
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 214(Ι)/2022 

Αρ. 4930,  16.12.2022                             

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 214(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2022 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L188,  
12.7.2019, 
σ.79. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εναρμόνισης με τα άρθρα 8 και 10 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ 
του Συμβουλίου», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

  
 Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

59(I) του 2010 
114(Ι) του 2020 
126(Ι) του 2010 

2(Ι) 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(Ι) του 2019 
194(Ι) του 2020 

88(Ι) του 2021 
101(Ι) του 2021 
168(Ι) του 2021 

44(Ι) του 2022 
81(I) του 2022 

150(I) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός)     
(Αρ. 4) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους 
του 2010 έως (Αρ. 3) του 2022 (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. 4) 2022.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου.  

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

  
 (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «γονική άδεια», με τον ακόλουθο 

ορισμό: 
   

  «“γονική άδεια” σημαίνει γονική άδεια που λαμβάνεται  δυνάμει του περί Αδειών 
(Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας 
για την Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου του 2022»· 

   
 (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
   
   

 
216(Ι) του 2022. 

«“άδεια για λόγους ανωτέρας βίας” σημαίνει το δικαίωμα σε 
απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας που 
λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αδειών (Πατρότητας, 
Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων 
Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και 
Ιδιωτικής Ζωής Νόμου· 

    
 

   “άδεια φροντίδας” σημαίνει άδεια φροντίδας που λαμβάνεται 
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δυνάμει των διατάξεων του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, 
Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας 
για την Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής 
Νόμου· 

    
   “γονέας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 

περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και 
Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ 
Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου· 

    
   “πατέρας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 

περί Αδειών (Πατρότητα, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και 
Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ 
Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου·». 

    
Τροποποίηση  
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) της φράσης «ή σωματικής βλάβης» 

(δεύτερη γραμμή), με τη φράση «, σωματικής βλάβης ή γονικής άδειας»· 
   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ), με την ακόλουθη παράγραφο: 
   
  «(ζ)  για κάθε ημέρα κατά την οποία απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια 

και δεν λαμβάνει επίδομα γονικής άδειας·»· και 
   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ), της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
   
  «(η) για κάθε ημέρα κατά την οποία απουσιάζει από την εργασία του με άδεια 

φροντίδας ή με άδεια για λόγους ανωτέρας βίας.». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 18  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση  στο εδάφιο (1) των 
λέξεων «και (ζ)» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «,(ζ) και (η)». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 21  
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της 
υποπαραγράφου (ix) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του σημείου της τελείας με το σημείο 
της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ix), της ακόλουθης νέας 
υποπαραγράφου: 

   
 «(x) επίδομα γονικής άδειας.». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 22  
του βασικού  
νόμου. 

6. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην επιφύλαξη, αμέσως 
μετά τη φράση «επιδόματος πατρότητας,» (πρώτη γραμμή), της φράσης «επιδόματος γονικής 
άδειας». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 24  
του βασικού  
νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α), αμέσως μετά τη φράση «επιδόματος 
ανεργίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης « και επιδόματος γονικής άδειας»· και 

   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως μετά τη φράση «επιδόματος 

πατρότητας,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «επιδόματος γονικής άδειας». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 26 
του βασικού  
νόμου.  

8. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη αντικατάσταση του εδαφίου (2), με το 
ακόλουθο εδάφιο:  

  
 «(2) Το εβδομαδιαίο ύψος του επιδόματος ασθενείας και ανεργείας υπολογίζεται σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Πίνακα, των επιδομάτων μητρότητας και 
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πατρότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος III του ίδιου Πίνακα, και του επιδόματος 
γονικής άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος IV(1) του ιδίου Πίνακα.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 29Α 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 29Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1), με το ακόλουθο εδάφιο: 
   

  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένος πατέρας ο 
οποίος απέκτησε τέκνο είτε μέσω τοκετού είτε μέσω παρένθετης μητρότητας είτε 
μέσω συντέλεσης υιοθεσίας τέκνου μέχρι δώδεκα (12) ετών, δικαιούται επίδομα 
πατρότητας εάν ο ίδιος ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.»· και 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   

