
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

1.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2012. 
(Πρόταση νόμου του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.095-2012). 

 
 

Κατάθεση: 11.10.201 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμου, ώστε- 

1.  «μονογονεϊκή οικογένεια» να θεωρείται 

και ο γονέας ο οποίος διαβιοί χωρίς 

σύντροφο με ένα τουλάχιστον 

εξαρτώμενο τέκνο και έχει υποβάλει  στο  

δικαστήριο αίτηση διαζυγίου για σκοπούς 

καταβολής επιδόματος μονογονεϊκής 

οικογένειας, υπό τους προβλεπόμενους 

όρους και προϋποθέσεις, για περίοδο έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία  

υποβολής της αίτησης στο δικαστήριο, 

και 

2. επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας να 

δικαιούνται μόνο οικογένειες με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι €49.000 και 

όχι μέχρι €89.000, όπως ισχύει σήμερα, 

με περιουσιακά στοιχεία μη 

υπερβαίνοντα τις €600.000 και με 

καταθέσεις που δεν ξεπερνούν τις 

€50.000.   

Μέρος της πρότασης νόμου αποσύρθηκε 
(βλέπε σημείωμα, ημερομηνίας 19 
Ιανουαρίου 2016). 
 

2.  O περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση: 19.2.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να μειωθεί από τα 
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Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.021-2015). 

 

 

 

εξήντα πέντε (65) στα πενήντα οκτώ (58) έτη 

η συντάξιμη ηλικία στις περιπτώσεις 

εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται για 

σαράντα (40) τουλάχιστον χρόνια σε 

οικοδομικές εργασίες και μηχανικές 

κατασκευές, όπως και σε βαριές εργασίες 

που περιλαμβάνουν έντονη χειρωνακτική 

εργασία, σκάψιμο, σπάσιμο σκληρών υλικών 

με μηχανικά εργαλεία και χειρισμό βαρέων 

μηχανημάτων. 

 
3.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση  νόμου του κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016). 

 

 

Κατάθεση: 18.2.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καθιδρυθεί 

Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 

οποίο θα απαρτίζεται από δεκαεννέα (19) 

μέλη, τα οποία θα εκπροσωπούν διάφορους 

φορείς της κοινωνίας με αρμοδιότητα τη 

λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του 

ενεργητικού και του αποθεματικού του 

ταμείου, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση 

του ταμείου όπως και του κοινωνικού του 

ρόλου. 

 

4.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.056-2017). 

 

Κατάθεση: 2.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Μητρότητας Νόμου, ώστε να δοθεί το 

δικαίωμα σε δικαιούχο επιδόματος 

μητρότητας να επιλέγει τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος για το οποίο θα απέχει 

από την εργασία. 
5.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2017. 

Κατάθεση: 2.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 
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(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.058-2017). 

 

 

 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να δοθεί το 

δικαίωμα σε δικαιούχο  επιδόματος 

μητρότητας να επιλέγει τη διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος για το οποίο θα απέχει 

από την εργασία για σκοπούς άδειας 

μητρότητας, νοουμένου ότι το διάστημα αυτό 

δεν ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) 

εβδομάδες. 

 

6.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2017  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του ΕΛΑΜ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.097-2017). 

 

 

Κατάθεση: 13.10.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να 

θεσμοθετηθούν ρυθμίσεις για τα βαρέα 

επαγγέλματα, με απώτερο στόχο την 

απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης στο 

υφιστάμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

αναφορικά με πρόσωπα που ασκούν τέτοια 

επαγγέλματα. 

 
7.  Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2018. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου  

και Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του 

ΕΛΑΜ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.106-2018) 

 

 

Κατάθεση: 16.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου 

Μισθών Νόμου, ώστε η διακριτική ευχέρεια 

του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει 

διατάγματα που αφορούν στον καθορισμό 

κατώτατων ορίων μισθών για εργασία στη 

Δημοκρατία, να αντικατασταθεί από την 

υποχρέωση για έκδοση τέτοιου διατάγματος 

το οποίο θα προβλέπει για τον καθορισμό 

ενός γενικού κατώτατου ορίου μισθού, 

εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων που 

προβλέπονται ρητά, καθολικά και χωρίς 

διάκριση σε όλα τα επαγγέλματα. 

