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Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 64(1) του 1993 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985 
Πότου 1985 
4 του 1987 

199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 
136 του 1989 
17 του 1990 

218 του 1991 
98(1) του 1992. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 72 
του βασικού 
νόμου. 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 1992 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 
μέχρι 1993. 

2. Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Το ύψος του συμπληρωματικού μέρους των παροχών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) αναπροσαρμόζεται από την ημερομηνία 
αναπροσαρμογής του ύψους των βασικών παροχών κατά το 
ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη λιανικών τιμών 
κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου σε σύγκριση με το μέσο 
όρο του δείκτη αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου 
χρόνου.». 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(3) Την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου, οι παροχές που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1), εκτός από τα εφάπαξ βοηθήματα, αυξάνονται κατά 
το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη λιανικών τιμών 
κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, σε σύγκριση με το μέσο 
όρο του δείκτη αυτού κατά το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου 
χρόνου. Αν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο του ενός στα 
εκατό δε χορηγείται οποιαδήποτε αύξηση. Το ποσοστό αύξησης 
συμψηφίζεται με το ποσοστό της αμέσως επόμενης αύξησης που 
χορηγείται σύμφωνα με τα εδάφια (1), (ΙΑ) και (2).»· και 

(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4). 
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3. Το Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
«5. Απασχόληση προσώπου σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία 

είναι μέτοχος, έστω και εάν η απασχόληση του δεν είναι με βάση 
σύμβαση εργασίας ή κάτω από περιστάσεις από τις οποίες μπορεί 
να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη και εργοδοτουμένου: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ο όρος 
'ιδιωτική εταιρεία' έχει την έννοια η οποία αποδίδεται σ' αυτόν 

Κεφ. 113. από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.». 
9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 
105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

46(1) του 1992. 
4. Η ισχύς των διατάξεων του Νόμου αυτού αρχίζει την πρώτη ημέρα του 

μήνα εισφορών Ιανουαρίου 1994. 

Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη 
ισχύος. 


