελ πεξηιακβάλνληαη ηφθνη γηα δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλαθζεί γηα-  

   (i)  ζθνπνχο αλαθαίληζεο ή /θαη αλαπαιαίσζεο θηηξίνπ· 

(ii)  ζθνπνχο απφθηεζεο εμνρηθήο θαηνηθίαο· 

(iii)  ζθνπνχο άιινπο απφ ζηεγαζηηθνχο· 

  (δ)  ην επίδνκα δχλαηαη λα θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ην νπνίν είηε ν 
δηθαηνχρνο είηε ην κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο έρεη ζπλάςεη ην ελ ιφγσ δάλεην·  

  (ε)  ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν αηηεηήο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο θαη 
εθφζνλ ππάξρεη ζε ηζρχ έγθπξε ζπκθσλία ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ·  

  (ζη)  ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ ηφθσλ ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη 
απφ ηε ζπκθσλία ηνπ δαλείνπ, είλαη κηθξφηεξν απφ ην κεληαίν πνζφ πνπ νξίδεηαη σο 
επίδνκα ελνηθίνπ θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε  ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 38, ην πνζφ πνπ 
θαηαβάιιεηαη είλαη ην πνζφ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ δαλείνπ. 

      (2) Οπνηνδήπνηε πνζφ θαηαβάιιεηαη σο κεληαίν επίδνκα γηα ηφθνπο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ δε 
δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κεληαίν επίδνκα ελνηθίνπ πνπ ζα ππνινγηδφηαλ θαη ζα 
θαηαβαιιφηαλ ζην δηθαηνχρν σο επίδνκα ελνηθίνπ κε βάζε  ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ 
ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην  δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 38.   

Τπνρξεψζεηο 
δηθαηνχρσλ  
ειάρηζηνπ  
εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο. 

18. Οπνηνζδήπνηε αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο ν νπνίνο είλαη ηθαλφο γηα εξγαζία νθείιεη:  

  (α)  Να εγγξαθεί σο άλεξγνο ζην Μεηξψν ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο  Απαζρφιεζεο·    

  (β)  ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
Απαζρφιεζεο, λα απνδερζεί εξγαζία ηελ νπνία είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη θαη έρεη ηηο 
δεμηφηεηεο λα εθηειέζεη·  

  (γ)  λα κελ παξαηηείηαη εθνχζηα απφ ηελ εξγαζία ηνπ-  

  (i)  έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· θαη 

  (ii)  κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο· θαη 

  (iii)  θαζφιε ηελ πεξίνδν πνπ ιακβάλεη ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα· 

  (δ)  λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή /θαη εθπαηδεπηηθά 
καζήκαηα, εθφζνλ θιεζεί πξνο ηνχην· 

  (ε)  λα ζπκκεηέρεη ζε εηδηθφ ζρέδην θνηλσθεινχο εξγαζίαο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ· 

  (ζη)  λα απνδέρεηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ 
εηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο απαζρφιεζεο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο· 

  (δ)  λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο απηνλνκίαο· 

  (ε)  λα απνδέρεηαη ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζηελ θαηνηθία ηνπ γηα επηηφπνπ αμηνιφγεζε 
ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
δξάζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή, ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή 
ζηήξημε θαη ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζή ηνπ· 

  (ζ)  λα ηεξεί νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο·  

  (η)  λα απνδέρεηαη θνηλσληθή παξέκβαζε· 
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        (ηα) λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο γηα αλάθιεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ 13. 

Τπνρξέσζε  
πξνζψπνπ 
πξνο  
αλαδήηεζε πην 
πξνζνδνθφξαο 
εξγαζίαο. 

19. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18, δηθαηνχρνο  ν νπνίνο απαζρνιείηαη ζε εξγαζία, 

ζε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε, ππνρξενχηαη κεηά ηελ πξψηε θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο σο εξγαδφκελνο 
πνπ δεηά θαιχηεξε εξγαζία θαζφζνλ αθνξά ηελ ακνηβή. 

Κνηλσληθή 
παξέκβαζε. 

