
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                      Ν. 115(Ι)/2017 
Αρ. 4615, 24.7.2017                               

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 115(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2017 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(Ι) του 2011 

2(I) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 
194(Ι) του 2014 
176(Ι) του 2015 

1(Ι) του 2017 
52(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος  του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 έως 

(Αρ. 2) του 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως (Αρ. 3) 

του 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

 
 
 
 

69(Ι) του 2015 
194(I) του 2015 
92(Ι) του 2016. 

«“παρένθετη μητέρα” είναι η γυναίκα που κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή 
κυοφόρος), ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων, με 
χρήση γενετικού υλικού ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό ενός ζευγαριού, το 
οποίο επιθυμεί να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής Νόμου∙». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτή, αμέσως μετά τη λέξη «μητρότητας» (δεύτερη γραμμή), του σημείου και της λέξης 

«, πατρότητας». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

4. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (viii)  αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ix): 

 «(ix) επίδομα πατρότητας.». 
   

Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

5. Η επιφύλαξη του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτή, 

αμέσως μετά τις λέξεις «επιδόματος μητρότητας» (πρώτη γραμμή), του σημείου και των λέξεων «, 

επιδόματος πατρότητας». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

6. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτή, αμέσως μετά τις λέξεις «επιδόματος μητρότητας» (δεύτερη γραμμή), του σημείου 

και των λέξεων «, επιδόματος πατρότητας». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, 

αμέσως μετά τη λέξη «μητρότητας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και του επιδόματος 

πατρότητας». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας και της λέξης «και», στο τέλος της υποπαραγράφου 
(ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο του κόμματος και του 
διαζευκτικού «ή» και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

   
   

69(Ι) του 2015 
194(I) του 2015 
92(Ι) του 2016. 

 «(iii)  εάν έχει αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας δυνάμει  
των διατάξεων του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου∙ και»∙ 

   
 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού, ως ακολούθως: 
    
  (i) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού με τις ακόλουθες 

νέες παραγράφους (γ) και (δ): 
   
   «(γ)  σε περίπτωση απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας με βάση τις 

διατάξεις του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής Νόμου, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) συναπτών 
εβδομάδων που αρχίζουν δυο (2) εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του 
αναμενόμενου τοκετού ή από την εβδομάδα του πραγματικού τοκετού, 
κατ’ επιλογή της αιτήτριας∙ 

   
    (δ)   σε περίπτωση παρένθετης μητέρας, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων 

(14) συναπτών εβδομάδων που δυνατό να αρχίζουν από τη δεύτερη 
εβδομάδα πριν από τον αναμενόμενο τοκετό:»∙ και 

    
  (ii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω 

τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
    
   «Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση τοκετού που απολήγει στη γέννηση 

περισσότερων του ενός (1) παιδιού, οι περίοδοι που αναφέρονται στις 
παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος εδαφίου αυξάνονται κατά τέσσερις (4) 
εβδομάδες για κάθε παιδί πέραν του ενός (1) από τον ίδιο τοκετό.»∙ και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (7) 

αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης τρίτης 
επιφύλαξης: 

   
  «Νοείται έτι περαιτέρω ότι η επέκταση του επιδόματος μητρότητας δεν εφαρμόζεται για 

την παρένθετη μητέρα.». 
   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 29Α. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 29 αυτού, 

του ακόλουθου νέου άρθρου 29Α: 

 «Επίδομα 
πατρότητας. 

29Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένος 
σύζυγος του οποίου η σύζυγος γέννησε, ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης 
μητρότητας, ή ο ίδιος και η σύζυγος του έχουν συντελέσει  υιοθεσία παιδιού 
ηλικίας μέχρι 12 ετών, δικαιούται επίδομα πατρότητας εάν ο ίδιος ικανοποιεί τις 
σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 

   
  (2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), επίδομα πατρότητας 

καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) συναπτών εβδομάδων εντός του 
χρονικού διαστήματος που αρχίζει την εβδομάδα γέννησης/υιοθεσίας του παιδιού 
και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων: 

   
  

 
 

100(Ι) του 1997 
45(Ι) του 2002 
64(I) του 2002 

109(Ι) του 2007 
8(Ι) του 2008 

     Νοείται ότι σε περίπτωση υιοθεσίας, το χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) 
εβδομάδων μέσα στο οποίο μπορεί να επιλέξει ο ασφαλισμένος να λάβει το 
επίδομα, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του 
περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται:   
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43(Ι) του 2008 
70(Ι) του 2011 

