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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Θέμα: (ι). Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός)  

Νόμος του 2020 

 

(ιι). Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2020 

 

 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

επεξεργάστηκε τα πιο κάτω νομοσχέδια, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται 

ως Παραρτήματα 01 και 04, αντίστοιχα: 

 

2(ι). Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

(Παράρτημα 01) 

 

Σκοπός του αναφερόμενου τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η προσθήκη 

Έβδομου Πίνακα στον βασικό νόμο για αξιολόγηση νέων αιτητών για 

παροχές λόγω αναπηρίας, ο οποίος διασφαλίζει την ορθότερη και 

πληρέστερη αξιολόγηση των σωματικών βλαβών των αιτητών λόγω 

αναπηρίας. 

 

Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της επεξεργασίας του εν λόγω 

τροποποιητικού νομοσχεδίου υπήρξε γραπτή επικοινωνία με τον 

Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ενώπιον του οποίου τέθηκε ο Πίνακας και 

οποίος συμφώνησε με το περιεχόμενο αυτού. Επιπρόσθετα, διαβούλευση 

για το θέμα έγινε και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Ως Παραρτήματα 02 και 03, αντίστοιχα, επισυνάπτονται η υπογραμμένη 

από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Αιτιολογική Έκθεση που 

αφορά στο υπό αναφορά νομοσχέδιο και το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης 

Αντικτύπου. 

 

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

2020 (Παράρτημα 04) 

 

 Σκοπός του αναφερόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού 

νόμου, ώστε να δικαιούνται να λάβουν επίδομα ασθενείας πρόσωπα, τα 

οποία είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία και συνεχίζουν να εργάζονται 

πέραν του 63ου της ηλικίας τους και δεν αιτούνται να λάβουν τη 

θεσμοθετημένη σύνταξη. 

 

Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της επεξεργασίας του υπό αναφορά 

τροποποιητικού νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε διαβούλευση τόσο στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και στο πλαίσιο του 

Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ενώ, παράλληλα, το θέμα συζητήθηκε 



 

 

και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 

Ως Παραρτήματα 05 και 06, αντίστοιχα, επισυνάπτονται η υπογραμμένη 

από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Αιτιολογική Έκθεση που 

αφορά στο υπό αναφορά νομοσχέδιο και το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης 

Αντικτύπου. 

  

3. Τα προτεινόμενα νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,  

κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 13.11.2020, μετά από Πρόταση της Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, 

παράλληλα, εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων να τα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  

Ως Παράρτημα 07 επισυνάπτεται επιστολή του Γραμματέα Υπουργικού 

Συμβουλίου, με αρ. φακ. Υ.Σ. 05.05.008 και ημερ. 16.11.2020, στην οποία 

επισυνάπτεται αντίγραφο προσχεδίου Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για 

το θέμα. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 

30 Νοεμβρίου 2020 
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