
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3551 της 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός ) (Αρ. 4) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 143(Ι) του 2001 

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) (Αρ. 
4) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 
1980 μέχρι (Αρ. 3) του 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. 4) του 2001. 

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 
98(Ι) του 2000 
99(Ι) του 2000 

2(Ι) του 2001 
51(Ι) του 2001 

135(Ι) του 2001.
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Τροποποίηση του 
άρθρου 36 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (3). (4), (6), 
(7) και (8) αυτού και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (5) και (9) σε (3) και (4). 
αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 38 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού.

Τροποποίηση του 
άρθρου 61 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού μετά τη λέξη «εδικαιούτο» (πρώτη και 
δεύτερη γραμμή) των λέξεων «με βάση τη δική του ασφάλιση», και 

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 «(3) Πρόσωπο το οποίο δικαιούται σύνταξη χηρείας, επίδομα αγνοουμένου με βάση το 

εδάφιο (1) του άρθρου 42 ή σύνταξη χήρας, δικαιούται να λαμβάνει συγχρόνως και σύνταξη 
γήρατος, σύνταξη ανικανότητας ή σύνταξη αναπηρίας, επίδομα μητρότητας. επίδομα 
ασθενείας, επίδομα ανεργίας ή επίδομα σωματικής βλάβης, ανάλογο με την περίπτωση: 

 Νοείται ότι πρόσωπο που δικαιούται συγχρόνως δυο παροχές, δικαιούται αύξηση για 
εξαρτώμενους μόνο στην παροχή της οποίας η αύξηση για εξαρτωμένους είναι μεγαλύτερη 
και αν η αύξηση για εξαρτωμένους είναι ίδια και στις δύο παροχές τότε αυτή καταβάλλεται 
στην παροχή που χορηγήθηκε πρώτη.». 

Τροποποίηση του 
Τέταρτου  
Πίνακα του βασικού 
νόμου. 

5. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο Μέρος III 
αυτού της ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(9) Όταν πρόσωπο δικαιούται συγχρόνως— 

(α) Σύνταξη χηρείας ή σύνταξη χήρας και σύνταξη γήρατος, ανάλογα με την περίπτωση, 
ή 

 (β) σύνταξη χηρείας ή σύνταξη χήρας και σύνταξη ανικανότητας, ανάλογα με την 
περίπτωση, το ολικό ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης γήρατος το οποίο η χήρα θα εδικαιούτο αν 
κατέβαλλε εισφορές πάνω στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για την περίοδο από 
της ενάρξεως της ασφαλίσεως του συζύγου της ή της ιδίας, οποιαδήποτε είναι 
προγενέστερη μέχρι της συμπλήρωσης της συντάξιμης ηλικίας της.». 

Τροποποίηση του 
Πέμπτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

6. Ο Πέμπτος Πίνακας τον βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο Μέρος IV 
αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(3) Όταν πρόσωπο δικαιούται συγχρόνως σύνταξη χηρείας ή σύνταξη χήρας και σύνταξη 
αναπηρίας που καταβάλλεται λόγω εργατικού ατυχήματος ή νόσου, ανάλογα με την 
περίπτωση, το ολικό ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό της συμπληρωματικής σύνταξης γήρατος το οποίο η χήρα θα εδικαιούτο αν κατέβαλλε 
εισφορές πάνω στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για την περίοδο από της ενάρξεως 
της ασφαλίσεως του συζύγου της ή της ιδίας, οποιαδήποτε είναι προγενέστερη μέχρι της 
συμπλήρωσης της συντάξιμης ηλικίας της.». 

Έναρξη της ισχύος 
του  παρόντος Νόμου. 

7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 
2001. 
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