ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ
ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόµατος

τίτλος.

Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011 και θα διαβάζεται µαζί µε

167(Ι) του 2002
22(Ι) του 2003
57(Ι) του 2003
136(Ι) του 2007

τους περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου Νόµους του 2002 έως του
2010 (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 2011.

194(Ι) του 2007
55(Ι) του 2010.
Τροποποίηση

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

του άρθρου 2
του βασικού
νόµου.
(α) Με την αντικατάσταση του ορισµού των όρων «επίδοµα»,
«οικογενειακό εισόδηµα» και «τέκνα» µε τους ακόλουθους
νέους ορισµούς αυτών, αντίστοιχα:
«"επίδοµα" σηµαίνει το βασικό επίδοµα, το πρόσθετο
επίδοµα και το επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας, που
καταβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου˙
"οικογενειακό εισόδηµα" σηµαίνει το συνολικό ετήσιο
ακαθάριστο εισόδηµα όλων των µελών της οικογένειας που
προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους ακαθάριστων
εισοδηµάτων που απέκτησε το κάθε µέλος της οικογένειας
κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο
καταβάλλεται το επίδοµα
"τέκνα" σηµαίνει τα άγαµα νόµιµα τέκνα, προγονούς, εκτός
γάµου τέκνα και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα»

2
(β) µε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισµών τους:
«"εξαρτώµενα τέκνα" σηµαίνει τα άγαµα (α)

νόµιµα τέκνα, προγονούς, εκτός γάµου

τέκνα

και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα που δεν έχουν
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
τους
(β)

νόµιµα τέκνα, προγονούς, εκτός γάµου τέκνα και
νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα που δεν έχουν
συµπληρώσει το δέκατο έννατο έτος της ηλικίας
τους, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε
σχολεία της µέσης εκπαίδευσης

(γ)

νόµιµα τέκνα, προγονούς, εκτός γάµου τέκνα
και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα που δεν έχουν
συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της
ηλικίας τους, εφόσον υπηρετούν θητεία δυνάµει

19(Ι) του 2011.

των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς
Νόµου:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς των παραγράφων (α),

(β) και (γ), οποιοδήποτε τέκνο οικογένειας µε τρία τέκνα ή
οικογένειας µε τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα,
το

οποίο

παραγράφους

συµπληρώνει
αυτές

όριο

το

προβλεπόµενο

ηλικίας,

εξακολουθεί

στις
να

συνυπολογίζεται για σκοπούς οποιουδήποτε, βάσει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, καταβλητέου επιδόµατος:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση µε έκαστο των
υπόλοιπων εξαρτώµενων τέκνων, στην ίδια οικογένεια θα
συνεχίσει να καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν επίδοµα ανά
εξαρτώµενο τέκνο στο ίδιο ύψος επιδόµατος που λαµβάνει
οικογένεια µε τρία τέκνα ή οικογένεια µε τέσσερα ή
περισσότερα τέκνα.

(δ) νόµιµα τέκνα, προγονούς, εκτός γάµου τέκνα και
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νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που
στερούνται µόνιµα της ικανότητας για τη συντήρησή
τους.
“µονογονεϊκή οικογένεια” σηµαίνει την οικογένεια, στην
οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συµβίο οποιουδήποτε
φύλου, ζει µε ένα τουλάχιστο εξαρτώµενο τέκνο, που
αποκτήθηκε είτε από γάµο είτε εκτός γάµου και που διαβιεί
µόνος

λόγω

του

ότι

είναι

άγαµος

γονέας,

χήρος,

διαζευγµένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει
κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο
"περιοχές που ελέγχονται από τη ∆ηµοκρατία" σηµαίνει τις
περιοχές

της

∆ηµοκρατίας

όπου

η

κυβέρνηση

της

∆ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο».
Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόµου τροποποιείται ως

του άρθρου 3

ακολούθως:

του βασικού
νόµου.
(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «ή
σε διάσταση µε τη σύζυγό του» (πρώτη γραµµή)
(β) µε τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) αυτού, της φράσης «ή
σε διάσταση µε το σύζυγό της» (πρώτη γραµµή).
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 4

νέο άρθρο:

του βασικού
νόµου.
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«∆ικαίωµα

4.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος

σε επίδοµα

Νόµου, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαµονή της

τέκνου.

