
 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 98(Ι) του 2000  

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 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 
1980 μέχρι 1999 (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 2000. 

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. 

 

2. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
εδάφιο (6) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (7): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 59 του βασικού 
νόμου. 

«(7) Το ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης το οποίο προστίθεται στο ποσό της 
βασικής σύνταξης του δικαιούχου και που αφορά εξαρτώμενο, όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο (1) του Μέρους III του Τέταρτου Πίνακα, επαναφέρεται στο δικαιούχο στις 
περιπτώσεις που- 

(α) Το εξαρτώμενο παύει να θεωρείται εξαρτώμενο του δικαιούχου, ή  
(β) η αύξηση καταβάλλεται προς σύζυγο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
(4), ή 

 

(γ) η αύξηση καταβάλλεται για εξαρτώμενο όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου (5).». 

 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο τέλος του της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της πιο κάτω 
επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 88 του βασικού 
νόμου. 

«Νοείται ότι στο ποσό της συμπληρωματικής παροχής περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε 
τμήμα αυτής που προστίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου στο ποσό της βασικής σύνταξης 
γήρατος, χηρείας ή ανικανότητας, όταν αυτό είναι κατώτερο του ανώτατου ποσού της 
βασικής σύνταξης που θα μπορούσε να καταβληθεί στο δικαιούχο.». 

 

4. -(1) Τηρουμένης της διάταξης του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει 
από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Η ισχύς του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 
2000. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3417, 7/7/2000 98(I)/2000


