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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 4773, 15.4.2014

Κ.Γ.Π. 204/2014

Απιθμόρ 204
Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι
εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 50 ηος πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν
και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Νόμος ηος 2012, αθού
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν
Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ
ηποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010.
O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012
________________
208(Ι) ηνπ 2012.

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 50
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 50 ηνπ πεξί ηεο
Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ
Παξνρψλ Νφκνπ ηνπ 2012, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ
πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Καλνληζκνί ηνπ 2014.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο-

208(Ι) ηνπ 2012.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ
Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκν ηνπ 2012, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη
ή αληηθαζίζηαηαη.
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη δελ εξκελεχνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν.

Σήξεζε Μεηξψνπ
θαη Αξρείνπ απφ
ηνλ Έθνξν.

3.-(1) Ο Έθνξνο ηεξεί Μεηξψν Σακείσλ, ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε Σακείν ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
(α)

Σνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ∙

(β)

ηελ επσλπκία ηνπ∙

(γ)

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ∙

(δ)

ηελ εκεξνκελία θαη ην ιφγν ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ηελ
εκεξνκελία αθχξσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπ∙

(ε)

ηελ έδξα ηνπ∙

(ζη)

ην νλνκαηεπψλπκν, ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο θαη ηε δηεχζπλζε θάζε κέινπο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ∙

(δ)

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο∙

(ε)

ην φλνκα ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε θάζε ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο∙

(ζ)

ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ην Σακείν, ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο.

(2) Ο Έθνξνο ηεξεί γηα θάζε Σακείν θάθειν ζηνλ νπνίν
αθφινπζα έγγξαθα θαη ζηνηρεία:

θπιάηηεη,

κεηαμχ άιισλ, ηα

(α)

Σελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ Σακείνπ, ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηα έγγξαθα πνπ
ππνβιήζεθαλ κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο∙

(β)

ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηα κέιε ηεο∙

(γ)

νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ θαη ηελ
εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ∙
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Μεηξψν κειψλ
θαη άιια ζηνηρεία
πνπ πξέπεη λα
ηεξεί θάζε Σακείν.

(δ)

ηνπο εθάζηνηε ππνβαιιφκελoπο εηήζηoπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο εηήζηεο ή άιιεο
εθζέζεηο θαη δειψζεηο, πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ∙

(ε)

ηηο εθζέζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε ή έξεπλα, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ
αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ∙

(ζη)

νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία ηνπ Δθφξνπ κε ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε γηα
ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ην Σακείν∙

(δ)

γεληθά νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία, έγγξαθα θαη απνθάζεηο ηνπ Δθφξνπ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη επνπηεία ηνπ Σακείνπ.

4.-(1) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί Μεηξψν Μειψλ, ην νπνίν
πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε θάζε κέινο:
(α)

Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ κέινπο∙

(β)

ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο θαη ηνλ αξηζκφ θνηλσληθψλ αζθαιίζεψλ ηνπ∙

(γ)

ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ∙

(δ)

ηελ εκεξνκελία εηζδνρήο ηνπ ζην Σακείν∙

(ε)

ηε δηεχζπλζε δηακνλήο ηνπ∙

(ζη) ηελ εκεξνκελία θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο παχεη λα είλαη κέινο ηνπ Σακείνπ.
(2) Δθηφο εάλ ν ηχπνο ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη
θαη σο επξεηήξην ησλ νλνκάησλ φισλ ησλ κειψλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεξεί επξεηήξην
κειψλ θαηά ηξφπν πνπ λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα εληνπίδεη ηα ζηνηρεία θαη ηνλ αηνκηθφ
ινγαξηαζκφ θάζε κέινπο.
Σήξεζε
ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ γηα
ρξεκαηνδνηνχζεο
επηρεηξήζεηο.

