ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ
ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής

τίτλος.

Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011 και θα

167(Ι) του 2002

διαβάζεται µαζί µε τους περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου

22(Ι) του 2003

Νόµους του 2002 έως του 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται

57(Ι) του 2003

ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος

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

Τροποποίηση του

θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου
Νόµοι του 2002 έως 2011.

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

άρθρου 2 του
βασικού νόµου.

(α) Με την αντικατάσταση της υφιστάµενης ερµηνείας των
όρων «επίδοµα», «οικογενειακό εισόδηµα» και «τέκνα»
από την ακόλουθη νέα ερµηνεία των τριών όρων
αντίστοιχα:

«"επίδοµα" σηµαίνει το βασικό επίδοµα και το
πρόσθετο επίδοµα, 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 εντός του έτους, το οποίο
προηγείται κατά δύο χρόνια του έτους κατά το οποίο
καταβάλλεται το επίδοµα

"τέκνα" σηµαίνει τα άγαµα νόµιµα τέκνα, προγονούς,
εξώγαµα τέκνα και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα»
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(β) µε την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και της αντίστοιχης ερµηνείας
τους:

"εξαρτωµένα τέκνα" σηµαίνει τα άγαµα (α) νόµιµα τέκνα, προγονούς, εξώγαµα τέκνα
και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα µέχρι την
ηλικία των δεκαοκτώ ετών

(β) νόµιµα τέκνα, προγονούς, εξώγαµα τέκνα
και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα µέχρι την
ηλικία

των

δεκαεννέα

ετών,

εφόσον

εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολεία της
µέσης εκπαίδευσης

(γ)

νόµιµα τέκνα, προγονούς, εξώγαµα τέκνα
και νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα µέχρι την
ηλικία των είκοσι ετών, εφόσον εκτελούν

19(Ι) του 2011.

θητεία δυνάµει του περί Εθνικής Φρουράς
Νόµου του 2011

(δ) νόµιµα τέκνα, προγονούς, εξώγαµα τέκνα και
νόµιµα υιοθετηµένα τέκνα,

ανεξαρτήτως

ηλικίας,

µόνιµα

που

στερούνται

της

ικανότητας για τη συντήρησή τους».

«µονογονεϊκή οικογένεια» σηµαίνει την οικογένεια
στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συµβίο/-α
οποιουδήποτε

φύλου,

ζει

µε

ένα

τουλάχιστο

εξαρτώµενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάµο είτε
εκτός γάµου και που µπορεί να έµεινε µόνος/-η λόγω
του ότι είναι άγαµος γονέας, χήρος/-α, διαζευγµένος/-η
ή ο ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε
αφάνεια από το δικαστήριο 
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"περιοχές

που

ελέγχονται

από

τη

∆ηµοκρατία"

σηµαίνει τις περιοχές της ∆ηµοκρατίας όπου η
Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό
έλεγχο».
Τροποποίηση του

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

άρθρου 3 του
βασικού νόµου.

(α) Στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), µε τη διαγραφή
της φράσης «ή σε διάσταση µε τη σύζυγό του» (πρώτη
γραµµή)

(β) στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), µε τη διαγραφή
της φράσης «ή σε διάσταση µε το σύζυγό της» (πρώτη
γραµµή).
Αντικατάσταση

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 4 του

ακόλουθο νέο άρθρο 4:

βασικού νόµου.

«∆ικαίωµα

4.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος

σε επίδοµα

Νόµου, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαµονή

τέκνου.

της

στις

περιοχές

που

ελέγχονται

από

τη

∆ηµοκρατία, 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,
Παράρτηµα.

όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτηµα του
παρόντος Νόµου.
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(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 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), δύναται να καταβληθεί επίδοµα µονογονεϊκής
οικογένειας,

σύµφωνα

µε

τους

όρους

που

καθορίζονται σε Σχέδιο που εγκρίνει το Υπουργικό
Συµβούλιο.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων
(1), (2) και (3), η οικογένεια δεν θα δικαιούται σε
επίδοµα, εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες
τιµές,
Παράρτηµα.

των περιουσιακών της

στοιχείων,

που

αναφέρονται στο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου,
υπερβαίνει το όριο των €1.200.000.

(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) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 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 του

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόµου τροποποιείται-

άρθρου 5 του
βασικού νόµου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) από το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(1) Τα επιδόµατα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του
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παρόντος Νόµου, καταβάλλοναι στα δικαιούχα πρόσωπα
ως ακολούθως:

(α) Σε τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις στις οικογένειες µε τρία ή
περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα

(β) σε µία ετήσια δόση στις οικογένειες µε ένα ή δύο
εξαρτώµενα τέκνα.»˙

(β) Με την διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2).
Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το

άρθρου 6 του

ακόλουθο νέο άρθρο 6:

βασικού νόµου.

«Υπολογισµός

6.

οικογενειακού

εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το ακαθάριστο

εισοδήµατος.

Για

τον

υπολογισµό

του

οικογενειακού

εισόδηµα που αποκτάται από όλα τα µέλη της
οικογένειας, µεταξύ άλλων, µέσα από εργασία ή
και

απασχόληση,

καθώς

και

οποιοδήποτε

δηµόσιο βοήθηµα που παραχωρείται από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, καθώς και από
οποιεσδήποτε άλλες πηγές εισοδήµατος στη
∆ηµοκρατία ή και στο εξωτερικό.».
Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόµου τροποποιείται, µε την

άρθρου 7 του

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

βασικού νόµου.

