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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ταμείων Προνοίας Νόμος του 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύ

σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

« 'Αριθμός 44 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΔΙ ΕΠΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙίΑΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς (ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.ΗΕΓΣΑΓΩΓΙΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Ταμείων Προνοίας. Συνοπτικής 

Νόμος (του 1981. τίτλος. 
ΐ2. Έ ν τω παρόντι Νόιμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 

διάφορος έννοια— 
«Διαχειριστική Επιτροπή» άναφορικώς προς οιονδήποτε ταμεΐον 

προνοίας σηιμαίνει την Διαχειριστική ν Έπιτροπήν τήν δριζομένην 
δυνάμει του κοπαστατικοϋ του ταμείου, ώς προβλέπεται ύπό του 
άρθρου 14" 

ι«ιΔΰκοκ3τήριον Εργατικών Διαφορών» σημαίνει τό .δυνάμει του β τοϋ 1967 
άρθρου 12 τών περί Ετησίων 'Αδειών μετ* 'Απολαβών Νόμων του 25 τοϋ 1968 
1967 εως 1980 καθιΐδρυθέν Δικαστήριον Εργατικών Διαφορών καΐ 23 τοϋ 1969 
περιλαμβάνει παν Τμήμα αύτου" 34 τοϋ 1972 

66 τοΰ 1972 
5 τοϋ 1973 

85 τοϋ 1979 
55 τοΰ 1980. 

«εργοδότης» σηιμαίνει οιονδήποτε έργοδότην ό όποιος εισφέ
ρει είς ταμεΐον προνοίας δυνάμει τοΟ καταστατικού αύτόΟ καΐ 
περιλαμβάνει τήν Κυδέρνησιν της Δημοκρατίας* 

«"Εφορος» σηιμαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 ,δρυζάμενον 
"Εφορον ταμείων προνοίας' 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους ύπό τοΟ 
Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος Νόμου* 

«καταστατικόν» σηιμαίνει τους κανόνας τους διέποντας τήν λει
τουργίαν ταμείου προνοίας* 

(725) 
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«λειτουργούν ταμεΐον προνοίας» σημαίνει ταμεΐον προνοίας 
Ιδρυθέν προ της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου, έφ' δσον τούτο δεν έχει διαλυθη προ της ημερομηνίας 
ταύτης* 

«μέλος» σημαίνει μισβωτόν ό όποιος κατέβαλεν ή καταβάλλει 
ή υπέρ του οποίου κατεβλήθησαν ή καταβάλλονται είσφοραΐ είς 
ταμεΐον προνοίας δυνάμει του καταστατικού αύτοΟ, έφ* δσον 
οδτος δέν απώλεσε τήν ΊδιότηΓΓα του μέλους δυνάμει του τοιούτου 

,.:, , „.. καταστοΓΓίκου* ... 

*"""'" ; "' «μητρώον» σημαίνει το ' μητρώο ν ταμείων προνοίας τό τηρού
μενον ύπό του Εφόρου δυνάμει του άρθρου 4' 

«μισθωτός» σημαίνει μισθωτόν έν τη έννοια του περί Κοινωνι
4τοϋΐ980. κών 'Ασφαλίσεων.'Νόμου του 1980" 

«ταμεΐον προνοίας» σηιμαίνει οιονδήποτε ταμεΐον ή σχέδιον τό 
όποιον— 

(ι) προβλέπει δια τήν καταδολήν χρηματικών παροχών προς 
ν,· ' μισθωτούς έν περιπτώσει τερματισμού της απασχολή

σεως, μονίμου άνικανότητος προς έργασίαν, άφυπηρετή
σεως ιή Θανάτου" καΐ 

(ιι) χρηματοδοτείται δια περιοδικών είσφορών όπό τών 
μισθωτών ή τών εργοδοτών αυτών ή ύπό αμφοτέρων, 

s .: εξαιρουμένου, δμως, οιουδήποτε ταμείου ή σχεδίου ίδρυθέν
' . ' " . "τός "δυνάμει νόμου*' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εργασίας καΐ Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων' 

«ώφέ.ληιμα» σημαίνει ώφέληιμα καταβαλλόμενον έκ ταμείου 
προνοίας δυνάμει.του καταστατικού αύτου. 

, 3 . , Ό Υπουργός ορίζει δημόσιον ύπάλληλον υπηρετούντα παρά 
τω Ύπουργείω Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων ώς "Εφο
ρον ταμείων προνοίας, οδτος δε έχει τήν εύθύνην εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου: και άσκεΐ πασαν έτερον έξουσίαν καΐ εκτελεί παν 
έτερον καθήκον ή ύπη.ρεσίαν καθοριζομένην ή άνατιθεμένην αύτώ 
.ύπό του παρόντος Νόμου. 