  «(5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για σκοπούς φροντίδας 
του τέκνου, σε περίπτωση θανάτου της μητέρας πριν ή κατά τη διάρκεια του τοκετού 
ή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, το δικαίωμα σε επίδομα πατρότητας 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), αυξάνεται κατά τόσες βδομάδες όσες και οι 
εναπομείνασες βδομάδες επιδόματος μητρότητας που θα δικαιούταν η μητέρα 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, εάν δεν είχε αποβιώσει: 

   
  Νοείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η 

αποβιώσασα μητέρα δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή επιδόματος μητρότητας 
δυνάμει των διατάξεων του Τρίτου Πίνακα αλλά ο πατέρας θεμελιώνει δικαίωμα σε 
παροχή επιδόματος πατρότητας.». 

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

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 29Α, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Επίδομα 

γονικής άδειας. 
29Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένος 

μισθωτός γονέας δικαιούται επίδομα γονικής άδειας εάν- 
   
  (α) ο ίδιος ικανοποίει τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις· και 
    
  (β) έχει απασχοληθεί για περίοδο δώδεκα (12) μηνών εντός της περιόδου 

των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης 
της περιόδου για την οποία υποβάλλει αίτηση για επίδομα γονικής 
άδειας. 

    
       (2) Το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται-  
   
  (α) για συνολική περίοδο έξι (6) εβδομάδων μέχρι και την 1η Αυγούστου 

2024· 
    
  (β) για συνολική περίοδο οκτώ (8) εβδομάδων από τις 2 Αυγούστου 

2024 και μετέπειτα: 
    
       Νοείται ότι, σε περίπτωση τέκνου με αναπηρία, η διάρκεια καταβολής του 

επιδόματος γονικής άδειας επεκτείνεται κατά- 
    
  (α) τέσσερις (4) εβδομάδες, νοουμένου ότι το τέκνο έχει πιστοποιηθεί από 

το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας του 
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως άτομο 
με σοβαρή αναπηρία ή με μέτρια νοητική αναπηρία· 

     
  (β) έξι (6) εβδομάδες, νοουμένου ότι το τέκνο έχει πιστοποιηθεί από το 

Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας και Λειτουργικότητας του Τμήματος 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως άτομο με ολική 
αναπηρία: 
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127(I) του 2000 

57(I) του 2004 
72(I) του 2007 

102(I) του 2007 
63(I) του 2014. 

       Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση τέκνου με αναπηρία, τηρουμένων 
των διατάξεων του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, το επίδομα δύναται να 
καταβάλλεται μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του τέκνου: 

  
    Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το επίδομα καταβάλλεται από τη λήξη της 

περιόδου κατά την οποία ο ασφαλισμένος μισθωτός γονέας λαμβάνει επίδομα 
μητρότητας ή επίδομα πατρότητας, ανάλογα με την περίπτωση, ή εάν ο 
ασφαλισμένος μισθωτός γονέας δεν θεμελιώνει δικαίωμα για καταβολή 
επιδόματος μητρότητας ή επιδόματος πατρότητας, κατά τη λήξη της περιόδου 
που θα λάμβανε επίδομα εάν θεμελίωνε δικαίωμα μέχρι και τη συμπλήρωση 
του όγδοου (8ου) έτους ηλικίας του κάθε τέκνου ή μέχρι την ηλικία του δέκατου 
όγδοου (18ου) έτους στην περίπτωση τέκνου με αναπηρία. 

    
   (3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το επίδομα γονικής 

άδειας δύναται να καταβάλλεται σε δικαιούχους με ελάχιστη περίοδο μίας (1) 
μέρας και μέγιστη περίοδο ως ακολούθως: 

   
  

   214(Ι) του 2022. 
(α) Τριών (3) εβδομάδων ανά ημερολογιακό έτος για την περίοδο από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2022 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2023· 

    
  (β) τεσσάρων (4) εβδομάδων ανά ημερολογιακό έτος για την περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024· 
    
  (γ) πέντε (5) εβδομάδων ανά ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 

2025 και εντεύθεν. 
    
