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Ό περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τ ή ν έπίσημον εφημερίδα τ η ς Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 66 τοϋ 1978
ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Ο Υ Σ Π Ε Ρ Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 Ε Ω Σ 1977
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Άσφα ΣοΜοιπικός
λίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978 κ α ι θα άναγινώσκηται τίτλο^·
όμου μετά τών περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμων του 1972 Μως ιοβτοο 197.2
1977 (εν τοις εφεξής άναφερομέλ'ων ώς «ό βασικός νόμος») καΐ ό βα- 22τοθ 1974
σικός νόμος κ α ι ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί 1 ^ τ 0 5 1 9 7 ^
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμοι του 1972 εως 1978.
68τοϋΐ976
&1 τοΟ 1977.

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται
διά τής εν αύτώ ένθέσεως εις τήν προσήκουσαν άλφαβητικήν τάξιν
του ακολούθου νέου ορισμού:—
«'αγνοούμενος' σημαίνει πρόσωπον έξαφανισθέν κατά ή μετά
τό πραξικόπημα της 15ης 'Ιουλίου, 1974, λόγω τών από του πρα
ξικοπήματος της 15ης 'Ιουλίου, 1974, δημιουργηθεισών περιστά
σεων, ή λόγω τής άπό τής 20ής "Ιουλίου, 1974, Τουρκικής εισβο
λής, κ α ι διά τό όποιον, εις οιονδήποτε τών περιπτώσεων, ή
Κύβέρνησις τής Δημοκρατίας δεν έχει οιανδήποτε θετικήν πλη
ροφορίαν δτι τούτο ευρίσκεται έν ζωή.».

Τραποποίησις
τοΰ εδαφίου
αρθρόυ2
υοθβαοικοα
υό ου
^ ·,·

3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση
διά της διαγραφής τής έν τ έ λ ε ι τής παραγράφου (ι) αυτού τελείας τοϋβρθρουΐι
καΐ τής έν συνεχεία προσθήκης τής ακολούθου νέας παραγράφου:— τοΟ βοουκοοι
«(ια) επίδομα αγνοουμένου.».
4. Τό άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως:—
(α) Δ ι ά τής διαγραφής τών παραγράφων (ε) κ α ι (στ) του
εδαφίου (2) κ α ι τής αντικαταστάσεως των διά τών ακολούθων
νέων παραγράφων:—
«(ε) εισφορά πιστωθεΐσα δυνάμει τής παραγράφου (β) του εδα
φίου (1) του άρθρου 10 δεν υπολογίζεται καθ' δσον άφορα
εις βοήθημα γάμου, σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανό
τητος, σύνταξιν χηρείας ή επίδομα αγνοουμένου*

Τρσποποίησις
ΐ2τοθ °°
βασιχοΟ
ν6μου.ι
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(στ) εισφορά πιστωθεΐσα δυνάμει του εδαφίου (2) τοΰ άρθρου
10 υπολογίζεται μόνον καθ' δσον άφορα εις σύνταξιν γήρα
τος, σύνταξιν άνικανότητος, σύνταξιν χηρείας ή επίδομα
αγνοουμένου, καταβλητέα κατά η μετά την Ιην Ι ο υ λ ί ο υ ,
1977.»· κ α ι
(β) διά της διαγραφής τοΰ εδαφίου (3) και τής άντικαταστά"
σεώς του διά τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου: —
«(3) Δ ι ά τους σκοπούς χορηγήσεως βοηθήματος γάμου, συντά
ξεως άνικανότητος, συντάξεως χηρείας, συντάξεως γήρα
τος ή επιδόματος αγνοουμένου, εισφορά καταβληθείσα
ή πιστωθεΐσα προ της 5ης 'Οκτωβρίου, 1964, δεν υπολο
γίζεται, εκτός εάν ό αϊτών καθίσταται διά του υπολο
γισμού ταύτης δικαιούχος είς την παροχήν ή ε'ις ηύξη
μένην τοιαύτην.».

Τρσποποίησις
τοοβοοσικοϋ

5.' Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής έ ν α ύ τ ώ ένθέσεως, ευθύς
μετά το άρθρον 26, του ακολούθου νέου άρθρου : —

tfjqirpocr
θήκηςνιεου

«Έπίδομοο
26Α.— (1) Ή σύζυγος έξαφανισθέντος ήσφαλισμένου, ό
αγνοουμένου, όποιος κ α τ ά τόν χρόνον της εξαφανίσεως αύτοΰ έπλήρου

