
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

1. . Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 
2012.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή  του Κινήματος Οικολόγων- 

Συνεργασία Πολιτών και Αντρέα Φακοντή, 

βουλευτή ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.076-2012). 

 

Αποσύρθηκε ο εισηγητής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. 
Φειδίας Σαρίκας (Βλέπε επιστολή 
9.9.2016). 
 

Κατάθεση: 12.7.2012. 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η 

θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την 

κατοχύρωση του επαγγέλματος  του 

φωτογράφου. 

 

 

2.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Αντρέα 

Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και 

Ελένης Μαύρου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις, Άγγελου Βότση και Μαρίνου 

Μουσιούττα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.095-2012). 

 
Αντικαταστάθηκε η αρχική εισηγητής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος κ. Αθηνά 
Κυριακίδου (βλέπε επιστολή 
Δημοκρατικού Κόμματος ημερ. 14.9.2016). 

Κατάθεση: 11.10.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου Νόμου, ώστε – 

1. «μονογονεϊκή οικογένεια» να θεωρείται 

και ο γονέας  ο οποίος διαβιεί χωρίς σύντροφο 

με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο και έχει 

υποβάλει  στο  δικαστήριο αίτηση διαζυγίου για 

σκοπούς καταβολής επιδόματος μονογονεϊκής 

οικογένειας υπό τους νόμιμους όρους και 

προϋποθέσεις, για περίοδο έξι (6) μηνών από 

την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης στο 

δικαστήριο.  

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.   
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Μέρος της πρότασης νόμου αποσύρθηκε 
(βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 19.1.2016). 
 

3.  Ο περί της Νομικής Ισχύος και Επέκτασης 
της Εφαρμογής Κλαδικών Συλλογικών 
Συμβάσεων Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή, 

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.029-2013). 

 

Κατάθεση: 25.4.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση της διαδικασίας που 

επιτρέπει την επέκταση της εφαρμογής 

ολόκληρης ή μέρους κλαδικής συλλογικής 

σύμβασης στο σύνολο του κλάδου ή σε 

οποιοδήποτε συναφή κλάδο, περιοχή, επαρχία, 

επαγγελματική κατηγορία, επιχείρηση στην 

περίπτωση των οποίων δεν ισχύει οποιαδήποτε 

άλλη κλαδική συλλογική σύμβαση, με στόχο την 

αποτελεσματική διασφάλιση της ίσης 

μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 

περιορισμό της αδήλωτης και παράνομης 

απασχόλησης. 

 

4.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή,  

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.119-2013). 

Κατάθεση: 21.11.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στον Τρίτο Πίνακα 

αυτού, στον οποίο προβλέπονται οι 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

σύνταξης ανικανότητας, να καθορισθεί ότι ο 

μέσος όρος τέτοιας ασφάλισης κατά τα τέσσερα 

τελευταία συμπληρωμένα έτη εισφορών, αντί 

κατά τα δύο έτη που ισχύει σήμερα πριν από το 

έτος παροχών, δεν πρέπει να είναι κατώτερος 

του 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται όπως θεσπισθεί ως 

εναλλακτική ασφαλιστική προϋπόθεση που 

απαιτείται ασφαλισμένος να πληροί ώστε να 

έχει δικαίωμα σε σύνταξη ανικανότητας, η 

ασφαλιστική προϋπόθεση που περιλαμβάνεται 

στη βασική νομοθεσία για χορήγηση σύνταξης 

γήρατος.  

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται 
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αναγκαίες, ώστε να καταστεί δυνατή η 

χορήγηση σύνταξης ανικανότητας σε 

ασφαλισμένους που εργάστηκαν για πολλά 

χρόνια και οι οποίοι λόγω της οικονομικής 

κρίσης και της αύξησης της ανεργίας, 

παρέμειναν τα τελευταία χρόνια άνεργοι, με 

αποτέλεσμα η αίτησή τους για σύνταξη 

ανικανότητας να απορρίπτεται. 

 

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

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.021-2015). 

