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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1928 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 7 του 1984 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 Ε Ω Σ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κοινωνικών Ασφα Συνοπτικός 
λίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγινώσκηται τίτλ°ζ· 
ομού μετά των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έώς 41 του 1980 
1983 (εν τοις εφεξής οαΛαφ>ερσμένων ως «ο βασικός νόμος») , ο δε 1 1 ^ 1 9 8 3 
βασικός νόμος και ο π α ρ ώ ν Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1984. 

2. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού Τροποποίησις 
νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής δ ιαγραφής των λέξεων «όπερ χοο άρθρου 4 
έπεται της ημερομηνίας» (πρώτη; και δευτέρα γ ρ α μ μ α ί ) και τη.ς *?" 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «αρχομένη.ν την ή μετά τηιν 
ημερσμηινίαν». 

3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται Τραπσποίησις 
διά της εξ αυτού δκχγραφής τ*ον λέξεων «διακοσίων εξήκοντα πέντε του άρθρου 7 
μιλς» (τελευταία γ ρ α μ μ ή ) και της αντικαταστάσεως των διά των ^όμου 
λέξεων «είκοσι οκτώ σεντ.». 

4. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του βασι Τροποποίησις 
κού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής δ ιαγραφής των λέξεων του άρθρου 12 
«όπερ έπεται της ημερομηνίας» (πρώτη, και δευτέρα γ ρ α μ μ α ί ) και του̂ ®ασικου 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «αρχομένης την ή μετά 
τη:ν ηιμερομηινίαν». 

5. Το εδάφιον (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται διά της εξ αυτού δ ιαγραφής των λέξεων «ήτις έπεται τη.ς του άρθρου 15 

, ' , ' ' ' , χ ' / > του δασικού 
ημερομηνίας» (πέμπτη και έκτη; γραμμα ί ) και της αντικαταστάσεως ν ο μ ο υ 
των διά των λέξεων «αρχομένης την ή μετά την ημερομηνίαν». 

(575) 
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Τροποποίηση 6. Το άρθρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ω ς ακολούθως : 
του άρθρου 16 ( α ) £ ι ά της δ ιαγραφής του εδαφίου (2) και της αντικαταστα
τού δαίσοκου ν ' , ' ο / ν · Λ ' , ν % , ' 
ν ό μ ο υ σεως του δια του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(2) Διά τους σκότιους του εδαφίου (1) το ποσόν των 
ασφαλιστέων αποδοχών επί των οποίων πρόσωπον κατέχον 
πιστοποιητικό ν προαιρετικής ασφαλίσεως δύναται να κατα
βάλλη εισφοράς δι' έκαστον έτος εισφορών επιλέγεται υπ ' 
αυτού, δεν δύναται όμως να υπερβαίνη την αξίαν του 1/52 
των ασφαλιστικών μονάδων του κατά το τελευταίον συμ

. . πεπληρωμένον έτος εισφορών προ της ημερομηνίας ενάρ
ξεως του πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως ή του 
1/52 του ετησίου μέσου όρου των τοιούτων μονάδων κατά 
τ α τρ ία τελευταία έτη; εισφορών προ της η:μερομη;νίας ενάρ
ξεως του τοιούτου πιστοποιητικού και εν ουδεμία περιπτώ
σει να υπερβαίνη το ανώτατον όριον ασφαλιστέων αποδο
χ ώ ν τού ως είρηται έτους εισφορών : 

Νοείται ότι εις ην περίπτωσιν το ως είρηται 1/52 υπο
λείπεται του 1/52 της μιας ασφαλιστικής μονάδος, το κα
τέχον πιστοποιηιτικόν προαιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον 
δύναται, δι' εκάστη,ν περίσδον εισφορών, να κοαταβάλλη; εισ
φοράς επί ποσού ασφαλιστέων αποδοχών ίσου προς το 1/52 
της αξίας μιας ασφαλιστικής μονάδος.»* και 

(β) διά της εν αυτώ ενθέσεως του ακολούθου νέου εδαφίου 
(3 ) , των εδαφίων (3) , (4) και (5) αναριθμου μένων *ως 
εδαφίων (4) , (5) και (6) αντιστοίχως : 

