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Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996, εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

25(1) του 
1995. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 56(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1995 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χορήγησης Κοινωνικής 

Σύνταξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμο του 1995 (που στο εξής θα αναφέρεται 
ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμοι του 1995 και 1996. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της παραγράφου (γ) με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

"(γ) δε δικαιούται από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή, 
της οποίας το μηνιαίο ύψος είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το 
μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης, όπως καθορίζεται στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 4.". 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

"(1) Το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης στην περίπτωση προσώπου 
το οποίο δε δικαιούται από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη η άλλη παρόμοια 
πληρωμή είναι ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό του εκάστοτε μηνιαίου 
ανώτατου ποσού της βασικής παροχής σύνταξης γήρατος το οποίο θα 
μπορούσε να καταβληθεί σε δικαιούχο σύνταξης γήρατος χωρίς εξαρ

τώμενο.". 
(β) Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

"(2) Στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο δικαιούται από 
οποιαδήποτε πηγή σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή της οποίας το 
μηνιαίο ύψος είναι κατώτερο του ύψους της κοινωνικής σύνταξης το οποίο 
καθορίζεται στο εδάφιο (1), το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης 
είναι τόσο, ώστε προστιθέμενο στο μηνιαίο ύψος της σύνταξης ή άλλης 
παρόμοιας πληρωμής να μην υπερβαίνει το καθοριζόμενο στο εδάφιο (1) 
μηνιαίο ύψος. 
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(3) Για σκοπούς καθορισμού του μηνιαίου ποσού της κοινωνικής σύ

νταξης, με βάση το εδάφιο (2) για οποιοδήποτε έτος λαμβάνεται υπόψη 
το μηνιαίο ύψος της σύνταξης ή άλλης παρόμοιας πληρωμής το οποίο 
καταβλήθηκε στο δικαιούχο το Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου. Αν 
η σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή χορηγήθηκε μετά το Νοέμβριο, 
λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ύψος της μέσα στον πρώτο μήνα της χο

ρήγησης της.". 
(γ) Με την αναρίθμηση των εδαφίων (2) και (3) σε εδάφια (4) και (5), 

αντίστοιχα. 
4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την πιο κάτω νέα παρά του βασικού 

νόμου. 
γράφο: ^ 

"(α) Αν αποκτήσει από οποιαδήποτε πηγή δικαίωμα σύνταξης ή άλλης 
παρόμοιας πληρωμής της οποίας το ύψος είναι τουλάχιστον ίσο 
ή μεγαλύτερο από το ύψος της κοινωνικής σύνταξης, όπως 
καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4· ή". 

(β) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
"(β) αν είναι εξαρτώμενος για τον οποίο καταβάλλεται σε πρόσωπο 

το οποίο δικαιούται σύνταξη γήρατος, ανικανότητας, χηρείας, 
χήρου, αναπηρίας ή επίδομα αγνοουμένου, αύξηση, της οποίας 
το μηνιαίο ύψος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του μηνιαίου ύψους της 
κοινωνικής σύνταξης, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 
4· ή". 

(γ) Με την αναρίθμηση της παραγράφου (β) σε παράγραφο (γ). 
5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει κατά την ημερομηνία 

που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


