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Αριθμός 4725 Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 1473 

      

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 126(Ι) του 2019 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2018 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(Ι) του 2011 

2(I) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 
194(Ι) του 2014 
176(Ι) του 2015 

1(Ι) του 2017 
52(Ι) του 2017 

115(Ι) του 2017 
132(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 
έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως 2019. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση των παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (1) αυτού, 
με νέες αντιστοίχως παραγράφους και την προσθήκη αμέσως μετά, δύο νέων 
επιφυλάξεων ως ακολούθως: 

   
  «(στ)    23,1%, από το οποίο 8,9% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,9% από τον 

εργοδότη και 5,3% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, 

   
  (ζ)  24,7%, από το οποίο 9,5% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,5% από τον 

εργοδότη και 5,7% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029, 

   
  (η)  26,4%, από το οποίο 10,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 10,2% από τον 

εργοδότη και 6% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034, 

   
  (θ) 27,7%, από το οποίο 10,7% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 10,7% από τον 

εργοδότη και 6,3% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126(Ι) του 2019. 

  
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη που θα διενεργηθεί πριν 

από την επιβολή των προβλεπόμενων στις  παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίων αυξήσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών, καταδείξει ότι, με ή χωρίς 
τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δεν είναι αναγκαία η επιβολή των πιο πάνω 
αυξήσεων, ή είναι αναγκαία η επιβολή μικρότερων αυξήσεων, θα επιβάλλονται τα 
υποδεικνυόμενα από την υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη ποσοστά επί των 
ασφαλιστέων αποδοχών: 
  

Νοείται περαιτέρω ότι, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίες αυξήσεις δεν δύναται να είναι ύψους χαμηλότερου του ύψους των 
ισχυόντων κατά τον αμέσως προ της έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, ποσοστών επί των ασφαλιστέων 
αποδοχών.»· και 

  
  (β)  με την αντικατάσταση των παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) αυτού, με 

νέες αντιστοίχως παραγράφους και την προσθήκη αμέσως μετά, δύο νέων 
επιφυλάξεων ως ακολούθως: 

   
  «(στ)  23,1%, από το οποίο 4,55% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,25% από 

τον εργοδότη και 5,3% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που 
αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, 

   
  (ζ)  24,7%, από το οποίο 4,9% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 14,1% από τον 

εργοδότη και 5,7% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029, 

 
  (η)  26,4%, από το οποίο 5,35% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 15,05% από 

τον εργοδότη και 6% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που 
αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034, 

   
  (θ)  27,7%, από το οποίο 5,6% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 15,8% από τον 

εργοδότη και 6,3% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει 
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη που θα διενεργηθεί πριν 
από την επιβολή των προβλεπόμενων στις  παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίων αυξήσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών, καταδείξει ότι, με ή χωρίς 
τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δεν είναι αναγκαία η επιβολή των πιο πάνω 
αυξήσεων ή είναι αναγκαία η επιβολή μικρότερων αυξήσεων, θα επιβάλλονται τα 
υποδεικνυόμενα από την υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη ποσοστά επί των 
ασφαλιστέων αποδοχών: 
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126(Ι) του 2019. 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 

ποσοστιαίες αυξήσεις δεν δύναται να είναι ύψους χαμηλότερου των ισχυόντων κατά 
τον αμέσως προ της έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, ποσοστών επί των ασφαλιστέων αποδοχών.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (στ), 

(ζ), (η) και (θ), με νέες αντιστοίχως παραγράφους και την προσθήκη αμέσως μετά, δύο νέων 
επιφυλάξεων ως ακολούθως: 

  «(στ)  με 4,45% των ασφαλιστέων αποδοχών του, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028, 

   
     (ζ) με 4,8% των ασφαλιστέων αποδοχών του, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2029 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2033, 
   
     (η)  με 5,25% των ασφαλιστέων αποδοχών του, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2034 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2038, 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126(Ι) του 2019. 