νέα εδάφια (2) και (3) αντίστοιχα:

«(2)

Η

αίτηση

υποβάλλεται

κάθε

χρόνο

για

κάθε

ηµερολογιακό έτος το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
του έτους κατά το οποίο καταβάλλεται το επίδοµα.
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(3) Αίτηση που δεν υποβάλλεται µέσα στο χρονικό
περιθώριο που αναφέρεται 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 του

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την

άρθρου 10 του

αντικατάσταση της λέξης «παράνοµα», στον πλαγιότιτλο του

βασικού νόµου.

άρθρου, από τη λέξη «αντικανονικά».

Τροποποίηση του

9. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του

άρθρου 14 του

βασικού νόµου τροποποιείται, µε την αντικατάσταση των λέξεων

βασικού νόµου.

«χίλιες λίρες» (τέταρτη γραµµή), από τις λέξεις «σαράντα
χιλιάδες ευρώ».

Αντικατάσταση

10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του

του Πίνακα του

Πίνακα από το ακόλουθο νέο Παράρτηµα:

βασικού νόµου.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 4)
1. Για σκοπούς παραχώρησης επιδόµατος τέκνου εφαρµόζονται εισοδηµατικά
κριτήρια, τα οποία βασίζονται στη σύνθεση της κάθε οικογένειας, καθώς και
περιουσιακά κριτήρια, ως προβλέπεται στις επόµενες παραγράφους.
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,
ανάλογα και µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων στην οικογένεια:
Νοείται ότι, για τις οικογένειες µε περισσότερα από 4 εξαρτώµενα τέκνα το
µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο εξαρτώµενο τέκνο
πέραν του τετάρτου.

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 το €1.200.000.
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4. Το ύψος του επιδόµατος τέκνου που παραχωρείται στους δικαιούχους
εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος
και αναλύεται στους ακόλουθους Πίνακες Α και Β:
Πίνακας Α: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα έως €39.000

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)

€

€

€

Οικογένεια µε 1 εξαρτώµενο
τέκνο

€420

€ 105

€50

Οικογένεια µε 2 εξαρτώµενα
τέκνα

€420

€210

€155

€840

€315

€260

€1.390

€460

€290

Οικογένεια µε 3 εξαρτώµενα
τέκνα
Οικογένεια µε 4 ή/και
περισσότερα εξαρτώµενα
τέκνα

Πίνακας Β: Επίδοµα τέκνου για οικογένειες µε οικογενειακό εισόδηµα από
€39.000,01 και άνω
Ετήσιο επίδοµα τέκνου
Οικογένεια µε 2
εξαρτώµενα
τέκνα

Οικογένεια µε
3 εξαρτώµενα
τέκνα

Οικογένεια µε 4
εξαρτώµενα
τέκνα

(ανά
εξαρτώµενο
τέκνο)

(ανά
εξαρτώµενο
τέκνο)

(ανά
εξαρτώµενο
τέκνο)

(ανά εξαρτώµενο
τέκνο)

€39.000,01-€49,000,00

€ 380

€ 760

€ 1.250

€ 1.250

€49.000,01-€59,000,00

€ 335

€ 675

€ 1.110

€ 1.110

€59.000,01-€69,000,00

€ 295

€ 590

€ 970

€ 970

€69.000,01-€79,000,00

€ 250

€ 505

€ 835

€ 835

€79.000,01-€89,000,00

€ 210

€ 420

€ 695

€ 695

0

0

0

€ 695

Οικογενειακό εισόδηµα

άνω των €89.000,01*

Οικογένεια µε 5
ή/και περισσότερα
εξαρτώµενα τέκνα

*για οικογένειες µε περισσότερα από 4 εξαρτώµενα τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000
για κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τετάρτου και το ποσό του επιδόµατος τέκνου ανέρχεται σε
€695.
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5. Στις οικογένειες µε ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι
€19.500 παραχωρείται, 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 €19.500 και µέχρι €39.000 παραχωρείται, πέραν του
βασικού επιδόµατος, πρόσθετο επίδοµα τέκνου σύµφωνα µε τη στήλη
4 του Πίνακα Α.

7.

Το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος που αναφέρεται στην στήλη 3
του Πίνακα Α, µε βάση το οποίο παραχωρείται το πρόσθετο ετήσιο
επίδοµα, ισούται µε το αφορολόγητο εισόδηµα για φυσικά πρόσωπα, το

118(Ι) του 2002

οποίο καθορίζεται στους περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους του

230(Ι) του 2002

2002

162(Ι) του 2003

αντικαθίστανται, για το έτος, κατά το οποίο λαµβάνεται υπόψη το

195(Ι) του 2004

αποκτηθέν οικογενειακό εισόδηµα. Το µέγιστο εισόδηµα στη στήλη 4 του

92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007

µέχρι

2011,

όπως

αυτοί

εκάστοτε

τροποποιούνται

ή

ίδιου Πίνακα ισούται µε το διπλάσιο του αφορολόγητου εισοδήµατος για
φυσικά πρόσωπα, αναφορικά µε το ίδιο έτος.

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 στην περί
φορολογίας του εισοδήµατος νοµοθεσία που εκάστοτε ισχύει στη
∆ηµοκρατία.

9. Οι κατηγορίες του οικογενειακού εισοδήµατος που προβλέπονται στον
Πίνακα Β, αρχίζουν από το επόµενο σεντ του µέγιστου εισοδήµατος που
αναφέρεται στη στήλη 4 του Πίνακα Α και διαµορφώνονται ανά €10.000.

9
Στην περίπτωση αναπροσαρµογής του ύψους του οικογενειακού
εισοδήµατος στη στήλη 4 του Πίνακα Α, οι κατηγορίες του οικογενειακού
εισοδήµατος στον Πίνακα Β αναπροσαρµόζονται ανάλογα.
10. Από 1η Ιανουαρίου 2014, το ύψος του επιδόµατος θα 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. ».
Έναρξη ισχύος.

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

