
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

  
Αριθμός 51(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμους του 1980 μέχρι 2001 (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 2001. 

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 
98(Ι) του 2000 
99(Ι) του 2000  
2(Ι) του 2001. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

«Βοήθημα 
γάμου. 

28. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε πρόσωπο 
συνερχόμενο σε γάμο δικαιούται, από κοινού με το σύζυγο ή τη σύζυγο, σε 
βοήθημα γάμου εφόσον κατά τη σύναψη του γάμου ο σύζυγος ή η σύζυγος 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εισφοράς: 

 

  

  Νοείται ότι καθένας από τους συζύγους δικαιούται το 1/2 του ποσού.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 59 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

«Αύξηση 
παροχών για 
εξαρτώμενα. 

59.—(1) Όταν πρόσωπο το οποίο δικαιούται σύνταξη γήρατος, σύνταξη 
ανικανότητας ή σύνταξη αναπηρίας— 

  (α) Συζεί μετά της συζύγου του ή συντηρεί αυτή αποκλειστικά ή κατά 
κύριο λόγο ή ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση 
του συζύγου της ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του· ή 

  (β) συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικο τέκνο ή ανήλικο 
νεότερο αδελφό ή ανήλικη νεότερη αδελφή· ή 
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 (γ) ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του πατέρα 
του ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή της χήρας 
μητέρας του ή της μητέρας του η οποία δεν έχει συνάψει γάμο ή της 
οποίας ο σύζυγος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή 
προσώπου το οποίο έχει τη φροντίδα εξαρτώμενου παιδιού του, 

 τότε το εβδομαδιαίο ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται— 
Τέταρτος 
Πίνακας. 

(i) προκειμένου περί συντάξεως γήρατος ή συντάξεως ανικανότητας 
όπως καθορίζεται στο Μέρος III του Τέταρτου Πίνακα, 

Πέμπτος 
Πίνακας. 

(ii) προκειμένου περί συντάξεως αναπηρίας όπως καθορίζεται στο 
Μέρος IV του Πέμπτου Πίνακα. 

(2) Όταν γυναίκα η οποία δικαιούται επίδομα μητρότητας— 

 (α) Συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικο τέκνο ή ανήλικο 
νεότερο αδελφό ή ανήλικη νεότερη αδελφή· ή 

 (β) ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του πατέρα 
της ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή της χήρας 
μητέρας της ή της μητέρας της η οποία δεν έχει συνάψει γάμο ή της 
οποίας ο σύζυγος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή 
προσώπου το οποίο έχει τη φροντίδα εξαρτώμενου παιδιού· ή 

 (γ) ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του συζύγου 
της ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, 

Τέταρτος 
Πίνακας. 

τότε το εβδομαδιαίο ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται όπως καθορίζεται 
στο Μέρος IIΑ του Τέταρτου Πίνακα αν ο σύζυγος της δικαιούχου— 

 (i) είναι μόνιμα ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του· ή 
 (ii) δε συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την ίδια ή τα τέκνα 

της· ή 
 (iii) εκτίει ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 

ενός χρόνου· ή 
 (iv) είναι αγνοούμενος. 
 (3) Όταν πρόσωπο το οποίο δικαιούται σύνταξη χηρείας, χήρας, χήρου ή 

επίδομα αγνοουμένου με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 42— 
 (α) Συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικο τέκνο ή ανήλικο 

νεότερο αδελφό ή ανήλικη νεότερη αδελφή· ή 
 (β) ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του πατέρα 

του ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή της χήρας 
μητέρας του ή της μητέρας του η οποία δεν έχει συνάψει γάμο ή της 
οποίας ο σύζυγος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή 
προσώπου το οποίο έχει τη φροντίδα εξαρτώμενου παιδιού, 

 τότε το εβδομαδιαίο ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται— 
Τέταρτος 
Πίνακας. 

(i) προκειμένου περί συντάξεως χηρείας όπως καθορίζεται στο Μέρος 
III του Τέταρτου Πίνακα, 

Πέμπτος 
Πίνακας. 