Κεθ. 113.
9 ηνπ 1968
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
46(Ι) ηνπ 1992
96(Ι) ηνπ 1992
41(Ι) ηνπ 1994
15(Ι) ηνπ 1995
21(Ι) ηνπ 1997
82(Ι) ηνπ 1999
149(Ι) ηνπ 1999
2(Ι) ηνπ 2000
135(Ι) ηνπ 2000
151(Ι) ηνπ 2000
76(Ι) ηνπ 2001
70(Ι) ηνπ 2003
167(Ι) ηνπ 2003
92(Ι) ηνπ 2004
24(Ι) ηνπ 2005
129(Ι) ηνπ 2005
130(Ι) ηνπ 2005
98(Ι) ηνπ 2006

5.-(1) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ ηεξεί Μεηξψν Υξεκαηνδνηνπζψλ Δπηρεηξήζεσλ,
ζην νπνίν θαηαρσξεί ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ρξεκαηνδνηνχζα
επηρείξεζε:
(α)

Σν νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αλ πξφθεηηαη γηα
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν∙

(β)

ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο
κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη, ή ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία άιινπ θξάηνπο κέινπο, ηνλ αξηζκφ
εγγξαθήο νπνηνπδήπνηε άιιεο θχζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ κε βάζε ην ζρεηηθφ λφκν,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε∙
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79(Ι) ηνπ 2007
71(Ι) ηνπ 2007
131(Ι) ηνπ 2007
186(Ι) ηνπ 2007
87(Ι) ηνπ 2008
41(Ι) ηνπ 2009
49(Ι) ηνπ 2009
99(Ι) ηνπ 2009
42(Ι) ηνπ 2010
60(Ι) ηνπ 2010
88(Ι) ηνπ 2010
53(Ι) ηνπ 2011
117(Ι) ηνπ 2011
145(Ι) ηνπ 2011
157(Ι) ηνπ 2011
198(Ι) ηνπ 2011
64(Ι) ηνπ 2012
98(Ι) ηνπ 2012
190(Ι) ηνπ 2012
203(Ι) ηνπ 2012
6(Ι) ηνπ 2013
90(Ι) ηνπ 2013.
59(Ι) ηνπ 2010
114(Ι) ηνπ 2010
126(Ι) ηνπ 2010
2(Ι) ηνπ 2012
37(Ι) ηνπ 2012
170(Ι) ηνπ 2012
193(Ι) ηνπ 2012.

(γ)

ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ εγγξαθήο ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο κε βάζε ηνλ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη,
ή ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ εγγξαθήο κε βάζε ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία ζε άιια θξάηε
κέιε ζε πεξίπησζε δηαζπλνξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο∙

(δ)

ηελ έδξα θαη ηε δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο∙

(ε)

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ππνρξέσζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ απφ ηε
ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε∙

(ζη)

ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε ηεξκάηηζε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ.

ηε

Σήξεζε
ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ.

6. Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα
ηελ παξνπζίαζε ηεο αιεζηλήο θαη δίθαηεο εηθφλαο ησλ ππνζέζεσλ, ησλ δηθαηνπξαμηψλ θαη
ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε
ησλ ινγαξηαζκψλ θαη εθζέζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ.

Σήξεζε αηνκηθψλ
ινγαξηαζκψλ
κειψλ.

7.-(1) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ ηεξεί, φπνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ, αηνκηθφ ινγαξηαζκφ γηα θάζε κέινο κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4, ζηνλ νπνίν θαηαρσξεί–
(α)(i) γηα Σακείν Πξνλνίαο, ην νπνίν παξέρεη σθειήκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ην κέινο θαη ηε ρξεκαηνδνηνχζα
επηρείξεζε, ρσξηζηά ηηο εθάζηνηε εηζπξαηηφκελεο εηζθνξέο ηνπ κέινπο θαη ρσξηζηά
.
ηηο εθάζηνηε εηζπξαηηφκελεο εηζθνξέο ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο ζε
πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία θαηαβνιήο εηζθνξψλ απφ ηε ρξεκαηνδνηνχζα
επηρείξεζε, ε νπνία πξνλνείηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, παξέιζεη άπξαθηε ε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα ζέζεη άκεζα εηδηθή ζεκείσζε ζηνλ αηνκηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε επεξεαδφκελνπ κέινπο γηα ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ,
ηελ εκεξνκελία πνπ έπξεπε λα θαηαβιεζεί απφ ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε θαη,
ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ή νιφθιεξν ην πνζφ εηζπξαρζεί, ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε
ε είζπξαμε:
Ννείηαη φηη ε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε νθείιεη, ακέζσο κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο
απαζρφιεζεο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Σακείνπ, λα ελεκεξψλεη ηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο∙
(ii) γηα Σακείν χληαμεο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ ηζρχεη, ηελ εηζθνξά ηελ νπνία έρεη
θαηαβάιεη ην κέινο∙
(β)