Κατάθεση: 19.2.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να μειωθεί από τα 

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 

χαρακτηρίζονται από έντονη χειρωνακτική 

εργασία, σκάψιμο,  σπάσιμο σκληρών υλικών 

με μηχανικά εργαλεία και χειρισμό βαρέων 

μηχανημάτων. 

 
6.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου των κ. Άγγελου Βότση και 

Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.090-2015). 

 

Αντικαταστάθηκε η αρχική εισηγητής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος κ. Αθηνά 
Κυριακίδου (βλέπε επιστολή 

Κατάθεση: 18.6.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου, ώστε-: 

(α) δικαίωμα υποβολής αίτησης για καταβολή  

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος να έχει 

οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμπληρώσει το 

εικοστό πέμπτο, αντί το εικοστό όγδοο έτος της 

ηλικίας του όπως προβλέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, το ίδιο 

δικαίωμα, εκτός από  ορφανό πρόσωπο, να 

έχει και πρόσωπο το οποίο δικαιολογημένα δεν 

μπορεί να διαμένει με τους γονείς του · 
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Δημοκρατικού Κόμματος ημερ. 14.9.2016).  

(β) να μην έχει δικαίωμα σε καταβολή  

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρόσωπο 

το οποίο   κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία η αξία της 

οποίας υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ 

(€100.000) και το οποίο αρνείται την  εγγραφή 

επιβάρυνσης (memo) επ’ αυτής προς όφελος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ επί ακίνητης 

ιδιοκτησίας η αξία της οποία δεν υπερβαίνει τις 

εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) να μην 

εγγράφεται επιβάρυνση (memo)· 

(γ) σε περίπτωση κατά την οποία  ο αιτητής 

είναι άνεργος και κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία της 

οποίας η αξία υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες 

ευρώ (€100.000) και έχει δάνεια και 

υποχρεώσεις, να μη λαμβάνεται υπόψη το 

καθαρό υπόλοιπο μεταξύ του ύψους  των 

δανείων και της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, 

εφόσον το εν λόγω υπόλοιπο κυμαίνεται σε 

ύψος κάτω των εκατό χιλιάδων ευρώ 

(€100.000)· 

(δ) ως προς  το ύψος των καταθέσεων βάσει 

του οποίου αποφασίζεται κατά πόσο πρόσωπο 

θα έχει δικαίωμα σε καταβολή ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος, δικαιούχο να είναι και 

άτομο με αναπηρία το οποίο έχει επ΄ ονόματί 

του καταθέσεις το ύψος των οποίων δεν 

υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000), 

καθώς και άτομο με αναπηρία το οποίο 

χρησιμοποιεί αναπηρικό τροχοκάθισμα και έχει 

καταθέσεις το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει 

τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)· 

(ε) να μην λαμβάνονται υπόψη για την 

καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

οποιεσδήποτε καταθέσεις ή άλλα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία τέκνων ηλικίας 

κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή 

χαμηλοσυνταξιούχων το ύψος των οποίων δεν 
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υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (€16.000).   

(στ) να μην λαμβάνεται υπόψη για την 

καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

οποιαδήποτε  κινητή ή ακίνητη περιουσία ή/και 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του αιτητή ή του  

δικαιούχου και οποιουδήποτε μέλους της 

οικογενειακής μονάδας, τα οποία έτυχαν 

αποξένωσης  σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

σε περίπτωση που η αποξένωση έγινε με 

σκοπό την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών 

διαβίωσης του αιτητή ή/και δικαιούχου και των 

μελών της οικογενειακής μονάδας· 

(ζ) εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε έτους 

κατά τη διάρκεια του οποίου καταβλήθηκε 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο δικαιούχος να 

υποβάλλει ένορκη δήλωση στον Προϊστάμενο, 

ο τύπος της οποίας θα καθορίζεται με διάταγμα 

του Υπουργού  η οποία πρέπει να έχει γίνει  

ενώπιον Πρωτοκολλητή και σε αυτή να  

δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε 

αλλαγή στα δηλωθέντα  στην αίτησή στοιχεία ή 

και  σε προηγούμενη ένορκη δήλωση ή και  να 

δηλώνονται  τα διαφοροποιημένα  στοιχεία. 