στις περιοχές που ελέγχονται από τη ∆ηµοκρατία για
τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη, δικαιούται σε βασικό
επίδοµα τέκνου για τα εξαρτώµενα τέκνα της που ζουν
κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό της
εισόδηµα εµπίπτει στα εισοδηµατικά κριτήρια που

Παράρτηµα.

καθορίζονται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου.

(2) Στις οικογένειες που δικαιούνται σε επίδοµα
σύµφωνα µε το εδάφιο (1), καταβάλλεται και πρόσθετο
επίδοµα τέκνου, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδηµα
πληροί

τα

εισοδηµατικά

κριτήρια,

όπως

αυτά

καθορίζονται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και
(2), στις µονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες δικαιούνται
σε επίδοµα σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή και σε
πρόσθετο επίδοµα σύµφωνα µε το εδάφιο (2),
καταβάλλεται επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας, όπως
καθορίζεται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου,
νοουµένου ότι η οικογένεια αυτή έχει τη συνήθη
διαµονή της στις περιοχές που ελέγχονται από τη
∆ηµοκρατία για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή
επιδόµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1), (2)
και (3), η οικογένεια δε δικαιούται σε επίδοµα, εφόσον η
συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές, των περιουσιακών
της στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτηµα
υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€1.200.000).
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(5) Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, το
επίδοµα καταβάλλεται στη µητέρα και στις περιπτώσεις
των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του ίδιου εδαφίου, το
επίδοµα καταβάλλεται στον πατέρα ή στη µητέρα ή στο
πρόσωπο που έχει την επιµέλεια των τέκνων, ανάλογα
µε την περίπτωση.
(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), ο
Γενικός ∆ιευθυντής δύναται να καταβάλλει το επίδοµα σε
άλλο από τα οριζόµενα στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπα,
αν πεισθεί ότι τούτο επιβάλλει το συµφέρον της
οικογένειας.».
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 5

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, µε το ακόλουθο

του βασικού

νέο εδάφιο:

νόµου.

«(1) Τα επιδόµατα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος
Νόµου, καταβάλλοναι στα δικαιούχα πρόσωπα ως ακολούθως:
(α) Σε οικογένειες µε τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα
καταβάλλεται µετά την παρέλευση του πρώτου τετράµηνου σε
µηνιαία βάση, νοουµένου ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της
αίτησής τους για παροχή επιδόµατος
(β) σε µία ετήσια δόση στις οικογένειες µε ένα ή δύο
εξαρτώµενα τέκνα.». και
(β) µε την διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2), αυτού.

Τροποποίηση

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 6

νέο άρθρο:

του βασικού
νόµου.
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«Υπολογισµός

6.

Για

τον

οικογενειακού

εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το ακαθάριστο

εισοδήµατος.

εισόδηµα που αποκτάται από όλα τα µέλη της
οικογένειας,

υπολογισµό

µεταξύ

του

άλλων

οικογενειακού

από

εργασία,

απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους
και µερίσµατα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον
Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών, καθώς
και

οποιοδήποτε

παραχωρείται

δηµόσιο

από

τις

βοήθηµα

Υπηρεσίες

που

Κοινωνικής

Ευηµερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες
χορηγίες, επιδόµατα και πηγές εισοδήµατος στη
∆ηµοκρατία ή και στο εξωτερικό:
Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισµό
του οικογενειακού εισοδήµατος, τα εισοδήµατα των
τέκνων µαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από
εργασία ή απασχόληση, το επίδοµα τέκνου, η
φοιτητική χορηγία,

οι

παροχές

της φοιτητικής

µέριµνας και οι υποτροφίες, καθώς και τα επιδόµατα
και οι χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτοµα µε
αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.».
Τροποποίηση

7.

