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Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δη
μοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

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(1) του 1992 
64(1) του 1993 
18(1) του 1995 
55(1) του 1996. 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 60 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 87(1) του 1997 
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) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοι

νωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 1996 (που στο εξής θα αναφέ

ρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 μέχρι 
1997. 

2. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
άρθρο: 
«Απαιτήσεις 60.—(1) Ανεξαρτήτως των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος 
καιπληρωμαΐ. Νόμου, το δικαίωμα εις οιανδήποτε παροχήν ήρτηται εκ της προς 

τούτο υποβολής αιτήσεως. Κανονισμοί δε θέλουσι προβλέψει περί 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, των περιστάσεων υψ' ας 
η τοιαύτη προθεσμία παρατείνεται, του τρόπου υποβολής αιτήσε
ως και των περιστάσεων υφ' ας, είτε υπεβλήθη αίτησις είτε μη, το 
προς λήψιν παροχής δικαίωμα απόλλυται λόγω παραλείψεως ή 
καθυστερήσεως εις την υποβολήν αιτήσεως ή την είσπραξιν της 
πληρωμής. 

(2) Ανεξαρτήτως των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, Κανονισμοί θέλουσιν ωσαύτως προβλέψει περί του χρό
νου και τρόπου πληρωμής οιασδήποτε παροχής, του χρόνου ενάρ
ξεως της καταβολής της το πρώτον χορηγούμενης παροχής και του 
χρόνου καθ' ον τίθενται εν ισχύι τυχόν μεταβολαί εις το ύψος της 
παροχής, δύνανται δε ωσαύτως να προβλέψωσι περί του υπολογι
σμού της παροχής διά χρονικάς περιόδους άλλας ή της μιας εβδο
μάδος.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