(ii) προκειμένου περί συντάξεως χήρας ή χήρου όπως καθορίζεται στο 
Μέρος II του Πέμπτου Πίνακα. 
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 (4) Όταν πρόσωπο το οποίο δικαιούται επίδομα ασθενείας, ανεργίας ή 
σωματικής βλάβης— 

 (α) Συζεί μετά της/του συζύγου του/της ή συντηρεί αυτή/αυτόν 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο· ή 

 (β) συντηρεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ανήλικο παιδί ή 
ανήλικο νεότερο αδελφό ή ανήλικη νεότερη αδελφή· ή 

 (γ) ανέλαβε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του 
πατέρα του ο οποίος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή της 
χήρας μητέρας του ή της μητέρας του η οποία δεν έχει συνάψει γάμο 
ή της οποίας ο σύζυγος είναι ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του, ή 
προσώπου το οποίο έχει τη φροντίδα εξαρτώμενου παιδιού, 

 τότε το εβδομαδιαίο ύψος της βασικής παροχής αυξάνεται— 
Τέταρτος 
Πίνακας. 

(i) προκειμένου περί επιδόματος ασθενείας ή επιδόματος 
ανεργίας όπως καθορίζεται στο Μέρος II του Τέταρτου Πίνακα, 

Πέμπτος 
Πίνακας. 

(ii) προκειμένου περί επιδόματος σωματικής βλάβης όπως 
καθορίζεται στο Μέρος I του Πέμπτου Πίνακα: 

 Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του παρόντος 
άρθρου, ουδεμία αύξηση καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου 
αναφορικά με σύζυγο του/της οποίου/ας το ποσό των αποδοχών από την 
απασχόλησή του/της ή το ποσό της παροχής που δικαιούται κατά την ίδια 
περίοδο για την οποία καταβάλλεται το επίδομα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 
το ποσό της αύξησης της παροχής όπως αυτό καθορίζεται στα στοιχεία (i) 
και (ii). 

 (5) Σε περίπτωση κατά την οποία καταβάλλεται ταυτόχρονα παροχή και 
στους δύο συζύγους, η αύξηση που καταβάλλεται για τα εξαρτώμενα 
δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μόνο στο/ στη σύζυγο που 
δικαιούται αύξηση της παροχής σε μεγαλύτερο ύψος. 

 (6) Ουδεμία αύξηση παροχής καταβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, αναφορικά με οποιοδήποτε εξαρτώμενο το 
οποίο δικαιούται σύνταξη χηρείας, σύνταξη γήρατος, σύνταξη 
ανικανότητας, επίδομα αγνοουμένου, επίδομα ορφανίας, σύνταξη 
αναπηρίας, σύνταξη χήρας ή χήρου ή σύνταξη γονέως. 

 (7) Η αύξηση η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου αναφορικά με σύζυγο που συζούσε με το δικαιούχο κατά 
ή μετά το χρόνο χορήγησης της σύνταξης ή συντηρείτο από το δικαιούχο 
κατά ή μετά τον εν λόγω χρόνο, δύναται, κατά την κρίση του Διευθυντή, να 
καταβάλλεται στο σύζυγο ή στη σύζυγο εφόσον αυτός/ή έπαυσε να συζεί με 
το δικαιούχο. 

 (8) Η αύξηση η οποία καταβάλλεται για εξαρτώμενο δυνάμει του 
παρόντος άρθρου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται σύνταξη γήρατος, 
ανικανότητας, χηρείας, χήρας, χήρου, αναπηρίας ή επίδομα αγνοουμένου, 
παύει να καταβάλλεται στο δικαιούχο από την ημερομηνία από την οποία 
στον εξαρτώμενο καταβάλλεται κοινωνική σύνταξη με βάση τους περί 
Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμους. 25(Ι) του 1995  

56(Ι) του 1996  
53(Ι) του 1999  
12(Ι) του 2000  
97(Ι) του 2000. 
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 (9) Η αύξηση η οποία θα καταβαλλόταν στο δικαιούχο, αν δεν ίσχυαν οι 
διατάξεις του εδαφίου (8) του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

 (10) 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 

 

Τέταρτος 
Πίνακας. 