Το

άρθρο

7

του βασικού

νόµου

τροποποιείται,

µε

την

του άρθρου 7

αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, από τα ακόλουθα νέα

του βασικού

εδάφια:

νόµου.
«(2) Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο για κάθε ηµερολογιακό
έτος, το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους, κατά το
οποίο καταβάλλεται το επίδοµα.
(3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται µέσα στο χρονικό περιθώριο
που

προβλέπεται

στο

εδάφιο

(2)

πιο

πάνω,

θεωρείται

εκπρόθεσµη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος σε
επίδοµα για το έτος, για το οποίο δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η
αίτηση.».
Τροποποίηση

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την

του άρθρου 10

αντικατάσταση της λέξης «παράνοµα», στον πλαγιότιτλο αυτού, µε τη
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του βασικού

λέξη «αντικανονικά».

νόµου.
Τροποποίηση

9. Το άρθρο 14 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την

του άρθρου 14

αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, των

του βασικού

λέξεων «χίλιες λίρες» (τέταρτη γραµµή), µε τη φράση και το ποσό

νόµου.

«σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000)».

Τροποποίηση

10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του

του βασικού

υφιστάµενου Πίνακα αυτού, µε το ακόλουθο Παράρτηµα:

νόµου µε την
αντικατάσταση
του Πίνακα
αυτού.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 4)
1. (α) Για

σκοπούς

παραχώρησης

επιδόµατος

τέκνου σε οικογένεια µε τρία τέκνα ή σε οικογένεια µε
τέσσερα

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 τέκνα ή οικογένεια µε τέσσερα ή
περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα:

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 εξαρτωµένων τέκνων
...(Ι) του 2011. τους κατά την έναρξη της ισχύος του περί Παροχής
Επιδόµατος (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011.
(β)

Για

σκοπούς

παραχώρησης

επιδόµατος

τέκνου εφαρµόζονται εισοδηµατικά κριτήρια, τα
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οποία βασίζονται στη σύνθεση κάθε οικογένειας και
σε περιουσιακά κριτήρια, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του παρόντος Παραρτήµατος.
2. Εισοδηµατικά κριτήρια: ∆ικαίωµα σε επίδοµα
τέκνου έχει η οικογένεια, της οποίας το ετήσιο
ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει
το ποσό που καθορίζεται στους Πίνακες Α ή Β πιο
κάτω, ανάλογα µε την περίπτωση, και τον αριθµό
των εξαρτώµενων τέκνων στην οικογένεια:
Νοείται

ότι,

για

τις

οικογένειες

µε

περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώµενα τέκνα, το
µέγιστο όριο αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες ευρώ
(€10.000) για κάθε πρόσθετο εξαρτώµενο τέκνο
πέραν του τετάρτου τέκνου.
3. Περιουσιακά

κριτήρια:

Το

επίδοµα

τέκνου

παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες
τιµές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας,
στα οποία περιλαµβάνονται ακίνητα, καταθέσεις,
µετοχές, χρεόγραφα και οµόλογα, δεν υπερβαίνει τα
ένα

εκατοµµύριο

διακόσιες

χιλιάδες

ευρώ

(€1.200.000).
4. Το

ύψος

του

επιδόµατος

τέκνου

που

παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το
ύψος

του

ετήσιου

εισοδήµατος

και

ακαθάριστου

αναλύεται

στους

οικογενειακού
ακόλουθους

Πίνακες Α και Β:

Πίνακας Α: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα έως €49.000

Βασικό ετήσιο
επίδοµα
Αριθµός εξαρτώµενων
τέκνων στην οικογένεια

(ανά εξαρτώµενο
τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο
επίδοµα για οικογένειες
µε εισοδήµατα µέχρι
€19.500,00
(ανά εξαρτώµενο τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο
επίδοµα για οικογένειες
µε εισόδηµα από
€19.500,01 µέχρι
€39.000,00
(ανά εξαρτώµενο τέκνο)
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Οικογένεια µε ένα ( 1)
εξαρτώµενο τέκνο