20.-(1) ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο ή/θαη  δηθαηνχρνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 18 θαη 19, ν  Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο πξηλ απνθαζίζεη- 

 (α)  θαηά πφζν ν αηηεηήο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο, λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη ινηπέο 
πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο· ή 

 (β)  φηη ν δηθαηνχρνο παχεη λα είλαη δηθαηνχρνο 

 παξαπέκπεη ηνλ αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρν ζε πξφζσπα ή/θαη Τπεξεζίεο ή/θαη Αξρέο ή/θαη Οκάδεο 
πξνζψπσλ γηα θνηλσληθή παξέκβαζε: 

     Ννείηαη φηη ν  Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα απνθαζίζεη, ζηε βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, φηη ν αηηεηήο ρξεηάδεηαη λα παξαπεκθζεί 
γηα θνηλσληθή παξέκβαζε: 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη νη δηθαηνχρνη παξαπέκπνληαη γηα θνηλσληθή παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν. 

      (2)  Σα πξφζσπα ή/θαη Τπεξεζίεο ή/θαη Αξρέο ή/θαη Οκάδεο πξνζψπσλ πξνο ηα νπνία ν 
αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο έρεη παξαπεκθζεί γηα θνηλσληθή παξέκβαζε θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηεο 
εθαξκνγήο νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνπλ ηνλ  Πξντζηάκελν 
Τπεξεζίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο.  

      (3) Σα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ απφθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηζκφ ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο: 

      Ννείηαη φηη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη λα αμηνινγεζνχλ 
ηα απνηειέζκαηα, δχλαηαη ν αηηεηήο ζηε βάζε πξνέγθξηζεο ή/θαη ν δηθαηνχρνο λα ζπλερίζεη λα 
ιακβάλεη ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα. 

      (4) Οπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζέκαηα ή/θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ή/θαη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή παξέκβαζε, δχλαηαη λα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ.  

Αλίθαλνο πξνο 
εξγαζία.  

21. ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο ή /θαη  δηθαηνχρνο  ηζρπξίδεηαη φηη είλαη αλίθαλνο γηα εξγαζία ιφγσ 

ζσκαηηθήο ή/θαη πλεπκαηηθήο ή/θαη ςπρηθήο αδπλακίαο ή/θαη ιφγσ ηδηαίηεξσλ πξνζσπηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, ν Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα ηνλ παξαπέκςεη γηα θνηλσληθή παξέκβαζε, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο ή άιινπ είδνπο θξνληίδαο ε νπνία ζα ζεσξεζεί 
θαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ. 

Δθνχζηα 
άλεξγνο. 

22.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαηαδείμνπλ φηη ν 

αηηεηήο ή/θαη  δηθαηνχρνο είλαη ηθαλφο γηα εξγαζία, ν  Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο, αθνχ ιάβεη ππφςε 
ηα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, ηνλ θεξχζζεη σο εθνχζηα άλεξγν. 

      (2) Αηηεηήο ή/θαη  δηθαηνχρνο ν νπνίνο έρεη θεξπρζεί σο εθνχζηα άλεξγνο κε βάζε ην εδάθην (1) 
ελεκεξψλεηαη γξαπηψο απφ ηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο θαη δελ θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο ή παχεη λα 
είλαη δηθαηνχρνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο θήξπμήο ηνπ σο εθνχζηα 
άλεξγνπ θαη ε απφθαζε ηζρχεη γηα πεξίνδν έμη (6) κελψλ. 

      (3)(α) ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2),  νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο  δχλαηαη λα θαηαζηεί δηθαηνχρν, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο: 

       Ννείηαη φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο δε ζεσξείηαη σο κέινο ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο ην πξφζσπν πνπ έρεη θεξπρζεί σο εθνχζηα άλεξγνο. 
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      (β) ε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (α),  εμαζθαιίδεηαη ε θξνληίδα ησλ 
ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο: 

      Ννείηαη φηη ε παξνχζα δηάηαμε εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνχρνο κε βάζε ην 
εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 5 ή/θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ή/θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 22,  παχεη λα είλαη δηθαηνχρνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο 
θήξπμεο ηνπ σο εθνχζηα άλεξγνο. 

