
 1 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 
 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(I) του 2006 
110(Ι) του 2007 
164(Ι) του 2007 

9(Ι)του 2008 
24(Ι) του 2008. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους 

του 1980 μέχρι (Αρ. 2) του  2008 (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 1980 μέχρι 2009. 

 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του  
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου και η επιφύλαξη 

του ίδιου εδαφίου τροποποιούνται με την αντικατάσταση των 
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 ποσοστών «16,6%» (τρίτη γραμμή), «6,3%» (τέταρτη 

γραμμή),«6,3%» (έκτη γραμμή), «4%» (έβδομη γραμμή), 

«9,4%» (δέκατη τρίτη γραμμή) και «3,2%»(δέκατη πέμπτη 

γραμμή),  με τα ακόλουθα ποσοστά και την προσθήκη σε κάθε 

παράγραφο της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των εν λόγω 

ποσοστών, αντίστοιχα: 

(α) «17,9%», «6,8%», «6,8%», «4,3%», «10,15%» και       

«3,45%» από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά 

την 1.4.2009,  

(β) «19,2%», «7,3%», «7,3%», «4,6%», «10,9%» και «3,7%»  

από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 

1.1.2014,  

(γ) «20,5%», «7,8%», «7,8%», «4,9%», «11,65%» και 

«3,95%» από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά 

την 1.1.2019,  

(δ)  «21,8%», «8,3%», «8,3%»,«5,2%», «12,4%» και «4,2%» 

από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 

1.1.2024,  

  (ε)  «23,1%», «8,8%», «8,8%», «5,5%», «13,15%» και 

«4,45%» από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά 

την 1.1.2029,  

(στ) «24,4%», «9,3%», «9,3%», «5,8%», «13,9%» και «4,7%» 

από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 

1.1.2034, και  

        (ζ) «25,7%», «9,8%», «9,8%», «6,1%», «14,65%» και 

«4,95%» από  το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά 

την 1.1.2039. 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του  
βασικού νόμου. 
 
 

«Επιστροφή 
εισφορών σε 

μισθωτούς που 
υπάγονται 

αναδρομικά σε 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 6: 

 

6. Μισθωτός, στην περίπτωση του οποίου δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5, και ο 

οποίος υπάγεται αναδρομικά σε επαγγελματικό σχέδιο 
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επαγγελματικά 
σχέδια συντάξεων 

χωρίς εισφορές. 
 

συντάξεων χωρίς εισφορές από τον ίδιο, δικαιούται να του 

επιστραφεί από τον εργοδότη του για την περίοδο 

απασχόλησης του που αναγνωρίσθηκε ως συντάξιμη με βάση 

το εν λόγω επαγγελματικό σχέδιο,  ποσό ίσο – 

(α) με 3% του συνόλου των ασφαλιστέων αποδοχών του για 

την περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992,  

(β) με 3,1% των ασφαλιστέων αποδοχών του  για την περίοδο 

από  την 1η Ιανουαρίου 1993 μέχρι την 31η Μαρτίου 2009,  

(γ)  με 3,35% των ασφαλιστέων αποδοχών του για την περίοδο   

από  την 1η Απριλίου 2009 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013,  

(δ)   με 3,6% των ασφαλιστέων αποδοχών του  για την περίοδο 

από  την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2018,  

(ε)  με 3,85% των ασφαλιστέων αποδοχών του  για την  

περίοδο από  την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 2023,  

      (στ)  με 4,1% των ασφαλιστέων αποδοχών του  για την περίοδο 

από  την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2028,  

(ζ)  με 4,35% των ασφαλιστέων αποδοχών του  για την 

περίοδο  από  την 1η Ιανουαρίου 2029 μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 2033,  

(η)   με 4,6% των ασφαλιστέων αποδοχών του  για την περίοδο   

από  την 1η Ιανουαρίου 2034 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2038, και  

(θ)  «4,85%» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2039.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του  
βασικού νόμου. 