; ΜΕΡΟΣ Δ ΕΥΓΕ Ρ ΟΝ.—ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑ Ι ΝΟΜ ΙιΚΗ 
:..  : ·: ΠΡΟΣΩΠΙΚαΤΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

4. Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου ό "Εφορος τηρεΐ μη;
τρώόν; ταμείων πρόνοιας ε'ις τό όποιον καταχωρίζονται ή επωνυμία, 
ήέδρα, ή ημερομηνία Ιδρύσεως και ή ημερομηνία έγγραφης έκα
στου ταμείου "προνοίας. 

5.—(1), Εντός έξήκοντα ήμερων από της ιδρύσεως ταμείου 
προνοίας ή Διαχειριστική 'Επιτροπή ή ol ίορυται αύτου ύπέχουσιν 
ύποχρέωσιν δπως ύποβάλωσιν αΐτησιν προς τον "Εφορον προς έγ
γραφη ν του ταμείου. 

\\- .(2)^ Ή αίτησις έγγραφης συνοδεύεται ύπό του καταστατικού του 
ταμείου προνοίας υπογεγραμμένου ύπό τών αΐτητών και δηλώσεως 
άναφερούσης τά ονόματα και τάς διευθύνσεις τών ιδρυτών ή τών 
μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

r .(3) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (2), ό "Εφορος 
δύναται, νά απαίτηση παρά τών αίτητών δπως προσαγάγωσι τοι
αύτα .έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίας άτινας ήθελε κρίνει αναγ
καίας προς έξέτασιν τής αιτήσεως. . 

Έγγραφη. 5. 'Εφ' δσον ό "Εφορος ήθελεν ίκανοποιηθή δτι συντρέχουσιν οι 
νόμιμοι δροι και δτι τό καταστατικόν του ταμείου προνοίας συνά

Έφορος 
ταμείων 
προνοίας. 

Μητρώον 
ταμείων 
προνο.ίας. 

Αίτησις 
έγγραφης 
ταμείου . 
προνοίας. 
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δει προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου,, δέχεται τήν αΐτησιν, 
εγγράφει το ταμεΐον προνοίας έν τω μητρώω κα ι εκδίδει πιστο
ποιητι.κόν έγγραφης. 

7.—(1) Το ταμεΐον προνοίας άποκτα νομικήν προσωπικότητα έπί Νομική"
τη έγγραφη του εις το μητρώον, ή οποία άπόλλυται έπί τη δια

 π
Ρ°

σωπι


λόσει τοΟ ταμείου.
 κ της

' 

(2), Το πιστοποιητικόν έγγραφης αποτελεί, πλην τών περιπτώ
σεων καθ* ας τοΰτο ήθελεν άποδειχθή άνακληθέν ή . άκυρωθέν,. 
άναμφισδήτητον άπόδειξιν περί της έγγραφης του ' ταμείου προ
νοίας, περί της ημερομηνίας έγγραφης αυτοί) κα ι περί τηρήσεως 
άπασών τών νομίμων προϋποθέσεων. 

8.— (1) Τηιρουμένων τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, παν καταστατικόν 
τοομεΐον προνοίας διέπεται ύπό του καταστατικού αύτοό. ταμείου 

(2) Το καταστατικόν ταμείου προνοίας δέον δπως καθσρίξη—
 προνο α ς

· . .   ■·,■ 
(α) την έπωνυμίαν και την εδραν του ταμείου προνοίας,, 
(β), τους δρους της εισδοχής τών μελών κα ι τάς συνθήκας 

όφ? ας ταΟτα παύουν νά είναι μέλη, 
(γ), τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τών μελών,, 
(δ) τήν Διαχειριστικήν Έπιτροπήν του ταμείου προνοίας ώς 

κα ι τους δρους της εκλογής ή διορισμού και ποώσεως τών 
μελών αυτής και τάς αρμοδιότητας κα ι τους δρους λε ι 
τουργίας αυτής,, 

(ε), τους δρους ύφ' ους δύναται νά συγκαλήται, συνεδριάζη 
κα ι άποφασίζη ή συνέλευσις τών μελών,,. 

(στ) τους δρους ύφ' οϋς δύναται νά τροποποιηιθη το καταστα
τικόν, 

(ιζ) το ποσόν ή ποσοστόν εισφορών τών .μελών και ντου" εργο
δότου» ■ " , ' ■ ' ; ' ; ' " ' ' ■ . 

(η) την τήρησιν και ελεγχον.τών λογαριασμών του ταμείου 
προνοίας, .και 

(θ) τους δρους διαλύσεως αύτου. 
(3) Ουδέν μέλος ταμείου προνοίας δύναται νά εχη πέραν της 

μιας ψήφου δυνάμει του καταστατικού του ταμείου προνοίας. \ 

9. 'Οσάκις ό "Εφορος άπορρίπτη αΐτησιν προς έγγραφήν ταμείου Άπόρριψις 
προνοίας,, αποστέλλει προς τους αίτη,τάς,, εντός δέκα. ήμερων άπό

 αίτ
ή

σ
εως 

τής οικείας αποφάσεως, εγγραφον γνωστοποίησιν του γεγονότος,. £
ρ ό

£ . 
περιλαμδάνουσαν κάί το αίτιολογικόν τής αποφάσεως. 

