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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 5643, 23.12.2021 

 

Αριθμός 529 

Κ.Δ.Π. 529/2021

 

Οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2021, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 19(2) του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου   
Νόμου,   με   την   έγκριση   του   Υπουργικού   Συμβουλίου,   αφού   κατατέθηκαν   στη   Βουλή   των Αντιπροσώπων 
και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του 
1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ 2021 

 

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19(2) 

 
38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 

195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 

207 του 1988 
229 του 1989 

59(Ι) του 1992 
51(Ι) του 1993 

2(Ι) του 1997 
136(Ι) του 2002 
134(Ι) του 2004 
164(Ι) του 2004 

38(Ι) του 2006 
155(Ι) του 2007 

86(Ι) του 2008 
94(Ι) του 2008 
71(Ι) του 2011 
85(Ι) του 2015 

160(Ι) του 2015 
132(Ι) του 2016 
125(I) του 2021. 

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το εδάφιο (2) του 
άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών 
Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2021.

 

Ερμηνεία.                      2.-(1)     Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια- 

 
«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» σημαίνει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα [International Accounting 
Standards (IAS)], τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς [International Financial 
Reporting Standards (IFRS)] και τις ερμηνείες τους (SIC-IFRIC Interpretations), τις 
τροποποιήσεις των προτύπων αυτών και των ερμηνειών τους και τα μελλοντικά πρότυπα και 
τις ερμηνείες τους που εκδίδονται ή εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων [International Accounting Standards Board (IASB)]˙ 

 
«εισφορά» σημαίνει την εισφορά που καταβάλλεται  στο Ταμείο από το μέλος, σύμφωνα με την 
παράγραφο (1) του Κανονισμού 17 και από την Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του 
Κανονισμού 18· 

 
«Επιτροπή» σημαίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, η οποία συνίσταται δυνάμει 
των προνοιών του Κανονισμού 8· 

 
«έτος» σημαίνει ημερολογιακό έτος· 

 
10(Ι) του 2020.     «Έφορος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Ίδρυσης, των 

Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμο·
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«μέλος» σημαίνει εργάτη της Αρχής ο οποίος γίνεται μέλος του Ταμείου, όπως καθορίζεται 
στον Κανονισμό 6· 

 

«Νομοθεσία ΙΕΣΠ» σημαίνει τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 
των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο και περιλαμβάνει τους 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Οδηγίες˙ 

 
«Νόμος» σημαίνει τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο· 

 
«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, το οποίο συγκροτείται δυνάμει του 
άρθρου 5 του Νόμου˙ 

 
«τακτικός εργάτης» σημαίνει εργάτη της Αρχής, ο οποίος αναγνωρίζεται ως τέτοιος δυνάμει 
οποιωνδήποτε Κανονισμών ή διοικητικών οδηγιών που εκδίδονται κάθε φορά από την Αρχή, 
κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για εργάτες απασχολουμένους από την Κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας˙ 

 
«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου, 
το οποίο ιδρύεται δυνάμει του Κανονισμού 3˙ 

 
«υπηρεσία»   σημαίνει   υπηρεσία   προσώπου   ως   τακτικού   εργάτη   και   περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε συνεχή έκτακτη απασχόληση, η οποία προηγείται της απόκτησης της ιδιότητας 
του τακτικού εργάτη: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση  κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση  με την 

έκτακτη υπηρεσία τακτικού εργάτη ή τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ελλιπή, η  Αρχή μπορεί 
να απαιτήσει από τον εργάτη να προσκομίσει ένορκη δήλωση του ιδίου καθώς και δύο άλλων 
προσώπων ή/και οποιαδήποτε άλλα ή επιπρόσθετα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο 
εργάτης εργοδοτείτο συνεχώς για την περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ή για την 
οποία τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ελλιπή· 

 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων· 

 
«ωρομίσθιο» σημαίνει το βασικό ωρομίσθιο και το εκάστοτε ανάλογο τιμαριθμικό επίδομα 
που καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες μηνιαία ή για άλλη χρονική περίοδο και 
υπολογίζονται,  σύμφωνα  με  τον  αριθμό  των  εργάσιμων  ωρών,  αλλά  δεν  περιλαμβάνει 
αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή επίδομα˙ 

 
«ωφέλημα» σημαίνει παροχή που καταβάλλεται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών. 

 
(2) Όροι που δεν καθορίζονται  στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που 

αποδίδεται σε αυτούς από τον Νόμο. 

Ίδρυση Ταμείου. 
 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

1.11.2013. 

3.   Το Ταμείο με το όνομα «Ταμείο Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου», το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμών του 2013, συνεχίζει να λειτουργεί με βάση τους παρόντες 
Κανονισμούς, με το ίδιο όνομα και έδρα τη διεύθυνση στην οποία εκάστοτε εδρεύουν τα 
κεντρικά γραφεία της Αρχής.

Χωριστή νομική 
οντότητα του 
Ταμείου. 

4.-(1) Το Ταμείο συνιστά νομική οντότητα, χωριστή από την Αρχή. 
 
 

(2)   Τα  περιουσιακά  στοιχεία  του  Ταμείου  τηρούνται  χωριστά  από  τα  περιουσιακά 
στοιχεία της Αρχής.

 

Σκοποί του Ταμείου.     5.-(1) Οι σκοποί του Ταμείου είναι οι ακόλουθοι: 
 

(α)    Να χορηγεί παροχές στα μέλη του σε περίπτωση αφυπηρέτησης, τερματισμού 
απασχόλησης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία και σε περίπτωση θανάτου 
του μέλους στους νόμιμους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
παρόντων Κανονισμών, 

 
(β)    να δέχεται εισφορές για την επίτευξη των σκοπών του, και 

 
(γ)    να διεξάγει οικονομικές ή άλλες πράξεις για την επίτευξη των σκοπών του.
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(2)   Τα χρήματα που καταβάλλονται στο Ταμείο χρησιμοποιούνται ως ακολούθως: 
 

(α)    Για   την   πληρωμή  των  παροχών  που  προβλέπονται     από  τους  παρόντες 
Κανονισμούς, 

 
(β)    για την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης του Ταμείου, και 

 
(γ)    για  οποιεσδήποτε  άλλες  πληρωμές  που  προβλέπονται  από  τους  παρόντες 

Κανονισμούς. 

Μέλη 
του Ταμείου. 

6.-(1)     Μέλος του Ταμείου είναι κάθε εργάτης της Αρχής, ο οποίος γίνεται τακτικός εργάτης 
και έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 
 

(2)   Το  μέλος  δεν  δικαιούται  να  τερματίσει  τη  συμμετοχή  του  στο  Ταμείο,  εφόσον 
βρίσκεται στην υπηρεσία της Αρχής. 
 

(3) Μέλος, το οποίο παύει να είναι τακτικός εργάτης, παραμένει μέλος, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής εισφορών, για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να 
είναι τακτικός εργάτης: 
 

Νοείται ότι, η περίοδος των έξι (6) μηνών δύναται, μετά από αίτηση του μέλους και 
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες ή για μικρότερο 
χρονικό διάστημα: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος δεν τυγχάνει εφαρμογής- 
 

(α)    σε οποιαδήποτε περίπτωση, η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό 25, ή 
 

(β)    σε περίπτωση κατά την οποία πιστοποιείται από το Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα επαναπρόσληψης του μέλους. 