γηα Σακείν Πξνλνίαο, ην νπνίν παξέρεη σθειήκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο,
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Σακείνπ, ην
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θαζαξφ πνζφ απφ ηηο εθάζηνηε ζε πίζηε ηνπ κέινπο απνδφζεηο απφ ηηο επελδχζεηο
ηνπ Σακείνπ, έζνδα απφ άιιεο πεγέο, αθαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ θαη θφξσλ, φπσο
επηκεηξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
θαη ηεξνπκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ 10∙
(γ)

νπνηαδήπνηε πιεξσκή πξνο ην κέινο ή ηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ππφ κνξθή
παξνρήο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πνζφ κεηαθέξζεθε απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ κέινπο
ζηνπο ινγαξηαζκνχο άιισλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Σακείνπ∙

(δ)

ην νιηθφ πνζφ πνπ βξίζθεηαη ζε πίζηε ηνπ κέινπο θαηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ
έηνπο ηνπ Σακείνπ.

(2) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ παξέρεη σθειήκαηα θαζνξηζκέλεο
εηζθνξάο, ηνπ νπνίνπ νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο πξνλννχλ γηα κείσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ
δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο,
ηεξεί δχν αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο γηα θάζε κέινο θαη θάλεη ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο θαηά
αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. ηνλ έλα ινγαξηαζκφ θαηαρσξεί ηηο
εθάζηνηε εηζπξαηηφκελεο εηζθνξέο ηνπ κέινπο θαη ζηνλ άιιν ηηο εθάζηνηε εηζπξαηηφκελεο
εηζθνξέο ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο:
Ννείηαη φηη, ην πνζφ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1)
θαηαρσξείηαη θαη’ αλαινγία ζηνπο δχν αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ θάζε κέινπο.
(3) Η παξάιεηςε ή ε αδπλακία ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο λα παξάζρεη φια ηα
απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4 ζηνηρεία, δελ απαιιάζζεη ηε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέινπο, εθφζνλ
ηεο είλαη γλσζηφ ην φλνκα ηνπ κέινπο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα εμαθξίβσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.
Σήξεζε αηνκηθψλ
ινγαξηαζκψλ
ρξεκαηνδνηνπζψλ
επηρεηξήζεσλ.

8.-(1) Γηα θάζε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ηεξεί
ινγαξηαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) έσο (γ) ηεο παξαγξάθνπ
(1) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ζηνλ νπνίν ινγαξηαζκφ θαηαρσξεί –
(α)

ην νλνκαηεπψλπκν θάζε κέινπο γηα ην νπνίν ε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε
θαηαβάιιεη εηζθνξέο∙

(β)

ζε πεξίπησζε Σακείνπ Πξνλνίαο, ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο
επηρείξεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο εηζθνξάο ηνπ κέινπο πνπ εηζπξάηηνληαη γηα θάζε
κήλα εηζθνξψλ∙

(γ)

ηελ εκεξνκελία είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ γηα θάζε κήλα.

(2)(α) Οη θαηαζηάζεηο εηζθνξψλ πνπ ππνβάιιεη ε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε θαη ηα
αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ θπιάζζνληαη ζε αηνκηθφ θάθειν πνπ ε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεξεί γηα θάζε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε.
(β) ηνλ θαηά ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεξνχκελν θάθειν θπιάζζνληαη θαη φια ηα έγγξαθα θαη
ε αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε απνθάζεηο, πξάμεηο ή ελέξγεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ
αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηεο ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο θαη ηνπ Σακείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο
ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο λα θαηαβάιεη ηηο απαηηνχκελεο εηζθνξέο.
Τπνινγηζκφο
παξνρψλ κειψλ
πνπ απνρσξνχλ
απφ Σακείν
Πξνλνίαο.