Τπνρξεψζεηο 
κειψλ 
νηθνγελεηαθήο 
κνλάδαο. 

23. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 18 κέρξη 22 δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγελεηαθήο 

κνλάδαο, εθφζνλ είλαη ελήιηθα θαη ηθαλά πξνο εξγαζία ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θνηλσληθή 
παξέκβαζε. 

Απφθαζε θαηά 
πφζν έλα 
πξφζσπν 
πιεξεί  ηηο 
πξνυπνζέζεηο 
γηα παξνρή 
ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο.  

24. Ζ απφθαζε σο πξνο ην θαηά πφζν  αηηεηήο ή /θαη δηθαηνχρνο ή /θαη κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο 

κνλάδαο πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ζ’ απηφλ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, θαζψο 
θαη γηα ην χςνο ηνπ πνζνχ ην νπνίν δηθαηνχηαη, απνηειεί θαζήθνλ ηνπ Πξντζηάκελνπ Τπεξεζίαο θαη 
θάζε ηέηνηα απφθαζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο: 

     Ννείηαη φηη ν Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ ησλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ ή ζε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ιεηηνπξγνχο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ή απφ άιια 
άηνκα, λα εμεηάδεη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ αίηεζε θαη λα ππνβάιιεη ζηνλ ίδην 
ζρεηηθή έθζεζε. 

Δμνπζηνδφηεζε 
Τπνπξγνχ. 

25.  Οπνηαδήπνηε πξάμε ή νηηδήπνηε είλαη ππφρξενο λα πξάμεη ν Τπνπξγφο δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, εμαηξνπκέλεο ηεο αξκνδηφηεηαο έθδνζεο Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη 
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36, δχλαηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή  ή /θαη ηνλ 
Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο ή/θαη νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ ή άιιν πξφζσπν ή/θαη Τπεξεζίεο ή/θαη 
Αξρέο ή/θαη Οκάδεο ή /θαη Δπηηξνπέο πνπ ελεξγνχλ δπλάκεη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη 
νπνηαδήπνηε δήισζε ή/θαη θνηλνπνίεζε ππνγξακκέλε απφ απηφλ πνπ πηζηνπνηεί φηη νη πην πάλσ 
ελεξγνχλ δπλάκεη εμνπζηνδφηεζήο ηνπ, είλαη δεθηή σο απφδεημε ζε νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή 
δηαδηθαζία. 

Αιιαγή 
ζηνηρείσλ. 

26.-(1) Κάζε αηηεηήο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή/θαη δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ επήιζε ε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αίηεζή ηνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ ππνβιήζεθαλ, λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 
Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο ηηο αιιαγέο απηέο ζην έληππν πνπ θαζνξίδεηαη κε Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ, 
πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36. 

      (2) Αηηεηήο ή/θαη δηθαηνχρνο ν νπνίνο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
εδαθίνπ (1), ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε χςνπο εθαηφλ επξψ (€100).  

      (3) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αηηεηή ή/θαη δηθαηνχρνπ, νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο δχλαηαη λα θαηαζηεί δηθαηνχρν, εθφζνλ  πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο. 

      (4) ε πεξίπησζε κέινπο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο πνπ απνθηά ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη 
αίηεζε ν ίδηνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 4 θαη 5, παχεη λα απνηειεί κέξνο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο θαη  δχλαηαη  ν ίδηνο λα 
ππνβάιεη αίηεζε γηα λα θαηαζηεί δηθαηνχρνο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

      (5) Οπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ αίηεζεο, πνπ ππνβιήζεθε απφ πξφζσπν πνπ έρεη 
θαηαζηεί δηθαηνχρν κε βάζε ηε λνκνζεζία, αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη απφ ην κήλα πνπ έπεηαη ηεο 
εκεξνκελίαο πνπ επήιζε ε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ. 

Απφδεημε κε 
βάζε 
πηζηνπνηεηηθφ. 