 
(4) Μέλος,   το   οποίο   θεμελιώνει   δικαίωμα   σε   παροχή   σε   οποιαδήποτε   από   τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 25 ή στην περίπτωση της παραγράφου (3) 
του Κανονισμού 16, παύει να είναι μέλος από την ημέρα που ο ατομικός λογαριασμός του 
τερματίζεται οριστικά, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 16. 
 

(5) Κάθε μέλος, με την εγγραφή του στο μητρώο μελών το οποίο προβλέπεται στην 
παράγραφο (3) του Κανονισμού 10, λαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 55 του περί 
της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, μαζί με αντίγραφο των παρόντων Κανονισμών και 
υπογράφει το σχετικό έντυπο εγγραφής, με το οποίο δηλώνει ότι έλαβε αντίγραφο των 
Κανονισμών και δεσμεύεται για την πιστή τήρησή τους: 
 

Νοείται ότι, το εν λόγω έντυπο καταχωρίζεται στο αρχείο που τηρεί η Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου (2) του Κανονισμού 14.

Σύστημα 
διακυβέρνησης του 
Ταμείου. 

7.-(1)     Το σύστημα διακυβέρνησης του Ταμείου είναι δομημένο κατά τρόπο που ορίζεται 
στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ και περιλαμβάνει κατάλληλη και διαφανή οργανωτική δομή, με σαφή 
κατανομή και ορθό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, καθώς και αποτελεσματικό σύστημα 
διασφάλισης της διαβίβασης πληροφοριών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων- 
 

(α)    λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, 

(β)    λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, και 

(γ)    αναλογιστική λειτουργία. 

(2)    Με εξαίρεση τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες 
βασικές λειτουργίες, ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή μία μεμονωμένη οργανωτική μονάδα δύναται 
να ασκεί περισσότερες από μία βασικές λειτουργίες του Ταμείου. 
 

(3)    Το  μεμονωμένο  πρόσωπο ή η  μεμονωμένη οργανωτική μονάδα  που ασκεί  μια 
βασική λειτουργία του Ταμείου, δεν δύναται να είναι το ίδιο με εκείνο που ασκεί παρόμοια 
βασική λειτουργία στην Αρχή: 
 

Νοείται ότι, με την έγκριση του Εφόρου, οι βασικές λειτουργίες του Ταμείου δύναται να 
ασκούνται μέσω του ίδιου μεμονωμένου προσώπου ή της ίδιας οργανωτικής μονάδας όπως 
και στην Αρχή.
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(4)   Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτώς και εφαρμόζει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Νομοθεσίας ΙΕΣΠ τεκμηριωμένες πολιτικές σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό 
έλεγχο, τις αναλογιστικές δραστηριότητες, τις αμοιβές και τις εξωτερικές αναθέσεις υπηρεσιών 
του Ταμείου. 

 
(5)   Οι   πολιτικές   που   προβλέπονται   στην   παράγραφο   (4)   καταρτίζονται   και 

υποβάλλονται στον Έφορο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ, 
επανεξετάζονται δε τουλάχιστον ανά τριετία και προσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη 
οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στο οικείο σύστημα ή στον οικείο τομέα. 

 
(6)   Αναφορικά με την πολιτική αμοιβών, η Επιτροπή καταρτίζει και εφαρμόζει, με βάση 

τις αρχές που ορίζει η Νομοθεσία ΙΕΣΠ, χρηστή πολιτική αμοιβών για τα πρόσωπα που 
διοικούν πραγματικά το Ταμείο, τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες του, τα 
πρόσωπα ή οντότητες στα οποία γίνονται εξωτερικές αναθέσεις υπηρεσιών του Ταμείου και 
για άλλες κατηγορίες προσωπικού, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ταμείου. 

 
(7)  Η πολιτική αμοιβών που προβλέπεται στην παράγραφο (6), καταρτίζεται και 

υποβάλλεται στον Έφορο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ και 
επανεξετάζεται και επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά τριετία. 

 
(8)   Η Επιτροπή διενεργεί και τεκμηριώνει ιδίαν αξιολόγηση κινδύνων για το Ταμείο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζει η Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 
 

(9)   Η κατά την παράγραφο (8) αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται τουλάχιστον κάθε τρία 
(3)  έτη  ή,  χωρίς  καθυστέρηση,  μετά  από  κάθε  σημαντική  αλλαγή  στα  χαρακτηριστικά 
κινδύνου του Ταμείου. 

Διαχειριστική 
Επιτροπή. 

8.-(1)  Συνίσταται  Διαχειριστική  Επιτροπή,  η οποία είναι  υπεύθυνη για  τη  διαχείριση  του 
Ταμείου, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 
 

(2)   Την Επιτροπή απαρτίζουν- 
 

(α)    τέσσερα (4) πρόσωπα που διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν υποδείξεως 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους τακτικούς εργάτες 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «η Εργατική Πλευρά»), 

 
(β) τρία (3) πρόσωπα που διορίζονται από το Συμβούλιο,  μεταξύ των οποίων και ο 

πρόεδρος της Επιτροπής (που στο εξής θα αναφέρονται ως «η Επίσημη 
Πλευρά»). 

 
(3)  Τα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις εντιμότητας που προβλέπονται 

στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ και διαθέτουν συλλογικά τα ίδια, τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, 
όπως ορίζει η Νομοθεσία ΙΕΣΠ και που εύλογα απαιτούνται για τη διαχείριση του Ταμείου: 
 

Νοείται ότι, τηρουμένης της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του περί 
της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, εάν τα μέλη της Επιτροπής δεν διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα και εμπειρία, η Επιτροπή προσλαμβάνει συμβούλους που διαθέτουν τέτοια 
προσόντα και εμπειρία: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιτρέπεται ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στη θέση 
του προέδρου ή του μέλους της Επιτροπής, όταν το πρόσωπο αυτό κατέχει θέση, αξίωμα ή 
έχει συμφέρον, που κατά τα οριζόμενα στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ, ενδεχομένως να συγκρούεται 
με τα συμφέροντα του Ταμείου. 
 

(4)   Η Επιτροπή, κατά την πρώτη συνεδρία της, εκλέγει ένα από τα τρία μέλη της που 
απαρτίζουν την Επίσημη Πλευρά, ως γραμματέα της Επιτροπής και ένα άλλο μέλος της, ως 
ταμία της Επιτροπής. 
 

(5)  Η  θητεία  της  Επιτροπής  είναι  τριετής  και  ο  διορισμός  των  προσώπων  που 
απαρτίζουν τη νέα Επιτροπή διενεργείται εντός του δεύτερου εξαμήνου του τρίτου χρόνου 
της θητείας της απερχόμενης Επιτροπής: 
 

Νοείται ότι, εάν κατά τη λήξη της θητείας της Επιτροπής δεν έχει διοριστεί νέα Επιτροπή, 
η θητεία της απερχόμενης Επιτροπής παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέας Επιτροπής, κατ’ 
ανώτατο όριο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και η εν λόγω παράταση γνωστοποιείται 
από την απερχόμενη Επιτροπή στον Έφορο, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης της θητείας της.
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(6) Τα μέλη της Επιτροπής που απαρτίζουν την Επίσημη Πλευρά δύναται να 
αντικατασταθούν οποτεδήποτε, από το Συμβούλιο. 

 
(7)  Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από 

τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, αυτοδίκαια παύει να είναι μέλος της και ο πρόεδρος ή ο 
γραμματέας καλεί το Συμβούλιο να διορίσει νέο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο (8). 