 (θ)  με 5,5% των ασφαλιστέων αποδοχών του, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2039: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη που θα διενεργηθεί πριν την 

επιβολή των προβλεπόμενων στις  παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) ποσοστιαίων 
αυξήσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών, καταδείξει ότι, με ή χωρίς τη λήψη 
οποιωνδήποτε μέτρων, δεν είναι αναγκαία η επιβολή των πιο πάνω αυξήσεων ή είναι 
αναγκαία η επιβολή μικρότερων αυξήσεων, θα επιβάλλονται τα υποδεικνυόμενα από την 
υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη ποσοστά επί των ασφαλιστέων αποδοχών: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίες αυξήσεις δεν δύναται να είναι ύψους χαμηλότερου του ύψους των ισχυόντων 
κατά τον αμέσως προ της έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, ποσοστών ασφαλιστέων αποδοχών.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (ζ), 

(η), (θ) και (ι) αυτού, με νέες αντιστοίχως παραγράφους και την προσθήκη αμέσως μετά, δύο νέων 
επιφυλάξεων ως ακολούθως: 

  «(ζ)  22,1%, από το οποίο 16,8% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,3% από το Πάγιο 
Ταμείο, από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 
2024, 

   
    (η)  23,7%, από το οποίο 18% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,7% από το Πάγιο Ταμείο, 

από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029, 
   
    (θ)  25,4%, από το οποίο 19,4% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6% από το Πάγιο Ταμείο, 

από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126(Ι) του 2019. 

    (ι)  26,7%, από το οποίο 20,4% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6,3% από το Πάγιο 
Ταμείο, από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 
2039: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη που θα διενεργηθεί πριν από την 

επιβολή των προβλεπόμενων στις  παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) ποσοστιαίων 
αυξήσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών, καταδείξει ότι, με ή χωρίς τη λήψη 
οποιωνδήποτε μέτρων, δεν είναι αναγκαία η επιβολή των πιο πάνω αυξήσεων ή είναι 
αναγκαία η επιβολή μικρότερων αυξήσεων, θα επιβάλλονται τα υποδεικνυόμενα από την 
υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη ποσοστά επί των ασφαλιστέων αποδοχών: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίες αυξήσεις δεν δύναται να είναι ύψους χαμηλότερου του ύψους των ισχυόντων 
κατά τον αμέσως προ της έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, ποσοστών επί των ασφαλιστέων αποδοχών.».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  Με την αντικατάσταση των παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (1) αυτού, με 

νέες αντιστοίχως παραγράφους και την προσθήκη αμέσως μετά, δύο νέων επιφυλάξεων 
ως ακολούθως: 

   
  «(στ) 20%, από το οποίο 15,2% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 4,8% από το 

Πάγιο Ταμείο, από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους 
εισφορών 2024, 

   
  (ζ)  21,6%, από το οποίο 16,4% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 5,2% από το 

Πάγιο Ταμείο, από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους 
εισφορών 2029, 

   
  (η)  23,3%, από το οποίο 17,8% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 5,5% από το 

Πάγιο Ταμείο, από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους 
εισφορών 2034, 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126(Ι) του 2019. 

  (θ)  24,6%, από το οποίο 18,8% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 5,8% από το 
Πάγιο Ταμείο, από την ημέρα που συμπίπτει με την πρώτη Δευτέρα του έτους 
εισφορών 2039: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη που θα διενεργηθεί πριν από 

την επιβολή των προβλεπόμενων στις  παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) ποσοστιαίων 
αυξήσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών, καταδείξει ότι, με ή χωρίς τη λήψη 
οποιωνδήποτε μέτρων, δεν είναι αναγκαία η επιβολή των πιο πάνω αυξήσεων ή είναι 
αναγκαία η επιβολή μικρότερων αυξήσεων, θα επιβάλλονται τα υποδεικνυόμενα από την 
υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη, ποσοστά επί των ασφαλιστέων αποδοχών: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίες αυξήσεις, δεν δύναται να είναι ύψους χαμηλότερου του ύψους των 
ισχυόντων κατά τον αμέσως προ της έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, ποσοστών ασφαλιστέων αποδοχών.». 