9.-(1)(α) Σν χςνο ηεο παξνρήο, πνπ δηθαηνχηαη κέινο Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ απνρσξεί, είλαη ην
ζπζζσξεπκέλν ππφινηπν ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέινπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7,
κε εκεξνκελία εθηίκεζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 10 -

(i)

(ii)

ηελ 30ή Ινπλίνπ ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ην κέινο απνθηά δηθαίσκα ζε παξνρή,
πξνθεηκέλνπ γηα κέινο ην νπνίν απνθηά δηθαίσκα ζε παξνρή εληφο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ην κέινο απνθηά δηθαίσκα ζε
παξνρή, πξνθεηκέλνπ γηα κέινο ην νπνίν απνθηά δηθαίσκα ζε παξνρή εληφο ηνπ
δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο:

Ννείηαη φηη, γηα πεξηπηψζεηο Σακείσλ Πξνλνίαο πνπ ην νηθνλνκηθφ ηνπο έηνπο δηαθέξεη απφ ην
εκεξνινγηαθφ έηνο, ε παξάγξαθνο (α) εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία
εθηίκεζεο:
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Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, εάλ νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο Σακείνπ Πξνλνίαο πξνλννχλ γηα
ζπρλφηεξεο εθηηκήζεηο ησλ παξνρψλ, ην χςνο ησλ παξνρψλ πξνο κέιε ηνπ Σακείνπ
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πιεζηέζηεξε εκεξνκελία εθηίκεζεο πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία
πνπ ην κέινο απνθηά δηθαίσκα ζε παξνρή.
(β) ε θακία πεξίπησζε κέινο Σακείνπ δελ ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο παξνρήο πξνο απηφ.
(γ) ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο κέινπο γηα ην νπνίν ε ρξεκαηνδνηνχζα
επηρείξεζε δελ έρεη θαηαβάιεη έγθαηξα φιεο ηηο εηζθνξέο ζην Σακείν κέρξη ηελ εκεξνκελία
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ε νπνία πξνβαίλεη ζηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ελέξγεηεο, ελεκεξψλεη γξαπηψο
ην κέινο θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο παξνρήο ζε απηφ, γηα ην αθξηβέο πνζφ εηζθνξψλ ην νπνίν
νθείιεη ε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε. Δάλ ην Σακείν εηζπξάμεη ζην κέιινλ νιφθιεξν ή κέξνο
ησλ ελ ιφγσ πνζψλ, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ πην πάλσ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο.
(2) Ο παξψλ Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε Σακείνπ Πξνλνίαο ην νπνίν είλαη
απνθιεηζηηθά Σακείν θαζνξηζκέλεο παξνρήο.
Δπηκέηξεζε αμίαο
αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο θαη
θηλεηψλ αμηψλ
γηα ζθνπνχο
ππνινγηζκνχ
παξνρήο.

