
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΜΟ 

----------------    

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός    

τίτλος. 

44 του 1981 

150 του 1986 

23(Ι) του 1995 

130(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείων Πρόνοιας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ταμείων Προνοίας Νόμους του 1981 μέχρι 2002 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείων 

Προνοίας Νόμοι του 1981 μέχρι 2005. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 29 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της 

φράσης «εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 

τριακοσίας λίρας.» (δέκατη τρίτη γραμμή) με τη φράση «σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 

λίρες ή/και στις δύο αυτές ποινές.».  
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 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

«τους εξ μήνας» (πέμπτη και έκτη γραμμή) και των λέξεων 

«τας τριακοσίας λίρας» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τις 

λέξεις «τα τρία χρόνια» και «τις πέντε χιλιάδες λίρες», 

αντίστοιχα. και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης 

«εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας 

πεντήκοντα λίρας.» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη 

φράση «σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 

πεντακόσιες λίρες ή/και στις δύο αυτές ποινές.». 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.02.020.2005 
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Αιτιολογική έκθεση 

-----------   

 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ταμείων Προνοίας 

Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι ποινές που προβλέπονται για τα αδικήματα του άρθρου 

29 αυτού, για να συνάδουν με τη σημερινή πραγματικότητα και το κόστος ζωής και να 

λειτουργούν προληπτικά και αποτρεπτικά.  

 

 

 

 

       Χριστόδουλος Ταραμουντάς 

           βουλευτής 

              εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας 
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