
2(I)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 2010 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος.                                             

59(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2010 

126(Ι) του 2010. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους 

του 2010 (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 μέχρι 2012. 
  
Αντικατάσταση 

όρου στο βασικό 

νόμο. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ 

αυτόν του όρου «Ευρωπαϊκές Κοινότητες», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτός απαντάται στο 

βασικό νόμο, με τον όρο «Ευρωπαϊκή Ένωση», στην ανάλογη 

γραμματική παραλλαγή. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του όρου «Ευρωπαϊκές Κοινότητες» με τον όρο 

«Ευρωπαϊκή Ένωση». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (στ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 
  
 «(ζ) περίοδοι ασφάλισης δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 95 λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς όλων 

των παροχών.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 78 
5. Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του κόμματος, στο τέλος της παραγράφου (ιγ) 
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του βασικού 

νόμου. 
αυτού, με τελεία και την κατάργηση των παραγράφων (ιδ), (ιε), 

(ιστ) και (ιζ) αυτού. 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 85Α στο 

βασικό νόμο. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 85 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 85 A: 

 «Εξώδικη 

ρύθμιση 

αδικημάτων. 

85Α.-(1) Αν επιθεωρητής που έχει οριστεί, 

δυνάμει του άρθρου 69, έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι οποιοσδήποτε εργοδότης ή 

πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη  

διαπράττει αδίκημα, κατά παράβαση του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, το οποίο καθορίζεται 

ρητώς ως αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης,  

έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του 

αδικήματος, αποδεχόμενος την καταβολή από 

τον εν λόγω εργοδότη  ή  από το πρόσωπο που 

ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη, ποσού 

διακοσίων ευρώ (€200). 
   
  (2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο επιθεωρητής 

επιδίδει στον εργοδότη ή στο πρόσωπο που 

ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη που πιστεύει ότι 

διέπραξε το αδίκημα, σχετική ειδοποίηση, στην 

οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της 

διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό 

ποσό που ο εργοδότης αυτός καλείται να 

καταβάλει. 
   
  (3) Αν η πράξη ή η παράλειψη η οποία, σύμφωνα 

με το εδάφιο (1), συνιστά αδίκημα δεκτικό 

εξώδικης ρύθμισης επαναληφθεί για δεύτερη 

φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) 

ωρών από την ημερομηνία επίδοσης της 

ειδοποίησης εξωδίκου, τότε ο επιθεωρητής 
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καθορίζει ποσό εξώδικου προστίμου, διπλάσιο 

του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη 

παράβαση και, σε περίπτωση που η πράξη ή η 

παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο 

επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες 

για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 
   
  (4) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα 

εδάφια (1) ή (3), λογίζεται ως χρηματική ποινή 

που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό 

αδίκημα. 
   
  (5) Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) ή (3) δύναται να καταβληθεί άμεσα 

στον επιθεωρητή ή εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 

ειδοποίησης από τον επιθεωρητή στα κατά 

τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και, με την καταβολή του χρηματικού 

ποσού, εκδίδεται απόδειξη στον εργοδότη ή στο 

πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη 

που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται - 
   
  (α) το όνομα ή/και η επωνυμία του 

εργοδότη που πιστεύεται ότι διέπραξε 

το αδίκημα, 
    
  (β) ο αριθμός μητρώου του εργοδότη, 
    
  (γ) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 
    
  (δ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης 

του αδικήματος, και 
    
  (ε) το ποσό που καταβλήθηκε: 
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      Νοείται ότι, αν το χρηματικό ποσό καταβληθεί 

πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 

ειδοποίησης ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται 

αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού 

αδικήματος. 
   
  (6) Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και η 

καταβολή του σχετικού ποσού δεν αποτελεί 

καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής 

απόφασης του δικαστηρίου για το ίδιο αδίκημα, το 

δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη το γεγονός 

αυτό  για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 95 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με - 

 (α) την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
   
  «Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.»· 
   
 (β) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 
   
  «(1Α) Η μεταφορά συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

μπορεί να πραγματοποιηθεί, νοούμενου ότι ο αιτητής 

δεν έχει συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία κατά την 

ημερομηνία μεταφοράς και έχει αρχίσει απασχόληση 

ως μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος μετά την 

επιστροφή του στην Κύπρο.»· 
   
 (γ) την αντικατάσταση του εδάφιου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
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  «(2)(α) Ασφαλισμένος δικαιούται βάσει του Κανονισμού 

Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρει από το Ταμείο σε 

συνταξιοδοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσό, 

σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 
   
         (β) Από την ημερομηνία μεταφοράς του πιο πάνω 

ποσού, όλες οι σε πίστη του ασφαλιστικές μονάδες 

που είχε κατά την ημερομηνία μεταφοράς δεν θα 

υπολογίζονται για σκοπούς θεμελίωσης δικαιώματος 

σε οποιασδήποτε παροχή.»· και 
   
 (δ) την αντικατάσταση του εδάφιου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
   
    «(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο 

τρόπος πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού του 

ασφαλισμένου και ο τρόπος υπολογισμού του 

μεταφερόμενου ποσού σύμφωνα με το εδάφιο (1), 

καθώς και οι διαδικασίες που αφορούν τα ποσά που 

μεταφέρονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) 

καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο.». 
  

 

 
Αρ. Φακ. 23.01.052.254-2011 

 

ΕΣΖ/ΦΜ 
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