175(Ι) του 2015 
118(Ι) του 2016 

116(Ι) του 2017. 
       Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου άδειας και του 

επιδόματος μητρότητας της συζύγου λόγω πολλαπλής κύησης ή/και πρόωρου 
τοκετού, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (4) και του 
εδαφίου (7) του άρθρου 29, οι δύο (2) εβδομάδες επιδόματος πατρότητας 
δυνατόν να παραχωρηθούν μέσα στο διάστημα που αρχίζει την εβδομάδα του 
τοκετού και λήγει κατά τη λήξη της περιόδου κατά την οποία η σύζυγος λαμβάνει 
επίδομα μητρότητας, ή εάν η σύζυγος δεν εξασφαλίζει δικαίωμα για καταβολή 
επιδόματος μητρότητας, κατά τη λήξη της περιόδου που θα λάμβανε επίδομα εάν 
εξασφάλιζε δικαίωμα.  

   
  (3) Για τους σκοπούς καταβολής του επιδόματος πατρότητας, εβδομάδα 

θεωρείται η εβδομάδα η οποία αρχίζει Δευτέρα και τελειώνει Κυριακή. 
   
  (4) Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται επίδομα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 

για το οποίο λαμβάνει πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη του και όταν λαμβάνει 
μόνο μέρος των αποδοχών του, το επίδομα πατρότητας μειώνεται ώστε το 
άθροισμα του επιδόματος και των αποδοχών που λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις 
πλήρεις απολαβές του.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 30Α. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 30 

αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: 

 «Έκπτωση από 
το δικαίωμα 
λήψης 
επιδόματος 
πατρότητας. 

30Α. Ο δικαιούχος επιδόματος πατρότητας εκπίπτει από το δικαίωμα λήψης 
του επιδόματος για όλη τη χρονική περίοδο που εργάστηκε είτε ως μισθωτός είτε 
ως αυτοτελώς εργαζόμενος, αν αυτή η χρονική περίοδος εμπίπτει στο χρονικό 
διάστημα που δικαιούται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, επίδομα 
πατρότητας.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

 «(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), στην περίπτωση που ο/η 
αποβιώσας/σα έχει τελέσει το γάμο μετά τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας, η/ο χήρα/ος δεν 
δικαιούται σύνταξη χηρείας, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 
την ημερομηνία του γάμου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 61 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «μητρότητας» (δεύτερη 
γραμμή), του σημείου και της λέξης «, πατρότητας»∙ και 

   
 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως: 
   
  (i) με την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «μητρότητας» (δεύτερη γραμμή), 

του σημείου και της λέξης «, πατρότητας»∙ και 
    
  (ii) με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης αυτού με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 
    
   «Νοείται ότι στην περίπτωση δικαιούχου που απουσιάζει από την Κύπρο για 

σκοπούς θεραπείας, λόγω ανικανότητας που άρχισε πριν αυτός αναχωρήσει από 
την Κύπρο ή για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου παιδιού ή άλλου τέκνου του 
που νοσηλεύεται στο εξωτερικό, το επίδομα ασθενείας ή σωματικής βλάβης ή 
μητρότητας ή πατρότητας για το χρονικό διάστημα απουσίας του δικαιούχου, 
καταβάλλεται με έγκριση του Διευθυντή μετά την επιστροφή του δικαιούχου στην 
Κύπρο.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 65 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το εδάφιο (3) του άρθρου 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, 

αμέσως μετά τη λέξη «μητρότητας» (πέμπτη γραμμή), του σημείου και των λέξεων «, επίδομα 

πατρότητας». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 73 
του βασικού 
νόμου. 

14. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «και», αμέσως μετά τη λέξη «ασθενείας» (δεύτερη γραμμή) με το σημείο 

του κόμματος και με την αντικατάσταση του σημείου του κόμματος, αμέσως μετά τη λέξη 

«μητρότητας» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «και πατρότητας». 

Τροποποίηση 
του Τρίτου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

15. Η παράγραφος 1 του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 

αυτήν, αμέσως μετά τη λέξη «μητρότητας» (πρώτη γραμμή), του σημείου και της λέξης «, 

πατρότητας».   

Τροποποίηση 
του Τέταρτου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

16. Το Μέρος ΙΙΙ του Τέταρτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον 

τίτλο του, αμέσως μετά τη λέξη «ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» των λέξεων «ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ» και με την 

αντικατάσταση των λέξεων «η ασφαλισμένη», όπου αυτή απαντά με τις λέξεις «ο/η 

ασφαλισμένος/η».  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

17. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1
η
 Αυγούστου 2017. 
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