27.-(1) Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξντζηάκελνπ Τπεξεζίαο ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζψπνπ κε ην νπνίν βεβαηψλνληαη-  

 (α) ηα ζηνηρεία ή/θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε γηα παξνρή 
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 
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 (β) φηη ε αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ππνβιήζεθε ζε 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία· 

 (γ) φηη θαηαβιήζεθε νπνηνδήπνηε πνζφ  ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζην 
δηθαηνχρν, 

 απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή καξηπξία γηα ην γεγνλφο πνπ βεβαηψλεηαη κε απηφ, εθηφο εάλ απνδεηρζεί ην 
αληίζεην. 

      (2) Φσηνγξαθία νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο ε νπνία πηζηνπνηήζεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο φηη 
απνηειεί πηζηφ αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, γίλεηαη δεθηή σο απφδεημε ζε νπνηαδήπνηε αζηηθή ή 
πνηληθή δηαδηθαζία, ζηελ έθηαζε πνπ γίλεηαη απνδεθηφ θαη ην ίδην ην έγγξαθν. 

Αλάθηεζε θαη 
ζπκςεθηζκφο 
νθεηιφκελσλ 
πνζψλ.  

28. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν εηζέπξαμε ή/θαη 

επσθειήζεθε νπνηνδήπνηε πνζφ  ην νπνίν έιαβε σο απνηέιεζκα παξάιεηςήο ηνπ λα απνθαιχςεη 
νπζηψδεο γεγνλφο ή ιφγσ αλαθξηβνχο δήισζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπζηψδεο γεγνλφο, αλεμάξηεηα αλ 
ηέηνηα παξάιεηςε ή δήισζε ήηαλ δφιηα ή φρη ή/θαη ην νπνίν δελ δηθαηνχην κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο, ηφηε νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ ην πξφζσπν απηφ νθείιεη πξνο ην Τπνπξγείν δχλαηαη  λα 
ζπκςεθίδεηαη απφ ηνλ  Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηκεκαηηθνχ ζπκςεθηζκνχ, 
κε νπνηαδήπνηε πνζά ηα νπνία ην Τπνπξγείν νθείιεη πξνο ην πξφζσπν απηφ κε ηνλ ηξφπν θαη ηε 
δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 36 θαη ελεκεξψλεηαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ:  

      Ννείηαη φηη δχλαηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη πνζά πνπ έρνπλ θαηαζηεί νθεηιφκελα κε βάζε ηνλ πεξί 
Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

Δίζπξαμε 
ρξεψλ 
νθεηιφκελσλ 
ζηε 
Γεκνθξαηία. 

29. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28, ζε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν εηζέπξαμε ή/θαη 

επσθειήζεθε νπνηνδήπνηε πνζφ  ρσξίο λα ην δηθαηνχηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, ην 
πνζφ απηφ εηζπξάηηεηαη σο εάλ λα ήηαλ ρξένο νθεηιφκελν ζηε Γεκνθξαηία. 

Τπνρξέσζε 
εμνπζηνδν- 
ηεκέλνπ 
πξνζψπνπ γηα  
ερεκχζεηα. 

30.-(1) Ο Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο ή νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή νπνηνδήπνηε 

άιιν πξφζσπν απαγνξεχεηαη λα αλαθνηλψλεη ή λα ρνξεγεί ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ ή πνπ 
ηνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο: 

      Ννείηαη φηη ε ππνρξέσζε πξνο ερεκχζεηα δελ ηζρχεη- 

  (α)  φηαλ παξέρεηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη 
ππνρξέσζε πξνο ερεκχζεηα· 

  (β)  έλαληη Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο· 

Κεθ. 44. 
37 ηνπ 1982  
84 ηνπ 1983  

119(I) ηνπ 2011  
147(I) ηνπ 2012  
22(I) ηνπ 2013.  

 

 (γ)  έλαληη Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ δηνξίζηεθε θαη ελεξγεί δπλάκεη ηνπ πεξί 
Δξεπλεηηθψλ Δπηηξνπψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

Κεθ. 155. 
93 ηνπ 1972 
2 ηνπ 1975 

12 ηνπ 1975 
41 ηνπ 1978 

162 ηνπ 1989 
142 ηνπ 1991 

9 ηνπ 1992 
10(Η) ηνπ 1996 
89(Η) ηνπ 1997 
54(Η) ηνπ 1998 
96(Η) ηνπ 1998 

 (δ)  έλαληη πνηληθνχ αλαθξηηή, ν νπνίνο δηεμάγεη αλάθξηζε κε βάζε ην άξζξν 4 ηνπ πεξί 
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
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14(Η) ηνπ 2001 