 
(8)  Σε περίπτωση κένωσης θέσης  στην Επιτροπή, το Συμβούλιο προβαίνει σε  νέο 

διορισμό, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) ή (β) της παραγράφου (2), ανάλογα με την 
περίπτωση, μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους, το οποίο κατείχε την κενωθείσα θέση. 

 
(9)   Η Επιτροπή γνωστοποιεί στον Έφορο κάθε εκλογή νέας Επιτροπής, κάθε αλλαγή 

στα μέλη της και κάθε παραίτηση μέλους εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή, την 
αλλαγή ή την παραίτηση: 

 
Νοείται ότι, η παραίτηση γνωστοποιείται στον Έφορο και από το ίδιο το μέλος εντός 

της ίδιας προθεσμίας. 

Εξουσίες 
Επιτροπής. 

9.- (1)    Η Επιτροπή επιμελείται όλων των υποθέσεων του Ταμείου και αντιπροσωπεύει 
αυτό, δικαστικώς και εξωδίκως. 
 

(2) Η έκταση της εξουσίας της Επιτροπής προσδιορίζεται από τους παρόντες 
Κανονισμούς, ο δε προσδιορισμός αυτός ισχύει έναντι τρίτου και σε περίπτωση αμφιβολίας η 
εξουσία της, εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη. 
 

(3)   Οποιαδήποτε δικαιοπραξία επιχειρείται από την Επιτροπή, εντός των ορίων της 
εξουσίας της δεσμεύει το Ταμείο. 
 

(4)   Δικαίωμα υπογραφής  για πληρωμή  οποιουδήποτε ποσού από  το  Ταμείο  ή  για 
δέσμευσή του, έχουν από κοινού ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Επιτροπής. 
 

(5)    Κανένα χρηματικό ποσό δεν δύναται να αποσυρθεί από το Ταμείο, παρά μόνο για 
τους  σκοπούς  που  προνοούνται  στους  παρόντες  Κανονισμούς  και  έπειτα  από  σχετική 
έγκριση της Επιτροπής. 
 

(6) Το Ταμείο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το εκπροσωπούν, 
εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτά 
καθηκόντων και συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης: 
 

Νοείται ότι, το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται εξ ολοκλήρου, ομού ή κεχωρισμένως, με το 

Ταμείο.

Αρμοδιότητες 
Επιτροπής. 

10.-(1) Η  Επιτροπή  τηρεί  βιβλίο  πρακτικών,  στο  οποίο  καταγράφονται  πλήρως  και 
επακριβώς τα πρακτικά των συνεδριάσεών της, όπως και οι αποφάσεις της που αφορούν- 
 

(α)    τον διορισμό αξιωματούχων ή υπαλλήλων του Ταμείου, 

(β)    την πληρωμή ή είσπραξη χρημάτων, 

(γ)    την απόκτηση ή διάθεση περιουσίας, 

(δ)    την επένδυση χρημάτων, 

(ε)    τη χορήγηση δανείων, και 
 

(στ)    γενικά κάθε πράξη ή ενέργεια που σχετίζεται με τη διαχείριση και λειτουργία του 
Ταμείου. 

 
(2)     Τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής  επικυρώνονται  στην  αμέσως 

επόμενη συνεδρία αυτής. 
 

(3)     Η Επιτροπή τηρεί μητρώο μελών του Ταμείου, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 

(α)    Το ονοματεπώνυμο του μέλους, 
 

(β)    τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας και τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεών του,



3954  
 

 

(γ)    την ημερομηνία γέννησής του, 
 

(δ)    την ημερομηνία εισδοχής του στο Ταμείο, 
 

(ε)    τη διεύθυνση διαμονής και τηλέφωνο επικοινωνίας του, 
 

(στ)    την ημερομηνία και τις συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι μέλος, 

(ζ)    τον αριθμό του ατομικού λογαριασμού του, και 

(η)    κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία, των οποίων η καταχώριση στο μητρώο μελών 
απαιτείται από τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 

 
(4)     Η  Επιτροπή  τηρεί  βιβλίο  πρακτικών,  στο  οποίο  καταγράφονται  πλήρως  και 

επακριβώς για κάθε γενική συνέλευση των μελών, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

(α)    Ο αριθμός των παρόντων μελών κατά τη γενική συνέλευση, 

(β)    ο τρόπος και το αποτέλεσμα εκάστης ψηφοφορίας, 

(γ)    οι    αποφάσεις    που    αφορούν    οποιαδήποτε    τροποποίηση    των    παρόντων 
Κανονισμών, 

 
(δ)    όλες οι εργασίες της γενικής συνέλευσης. και 

 
(ε)    κάθε  άλλο  στοιχείο  και  πληροφορία  του  οποίου  η  καταχώριση  στα  πρακτικά 

απαιτείται από τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 

Συνεδριάσεις 
της Επιτροπής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Απαιτήσεις 
εντιμότητας για 
πρόσωπα 
που ασκούν 
πραγματικά 
τη διοίκηση του 
Ταμείου κλπ. 

11.-(1)     Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του γραμματέα και αφού δοθεί ειδοποίηση 
επτά (7) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία της συνεδρίας, όποτε τούτο κρίνεται 
αναγκαίο για τη διεξαγωγή των εργασιών της: 
 

Νοείται ότι, συγκαλούνται και λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον δύο (2) συνεδρίες το χρόνο, 
μεταξύ διαστήματος όχι μικροτέρου των έξι (6) μηνών. 

(2)     Δύο  (2)  μέλη  της  Επιτροπής  δύνανται  να  συγκαλέσουν  συνεδρία  αυτής,  με 
ειδοποίηση επτά (7) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία της συνεδρίας, η οποία 
επιδίδεται στον γραμματέα και στα λοιπά μέλη της Επιτροπής. 
 

(3)    Στην απουσία του προέδρου της Επιτροπής από οποιαδήποτε συνεδρία, ο 
γραμματέας προεδρεύει κατά τη συνεδρία αυτή. 
 

(4)     Δεν   επιτρέπεται  η  συμμετοχή  του  προέδρου  ή   οποιουδήποτε  μέλους  της 
Επιτροπής σε συνεδρίαση, εφόσον ο πρόεδρος ή το μέλος κατά τα οριζόμενα στη Νομοθεσία 
ΙΕΣΠ έχει συμφέρον σε θέμα που εξετάζει η Επιτροπή. 

(5)     Οι  αποφάσεις  της  Επιτροπής  είναι  έγκυρες όταν κατά τη  συνεδρία που αυτές 
λαμβάνονται παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της Εργατικής Πλευράς και δύο (2) 
μέλη της Επίσημης Πλευράς και υπερψηφίζονται από την πλειοψηφία τόσο της Επίσημης 
Πλευράς όσο και της Εργατικής Πλευράς. 

12.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του 
Ταμείου, όπως αυτή ορίζεται στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ, τα πρόσωπα τα οποία ασκούν βασικές 
λειτουργίες και τα πρόσωπα ή οι οντότητες στα οποία ανατίθεται εξωτερικά μία βασική 
λειτουργία ή άλλη δραστηριότητα του Ταμείου πληρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, τις απαιτήσεις εντιμότητας και ικανοτήτων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ.

 

Γενικές συνελεύσεις.     13.-(1)  Οι γενικές συνελεύσεις των μελών δύναται να είναι τακτικές ή έκτακτες. 