 

 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των ποσοστών «15,6%» (δεύτερη γραμμή), 

«11,6%» (τέταρτη γραμμή), και «4,0%» (πέμπτη γραμμή) με τα 

ακόλουθα ποσοστά και την προσθήκη σε κάθε παράγραφο της 

ημερομηνίας έναρξης της περιόδου ισχύος των εν λόγω 

ποσοστών, αντίστοιχα: 

(α) «16,9%», «12,6%», και «4,3%» από την πρώτη Δευτέρα 
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του Απριλίου του 2009,  

(β) «18,2%», «13,6%» και «4,6%» από την πρώτη Δευτέρα του 

2014,  

(γ) «19,5%», «14,6%» και «4,9%» από την πρώτη Δευτέρα του 

2019,  

(δ) «20,8%»,«15,6%» και «5,2%» από την πρώτη Δευτέρα του 

2024,  

(ε) «22,1%», «16,6%», και «5,5%» από  την πρώτη Δευτέρα 

του 2029,  

(στ) «23,4%», «17,6%» και «5,8%» από την πρώτη Δευτέρα 

του 2034, και  

(ζ) «24,7%», «18,6%» και «6,1%» από την πρώτη Δευτέρα του 

2039. 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 
 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση των ποσοστών «13,5%» (τρίτη γραμμή), 

«16,6%» (πέμπτη γραμμή), «10%» (έκτη γραμμή) και «12,6%» 

(έβδομη γραμμή), με τα ακόλουθα ποσοστά και την προσθήκη 

σε κάθε παράγραφο της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου 

ισχύος των εν λόγω ποσοστών, αντίστοιχα: 

(α) «14,8%», «17,9%», «11,0%» και «13,6%» από την πρώτη 

Δευτέρα του Απριλίου του 2009,  

(β) «16,1%», «19,2%», «12,0%» και «14,6%» από την πρώτη 

Δευτέρα του 2014,  

(γ) «17,4%», «20,5%», «13,0%»  και «15,6%» από την πρώτη 

Δευτέρα του 2019,  

(δ) «18,7%»,«21,8%», «14,0%» και «16,6%» από την πρώτη 

Δευτέρα του 2024,  

(ε) «20,0%», «23,1%», «15,0%» και «17,6%» από  την πρώτη 

Δευτέρα του 2029,  

(στ) «21,3%», «24,4%», «16,0%» και «18,6%» από την πρώτη 

Δευτέρα του 2034 και  

(ζ) «22,6%», «25,7%», «17,0%» και «19,6%» από την πρώτη 

Δευτέρα του 2039. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 25 του  
βασικού νόμου. 
 
 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου 

(ζ), με άνω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (η): 

 

«(η) δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς σύνταξης γήρατος,  

για περίοδο πέραν των έξι (6) ετών, πιστωθείσες ασφαλιστέες 

αποδοχές δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου 1 του 

άρθρου 18 του παρόντος Νόμου και του δυνάμει αυτού  

καταργηθέντα νόμου.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 
 
 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της, στο τέλος του, τελείας, με άνω και 

κάτω τελεία και, την αμέσως μετά, προσθήκη των ακολούθων 

επιφυλάξεων: 

 

«Νοείται ότι κανένα πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία του, 

δεν δικαιούται σε επίδομα ανεργίας, νοουμένου ότι το εν λόγω 

πρόσωπο αφυπηρέτησε πρόωρα ή αφυπηρέτησε δυνάμει 

εθίμου, νόμου, επαγγελματικού σχεδίου, συλλογικής 

συμφωνίας, σύμβασης ή κανόνων εργασίας και, λόγω της 

αφυπηρέτησής του, λαμβάνει σύνταξη ή και άλλο 

συνταξιοδοτικό ωφέλημα, για το οποίο το εν λόγω πρόσωπο 

δεν έχει καταβάλει οποιαδήποτε εισφορά: 

 

Νοείται, περαιτέρω, ότι κάθε πρόσωπο, το οποίο εμπίπτει στις 

πρόνοιες της προηγούμενης επιφύλαξης, αποκτά δικαίωμα για 

επίδομα ανεργίας, νοουμένου ότι, μετά την αφυπηρέτηση του, 

απασχολήθηκε εκ νέου και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις 

εισφοράς από τη νέα του απασχόληση.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 36 του  
βασικού νόμου. 
 

8. Το εδάφιο (3) του άρθρου 36 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
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ΚΔΠ 350/97 

 

« (3) Ασφαλισμένος, ο οποίος, κατά τη συμπλήρωση της ηλικίας 

των εξηνταοκτώ (68) ετών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

εισφοράς για σύνταξη γήρατος, δικαιούται, εφόσον πληροί την 

σχετική προϋπόθεση εισφοράς που καθορίζεται στον Τρίτο 

Πίνακα, σε εφάπαξ ποσό γήρατος, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 39 του  
βασικού νόμου. 