185(Η) ηνπ 2003 
219(Η) ηνπ 2004 

57(Η) ηνπ 2007 
9(Η) ηνπ 2009 

111(Η) ηνπ 2011 
165(Η) ηνπ 2011 

7(Η) ηνπ 2012 
21(Η) ηνπ 2012 

160(Η) ηνπ 2012 
23(Η) ηνπ 2013 
16(Η) ηνπ 2014 
42(Η) ηνπ 2014. 

188(Η) ηνπ 2007 
58(Η) ηνπ 2010 
80(Η) ηνπ 2012 

192(Η) ηνπ 2012 
101(Η) ηνπ 2013.  

 
(ε)  έλαληη ηεο Μνλάδαο Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ πγθάιπςεο, δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο 

Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο 
Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 

13(I) ηνπ2008 
41(I) ηνπ2014. 

 (ζη)  έλαληη ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο, δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·  

  (δ)   έλαληη άιισλ θξαηηθψλ αξρψλ· 

  (ε)  γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο.  

      (2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε 
εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ρξφληα ή/θαη ζε πξφζηηκν πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξψ (€20.000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

Αδηθήκαηα 
θαη πνηλέο. 

31.- Οπνηνδήπνηε πξφζσπν— 

  (α)  θαηά ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ ή/θαη ζηνηρείσλ ή/θαη εγγξάθσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο-  

   (i) πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ γλσξίδεη φηη είλαη ςεπδήο ή/θαη 
αλαιεζήο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν·  ή/θαη   

   (ii) απεξίζθεπηα πξνβαίλεη ζε δήισζε πνπ είλαη αλαιεζήο ζε ζρέζε κε 
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν· ή/θαη   

   (iii)  απνθξχπηεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή/θαη  ζηνηρείν ή/θαη έγγξαθν πνπ 
απαηηείηαη γηα ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο· ή/θαη 

   (iv)  επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ή/θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ή/θαη ζηνηρείσλ 
ή/θαη εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο ηα νπνία 
είλαη ςεπδή ή/θαη αλαιεζή ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν∙ 

  (β)  κε πξφζεζε εμαπάηεζεο, πξνζάγεη, παξαδίδεη ή απνζηέιιεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
λνκνζεζίαο ή θαη' άιινλ ηξφπν ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή /θαη ζηνηρείν ή 
/θαη έγγξαθν πνπ είλαη αλαιεζέο ζε  νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, 

 δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ρξφληα ή/θαη ζε πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξψ 
(€20,000) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

Έλζηαζε. 32.-(1) Πξφζσπν δχλαηαη λα  ππνβάιεη έλζηαζε ζηνλ Τπνπξγφ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αθφινπζα δεηήκαηα:  

  (α)  Απφξξηςε αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 

  (β)  ηεξκαηηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο·  

  (γ)  ην χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 

  (δ)  ηελ παξνρή ζηέγαζεο· 
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  (ε) ηελ απφθαζε γηα θήξπμή ηνπ ή γηα ηελ θήξπμε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο νηθνγελεηαθήο 
κνλάδαο σο εθνχζηα άλεξγνπ. 

      (2) Πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε κε βάζε ην εδάθην (1) κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο 
απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζ' απηφ ηεο απφθαζεο, αλαθέξνληαο γξαπηψο ηελ αηηηνινγία γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο θαη πξνζθνκίδνληαο ηα αλαγθαία ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα. 

      (3) Οπνηαδήπνηε έλζηαζε πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη 
έγγξαθα δελ εμεηάδεηαη. 

      (4) Με ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο δελ αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο ιεθζείζαο απφθαζεο.  

      (5) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη ηελ έλζηαζε εληφο ηξηψλ κελψλ, εθηφο αλ απνδεδεηγκέλα ρξεηάδεηαη 
πεξαηηέξσ ρξφλνο γηα εμέηαζε ηεο έλζηαζεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) 
επηπξφζζεην κήλα, απνθαζίδεη επ’ απηήο θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζην πξφζσπν πνπ 
ππέβαιε ηελ έλζηαζε.  