 
8.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κατάθεση: 15.3.2019 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.071-2019). 

 

 

 

 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να εισαχθούν 

ρυθμίσεις ανάλογες με τις ρυθμίσεις που 

ισχύουν βάσει του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου [Νόμος Αρ. 

81(Ι) του 2014], για την κατάσχεση και 

εκποίηση κινητής περιουσίας πριν από και 

μετά την έναρξη ποινικής διαδικασίας 

ενώπιον δικαστηρίου και για την αποδοχή και 

εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της 

ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. 

 

9.  Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.187-2019). 

 

Παραπέμφθηκε από την 
Κοινοβουλευτική  Επιτροπή 
Οικονομικών (βλέπε επιστολή, 
ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020). 
 
 

Κατάθεση: 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη σύσταση Ενιαίας 

Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών 

και Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

 

10.  Ο περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.188-2019). 

 

Παραπέμφθηκε από την 
Κοινοβουλευτική  Επιτροπή 
Οικονομικών (ίδετε επιστολή, 
ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020). 
 

 

Κατάθεση: 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων  Νόμου, ώστε να 

ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την 

προώθηση ψήφισης νομοθεσίας που θα 

διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

Κύπρου. 
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11.  Ο περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.189-2019). 

Παραπέμφθηκε από την 
Κοινοβουλευτική  Επιτροπή 
Οικονομικών (ίδετε επιστολή, 
ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020). 
 
 

Κατάθεση: 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των 

Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 

Παροχών Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν 

ζητήματα που σχετίζονται με τη θέσπιση 

νομοθεσίας που θα διέπει τη σύσταση και 

λειτουργία της Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου. 

 

12.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα 

Πασιουρτίδη, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.099-2020). 

 

 

Κατάθεση: 4.9.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου, ώστε για σκοπούς παροχής 

επιδόματος τέκνου, κατά τον υπολογισμό του 

ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού 

εισοδήματος που αποτελεί ένα εκ των 

κριτηρίων παροχής του σχετικού επιδόματος, 

να αφαιρείται το ποσό το οποίο αντιστοιχεί 

στο ποσοστό μείωσης απολαβών και 

συντάξεων δυνάμει των διατάξεων του περί 

της Μείωσης των Απολαβών και των 

Συντάξεων των Αξιωματούχων, 

Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της 

Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα Νόμου. 

 
13.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα 

Πασιουρτίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Νίκου 

Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

Κατάθεση: 4.9.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας, ώστε για σκοπούς παροχής 

φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών 

επιδομάτων, κατά τον υπολογισμό του 

ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού 
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(Αρ. Φακ. 23.02.061.100-2020). 

 

 

εισοδήματος που αποτελεί ένα εκ των 

κριτηρίων παροχής της σχετικής χορηγίας 

και επιδομάτων, να αφαιρείται το ποσό το 

οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό μείωσης 

απολαβών και συντάξεων δυνάμει των 

διατάξεων του περί της Μείωσης των 

Απολαβών και των Συντάξεων των 

Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου. 

 
14.  Ο περί της Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 
Περίπτωση Αφερεγγυότητας του 
Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.194-2020). 

 

 

 

Κατάθεση: 12.11.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 

Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

Νόμου, ώστε δικαίωμα σε πληρωμή από το 

Ταμείο Αφερεγγυότητας να έχουν 

εργοδοτούμενοι των οποίων η απασχόληση 

τερματίστηκε πριν ο εργοδότης τους καταστεί 

αφερέγγυος, αλλά κατά τον τερματισμό της 

απασχόλησης είχε αρχίσει η διαδικασία 

αναφορικά με τον εργοδότη, δυνάμει του 

περί Πτωχεύσεως Νόμου ή του Μέρους V 

του περί Εταιρειών Νόμου, και ο εργοδότης 

κατέστη τελικά αφερέγγυος. 

 

15.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη, βουλευτών Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.175-2020). 

