
         
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

 

41 του 1980 

48 του 1982 

11 του 1983 

7 του 1984 

10 του 1985 

116 του 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(Ι) του 1992 

64(I) του 1993 

18(Ι) του 1995 

55(I) του 1996 

87(Ι) του 1997 

80(I) του 1998 

84(Ι) του 1998 

55(I) του 1999 

98(Ι) του 2000 

99(I) του 2000 

2(Ι) του 2001 

51(I) του 2001 

135(Ι) του 2001 

143(I) του 2001 

71(Ι) του 2002 

132(I) του 2002 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 

1980 μέχρι 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 μέχρι 

(Αρ. 2) του 2006. 
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10(Ι) του 2005 

142(I) του 2005 

53(Ι) του 2006. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 32 του 

βασικού νόμου. 

2. Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του βασικού 

νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση σ’ αυτή της λέξης «δεκαοκτώ», μετά 

τη λέξη «πρώτες» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη και τον 

αριθμό «εννέα (9)»˙ και 

 

(β) με τη διαγραφή σ’ αυτή των λέξεων που αρχίζουν από τις 

λέξεις «αν μέσα» και τελειώνουν με τις λέξεις «έξι  

τουλάχιστον ημερών,» (γραμμές έβδομη, όγδοη και έννατη) 

και την αντικατάστασή τους με τη φράση «αν το πρόσωπο 

αυτό, κατά τη διάρκεια της ανικανότητάς του, παραμένει σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα για ένα, τουλάχιστον, βράδυ,». 

 

 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.242.2006 
 
/ΦΜ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η τροποποίηση του βασικού 

νόμου, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παροχές προς τους αυτοτελώς εργαζομένους, 

για να μειωθεί η διαφορά που υπάρχει, μεταξύ των δικαιωμάτων των αυτοτελώς 

εργαζομένων και των δικαιωμάτων των μισθωτών. 

 

 

 

 

 

Πέτρος Κληρίδης, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

30 Οκτωβρίου, 2006. 
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