€420

€ 105

€50

Οικογένεια µε δύο (2)
εξαρτώµενα τέκνα

€420

€210

€155

Οικογένεια µε τρία ( 3)
εξαρτώµενα τέκνα

€840

€315

€260

€1.390

€460

€290

(ανά εξαρτώµενο)
Οικογένεια µε τέσσερα (4)
ή/και περισσότερα
εξαρτώµενα τέκνα
(ανά εξαρτώµενο)

Πίνακας Β: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό
εισόδηµα από 49.000,1 και άνω:

Οικογένεια µε
δύο (2)
εξαρτώµενα
τέκνα

Οικογένεια µε
τρία (3)
εξαρτώµενα
τέκνα

Οικογένεια µε
τέσσερα (4)
εξαρτώµενα
τέκνα

(ανά
εξαρτώµενο
τέκνο)

(ανά
εξαρτώµενο
τέκνο)

(ανά
εξαρτώµενο
τέκνο)

(ανά εξαρτώµενο
τέκνο)

€49.000,01-€59,000,00

€ 380

€ 760

€ 1.250

€ 1.250

€59.000,01-€69,000,00

€ 335

€ 675

€ 1.110

€ 1.110

€69.000,01-€79,000,00

€ 295

€ 590

€ 970

€ 970

€79.000,01-€89,000,00

€ 250

€ 505

€ 835

€ 835

€89.000,01-€99,000,00

€ 210

€ 420

€ 695

€ 695

0

0

0

€ 695

Οικογενειακό
εισόδηµα

άνω των €99.000,01*

Οικογένεια µε
πέντε (5) ή/και
περισσότερα
εξαρτώµενα τέκνα

(*για οικογένειες µε περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώµενα τέκνα, το µέγιστο όριο
ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος, αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε εξαρτώµενο
τέκνο πέραν του τετάρτου τέκνου και το ποσό του καταβλητέου επιδόµατος τέκνου
ανέρχεται σε €695.

5. Στις

οικογένειες

µε

ετήσιο

ακαθάριστο

οικογενειακό εισόδηµα µέχρι δεκαεννιά χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€19.500) παρέχεται, πέραν του
βασικού επιδόµατος, πρόσθετο επίδοµα τέκνου,
σύµφωνα µε τη στήλη 3 του Πίνακα Α.
6. Στις

οικογένειες

µε

ετήσιο

ακαθάριστο

οικογενειακό εισόδηµα µεγαλύτερο των δεκαεννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€19.500) και µέχρι
τριάντα

εννέα

χιλιάδες

ευρώ

(€39.000)
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παραχωρείται, πέραν του βασικού επιδόµατος,
πρόσθετο επίδοµα τέκνου, σύµφωνα µε τη στήλη 4
του Πίνακα Α.

7. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος που
προβλέπεται στη στήλη 3 του Πίνακα Α, µε βάση το
οποίο παραχωρείται το πρόσθετο ετήσιο επίδοµα,
ισούται µε το αφορολόγητο εισόδηµα για φυσικά
πρόσωπα,
118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002

το

οποίο

καθορίζεται

στον

περί

Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο, για το έτος,
κατά το οποίο λαµβάνεται υπόψη το αποκτηθέν

162(Ι) του 2003

οικογενειακό εισόδηµα. Το µέγιστο εισόδηµα στη

195(Ι) του 2004

στήλη 4 του ίδιου Πίνακα ισούται µε το διπλάσιο του

92(Ι) του 2005

αφορολόγητου εισοδήµατος για φυσικά πρόσωπα,

113(Ι) του 2006

αναφορικά µε το ίδιο έτος.

80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(Ι) του 2010
133(Ι) του 2010
116(Ι) του 2011.