      (6) Καηά ην ρεηξηζκφ ηεο έλζηαζεο ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαζέηεη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζε 
ιεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ ή ζε άιια πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
ηνπ ή ζε επηηξνπή ιεηηνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ, λα εμεηάζεη ηα ζέκαηα πνπ αλαθχνληαη ζηελ 
έλζηαζε θαη λα ηνπ ππνβάιεη έθζεζε πξηλ απηφο εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ.  

      (7) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη - 

  (α)  λα απνξξίςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ έλζηαζε θαη λα επηθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα 
απφθαζε αλάινγα· 

  (β)  λα εγθξίλεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ έλζηαζε θαη λα αθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα 
απφθαζε αλάινγα· 

  (γ)  λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε· 

  (δ)  λα πξνβεί ζηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζβιεζείζαο· 

  (ε)  λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηνλ Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο, κε εληνιή λα πξνβεί ζε 
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. 

      (8) Ο Τπνπξγφο θαηά ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (δ) θαη (ε) 
ηνπ εδαθίνπ (7) δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε θαη γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο 
πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έλζηαζεο. 

Άιια έληππα. 33.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη κε Γηάηαγκά ηνπ, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 36, λα θαζνξίδεη έληππν δήισζεο/αίηεζεο ή/θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 
δήισζεο/αίηεζεο πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ νη δηθαηνχρνη άιισλ θνηλσληθψλ  παξνρψλ πνπ 
παξέρνληαη είηε κε άιιε Ννκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία είηε κε ρέδηα Απνθάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ είηε κε άιιν ηξφπν, γηα ζθνπνχο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πεξαηηέξσ 
αμηνιφγεζήο ηνπο θαη λα θαζνξίδεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο. 

      (2) Οη δηθαηνχρνη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πνπ δε ζα ππνβάινπλ δήισζε/αίηεζε ζχκθσλα 
κε ην εδάθην (1), εθπίπηνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ.  

Δηδηθή ξχζκηζε  
γηα άηνκν κε 
αλαπεξία.  

34.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ  39 θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο  δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ (α) κέρξη (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4, άηνκν κε αλαπεξία νπνηαζδήπνηε ειηθίαο 
δχλαηαη λα αηηείηαη παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 5, 8, 12, 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 

     Ννείηαη φηη άγακν άηνκν κε αλαπεξία πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ φγδνν (28) έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ δε ζεσξείηαη κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 8,12,13 θαη 14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

 (2)  ε άηνκν κε αλαπεξία ην νπνίν θαζίζηαηαη δηθαηνχρν ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 
παξέρεηαη θαη κεληαίν πνζφ ίζν κε δηαθφζηα είθνζη έμη (€226) επξψ, σο αλαπεξηθφ επίδνκα. 

      (3) Οπνηνδήπνηε άηνκν κε αλαπεξία ην νπνίν δελ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) 
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 θαη πιεξεί ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα εμεηάδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν 
Τπεξεζίαο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξίπησζήο ηνπ: 
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      Ννείηαη φηη ην πνζφ πνπ παξέρεηαη ζε  δηθαηνχρν άγακν αλάπεξν άηνκν ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 
εηθνζηνθηψ (28) εηψλ σο ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ή/θαη ην πνζφ πνπ παξέρεηαη ζε 
νπνηνδήπνηε δηθαηνχρν σο αλαπεξηθφ επίδνκα δχλαηαη λα παξαρσξείηαη θαη κε ηε κνξθή παξνρήο 
ππεξεζηψλ ή/θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 
δηθαηνχρν άγακν πξφζσπν ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ εηθνζηνθηψ (28) εηψλ, ζεσξείηαη σο κέινο ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

Δηδηθή  
ξχζκηζε γηα 
ρακεινζπληα-
μηνχρνπο.  

