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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2030 της 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 10 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ

ΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1984. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κοινωνικών Ασφα

λίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα αναγινώσκηται 
ομού μετά των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 
1984 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1985. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εκ της παραγράφου (ii) του ορισμού του όρου «αποδοχαί» 
διαγραφής των λέξεων «το καθωρισμένον ποσόν εισοδήματος» και 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «παν κέρδος ή όφελος εκ 
της απασχολήσεως αυτού.». 

3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «εξ είκοσι οκτώ σεντ» 
(τελευταία γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων 
«εις καθωρισμένον ποσόν.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984. 

Τροποποίησις 
του άρθρου. 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρον 23 του βασικού νόμου τροποποιείται διό της 
προσθήκης της ακολούθου νέας επιφυλάξεως ευθύς μετά την πρώτην 
επιφύλαξιν αυτού: 

«Νοείται περαιτέρω ότι προκειμένου περί επιδόματος μητρό

τητος, ασθενείας, ανεργίας ή σωματικής βλάβης, η ως είρηται 
μετατροπή γίνεται εν αναφορά προς το ποσόν των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών επί τη βάσει του οποίου υπελογίσθησαν 
αι ασφαλιστικοί μονάδες του έτους εισφορών το οποίον λαμβά

νεται υπ' όψιν διά τον καθορισμόν του ύψους του επιδόματος.». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 68 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιον (1) του άρθρου 68 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (γ) αυτού διαγραφής της 

λέξεως «οκτώ» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
της διά της λέξεως «δέκα»· 

(β) διά της εκ της παραγράφου (δ) αυτού διαγραφής της 
λέξεως «δύο» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
της διά της λέξεως «τριών»· και 

(γ) διά της διαγραφής της παραγράφου (ε) και της αντικα

ταστάσεως της διά της ακολούθου νέας παραγράφου: 
«(ε) τριών ετέρων καταλλήλων προσώπων μη υπα

γομένων εις οιανδήποτε των ως άνω κατηγο

ριών, εξ ων το εν τουλάχιστον πρόσωπον να 
αντιπροσωπεύη τα συμφέροντα των αυτοτελώς 
εργαζομένων.». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 72 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρον 72 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντι

καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(1) Το ύψος της βασικής παροχής (και των πάσης 

φύσεως προσαυξήσεων αυτής) της συντάξεως γήρατος, 
της συντάξεως χηρείας, της συντάξεως ανικανότητος, 
του επιδόματος ορφάνιας, του επιδόματος αγνοουμένου, 
της συντάξεως αναπηρίας και της παροχής λόγω 
θανάτου, και το ύψος των ως είρηται παροχών (και των 
πάσης φύσεως προσαυξήσεων αυτών) των οποίων η 
σχετική ημερομηνία είναι προγενεστέρα της 6ης 
Οκτωβρίου 1980, ως και το ποσόν των εφ' άπαξ 
βοηθημάτων, αναπροσαρμόζονται αφ' ης ημερομηνίας 
αναπροσαρμόζεται το ποσόν των βασικών ασφαλιστέων 
αποδοχών κατά το ποσοστόν αυξήσεως του ποσού των 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών: 

Νοείται ότι το ποσόν των εφ* άπαξ βοηθημάτων 
στρογγυλεύεται εις τον πλησιέστερον αριθμόν 
ακεραίων λιρών.»· 
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(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«των καταβαλλομένων συμπληρωματικών παροχών» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «της συμπληρωματικής παροχής των εν τω εδαφίω 
(1) αναφερομένων παροχών»· και 

(γ) διά της προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (3): 
«(3) Το ποσοστό ν και η ημερομηνία οιασδήποτε 

αυξήσεως των εν τω εδαφίω (2) αναφερομένων παροχών 
καθορίζεται διά κανονισμών.». 

7. Το εδάφιον (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τρο

ποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (ε) διαγραφής των λέξεων «και 

ανωτάτου ποσού εισοδήματος» (πρώτη γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «ποσού ασφαλι

στέων αποδοχών»· 
(β) διά της διαγραφής των παραγράφων (στ) και (στί) και της 

αντικαταστάσεως των διά της ακολούθου νέας 
παραγράφου: 

«(στ) περί των προϋποθέσεων και όρων επιλογής υπό 
αυτοτελώς εργαζομένου ποσού ασφαλιστέων 
αποδοχών χαμηλότερου του κατωτάτου ποσού 
ασφαλιστέων αποδοχών της οικείας επαγγελμα

τικής κατηγορίας, οσάκις ούτος έχει αποδοχάς 
χαμηλότερος του εν λόγω κατωτάτου ποσού, ως 
και ποσού ασφαλιστέων αποδοχών μεταξύ του 
κατωτάτου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών της 
οικείας επαγγελματικής κατηγορίας και του 
ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.». 

8. Το Μέρος Ι του Πέμπτου Πίνακος του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εν τη πρώτη στήλη αυτού ενθέσεως των λέξεων «των 
αναφερομένων εν τη δευτέρα επιφυλάξει του άρθρου 23» ευθύς μετά 
την λέξιν «αποδοχών» (δευτέρα γραμμή). 

9. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την ημέραν της δημο

σιεύσεως του εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας εξαι

ρουμένου του άρθρου 6 του οποίου η ισχύς λογίζεται ως αρξαμένη 
την 7ην Ιανουαρίου, 1985. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 73 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του Πέμπτου 
Πίνακος του 
βασικού νόμου. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


