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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3276 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημο

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

Αριθμός 80(1) του 1998 
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 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 1997 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 
μέχρι 1998. 

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(1) του 1992 
64(1) του 1993 
18(1) του 1995 
55(1) του 1996 
87(1) του 1997. 

<2. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση 
του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: ϊουίΧΧ)32 

«(2) Ο ανώτατος αριθμός ημερών για τις οποίες καταβάλλεται επίδομα νόμου, 
ασθενείας και ανεργίας σε κάθε περίοδο διακοπής της απασχόλησης είναι 

' 156 ημέρες για το καθένα από τα επιδόματα αυτά: 
Νοείται ότι κανείς δε δικαιούται επίδομα όπως αναφέρεται πιο πάνω 

για τις πρώτες τρεις ημέρες οποιασδήποτε διακοπής της απασχόλησης. 

(1165) 



N.80(I)/98 1166 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
χου βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 72 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του Τέταρτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Επίσης πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις εισφοράς, δυνάμει ασφαλι
στέων αποδοχών που έχουν καταβληθεί δυνάμει του άρθρου 12 δε δικαι
ούται επίδομα ασθενείας για τις πρώτες δεκαοκτώ ημέρες της περιόδου 
διακοπής, εκτός εάν η ανικανότητα του για εργασία οφείλεται σε ατύχημα 
ή αν μέσα σε τέσσερις ημέρες από την έναρξη της ανικανότητας του για 
εργασία το πρόσωπο αυτό εισέρχεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα για συνεχή 
περίοδο έξι τουλάχιστον ημερών, ενώ πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέ
σεις εισφοράς, δυνάμει ασφαλιστέων αποδοχών που έχουν καταβληθεί 
δυνάμει της πραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15, δε δικαιούται 
επίδομα ανεργίας για τις πρώτες τριάντα ημέρες της περιόδου αυτής.». 
3. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
«(1) Πρόσωπο που εξαντλεί πλήρως το δικαίωμα του ως προς 

τις παροχές που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 32, επανακτά το 
δικαίωμα αυτό με την καταβολή εισφορών πάνω σε ασφαλιστέες 
αποδοχές ίσες τουλάχιστο με εικοσιεξαπλάσιο του εβδομαδιαίου 
ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών σε σχέση με περιό
δους εισφορών οι οποίες αρχίζουν μετά την ημερομηνία εξάντ
λησης του δικαιώματος του, για καταβολή επιδόματος ανεργίας ή 
ασθενείας, σε καμιά όμως περίπτωση δεν επανακτά το δικαίωμα 
για επίδομα ασθενείας ή ανεργίας, εκτός αν παρέλθουν δεκατρείς 
ή είκοσι έξι εβδομάδες, αντίστοιχα, από την ημερομηνία εξάντ
λησης του σχετικού δικαιώματος: 

Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία 
των εξήντα ετών και δε λαμβάνει σύνταξη επανακτά το δικαίωμα 
του για επίδομα ανεργίας σαν να επρόκειτο για επίδομα ασθε
νείας. Για τους σκοπούς της επιφύλαξης αυτής, 'σύνταξη' 
σημαίνει οποιαδήποτε σύνταξη αφυπηρέτησης από επαγγελματικό 
σχέδιο συντάξεων η οποία δεν υπολείπεται του ποσού των 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ή εφάπαξ πληρωμή από ταμείο 
προνοίας ίση τουλάχιστο με το δεκαπλάσιο του ετήσιου ποσού 
των εν λόγω αποδοχών κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης.»· 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και με την αναρίθμηση του 
εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). 

4. Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 
εδαφίου ΙΑ. 

5. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στο Μέρος III αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου και με την 
αναρίθμηση των παραγράφων (1) έως (6) σε παραγράφους (2) έως (7): 

«(1) Σε περίπτωση στην οποία το ύψος της βασικής σύνταξης γήρατος, 
χηρείας ή ανικανότητας είναι κατώτερο του ανώτατου ποσού της βασικής 
σύνταξης που θα μπορούσε να καταβληθεί στο δικαιούχο, προστίθεται .στο 
ύψος της βασικής σύνταξης τμήμα της συμπληρωματικής σύνταξης μέχρι 
το ανώτατο ποσό της βασικής σύνταξης που θα μπορούσε να καταβληθεί 
στο δικαιούχο και το ύψος της συμπληρωματικής σύνταξης μειώνεται 
ανάλογα.». 
6.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) η ισχύς του 

παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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(2) Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται 
και στις περιπτώσεις παροχών των οποίων η σχετική ημερομηνία είναι πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, ενώ ο δικαιούχος δεν έχει εξαντ
λήσει το δικαίωμα στην παροχή κατά την ημερομηνία αυτή. 

(3) Οι διατάξεις της νέας παραγράφου (1) του Μέρους III του Τέταρτου 
Πίνακα εφαρμόζονται και για τις συντάξεις γήρατος, χηρείας ή ανικανότητος 
των οποίων η σχετική ημερομηνία είναι πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του Νόμου αυτού, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταβάλλεται οποια
δήποτε αύξηση σε δικαιούχο της σύνταξης για περιόδους προγενέστερες της 
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