35.-(1)(α) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν είλαη ρακεινζπληαμηνχρνο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο, δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο· 

 (β)(i)   εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ν αηηεηήο θαζίζηαηαη 
δηθαηνχρνο θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο· θαη  

 (ii)  νπνηνδήπνηε πνζφ παξαρσξείηαη κε βάζε ηε λνκνζεζία δε κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ πνπ ηνπ παξαρσξείην σο ρακεινζπληαμηνχρνπ, 
ιακβάλνληαο ππφςε νπνηεζδήπνηε αλαπξνζαξκνγέο ησλ πνζψλ πνπ 
θαηαβιήζεθαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 
θαηαζηεί δηθαηνχρνο· θαη 

 (iii)  παχεη ην πξφζσπν απηφ λα ζεσξείηαη ρακεινζπληαμηνχρνο: 

     Ννείηαη φηη ην δηθαίσκα ρακεινζπληαμηνχρνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ππνβιεζεί αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο απφ ην πξφζσπν απηφ ή 
κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο  θαη θαηαζηεί δηθαηνχρν: 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην δηθαίσκα απηφ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κφλν- 

 (i) κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα 
παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· θαη 

 (ii) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηνλ ίδην εκεξνινγηαθφ κήλα δε ζα θαηαβιεζεί 
ηαπηφρξνλα ην επίδνκα ρακεινζπληαμηνχρνπ θαη ην ειάρηζην εγγπεκέλν 
εηζφδεκα. 

      (2) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρακεινζπληαμηνχρνο δελ θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο κε βάζε ηε 
λνκνζεζία, ηφηε εθαξκφδεηαη ην ρέδην  Δλίζρπζεο ησλ πληαμηνχρσλ κε Υακειά Δηζνδήκαηα κέρξη 
ηελ αλαζεψξεζή ηνπ. 

      (3) Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2) εθαξκφδνληαη θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζα 
ήηαλ δπλαηφ λα θαηαζηεί δηθαηνχρνο επηδφκαηνο κε βάζε  ην ρέδην Δλίζρπζεο ησλ πληαμηνχρσλ 
κε Υακειά Δηζνδήκαηα κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο, εθφζνλ ππνβάιεη 
θαη αίηεζε γηα παξνρή επηδφκαηνο ζε ρακεινζπληαμηνχρνπο. 

Δμνπζία 
έθδνζεο 
Γηαηαγκάησλ 
απφ ηνλ 
Τπνπξγφ θαη ην 
Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην. 

36.-(1) Ο Τπνπξγφο, κε Γηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, δχλαηαη - 

  (α)   λα θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία, ην ρξφλν,  ηνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη 
ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δήισζεο/αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο/αίηεζεο ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο δήισζεο/αίηεζεο θξηζεί αλαγθαία γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο 
λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, ηα έγγξαθα θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 

  (β)  λα θαζνξίδεη ηα δεκνηηθά ή άιια παξφκνηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη ζε δηθαηνχρν, ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 9· 

  (γ)  λα θαζνξίδεη ην έληππν κε βάζε ην νπνίν πξφζσπν γλσζηνπνηεί ηελ αιιαγή ησλ 
ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 26· 
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  (δ)  λα θαζνξίδεη έληππν δήισζεο/αίηεζεο ή δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δήισζεο/αίηεζεο, 
θαζψο θαη ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηνπ, ην νπνίν ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ νη δηθαηνχρνη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33·  

  (ε)  λα εμνπζηνδνηήζεη πξφζσπα ή /θαη Τπεξεζίεο ή /θαη Αξρέο ή /θαη Οκάδεο 
πξνζψπσλ γηα ηελ ελ φισ ή ελ κέξεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1), (2) 
θαη (3) ηνπ άξζξνπ 10, θαζνξίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 
ηνπο. 

     (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε Γηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δχλαηαη - 

  (α) λα θαζνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ δχλαηαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα 
παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
(ζη) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4· 

  (β) λα θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ζπκςεθηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 28. 

Δμνπζία 
δηνξηζκνχ 
πκβνπιεπηηθνχ 
ψκαηνο. 

37. Ο Τπνπξγφο δηνξίδεη πκβνπιεπηηθφ ψκα γηα λα δηαβνπιεχεηαη ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηα κέιε ηνπ απνηεινχληαη απφ αληηπξνζψπνπο 
δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ή ζπλδέζκσλ, φπσο ν ίδηνο ν 
Τπνπξγφο θξίλεη αλαγθαίν. 