(2)   Τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται από την Επιτροπή μία φορά τον χρόνο, 
εντός του πρώτου εξαμήνου του χρόνου ως ετήσια γενική συνέλευση των μελών. 

 

(3)   Ο πρόεδρος της Επιτροπής ή, στην απουσία αυτού, ο γραμματέας της Επιτροπής 
ή και στην απουσία του γραμματέα, ο ταμίας της Επιτροπής, προεδρεύει της γενικής 
συνέλευσης: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας της 
Επιτροπής απουσιάζουν ή η θέση τους είναι κενή, τα μέλη που παρευρίσκονται 
αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση εκλέγουν μεταξύ τους ένα πρόσωπο για να 
προεδρεύσει.
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(4)   Στην ετήσια γενική συνέλευση εγκρίνεται ο διορισμός των ελεγκτών του Ταμείου και 
η Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη για τις δραστηριότητες του Ταμείου κατά τον προηγούμενο 
χρόνο και αναλύει την έκθεση των ελεγκτών και τον ισολογισμό του Ταμείου. 

 
(5)   Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε η Επιτροπή θεωρήσει τούτο 

εύλογο ή σε περίπτωση κατά την οποία το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των μελών ζητήσει 
αυτό εγγράφως από την Επιτροπή, αναφέροντας τον σκοπό και τα θέματα που απασχολούν 
την έκτακτη γενική συνέλευση. 

 
(6)   Η Επιτροπή, προτού συγκληθεί γενική συνέλευση, δίδει γραπτή ειδοποίηση επτά 

(7) ημερών στα μέλη και την Αρχή και στην ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο της 
συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα την απασχολήσουν. 

 
(7)   Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να υποβάλει προς 

συζήτηση προτεινόμενο ψήφισμα για οποιοδήποτε θέμα κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
γενικής συνέλευσης, τότε το εν λόγω μέλος δίδει για τον σκοπό αυτό, γραπτή ειδοποίηση πέντε 
(5) τουλάχιστον ημερών, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, στον πρόεδρο ή 
στον γραμματέα της Επιτροπής. 

 
(8)   Κανένα θέμα δεν συζητείται σε γενική συνέλευση, εκτός εάν κατά την έναρξη της 

συνέλευσης είναι παρόν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) συν ένα των μελών. 
 

(9)   Αν μέσα σε μισή ώρα από την ορισθείσα ώρα για τη γενική συνέλευση δεν υπάρξει 
απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα κατά την ίδια μέρα και ώρα και 
σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, τότε τα παρόντα μέλη, ανεξαρτήτως 
αριθμού, συνιστούν απαρτία: 

 
Νοείται  ότι,  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  γενική  συνέλευση  συνεκλήθη  κατόπιν 

αίτησης των μελών, αυτή δεν αναβάλλεται, αλλά θεωρείται διαλυθείσα: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η γενική συνέλευση συνεκλήθη 
από την Επιτροπή για επείγοντα θέματα και το γεγονός αυτό αναγραφόταν στην ειδοποίηση 
σύγκλησης αυτής, εντός μισής ώρας από την ορισθείσα ώρα, τα παρόντα μέλη, ανεξαρτήτως 
αριθμού, συνιστούν απαρτία. 

 
(10)    Κάθε  μέλος,  ανεξαρτήτως  του  ύψους  των  εισφορών  του  στο  Ταμείο,  έχει 

δικαίωμα μίας (1) μόνο ψήφου και ασκεί το δικαίωμα αυτό  μόνο εφόσον παρευρίσκεται 
αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση. 

 
(11)    Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων μελών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ ή τους παρόντες 
Κανονισμούς. 

 
(12)    Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών λαμβάνονται με ανάταση και 

καταμέτρηση των χειρών, εκτός εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας από το ένα 
τρίτο  (1/3) τουλάχιστον των παρόντων μελών,  οπότε αυτή  διεξάγεται  με τη μέθοδο της 
κάλπης. 

 
(13)   Τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των μελών κοινοποιούνται από την 

Επιτροπή σε όλα τα μέλη, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της γενικής 
συνέλευσης. 

Τήρηση 
Λογαριασμών 
του Ταμείου. 

14.-(1)  Η Επιτροπή, μεριμνά για την- 
 
 

(α)    τήρηση  πλήρων  και  αληθών  λογαριασμών  όλων  των  εσόδων  και  εξόδων  του 
Ταμείου, 

 
(β) τήρηση πλήρων και ολοκληρωμένων στοιχείων για όλα τα θέματα, τα οποία είναι 

αναγκαίο να τηρούνται, 
 

(γ)    ετοιμασία  των  οικονομικών  καταστάσεων,  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Λογιστικά 
Πρότυπα, και 

 
(δ)    ετοιμασία ετήσιας έκθεσης για τη λειτουργία του Ταμείου και την εφαρμογή των 

παρόντων Κανονισμών, καθώς και για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
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(2)  Η  Επιτροπή  τηρεί  αρχείο  των  λογαριασμών  και  άλλων  χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του Ταμείου στον χώρο όπου βρίσκεται η έδρα του Ταμείου. 

 
(3)(α)    Οι  οικονομικές  καταστάσεις  ετοιμάζονται  και  υποβάλλονται  στους  ελεγκτές  του 

Ταμείου εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
 

(β) Οι ελεγκτές συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή, έκθεση για τις οικονομικές 
καταστάσεις και επενδύσεις του ενεργητικού του Ταμείου, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος. 

 
(γ)   Οι ελεγκτές έχουν στη διάθεσή τους προς έλεγχο τα βιβλία, τα αρχεία, τους 

λογαριασμούς και τα έγγραφα του Ταμείου και εφοδιάζονται από τον ταμία και 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προσλαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου (3) 
του Κανονισμού 8, με τέτοιες πληροφορίες και επεξηγήσεις, που δυνατόν να 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τις οποίες ο ταμίας ή το 
πρόσωπο αυτό είναι σε θέση να δώσει. 

 
(4)   Η Επιτροπή υποβάλλει προς ενημέρωση στο Συμβούλιο και μέσω αυτού στον 

Υπουργό το ταχύτερο δυνατόν μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τους ελεγμένους 
λογαριασμούς του Ταμείου μαζί με την έκθεση των ελεγκτών. 

 
(5)   Η έκθεση των ελεγκτών και οι λογαριασμοί του Ταμείου, δημοσιεύονται με τον 

τρόπο που προβλέπει η Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 

Ειδικός 
λογαριασμός. 

15.-(1)   Η Επιτροπή τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό  καλούμενο «Ειδικός Λογαριασμός», ο 
οποίος- 
 

(α)    πιστώνεται ή χρεώνεται, ανάλογα, με τα κέρδη ή ζημιές, τα οποία προέρχονται από 
τις επενδύσεις του Ταμείου, 

 
(β)    πιστώνεται  με  τα  υπόλοιπα  της  μερίδας  «Β»  των  ατομικών  λογαριασμών  των 

μελών, τα οποία υπόλοιπα αφαιρούνται βάσει της παραγράφου (4) του Κανονισμού 
25, 

 
(γ)    πιστώνεται  με  ποσά  τα  οποία  παραγράφονται  βάσει  της  παραγράφου  (5)  του 

Κανονισμού 25, 
 

(δ)    πιστώνεται με οποιαδήποτε άλλα έσοδα έχει το Ταμείο, και 
 

(ε)    χρεώνεται με οποιαδήποτε φορολογία και με οποιαδήποτε έξοδα προκύπτουν από 
την  εφαρμογή  των παρόντων  Κανονισμών και  τη  διαχείριση  και  λειτουργία του 
Ταμείου.