10.— (il)' Ό "Εφορος Ιδύναται κατά πάντα χρόνον νά άκϋρώση 'Ανακλησιςή 
ή άνακαλέση πιοτοποιητικόν ίέγγραφής ταμείου προνοίας, έάν άπο άκύρωσις 
δειχίθή δτ ι το ταμεΐον προνοίας έσικεμμένως και παρά τήν σχετικήν ™^^°^Γ;/.: 
προειδοποίησα/ του Εφόρου παρέβη οιανδήποτε τών διατάξεων του έγγραφης, 
παρόντος 'Νόμου ή του καταστατικού αύτου ή. δτι έπαυσεν ύφιστά
μενον., ■■■·"·.·■■■ 

1(2) Πριν ή άνακ'ληθή ή άκυρωθή πιοτοποιητυκόν έγγραφης 
ταμείου προνοίας, ό "Εφορος παρέχει τω ταμείω προνοίας εγγρα
φον προειδοποίησα/ ενός τουλάχιοτον μηνός καθορίζουσαν τους 
λόγους τής σκοπούμενης ανακλήσεως ή ακυρώσεως. . 
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Έγγραφη 
τροποποιή

σεων κατα

στατικού 
ταμείου 
προνοίας. 

Γνωστο

ποίησις 
αλλαγών 
της Διαχει

ριστικής 
.'Επιτροπής 
ταμείου 
προνοίας. 

Συνέπεια 
παραλείψεως 
έγγραφης, 
απορρίψεως 
αΐτήσεως . 

'έγγραφης 
κ.λ.π. 

11.. Πάσα τροποποίησις του καταστατικού δύναται νά ίσχύη ανα
δρομικώς από της ψηφίσεως της, άλλα μόνον μετά τήν έγκριση/ και 
έγγραφήν αυτής εις τό μητρώον, κοπτόπιν έγγραφου αιτήσεως της 
Διαχειριστικής Επιτροπής του ταμείου προνοίας υποβαλλομένης 
προς τόν. "Εφορον εντός δεκαπέντε ημερών άπό της τοιαύτης τρο
ποποιήσεως. 

12. Πάσα αλλαγή εις τα μέλη της Διαχειριστικής 'Επιτροπής 
γνωστοποιείται εις τό'ν "Εφορον εντός δέκα ήμερων από τής 
τοιαύτης αλλαγής. 

13.—(1) Παν ταμεϊον προνοίας δπερ παραλείπει νά ύπαβάλη αΐτη
σιν προς έγγραφήν Ιέντός τής Ιδια του παρόντος Νόμου τεταγμένης 
προθεσμίας, ώς και παν ταμείο ν προνοίας του όποιου ή αίτησις 
έγγραφης απερρίφθη ή του οποίου τό πιστοποιητικόν έγγραφης 
άνείκλήθη ή ήκυρώίθη, παύει νά είσπράττη εισφοράς. 

1(2) Αί διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμέ
νων τών αναλογιών, καΐ ιέπί. παντός ταμείου προνοίας τό όποιον 
παύει νά ε'ισπράαάί| εισφοράς δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡ ΙΤΟΝ,^Δ ΙΟΙιΚΗ Σ ΙΣ TAME Ι ΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Σ 

Διοίκησις 
ταμείων 
προνοίας. 

Τήρησις 
βιβλίων. 

14w—ι (|1)ι Τό ταμεϊον προνοίας διοικείται όπό Διαχειριστικής 'Επι
τροπής, αποτελούμενης εξ ουχί όλιγωτέρων τών τριών προσώπων, 
ώς ήθελεν ίόρισθή διά του καταστατικού του τοιούτου ταμείου. 

.(2)· Ή ιΔιαχειριίστιΐκή 'Επιτροπή έκαστου ταμείου προνοίας επι
μελείται τών υποθέσεων του ταμείου και αντιπροσωπεύει τούτο 
δικαστικώς και εξωδίκως

1(3)* "Η εκτασις τής εξουσίας τής Διαχειριστικής Επιτροπής προσ
διορίζεται ιέκ του καταστατικού, ιό δέ προσδιορισμός οδτος Ισχύει 
και έναντι τρίτου. Ή εξουσία αυτής έν αμφιβολία εκτείνεται καί εις 
πασαν συναφή πραξιν., 

(4) Δίκαιοπραξίαι έπιχειρηίθεΐσαι ώπό τής (Διαχειριστικής Επι 
τροπής ταμείου προνοίας εντός τών ορίων τής εξουσίας της δεσμεύ
ο υ ν τό τοιούτο ταμεϊον, 

(5) Τό ταμεϊον προνοίας ευθύνεται ιέικ τών πράξεων ή παραλεί
ψεων τών ίάντιπροσωπευόντων αυτό οργάνων, έφ' 6σον ή πραξις 
ή παράλειψις έλοίβε χώραν <κατά την έκτέλεσιν τών ανατιθεμένων 
εις αυτά καθηκόντων καί συνεπάγεται ύποχρέωσιν αποζημιώσεως. 
Ευθύνεται ίέπί πλέον ιέξ ολοκλήρου καί τό υπαίτιο ν πρόσωπον. 