 

7.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση  νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- 

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.091-2015). 

Κατάθεση: 18.6.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου, ώστε- 

(α) να καταργηθεί η απαίτηση προσκόμισης 

δικαστικού διατάγματος ανικανότητας και 

διορισμού διαχειριστή, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η πρόσβαση ενήλικων ατόμων με 

νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο 

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα· 

(Καλύφθηκε με σχετική τροποποίηση).  
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(β) να διευκολυνθεί η πρόσβαση ατόμων με 

αναπηρίες στο ΕΕΕ· 

(γ) τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται 

από τους αιτητές ΕΕΕ να μην καθορίζονται με 

διατάγματα αλλά με  Κανονισμούς που 

εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

 
8.  Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Αντρέα 

Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.104-2015). 

Κατάθεση: 24.9.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε  μέχρι 

την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπει η 

ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα απαιτούμενα  

προσόντα 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. 

 
9.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 6) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση  νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή  του Κινήματος Οικολόγων- 

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.140-2015). 

Κατάθεση: 5.11.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

σε μονογονεϊκές οικογένειες οι  οποίες έχουν  

ανήλικο τέκνο με κυπριακή υπηκοότητα ή σε 

Κύπριους πολίτες οι οποίοι  βρίσκονται κάτω 

του νομίμου ορίου ηλικίας για  σκοπούς 

υποβολής αίτησης για καταβολή ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος.   
 

10.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή, 

Κατάθεση: 26.11.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 
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Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Γιώργου Λιλλήκα 

βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.159-2015). 

 

Αντικαταστάθηκε ο ένας από τους 
αρχικούς εισηγητές της, ο κ. Πανίκκος 
Σταυριανός από την κ. Ελένη Μαύρου 
(Βλέπε σημείωμα 29.7.2016). 
 

Τέκνου Νόμου, ώστε αφενός μεν να απαλειφθεί 

από την έννοια του όρου «μονογονεϊκή 

οικογένεια» η προϋπόθεση ότι ο ένας γονέας 

πρέπει να διαβιεί χωρίς συμβίο και αφετέρου να 

μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα 

μονογονεϊκής οικογένειας στην περίπτωση κατά 

την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο 

άτομο.   

 

11.  Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας 
Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου  των κ. Αντρέα Φακοντή, 

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Ελένης Μαύρου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Άγγελου 

Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του  

Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.002-2016). 

 

Κατάθεση: 21.1.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της 

Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 

Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, 

ώστε να αυξηθούν οι ποινές για αδικήματα που 

διαπράττονται κατά  παράβαση των διατάξεων 

του εν λόγω Νόμου, καταστεί αποτρεπτική η 

διάπραξη των αδικημάτων τα οποία σχετίζονται 

με την παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των 

γενικών καταστημάτων.  

 

12.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση  νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- 

Συνεργασία Πολιτών και Μαρίνου Σιζόπουλου 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.016-2016). 

 

Αντικαταστάθηκε η αρχική εισηγητής της 
Κ.Σ.ΕΔΕΚ κ. Ρούλα Μαυρονικόλα (βλέπε 
επιστολή Κ.Σ.ΕΔΕΚ ημερομηνίας 9.9.2016). 
 

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 και θα είναι αρμόδιο για την λήψη 

αποφάσεων για τη διαχείριση του ενεργητικού 

και του αποθεματικού του Ταμείου, με απώτερο 

στόχο τη διασφάλιση του και του κοινωνικού 

του ρόλου. 

 

13.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Κατάθεση 30.9.2016 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή,  

Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και  

Ελένης Μαύρου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.068-2016). 