10.-(1) Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ νπνηαζδήπνηε παξνρήο, ε νπνία θαζίζηαηαη πιεξσηέα
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο Σακείνπ Πξνλνίαο, ε αμία ησλ επελδχζεσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία θαη θηλεηέο αμίεο, επηκεηξάηαη
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.
(2)(α) Πξνθεηκέλνπ πεξί αθηλήησλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε εθηηκεκέλε αγνξαία αμία ηνπο θαηά ην
ηέινο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ ηεο απνρψξεζεο κέινπο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Σακείνπ ή,
ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο Σακείνπ πξνλννχλ λα γίλνληαη ζπρλφηεξεο
εθηηκήζεηο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία δηαζέζηκε εθηίκεζε:
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Έθνξνο δηαπηζηψζεη φηη δηαξθνχληνο ηνπ έηνπο ππάξρνπλ
αζπλήζηζηα κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ, δχλαηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Νφκνπ, λα εθδίδεη νδεγία, κε ηελ νπνία λα νξίδεη ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα γίλεηαη έθηαθηα λέα εθηίκεζε θαη ε εθηίκεζε απηή ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σθειεκάησλ ησλ κειψλ πνπ απνθηνχλ δηθαίσκα ζε παξνρή κεηά
ηελ εκεξνκελία απηή:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο Σακείνπ πξνλννχλ λα
γίλνληαη ζπρλφηεξεο εθηηκήζεηο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία δηαζέζηκε εθηίκεζε.
(β) Η θαηά ηελ ππνπαξάγξαθν (α) εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ αθηλήησλ δηελεξγείηαη
ρσξηζηά απφ δχν αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο εθηηκεηέο, ηνπο νπνίνπο δηνξίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή ηνπ νηθείνπ Σακείνπ.
(γ) Όηαλ νη αμίεο ησλ θαηά ηελ ππνπαξάγξαθν (β) δχν εθηηκήζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο,
ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ δπν αμηψλ, εθφζνλ ε κεηαμχ ηνπο απφθιηζε δελ ππεξβαίλεη
.
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφλ (20%) αλ ε απφθιηζε είλαη κεγαιχηεξε, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή
δηνξίδεη ηξίην αλεμάξηεην εθηηκεηή θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην αξκφδην επαγγεικαηηθφ ζψκα,
νπφηε ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε αμία ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαζνξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ηεο
εθηίκεζεο ηνπ ηξίηνπ εθηηκεηή θαη ηεο πιεζηέζηεξεο πξνο απηήλ εθηίκεζεο, βάζεη ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (β).
(3)(α) Αλαθνξηθά κε επελδχζεηο ζε θηλεηέο αμίεο, νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε ελεξγείο
αγνξέο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ε δίθαηε αμία ηνπο επηκεηξάηαη
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο βάζεη ηεο
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 9:
Ννείηαη φηη, εάλ γηα θηλεηή αμία δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ηηκή θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο,
ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ε πην πξφζθαηε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο, ε νπνία αλαπξνζαξκφδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα δηαθξίβσζε ηεο δίθαηεο αμίαο
ηεο.
(β) Αλαθνξηθά κε θηλεηέο αμίεο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ελεξγείο αγνξέο, φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ε δίθαηε αμία ηνπο επηκεηξάηαη θαηά ηελ εκεξνκελία
εθηίκεζεο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 9, φπσο ε ελ ιφγσ αμία δηαπηζηψλεηαη απφ
ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ νηθείνπ Σακείνπ κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ εκπεηξνγλψκνλα,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.
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(4) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα εκεξνκελίεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ
επελδχζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία ή/θαη θηλεηέο
αμίεο, δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε Σακείνπ ηνπ νπνίνπ νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο πξνλννχλ γηα
ζπρλφηεξεο εθηηκήζεηο.
(5) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα επηκέηξεζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθίλεηε ηδηνθηεζία ή/θαη θηλεηέο αμίεο εθαξκφδνληαη
θαη θαηά ηελ εκεξνκελία εηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε Σακείνπ Πξνλνίαο θαη
Σακείνπ πληάμεσλ.
Πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη ζηα
κέιε θαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο.

11.-(1) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ Πξνλνίαο, ην νπνίν παξέρεη σθειήκαηα
θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο, εθνδηάδεη θάζε κέινο ηνπ (α)

ηνπιάρηζην κηα θνξά ην ρξφλν θαη νπνηεδήπνηε ην δεηήζεη ην κέινο, κε θαηάζηαζε ε
νπνία παξνπζηάδεη ην ζε πίζηε ηνπ κέινπο ζπζζσξεπκέλν πνζφ ζηελ αξρή θάζε
έηνπο, ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε θαη ην
κέινο απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλαιπηηθά γηα θάζε κήλα, ην θαζαξφ πνζφ κε
ην νπνίν πηζηψζεθε ή ρξεψζεθε ην κέινο απφ απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ηνπ
Σακείνπ, έζνδα απφ άιιεο πεγέο αθαηξνπκέλσλ ησλ εμφδσλ θαη θφξσλ, θαζψο θαη ην
νιηθφ ζε πίζηε ηνπ πνζφ ζην ηέινο ηνπ έηνπο ή ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ νξίδεη ην
ελδηαθεξφκελν κέινο∙

(β)

αλ ρνξεγήζεθε νπνηνδήπνηε δάλεην πξνο ην κέινο, κε θαηάζηαζε ζην ηέινο θάζε
έηνπο ε νπνία δείρλεη ηηο ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δαλείνπ ηνπ
κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζψο θαη ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ζην ηέινο ηνπ
έηνπο∙

(γ)

φηαλ νπνηαδήπνηε παξνρή θαηαζηεί πιεξσηέα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Σακείνπ, κε θαηάζηαζε ε νπνία παξνπζηάδεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο παξνρήο θαη ηε
βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ απηνχ.

