
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                  Ν. 168(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 168(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

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

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 

115(Ι) του 2017 
132(Ι) του 2018 
126(I) του 2019 
194(Ι) του 2020 

88(Ι) του 2021 
101(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 έως 
(Αρ. 2) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Nόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως (Αρ. 3) 
του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 29  
του βασικού  
νόμου. 

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

   

 (α) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «ασφαλισμένη» (πρώτη γραμμή), του διαζευκτικού συνδέσμου «ή». 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, του 
σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

   

   «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση δεύτερου  τοκετού ή/και απόκτησης 
δεύτερου τέκνου με υιοθεσία ή/και απόκτησης δεύτερου τέκνου μέσω παρένθετης 
μητέρας, οι περίοδοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, 
αυξάνονται κατά τέσσερις (4) επιπρόσθετες εβδομάδες, για σκοπούς φροντίδας του 
τέκνου: 

   

   Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τοκετών 
ή/και απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων με υιοθεσία  ή/και απόκτησης 
τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων μέσω παρένθετης μητέρας, οι περίοδοι που 
αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, αυξάνονται κατά οκτώ (8) 
επιπρόσθετες εβδομάδες για σκοπούς φροντίδας του τέκνου.» και 

   

 (γ) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (7) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή των είκοσι δύο (22) 
εβδομάδων ή των είκοσι έξι (26) εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση,». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 101 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 



του νέου 
άρθρου 102. 

  

  «Μεταβατική 
  διάταξη. 

168(Ι) του 2021. 
 

102. Οι διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021 τυγχάνουν εφαρμογής 
και σε σχέση με ασφαλισμένη στην οποία καταβάλλεται επίδομα 
μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό 
αναφορά Νόμου.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