 

 

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος 

Τέκνου ώστε -  

(α) να αναθεωρηθεί η ισχύουσα μέθοδος 

υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος 

όταν υπάρχουν κοινά εισοδήματα (λ.χ. από 

τόκους) μεταξύ των μελών της οικογένειας ή 

μεταξύ αυτών και προσώπων τα οποία  δεν 

είναι μέλη της οικογένειας, ώστε να γίνεται 

επιμερισμός κατ’ αναλογίαν των δικαιούχων∙ 

(β) στην περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα 

από τόκους για σκοπούς υπολογισμού του 

οικογενειακού εισοδήματος, να μη λαμβάνεται 

υπόψη και/ή να αφαιρείται το παρακρατηθέν 

ποσό της καταβλητέας έκτακτης εισφοράς για 

την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της 

Δημοκρατίας· 

(γ) να καταστούν δικαιούχες επιδόματος τέκνου 

οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, των 

οποίων το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το 

ισχύον από το όριο των €59.000, 

προσαυξανόμενο κατά €3.000 για κάθε 

επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο. 

Αποσύρονται ορισμένες πρόνοιες της 
πρότασης νόμου, οι υπόλοιπες παραμένουν 
σε εκκρεμότητα.(14.7.2017). 
 

14.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.029-2017). 

Κατάθεση 3.3.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε αναφορικά με 

πρόσωπο το οποίο εκπίπτει του δικαιώματος 

σε - 

(α) καταβολή επιδόματος ασθενείας, 

επιδόματος ανεργίας, επιδόματος μητρότητας  

ή επιδόματος σωματικής βλάβης λόγω του ότι 

εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό νόμιμη 

κράτηση, το ήμισυ του ποσού του αντίστοιχου 
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επιδόματος το οποίο θα καταβαλλόταν 

κανονικά στον ίδιο, να καταβάλλεται στα 

εξαρτώμενά του, κατά τον ίδιο τρόπο με τον 

οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ανικανότητας 

(β) καταβολή  επιδόματος ασθενείας, 

επιδόματος ανεργίας, επιδόματος μητρότητας, 

επιδόματος σωματικής βλάβης ή επιδόματος  

ανικανότητας λόγω του ότι τελεί υπό νόμιμη 

κράτηση, τέτοιο επίδομα να καταβάλλεται 

αναδρομικά σε περίπτωση που το δικαστήριο 

αποφασίσει  τη μη καταδίκη ή την αναστολή της 

ποινικής του δίωξης. 

 
15.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή 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 

που θα απέχει από την εργασία της. 
 

16.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.058-2017). 

Κατάθεση 2.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα 

σε δικαιούχο  επιδόματος μητρότητας να 

επιλέγει τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 

που θα απέχει από την εργασία για σκοπούς 

άδειας μητρότητας, νοουμένου ότι το διάστημα 

αυτό δεν ξεπερνά τις πενήντα δύο (52) 

βδομάδες. 

 

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

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου (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 
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δικαιοσύνης στο υφιστάμενο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης αναφορικά με τα 

πρόσωπα που ασκούν τέτοια επαγγέλματα. 

 
18.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2017.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη  

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.106-2017). 

 

Κατάθεση 3.11.2017  
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου, ώστε ο προϊστάμενος της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 

να δύναται να λάβει υπόψη οποιαδήποτε 

αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή/και κινητής 

περιουσίας ή/και χρηματοοικονομικών 

στοιχείων η οποία έλαβε χώρα μετά την 1η 

Αυγούστου 2017, αντί μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014 που ισχύει σήμερα. 

 
19.  Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη  

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.030-2018). 

Κατάθεση 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου 

Μισθών Νόμου έτσι ώστε να καθιερωθεί Εθνικό 

Κατώτατο Όριο Μισθού με Κανονισμούς που 

εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Σκοπός επίσης της εν λόγω πρότασης νόμου 

είναι οι Συμβουλευτικές Επιτροπές που 

διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να 

διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους 

και τους εμπλεκόμενους φορείς και να 

υποβάλλουν εισηγήσεις στον Υπουργό για 

ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό του 

Εθνικού Κατώτατου Ορίου Μισθού και τα 

κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε 

εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή 

επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την 

οποία ικανοποιούνται ότι οι μισθοί που 

καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που 
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εργοδοτούνται σε οποιαδήποτε τέτοια εργασία 

είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί. 

 

20.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 
(Πρόταση νόμου του κ. Παύλο Μυλωνά,  

βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.039-2018). 