 

 

Κατάθεση: 10.12.2020 
Σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση      

του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, 

ώστε αφενός να καταργηθεί η επιβάρυνση 

ύψους 12% για τα πρόσωπα που 

συνταξιοδοτούνται πρόωρα από τον 

ιδιωτικό τομέα και αφετέρου να καθορισθεί 

εθνική κατώτατη θεσμοθετημένη σύνταξη.  
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16.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ.Ηλία Μυριάνθους, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.066-2021). 

 

 

Κατάθεση 11.3.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να αρθεί η 

απαγόρευση καταβολής εισφοράς για 

απασχόληση μισθωτού ή αυτοτελώς 

εργαζομένου μετά την περίοδο έξι (6) ετών 

από το τέλος της περιόδου εισφοράς για τη 

οποία οφείλεται τέτοια εισφορά. 

 

17.  Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ασφαλιστικών 
Εταιρειών στην Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.104-2021). 

 

Παραπέμφθηκε από την 
Κοινοβουλευτική  Επιτροπή 
Οικονομικών (βλέπε επιστολή, 
ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021). 
 

 

Κατάθεση 2.4.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει 

στους κατόχους των οργανικών θέσεων της 

Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι 

σήμερα εκτελούν μεγάλος μέρος των 

καθηκόντων της νέας Αρχής, εφόσον οι ίδιοι 

το επιθυμούν και διασφαλίζοντας όλα τους τα 

δικαιώματα και ωφελήματα, να μεταφερθούν 

στη νέα Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου. 

18.  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη, Ανδρέα Θεμιστοκλέους 

και Σωτήρη Ιωάννου, βουλευτές  Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.096-2021). 

Κατάθεση 8.7.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Διαδικασίας 

Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών 

Εισφορών Νόμου, ώστε να διευκολυνθούν οι 

εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι να 

εξοφλήσουν τις καθυστερημένες οφειλές 

τους το αργότερο σε 120 ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις.  

19.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η στήριξη 

του πατέρα, σε περίπτωση θανάτου της 
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Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.162-2021). 

μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κατά 

τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, λόγω της 

τεράστιας ευθύνης που καλείται να αναλάβει 

ο πατέρας σε περίπτωση θανάτου της 

μητέρας. Ειδικότερα, προτείνεται όπως 

μεταβιβάζονται στον πατέρα τα δικαιώματα 

της μητέρας που προβλέπονται στον περί 

Προστασίας της Μητρότητας Νόμο σε 

περίπτωση θανάτου αυτής. 

 
20.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.165-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η στήριξη 

του πατέρα, σε περίπτωση θανάτου της 

μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κατά 

τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, λόγω της 

τεράστιας ευθύνης που καλείται να αναλάβει 

ο πατέρας σε περίπτωση θανάτου της 

μητέρας. Ειδικότερα, προτείνεται όπως 

μεταβιβάζονται στον πατέρα τα δικαιώματα 

της μητέρας που προβλέπονται στον περί 

Προστασίας της Μητρότητας Νόμο σε 

περίπτωση θανάτου αυτής. 

 
21.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.172-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός  να απαλειφθεί 

από τον ορισμό του όρου “μονογονεϊκή 

οικογένεια” η προϋπόθεση  ένας γονέας να 

είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου δε να μην 

τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα 

μονογονεϊκής οικογένειας, σε περίπτωση 

κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με 

άλλο άτομο.  

  
22.  Ο περί της Νομικής Ισχύος και Κατάθεση 21.10.2021 
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Επέκτασης της Εφαρμογής Κλαδικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.173-2021). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η παροχή 

δυνατότητας στον αρμόδιο υπουργό να 

επεκτείνει με διάταγμα τις κλαδικές 

συλλογικές συμβάσεις, με απώτερο στόχο τη 

διασφάλιση ίσης μεταχείρισης στον σχετικό 

κλάδο, και η αποτροπή χρήσης αθέμιτων 

μέσων από μερίδα εργοδοτών σε κάποιο 

κλάδο (αδήλωτη απασχόληση, παράνομη 

απασχόληση, χρήση προσωπικών 

συμβολαίων με υποδεέστερους όρους από 

ό,τι προβλέπει η οικεία συλλογική σύμβαση 

κ.ο.κ). 

 
23.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.174-2021). 

