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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2084 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως των άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός Πότου 1985 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ
ΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1985. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κοινωνικών Ασφα
λίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 και θα αναγινώ
σκηται ομού μετά των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 
1980 έως 1985 (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 (Αρ. 2) 1985. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως:— 

(α) Διά της προσθήκης της λέξεως «και» εις το τέλος της 
παραγράφου (α) αυτού* 

(β) διά της εκ της παραγράφου (β) αυτού διαγραφής των 
λέξεων «εκτός εάν δύτος δεν πληροί τας προϋποθέσεις 
εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος· και» (τρίτη και τετάρτη 
γραμμαί)* και 

(γ) διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) αυτού. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

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

10 του 1983. 

Τροποποίησης 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

(β) 

5. Το 

«Συντάξιμος 
ηλικία δι* 
(ορισμένους 
ησφαλισμέ
νους. 

3. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται διό της 
διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού και της αντικαταστάσεως του διά 
του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), δεν κατα

βάλλονται εισφοραί δι ' οιανδήποτε περίοδον ή τμήμα περιόδου 
εισφορών αρχομένην την ή μετά την ημερομηνίαν καθ' ην ο 
αυτοτελώς εργαζόμενος συνεπλήρωσε την συντάξιμον ηλικίαν.». 
4. Το άρθρον 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού 
διαγραφής των λέξεων «εάν δε πρόκειται περί προσώπου 
συμπληρώσαντος την συντάξιμον ηλικίαν, έχη ωσαύτως 
πληρωθείσας ασφαλιστέας αποδοχάς αναφερόμενος εις 
περιόδους εισφορών προ της υπ' αυτού συμπληρώσεως 
της τοιαύτης ηλικίας» (δευτέρα έως έκτη γραμμαί)· και 
διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«εκτός εάν ούτος δεν πληροί τας προϋποθέσεις εισφοράς 
διά σύνταξιν γήρατος» (εβδόμη έως ενάτη γραμμαί). 
άρθρον 17 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντι

καθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
17. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 2, η 

συντάξιμος ηλικία διά τους σκοπούς των άρθρων 4, 12, 15 
και 36, δι ' ησφαλισμένον ο οποίος συνεπλήρωσε την 
ηλικίαν των εξήκοντα πέντε ετών προ της 4ης Νοεμβρίου 
1985 παρατείνεται μέχρι της ημέρας καθ' ην ούτος θα 
ικανοποίηση το πρώτον τας προϋποθέσεις εισφοράς διά 
σύνταξιν γήρατος, εν ουδεμία όμως περιπτώσει η εν λόγω 
ηλικία δύναται να παραταθή πέραν της ηλικίας των 
εβδομήκοντα ετών: 

Νοείται ότι ο ησφαλισμένος δικαιούται, καθ' οιονδή

ποτε χρόνον προ της υπ' αυτού ικανοποιήσεως των εν 
λόγω προϋποθέσεων εισφοράς, να επιλέξη όπως μη παρα

ταθή η συντάξιμος ηλικία εις την περίπτωσιν του.». 
6. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:— 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«τον εξευρεθέντα διά σκοπούς υπολογισμού του ύψους» 
(τετάρτη και πέμπτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως 
των διά των λέξεων «επί του οποίου υπελογίσθη το ύψος»· 
και 

(β) διά της εκ της δευτέρας επιφυλάξεως του εδαφίου (2) 
αυτού διαγραφής των λέξεων «τον εξευρεθέντα διά τους 
σκοπούς του ύψους» (πέμπτη και έκτη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «επί του οποίου 
υπελογίσθη το ύψος». 

7. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
αυτού διαγραφής του ποσοστού «10%», οπουδήποτε απαντάται εις το 
εν λόγω άρθρον, και της αντικαταστάσεως του διά του ποσοστού 
«5%». 
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8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 25 του βασικού 
νόμου τροποποιείται διά της εν αυτή ενθέσεως ευθύς μετά την λέξιν 
«των» (τελευταία γραμμή) των λέξεων «δυνάμει του άρθρου 12 
καταβλητέων». 

9. Το άρθρον 27 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού και της αντικαταστάσεως του διά 
του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(2) Το εβδομαδιαίον ύψος των επιδομάτων ασθενείας και 
ανεργίας εξευρίσκεται ως καθορίζεται εις το Μέρος II του 
Τετάρτου Πίνακος, του δε επιδόματος μητρότητος ως καθορίζεται 
εις το Μέρος ΠΑ του αυτού Πίνακος.». 
10. Το άρθρον 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού 

διαγραφής των λέξεων «ή μετέπειτα» (πρώτη γραμμή)* 
(β) διά την εν τω εδαφίω (3) αυτού ενθέσεως ευθύς μετά την 

λέξιν «όπως» (δευτέρα γραμμή) των λέξεων «διά τους 
σκοπούς της προϋποθέσεως της αναφερομένης εις την 
υποπαράγραφον (β) της παραγράφου (2) του Τρίτου 
Πίνακος». 

