
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

 
    H 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(Ι) του 1993 
  18(Ι) του 1995 
  55(Ι) του 1996 
  87(Ι) του 1997 
  80(Ι) του 1998 
  84(Ι) του 1998 
  55(Ι) του 1999 
  98(Ι) του 2000 
  99(Ι) του 2000 
    2(Ι) του 2001 
  51(Ι) του 2001  
135(Ι) του 2001 
143(Ι) του 2001 
  71(Ι) του 2002 
132(Ι) του 2002 
  10(Ι) του 2005 
142(Ι) του 2005. 

 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 

(Αρ. 2) του 2005 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 

μέχρι 2006. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του  
βασικού νόμου. 
 
 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «μισθωτός» της άνω 

τελείας, με διπλή τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της   

ακόλουθης επιφύλαξης:  

 
 

  
 

    8   του 1967 
  25   του 1968 
  23   του 1969 
  26   του 1970 

«Νοείται ότι οι κληρικοί δε θεωρούνται μισθωτοί για 

σκοπούς του περί Ετησίων Αδειών μετ΄ Απολαβών 

Νόμου, του περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Νόμου, του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
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  34   του 1972 
  66   του 1972 
    5    του 1973 
  85    του 1979 
  55    του 1980 
  65(Ι) του 1993 
  79(Ι) του 1996 
  26(Ι) του 1997 
110(Ι) του 1999 
165(Ι) του 2001 
  66(Ι) του 2002 
  72(Ι) του 2002 
169(Ι) του 2002 
  18(Ι) του 2005. 
 

  24    του 1967 
  17    του 1968 
  67    του 1972 
    6    του 1973 
    1    του 1975 
  18    του 1977 
   30   του 1979 
   57   του 1979 
   82   του 1979 
   92   του 1979 
   54   του 1980 
  12    του 1983 
167    του 1987 
  37    του 1988 
  18    του 1990 
203    του 1990 
  52(Ι) του 1994 
  61(Ι) του 1994 
  26(Ι) του 2001 
111(Ι) του 2001 
  70(Ι) του 2002 
  79(Ι) του 2002 
159(Ι) του 2002 
212(Ι) του 2002 
110(Ι) του 2003 
111(Ι) του 2003. 
125(Ι) του 1999 
  52(I) του 2006 
  24(Ι) του 2002 
163(Ι) του 2003. 
 

Νόμου και του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής 

Νόμου.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 67  
του βασικού  
νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 67 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:  

 «Ιατρικά 

Συμβούλια και 

Δευτεροβάθμιο 

Ιατρικό 

Συμβούλιο. 

67-(1)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 

συνιστώνται Ιατρικά Συμβούλια και 

Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο, η σύνθεση 

και λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται με 

Κανονισμούς. 

    (2) Στα μέλη των Ιατρικών Συμβουλίων, 
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στον αναπληρωτή πρόεδρο και στα μέλη του  

Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου, καθώς 

και στους ειδικούς ιατρούς, καταβάλλεται 

αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται από τον 

Υπουργό για κάθε συνεδρία ή εξέταση, καθώς 

και το ποσό οποιωνδήποτε εξόδων που 

συνεπάγεται η συμμετοχή στη συνεδρία ή στην 

εξέταση.   

 

    (3) Στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου 

Ιατρικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το 

ετήσιο ύψος της οποίας ορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.». 

 
Αντικατάσταση του 
άρθρου 74 του 
βασικού νόμου. 
 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 74 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
 «Εξέταση 

αίτησης για 

παροχή. 

74-(1) Κάθε αίτηση για παροχή εξετάζεται, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από το Διευθυντή ή 

άλλο λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων τον οποίο ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί για 

το σκοπό αυτό: 

 
      (2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου, η αίτηση για παροχή δυνατόν: 

 
  (α) να εγκριθεί εν όλω ή εν μέρει, ή 

(β) να απορριφθεί:  

 
   Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη 

της αίτησης, ο Διευθυντής μπορεί να παραπέμψει τον 

αιτητή σε ειδικό ιατρό ή Ιατρικό Συμβούλιο για εξέταση 

ή στο Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο για 

επανεξέταση, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς. 

    (3) Ο βαθμός αναπηρίας, σε περίπτωση αίτησης 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4081, 7/4/2006 53(I)/2006



 
 

4 

για παροχή λόγω αναπηρίας δυνάμει του άρθρου 46, 

υπολογίζεται από το Ιατρικό Συμβούλιο, κατόπιν 

παραπομπής του αιτητή από το Διευθυντή. 

 

    (4) Σε περίπτωση αίτησης για παροχή λόγω 

θανάτου δυνάμει του άρθρου 49, για θάνατο που 

πιστεύεται ή υπάρχει ισχυρισμός ότι οφείλεται σε 

οποιαδήποτε ασθένεια που καθορίζεται σύμφωνα με 

το εδάφιο (3) του άρθρου 53, η υπόθεση 

παραπέμπεται στο Ιατρικό Συμβούλιο για 

γνωμοδότηση ως προς τα αίτια του θανάτου.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 78 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδάφιο (3) και την 

αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (4): 

 

«(3) Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της προσφυγής, 

αφορά γνωμάτευση ή απόφαση Ιατρικού Συμβουλίου, ο 

Υπουργός παραπέμπει την υπόθεση για επανεξέταση από το 

Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο.» 

 
Τροποποίηση του 
Πρώτου Πίνακα  
του βασικού  
νόμου. 
Πρώτος Πίνακας, 
Μέρος Ι. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Μέρος Ι 

του Πρώτου Πίνακα της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

«(6) Άσκηση του λειτουργήματος του Κληρικού.». 

 
Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

7.       Τα άρθρα 2 και 6 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 

1η Ιουλίου 2006. 
  

 
 
 
 
/ΜΓ 
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