 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της 

Ιδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να 

προβλεφθεί ότι μέχρι την έκδοση των 

κανονισμών που προνοεί η υφιστάμενη 

νομοθεσία όσον αφορά τα προσόντα του 

προσωπικού για σκοπούς απασχόλησης 

στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας 

(ξενοδοχειακής και επισιτιστικής) σε 

καθήκοντα σχετικά με την υποδοχή πελατών, 

την παρασκευή, την παράθεση ποτών και 

φαγητών και την οροφοκομία να τυγχάνουν 

εφαρμογής τα πρότυπα επαγγελματικών 

προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 
24.  Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων 

Κριτηρίων και Προϋποθέσεων Σχέσης 
Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και 
Εργοδοτουμένου Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας η οποία να καθορίζει τα 

απαιτούμενα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 

για διαπίστωση της ύπαρξης σχέσης 

εργοδότη-εργοδοτουμένου, όπως 
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εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.175-2021). 

καθορίζονται από τη Σύσταση 198 του 

Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) του 

2006.   
25.  Ο περί Προστασίας της Πατρότητας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.032-2022). 

Κατάθεση 17.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Πατρότητας Νόμου, ώστε να επεκταθεί το 

δικαίωμα σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια 

που αποκτούν παιδί χωρίς να έχουν τελέσει 

γάμο ή να έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης. 
26.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, 

Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.033-2022). 

Κατάθεση 17.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το 

δικαίωμα σε επίδομα πατρότητας στα 

ζευγάρια που αποκτούν παιδί χωρίς να 

έχουν τελέσει γάμο ή να έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης. 
27.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου, 

Ηλία Μυριάνθους και Ανδρέα Αποστόλου εκ 

μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.039-2022). 

 

Κατάθεση 31.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην ασφαλιστέα 

απασχόληση μισθωτού, δυνάμει των 

διατάξεων αυτού, να περιλαμβάνεται κατά 

ρητό και αδιαμφισβήτητο τρόπο, η 

απασχόληση δυνάμει σύμβασης αγοράς 

υπηρεσιών ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

ή σύμβασης πώλησης υπηρεσιών ή 

οποιασδήποτε άλλης εργασιακής σύμβασης, 

ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού ή της 

ονομασίας που της αποδίδεται, από την 

οποία να συνάγεται ύπαρξη σχέσης 

εργοδότη - εργοδοτουμένου, προκειμένου οι 

εργοδοτούμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα 

και ωφελήματα, μεταξύ των οποίων η 
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πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων 

ως μισθωτών και όχι ως 

αυτοεργοδοτουμένων. 

 
28.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.040-2022). 

Κατάθεση 31.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε για 

την παροχή επιδόματος ενοικίου σε 

δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, το οποίο καταβάλλεται 

απευθείας στον ιδιοκτήτη του υπό ενοικίαση 

υποστατικού, να αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση άδειας 

οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης για 

χρήση του εν λόγω υποστατικού ως 

κατοικίας. 
29.  Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.047-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι 

καθοριζόμενες στον νόμο ποινές που 

επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος 

παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να 

κοινοποιήσει στον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο 

πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη 

αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον 

νόμο στοιχεία. 
30.  Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.047-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι 

καθοριζόμενες στον νόμο ποινές που 

επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος 
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παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να 

κοινοποιήσει στον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο 

πλεονασμό ή/και παραλείπει, χωρίς εύλογη 

αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον 

νόμο στοιχεία. 
31.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.079-2022). 

Κατάθεση 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε οι 

κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 38 του Νόμου, οι οποίοι καθορίζουν 

τόσο το μηνιαίο ποσό του ελάχιστου 

καλαθιού διαβίωσης όσο και το ποσό 

παροχής στέγασης ανά τετραγωνικό μέτρο 

ανάλογα με την επαρχία που βρίσκεται η  

κατοικία του αιτητή ή/και δικαιούχου, να 

αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια. 
32.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.080-2022). 

Κατάθεση 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου με τη διαγραφή του 

άρθρου 35Α. 

