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Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 43(Ι) του 2022 

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

117(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμο του 2017 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμοι του 2017 και 2022. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

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

109(I) του 2007 
8(Ι) του 2008 

43(Ι) του 2008 
70(Ι) του 2011 

175(Ι) του 2015 
118(Ι) του 2016 
116(Ι) του 2017 

20(Ι) του 2018 
11(Ι) του 2019 

167(Ι) του 2021. 

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «δεκαέξι (16) εβδομάδων:» (τέταρτη γραμμή), με τη 
φράση «δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άδειας 
μητρότητας, όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται στις διατάξεις του περί Προστασίας της 
Μητρότητας Νόμου.»∙ και 

(β) με τη διαγραφή της πρώτης και δεύτερης επιφύλαξης αυτού. 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 44(Ι)/2022 
Αρ. 4884,  6.4.2022    

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

Αριθμός 44(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021 

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 

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

83(Ι) του 2021 
101(Ι) του 2021 
168(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 
έως (Αρ. 3) του 2021 (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 2022. 

Τροποποίηση  
του άρθρου 29Α 
του βασικού  
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

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

109(I) του 2007 
8(Ι) του 2008 

43(Ι) του 2008 
70(Ι) του 2011 

175(Ι) του 2015 
118(Ι) του 2016 
116(Ι) του 2017 

20(Ι) του 2018 
11(Ι) του 2019 

167(Ι) του 2021. 

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «δεκαέξι (16) εβδομάδων:» (τέταρτη γραμμή), με τη 
φράση «δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άδειας 
μητρότητας, όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται στις διατάξεις του περί Προστασίας της 
Μητρότητας Νόμου.»∙ και 

(β) με τη διαγραφή της πρώτης και της δεύτερης επιφύλαξης αυτού. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                               Ν. 45(Ι)/2022 
Αρ. 4884,  6.4.2022                             

Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 45(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2020 

 

 

 

 

 
 

 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

73(I) του 2009 
5(Ι) του 2012 

65(Ι) του 2014 
135(Ι) του 2015 
109(Ι) του 2016 
137(Ι) του 2018 

56(Ι) του 2019 
152(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου Νόμους του 2009 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου Νόμοι του 2009 έως 2022. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, 
από το ακόλουθο εδάφιο:  

  
 «(2)(α) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού 

επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στη 
χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των 
σκοπών του παρόντος Νόμου, στην ανάπτυξη της ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών και στην 
προστασία των επενδυτών και του κοινού. 

  
 (β) Μέλη του Συμβουλίου, με εξαίρεση τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, για τους οποίους 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α), διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, 
εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας τα οποία έχουν πανεπιστημιακή κατάρτιση και πείρα στα 
νομικά ή τα οικονομικά ή τη χρηματαγορά ή την κεφαλαιαγορά ή τη λογιστική ή τις επιχειρήσεις και 
τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν στην  πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου, στην 
ανάπτυξη της ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών και στην προστασία των επενδυτών και του 
κοινού.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από την παράγραφο 
(α) του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «δευτέρου βαθμού», με τη φράση «πρώτου βαθμού». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, 
από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
«(2) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας 

του, στη θέση του απερχόμενου μέλους διορίζεται άλλο πρόσωπο κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 13.». 
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