  
  (β)  με την αντικατάσταση των παραγράφων (στ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) αυτού, με 

νέες αντιστοίχως παραγράφους και την προσθήκη αμέσως μετά, δύο νέων επιφυλάξεων 
ως ακολούθως: 

   
  «(στ)  23,1%, από το οποίο 17,8% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 

5,3% από το Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2024, 
   
  (ζ)  24,7%, από το οποίο 19% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 5,7% από το 

Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 

2029, 
   
  (η)  26,4%, από το οποίο 20,4% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 6% από το 

Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 

2034, 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126(Ι) του 2019. 
 
 

 (θ)  27,7%, από το οποίο 21,4% καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο και 6,3% από το 
Πάγιο Ταμείο, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1

η
 Ιανουαρίου 

2039: 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναλογιστική μελέτη που θα διενεργηθεί πριν από 
την επιβολή των προβλεπόμενων στις  παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ), ποσοστιαίων 
αυξήσεων επί των ασφαλιστέων αποδοχών, καταδείξει ότι, με ή χωρίς τη λήψη 
οποιωνδήποτε μέτρων, δεν είναι αναγκαία η επιβολή των πιο πάνω αυξήσεων ή είναι 
αναγκαία η επιβολή μικρότερων αυξήσεων, θα επιβάλλονται τα υποδεικνυόμενα από την 
υπό αναφορά αναλογιστική μελέτη, ποσοστά επί των ασφαλιστέων αποδοχών: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους (στ), (ζ), (η) και (θ) 
ποσοστιαίες αυξήσεις, δεν δύναται να είναι ύψους χαμηλότερου του ύψους των 
καταβλητέων κατά τον αμέσως προ της έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, ποσοστών επί των ασφαλιστέων 
εισφορών.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο : 
   
  «(1) Χήρα, η οποία κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της και/ή χήρος, ο 

οποίος κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου του συζούσε με αυτόν ή αυτήν ή 
συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από αυτόν/αυτήν, νοουμένου ότι ο/η 
σύζυγος απεβίωσε κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, έχει δικαίωμα σε σύνταξη 
χηρείας δικαιούται σύνταξη χηρείας, εάν-  

   
   (i) Ικανοποιούνται οι σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις και ο/η σύζυγος 

δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, ή 
    
   (ii)  ο/η σύζυγός είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και ήταν δικαιούχος σε 

θεσμοθετημένη σύνταξη ή θα είχε δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, 
εάν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση.», 
 

  (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού, 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4), με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(4) Χήρα ή χήρος που συνέρχεται σε γάμο εκ νέου και/ή συνάπτει πολιτική 

συμβίωση, παύει να έχει δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας.»· και 
   
  (δ)  με την αναρίθμηση των εδαφίων (3), (4) και (5) σε (2), (3) και (4), αντίστοιχα. 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 62 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «(α)  συζεί με την/τον σύζυγό και/ή την/τον συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο: 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η/ο σύζυγος ασκεί ασφαλιστέα απασχόληση δεν 
λογίζεται ως εξαρτώμενο πρόσωπο, αναφορικά με δικαιούχους για τους οποίους ως 
ουσιώδης χρόνος, ορίζεται η περίοδος που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2013.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη στο 
τέλος αυτού  
του ακόλουθου 
νέου άρθρου. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου 

άρθρου:  

 «Μεταβατική 
διάταξη. 
126(Ι) του 2019. 

101.-(1) Οποιοδήποτε δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας υφίστατο βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 41 πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και αφορά σε θάνατο που 
επισυνέβη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, εξακολουθεί να υφίσταται.   

  
  

126(Ι) του 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
126(Ι) του 2019. 

        (2) Χήρος, η σύζυγος του οποίου απεβίωσε κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2018 και πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, έχει δικαίωμα σε υποβολή 
αίτησης για καταβολή σύνταξης χηρείας στο διάστημα που αρχίζει από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου και μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2019:    
 
      Νοείται ότι, αίτηση χήρου, η σύζυγος του οποίου απεβίωσε κατά ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2018 και πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, λογίζεται ως 
υποβληθείσα κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου αυτού: 
 
       Νοείται περαιτέρω ότι, στις ως άνω περιπτώσεις, η καταβολή  σύνταξης 
χηρείας αρχίζει από το χρόνο του θανάτου.».  

 
 