Με τη διαγραφή του άρθρου 35Α σκοπείται 

η απάλειψη της πρόνοιας σύμφωνα με την 

οποία ασφαλισμένο πρόσωπο το οποίο 

επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 24 

μήνες πριν από το 65ο έτος της ηλικίας του, 

δηλαδή στο 63ο έτος της ηλικίας του, να μην 

υπόκειται σε αναλογιστική μείωση του 

ύψους της σύνταξης που δικαιούται κατά 

0,5% για κάθε μήνα πρόωρης 

συνταξιοδότησης. 

 
33.  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Κατάθεση 5.5.2022 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.081-2022). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρία 

Νόμου, ώστε δικαιούχοι του Σχεδίου 

Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε 

Τετραπληγικά Άτομα και του δελτίου 

στάθμευσης να είναι πρόσωπα των οποίων 

η  λειτουργία των άνω άκρων λόγω κινητικής 

αναπηρίας, εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, 

ασθένειας ή ατυχήματος, δεν είναι σε βαθμό 

που να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και 

χρειάζονται βοήθεια από άλλο πρόσωπο για 

βασικές σωματικές ανάγκες και των οποίων 

η κίνηση στα κάτω άκρα είναι μηδενική ή 

σχεδόν μηδενική. 
34.  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.099-2022). 

 

Κατάθεση 26.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρία 

Νόμου, ώστε δικαιούχοι του δελτίου 

στάθμευσης να καταστούν και τα άτομα με 

πνευματική, διανοητική ή αισθητηριακή 

διαταραχή.    
 

35.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.104-2022). 

Κατάθεση 2.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε οποιοδήποτε 

πρόσωπο θεμελιώνει δικαίωμα σε 

θεσμοθετημένη σύνταξη, αλλά επιθυμεί να 

συνταξιοδοτηθεί μετά το 65ο έτος της ηλικίας 

του να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη 

σχετική δήλωση στον Διευθυντή  Υπηρεσίας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να λάβει τη 

σύνταξή του, σε οποιοδήποτε χρόνο το 

επιθυμεί, με την αναλογιστική αύξηση του 

ύψους της, αναλόγως του έτους 
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συνταξιοδότησης που επιλέγει, αντί να 

υποχρεούται να υποβάλει την υπό αναφορά 

δήλωση τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία που το εν λόγω πρόσωπο 

θεμελίωσε δικαίωμα σε θεσμοθετημένη 

σύνταξη, όπως ισχύει με βάση τις 

υφιστάμενες διατάξεις του υπό τροποποίηση 

νόμου. 
36.  Ο περί Κατώτατου Ορίου Μισθών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.105-2022). 

 

Κατάθεση 9.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου 

Μισθών Νόμου, ώστε το εθνικό κατώτατο 

όριο μισθού να καθορίζεται με κανονισμούς 

που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, αντί με διάταγμα του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

προνοείται ότι  οι Συμβουλευτικές Επιτροπές 

που διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα 

διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους 

και τους εμπλεκόμενους φορείς και θα 

υποβάλλουν εισηγήσεις στον υπουργό για 

ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του 

εθνικού κατώτατου ορίου μισθού και στα 

κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε 

εργασία στη Δημοκρατία, είτε γενικά είτε σε 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή 

επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά 

την οποία διαπιστώνεται ότι οι μισθοί που 

καταβάλλονται είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί. 

 
37.  Ο περί της Θέσπισης Ασφαλών για την 

Υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε 
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Νόμος του 
2022. 

Κατάθεση 9.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

νομοθετική θέσπιση ασφαλέστερων εθνικών 

ορίων έκθεσης του κοινού σε 
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(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.107-2022). 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία ασύρματης κινητής 

τηλεφωνίας με στόχο την προστασία της 

δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, με την υπό 

αναφορά πρόταση νόμου τα όρια έκθεσης 

του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 

τίθενται σε επίπεδα ίσα με ένα εκατοστό 

(1/100) των ορίων που υιοθετεί η Σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ. 

 
38.  Ο περί Προστασίας των Μισθών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.108-2022). 

