
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 102(Ι)/2021 

Αρ. 4839, 11.5.2021                             

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 102(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2021 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

76(1) του 2016 
105(1) του 2017 

63(Ι) του 2018 
29(1) του 2020 
50(Ι) του 2020 

51(1) του 2020 
33 (Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμους του 2016 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμοι του 2016 έως (Αρ. 2) του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  προσθήκη στον ορισμό του όρου 
«κοινωνική εισφορά», αμέσως μετά τη φράση «του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου,» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «του περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμου», και την προσθήκη στον πλαγιότιτλο 
αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό «163(Ι) του 2003», των αριθμών «89(Ι) του 2001, 134(Ι) του 2002, 
101(Ι) του 2004, 62(Ι) του 2005, 74(Ι) του 2017 και 25(Ι) του 2020.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 5 αυτού, με το ακόλουθο 
άρθρο: 

   

 «Υποβολή αίτησης 
για ρύθμιση οφειλής. 

5.-(1) Οφειλέτης, ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής 
του, υποβάλλει αίτηση, στον τύπο και τον τόπο που ο Υπουργός ορίζει με 
γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω 
δημοσίευσης. 

   

   (2) Οφειλέτης, ο οποίος έχει οφειλή που δεν τελεί υπό ρύθμιση κατά 
την ημερομηνία που ο Υπουργός ορίζει με γνωστοποίηση δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 3, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση 
σύμφωνα τις διατάξεις του εδαφίου (1): 

   

   Νοείται ότι, 

    

   (α) οφειλέτης, η οφειλή του οποίου τελούσε υπό ρύθμιση και 
ακυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 για την οποία 
εκκρεμεί ένσταση στον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 14 ή για την οποία δεν έχει παρέλθει η περίοδος για 
υποβολή τέτοιας ένστασης δυνάμει του εδαφίου (1) του εν λόγω 
άρθρου, ή 

    

  
 

109(Ι) του 2014 
135(Ι) του 2014  
173(Ι) του 2014  
195(I) του 2014  

3(I) του 2015  
118(I) του 2015  

36(I) του 2017  
114(I) του 2017  

2(I) του 2018  
135(I) του 2019  
164(I) του 2019  
23(I) του 2020. 

 (β) οφειλέτης, ο οποίος είναι λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος ή Δημόσιου Βοηθήματος δυνάμει των διατάξεων 
του περί του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 
περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου και του περί Δημόσιων 
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, η οφειλή του οποίου 
τελούσε υπό ρύθμιση κατά την αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο 
ημερομηνία, 



95(Ι) του 2006 
67(I) του 2012  
64(I) του 2013. 

   

  δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση με βάση το παρόν 
άρθρο: 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στην 
παράγραφο (α) της πιο πάνω επιφύλαξης, οφειλές οφειλέτη για περιόδους 
εισφορών που τελούσαν υπό ρύθμιση δύναται να περιληφθούν σε νέα 
ρύθμιση με βάση τις διατάξεις του παρόντος  άρθρου με γνωστοποίηση του 
Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   

   (3) Η ρύθμιση εφαρμόζεται σχετικά με οφειλές που προηγούνται της 
ημερομηνίας που ορίζει ο Υπουργός στην  αναφερόμενη στις διατάξεις του 
άρθρου 3 γνωστοποίηση.». 

     


