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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

δπ Ά ρ . 1808 της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 48 τοϋ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1980 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Άσφα- Συνοπτικός 

λίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 και θα άναγινώσκηται τίτλος, 
όμου μετά του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1980 (έν 4ΐτοθΐ98θ. 
τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»), ό δε βασικός 
νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 και 1982. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
δια τής προσθήκης, ευθύς μετά τήν παράγραφον (στ), της άκολού τοθάρθρου73 
θου νέας παραγράφου : ^ if^™*™ 

«(στί) τών προϋποθέσεων και δρων επιλογής ποσού* εισοδήματος 
χαμηλότερου τοΰ κατωτάτου ποσού εισοδήματος εκάστης επαγγελ
ματικής κατηγορίας αυτοτελώς εργαζομένου, οσάκις ό αυτοτε
λώς εργαζόμενος ήθελεν ασκήσει τοιαύτην επιλογήν». 

3.—(1) Τηρουμένων τών εφεξής διατάξεων του παρόντος άρθρου "Εναρξις 
ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται τήν 4ην 'Οκτωβρίου, 1982. Ισχύοςκαί 

(2) Πάς αυτοτελώς εργαζόμενος δστις κατέβαλεν είσφοράς δι' εφαρμογής 
οιοα/δήποτε περίοδον εισφορών προ της ημερομηνίας ενάρξεως της τοΟ'ΐκχρόνίος 
'ισχύος του παρόντος Νόμου δικαιούται, κατόπιν αιτήσεως του εις μου' 
τον Διευθυντήν, νά ζητήση έφαρμογήν τών δυνάμει του περί Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1982 έκδοθησομένων 
Κανονισμών, ώς έάν οδτοι ϊσχυον άπό τής 6ης 'Οκτωβρίου, 1980, και 
εάν εκ τής τοιαύτης εφαρμογής πρόκυψη δτι κατέβαλεν είσφοράς 
δι' οιανδήποτε ώς ανωτέρω περίοδον επί ασφαλιστέων αποδοχών 
ύπερβαινουσών τό πραγματικόν του εισόδημα, το ποσόν τών εισφο
ρών έπί του ποσοΟ τής διαφοράς μεταξύ του πραγματικού του είσο
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δήματος και τοϋ ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών έπί των οποίων 
κατέβαλεν εισφοράς πιστουται προς δφελός του δι' έξόφλησιν εισφο
ρών καθισταμένων πληρωτέων μετά την ήμερομηνίαν ενάρξεως της 
Ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(3) Πάς αυτοτελώς εργαζόμενος δστις δεν κατέβαλεν εισφοράς 
δι' οιανδήποτε περίοδον εισφορών πρό της ημερομηνίας ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος Νόμου δικαιούται, κατόπιν αιτήσεως του 
εις τον Διευθυντήν, νά ζητήση έφαρμογήν τών δυνάμει του περί 
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου τοΟ 1982 έκδοθη
σσμένων Κανονισμών καί, έάν έπιθυμη, καταβάλλει εισφοράς δι' 
οιανδήποτε ως ανωτέρω περίοδον δυνάμει τών τοιούτων Κανονισμών, 
ως έάν οδτοι ισχύον από της 6ης 'Οκτωβρίου, 1980. 

Αϊ είσφοραί άναφορικώς προς οιανδήποτε ως ανωτέρω περίοδον 
εισφορών δύνανται νά καταβληθώσι μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 
1985 καί ουδέν πρόσθετον τέλος καταβάλλεται άναφορικώς προς τάς 
τοιαύτας εισφοράς. 
. Άσφαλιστέαι άποδοχαί άναφερόμεναι είς οιανδήποτε ως ανωτέρω 

περίοδον εισφορών αϊ επί τών οποίων είσφοραί ένεκα θανάτου του 
αυτοτελώς εργαζομένου δεν καταβάλλονται λογίζονται ως πληρω
θεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί έάν αϊ είσφοραί έπί τών τοιούτων ασφα
λιστέων αποδοχών καταβληθώσιν ύπό του δικαιούχου της συντάξεως 
χηρείας ουχί άργότερον τών εξ μηνών άπό της ημέρας καθ' ήν έπι
συνέβη ό θάνατος του αυτοτελώς εργαζομένου. 

Άσφαλιστέαι άποδοχαί άναφερόμεναι ε'ις οιανδήποτε ώς ανωτέρω 
περίοδον εισφορών έπί τών οποίων δεν καταβάλλονται είσφοραί μετά 
την ήμέραν καθ' ην έπισυνέβη το γεγονός διά το όποιον απαιτείται 
χορήγησις παροχής τίνος ωσαύτως λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφα
λιστέαι. άποδοχαί έάν αϊ είσφοραί έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων 
αποδοχών καταβληθώσιν ύπό του αιτούντος την τοιαύτην παροχήν 
ουχί άργότερον τών εξ μηνών άπό της ημέρας καθ' ην έπισυνέβη 
τό τοιούτο γεγονός. 

(4) Ή έν τοις έδαφίοις (2) καί (3) αναφερομένη αίτησις ε'ις τόν 
Διευθυντήν υποβάλλεται ουχί άργότερον της 31ης Δεκεμβρίου, 1982. 

Έτυιτώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