Κατάθεση 9.6.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας των 

Μισθών Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται 

αποτελεσματικά το βασικό δικαίωμα του 

μισθού των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 

τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες διατάξεις: 

(α)  την υποχρέωση καταβολής του 

μισθού του εργοδοτουμένου σε 

τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής 

του για σκοπούς διαφάνειας, τήρησης 

γραπτών στοιχείων και εύκολης 

τεκμηρίωσης εξαρτημένης σχέσης 

εργασίας, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις όπου βάσει συλλογικής 

σύμβασης, η συχνότητα πληρωμής 

γίνεται σε εβδομαδιαία βάση στο 

χώρο εργασίας, στις οποίες 

περιπτώσεις η πληρωμή μπορεί να 

γίνεται σε μετρητά ή με επιταγή∙ 

(β)  την εισαγωγή της υποχρέωσης όπως 

συμφωνείται γραπτώς μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών οποιαδήποτε 

αποκοπή μισθού εργαζομένου. 

(γ)  την υποχρέωση του εργοδότη για 

έκδοση και ενημέρωση του 
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εργοδοτούμενου για 

μηνιαία/εβδομαδιαία κατάσταση 

μισθοδοσίας (payslip)· 

(δ)  τη δυνατότητα καταδίκης 

οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο 

κατά τον χρόνο διάπραξης του 

αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, 

προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή 

άλλη παρόμοια θέση στο νομικό 

πρόσωπο και για το οποίο 

αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει 

διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή 

συνενοχή ή αμέλεια του.  

 
39.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Αποστόλου 

εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.118-2022). 

Κατάθεση 30.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε 

άτομο με αναπηρία του οποίου πιστοποιείται 

η αναπηρία του από το Τμήμα Κοινωνικής 

Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και 

καθίσταται δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, το δικαίωμα του αυτού να μην 

εξαρτάται από τα εισοδήματα του/της 

συζύγου του ή άλλου μέλους της 

οικογενειακής μονάδας. 

 
40.  Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης 

Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.152-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του  περί Ιδιωτικών Γραφείων 

Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου, ώστε να 

επιτευχθεί η  ενίσχυση της παροχής 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από τα 

ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας και να 

διασφαλιστεί  η μεγαλύτερη δυνατή 
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προστασία τόσο προς τους εργοδότες όσο 

και προς τους εργαζομένους που 

συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη 

δημιουργίας ενός περιβάλλοντος για 

εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης 181 

για  τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

 

41.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 5) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστο Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.134-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε για 

σκοπούς παραχώρησης κοινωνικών 

παροχών από το κράτος, βάσει του νόμου 

αυτού, η αναπηρία προσώπου να μη 

διακρίνεται σε μέτρια, σοβαρή ή ολική. 

 
42.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 6) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.135-2022) 

 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 

περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, έτσι 

ώστε, στις περιπτώσεις που ο αιτητής για το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι άτομο με 

αναπηρία, να μη συνυπολογίζονται τα 

εισοδήματα, η ακίνητη ιδιοκτησία και τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών της 

οικογενειακής του μονάδας.   

 
43.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε αναφορικά με 

πρόσωπο που εκπίπτει του δικαιώματος: 
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Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.141-2022). 

 

α. για επίδομα ασθένειας, ανεργίας, 

μητρότητας ή σωματικής βλάβης, καθότι 

εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό νόμιμη 

κράτηση, το μισό του ποσού του αντίστιχου 

επιδόματος που κανονικά θα καταβαλλόταν  

στον ίδιο να καταβάλλεται στα εξαρτώμενά 

του, κατ’  αντίστοιχο με τον προβλεπόμενο 

σχετικά με τη σύνταξη ανικανότητας τρόπο∙ 

β. για επίδομα ασθενείας, ανεργίας, 

μητρότητας, σωματικής βλάβης ή 

ανικανότητας, καθότι εκτίει ποινή φυλάκισης 

ή τελεί υπό νόμιμη κράτηση, αυτό να του 

καταβάλλεται αναδρομικά, σε περίπτωση 

αθώωσής του ή αναστολής της ποινικής 

δίωξής του.  

