
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 
 
 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 
  10(Ι) του 2005 
142(I) του 2005 
  53(Ι) του 2006 
161(Ι) του 2006 
110(I) του 2007 
164(Ι) του 2007 
    9(Ι) του 2008.  
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 

1980 μέχρι 2008 (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 2008. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 66 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 66 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης που 

αρχίζει με τις λέξεις «εις χρηματικήν» (δωδέκατη γραμμή) και 

τελειώνει με τη λέξη «λίρας» (δέκατη τρίτη γραμμή) με τη φράση 

«σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700,00) ή 

και στις δύο αυτές ποινές». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 73 του 

3. Η παράγραφος (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 73 του 
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βασικού νόμου. βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν των 

λέξεων «δεκαπέντε επί τοις εκατόν» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις 

και αριθμό  «είκοσι επτά επί τοις εκατόν (27%)». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 80 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 80 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της 

φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «εις χρηματικήν» 

(τέταρτη γραμμή) και τελειώνει με τη λέξη «τοιαύτης» 

(ένατη γραμμή) με τη φράση «σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

(€3.400,00) ή και στις δύο αυτές ποινές, σε 

περίπτωση δε δεύτερης ή κατ΄ επανάληψη καταδίκης 

αυτού για το ίδιο αδίκημα, σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και 

στις δύο αυτές ποινές.»˙ 

 

(β) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (6) αυτού, της 

φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «εις χρηματικήν» 

(δέκατη γραμμή) και τελειώνει με τη λέξη «τοιαύτης» 

(δέκατη τρίτη γραμμή) με τη φράση  «σε φυλάκιση 

που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (€8.500,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.»˙ και 

 

(γ) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (8) αυτού, της 

φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «εις χρηματικήν» 

(τέταρτη γραμμή) και τελειώνει με τη λέξη «λίρας» 

(πέμπτη γραμμή) με τη φράση «σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700,00) ή  

και στις δύο αυτές ποινές». 
Αρ. Φακ.:  23.01.049.033-2008 
/ΦΜ 
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