
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 132(I) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ 2002 
 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 3, 19 μέχρι 22, 52 μέχρι 55, 69 και 70 της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας» (EE L 149 της 05.07.1971, σ. 2), όπως αυτός 
τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1386/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση των 
Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, για την εφαρμογή των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των 
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του 
Συμβουλίου, για τον τρόπο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71» (EE L 187 
της 10.07.2001, σ. 1). 

 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(I) του 1992 
64(I) του 1993 
18(I) του 1995 
55(I) του 1996 
87(I) του 1997 
80(I) του 1998 
84(I) του 1998 
55(I) του 1999 
98(I) του 2000 
99(I) του 2000  

2(I) του 2001  
51(I) του 2001 

135(I) του 2001 
143(I) του 2001 
71(I) του 2002. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμους του 1980 μέχρι 2002 (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 2002. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'κράτος μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 

'τρίτη χώρα' σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·». 
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού της λέξης «τριπλάσιο» 
(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «ποσόν»· και 

 

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού· 
 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 58 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτού με άνω 
τελεία· και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την επιφύλαξη αυτού, των ακόλουθων νέων 
επιφυλάξεων: 

 

«Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση προσώπου για το οποίο ισχύει η πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 'Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους 
μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητας', όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το παρόν εδάφιο 
εφαρμόζεται για κάθε χρονική περίοδο κατά την οποία αυτό απουσιάζει από την Κύπρο ή 
από άλλο κράτος μέλος και βρίσκεται σε τρίτη χώρα: 

 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση που πρόσωπο που αναφέρεται στη δεύτερη 
επιφύλαξη απουσιάζει από την Κύπρο ή από άλλο κράτος μέλος και βρίσκεται σε τρίτη 
χώρα για σκοπούς θεραπείας λόγω ανικανότητας, η οποία άρχισε πριν την αναχώρησή του 
από την Κύπρο ή από άλλο κράτος μέλος, η καταβολή του επιδόματος ασθενείας ή 
σωματικής βλάβης για τη χρονική περίοδο της απουσίας του αυτής πραγματοποιείται με 
την έγκριση του Διευθυντή, μετά την επιστροφή του προσώπου αυτού στην Κύπρο ή σε 
άλλο κράτος μέλος.». 

 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που 
δημοσιεύεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
νόμου. 
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