 

44.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.144-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση 

θανάτου προσώπου ο οποίος τέλεσε 

περισσότερους από έναν γάμους με 

διαφορετικά πρόσωπα, η σύνταξη χηρείας 

να επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα 

πρόσωπα με τα οποία συνήψε γάμο, με 

βάση τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου, 

εφόσον έκαστος των προηγούμενων γάμων 

είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 
45.  Ο περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε, 

σε περίπτωση θανάτου κρατικού 

αξιωματούχου ο οποίος τέλεσε 

περισσότερους από έναν γάμους με 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.145-2022). διαφορετικά πρόσωπα, η σύνταξη χηρείας 

να επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα 

πρόσωπα με τα οποία συνήψε γάμο, με 

βάση τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου, 

εφόσον έκαστος των προηγούμενων γάμων 

είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 
46.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 

Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.146-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμου, ώστε, σε περίπτωση 

θανάτου κρατικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέλεσε 

περισσότερους από έναν γάμους με 

διαφορετικά πρόσωπα, η σύνταξη χηρείας 

να επιμερίζεται αναλογικά σε όλα τα 

πρόσωπα με τα οποία συνήψε γάμο, με 

βάση τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου, 

εφόσον έκαστος των προηγούμενων γάμων 

είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
47.  Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, 

Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και 
Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την 
Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και 
Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.167-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση 

του εθνικού δικαίου με τις πρόνοιες της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

για τους γονείς και τους φροντιστές και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου με τη θέσπιση νέου νομοθετικού 
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πλαισίου αναφορικά με την παροχή γονικής 

άδειας, άδειας πατρότητας άδειας, φροντίδας 

και άδειας ανωτέρας βίας. 

 
48.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.168-2022). 

 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί 

το εθνικό δίκαιο με τις πρόνοιες  της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού, 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

για τους γονείς και τους φροντιστές και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου, με την παροχή επιδόματος 

γονικής άδειας και την παροχή 

εξομοιούμενης περιόδου ασφάλισης για την 

περίοδο της γονικής άδειας και την άδεια 

φροντίδας. 

 

49.  Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.169-2022). 

 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ετήσιων Αδειών μετ’ 

Απολαβών Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί το  

εθνικό δίκαιο με τις πρόνοιες της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

για τους γονείς και τους φροντιστές και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 

Συμβουλίου, με την προσθήκη στις 

περιόδους που θα λογίζονται ως περίοδοι 

εργασίας των περιόδων στις οποίες ο 

μισθωτος απουσιάζει από την εργασία με 



 21 

άδεια πατρότητας ή άδεια φροντίδας. 

 
50.  Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.170-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να 

εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο με τις πρόνοιες  

της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 

φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 

2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, με την 

προστασία από ενδεχόμενο τερματισμό 

απασχόλησης κατά τις περιόδους στις 

οποίες ο μισθωτός λαμβάνει άδεια 

πατρότητας ή άδεια φροντίδας και με την 

περίληψη των περιόδων άδειας πατρότητας 

και άδειας φροντίδας για σκοπούς 

υπολογισμού της περιόδου απασχόλησης. 

 
51.  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.171-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης 

Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, 

ώστε να  διαγραφεί η  παραπομπή στον περί 

της Γονικής Άδειας για Λόγους Ανωτέρας 

Βίας Νόμου, λόγω της επικείμενης  

κατάργησής του με την ψήφιση του 

νομοσχεδίου «Ο περί Αδειών Πατρότητας, 

Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και 

Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την 

Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και 

Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022» σε νόμο. 
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52.  Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας 

Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.172-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Σύστασης 

Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου, ώστε να αντικατασταθούν οι  

αναφορές στον περί Προστασίας της 

Πατρότητας και περί Γονικής Άδειας και 

Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 

2012 από την αναφορά στον περί Αδειών 

(Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας 

Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για 

την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και 

Ιδιωτικής Ζωής Νόμο, ο οποίος με την 

ψήφισή του υπό αναφορά εναρμονιστικού 

νομοσχεδίου σε νόμο καταργεί και 

αντικαθιστά προαναφερόμενες νομοθεσίες.  

 
53.  Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης 

και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων 

Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.173-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και 

Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων 

Οχημάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί μερική 

εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης  Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών 

κανόνων με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 

2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγιών στον 

τομέα των οδικών μεταφορών και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον 

αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, καθώς και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2020/1054 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για 
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την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

551/2006, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για 

τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά 

τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων. 
 

