
 

Ο περί Ταμείων Προνοίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

  Αριθμός 130(Ι) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

 (α) "Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης" (EE L 225 της 12.8.86, σελ. 40)· 

 (β) "Οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 που τροποποιεί την 
Οδηγία 86/378/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης" (EE L 46 της 
17.2.97, σελ. 20)· και 

 (γ) "Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το 
βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου" (EE L 14 της 
20.1.1998, σελ. 16). 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 
44 του 1981  
150 του 1986  
23(Ι) του 1995. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείων Προνοίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ταμείων Προνοίας Νόμους του 1981 
μέχρι 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείων Προνοίας Νόμοι του 1981 μέχρι 
2002.  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων ορισμών: 

«'άμεση διάκριση λόγω φύλου' σημαίνει δυσμενή μεταχείριση ευθέως και εμφανώς 
συνδεόμενη με το φύλο, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία ή τη μητρότητα· 

 

 'αρχή της ίσης μεταχείρισης' σημαίνει την απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου, είτε 
άμεσης είτε έμμεσης, σε συσχετισμό ιδίως με την έγγαμη ή οικογενειακή κατάσταση· 

 'έμμεση διάκριση λόγω φύλου' υπάρχει όταν μια διάταξη, ένας όρος, ένα κριτήριο ή 
μια πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θίγει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
ατόμων του ενός φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, ο όρος, το κριτήριο ή η πρακτική μπορεί 
να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς παράγοντες άσχετους προς το φύλο·». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 8Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 8 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 8Α: 
 
«Αρχή της ίσης 
μεταχείρισης 
ανδρών και 
γυναικών στα 
καταστατικά των 
ταμείων προνοίας. 
133(Ι) του 2002. 

8Α.—(1) Στα καταστατικά των ταμείων προνοίας εφαρμόζεται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης για άνδρες και γυναίκες. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω 
φύλου η προστασία των γυναικών λόγω μητρότητας. 

 (2) Για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στα καταστατικά των ταμείων προνοίας τυγχάνουν εφαρμογής οι 
διατάξεις του περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα 
Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμου του 2002». 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003. 
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