  (4) Ο ασφαλισμένος μισθωτός γονέας 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 γονικής άδειας μειώνεται ώστε το άθροισμα του επιδόματος και των 
αποδοχών που λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις πλήρεις απολαβές του. 

   
  (5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “τέκνο” έχει την έννοια 

που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, 
Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την 
Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου.». 

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

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 30Α, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
 

   

 «Έκπτωση 
από το 
δικαίωμα 
λήψης 
επιδόματος 
γονικής 
άδειας. 

30Β. Ο δικαιούχος επιδόματος γονικής άδειας εκπίπτει από το δικαίωμα 
λήψης του επιδόματος για τη χρονική περίοδο που εργάστηκε εάν αυτή η 
χρονική περίοδος εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που δικαιούται επίδομα 
γονικής άδειας.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 61 
του βασικού  
νόμου. 

12. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως 
μετά τη λέξη «πατρότητας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, επίδομα γονικής άδειας».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 62 
του βασικού  
νόμου. 

13. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(2), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 

«(2A) Σε περίπτωση κατά την οποία πατέρας δικαιούται επίδομα 
πατρότητας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 29Α, συντηρεί 
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Τέταρτος 
Πίνακας, 
Μέρος ΙΙΙ. 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικα τέκνα ως μόνος γονέας, το εβδομαδιαίο 
ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται όπως ορίζεται στο  Μέρος ΙΙΙ του 
Τέταρτου Πίνακα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 65  
του βασικού  
νόμου. 

14. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3), 
αμέσως μετά τη λέξη «πατρότητας» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «,επίδομα γονικής άδειας». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 73  
του βασικού  
νόμου. 

15. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο 
(δ) του εδαφίου (1) της φράσης «και πατρότητας» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «πατρότητας 
και γονικής άδειας». 

  
Τροποποίηση  
του Τρίτου  
Πίνακα  
του βασικού  
νόμου. 

16. Ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο 
1, αμέσως μετά τη λέξη «πατρότητας», (πρώτη γραμμή), της φράσης «, γονικής άδειας». 

  
Τροποποίηση  
του Τέταρτου 
Πίνακα  
του βασικού  
νόμου. 

17. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 
το Μέρος IV, του ακόλουθου νέου Μέρους: 

  
 «Μέρος IV(1) – ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Εβδομαδιαίο ύψος επιδόματος 
  
 Βασικό Συμπληρωματικό 

 
 72% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής 

μονάδας (ή του κλάσματός της) που έχει σε 
πίστη του/της ο/η ασφαλισμένος/η στη βασική 
ασφάλισή του/της κατά το σχετικό έτος 
εισφορών. 

60% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των 
ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη 
του/της ο/η ασφαλισμένος/η στη συμπληρω-
ματική του/της ασφάλιση κατά το σχετικό έτος 
εισφορών.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                     Ν. 215(Ι)/2022 

Αρ. 4930,  16.12.2022                             

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 215(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2022 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

59(I) του 2010 
114(I) του 2010 
126(I) του 2010 

2(I) του 2012 
37(I) του 2012 

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

1(I) του  2017 
52(I) του 2017 

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

88(Ι) του 2021 
101(Ι) του 2021 
168(Ι) του 2021 

44(Ι) του 2022 
81(Ι) του 2022 

150(Ι) του 2022 
214(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός)       
(Αρ. 5) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 
2010 έως (Αρ. 4) του 2022  (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. 5) του 2022. 

  

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 77Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 77, του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 
 

 

  

 «Παράταση 
προθεσμίας 
καταβολής 
εισφορών. 

77Α.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα με το 
οποίο παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών από τους εργοδότες και τους 
αυτοτελώς εργαζομένους για μέγιστη χρονική περίοδο δύο (2) εβδομάδων από την 
ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος για αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων. 

   

  (2) Το διάταγμα το οποίο προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) 
δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.». 

   

Λήξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.  
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