 

68(Ι) του 2019.            (2)   Τηρουμένων  των   διατάξεων   του  περί  της  Απόκτησης  και  της  Διατήρησης 
Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμου, η Επιτροπή κατανέμει κατ’ 
αναλογίαν, το ολικό ποσό του Ειδικού Λογαριασμού στις μερίδες «Α» και «Β» των ατομικών 

λογαριασμών των μελών, όπως το ποσό αυτό επιμετράται κατά την 31η  Δεκεμβρίου του 
έτους, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μέλος αποκτά δικαίωμα σε παροχή από το 

Ταμείο εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, τότε η επιμέτρηση και η κατανομή του ολικού 

ποσού του Ειδικού Λογαριασμού, γίνεται και κατά την 30ην Ιουνίου του έτους, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 

Ατομικοί 
Λογαριασμοί μελών. 

16.-(1) Η Επιτροπή τηρεί ατομικό λογαριασμό για κάθε μέλος,   ο οποίος φέρει μοναδικό 
αριθμό και στον οποίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες: 
 

(α)    Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεών 
του μέλους, 

 
(β)    το ποσό των υποκείμενων σε εισφορές απολαβών του, 

 
(γ)    το εκάστοτε ποσοστό ή ποσό εισφοράς του μέλους και της Αρχής, 

 
(δ)    χωριστά  οι  εισπραττόμενες  τακτικές  εισφορές  του  μέλους (μερίδα  «Α»)  και  της 

Αρχής ( μερίδα «Β»),
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(ε)    τα ποσά που αναλογούν στο μέλος από τον Ειδικό Λογαριασμό, τα οποία και 
μεταφέρονται στις μερίδες «Α» και «Β» του ατομικού λογαριασμού του μέλους, 

 
(στ)    οποιεσδήποτε πληρωμές ωφελημάτων γίνονται προς το μέλος ή τους κληρονόμους 

του, και 
 

(ζ) το συσσωρευμένο υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του μέλους, στο τέλος κάθε 
χρόνου. 

 
(2)      Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος παύσει να έχει την ιδιότητα του μέλους, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6, ο λογαριασμός αυτού τερματίζεται οριστικά, 
εφόσον καταβληθούν σε αυτό όλα τα ωφελήματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 25. 

 
(3)       Μέλος, το οποίο παύει να είναι τακτικός εργάτης λόγω διορισμού του σε οργανική 

θέση στην Αρχή επί μόνιμης ή προσωρινής μηνιαίας βάσης, παύει να είναι μέλος και δύναται 
εντός τριών (3) μηνών να επιλέξει, όπως- 

 
(α)    του καταβληθούν τα ωφελήματα που προνοούνται στον Κανονισμό 25, σε αυτή δε την 

περίπτωση, ολόκληρη η υπηρεσία του  η οποία προηγήθηκε του διορισμού του, δεν 
λαμβάνεται υπόψη για οποιοδήποτε μελλοντικό ωφέλημα αφυπηρέτησης, ή 

 
(β) του καταβληθεί μόνο το υπόλοιπο της μερίδας «Α» του ατομικού λογαριασμού του, 

οπότε ο λογαριασμός του τερματίζεται, το δε υπόλοιπο σε πίστη του ποσό 
μεταφέρεται  στο  γενικό  αποθεματικό  της  Αρχής  και  στην  περίπτωση  αυτή,  το 
σύνολο της υπηρεσίας του ως έκτακτου εργάτη και ως μέλους, λαμβάνεται υπόψη 
για οποιοδήποτε μελλοντικό ωφέλημα αφυπηρέτησης: 

 
Νοείται ότι, εάν ο διορισθείς αποβιώσει ή αποχωρήσει από την υπηρεσία κατά το 

χρόνο που κατέχει προσωρινή θέση, λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η υπηρεσία του για 
οποιοδήποτε μελλοντικό ωφέλημα αφυπηρέτησης. 

 
(4)      Η επιλογή κάθε μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο (3), υποβάλλεται γραπτώς 

στην Επιτροπή και είναι αμετάκλητη. 

Εισφορές 
μελών. 

17.-(1)    Κάθε μέλος καταβάλλει στο Ταμείο εισφορά, με βάση το ποσοστό το οποίο καθορίζεται  
από τις εκάστοτε εν ισχύι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ της Αρχής και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του ωρομίσθιου προσωπικού αυτής, επί του ολικού ποσού 
των ωρομισθίων που οφείλονται στο μέλος μηνιαία, σε σχέση με υπηρεσία, την οποία έχει 
προσφέρει: 
 

Νοείται ότι, εάν σε οποιοδήποτε μέλος, παρότι δεν παρέχει υπηρεσία οποιαδήποτε μέρα, 
καταβληθούν τα ωρομίσθια ως να προσέφερε υπηρεσία για την ημέρα αυτή, καταβάλλει την 
καθοριζόμενη εισφορά για τα ωρομίσθια αυτά: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν καταβάλλεται εισφορά για πληρωμή την οποία λαμβάνει το μέλος 
από οποιοδήποτε ταμείο, κατά την περίοδο άδειας ασθενείας, εκτός αν εργάστηκε μία (1)  
τουλάχιστον  ημέρα  της  εβδομάδας  και  στην  περίπτωση  αυτή  το  μέλος  καταβάλλει 
εισφορά, ως εάν να προσέφερε υπηρεσία για ολόκληρη την εβδομάδα. 
 

(2)     Οι εισφορές αρχίζουν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο ο εργάτης 
γίνεται μέλος. 
 

(3)     Η Αρχή διευθετεί, όπως οι οφειλόμενες εισφορές αφαιρούνται από τα ωρομίσθια 
των μελών κατά τον χρόνο πληρωμής τους και όπως αυτές πιστώνονται σε λογαριασμό επ' 
ονόματι του Ταμείου.

Εισφορές 
της Αρχής. 

18.-(1)     Η Αρχή καταβάλλει για κάθε μέλος εισφορά στο Ταμείο, σε ποσοστό το οποίο 
καθορίζεται  από τις εκάστοτε εν ισχύι  συλλογικές συμβάσεις μεταξύ της Αρχής και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του ωρομίσθιου προσωπικού, επί του συνολικού ποσού των 
ωρομισθίων  που  οφείλονται  στο  μέλος  μηνιαία  και  η  εισφορά  αυτή  πιστώνεται  στο 
λογαριασμό που αναφέρεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 17 κατά την ημερομηνία, 
κατά την οποία οι εισφορές του μέλους αφαιρούνται από τα ωρομίσθιά του. 

 
(2)     Η Αρχή εισφέρει στο Ταμείο το ποσό το οποίο, σύμφωνα με εκτίμηση αναλογιστή, 

απαιτείται εκάστοτε για κάλυψη της κατοχύρωσης της αγοραστικής αξίας των ωφελημάτων, 
σύμφωνα με την παράγραφο (6) του Κανονισμού 25.
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Κατάθεση εισφορών 
στο Ταμείο. 

19.-(1) Οι εισφορές των μελών, δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 17 και οι 
καταβλητέες από την Αρχή εισφορές, δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 18, 
καταβάλλονται από την Αρχή στο Ταμείο, το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού 
μήνα που ακολουθεί τον μήνα εισφορών για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές και η Επιτροπή 
καταθέτει, αμέσως μετά την είσπραξη των εισφορών από την Αρχή, το αντίστοιχο ποσό σε 
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Ταμείου. 
 

