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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
2010 ΕΩΣ ΑΡ. (2) ΤΟΥ 2014

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται

59(Ι) του 2010

μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 έως

114(Ι) του

(Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

2010

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται

126(Ι) του

μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως

2010

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών

2015.

2(Ι) του 2012
37(Ι) του 2012
170(Ι) του
2012
193(Ι) του
2012
106(Ι) του
2014
194(Ι) του 2014.
Τροποποίηση

2.

του άρθρου 29

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
(α) Με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο
τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) με άνω τελεία
και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
παραγράφου (γ) πριν από την επιφύλαξη αυτού:
«(γ) σε περίπτωση τοκετού που απολήγει στη γέννηση
περισσότερων

του

ενός

τέκνου,

για

χρονικό

διάστημα δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων,
αυξανόμενο κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε
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τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό,
αρχομένων όπως ορίζεται στην παράγραφο (α) του
παρόντος εδαφίου:»· και
(β) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου
(7), αμέσως μετά τη φράση «περίοδο των δεκαοκτώ (18)
εβδομάδων»

(δεύτερη

γραμμή),

της

φράσης

«αυξανόμενη κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε τέκνο
πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό».
Τροποποίηση

3.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν,

του βασικού

αμέσως μετά το άρθρο 99, του ακόλουθου νέου άρθρου 100:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου
100.
«Μεταβατική 100.
διάταξη.

Οι

διατάξεις

περί

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015

176(Ι) του τυγχάνουν
2015.

του

εφαρμογής

και

σε

σχέση

με

ασφαλισμένη στην οποία καταβάλλεται επίδομα
μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του πιο πάνω Νόμου, αυξανόμενης της
περιόδου

καταβολής

του

κατά

τέσσερις

(4)

εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον
ίδιο τοκετό.».
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