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Ο περί Ταμείων Προνοίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 23(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείων Προνοίας Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί τΐ44τουΐ98ΐ 
Ταμείων Προνοίας Νόμους του 1981 και 1986 (που στο εξής θα αναφέρονται ΐ50τουΐ986. 
ως "ο βασικός νόμος") και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείων Προνοίας Νόμοι του 1981 μέχρι 1995. 

2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των τροποποίηση 
ακόλουθων νέων εδαφίων, μετά το εδάφιο (2): του βασικού 

"(3) Κάθε εκχώρηση ή επιβάρυνση ωφελήματος από Ταμείο νόμου-

Προνοίας, καθώς και κάθε συμφωνία για εκχώρηση ή επιβάρυνση 
του, είναι άκυρη και σε περίπτωση πτώχευσης προσώπου το οποίο 
δικαιούται ωφέλημα, το ωφέλημα αυτό δεν περιέρχεται στο 
σύνδικο της πτώχευσης ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί για λογαριασμό των πιστωτών του προσώπου που 
πτώχευσε. 

κεφ. 6. (4) Ωφέλημα από Ταμείο Προνοίας δεν υπόκειται σε κατάσχεση 
ΐ6ΐ του 1989 ^ ε β α σ η τ ο ν π ε ^ Πολιτικής Δικονομίας Νόμο: 
228 του 1989. Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) δεν , 

εφαρμόζονται σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου Προνοίας 
συνάπτει δάνειο με το ίδιο το Ταμείο του οποίου είναι μέλος.". 

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, τροποποίηση 
αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την ™υ βασικού 
αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε εδάφιο (3): νόμου. 

"(2) Απαγορεύεται η επένδυση οποιωνδήποτε χρημάτων τα οποία 
αποτελούν περιουσία Ταμείου Προνοίας σε επιχείρηση του εργοδότη ή η 
κατάθεση τους σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμίας του εργοδότη, εκτός 
αν πρόκειται για Ταμείο Προνοίας το οποίο λειτουργεί για μισθωτούς 
τραπεζών ή συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.". 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέων άρθρων. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 28, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

"28Α. Οτιδήποτε υποχρεούται ή δικαιούται να διενεργήσει ο 
Έφορος, με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, 
μπορεί να διενεργηθεί από οποιοδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος 

4ΐ του 1980 ορίζεται με βάση το άρθρο 65 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ιι του 1983 ΝοΜ·ων τ ο υ !980 έως 1995 ή από οποιοδήποτε άλλο λειτουργό 
7 του 1984 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον 

ιΐότου 1985 ο π ° ί ° ° Έφορος θα εξουσιοδοτήσει για το σκοπό αυτό. 
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 
... του 1995. 

28Β. Κάθε επιθεωρητής είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό 
του διορισμού του, το οποίο και επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, 
όταν ζητά να εισέλθει σε οποιοδήποτε οίκημα ή άλλο τόπο για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.". 

5. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των 
ακόλουθων νέων εδαφίων μετά το εδάφιο (3): 

"(4) Σε περίπτωση καταδίκης εργοδότη για το ότι παρέλειψε ή 
αμέλησε να καταβάλει εισφορές σε Ταμείο Προνοίας κατά παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ο εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο Προνοίας το ποσό το οποίο 
παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει. 

(5) Σε περίπτωση καταδίκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4), 
ο ενδιαφερόμενος μισθωτός ή η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 
Προνοίας μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την 
παράλειψη ή αμέλεια του εργοδότη να καταβάλει άλλες εισφορές 
αναφορικά με τον ίδιο μισθωτό για περιόδους προηγούμενες της 
περιόδου στην οποία αναφέρεται το αδίκημα, εφόσον μαζί με την 
κλήση ή το ένταλμα επιδοθεί ειδοποίηση για την πρόθεση προσαγωγής 
τέτοιων στοιχείων. Αν αποδειχθεί η παράλειψη ή η αμέλεια, ο 
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο Προνοίας το ποσό το 
οποίο παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει. 

(6) Όταν αποδεικνύεται ότι αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε από 
νομικό πρόσωπο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών διαπράχθηκε με τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια 
διευθυντού, συμβούλου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού 
προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο ενεργεί υπό τέτοια 
ιδιότητα, τόσο αυτός όσο και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι για το 
αδίκημα αυτό και υπόκεινται σε ποινική δίωξη και στην προβλεπόμενη 
κατά την περίπτωση ποινή. 
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(7) Εισφορές τις οποίες υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στο 
Ταμείο Προνοίας, όπως αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5), 
εισπράττονται ως χρηματική ποινή.". 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου τροποποίηση 
άρθρου αμέσως μετά το άρθρο 29: VOJKWμετην 

"29Α. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα Sajeioov 
της Δημοκρατίας— 

(α) Ποινική δίωξη αδικήματος που προβλέπεται από το Νόμο αυτό 
ασκείται από τον Έφορο· 

(β) κάθε επιθεωρητής ή άλλος λειτουργός ο οποίος θα 
εξουσιοδοτηθεί από τον Έφορο με τη συναίνεση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μπορεί, αν και δεν είναι 
εγγεγραμμένος δικηγόρος, να ασκήσει τη δίωξη, να εμφανισθεί, 
να παραστεί στο Δικαστήριο και να ενεργήσει σε κάθε 
δικαστική διαδικασία, η οποία αρχίζει δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο 
δικάζεται συνοπτικά.". 