<5ρθροο26Α.
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τας προϋποθέσεις εισφοράς δια σύνταξιν γήρατος, δικαιού
τ α ι εις επίδομα αγνοουμένου, εφ' δσον αΰτη κ α τ ά τον
χρόνον τής εξαφανίσεως του συζύγου της συνέζη. μετ'
αύτοΰ ή συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον
υπ' αύτου.
(2) Ό σ ά κ ι ς ό εξαφανισθείς σύζυγος έδικαιοΰτο είς
σύνταξιν γήρατος κατά τον χρόνον τής εξαφανίσεως
αύτου ή θά έδικαιοΰτο οϋτως εάν εΐχεν υποβάλει προς
τούτο άξίωσιν, το έβδομαδιαΐον ΰψος του επιδόματος
αγνοουμένου αυξάνεται .κατά έξή κοντά πέντε μίλς δι' έκά
στην μονάδα εκ πεντήκοντα εισφορών μισθωτού ή αυτοτε
λώς εργαζομένου καταβληθεισών 6πό του έξαφανισθέντος
συζύγου άναφορικώς προς το χρονικόν διάστημα το άρχό
μενον τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, ή, έφ' δσον ή σχετική
ημερομηνία είναι μεταγενέστερα τής ορισθείσης ημερο
μηνίας, τήν εβδομάδα εισφορών τήν αμέσως έπομένην τής
εβδομάδος ήτις περιλαμβάνει τήν σχετικήν ήμερομηνίαν
διά τήν σύνταξιν γήρατος αύτου, κ α ι λήγον τήν εβδομάδα
εισφορών καθ' ήν οδτος συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών
έβδομήκοντα ετών, ή καθ' ήν έξηφανίσθη, εάν ή έξαφά
νισις. αύτου έπισυνέβη προ τής συμπληρώσεως τής ηλικίας
ταύτης :
Νοείται δτι όσάκις ό αριθμός τών ούτω καταβληθεισών
εισφορών ύπερβαίνη πολλαπλάσιόν τ ι του πεντήκοντα
κατά είκοσι πέντε ή πλείονας εισφοράς λ ο γ ί ζ ε τ α ι ώς ίσος
προς το αμέσως άνώτερον αύτου πολλαπλάσιόν του πεντή
κοντα.
(3) Πρόσωπον έχον τήν έπιμέλειαν ανηλίκου του οποίου
αμφότεροι οι γονείς είναι έξαφανισθέντες ή δ εις τών
γονέων αύτου εΐναι εξαφανισθείς κ α ι ό έτερος απεβίωσε,
δικαιούται εις επίδομα αγνοουμένου έφ* δσον δ εΐς τών
γονέων ήτο ασφαλισμένος.
(4) Πας ανήλικος άναφορικώς προς τόν όποιον κατα
βάλλεται επίδομα αγνοουμένου, παύων νά είναι ανήλικος
άλλως ή λόγω θανάτου, δικαιούται εις έφ' άπαξ ποσόν
ίσον προς τό γινόμενον τοΰ εβδομαδιαίου ύψους του επι
δόματος αγνοουμένου επί τόν αριθμόν πεντήκοντα δύο.
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(5) Το ΰψος τοΰ
επιδόματος είναι το
γήρατος, το δε υψος
επιδόματος είναι το
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κατά το εδάφιον (Τ) καταβλητέου
αυτό ώς και το ϋψος της συντάξεως
του κατά το εδάφιον (2) καταβλητέου
αυτό ώς και το ϋψος του επιδόματος

ορφάνιας.».
6. Το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις
διά της εξ αύτου διαγραφής της υποπαραγράφου (ι) και της άντι τοθ άρθρου· 43
καταστάσεως της δια της ακολούθου νέας υποπαραγράφου :—
νόμου
«(ι) προκειμένου περί επιδόματος μητρότητος, ασθε
νείας ή ανεργίας, συντάξεως γήρατος, συντάξεως
ανικανότητος, συντάξεως χηρείας ή επιδόματος
αγνοουμένου καταβλητέου δυνάμει του εδαφίου (1)
του άρθρου 26Α, δι' εκαστον έξαρτώμενον κατά το
Τέταρτος
έκτιθέμενον εν τω Τετάρτω Πίνακι ποσόν τό όποιον
Πίναξ.
ποικίλλει ώς εκτίθεται έν τω τοιούτω Πίνακι έν
αναφορά προς τον αριθμόν ή τον έτήσιον μέσον
δρον των καταβληθεισών ή πιστωθεισών εισφορών
τον έξευρισκόμενον διά τους σκοπούς της σχετικής
προϋποθέσεως εισφοράς της άφορώσης εις κατα
βληθείσας ή πιστωθείσας εισφοράς' καί».
7. Αϊ διατάξεις τών Κανονισμών 3 £ως 5 τών περί Κοινωνικών
'Ασφαλίσεων (Παροχα!) Κανονισμών του 1972 εφαρμόζονται, τηρου
μένων τών αναλογιών και επί του επιδόματος αγνοουμένου, ώς
αδται εφαρμόζονται προκειμένου περί συντάξεως γήρατος.

"Εφαρμογή.
Κανονισμών,
Έφη^Γ 5
Παράρτημα;
Τρίτον:
24.12.72.

8.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) ή 'ισχύς του "Εναρξις
παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις τήν έπίσημον 1σχύο<3
εφημερίδα της Δημοκρατίας.
l^S*"**
(2) Επίδομα αγνοουμένου καταβάλλεται αναδρομικώς άπό της
1ης Ιουλίου, 1978.