15. "Η Διαχειριστική; Επιτροπή εκάστου ταμείου προνοίας τηρεΐ 
ή; φροντίζει δπως τηρώνται<—·■ 

(ά) 6ι'(5λία πρακτικών καθ* δν τρόπον ήθελε προνοηθή διά τοΟ 
καταστατικοί) ή καθορισθή διά Κανονισμών εις α θά κα
ταγράφωνται τά πρακτικά και αί αποφάσεις αυτής καί τής 
συνελεύσεως τών μελών, 

ι (β)' ιμητρώον τών μελών του ταμείου καθ' δν τρόπον καί περι
έχον τοιαύτας λεπτομέρειας ώς ήθελε καθορισθή διά Κανο
νισμών, 
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(γ) κανονικά λογιστικά βιβλία δεικνύοντα σαφή εϊικόνα τών 
δικαιοπραξιών και δοσοληψιών ώς και αποδεικτικά τών 
εισπράξεων και πληρωμών του ταμείου, και 

(δ) τοιαύτα έτερα βιβλία και λογαριασμοί ώς ήθελε καθορισθή 
δια Κανονισμών. 

16. 'Εντός εξ μηνών από της λήξεως έκαστου σΊκονοιμυκοΟ έτους Λογαριασμοί 
ή Διαχειριστική 'Επιτροπή έκαστου ταμείου προνοίας ετοιμάζει τ°Ψείων 

λογαριασμόν εσόδων και ιέξόδων και Ισολογισμών διά τό τοιοΟτον προνοας· 
έτος, διά τών όποιων δεικνύεται ή αληθής και ακριβής οικονομική 
κατάστασις τοΟ τοιούτου ταμείου. 

17.—1(1·) Τά βιβλία και οι λογαριασμοί τοΟ ταμείου προνοίας "Ελεγχος 
ελέγχονται ύπό ελεγκτού διοριζομένου, έφ' δσον τό καταστατικόν λοναρι«σμων 
δεν ορίζει άλλως, ύπό της ίΔιαχειριστυκής Επιτροπής. προνοίας. 

(2) Ό ελεγκτής έχει τό δικαίωμα επιθεωρήσεως σλων τών βιβλίων, 
εγγράφων και λογαριασμών του ταμείου προνοίας, δικαιούται δε 
δπως απαίτηση παρά οιουδήποτε μέλους της Διαχειριστικής 'Επι
τροπής ή άλλου αξιωματούχου του τοιούτου ταμείου, τήν παροχήν 
πληροφοριών ή επεξηγήσεων άτινας ήθελε θεωρήσει αναγκαίας διά 
τήν ιέικτέλεσιν του καθήκοντος του. 

(3) Ό ελεγκτής ετοιμάζει και ύποιβάλλει τήν εκθεσίν του εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος προς τήν Διαχειριστικήν Έπιτρο
πήν, ή οποία δημοσιεύει ταύτην όμου μετά τών λογαριασμών τοΟ 
ταμείου προνοίας, καθ' δν τρόπον ό "Εφορος ήθελε θεωρήσει ίκανο
ποιητικόν. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ελεγκτής σημαίνει 
πρόσωπον έχον τά προσόντα προς διορισμόν ώς ελεγκτής εταιρείας 
δυνάμει του άρθρου 155 του περί 'Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 : κεφ. 113 

ν ,  e « ι  «=' > » A c « 9 τ ο ϋ 1 9 6 8 
Νοείται οτι ο Εφορος δύναται να εγικρινη τόν διορισμον ως 76τοθΐ977 

ελεγκτού οιουδήποτε καταλλήλου προσώπου, μή έχοντος τά ώς εΐρη 17 τοο 1979. 
ται προσόντα, οσάκις ό τοιούτος διορισμός κρίνεται εύλογος λαμ
βανομένων ύπ' όψιν του ύψους τών εισφορών και του ενεργητικοί), 
ώς και του αριθμού τών μελών του ταμείου προνοίας. 

18. Τό ταχύτερον δυνατόν μετά τήν ύποβολήν της εκθέσεως του Εφοδιασμός 
έλεγικτου ή Διαχειριστική 'Επιτροπή εφοδιάζει έκαστον μέλος του μελών 
ταμείου προνοίας διά καταστάσεως δειικνυούσης τό ποσόν τό όποιον τ°νε1ων 

< ~, Γ , , », » » ' ?·» Λ / προνοίας δια 
ευρίσκεται εις πιστιν του ιμελους κατά το τέλος του τελευταίου καταστάσεως 
οικονομικού έτους. τοΟείς 