Δμνπζία 
έθδνζεο 
Καλνληζκψλ. 

38. Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ: 

  (α)  Σηο θαηεγνξίεο αλαγθψλ θαη ηα αληίζηνηρα κεληαία πνζά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ πνζψλ γηα έλα πξφζσπν ή/θαη ησλ κειψλ ηεο 
νηθνγελεηαθήο κνλάδαο αλαθνξηθά κε ην ειάρηζην θαιάζη δηαβίσζεο θαη νπνηαδήπνηε 
άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ 
άξζξνπ 7·  

  (β)  ηα κεληαία πνζά πνπ νξίδνληαη θαη ην αληίζηνηρν εκβαδφλ θαηνηθίαο, αλάινγα κε ηελ 
επαξρία πνπ βξίζθεηαη ε θαηνηθία θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ πνζψλ γηα έλα 
πξφζσπν ή/θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 
ζηέγαζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 7·  

  (γ)  ηα εηζνδήκαηα ή κέξνο απηψλ ηα νπνία δε ιακβάλνληαη ππφςε σο εηζφδεκα φπσο θαη 
ηηο άιιεο δηα λφκνπ ππνρξεσηηθέο απνθνπέο πνπ δε ιακβάλνληαη ππφςε, πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 12. 

Δπηθπιάμεηο, 
κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο θαη 
θαηαξγήζεηο. 

39.-(1)  Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο, ηεξκαηίδεηαη ε παξνρή δεκφζηνπ 

βνεζήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ιήπηε δεκφζηνπ βνεζήκαηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκνπ:  

     Ννείηαη φηη ην δηθαίσκα ιήπηε δεκφζηνπ βνεζήκαηνο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία ππνβιεζεί αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο απφ ην πξφζσπν 
απηφ ή απφ κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο κε δηθαίσκα παξάηαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ γηα αθφκα ηξηάληα 
(30) εκέξεο: 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην δηθαίσκα ζε δεκφζην βνήζεκα κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ 
θαη Τπεξεζηψλ Νφκν ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κφλν- 

 (i)  κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε γηα παξνρή 
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο· 

 (ii)  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηνλ ίδην εκεξνινγηαθφ κήλα δε ζα θαηαβιεζεί 
ηαπηφρξνλα ην δεκφζην βνήζεκα θαη ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα. 
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(2) ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο δελ θαζίζηαηαη 
δηθαηνχρνο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 αιιά θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο αίηεζήο ηνπ ήηαλ ιήπηεο δεκφζηνπ βνεζήκαηνο κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη 
Τπεξεζηψλ Νφκν, ηφηε θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο κε 
βάζε ηε λνκνζεζία θαη εμεηάδεηαη ην πνζφ πνπ ιάκβαλε γηα θξνληίδα ή /θαη γηα θάιπςε άιισλ 
εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ην πνζφ απηφ ζπλερίδεη λα παξέρεηαη κέρξηο φηνπ εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10. 

      (3) Οπνηαδήπνηε αίηεζε έρεη ππνβιεζεί κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη 
Τπεξεζηψλ Νφκν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηεο λνκνζεζίαο, θαη δελ έρεη 
εθδνζεί απφθαζε επ’ απηήο δελ εμεηάδεηαη θαη ν αηηεηήο κε βάζε ηνλ  πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ 
θαη Τπεξεζηψλ Νφκν  δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

      (4) Οη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκνπ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ, 
λννπκέλνπ φηη απηέο δε ζπγθξνχνληαη ή/θαη δελ θαιχπηνληαη κε άιιν ηξφπν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο:  

      Ννείηαη φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε Γηάηαγκά ηνπ λα θαηαξγεί δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ Νφκνπ. 

      (5) Καλνληζκνί πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πεξί Γεκφζησλ Βνεζεκάησλ θαη 
Τπεξεζηψλ Νφκνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη 
παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηε δεκνζίεπζε λέσλ Καλνληζκψλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38.  

http://www.mof.gov.cy/gpo