Κατάθεση 1.6.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στους δικαιούχους 

βοηθήματος κηδείας να συμπεριληφθούν και 

πρόσωπα τα οποία , κατά το χρόνο του 

θανάτους τους ,ήταν δικαιούχοι σύνταξης 

ανικανότητας ή ήταν λήπτες ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος. 

21.  Ο περί της Θέσπισης Ασφαλών για την 
Υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε 
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

προέδρου  του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.083-2018). 

 

Κατάθεση 28.9.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νέας νομοθεσίας για καθορισμό συγκεκριμένων 

ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία . 

22.  Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018.  

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα,  

προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.093-2018). 

Κατάθεση 19.10.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

προσωρινών διατάξεων, ώστε διά νόμου να 

καθορισθεί ότι για την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020, ο 

γενικός κατώτατος μισθός για κάθε εργασία στη 

Δημοκρατία ανεξαρτήτως περιοχής, τόπου ή 

επαρχίας δεν θα είναι χαμηλότερος του ορίου 

των χιλίων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (€1125). 

 
23.  Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών 

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

 Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου  

και Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.106-2018) 

Κατάθεση 16.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κατώτατου Ορίου 

Μισθών Νόμου ώστε να αντικατασταθεί η 

διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού 

Συμβουλίου να εκδίδει Διατάγματα που 

αφορούν τον καθορισμό κατώτατων ορίων 

μισθών για εργασία στη Δημοκρατία με την 
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υποχρέωση για έκδοση τέτοιου Διατάγματος, το 

οποίο να προβλέπει για τον καθορισμό ενός 

γενικού κατώτατου ορίου μισθού που να ισχύει, 

εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων που 

προβλέπονται ρητά, καθολικά και χωρίς 

διάκριση σε όλα τα επαγγέλματα. 

 
24.  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 

Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ.  Αντρέα Φακοντή,  

βουλευτή ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 

Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.107-2018). 

 

Κατάθεση 16.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης 

Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου 

ώστε να καθορισθεί νέα περίοδος εντός της 

οποίας οφειλέτες ληξιπρόθεσμων εισφορών θα 

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για 

ρύθμιση των εν λόγω οφειλών τους.   

 

25.  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.  

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.113-2018). 

 

Κατάθεση 7.12.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες 

Νόμου έτσι ώστε οι δικαιούχοι του δελτίου 

στάθμευσης να καταστούν και άτομα με 

πνευματική, διανοητική ή αισθητηριακή 

διαταραχή.  

 

26.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί  
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.013-2019). 

Κατάθεση 18.1.2019 
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 μην 

συνυπολογίζονται τα εισοδήματα, η ακίνητη 

ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

των μελών της οικογενειακής μονάδας.  

 
27.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Κατάθεση 15.2.2019 
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Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.025-2019). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Γενικότερα Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου, έτσι 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 της 

επαρχίας της κατοικίας του αιτητή ή/και 

δικαιούχου να αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια. 

 
28.  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.060.026-2019). 

Κατάθεση 15.2.2019 
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. 
29.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.071-2019). 

 

Κατάθεση 15.3.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με 

σκοπό την εισαγωγή σχετικών διατάξεων, 

ανάλογων με αυτές που έχουν εισαχθεί στους 

περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 

2000-2018, με τον Ν.81(Ι)/2014, που να 

επιτρέπουν την κατάσχεση και εκποίηση 

κινητής περιουσίας πριν και μετά την έναρξη 

ποινικής διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου και 

την αποδοχή και εγγραφή εμπράγματου 

βάρους επί της ακίνητης περιουσίας του 

οφειλέτη. 



 14 
 

30.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λιλλήκα  

εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ , Γιώργου Περδίκη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ 

μέρους της Αλληλεγγύης).   

(Αρ. Φακ. 23.02.060.065-2019).  