54.   Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του  περί της Απόσπασης 

Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής 

Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, 

ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης  

Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων με 

την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ 

για την απόσπαση οδηγιών στον τομέα των 

οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις 

επιβολής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012. 
 

55.   Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμου, ώστε να διαγραφεί από τα 

απαιτούμενα κριτήρια παροχής επιδόματος 

τέκνου το ύψος οικογενειακού εισοδήματος 

εκάστου αιτητή. 
56.   Κατάθεση 20.10.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου. ώστε να 
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συμπεριληφθούν στο βασικό νόμο, ειδικές 

διατάξεις , οι οποίες ρυθμίζουν την καταβολή 

των εισφορών των εργοδοτών και αυτοτελώς 

εργαζομένων, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 
57.   Κατάθεση 20.10.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μεταφορά 

στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 για διαφανείς και 

προβλέψιμους όρους εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
58.   Κατάθεση 20.10.2022 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

περαιτέρω προαγωγή της γαστρονομικής 

τέχνης στη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Συγκεκριμένα δίνει την ευκαιρία σε άτομα 

που επιθυμούν να εξελιχθούν σε 

επαγγελματικό επίπεδο με την εν λόγω τέχνη 

μέσα από σεμινάρια και εξετάσεις και να 

εγγράφονται σε μητρώο που θα τους 

αναγνωρίζει ως εγγεγραμμένους μάγειρες και 

εγγεγραμμένους ζαχαροπλάστες. 

  
59.   Κατάθεση 27.10.2022 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να παρέχεται 

δικαίωμα για σύνταξη χηρείας σε χήρους, 

ανεξάρτητα του χρόνου θανάτου της 

συζύγου, κατά τον ίδιο τρόπο που 

παρέχεται το εν λόγω δικαίωμα σε χήρες. 
 

60.   Κατάθεση 27.10.2022 
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Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης 

Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 

Νόμου ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός 

των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών 

εισφορών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000). 
 

61.  Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων 
στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών 
και για συναφή θέματα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.174-2022). 

 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του  περί της Απόσπασης 

Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής 

Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, 

ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης  

Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων με 

την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ 

για την απόσπαση οδηγιών στον τομέα των 

οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις 

επιβολής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1024/2012. 
 

62.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.163-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμου, ώστε να διαγραφεί από τα 

απαιτούμενα κριτήρια παροχής επιδόματος 

τέκνου το ύψος οικογενειακού εισοδήματος 

εκάστου αιτητή. 
63.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.181-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου ώστε να περιληφθούν 
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 στον βασικό νόμο ειδικές διατάξεις οι οποίες 

ρυθμίζουν την καταβολή των εισφορών των 

εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων, σε 

έκτακτες περιπτώσεις. 

 
64.  Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων 

Όρων Εργασίας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.182-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μεταφορά 

στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 για διαφανείς και 

προβλέψιμους όρους εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
65.  Ο περί Εγγραφής Μαγείρων και 

Ζαχαροπλαστών Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της κ. Φωτεινής Τσιρίδου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.175-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

περαιτέρω προαγωγή της γαστρονομικής 

τέχνης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Συγκεκριμένα, δίνει την ευκαιρία σε άτομα 

που επιθυμούν να εξελιχθούν σε 

επαγγελματικό επίπεδο με την εν λόγω τέχνη 

μέσα από σεμινάρια και εξετάσεις και να 

εγγράφονται σε μητρώο που θα τους 

αναγνωρίζει ως εγγεγραμμένους μάγειρες και 

εγγεγραμμένους ζαχαροπλάστες. 

  
66.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου  του κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.184-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να παρέχεται 

δικαίωμα για σύνταξη χηρείας σε χήρους, 

ανεξάρτητα του χρόνου θανάτου της 

συζύγου, κατά τον ίδιο τρόπο που 

παρέχεται το εν λόγω δικαίωμα σε χήρες. 
 

67.  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Κοινωνικών Εισφορών 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Χριστιάνα 

Ερωτοκρίτου, βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας, Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Σταύρο Παπαδούρη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.186-2022). 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης 

Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 

Νόμου ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός 

των ισόποσων μηνιαίων δόσεων για 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών 

εισφορών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000). 
 

 
ΧΚ/ΑΔ/ ΣΛ  27.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