(2) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ πληάμεσλ ή Σακείνπ Πξνλνίαο ην νπνίν παξέρεη
θαζνξηζκέλν σθέιεκα, εθνδηάδεη θάζε κέινο ηνπ(α)

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν θαη νπνηεδήπνηε ην δεηήζεη ην κέινο, κε θαηάζηαζε ε
νπνία παξνπζηάδεη ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππεξεζία
ηνπ κέινπο κέρξη ην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο ή ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ νξίδεη ην
ελδηαθεξφκελν κέινο∙

(β)

φηαλ ην δεηήζεη ην κέινο, κε θαηάζηαζε ησλ αλακελφκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ
δηθαησκάησλ ηνπ γηα ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ηνπ, πξαγκαηηθή θαη αλακελφκελε κέρξη
ηελ εκέξα πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ ππνρξεσηηθή ειηθία αθππεξέηεζεο, ζχκθσλα κε
ηνπο νηθείνπο φξνπο απαζρφιεζεο ή κέρξη νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία,
φπσο ηελ ήζειε θαζνξίζεη ην κέινο∙

(γ)

φηαλ νπνηαδήπνηε παξνρή θαηαζηεί πιεξσηέα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Σακείνπ, κε θαηάζηαζε ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ην
κεληαίν πνζφ ηεο θαηαβιεηέαο ζχληαμεο, ην πνζφ ηπρφλ εθάπαμ παξνρήο θαη ηε βάζε
ππνινγηζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ Σακείνπ, θαζψο
θαη ηπρφλ επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη ζην κέινο ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηξφπν θαηαβνιήο
ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ.
(3) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θάζε Σακείνπ εθνδηάδεη ηα κέιε θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ -

(α)

θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο, κε αληίγξαθν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ εηήζησλ
εθζέζεσλ ηνπ Σακείνπ, πνπ εηνηκάδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ·

(β)

κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηνπο
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο απηέο θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη
δηθαηνχρσλ·
θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο, κε ηε δήισζε ησλ αξρψλ ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο, ε
νπνία εηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ.

(γ)

(4) Σα κέιε ηνπ Σακείνπ, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή,
ιακβάλνπλ –
(α)

αλαιπηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επηδησθφκελν επίπεδν
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, εθφζνλ εθαξκφδεηαη·
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(β)

ην επίπεδν ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο
ηνπο·

(γ)

φηαλ ην κέινο επσκίδεηαη ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
πθηζηάκελν ραξηνθπιάθην επελδχζεψλ ηνπ, ην θάζκα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζην κέινο
επελδπηηθψλ επηινγψλ φπνπ ππάξρνπλ, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ επελδπηηθνχ
θηλδχλνπ θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επελδχζεηο·

(δ)

ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κε ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε,
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηπρφλ πθηζηάκελεο δηεπζεηήζεηο γηα κεηαθνξά ζπληαμηνδνηηθψλ
δηθαησκάησλ ζε άιιν Σακείν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ δηθαησκάησλ.

(5) Σα κέιε θάζε Σακείνπ ιακβάλνπλ κηα θνξά θαη’ έηνο ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
επελδχζεσλ, ην ηξέρνλ επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη γηα
ην βαζκφ πινπνίεζεο ηπρφλ ζρεδίνπ αλάθακςεο.
(6) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηα κέιε θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ζρεηηθά κε ηα
πνξίζκαηα ησλ εθάζηνηε δηεμαγφκελσλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ θαη εθηηκήζεσλ.
(7) Οη δηθαηνχρνη θάζε Σακείνπ πληάμεσλ ελεκεξψλνληαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, γηα θάζε
κεηαβνιή ζην χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ.
Πξνζεζκία
θαηαβνιήο
εηζθνξψλ γηα
εξγνδνηνχκελα
κέιε.