«(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) η, αξ ία της ασφα
λιστικής μονάδος υπολογίζεται επί τη βάσει του ποσού των 
■ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίον λαμ
βάνεται υπ' όψιν διά σκοπούς εξευρέσεως της ασφαλιστικής 
μονάδος διά το έτος εισφορών διά το οποίον καταβάλλετα ι 
εισφορά : 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν εισφορών καταβαλλομένων διά 
περιόδους εισφορών του έτους εισφορών το οποίον περι
λαμβάνει την σχετικήν ηιμερομηνίαν διά οιοα/δήποτε παρο
χήν διά την οποίαν αι τοιαύται εισφοραί λαμβάνονται υπ ' 
όψιν, ηί αξ ία της ασφαλιστικής μονάδος υπολογίζεται επί 
τη! βάσει του ποσού των ετηοίων βασικών ασφαλιστέων απο
δοχών τού ισχύοντος κατά την σχετικήν ημερομηνίοα/.». 

Τρσποιτοίησις 7. Το άρθρον 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
του άρθρου 20 £α^ ^ ι ά χης δ ιαγραφής της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου 
νόμου OLKOU 0 ) α υ τ °ύ και της αντικαταστάσεως της διά της ακολού

θου νέας επιφυλάξεως : 
«Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, το 

δι' εκάστην εβδομάδα εισφορών πιστωθέν ποσόν ασφαλι
στέων αποδοχών δεν δύναται να είναι κατώτερον του εβδο
μαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών του 
επομένου έτους εισφορών :»' και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) και της αντικαταστά
σεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(3) Προκειμένου περί συντάξεως .γήρατος, συντάξεως 
ανικανότητος και συντάξεως χηρείας, αι ασφαλιστικαί μο
νάδες διά την προ της ορισθείσης ημερομηνίας περίοδον, η 
οποία λαμβάνεται υπ' όψιν διά τον υπολογισμό ν του εβδο
μαδιαίου μέσου όρου ασφαλιστέων αποδοχών, εξευρίσκον
ται διά του πολλαπλασιασμού του ολικού αριθμού των 
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εβδομάδων εισφορών αναφορ ικός προς τας οποίας κατε

βλήθησαν ή επιστώθησαν εισφοραί εντός της ως είρηται 
περιόδου, επί 0.02.». 

8. Το άρθρον 27 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τη,ς εκ των Τρσποποίησις 
εδαφίων (3) και (4) αυτού δ ιαγραφής των λέξεων «του ούτως εξευ του άρθρου 27 
ρισκομένου ποσού πολλαπλασιαζόμενου επί τον συντελεστή 0.923'» ^ ο υ

 σ ι κ ο υ 

(τρίτη και τετάρτη γ ρ α μ μ α ί ) . 

9. Το εδάφιον (2) του άρθρου 41 του βασικού νόμου τρόπο Τροττοποίησις 
ποιείται διά της εξ αυτού δ ιαγραφής της λέξεως «Τρίτου» (τρίτη του άρθρου 41 
γ ρ α μ μ ή ) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «Τετάρτου». ^ ο υ

α σ " κ ο υ 

10. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 43 του βασι Τροποποίησις 
κού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής δ ιαγραφής των λέξεων ^ ^ ^ , 4 3 

«των ούτΐος εξευρισκομένων ποσών πολλαπλασιαζόμενων επί τον νόμου. 
ουντελεστήν 0.923"» (τετάρτη και πέμπτη γ ρ α μ μ α ί ) . . ·.:..■ 

11. Το εδάφιον (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίηοις 
ς ,

τ v
c

/ ' c ^> α > ^ ' c του άρθρου 4 8 
ποιείται δια της εξ αυτού δ ιαγραφής του αριθμού και λέξεως τ ο υ &^σικού 
«£6.400 μιλς» (τρίτη; γ ρ α μ μ ή ) και τη,ς αντικαταστάσεως των διά νόμου, 
του αριθμού «£7.18». 

12. .Το άρθρον 59Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο Τροπσποίησις 
λούθως : τ ° υ

Δ
ά ρ θ ρ ο υ 

^ 59Α του 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού δ ιαγραφής των λέξεων δασμού 

«εις εφ' ά π α ξ ποσόν ίσον προς το 1/12 του μηνιαίου ύψους νόμου, 
της παροχής εις ην δικαιούται δι' έκαστον μήνα αναφορι

κώς προς τον οποίον δικαιούται εις την παροχήν :» (τε

τάρτη έως εβδόμη, γ ρ α μ μ α ί ) και της αντικαταστάσεως των 
διά των λέξεων «δι' έκαστον έτος ποσόν ίσον προς το 1/12 
του ολικού ποσού της παροχής η; οποία κατεβλήθη; εις το 
ως είρηται πρόο'ωπον αναφορικώς προς το έτος τούτου.»' 

