
 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 99(Ι) του 2000  

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(Ι) του 1993  
18(Ι) του 1995  
55(Ι) τον 1996  
87(Ι) του 1997  
80(Ι) του 1998  
84(Ι) του 1998  
55(Ι) του 1999  
98(Ι) του 2000. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 2000 (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 (Αρ. 2) του 2000. 

 

Τροποποίηση του 
Τέταρτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

2. Το Μέρος III του Τέταρτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση, από την παράγραφο (6) αυτού, των λέξεων «εβδομήντα 
επτά» όπου αυτές απαντώνται με τις λέξεις «ογδόντα πέντε»· και 

 (β) με την προσθήκη, μετά την υφιστάμενη επιφύλαξη της παραγράφου (6) αυτού, της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι το ποσό της δαπάνης που συνεπάγεται η αύξηση του ποσοστού 
του εβδομήντα επτά επί τοις εκατόν σε ογδόντα πέντε επί τοις εκατόν θα καλύπτεται από 
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.». 

Έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 
2000. 
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