πίστιν των 

19. Ή Διαχειριστική 'Επιτροπή υποβάλλει ετησίως προς τον "Εφο «γπθ6ολή 
ρον έκθεσιν περιλαμβάνουσαν τοιαύτα έ γ γ ρ α φ α και πληροφορίας.εκθέσεως 
και εντός τοιούτου χρονικού διαστήματος ώ ς ήθελε καθορισθή διά ?Ρ ό ς τ ό ν 

Κανονισμών. ρον* 
Μ Ε Ρ Ο Σ ΤΕΤ Α Ρ Τ Ο Ν , ^ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ ΑΙ , ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΤΩΝ 
20.—(1) Π α ς εργοδότης υποχρεούται εις τήν καταβολήν εις τό ·γπ0χρέωσις 

ταμείο ν π ρ ο ν ο ί α ς ^ καίπρο

(α) παντός ποσού" ληφθέντος ή παρακρατηθέντος ύπ ' αυτού ώς καταβολής 
εισφορών μέλους προς τό τοιούτο ταμειον ' και eto$opSv. 
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(β) την Hint' αύτου κοτταβλητέαν εΐΊσφοράν άναφορικώς προς την 
περίοδον δια την οποίαν ελαβεν ή παρείκράτηισεν εϊσφοράν 
μέλους. 

'(2) Ό χρόνος και ό τρόπος καταβολής εισφορών προς το τοομεΐον 
προνοίας καθορίζεται δια Κανονισμών. 

Ωφελήματα 
ταμείων 
προνοίας. 

2L·—j(il) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα 
ωφελήματα τά όποια καταβάλλονται εκ ταμείου προνοίας καθορί
ζονται δια του καταστατικού αύτου. 

(2) 'Ωφελήματαέκ ταμείου προνοίας δύνανται να καταβάλλωνται 
ιμόνον εΐίς μέλος τοιούτου ταμείου η τους νομίμους κληρονόμους 
του μέλους— 

(α) ιεν περιπτώσει άφυπηρετήσεως, ήτοι δταν το μέλος ύπερβή 
την 'καθοριζομένην δια του κοοταστατικοΟ ήλικίαν, 

(β) έν περιπτώσει καθ' ην τό μέλος ήθελε καταστή μονίμως 
άνίκανον προς έργασίαν. 

(γ) εν περιπτώσει θανάτου του μέλους, 
(δ) εν περιπτώσει τερματισμού της απασχολήσεως του μέλους, 

(ε) έν περιπτώσει διαλύσεως του ταμείου :; 
ιΝοεΐται δτι προκειμένου περί μέλους ταμείου προνοίας τό 

όποιον λειτουργεί δια τους μισθωτούς πλειόνων του έ'νός εργο
δοτών, τερματισμός τής απασχολήσεως του τοιούτου μέλους δέν 
παρέχει δικαίωμα εις ωφέλημα δυνάμει της παραγράφου1 (δ), 
έφ' δσον εντός εξ μηνών άπό του τερματισμού της απασχολήσεως 
αύτου τό μέλος ήθελεν άπασχοληθή ύπό τίνος των ώς εΐρηται 
εργοδοτών. 

Προϋπο
θέσεις 
παραγραφής 
αξιώσεων 
μελών 
ταμείων 
προνοίας. 

Δικαιοδοσία 
Δικαστηρίου 
'Εργατικών 
Διάφορων. 

22. 'Κανονισμοί θέλουσι καθορίσει τάς προϋποθέσεις ύφ' άς ή 
άξίωσις ιμέλους ταμείου προνοίας προς λήψιν τοΟ εις πίστιν του 
ποσού παραγράφεται, ώς και τον τρόπον διαθέσεως του ποσοΟ, 
τό οποίον ελλείψει του παρόντος άρθρου, θά κατεΐβάλλετο ε'ίς τό 
μέλος. 

23^(1) Πάς όστις δεν ικανοποιείται εξ οίασδήποτε αποφάσεως 
του 'Εφόρου, εκδοθείσης δυνάμει τών δκχτάξεων του παρόντος 
Νόμου, δύναται εντός τριάκοντα ήμερων άπό της εις αυτόν κοινο
ποιήσεως της αποφάσεως νά προσβολή ταύτην ενώπιον του Δικα
στηρίου Εργατικών Διαφορών., 

(2) Ουδέν τών έν τω έδαφίω (1) επηρεάζει καθ' οιονδήποτε 
τρόπον τό δικαίωμα οιουδήποτε προσώπου νά προσφυγή είς τό 
Άνώτατον Δικαστήριον κατά της αποφάσεως του Εφόρου, άλλα 
μέχρι της ύπό του Δικαστηρίου 'Εργατικών Διαφορών εκδόσεως 
της αποφάσεως αύτου, εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτό, ή, έν 
περιπτώσει μή προσφυγής εις αυτό, μέχρι της παρελεύσεως της εις 
τό εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας, ή άπάφασις του Εφό
ρου δέν καθίσταται εκτελεστή. 