(β) διά της δ ιαγραφής της επιφυλάξεως του^ εδαφίου (1) 
αυτού ' και 

( γ ) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«εφ' άπαξ», οπουδήποτε αύται απαντώνται . 

13. Το άρθρον 69 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσ Τροττοποίηισις 
θήκης, ευθύς μετά το εδάφιον (8) , του ακολούθου νέου εδαφίου του άρθρου 69 
\ ) ' νόμου. 

«(9) Ο Διευθυντής υποβάλλει εις ττ\ν Β ουλή ν των Αντιπρο
σώπων έκθ'εσιν επί της καταστάσεως των επενδύσεων του 
Ταμείου διά την περίοδον την λήγουσαν την 30ήν Ιουνίου και 
31 ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους». 

14. Η υποπαράγραφος (β) της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (2) του Τρίτου Πίνα Τροποποίησις 
κος του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής δ ιαγραφής του Τρίτου 
της επιφυλάξεως και της αντικαταστάσεως της διά των ακολούθων π1να1κοζτου 

νέων επιφυλάξεων : νόμου. 
«Νοείται ότι εις περίπτωσιν προσώπου ησφαλισμένου 

Κεφ. 354 δυνάμει των καταργηθέντων περί Κοινωνικών Ασφαλί
31 του 1961. σεων Νόμων του 1956 και 1961, το οποίον συνεπλήρωσε 

τηιν ηλικίαν των 16 ετών προ της 5ης Οκτωβρίου, 1964, 
ο ως είρηται εβδομαδιαίος μέσος όρος υπολογίζεται 
λαμβανομένης υπ ' όψιν της περιόδου της αρχο'μένης την 
7ην Ιανουαρίου, 1957 ή την πρώτην ημέραν του έτους 
εισφορών εντός του οποίου συνεπλήρωσε το 16ον έτος 
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της ηλικίας του, εάν η τοιαύτη ημέρα είναι μεταγενέ
στερα της 7ης Ιανουαρίου, 1957, και ληγούσης την τε
λευταίαν εβδομάδα προ της εβδομάδος η οποία περιλαμ
βάνει την σχετικήν ήμερο μηνίαν, εφ' όσον ο τοιούτος υπο
λογ ισμός είναι ευεργετ ικότερος διά τον δικαισύχον της 
παροχής : 

Νοείται περαιτέρκο ότι διά σκοπούς υπολογισμού του 
αριθμού των εβδομάδων αι οποίαι περιλαμβάνονται εις 
την περίοδον η οποία λαμβάνεται υπ ' όψιν διά την εξα
γ ω γ ή ν του εβδομαδιαίου μέσου όρου πληρωθεισών και 
πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών, οιονδήποτε έτος 
εισφορών περιλαμβάνον 53 εβδομάδας λογίζεται ως περι
λαμβάνον 52 εβδομάδας.». 

ΤροποποΙησις 
του Τετάρτου 
Πίναχοςτου 
βασικού 
νόμου. 

15. Ο Τέταρτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως : 

(α) Διά της δ ιαγραφής τής εις την δεύτερον στήληιν του Μέρους 
Ι αυτού λέξεως «μιλς» και αριθμών «80.000», «60.000» και 
«80.000» και της αντικαταστάσεως των διά της λέξεως 
«σεντ» και των αριθμών «90.00», «67.00» και «90.00», 
αντιστοίχως ' 

(β) διά της εικ της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (1) του Μέρους I I I αυτού 
δ ιαγραφής των λέξεων «του εβδομαδιαίου ύψους της βασι
κής παροχής του επιΐδόματος ασθενείας αναπροσαρμοζό
μενου διά του πολλαπλασιασμού αυτού επί τον συντελεστήν 
0.923»' και 

( γ ) διά της εκ της πρώτης στήλης του Μέρους IV αυτού δια
γ ρ α φ ή ς του αριθμού και λέξεως «£7.840 μιλς» και της 
αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «£8.80». 

Τροποποίησις 
του Πέμπτου 
Π ίνακος του 
βασικού 
νόμου. 