(2) Οι καταβλητέες από την Αρχή εισφορές, δυνάμει της παραγράφου (2) του Κανονισμού 
18, καταβάλλονται από την Αρχή στο Ταμείο, εντός ενός μηνός από τη λήξη του οικονομικού 
έτους για το οποίο αυτές οφείλονται.

Επενδύσεις 
του Ταμείου. 

20.-(1) Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου επενδύονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
επιταγές της συνετής διαχείρισης   και τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής που 
καταρτίζεται  από  το  Ταμείο,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  23  και  σύμφωνα  με  τους 
ακόλουθους κανόνες: 
 

(α)  Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης 
συμφερόντων, η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των μελών, 

 
(β) (i)      τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  επενδύονται  κατά  τρόπο  που  να  παρέχεται 

εγγύηση της ασφάλειας, ποιότητας, ρευστότητας και κερδοφορίας του 
χαρτοφυλακίου στο σύνολό του, 

(ii)     το ενεργητικό που προορίζεται για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών 
επενδύεται κατά τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η φύση και η διάρκεια των 
προσδοκώμενων δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, συντάξεων και άλλων 
ωφελημάτων, 

 
(γ)    το ενεργητικό επενδύεται σε κρατικά ομόλογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος 

και σε άλλα επενδυτικά μέσα οποιασδήποτε μορφής, πάντοτε εντός των οριζόμενων 
από τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ ορίων, 

 
(δ)    η επένδυση στην Αρχή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε τοις εκατόν (5%) του 

συνόλου του χαρτοφυλακίου, νοουμένου ότι οι υποχρεώσεις της Αρχής προς το 
Ταμείο είναι πάντοτε διευθετημένες. 

 
(2)     Με εξαίρεση τις εξασφαλίσεις για δανειοληπτικές πράξεις που διενεργούνται από το 

Ταμείο,  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  της  Νομοθεσίας  ΙΕΣΠ,  οι  επενδύσεις  του  Ταμείου 
τηρούνται ελεύθερες κάθε υποθήκης, επιβάρυνσης, δέσμευσης ή δικαιώματος επίσχεσης. 
 

(3)    Η Επιτροπή δύναται να τοποθετεί οποιαδήποτε ποσά αποτελούν μέρος του 
ενεργητικού του Ταμείου, σε λογαριασμούς προθεσμίας ή τρεχουμένους σε οποιοδήποτε 
πιστωτικό ίδρυμα. 
 

(4)     Η Επιτροπή δύναται να αναθέτει την από μέρους της επένδυση του ενεργητικού 
του Ταμείου σε αδειοδοτημένους παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών. 
 

(5)     Η  Επιτροπή  δύναται  να  διορίζει  έναν  ή  περισσότερους  θεματοφύλακες  για  τη 
φύλαξη των στοιχείων   του ενεργητικού του Ταμείου ή για τη φύλαξη των στοιχείων του 
ενεργητικού αυτού και την άσκηση καθηκόντων επίβλεψής του, σύμφωνα με τη Νομοθεσία 
ΙΕΣΠ.

Τεχνικά 
αποθεματικά. 

21.-(1)     Το Ταμείο σχηματίζει ετήσια τεχνικά αποθεματικά επαρκή για να καλύπτουν τα 
ωφελήματα του σχεδίου που προνοεί για την κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας των 
χρημάτων του Ταμείου, σύμφωνα με την παράγραφο (6) του Κανονισμού 25. 
 

(2)   Ο  υπολογισμός  των  τεχνικών  αποθεματικών  διενεργείται  και  βεβαιώνεται  από 
αναλογιστή, ετησίως, με ημερομηνία εκτίμησης τη λήξη του οικονομικού έτους: 
 

Νοείται ότι, ο υπολογισμός επιτρέπεται να γίνεται ανά τριετία, υπό την προϋπόθεση ότι η 
Επιτροπή παρέχει κάθε χρόνο κατά το μεσοδιάστημα προς τα μέλη και τον Έφορο εντός της 
προθεσμίας που καθορίζει η Νομοθεσία ΙΕΣΠ, πιστοποίηση ή έκθεση με ημερομηνία εκτίμησης 
τη λήξη του οικονομικού έτους, η οποία να αντανακλά την αναπροσαρμοσμένη εξέλιξη των εν 
λόγω αποθεματικών και τις μεταβολές των καλυπτόμενων κινδύνων. 
 

(3)   O  υπολογισμός  διενεργείται  βάσει  αναγνωρισμένων  αναλογιστικών  μεθόδων, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει η Νομοθεσία ΙΕΣΠ.
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Επάρκεια 
περιουσιακών 
στοιχείων. 

22.-(1)     Η  Επιτροπή  μεριμνά,  ώστε  το  Ταμείο  να  έχει  ανά  πάσα  στιγμή  περιουσιακά 
στοιχεία   κατάλληλα   και   επαρκή   για   την   κάλυψη   των   τεχνικών   αποθεματικών   που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 21. 
 

(2)   Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  αναλογιστής  διαπιστώνει  ότι  τα  περιουσιακά 
στοιχεία του Ταμείου δεν επαρκούν για την κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών, το Ταμείο 
καταρτίζει σχέδιο ανάκαμψης με έγκριση του Εφόρου, ώστε να εξασφαλίσει  εκ νέου τις 
απαιτήσεις της παραγράφου (1) και το σχέδιο αυτό πρέπει να ικανοποιεί τους όρους που 
προβλέπονται από τη Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 
 

(3)   Το σχέδιο ανάκαμψης ανακοινώνεται στα μέλη ή στους εκπροσώπους τους.

Δήλωση Αρχών 
Επενδυτικής 
Πολιτικής. 

23.-(1) Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του 
Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας ΙΕΣΠ (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«Δήλωση  Αρχών  Επενδυτικής  Πολιτικής») και  η  δήλωση επανεξετάζεται  ανά τριετία  και 
αναθεωρείται αμέσως, εφόσον υπάρξει σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής. 
 

(2)  Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής περιέχει τις μεθόδους μέτρησης του 
επενδυτικού   κινδύνου,   τις  εφαρμοζόμενες   τεχνικές   διαχείρισης   του   κινδύνου   και   τη 
στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού, σε σχέση με τη φύση και τη διάρκεια 
των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του Ταμείου και τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 
επενδυτικής πολιτικής.

Αποτίμηση 
επενδύσεων 
του Ταμείου. 

68(Ι) του 2019. 

24.  Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Απόκτησης και της Διατήρησης Δικαιωμάτων 
Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμου, η αποτίμηση των επενδύσεων του Ταμείου 
διενεργείται- 
 
 

(α)    σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις διατάξεις της Νομοθεσίας ΙΕΣΠ˙ 

και 
 

(β)    ανάλογα με τη συχνότητα κατανομής του Ειδικού Λογαριασμού στους ατομικούς 
λογαριασμούς των μελών, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 15: 

 
Νοείται ότι, προκειμένου για επένδυση του Ταμείου σε ακίνητη ιδιοκτησία, η αποτίμησή 

της γίνεται κατά το τέλος του έτους.
 