Κατάθεση 10.5 2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ούτως ώστε στην έννοια 

του όρου «μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής 

ασφάλισης, να περιλαμβάνεται κατά τρόπο 

ρητό και αδιαμφισβήτητο και η απασχόληση 

δυνάμει «σύμβασης αγοράς υπηρεσιών» ή 

οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύμβασης 

ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού ή της 

ονομασίας που της αποδίδεται και η οποία  

χαρακτηρίζεται από σχέση εργοδότη- 

εργοδοτημένου, προκειμένου οι εργαζόμενοι να 

έχουν όλα τα δικαιώματα και  ωφελήματα 

μεταξύ των οποίων και η πληρωμή των 

κοινωνικών τους ασφαλίσεων ως μισθωτοί  και 

όχι ως αυτοεργοδοτούμενοι. 

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

 

Παραπέμφθηκε από την Κ. Επιτροπή 
Οικονομικών βλέπε επιστολή 10 Μαρτίου 
2020. 
 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που να προβλέπει για τη σύσταση 

ενιαίας εποπτικής αρχής ασφαλιστικών 

εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών. 

 

32.  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 Κ. Επιτροπή 
Οικονομικών βλέπε επιστολή 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 τη θέσπιση νομοθεσίας που 

διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

Κύπρου. 
33.  Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων 

και της Εποπτείας των Ταμείων 
Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 
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Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.189-2019). 

 

Παραπέμφθηκε από την Κ. Επιτροπή 
Οικονομικών βλέπε επιστολή 10 Μαρτίου 
2020. 
 

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 διέπει τη σύσταση και 

λειτουργία της Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου. 

 

34.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.126-2019). 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην περίπτωση 

κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει 

περισσότερους από ένα γάμους, τότε η σύνταξη 

χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά σε όλους 

τους εν ζωή συζύγους εκάστου γάμου, με βάση 

τη χρονική διάρκεια του γάμου. 

 
35.  Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων 

Κριτηρίων/Προϋποθέσεων Σχέσης 
Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και 
Εργοδοτουμένου Νόμος του 2019.  
(Πρόταση  νόμου του κ. Αντρέα Φακοντή  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.135-2019). 

 

Κατάθεση 1.11.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νέας νομοθεσίας η οποία καθορίζει τα κριτήρια 

και τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη σχέσης 

εργοδότη - εργοδοτουμένου, τα οποία 

καθορίζονται από τη Σύσταση 198 του Διεθνούς 

Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), του 2006. 

36.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ.  Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ.Φακ.23.02.061.013- 2020) 

Κατάθεση 7.2.2020 
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 το 65ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή στο 

63ο έτος της ηλικίας του) να μην υπόκειται σε 
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αναλογιστική μείωση του ύψους της σύνταξης 

που δικαιούται κατά 0,5% για κάθε μήνα 

πρόωρης συνταξιοδότησης. 
37.  Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού).  

(Αρ. Φακ. 23.02.061.027-2020). 

Κατάθεση 28.2.2020 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Υιοθεσίας Νόμου, 

ώστε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που 

βρίσκονται υπό την φροντίδα του κράτους  

ή τελούν σε καθεστώς αναδοχής, να 

συνεχίσουν να βρίσκονται υπό την 

φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας και μετά το 18ο έτος της ηλικίας 

τους ή να υιοθετούνται από τους ανάδοχους 

γονείς τους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, με 

την συναίνεση της Διευθύντριας των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και 

χωρίς την συγκατάθεση των βιολογικών 

τους γονιών, εφόσον συντρέχουν εύλογοι 

λόγοι. 
 

38.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού).  

(Αρ.Φακ.23.02.061.028-2020) 

Κατάθεση 28.2.2020 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην περίπτωση 

κατά την οποία αποβιώσας έχει τελέσει 

περισσότερους από ένα γάμους, τότε η 

σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά 

σε όλους τους εν ζωή συζύγους εκάστου 

γάμου, με βάση τη χρονική διάρκεια του 

γάμου. 
39.  Ο περί  Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.077-2020). 

 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμου, ώστε να να παρέχεται η  δυνατότητα 

εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων και να 
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επέλθουν λεκτικές διορθώσεις και προσθήκη 

νέων ορισμών για αποσαφήνιση όρων που 

χρησιμοποιούνται στη νομοθεσία. 
 