(3): Πάσα διαφορά έγιειρομένη συνεπεία τής εφαρμογής τών δια
τάξεων τοΟ παρόντος Νόμου μεταξύ ιμέλους οιουδήποτε ταμείου 
προνοίας <καί του τοιούτου ταμείου υπάγεται εις τήν άποκλειστικήν 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. 

(4) Τό Δικαστήριον 'Εργατικών Διαφορών κέκτηται δικαιοδοσίαν 
όπως επιλαμβάνεται οίασδήποτε διαφοράς δυνάμει του εδαφίου (3) 
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ανεξαρτήτως του ιέάν τα περί ταύτην γεγονότα ή περιστάσεις 
συνιστούν αδίκημα δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε έτερου 
Νόμου. 

(5) Ίο Δικαστήριον Εργατικών Διαφορών κέκτηται έξουσίαν 
δπως, κατά την (απόλυτον κρίσιν του; Προέδρου αύτου, έπιληφθή έκ 
νέου υποθέσεως τίνος ή αναθεώρηση οιανδήποτε άπόφασιν αύτου 
επί οιασδήποτε διαφοράς κατά πάντα χρόνον, έάν τούτο θεωρηθη 
ύπό του Προέδρου ώς ορθόν και δίκαιον. 

ΜΕΡΟΣ Π Ε Μ Π Τ Ο Ν .  Η Β Π Β Ν Δ Υ Σ Ε Ι / Σ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ 

24«—i(il) Οιαδήποτε χρήμοπα αποτελούντα περιουσίαν ταμείου προ 'Επενδύσεις 
νοίας επενδύονται ύπό της Διαχειριστικής 'Επιτροπής αύτου έκ χρημ*1^ 
μέρους του τοιούτου ταμείου, συμφώνως άρχων και γενικών όδη ^ ^ ^ ς . 
γιων, εκδιδομένων άπό καιρού εις 'καιρόν ύπό τοΟ Υπουργού Οικο
νομικών κατόπιν διαβουλεύσεων μετά του Εργατικού Συμβουλευ
τικού Σώματος του ίδρυθέντος δυνάμει του* περί "Ωρών Απασχο
λήσεως Νόμου., 

(2) Αϊ επενδύσεις του ταμείου προνοίας θά τηρώνται ύπό του 
τοιούτου ταμείου έλεύθεραι πάσης υποθήκης, επιβαρύνσεως, δε
σμεύσεως ή δικαιώματος έπισχέσεως. 

Κεφ. 182. 
15το0 1967. 

προνοίας. 

25.—(1) Ουδέν Ιδάνειον οιασδήποτε μορφής χορηγείται έκ ταμείου Δάνεια έκ 
προνοίας προς οιονδήποτε έλεγκτήν τοιούτου ταμείου ή έργοδότην ™^°^. 
δ όποιος είοΐφέρει εις το ταμεΐον τούτο. 

ί(2) Το καταστατι'κόν ταμείου προνοίας δύναται νά προνοη διά 
τήν χορήγησιν δανείου εις μέλος τούτου ύπό τους ακολούθους ορούς 
και προϋποθέσεις—1 

(α) ό σκοπός τοΟ δανείου εΐναι προς άνοιικοδόμησιν ή βελτίω
σιν στέγης του μέλους ή τέκνου αύτου, έκπαίδευσιν αύτου 
ή τέκνου αύτου ή άντιμετώπισιν εξόδων έν περιπτώσει 
σοβαρας ασθενείας αύτοΟ ή μέλους της οικογενείας του. 

(β) το ποσόν του δανείου θά καθορίζηται λαμβανομένων ύπ' 
δψιν της ηλικίας του* μέλους καΐ της δυνατότητος αποπλη
ρωμής του δοτνείου,, 

(γ) ή Διαχειριστική "Επιτροπή έχει ίκανοποιηίτικάς εξασφαλί
σεις, 

(δ) το δάνειον θά είναι άποπληρωτέον εντός περιόδου μή ύπερ
βαινούσης τά ιεΐκοσι 'ετη, .και 

(ε) το έπιτό'κιον δεν θά είναι χαμηλότέρον του καταβαλλομέ
νου ύπό Τραπεζών δι* εμπροθέσμους καταθέσεις. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ .^ΕΡΕΥΝΑ Ι ·ΚΑΙ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

26*—1(1) Ό "Εφορος δύναται νά διεξαγάγη ερευναν έπι τών ύπο »Ερ&υνα 
θέσεων οιουδήποτε ταμείου προνοίας έν περιπτώσει αιτήσεως έκ όπότοΟ 
μέρους είτε της πλειοψηφίας τών μελών της Διαχειριστικής Έπι 'Εφόρου 
τροπής ή τών μελών αυτής τών άντιπροσωπεΰόντων τον έργοδότην ή 
τών μελών αυτής τών άντιπροσωπεΰόντων τά μέλη τοΟ ταμείου προ
νοίας είτε τουλάχιστον του ενός τρίτου τών μελών τοΟ τοιούτου 
ταμείου, υποστηριζόμενης ύπό γεγονότων καΐ στοιχείων ίκανοποιούν
των τον "Εφορον δτι υπάρχει εϋλογος αιτία διά τήν διενέργειαν 
έρεύνης. 