(γ) διά της εν τω εδαφίω (4) αυτού ενθέσεως ευθύς μετά την 
λέξιν «εξευρεθείς» (τετάρτη γραμμή) των λέξεων «δυνάμει 
της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) του Τρίτου 
Πίνακος»· 

(δ) διά της εκ του εδαφίου (5) αυτού διαγραφής των λέξεων 
«ηλικίας των εβδομήκοντα ετών» (δευτέρα γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «συνταξίμου 
ηλικίας»· και 

(ε) διά της προσθήκης ευθύς μετά το εδάφιον (5) αυτού των 
ακολούθων νέων εδαφίων (6), (7) και (8): 

«(6) Ησφαλισμένη χήρα δικαιούται, εφ' όσον το 
ποσόν της βασικής συντάξεως γήρατος εις την οποίαν 
δικαιούται είναι χαμηλότερον του ανωτάτου ποσού της 
βασικής συντάξεως γήρατος το οποίον θα ηδύνατο να 
καταβληθή εις την περίπτωσιν της, εις αύξησιν του ποσού 
της εν λόγω συντάξεως της κατά το ποσόν της βασικής 
συντάξεως χηρείας εις την οποίαν δικαιούται δυνάμει του 
άρθρου 39 άνευ εφαρμογής της παραγράφου (3) του 
Μέρους III του Τετάρτου Πίνακος: 

Νοείται ότι το ποσόν της ούτως υπολογισθείσης συντά
ξεως γήρατος δεν δύναται να υπερβαίνη το ανώτατον 
ποσόν της βασικής συντάξεως γήρατος το οποίον θα 
ηδύνατο να καταβληθή εις την περίπτωσιν της: 

Νοείται περαιτέρω ότι χήρα η οποία ασκεί την εν τω 
εδαφίω (3) αναφερομένην επιλογήν δεν δικαιούται εις την 
εν τω παρόντι εδαφίω προβλεπομένην αύξησιν. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 
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(7) Η εν τω εδαφίω (6) αναφερομένη χήρα δικαιούται 

εις συμπληρωματική ν σύνταξιν γήρατος αποτελούμενη ν— 
(α) εκ του ποσού της συμπληρωματικής συντάξεως 

χηρείας εις την οποίαν τυχόν δικαιούται δυνάμει του 
άρθρου 39' και 

(β) εκ του ποσού της συμπληρωματικής συντάξεως 
γήρατος εις την οποίαν δικαιούται δυνάμει της ιδίας 
αυτής ασφαλίσεως, χωρίς όμως να λαμβάνωνται υπ' 
όψιν ασφαλιστέοι αποδοχαί πιστωθείσαι υπέρ αυτής 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18 δι' οιανδή

ποτε εβδομάδα εισφορών, καθ' ο ποσόν τοιαύται 
αποδοχαί είχον πιστωθή υπέρ του συζύγου αυτής διά 
την εβδομάδα ταύτην: 

Νοείται ότι το ολικόν ποσόν της συμπληρωματικής 
συντάξεως γήρατος δεν δύναται να υπερβαίνη το ποσόν 
της τοιαύτης συντάξεως το οποίον η χήρα θα εδικαιούτο 
εάν κατέβαλλε ν εισφοράς επί του ανωτάτου ορίου ασφα

λιστέων αποδοχών διά την περίοδον από της ενάρξεως της 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ασφαλίσεως του συζύγου της 
ή της ιδίας, οιαδήποτε είναι προγενεστέρα, μέχρι της υπ' 
αυτής συμπληρώσεως της ηλικίας των 65 ετών. 

(8) Αι διατάξεις των εδαφίων (3), (4), (6) και (7) του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται , τηρουμένων των ανα

λογιών, και εις περίπτωσιν ησφαλισμένης δικαιούμενης 
εις επίδομα αγνοουμένου δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 42.». 

Τροποποίησις n . χ 0 άρθρον 42 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
του βασικού προσθήκης εις αυτό του ακολούθου νέου εδαφίου (5): 
νόμου· «(5) Αι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 39 εφαρμόζονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, και εις τ η ν περίπτωσιν δικαιούχου 
επιδόματος αγνοουμένου δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου.». 

Τροποποίησις 12. Το εδάφιον (3) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τροπο
τουάρθρου47 , ~ , Λ , , Λ , , + ,*■ , 

του βασικού ποιείται δια της προσθήκης εις αυτό ευθύς μετά την λεςιν «εκατόν» 
νόμου. (τελευταία γραμμή) των λέξεων «εφ ' όσον η τοιαύτη ανικανότης 

οφείλεται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον εις την εν λόγω 
αναπηρίαν». 

