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Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως (Αρ. 3) του 1987 (εν 
τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1988. 

2. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της διαγραφής του αριθμού «15.5%» (τρίτη γραμμή) και της 

αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «14.5%»· 
(β) #τά της διαγραφής του αριθμού «12» (τετάρτη γραμμή) και της 

αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «11». 
3. Το εδάφιον (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου καταργείται και 

αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(2) Τηρουμένων των εν τοις εφεξής αναφερομένων διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, επίδομα μητρότητος καταβάλλεται διά χρο

νικόν διάστημα δώδεκα εβδομάδων, αρχόμενον οιανδήποτε 
εβδομάδα από της έκτης μέχρι και της δευτέρας εβδομάδος προ 
της εβδομάδος του αναμενόμενου τοκετού: 

Νοείται ότι— 
(α) εάν η δικαιούμενη εις επίδομα μητρότητος γυνή απο

βιώση, ουδέν επίδομα καταβάλλεται διά το μετά τον 
θάνατον αυτής χρονικόν διάστημα* 

(β) εάν ο τοκετός επισυμβή μετά την εβδομάδα του ανα

μενόμενου τοκετού, τηρούμενης της προηγουμένης επι

φυλάξεως, το χρονικόν διάστημα διά το οποίον κατα

βάλλεται το επίδομα αυξάνεται κατά τον αριθμόν των 
εβδομάδων αι οποίαι μεσολαβούν μεταξύ της εβδομάδος 
του αναμενόμενου τοκετού και της εβδομάδος εντός της 
οποίας επισυνέβη ο τοκετός· 

ίγ) εάν ο τοκετός επισυμβή πριν από την εβδομάδα του ανα

μενόμενου τοκετού, η εβδομάς εντός της οποίας επισυνέβη 
ο τοκετός θα θεωρήται διά τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου ως εβδομάς του αναμενόμενου τοκετού.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 

10 του 1985 
Πότου 1985 

4 του 1987 
199 του 1987 
214 του 1987. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 