 

9. Τα εδάφια (1), (2) και (7) του άρθρου 39 του βασικού νόμου 

αντικαθίστανται από τα ακόλουθα νέα εδάφια (1), (2) και (7): 

 

« (1) Χήρα, η οποία, κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της, 

συζούσε με αυτόν ή συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο 

λόγο από αυτόν, δικαιούται σε σύνταξη χηρείας, αν  –  

 

(α)  πληροί τις προϋποθέσεις εισφοράς για σύνταξη χηρείας 

που καθορίζονται στον Τρίτο Πίνακα και ο σύζυγος της 

δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, ή 

 

(β)  ο σύζυγος της είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, και 

ήταν δικαιούχος σύνταξης γήρατος ή θα εδικαιούτο 

σύνταξη γήρατος εάν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση. 

 

(2) Χήρος, ο οποίος, κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου 

του, ήταν μόνιμα ανίκανος για αυτοσυντήρηση και συντηρείτο 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από αυτήν, δικαιούται σε 

σύνταξη χηρείας, αν – 

 

(α)  πληροί τις προϋποθέσεις εισφοράς για σύνταξη χηρείας 

που καθορίζονται στον Τρίτο Πίνακα και η σύζυγος του 

δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, ή 

 

(β)  η σύζυγος του είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, και 

ήταν δικαιούχος σύνταξης γήρατος ή θα εδικαιούτο 
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σύνταξη γήρατος, εάν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση. 

 

(7) Χήρα ή χήρος, που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, επειδή 

δεν πληροί τις προϋποθέσεις εισφοράς για τέτοια σύνταξη, 

δικαιούται, σε εφάπαξ ποσό χηρείας, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου, αν- 

 

(α) πληροί τη σχετική προϋπόθεση εισφοράς που καθορίζεται 

στον Τρίτο Πίνακα, νοουμένου ότι ο αποβιώσας ή η 

αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το 

χρόνο του θανάτου, δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία, 

ή  

 

(β) ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα με την 

περίπτωση, κατά το χρόνο του θανάτου, είχε συμπληρώσει τη 

συντάξιμη ηλικία και πληρούσε τη σχετική προϋπόθεση για 

εφάπαξ ποσό γήρατος, όπως τούτο καθορίζεται στον Τρίτο 

Πίνακα.». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 69 του 
βασικού νόμου. 

10. Το εδάφιο (8) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση του σημείου της «τελείας» στο τέλος 

αυτού με το σημείο της «άνω και κάτω τελείας» και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
   «Νοείται ότι σε περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός 

Οικονομικών και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων καταθέτουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

νομοσχέδιο ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των 

αποθεματικών του Ταμείου από ανεξάρτητη Επιτροπή, αφού 

διασφαλισθεί η δημιουργία ικανοποιητικού αποθεματικού.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 71 του 
11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 71 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση του σημείου της «τελείας» στο τέλος 
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βασικού νόμου. αυτού με το σημείο της «άνω και κάτω τελείας» και την 

προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων επιφυλάξεων: 
  
   «Νοείται ότι ο Υπουργός προχωρεί αμέσως σε κατάθεση 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερωτικής έκθεσης 

αναφορικά με τα αποτελέσματα της έκθεσης του αναλογιστή 

επί της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου: 
  
  Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της πιο 

πάνω επιφύλαξης, εφόσον καταδεικνύεται από τα 

συμπεράσματα οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης ότι δε 

διασφαλίζεται επαρκώς η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

Ταμείου, ο Υπουργός αφού προχωρήσει αμέσως σε 

διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους καταθέτει στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο εντός ενός έτους 

νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας του Ταμείου.». 
  
Τροποποίηση του  
Τρίτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή των παραγράφων (2), (3) και (4) και την 

αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες παραγράφους (2), (3), 

(4), (5) και (6): 

 

« (2) Οι προϋποθέσεις εισφοράς για σύνταξη γήρατος είναι οι 

ακόλουθες: 

 

(α) Ο ασφαλισμένος να έχει πληρωμένες ασφαλιστέες 

αποδοχές, στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών, 

τουλάχιστον ίσες με το γινόμενο που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του αριθμού  –  

 

(i) διακόσια εξήντα (260) επί το εβδομαδιαίο ποσό των 

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών  ۠  από την πρώτη 

Δευτέρα του 2010, 
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Κεφ. 334 
31 του 1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ii) τριακόσια εξήντα τέσσερα (364) επί το εβδομαδιαίο 

ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την 

πρώτη Δευτέρα του 2011, και 

 

(iii)      πεντακόσια είκοσι (520) επί το εβδομαδιαίο ποσό  

     των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την  

     πρώτη Δευτέρα του 2012  ۠  και 

 

(β) o εβδομαδιαίος μέσος όρος των πληρωμένων και 

πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών του, στο κατώτερο 

τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών, για την περίοδο που 

αρχίζει την 5η Οκτωβρίου 1964, ή αν συμπλήρωσε την 

ηλικία των δεκαέξι (16) ετών  μετά την ημερομηνία αυτή, 

την πρώτη ημέρα του έτους εισφορών, κατά το οποίο 

συμπλήρωσε την ηλικία αυτή, και λήγει την τελευταία 

εβδομάδα πριν την εβδομάδα που περιλαμβάνει τη 

σχετική ημερομηνία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 

30% του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων 

αποδοχών: 

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση προσώπου ασφαλισμένου δυνάμει 

των καταργηθέντων περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 

1956 και 1961, το οποίο συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαέξι 

(16) ετών πριν την 5η Οκτωβρίου 1964, ο εβδομαδιαίος μέσος 

όρος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο που 

αρχίζει την 7η Ιανουαρίου 1957 ή την πρώτη ημέρα του έτους 

εισφορών, κατά το οποίο συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαέξι 

(16) ετών, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 7ης Ιανουαρίου 

1957, και λήγει την τελευταία εβδομάδα πριν την εβδομάδα η 

οποία περιλαμβάνει τη σχετική ημερομηνία, εφόσον ο 

υπολογισμός αυτός είναι ευεργετικότερος για το δικαιούχο της 

παροχής: 
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Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς υπολογισμού του αριθμού 

των εβδομάδων που περιλαμβάνονται στην περίοδο, η οποία 

λαμβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του εβδομαδιαίου όρου 

πληρωμένων και πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών, εάν 

οποιοδήποτε έτος περιλαμβάνει πενηντατρείς (53) εβδομάδες, 

λογίζεται ότι περιλαμβάνει πενηνταδύο (52) εβδομάδες. 

 

(3) Η προϋπόθεση εισφοράς για εφάπαξ ποσό γήρατος είναι 

όπως ο ασφαλισμένος έχει πληρωμένες ασφαλιστέες 

αποδοχές, στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών, 

τουλάχιστον ίσες με το γινόμενο που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του αριθμού – 

 

(i) διακόσια οκτώ (208) επί το εβδομαδιαίο ποσό των 

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών  ۠  από την πρώτη 

Δευτέρα του 2010, 

 

(ii) διακόσια εξήντα (260) επί το εβδομαδιαίο ποσό των 

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα 

του 2011, και 

 

(iii) τριακόσια δώδεκα (312) επί το εβδομαδιαίο ποσό των 

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από την πρώτη Δευτέρα 

του 2012. 

 

(4)  Οι προϋποθέσεις εισφοράς για σύνταξη ανικανότητας είναι 

οι ακόλουθες: 

 

       (α) Ο ασφαλισμένος να έχει πληρωμένες ασφαλιστέες 

αποδοχές, στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων 

αποδοχών, τουλάχιστον ίσες με το γινόμενο που 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού 

εκατόν πενήντα έξι (156) επί το εβδομαδιαίο ποσό των 

βασικών ασφαλιστέων αποδοχών  ۠ · 
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Κεφ. 334 
31 του 1961 
 
 
 

 

      (β) Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των πληρωμένων και 

πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών του, στο 

κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών, για την 

περίοδο που αρχίζει την 5η Οκτωβρίου 1964 ή, αν 

συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών, μετά 

την ημερομηνία αυτή, την πρώτη μέρα του έτους 

εισφορών, κατά το οποίο συμπλήρωσε την ηλικία 

αυτή, και λήγει την τελευταία εβδομάδα, πριν την 

εβδομάδα που περιλαμβάνει τη σχετική ημερομηνία, 

είναι τουλάχιστον ίσος με το 25% του εβδομαδιαίου 

ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών:  

 

Νοείται ότι,  σε περίπτωση προσώπου ασφαλισμένου 

δυνάμει των καταργηθέντων περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμων του 1956 και 1961, το οποίο 

συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών πριν την 5η 

Οκτωβρίου 1964, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος 

υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο που 

αρχίζει την 7η Ιανουαρίου 1957 ή την πρώτη ημέρα του 

έτους εισφορών κατά το οποίο συμπλήρωσε την ηλικία 

των δεκαέξι (16) ετών, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 

7ης Ιανουαρίου 1957, και λήγει την τελευταία εβδομάδα 

πριν την εβδομάδα η οποία περιλαμβάνει τη σχετική 

ημερομηνία, εφόσον ο υπολογισμός αυτός είναι 

ευεργετικότερος για το δικαιούχο της παροχής: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς υπολογισμού του 

αριθμού των εβδομάδων που περιλαμβάνονται στην 

περίοδο, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του 

εβδομαδιαίου μέσου όρου πληρωμένων και πιστωμένων 

ασφαλιστέων αποδοχών, εάν οποιοδήποτε έτος 

περιλαμβάνει πενηντατρείς (53) εβδομάδες, λογίζεται ότι, 

τούτο περιλαμβάνει πενηνταδύο (52) εβδομάδες  ۠  και 
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(γ)  ο ασφαλισμένος, κατά το τελευταίο έτος εισφορών, 

πριν την έναρξη του έτους παροχών που περιλαμβάνει τη 

σχετική ημερομηνία, να έχει πληρωμένες ή πιστωμένες 

ασφαλιστέες αποδοχές ίσες τουλάχιστον με το γινόμενο 

που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού 

είκοσι (20) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών 

ασφαλιστέων αποδοχών: 

 

Νοείται ότι, η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι 

ικανοποιείται και όταν ο μέσος όρος πληρωμένων και 

πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών των δύο (2) 

τελευταίων ετών εισφορών, πριν από την έναρξη του 

έτους παροχών που περιλαμβάνει τη σχετική ημερομηνία 

είναι τουλάχιστον ίσος με το γινόμενο που προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό του αριθμού είκοσι (20) επί το 

εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. 

 

 (5) Οι προϋποθέσεις εισφοράς για σύνταξη χηρείας 

πληρούνται αν ο απιβιώσας ή η απιβιώσασα σύζυγος, 

ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιεί τις αναφερόμενες 

στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (4) του 

παρόντος Πίνακα. 

 

 (6)  Η προϋπόθεση εισφοράς για εφάπαξ ποσό χηρείας είναι 

όπως ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος, ανάλογα 

με την περίπτωση,  έχει πληρωμένες ασφαλιστέες 

αποδοχές, στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών, 

τουλάχιστον ίσες προς το γινόμενο που προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό του αριθμού εκατόν πενήντα έξι 

(156) επί το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων 

αποδοχών.». 

 
Τροποποίηση του  
Τέταρτου Πίνακα 

13.  Το Μέρος ΙΙΙ του Τέταρτου Πίνακα του βασικού νόμου 
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του βασικού 
νόμου. 
 
 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της Πρώτης Στήλης του εν 

λόγω Πίνακα, με την ακόλουθη νέα Πρώτη Στήλη: 

«Βασική Παροχή: 

  

      (α)  Σύνταξη γήρατος: 

 

60% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των πληρωμένων και 

πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών στο κατώτερο τμήμα 

ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτός εξάγεται δυνάμει της 

υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) του Τρίτου 

Πίνακα, αυξανόμενο στο 80%, 90% ή 100% όταν ο 

δικαιούχος έχει ένα (1), δύο (2) ή τρεις (3) εξαρτώμενους, 

αντίστοιχα   ۠  

 

            (β) Σύνταξη ανικανότητας και χηρείας:  

 

60% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των πληρωμένων και 

πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών στο κατώτερο τμήμα 

ασφαλιστέων αποδοχών όπως αυτός εξάγεται δυνάμει της 

υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (4) του Τρίτου 

Πίνακα, αυξανόμενο στο 80%, 90% ή 100% όταν ο 

δικαιούχος έχει ένα (1), δύο (2) ή τρεις (3) εξαρτώμενους, 

αντίστοιχα.». 

 
Έναρξη της ισχύος  
του παρόντος  
Νόμου. 

14.  (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο 

παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την  6η Απριλίου 2009. 

 

(2) Τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ  

την 1η Απριλίου 2009. 

 

(3) Τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 12 και 13 τίθενται σε ισχύ την 4η 

Ιανουαρίου 2010. 

 
 

Αρ. Φακ.: 23.01.049.096.2008 
ΕΣΖ/ΜΑΤ 
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