Παροχές.                       25.-(1)   Το Ταμείο καταβάλλει παροχές σε μέλος του ή στους νόμιμους κληρονόμους του, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
59(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2020 
126(Ι) του 2010 

2(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
194(Ι) του 2012 
176(Ι) του 2015 

1(Ι) του του 2017 
52(Ι) του 2017 

115(Ι) του 2017 
132(Ι) του 2018 

126(Ι) του 2019 
194(Ι) του 2020 

88(Ι) του 2021 
101(Ι) του 2021 
168(Ι) του 2021. 

(α)    Αφυπηρέτησης, σύμφωνα με τη συντάξιμη ηλικία που καθορίζεται από τις διατάξεις 
του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) τερματισμού απασχόλησης λόγω απόλυσης του μέλους, για οποιονδήποτε λόγο, 

από την Αρχή, 
 
(γ)    θανάτου του μέλους ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία της Αρχής, 
 
(δ)    τερματισμού απασχόλησης λόγω ιατρικά αποδεδειγμένης μόνιμης ανικανότητας για 

εργασία, την οποία το μέλος εκτελούσε στην Αρχή,
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(ε)    τερματισμού απασχόλησης λόγω διορισμού σε οργανική θέση στην Αρχή, και 
 

(στ)    οικειοθελούς τερματισμού της απασχόλησης του μέλους στην Αρχή. 
 

(2)   Σε περίπτωση θανάτου μέλους ενόσω αυτό βρισκόταν στην υπηρεσία της Αρχής, 
το Ταμείο καταβάλλει στους νόμιμους κληρονόμους του το ποσό ωφελήματος, το οποίο θα 
κατέβαλλε στο μέλος εάν αφυπηρετούσε κατά την ημέρα του θανάτου του: 

 
Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τα χίλια 

ευρώ (€1000) από τον ατομικό λογαριασμό του μέλους που απεβίωσε, για κάλυψη των 
δαπανών της κηδείας του και για άμεση ανακούφιση της οικογένειάς του. 

 
(3)   Το ύψος της παροχής μέλους το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή, σύμφωνα με 

τις υποπαραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου (1), είναι το συσσωρευμένο 
υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του, με ημερομηνία εκτίμησης, τηρουμένης της 
επιφύλαξης της παραγράφου (2) του Κανονισμού 15- 

 
(α)    την 30η Ιουνίου του έτους, εντός του οποίου το μέλος αποκτά δικαίωμα σε παροχή, 

προκειμένου για μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή εντός του πρώτου 
εξαμήνου του ίδιου έτους, 

 
(β) την 31η  Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου το μέλος αποκτά δικαίωμα σε 

παροχή, προκειμένου για μέλος το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή εντός του 
δεύτερου εξαμήνου του ίδιου έτους. 

 
(4)   Το  ύψος  της  παροχής  που  δικαιούται  μέλος  του  Ταμείου,  το  οποίο  αποκτά 

δικαίωμα σε παροχή σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ) της παραγράφου (1), είναι 
ολόκληρο το συσσωρευμένο υπόλοιπο της μερίδας «Α» του ατομικού του λογαριασμού και 
το ποσοστό του συσσωρευμένου υπολοίπου της μερίδας «Β» του ατομικού του λογαριασμού 
του,  το  οποίο  αναφέρεται  πιο  κάτω,  με  ημερομηνία  εκτίμησης,  όπως  ορίζεται  στην 
παράγραφο (3), τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης της παραγράφου (2) του 
Κανονισμού 15- 

 
(α)    ύστερα από υπηρεσία τριών ετών και άνω: 100%, 

(β)    ύστερα από υπηρεσία δυο ετών και άνω: 40%, 

(γ)    για υπηρεσία κάτω των δύο ετών: 0%. 
 

(5)  Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος, το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή από το 
Ταμείο σε ποσό χαμηλότερο των τριακοσίων ευρώ (€300) δεν υποβάλει αίτηση για είσπραξή 
του εντός έξι (6) ετών από τη θεμελίωση του δικαιώματος, η Επιτροπή δύναται να πιστώσει 
το υπάρχον εις πίστιν του μέλους ποσό, κατά την εκπνοή του εν λόγω χρονικού διαστήματος 
στον  Ειδικό  Λογαριασμό,  νοουμένου  ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις  που  προβλέπει  η 
Νομοθεσία ΙΕΣΠ. 

 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας. 

(6)  Μέλος, το οποίο αποκτά δικαίωμα σε παροχή για οποιοδήποτε από τους λόγους που 
προβλέπονται στις υποπαραγράφους (α), (β) και (δ) της παραγράφου (1) ή δυνάμει της 
υποπαραγράφου (στ) της παραγράφου (1), νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριών 
(3) τουλάχιστον ετών και οι νόμιμοι κληρονόμοι του που αποκτούν δικαίωμα σε παροχή δυνάμει 
της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1), έχουν δικαίωμα στα ωφελήματα του σχεδίου 
που προνοεί την κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας των χρημάτων του Ταμείου, όπως αυτά 
υπολογίζονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου που αναφέρονται στον Πίνακα.

Ανεκχώρητο 
παροχών. 

26. Κάθε εκχώρηση ή επιβάρυνση παροχής που καταβάλλεται από το Ταμείο, καθώς και 
κάθε συμφωνία για εκχώρηση ή επιβάρυνσή της είναι άκυρη και σε περίπτωση πτώχευσης 
προσώπου  το  οποίο  έχει  δικαίωμα σε παροχή, αυτή δεν  περιέρχεται  στον σύνδικο της 
πτώχευσης ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό των πιστωτών 
του προσώπου που πτώχευσε: 
 

Νοείται ότι, η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που μέλος συνάπτει δάνειο 
με το Ταμείο ή όταν η κατάσχεση παροχής γίνεται για την ικανοποίηση διατάγματος 
Δικαστηρίου για τη διατροφή συζύγου ή πρώην συζύγου ή τέκνου του μέλους.

Πληροφορίες προς 
τα μέλη. 

27.  Η Επιτροπή παρέχει πληροφόρηση προς μέλη και προς τα υποψήφια μέλη, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Νομοθεσίας ΙΕΣΠ.
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Έγγραφα που 
υποβάλλονται στον 
Έφορο. 

28. Το Ταμείο υποβάλλει στον Έφορο, εντός των προθεσμιών που προβλέπει η Νομοθεσία 
ΙΕΣΠ ή καθορίζει ο Έφορος, κατά περίπτωση- 
 
 

(α) τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση που καταρτίζει 
περιλαμβανομένης και της έκθεσης των ελεγκτών, καθώς και οποιεσδήποτε 
καταστάσεις και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου, τις 
οποίες ο Έφορος ορίζει με απόφασή του ή/και προβλέπονται στη Νομοθεσία 
ΙΕΣΠ, 

 
(β)    τη  Δήλωση  Αρχών  Επενδυτικής  Πολιτικής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 

Νομοθεσίας ΙΕΣΠ, 
 

(γ)    την αναλογιστική μελέτη όπου ισχύει, 

 
(δ)    την αξιολόγηση κινδύνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας ΙΕΣΠ και 

τις πρόνοιες του Κανονισμού 7, 
 

(ε)    τις γραπτές πολιτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας ΙΕΣΠ και τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 7, και 

 
(ζ)   οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτεί ο Έφορος στο πλαίσιο της άσκησης 

εποπτείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου.

Διάλυση του 
Ταμείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διαδικασία 
τροποποίησης των 
Κανονισμών. 

