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Αριθμός 4717 Tετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 547 

      

Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 98(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2019 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
    11(Ι) του 2013 

40(Ι) του 2019. 
 
 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ίδρυσης Εθνικού 
Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμους του 2013 και 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίδρυσης Εθνικού 
Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμοι του 2013 έως (Αρ. 2) του 2019. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 «Σκοποί του 
Ταμείου. 

 
 
 

87(Ι) του 2017. 
 

22(Ι) του 2016. 

5.-(1) Τηρουμένων των αρχών που τίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου, σκοπός του Ταμείου είναι να συνδράμει στην αναπλήρωση 
απωλειών που υπέστησαν πρόσωπα τα οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο είχαν 
τα χαρακτηριστικά του “ιδιώτη πελάτη”, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 
Νόμου, συνεπεία της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης που είχαν ληφθεί πριν 
από την έναρξη της ισχύος του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου του 2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 115 αυτού θεωρείται ότι συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού. 

   
  

 
 (2) Ο καταρτισμός και η υλοποίηση του Σχεδίου Αναπλήρωσης καθο-
ρίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και εγκρίνονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης του Υπουργού, 
κατά τα προβλεπόμενα από την ενωσιακή, καθώς και την οικεία περί κρατικών 
ενισχύσεων νομοθεσία.».   

 
 