 

40.  Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.067-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθούν 

οι καθοριζόμενες στο νόμο ποινές που 

επιβάλλονται σε εργοδότη ο οποίος παραλείπει, 

χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον 

Υπουργό προτιθέμενο πλεονασμό ή και 

παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία , να παράσχει 

τα καθοριζόμενα από το νόμο στοιχεία. 

 

41.  Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.122-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του  περί Πετρελαιοειδών Νόμου, ώστε να 

διαγραφεί από το πεδίο εφαρμογής του βασικού 

νόμου το υγραέριο, το οποίο θα ρυθμίζεται 

πλέον με ειδικούς κανονισμούς, οι οποίοι 

εκδίδονται δυνάμει  της σχετικής νομοθεσίας 

που διέπει την ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία. 

 
42.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.124-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε 

χωρίς επηρεασμό άλλων διατάξεων της 

νομοθεσίας, πρόσωπα που πάσχουν από 

θαλασσαιμία να δικαιούνται ειδική παροχή, 

ανάλογη της θεσμοθετημένης σύνταξης, από το 

πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 

κανονική συντάξιμη ηλικία νοουμένου ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών, για να 

λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
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43.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.091-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ενίσχυση 

της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας 

πατρότητας όποτε κριθεί αναγκαίο από τους 

γονείς και η περαιτέρω διευκόλυνση της 

οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού.  Όπως 

συχνά παρατηρείται, οι πατέρες αποφεύγουν να 

αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, κυρίως για 

οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα 

πατρότητας (όπως και το επίδομα μητρότητας) 

περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των 

ασφαλιστικών αποδοχών τους και έτσι τα 

εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση 

σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της 

οικογένειας αυξάνονται.  Ως εκ τούτου, 

προτείνεται η επέκταση του χρονικού 

διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου 

παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας 

πατρότητας, και κατ’ επέκταση του επιδόματος 

πατρότητας, με σκοπό την ενίσχυση της 

δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από 

περισσότερες οικογένειες. 

 
44.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.092-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η στήριξη 

του πατέρα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας 

είτε κατά τον τοκετό είτε κατά τη διάρκεια της 

άδειας μητρότητας. Λόγω της τεράστιας 

ευθύνης που καλείται να αναλάβει ο πατέρας σε 

περίπτωση θανάτου της μητέρας, κρίνεται 

αναγκαίο όπως απολαύει των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων και προστασίας από το νόμο.  Ως 

εκ τούτου, προτείνεται όπως μεταβιβάζονται 

στον πατέρα τα δικαιώματα της μητέρας που 

προβλέπονται στον περί Προστασίας της 

Μητρότητας Νόμο, σε περίπτωση θανάτου 

αυτής. 

 



 19 
45.  Ο περί Προστασίας της Πατρότητας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.093-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η 

ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της 

άδειας πατρότητας όποτε κριθεί αναγκαίο από 

τους γονείς και η περαιτέρω διευκόλυνση της 

οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως 

συχνά παρατηρείται, οι πατέρες αποφεύγουν να 

αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, 

ενδεχομένως για οικονομικούς λόγους, αφού το 

επίδομα πατρότητας περιορίζεται στο 72% του 

μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών τους 

και έτσι τα εισοδήματα τους υφίστανται 

σημαντική μείωση σε μια περίοδο που οι 

οικονομικές ανάγκες της οικογένειας 

αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η 

επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη 

διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα 

επιλογής της άδειας πατρότητας, και κατ’ 

επέκταση του επιδόματος πατρότητας, με 

σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας 

αξιοποίησης αυτού από περισσότερες 

οικογένειες. 

46.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.094-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
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, κρίνεται 

αναγκαίο όπως απολαύει των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων και προστασίας από το νόμο. Ως 

εκ τούτου, προτείνεται όπως μεταβιβάζονται 

στον πατέρα τα δικαιώματα της μητέρας που 

προβλέπονται στον περί Προστασίας της 

Μητρότητας Νόμο, σε περίπτωση θανάτου 

αυτής. 
 
Κλ.Χ/ΣΛ  
31.7.2020 
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