ι(2) Προς τον σκοπόν διασφαλίσεως συμμορφώσεως προς τάς δια
τάξεις του παρόντος Νόμου, ο "Εφορος κέκτηται έξουσίαν δπως 

επί ιών 
υποθέσεων 
ταμείου 
προνοίας. 
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αυτεπαγγέλτως διεξάγη έπιθεώρησιν ή ερευναν έπί των εργασιών 
καΐ υποθέσεων οιουδήποτε ταμείου προνοίας, έάν ήθελε φανη εις 
αυτόν δτι αϊ διατάξεις τοΟ καταστατικού τοΟ ταμείου, ή του πα
ρόντος Νόμου δεν τηρούνται. 

Έξουσίαι 
'Εφόρου διά 
σκοπούς 
έρεύνης. 

'Υποβολή 
εκθέσεως 
ύπό τοΰ 
Εφόρου επί 
γενομένης 
έρεύνης. 

27w—i(fl) Προς τόν σκοπόν ασκήσεως των αρμοδιοτήτων αύτου 
ό "Εφορος κέκτηται έξουσίαν δπως είσέρχηται εις οιονδήποτε οίκη
μα, εξαιρουμένων κατοικιών, και έπιθεωρή τοιαύτα βιβλία ή έγγρα
φα άτινα ευλόγως θεωρεί αναγκαία διά την ερευναν καΐ πράττη 
παν άλλο όπερ ήθελε θεωρήσει άναγκαΐον διά τήν έφαρμογήν του 
παρόντος Νόμου. 

(2) "Εκαστον μέλος και αξιωματούχος ταμείου προνοίας υπο
χρεούται δπως παρουσιάζη εις τόν "Εφορον παν βιβλίον ή άλλο 
έγγραφον και δίδη πάσαν πίληροφορίαν ή βοήθειαν έν σχέσει προς 
την διεξαγωγήν έρεύνης. 

28.—(ιΐ) Ό "Εφορος δύναται, και οφείλει εάν ήθελε κληθή προς 
τούτο ύπό του 'Υπουργού, νά ύποβάλη προς τόν Ύπουργόν έκθεσιν 
επί γενομένης υπ' αύτου έρεύνης. 

(2) Ό Υπουργός δύναται νά παραδώση άντίγραφον της έν τω 
έδαφίω (1) εκθέσεως εις τήν Διαχειριστικήν Έπιτροπήν ή τά μέλη 
τοΟ ταμείου προνοίας ή τους αίτητάς. 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ.ΟΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σι 

'Αδικήματα 
και ποιναΐ. 

Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 

29.—(!ΐ) 'Πας δστις— 
(α) παρεμποδίζει ή παρακωλύει τόν "Εφορον ή άλλο πρόσω

πον έξουσιοδοτηθέν ύπ' αύτου διά τήν άσκησιν των αρμο
διοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

(β) αρνείται ή παραλείπει νά ίάπαντήση είς οιανδήποτε σχετι
ικήν έρώτησιν ή δώση οιασδήποτε πληροφορίας ή παρου
σίαση οιουδήποτε έγγραφα οσάκις ήθελον άπαιτηθή παρ ' 
αύτου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, 

(γ) παρεμποδίζει ή πειράται νά παρεμπόδιση οιονδήποτε 
πρόσωπον δπως έμφανιοιθη ενώπιον f\ έξετασθη ύπό τοΟ 
'Εφόρου«έν σχέσει προς ερευναν, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, 
εις χρηματυκήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς τριαίκοσίας λίρας. 

|(2) Πας δστις έν γνώσει του προσάγει ή προμηθεύει οιονδήποτε 
λογαριασμόν, ίσολογισμόν, βιβλίον, δήλωσιν ή όδλλο έγγραφον προ
βλεπόιμενον ύπό του παρόντος Νόμου, το όποιον εΐναι αναληθές εις 
ουσιώδες αύτου μέρος, εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, έν 
περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους Μξ 
μήνας ή είς χρη'ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας 
λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(3) Πας δστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθη προς 
οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή τών Κανονισμών, διά 
τήν οποίαν δεν προβλέπεται ετέρα ποινή, είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηματι'κήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας πεντήκοντα λίρας. 

30.—'(Ι) Το Ύπουργικόν Συμβούλων εκδίδει Κανονισμούς διά 
τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου.. 
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(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου 
(!),, οι δυνάμει τούτου εκδιδόμενοι Κανονισμό! δύνανται να ΤΓΟΟ
βλέπωσι περί των ακολούθων θεμάτων: 

(α) Παντός θέματος όπερ δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου δέον ή δύναται να καθορισθή. 