Τροποποίησις 13. Το άρθρον 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
του άρθρου 59  , Λ 

του βασικού ακολούθως: 
νόμου· (α) Διά της εκ του εδαφίου (3) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«επιδόματος ασθενείας, ανεργίας ή μητρότητος» (δευτέρα 
και τρίτη γραμμαί) και των λέξεων «επιδόματος σωματικής 
βλάβης» (πέμπτη και έκτη γραμμαί)· 

(β) διά της προσθήκης ευθύς μετά το εδάφιον (3) αυτού του 
ακολούθου νέου εδαφίου (4): 

«(4) η δυνάμει του εδαφίου (1) καταβλητέα αύξησις 
συντάξεως γήρατος , συντάξεως ανικανότητος ή συντάξεως 
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14. Ο 
ακολούθως: 

(α) Διά 

αναπηρίας αναφορικώς προς σύζυγον μη διαβιούσαν μετά 
του δικαιούχου δύναται κατά την κρίσιν του Διευθυντού 
να καταβάλληται εις την σύζυγον.». 
Τέταρτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

της εκ του τίτλου του Μέρους II διαγραφής της 
λέξεως «ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ»· και 

(β) διά της ενθέσεως ευθύς μετά το Μέρος II του ακολούθου 
νέου Μέρους ΠΑ: 

«ΜΕΡΟΣ ΠΑ—ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ 

Τροποποίησις 
του Τετάρτου 
Πίνακος 
του βασικού 
νόμου. 

Εβδομαδιαίον ύψος παροχής 

Βασική παροχή Συμπληρωματική παροχή 

75% του εβδομαδιαίου μέσου όρου 
των πληρωθεισών και πιστωθεισών 
ασφαλιστέων αποδοχών εις το κατώ
τερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 
κατά το τελευταίον έτος εισφορών 
προ του έτους παροχών όπερ περιλα
μβάνει την ημερομηνίαν καθ* ην 
απαιτείται όπως πληρωθώσιν αι προ
ϋποθέσεις εισφοράς, αυξανόμενον εις 
80%, 90% ή 100%, όταν η δικαιούχος 
έχη, αντιστοίχως, ένα εξαρτώμενον, 
δύο εξαρτώμενους ή πλείονας των 
δύο εξαρτώμενους. 

75% του εβδομαδιαίου μέσου 
όρου των πληρωθεισών και πι
στωθεισών ασφαλιστέων αποδο
χών εις το ανώτερον τμήμα ασφα
λιστέων αποδοχών κατά το τελευ
ταίον έτος εισφορών προ του έτους 
παροχών όπερ περιλαμβάνει την 
ημερομηνίαν καθ* ην απαιτείται 
όπως πληρωθώσιν αι προϋποθέ
σεις εισφοράς.» 

(γ) Διά της εις το τέλος της παραγράφου (α) της δευτέρας 
στήλης του Μέρους III αυτού προσθήκης των ακολούθων 
λέξεων «μη υπολογιζόμενων, όμως, των τοιούτων απο
δοχών των αναφερομένων εις την εβδομάδα η οποία 
περιλαμβάνει την σχετικήν ημερομηνίαν». 

(δ) Διά της προσθήκης ευθύς μετά την παράγραφον (2) του 
Μέρους III αυτού της ακολούθου νέας παραγράφου (3): 

«(3) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το ολικόν 
εβδομαδιαίον ύψος παροχής το υπολογισθέν δυνάμει του 
παρόντος Μέρους είναι κατώτερον του ημίσεος του 
ανωτάτου ποσού της βασικής παροχής, το οποίον θα 
ηδύνατο να καταβληθή εις τον δικαιούχον, το ύψος της 
βασικής παροχής αυξάνεται κατά το ποσόν της διαφοράς 
μεταξύ του υπολογισθέντος ολικού ύψους της παροχής και 
του ημίσεος του εν λόγω ανωτάτου ποσού βασικής 
παροχής.». 

15. Ο Πέμπτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
εις το τέλος του Μέρους Ι αυτού προσθήκης της ακολούθου 
παραγράφου: 

«Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο δικαιούχος επιδόματος 
σωματικής βλάβης θα εδικαιούτο ταυτοχρόνως και εις επίδομα 

Τροποποίησις 
του Πέμπτου 
Πίνακος 
του βασικού 
νόμου. 
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ασθενείας, το εβδομαδιαίον ύψος του επιδόματος σωματικής 
βλάβης δεν δύναται να είναι χαμηλότερον του εβδομαδιαίου ύψους 
του επιδόματος ασθενείας εις το οποίον ούτος θα εδικαιούτο.». 

Έξαρξις 16.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του 
Ι^ΐχοόντο π α Ρ ο ν τ ° ζ Νόμου άρχεται την 4ην Νοεμβρίου 1985. 
Νόμου. 

(2) Η ισχύς των παραγράφων (β), (γ) και (ε) του άρθρου 10 και 
της παραγράφου (δ) του άρθρου 14, άρχεται την Ιην Νοεμβρίου 1985. 


