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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2962 της 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 18(1) του 1995 
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 Συνοπτικός 

τίτλος. 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 4ΐτουΐ980 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 1993 (που στο εξής θα 48τουΐ982 
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός 7 του 1984 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 12του1ο« 
μέχρι 1995. 4τουΐ987 

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

218 του 1991 
98(1) του 1992 
64(1) του 1993. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
αντικατάσταση των λέξεων "ανεγνωρίσθη ή ήθελεν αναγνωρισθή διά ^υ βασικοί 
δικαστικής αποφάσεως" (έκτη και έβδομη γραμμή) με τις λέξεις "διεπιστώθη νόμου, 
από το Διευθυντή ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.". 

(623) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 38 
του βασικοί) 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την 
προσθήκη 
νέου 
άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 59 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 61 
του βασικού 
νόμου. 

"Εξαίρεση 
λόγω 
παροχής 
κοινωνικής 
σύνταξης. 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 36 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων "χωρίς όμως να λαμβάνωνται υπ' 
όψιν ασφαλιστέαι αποδοχαί πιστωθείσαι υπέρ αυτής δυνάμει του εδαφίου (2) 
του άρθρου 18 δι' οιανδήποτε εβδομάδα εισφορών, καθ' ό ποσόν τοιαύται 
αποδοχαί είχον πιστωθή υπέρ του συζύγου αυτής διά την εβδομάδα ταύτην" 
(τρίτη μέχρι όγδοη γραμμή). 

4. Το εδάφιο (6) του άρθρου. 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή των λέξεων "υπό τον όρο ότι δε λαμβάνονται υπόψη ασφαλιστέες 
αποδοχές πιστωθείσες υπέρ της δικαιούχου δυνάμει του εδαφίου (3) του 
άρθρου 18 στο μέτρο που τέτοιες αποδοχές πιστώθηκαν υπέρ του συζύγου 
της" (τέταρτη μέχρι όγδοη γραμμή). 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 39, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

39Α.-(1) Το εφάπαξ καθορισμένο ποσό το οποίο δικαιούται 
οποιοδήποτε πρόσωπο με βάση το εδάφιο (5) του άρθρου 36 ή το 
εδάφιο (7) του άρθρου 39 δεν καταβάλλεται στο πρόσωπο αυτό, 
αν δικαιούται σε κοινωνική σύνταξη με βάση τον περί Χορήγησης 

25(ΐ) του 1995. Κοινωνικής Σύνταξης Νόμο του 1995 ή εδικαιούτο τέτοια 
σύνταξη, αν υπέβαλλε αίτηση. 

(2) Το εφάπαξ καθορισμένο ποσό το οποίο θα καταβαλλόταν 
στο δικαιούχο, αν δεν ίσχυαν οι διατάξεις του εδαφίου (1), 
καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.". 

6. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά το εδάφιο (4), των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

"(5) Η αύξηση η οποία καταβάλλεται για εξαρτώμενο δυνάμει 
του παρόντος άρθρου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται σύνταξη 
γήρατος, ανικανότητας, χηρείας, χήρας, χήρου, αναπηρίας ή 
επίδομα αγνοουμένου, παύει να καταβάλλεται στο δικαιούχο από 
την ημερομηνία από την οποία στον εξαρτώμενο καταβάλλεται 

25(ΐ)τουΐ995. κοινωνική σύνταξη με βάση τον περί Χορήγησης Κοινωνικής 
Σύνταξης Νόμο του 1995. 

(6) Η αύξηση η οποία θα καταβαλλόταν στο δικαιούχο, αν δεν 
ίσχυαν οι διατάξεις του εδαφίου.(5), καταβάλλεται στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας.". 

7. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του εδαφίου (3) από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

"(3) Πρόσωπο το οποίο δικαιούται σύνταξη χηρείας, επίδομα 
αγνοουμένου με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 42 ή σύνταξη χήρας, 
δικαιούται να λαμβάνει συγχρόνως και επίδομα μητρότητας, ασθένειας, 
επίδομα ανεργίας ή επίδομα σωματικής βλάβης, ανάλογα με την 
περίπτωση.". 
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8. Το Μέρος III TOO Τέταοτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται τροποποίηση 
c. , " του Τέταρτου 

ω ς έξης : Πίνακα 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) από την ακόλουθη νέα νόμου011"™ 
παράγραφο (2): 

"(2) Αν ο ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη ανικανότητας 
αμέσως πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 63 ετών για 
ολική απώλεια της προς το κερδίζειν ικανότητας, το ύψος της 
σύνταξης γήρατος είναι ίσο με το ύψος της σύνταξης 
ανικανότητας που λάμβανε."· 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (2) των ακόλουθων 
νέων παραγράφων: 

"(3) Αν ο ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη ανικανότητας για 
απώλεια της προς το κερδίζειν ικανότητας που δεν ήταν ολική ή 
σύνταξη αναπηρίας με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) του 
άρθρου 47, το ύψος της σύνταξης γήρατος είναι ίσο με το ύψος 
της σύνταξης ανικανότητας που θα λάμβανε, αν η απώλεια της 
προς το κερδίζειν ικανότητας του ήταν ολική. 

(4) Τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των παραγράφων 
(2) και (3) εφαρμόζονται και στην περίπτωση συντάξεως χηρείας, 
αν ο ασφαλισμένος λάμβανε, αμέσως πριν από το θάνατο του, 
σύνταξη ανικανότητας ή σύνταξη αναπηρίας με βάση τις διατάξεις 
του εδαφίου (3) του άρθρου 47." · και 

(γ) με την αναρίθμηση των παραγράφων (3) και (4) σε παραγράφους (5) 
και (6), αντίστοιχα. 

9.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Έναρξη της 
χ,» -ν ι »# ·~ i n n c ισχύος του 
Νομού αρχίζει την 1η Μάιου 1995. παρόντος 

(2) Η ισχύς των άρθρων 5 και 6 αρχίζει από την ημερομηνία ενάρξεως της μου' 
ισχύος του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου του 1995. ^ του 1 9 9 5 · 