8. Το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος στις
στήλες 3 και 4 του Πίνακα Α αναπροσαρµόζεται
σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο
εισόδηµα

φυσικού

προσώπου,

όπως

αυτό

καθορίζεται στον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος
Νόµο.
9. Οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήµατος που
προβλέπονται στον Πίνακα Β, αρχίζουν από το
επόµενο

σεντ

αναφέρεται

στη

του

µέγιστου

στήλη

4

εισοδήµατος που

του

Πίνακα

Α

και

διαµορφώνονται ανά δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
Στην περίπτωση αναπροσαρµογής του ύψους του
οικογενειακού εισοδήµατος στη στήλη 4 του Πίνακα
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Α, οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήµατος στον
Πίνακα Β αναπροσαρµόζονται ανάλογα.
10. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το ύψος του
επιδόµατος αναπροσαρµόζεται κάθε 1η Ιανουαρίου
εκάστου επόµενου έτους, κατά το ποσοστό αύξησης
του µέσου όρου του δείκτη τιµών καταναλωτή κατά
τον τελευταίο χρόνο, σε σύγκριση µε το µέσο όρο
του δείκτη αυτού, κατά τον αµέσως προηγούµενο
χρόνο.
11.

Μονογονεϊκές

οικογένειες

που

λαµβάνουν

επίδοµα τέκνου, δικαιούνται επίδοµα µονογονεϊκής
οικογένειας για κάθε εξαρτώµενο τέκνο, εφόσον ο
µόνος γονέας και το εξαρτώµενο τέκνο του είναι
πολίτες της ∆ηµοκρατίας ή πολίτες κράτους µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνεχή και
νόµιµη διαµονή στις περιοχές που ελέγχονται από τη
∆ηµοκρατία.
12.

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
∆ηµοκρατία για τρία (3) 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
Γ, όπως φαίνεται πιο κάτω:
Πίνακας Γ: Επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας

Οικογενειακό εισόδηµα

Μηνιαίο επίδοµα
για κάθε
εξαρτώµενο
τέκνο
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€0-€39,000,00

€ 200

€39.000,01-€49,000,00

€ 180

€49.000,01-€59,000,00

€ 160

€59.000,01-€69,000,00

€ 140

€69.000,01-€79,000,00

€ 120

€79.000,01-€89,000,00

€ 100

13. Άτοµο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόµατος
µονογονεϊκής οικογένειας, όταν:
i.

Έχει απολέσει τη µονογονεϊκή του ιδιότητα µε
τη σύναψη γάµου ή µε συµβίωση.

ii.

Το εξαρτώµενο τέκνο συµπληρώσει την
ηλικία που προβλέπεται στον παρόντα Νόµο.

iii.

Μετά από επανεξέταση που µπορεί να
αποφασιστεί

από

τον

εξουσιοδοτηµένο

λειτουργό, διαπιστωθεί ότι δεν εµπίπτει
πλέον στις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
iv.

Ο δικαιούχος, περιλαµβανοµένων και των
εξαρτώµενων τέκνων, απουσιάζει από τη
∆ηµοκρατία για χρονική περίοδο µεγαλύτερη
των τριάντα (30) ηµερών:
Νοείται
εφαρµόζεται

ότι
µόνο

η

εν
µία

λόγω

διάταξη

φορά

ανά

ηµερολογιακό έτος, εκτός εάν ο δικαιούχος
περιλαµβανοµένων και των εξαρτώµενων
τέκνων

απουσιάζει

για

λόγους

υγείας

αποδεδειγµένα µε βάση τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας.
v.

∆ιαπιστωθεί ότι το σύνολο του οικογενειακού
εισοδήµατος του αιτητή και των εξαρτωµένων
του, που υπολογίζονται για σκοπούς του
παρόντος Νόµου, είναι µεγαλύτερο από το
ποσό που προβλέπεται για να είναι κάποιος
δικαιούχος του επιδόµατος.

vi.

Τα εξαρτώµενα τέκνα του δε διαµένουν
πλέον µαζί του, εκτός από τέκνα που
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υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική
Φρουρά.
vii.

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.

viii.
Έναρξη της ισχύος

11. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.

του παρόντος
Νόµου.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.241-2011

ΣΧΚ/ΦΜ

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.».

