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Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί
σημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 114(1) του 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Brttrfijirr).
EtprjptpiSa
E.E.:L200,
7.6.2004, σ. 1·
Ε.Ε.: L284,
30.10.2009, σ. 43.

Για σκοπούς συμβατότητας με το Άρθρο 11, παράγραφος 4, του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλειας, ως έχει τροποποιηθεί τελευταία από τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 988/2009.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο του 2010 (που στο εξής θα
59(1) του 2010.
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι
μέχρι (Αρ. 2) του. 2010.
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Τροποποίηση του 2. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
Πρώτου Πίνακα
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο 2 του Μέρους Ι, αυτού,
της φράσης «έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο» με τη
φράση «εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ως έχει τροποποιηθεί
τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.988/2009 και ως
περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται»- και

(β)

με την προσθήκη στο Μέρος II αυτού, αμέσως μετά την
παράγραφο 5, της ακόλουθης νέας παραγράφου 6:
«δ.Απασχόληση προσώπου(α)

το οποίο εμπίπτει εντός των διατάξεων της
παραγράφου 2 του Μέρους Ι του Πρώτου Πίνακα,

(β)

το οποίο απασχολείται σε πλοίο υπό τη σημαία της
Δημοκρατίας για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει
τους έξι μήνες,

(γ)

το οποίο δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην
Κύπρο, και

(δ)

το οποίο είναι ασφαλισμένο σε άλλη χωρά;-;»;.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gav.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €68,00