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 (7)· ή 

 

 (γ) η αύξηση καταβάλλεται για εξαρτώμενο όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εδαφίου (8) του παρόντος άρθρου.». 

 

4. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
Μέρους II αυτού με το ακόλουθο νέο Μέρος II: 

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 

 «Μέρος II - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 

Γεωργική απασχόληση όταν το απασχολούμενο πρόσωπο είναι ηλικίας κάτω των 
δεκαέξι ετών και ζει με τους γονείς του.». 

 

5.Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του Τέταρτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή στην πρώτη στήλη του Μέρους II αυτού των λέξεων 
και αριθμών «δι' ένα εξαρτώμενο, κατά το 1/2 αυτού διά δύο 
εξαρτωμένους και κατά τα 2/3 αυτού διά τρεις ή πλείονας εξαρτωμένους» 
(όγδοη, ένατη, δέκατη και ενδέκατη γραμμές) και την αντικατάστασή τους 
με τις ακόλουθες λέξεις και αριθμούς «για σύζυγο εξαρτώμενο και κατά το 
1/6 αυτού για κάθε άλλο εξαρτώμενο μέχρι ανώτατο αριθμό δύο άλλα 
εξαρτώμενα. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται αύξηση παροχής για 
σύζυγο εξαρτώμενο για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται 
στην επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 59, το ποσό της αύξησης της 
παροχής που θα καταβάλλετο για σύζυγο εξαρτώμενο καταβάλλεται σε 
άλλο εξαρτώμενο ο ανώτατος αριθμός των οποίων είναι τρεις.»· και 

 

με την προσθήκη στο Μέρος III αυτού μετά την παράγραφο (7) της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (8): 

 

 «(8) Σε περίπτωση ασφαλισμένης που δε δικαιούται σε αύξηση παροχής 
σύνταξης γήρατος ή ανικανότητας για σύζυγο εξαρτώμενο, καταβάλλεται 
αύξηση παροχής για ανώτατο αριθμό μέχρι δύο άλλα εξαρτώμενα και το ύψος 
της για κάθε άλλο εξαρτώμενο είναι ίσο με το 1/6 του ποσού της βασικής 
παροχής χωρίς αύξηση για εξαρτώμενα.». 

 

6. Ο Πέμπτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του Πέμπτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή στην πρώτη στήλη του Μέρους I αυτού των λέξεων και 
αριθμών «δι' ένα εξαρτώμενο, κατά το 1/2 αυτού διά δύο εξαρτωμένους και 
κατά τα 2/3 αυτού διά τρεις ή πλείονας εξαρτωμένους» (τρίτη, τέταρτη, 
πέμπτη και έκτη γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες 
λέξεις και αριθμούς «για σύζυγο εξαρτώμενο και κατά το 1/6 αυτού για κάθε 
άλλο εξαρτώμενο μέχρι ανώτατο αριθμό δύο άλλα εξαρτώμενα. Σε 
περίπτωση που δεν καταβαλλεται αύξηση 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3487, 6/4/2001 51(I)/2001



 

  παροχής για σύζυγο εξαρτώμενο για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στην 
επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 59, το ποσό της αύξησης της παροχής που θα 
καταβάλλετο για σύζυγο εξαρτώμενο καταβάλλεται σε άλλο εξαρτώμενο ο ανώτατος 
αριθμός των οποίων είναι τρεις.»· και 

  (β) με την αρίθμηση της τελευταίας παραγράφου του Μέρους IV αυτού σε παράγραφο 

«(1)» και την προσθήκη μετά την παράγραφο (1) της ακόλουθης νέας παραγράφου (2): 

  «(2) Σε περίπτωση ασφαλισμένης που δε δικαιούται σε αύξηση παροχής σύνταξης 
αναπηρίας για σύζυγο εξαρτώμενο, καταβάλλεται αύξηση παροχής για ανώτατο αριθμό 
μέχρι δύο άλλα εξαρτώμενα και το ύψος της για κάθε άλλο εξαρτώμενο είναι ίσο με το 
1/6 του ποσού της βασικής παροχής χωρίς αύξηση για εξαρτώμενα.». 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

 7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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