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Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 17 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ 1989 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι (Αρ. 2) του 1989 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 μέχρι 1990. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του ορισμού «συντάξιμος ηλικία» με τον ακόλουθο 
νέο ορισμό: 

«'συντάξιμη ηλικία* σημαίνει για τους άνδρες την ηλικία των 
εξήντα πέντε ετών και για τις γυναίκες την ηλικία των εξήντα τριών 
ετών». 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «ηλικίας των εξήκοντά 
πέντε ετών» (τέταρτη και πέμπτη γραμμές) με τις λέξεις 
«συντάξιμης ηλικίας»· 

(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «ηλικίαν των εξήκοντα πέντι. 
ετών» (ένατη και δέκατη γραμμές) ^με τις λέξεις «συντάξιμη 
ηλικία». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση των λέξεων «ηλικίας των εξήκοντα πέντε ετών» 
(έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «συντάξιμης ηλικίας». 

5. Η επιφύλαξη του εδαφίου (7) του άρθρου 36 τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων «ηλικίας των εξήκοντα πέντε ετών» (τελευ
ταία γραμμή) με τις λέξεις «συντάξιμης ηλικίας». 

6. Ασφαλισμένη η οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, είναι ηλικίας μεταξύ εξήντα τριών και εξήντα 
πέντε ετών θεωρείται ότι συμπλήρωσε τη συντάξιμη ηλικία κατά την εν 
λόγω ημερομηνία. 

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει στις 2 Απριλίου 1990. 
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