16. Ο Πέμπτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο

λούθως : 
Ι (α) Διά της εκ της δευτέρας στήλης του Μέρους II αυτού 

δ ι α γ ρ α φ ή ς των αριθμών και λέξεων «£7.840 μιλς» και 
«£7.840 μιλς» και της αντικαταστάσεως των διά των αρι
Ιθμών «£8.80» και «£8.80» αντίΌΤοίχως' και 

(β) διά της δ ιαγραφής του Μέρους 111 αυτού και της αντι
καταστάσεως του διά του εν τω Παραρτήματι του παρόν
τος Νόμου εκτιθεμένου Μέρους I I I . 

Αύξησις 17.—(1) Το ύψος της βασικής παροχής (και των πάσης φύσεως 
παροχών. προσαυξήσεων αυτής) της συντάξεως γήρατος , της συντάξεως χη

ρείας, της συντάξεως ανί'κανότητος, του επιδόματος ορφάνιας, του 
επιδόματος αγνοουμένου, της συντάξεως αναπηρίας και της παροχής 
λ ό γ ω θανάτου, των οποίων η σχετική ημερομηνία εμπίπτει εντός 
της περιόδου α π ό της 6ης Οκτω!βρίου, 1980 μέχρι της 31ης Δ'εκεμ
βρίου, 1983, ως και το ύψος των ως είρηται παροχών (και των 
πάσης φύσεως προσαυξήσεων αυτών), των οποίων η σχετική ημερο
μηνία είναι προγενεστέρα της 6ης Οκτωβρίου, 1980, αυξάνεται κατά 
12.24%. 

(2) Τ ο ύψος της συμπληιρωμοΓΓικής παροχής των εν τω εδαφί'ω 
(1) αναφερομένων παροχών των οποίων η σχετική ημερομηνία είναι 
προγενεστέρα της 1ης Ιανουαρίου, 1984, αυξάνεται κατά 5.2%. 
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18. AL δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 10 των καταρ
γηΘέντων περί Κοινωνιΐκών Ασφαλίσεων Νόμων του 1972 έως 1980 
πιστωθίείσαι εισφορά! διά σκοπούς παροχών των οποίων η σχετική 
η'μερομηνία εμπίπτει κατά ή μετά την Ιην Ιανουαρίου, 1984, υπολο
γίζονται ως εάν αι κατά το έτος εισφορών 1973—1974 εβδοΐμάδες 
εισφορών αναφορυκώς προς τας οποίας δεν κατεβλήθηισαν ή δεν 
επιστώθη'σαν εισφορά Ι εμπίπτουν εντός της περιόδου' αϊτό 1ης Ιου
λίου, 1974 μέχρι 6ης Οκτωβρίου, 1974, καθ' ήν έκτασιν ο αριθμός 
των τοιούτων εβδομάδων δεν υπερβαίνει τον αριθμόν 13 : 

Νοείται ότι εν οαδ'εμιά περιπτώσει δύνανται να πιστωθώοι πέραν 
των 13 εισφορών, το δε σύνολον εισφορών και πιστώσεων διά το ως 
είρηται έτος δεν δύναται να υπερβαίνη τον ετήσιον μέσον όρον ή 
αριθμόν εισφορών, αναλόγως της περιπτώσεως, τον αναφερόιμενον 
εν τω εδαφίω (2) του ως είρηται άρθρου 10. 

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), 
η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του 
εις την επίσημον εφηιμερίίδα της Δηΐμο'κρατίας. 

(2) Η ισχύς του άρθρου 3 άρχεται την 6ην Φεβρουαρίου, 1984. 
(3) Το άρθρον 6 και η παράγραφος (α) του άρθρου 7 εφαρμό

ζονται από του έτους εισφορών 1983. 
(4) Η ισχύς της παραγράφου (β) του άρθρου 7, των άρθρων 8, 

9, 10, 11, 12, 14, των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 15, της 
παραγράφου (α) του άρθρου 16, και των άρθρων 17 και 18, λογί
ζεται ως αρ'ξαμένη την Ιην Ιανουαρίου, 1984. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«ΜΕΡΟΣ 111 - ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Τρόπος 
υπολογισμού 
ειδικών 
πιστώσεων 
εισφορών 
διά το έτος 
εισφορών 
1973 — 1974. 

' Εναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Βαθμός αναπηρίας 

% 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
,17 
18 
19 

Ποσόν βοηθήματος 

£ σεντ 
480.00 
529.00 
577.00 
624.00 
673.00 
721.00 
769.00 
817.00 
865.00 
913.00». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