29.-(1)   Το Ταμείο δύναται να διαλυθεί και εκκαθαρισθεί μόνο   εφόσον η Αρχή παύσει 
οριστικά να λειτουργεί. 
 

(2)   Η εκκαθάριση του Ταμείου γίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία- 
 

(α)    προχωρεί στην εξόφληση όλων των χρεών του Ταμείου, σύμφωνα με την 
προτεραιότητα που καθορίζεται στη Νομοθεσία ΙΕΣΠ, και 

 
(β) κατανέμει οποιοδήποτε υπόλοιπο του ενεργητικού του Ταμείου, ύστερα από τη 

ρευστοποίησή του, αναλογικά μεταξύ των μελών, με βάση το σωρευμένο σε 
πίστη τους ποσό, στους ατομικούς λογαριασμούς τους, όπως υπολογίζεται, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Νομοθεσίας  ΙΕΣΠ  και  τις  πρόνοιες  των 
παρόντων Κανονισμών κατά την ημερομηνία που το Ταμείο τίθεται σε 
εκκαθάριση. 

30. Χωρίς  επηρεασμό  των  διατάξεων  του  εδαφίου  (2)  του  άρθρου  19  του  Νόμου,  οι 
παρόντες  Κανονισμοί  δύναται  να  τροποποιηθούν,  με  έγκριση  του  Συμβουλίου,  η  οποία 
δίδεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 
δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Κατάργηση και 
επιφυλάξεις. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
1.11.2013. 

31. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Ταμείου 
Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2013, 
καταργούνται: 
 
 
 

Νοείται ότι, η κατάργηση των περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Κανονισμών του 2013, δεν επηρεάζει- 
 

(α)  τα δικαιώματα τα οποία οποιοδήποτε πρόσωπο απέκτησε δυνάμει των 
καταργούμενων Κανονισμών, 

 
(β) τα δικαιώματα, τα οποία επιφυλάχθηκαν ή αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε 

πρόσωπο, δυνάμει οποιασδήποτε επιλογής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
καταργούμενων Κανονισμών, 

 
(γ)    τα ωφελήματα οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία αφυπηρέτησαν από την 

Αρχή ή απεβίωσαν ενώ βρίσκονταν στην υπηρεσία της πριν από την έναρξη 
της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, και 

 
(δ)    τις υποχρεώσεις της Αρχής και οποιωνδήποτε προσώπων, όπως αυτές ίσχυαν 

πριν την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

[Κανονισμός 25(6)] 

Βασικές πρόνοιες σχεδίου κατοχύρωσης της αγοραστικής αξίας των χρημάτων του Ταμείου 

1.        O Βασικός τύπος με τον οποίο υπολογίζεται η αγοραστική αξία των χρημάτων του Ταμείου (Ωρομίσθιο x Ώρες 
Εργασίας το μήνα x μήνες υπηρεσίας μέχρι 5.10.1980 Χ 0,155) + (Ωρομίσθιο x Ώρες Εργασίας το μήνα x μήνες 
υπηρεσίας από 6.10.1980 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης Χ 0,145). 

 
2.        Ωρομίσθιο σημαίνει- 

 
(α)    για υπηρεσία μέχρι 31.12.2012, το τελευταίο ωρομίσθιο κατά την ημερομηνία αποχώρησης,   για το 

οποίο το μέλος κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο, και 
 

(β) για υπηρεσία από 1.1.2013 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης, το μέσο όρο των ωρομισθίων του 
μέλους από την 1.1.2005 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης. 

 
3.        Τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου 

 
(α)    Στην περίπτωση που το μέλος δεν έχει συνεχή υπηρεσία δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία 

αποχώρησής του, για σκοπούς των σχετικών υπολογισμών λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίοι δώδεκα 
(12) μήνες υπηρεσίας του μέλους και ο μέσος όρος του ωρομισθίου για τους μήνες αυτούς 
αναπροσαρμόζεται κατάλληλα, με βάση τις γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις που σημειώθηκαν στο 
μεταξύ και που ίσχυαν τη συγκεκριμένη περίοδο των δώδεκα (12) μηνών αμέσως πριν από την 
ημερομηνία αποχώρησης του μέλους. 

 
(3) Στην περίπτωση που έχει μειωθεί το ωρομίσθιο για λόγους πλεονασμού ή για λόγους υγείας ή για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μέλους, οι υπολογισμοί γίνονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

 
4.        Ώρες εργασίας 

 
Οι μηνιαίες ώρες εργασίας υπολογίζονται με τον τύπο - 

 
52,14 εβδομάδες εργασίας x εβδομαδιαίες ώρες : 12 = Μηνιαίες ώρες εργασίας: 

 
Νοείται ότι, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ωρομίσθιου προσωπικού 

καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο με βάση διαφορετικές ώρες εργασίας από τις συνηθισμένες, η διαφοροποίηση 
αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του κατοχυρωμένου ωφελήματος: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση μείωσης των συνηθισμένων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας που δε 

γίνεται και η ανάλογη μείωση του συνολικού εισοδήματος, αλλά διασφαλίζεται το ίδιο εισόδημα, δεν θεωρείται ότι 
υπάρχει διαφοροποίηση των ωρών εργασίας και δεν απαιτείται οποιοσδήποτε ξεχωριστός υπολογισμός. 

 
5.        Μήνες Υπηρεσίας 

 
(α)    Μήνες υπηρεσίας σημαίνει την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται εισφορές στο 

Ταμείο.  Έκτακτη υπηρεσία, άδεια χωρίς απολαβές, άδεια ασθενείας και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
για την οποία δεν καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο, δεν θα υπολογίζεται ως υπηρεσία. Υπηρεσία μέχρι 
δεκαπέντε (15) ημέρες αγνοείται και υπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών θεωρείται ως 
συμπληρωμένος μήνας. 

 

6.        Υπολογισμός ποσού κατοχυρωμένου ωφελήματος 
 

(α)    Όταν το μέλος αφυπηρετήσει/αποχωρήσει, ή πεθάνει, τότε καταβάλλεται σε αυτό ή στους νόμιμους 
κληρονόμους του, ανάλογα με την περίπτωση, το ποσό που δικαιούται σύμφωνα με την παράγραφο (3) 
του Κανονισμού 25 και με το οποίο είναι πιστωμένος ο ατομικός λογαριασμός του. 

 
(β) Με τη συμπλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών υπολογίζεται με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου για 

κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας των χρημάτων του Ταμείου, το ποσό κατοχυρωμένου ωφελήματος 
που δικαιούται το μέλος. 

 
(γ)    Σε περίπτωση που το ποσό κατοχυρωμένου ωφελήματος είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό που 

δικαιούται  το μέλος σύμφωνα με την παράγραφο (6) του Κανονισμού 25, τότε δεν καταβάλλεται στο 
μέλος ή στους νόμιμους κληρονόμους του, ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο ποσό. 

 
(δ)    Σε περίπτωση που το ποσό του κατοχυρωμένου ωφελήματος είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό 

που το μέλος δικαιούται σύμφωνα με την παράγραφο (6) του Κανονισμού 25, τότε καταβάλλεται στο μέλος 
ή στους νόμιμους κληρονόμους του, ανάλογα με την περίπτωση,  η διαφορά μεταξύ του ποσού του 
κατοχυρωμένου ωφελήματος και του ποσού με το οποίο είναι πιστωμένος ο ατομικός λογαριασμός του 
μέλους. 