(β) Περί ποινών μη ύπερβαινουσών τους εξ μήνας φυλακίσεως 
ή χρηματικήν ποινήν τριακοσίων λιρών ή αμφοτέρων δι' 
οιανδήποτε π αρά β ασ ι ν τών Κανονισμών. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατί
θενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους 
ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
εν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύΐ 
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως 
τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφηιμερίδι τής Δημοκρατίας ώς 
ήθελον ούτω τροπσποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύΐ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

31*—!(1)' ΙΠαν ταμεΐον προνοίας άμα τη διαλύσει του τελεί αύτο Έκκαθάρισις 
δικαίως εν εκκαθαρίσει,, μέχρι δε πέρατος τής εκκαθαρίσεως και διαλυθέντος 
διά τάς άνάγκας αυτής λογίζεται ύφιστάμενον. ταμείου 

(;2)~ Ή έκκαθάρισις,, έφι' όσον έν τω κοααστατικώ δεν ορίζεται 
άλλως,, γίνεται ύπό τής Διαχειριστικής Επιτροπής, έν ελλείψει δε 
τοιαύτης Επιτροπής, δ εκκαθαριστής, εις ή πλείονες, διορίζονται 
ύπό του Δικαστηρίου 'Εργατικών Διαφορών. 

(3) Ό εκκαθαριστής υπέχει θέσιν διοικούντος το ταμεΐον προ
νοίας,, ή δε εξουσία αύτοΟ περιορίζεται εις τάς άνάγκας τής εκκα
θαρίσεως. 

(4) Ό εκκαθαριστής ευθύνεται εις άποζημίωσιν διά πασσΛ> έκ 
πταίσματος αύτου παράβασιν τών υποχρεώσεων του. Πλείονες 
έκκαθαρισταί ευθύνονται εις δλόκληρον. 

32. Μεταξύ τών χρεών άτινα— Προτεραιότης 
(α) δυνάμει τοΟ άρθρου 38 τοΟ περί Πτωχεύσεως Νόμου κατά ^ ^ ^ 

τήν διοα/ομήν τής περιουσίας ή τών στοιχείων ενεργητικού ^ωχεύοΐως 
πτωχεύσαντος προσώπου εξοφλούνται κατά προτεραιότητα Κεφ. 5. 
έναντι τών λοιπών χρεών, και 

(β); δυνάμει τοΟ άρθρου 30Q του περί 'Εταιρειών Νόμου,, έν Κεφ. 113 
περιπτώσει διαλύσεως εταιρείας εξοφλούνται κατά προτε 9τοϋΐ968 
ραιότητα ενοΛ/τι τών λοιπών γρεών. ™το"]?1Ζ 

■\ PA- » * » » fv « , » 17 του 1979. 
περιλαμβάνονται και τα ποσά octiva οφείλονται υπο εργοδότου 
άναφορικώς προς οιανδήποτε είσφοράν ή ύποχρέωσιν προς ε'ισφο
ράν εις ταμεΐον προνοίας προκύψασαν προ τών ακολούθων ημερο
μηνιών,, ήτοι— 

(α); εις τήν πρώτης περίπτωσιν προ τής εκδόσεως τής προς 
διορισμόν συνδίκου πτωχεύσεως αποφάσεως,, και 

(β) εις την δεύτερον περίπτωσιν πρό τής ημερομηνίας καθ* ή ν 
ήρξατο ή διάλυσις τής εταιρείας. 
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Μή επηρεα

σμός πράξεων 
γενομένων 
'προ της 
εισαγωγής 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

33. Ουδέν των έν τώ παρόντι Νόμω έπηίρεάζει την εγκυρότητα 
οιασδήποτε πράξεως γενομένης προ της ενάρξεως της ισχύος αύτου 
και άφορώσηις εις την λειτουργίαν η τήν διαχείρισιν ταμείου 
προνοίας. 

Αίτησις 
έγγραφης 
λειτουργούν

τος ταμείου 
προνοίας. 

"Εναρξις 
ισχύος 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

34*— (1) Εντός εξ μηνών άπό της ενάρξεως της Ισχύος τοϋ πα
ρόντος Νόμου ή Διαχειριστική Επιτροπή έκαστου λειτουργούντος 
ταμείου προνοίας υποβάλλει αΐτησιν προς τον "Εφορον δι* έγγρα
φήν του τοιούτου ταιμείου. 

(2) Ή αίτησις προς έγγραφήν δέον δπως συνοδεύηται ύπό του 
καταστατικού του ταμείου προνοίας, δηλώσεως ανάκρουσης τά 
ονόματα και τάς διευθύνσεις τών μελών της Διαχειριστικής Επι
τροπής του ταμείου, του Ισολογισμού του ταμείου δια τό τελευταΐον 
οίκονομικόν έτος, και ύπό οιωνδήποτε έτερων έγγραφων, στοιχείων 
ή πληροφοριών, ώς ό "Εφορος ήθελεν απαιτήσει. 

35. Ή ισχύς τών διατάξεων του παρόντος Νόμου άρχεται εις 
ήμερομηνίαν όρισθησομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά 
γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφη>μερίδι της 
Δηιμοκρατίας. 