12.-(1) Οη νθεηιφκελεο απφ ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε θαη νη παξαθξαηνχκελεο απφ απηή
απφ κέινο Σακείνπ εηζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, θαηαβάιινληαη απφ
ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ κελφο πνπ
αθνινπζεί κήλα εηζθνξψλ γηα ηνλ νπνίν νθείινληαη νη εηζθνξέο.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (1), φηαλ ην κέινο ακείβεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε,
«κήλαο εηζθνξψλ» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν πνπ ζπλίζηαηαη ζηηο εκεξνινγηαθέο εβδνκάδεο ε έλαξμε
ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζε έλαλ εκεξνινγηαθφ κήλα, ελψ γηα κέινο πνπ ακείβεηαη ζε κεληαία βάζε,
ζεκαίλεη ηνλ εκεξνινγηαθφ κήλα.
(3) Πξνθεηκέλνπ πεξί Σακείνπ, ην νπνίν ηδξχεηαη κε ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδνηνπκέλσλ θαη
ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ,
νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) ηνπ Καλνληζκνχ 14:
Ννείηαη φηη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξνζσπηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ παξαθξαηνχληαη απφ
ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε πεξίπησζε
πνπ απηφ δελ πξνλνεί κηθξφηεξε πξνζεζκία θαηαβνιήο εηζθνξψλ, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο,
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

Τπνβνιή
θαηάζηαζεο
εηζθνξψλ απφ ηε
ρξεκαηνδνηνχζα
επηρείξεζε.

13.-(1) Η ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηελ νηθεία Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κε θάζε
πιεξσκή εηζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 12, θαηάζηαζε εηζθνξψλ, ε νπνία πεξηέρεη ηα
αθφινπζα ζηνηρεία γηα θάζε κέινο γηα ην νπνίν θαηαβάιινληαη εηζθνξέο:
(α)

Σν νλνκαηεπψλπκν, ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο θαη ηνλ αξηζκφ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ·

(β)

ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία θαηαβάιινληαη νη εηζθνξέο, ην πνζφ ησλ ππνθείκελσλ ζε
εηζθνξέο απνιαβψλ θαη ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο εηζθνξάο·

(γ)

ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, ζε αλάινγε πεξίπησζε.

(2) O ηχπνο, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε θαηάζηαζε εηζθνξψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή ζε ζπλελλφεζε κε ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε θαη επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
(3) Πξνθεηκέλνπ πεξί Σακείνπ, ην νπνίν ηδξχεηαη κε ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδνηνπκέλσλ θαη
ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε ηπγράλνπλ εθαξκνγήο (α)

νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε πεξίπησζε
φπνπ νη πξνζσπηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε· ή

(β)

νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 15, ζε πεξίπησζε φπνπ ηα ίδηα ηα κέιε θαηαβάιινπλ ηηο
εηζθνξέο ηνπο απεπζείαο ζην Σακείν.
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Πξνζεζκία
θαηαβνιήο
εηζθνξψλ γηα
ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο.

14.-(1) Κάζε κέινο Σακείνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, θαηαβάιιεη ηηο
νθεηιφκελεο ζχκθσλα κε ηνχο νηθείνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο εηζθνξέο, ην αξγφηεξν κέρξη ην
ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ κελφο πνπ έπεηαη ηνπ κελφο γηα ηνλ νπνίν νθείινληαη νη εηζθνξέο.
(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), ν Έθνξνο θαηφπηλ αίηεζεο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη,
λα εγθξίλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ, ζε θακία φκσο
πεξίπησζε πέξαλ απφ ηελ αλά ηξίκελν θαηαβνιή ηνπο.
(3) Δηζθνξέο, νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη ππφ ηε κνξθή ηέινπο εηδηθνχ ραξηνζήκνπ ή απφ
νπνηαδήπνηε άιιε πεγή πιελ ησλ κειψλ, πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζην νηθείν Σακείν ζχκθσλα
κε ηηο πξφλνηεο ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, φκσο ζε θακία πεξίπησζε πέξαλ ηνπ ηέινπο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ.

Τπνβνιή
ζηνηρείσλ απφ
ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο.

15. Κάζε πιεξσκή εηζθνξάο απφ ειεχζεξν επαγγεικαηία πνπ είλαη κέινο Σακείνπ, ζπλνδεχεηαη
απφ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ κέινπο θαη άιια ζηνηρεία, ηα νπνία ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή
ζεσξεί αλαγθαία γηα ηελ νξζή θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ κειψλ.

Καηαβνιή
πξνζσπηθψλ
εηζθνξψλ απφ
ηα κέιε.

