
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Την καταβολή του ίδιου ύψους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου σε όλους 

τους υφιστάμενος δικαιούχους μέχρι το τέλος του 2022, ενέκρινε το Υπουργικό 

Συμβούλιο 

 

Δηλώσεις Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση 

 

Τη συνέχιση της καταβολής του ίδιου ύψους επιδόματος για το υπόλοιπο του 

έτους 2022 σε όλους τους υφιστάμενους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης 

Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, 

μετά από πρόταση που παρουσίασε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα 

Αναστασία Ανθούση. Από την Απόφαση επηρεάζονται περίπου 4.000 νοικοκυριά 

που λαμβάνουν το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχου. 

 

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση όπως, για το υπόλοιπο 

του έτους 2022, όλοι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων 

με Χαμηλά Εισοδήματα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ίδιο ύψος Επιδόματος που 

καταβλήθηκε τον Ιούλιο 2022, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της σύνταξης 

από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) λόγω της αυτόματης αναπροσαρμογής 

του Ιουλίου 2022 βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, νοουμένου ότι τα υπόλοιπα 

δεδομένα που αφορούν τον κάθε δικαιούχο (σύνθεση νοικοκυριού/οικογένειας, άλλα 

εισοδήματα εξαιρουμένων των συντάξεων από το ΤΚΑ) δεν θα διαφοροποιηθούν.  

 

Για την Απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις σημαντικές 

ανατιμήσεις στις τιμές βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και την αύξηση των συντάξεων 

κατά 5,6% από τον Ιανουάριο 2022 έως σήμερα, καθώς και το γεγονός ότι ενδεχόμενη 

μείωση του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων λόγω αυτής της αύξησης θα 

αποτελούσε αιτία για αποκλεισμό σημαντικού αριθμού δικαιούχων από το εν λόγω 

Επίδομα, σε μια χρονική συγκυρία που επιβάλλει τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού. 
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Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, η 

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας επεσήμανε ότι με τη σημερινή της απόφαση, η 

Κυβέρνηση προχωρά με έμπρακτη στήριξη στην ευάλωτη ομάδα των 

χαμηλοσυνταξιούχων. «Υλοποιώντας τη δέσμευση για μη μείωση των συνολικών 

εισοδημάτων των συνταξιούχων, απορροφούμε αυτές τις αυξήσεις (σ.σ. στις 

συντάξεις)», ανέφερε η κα Ανθούση, σημειώνοντας πως για 4.000 νοικοκυριά δεν θα 

υπάρξει μείωση του επιδόματος. Η δαπάνη, είπε, ανέρχεται στις €310.000 μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος έτους. 
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