16.-(1) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Έθνξνο, αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεη ην
εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Νφκνπ, δηαηάζζεη ηε ρξεκαηνδνηνχζα επηρείξεζε λα δηαθφςεη ηελ
παξαθξάηεζε ησλ πξνζσπηθψλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ Σακείνπ, κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα
επηηξέςεη ζε θάζε επεξεαδφκελν κέινο λα θαηαβάιιεη ηηο ελ ιφγσ εηζθνξέο ηνπ απεπζείαο ζην
Σακείν.
(2) Ο Έθνξνο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ εμνπζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1),
ιακβάλεη ππφςε
ηηο πξννπηηθέο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ θαη ηεο
ρξεκαηνδνηνχζαο επηρείξεζεο, ην ζπκθέξνλ ησλ επεξεαδφκελσλ κειψλ, ηηο απφςεηο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη
ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ή/θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ηα
εθπξνζσπνχλ.
(3) Οη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη ζην Σακείν, ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ην ηέινο ηνπ
κελφο εηζθνξψλ, γηα ηνλ νπνίν ην κέινο επηζπκεί λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
(4) Καηά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ην κέινο ππνβάιιεη
φια ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15.

Πξνυπνζέζεηο
παξαγξαθήο
δηθαησκάησλ.

17.-(1) Όηαλ κέινο, ην νπνίν απνθηά δηθαίσκα γηα παξνρή απφ Σακείν Πξνλνίαο ζε πνζφ
ρακειφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ επξψ, δελ ππνβάιιεη αίηεζε γηα είζπξαμή ηνπ κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα έμη εηψλ απφ ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα
πηζηψζεη ην ππάξρνλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ελ ιφγσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε πίζηε ηνπ κέινπο
πνζφ, ζηνπο αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ ππνινίπσλ κειψλ.
(2) Η παξάγξαθνο (1) εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή
ηθαλνπνηεί ηνλ Έθνξν φηη κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ κειψλ ζε φ,ηη αθνξά
ηα απαηηνχκελα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 4, ζηνηρεία θαη φηη έιαβε φια ηα κέηξα πνπ εχινγα
αλακέλεηαη λα ιάβεη γηα εληνπηζκφ θαη γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ χπαξμε ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπ θαη ηελ πξφζεζή ηεο λα δηαζέζεη ην αληίζηνηρν πνζφ πξνο φθεινο ησλ άιισλ
κειψλ.
(3) Δθηφο απφ ηελ πξνζπάζεηα απεπζείαο γξαπηήο επηθνηλσλίαο κε ην δηθαηνχρν θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (2), ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη, θαηά ην κήλα πνπ
αθνινπζεί ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ πνπ ζπγθαιείηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ Νφκνπ, ζε δεκνζίεπζε ζε κία ηνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα, θαζψο θαη ζηηο
εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπ νλνκαζηηθνχ
θαηαιφγνπ ησλ επεξεαδφκελσλ δηθαηνχρσλ καδί κε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεθδίθεζεο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο.
(4) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ζηνλ Έθνξν ηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ, ηα δηθαηψκαηα
ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
ελεκεξψλνληαο επαξθψο ηνλ Έθνξν γηα ηηο ελέξγεηέο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (2) θαη
(3) θαη δελ πξνβαίλεη ζε θακκηά ηέηνηα δηάζεζε, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Δθφξνπ.
(5) Ο παξψλ Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα δηθαηψκαηα γηα παξνρέο ιφγσ
ζαλάηνπ ηνπ κέινπο.
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(6) Η θαηαλνκή ησλ εθάζηνηε δηαηηζέκελσλ πνζψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα
Καλνληζκφ, γίλεηαη αλαινγηθά κε βάζε, ην ζε πίζηε ηνπ θάζε κέινπο, ζπζζσξεπκέλν ζπλνιηθφ
πνζφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7, ζην
ηέινο ηνπ έηνπο γηα ην νπνίν γίλεηαη ε θαηαλνκή.
(7) Μέινο, ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα δηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ παχεη
λα είλαη κέινο ηνπ Σακείνπ θαη δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα απφ ην Σακείν.
Πεξηπηψζεηο
ρνξήγεζεο
δαλείνπ ζε
κέινο.

Ύςνο θαη φξνη
ρνξήγεζεο
δαλείνπ.

18. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο Σακείνπ Πξνλνίαο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ εηζθνξέο κειψλ
δχλαηαη λα πξνβιέπνπλ γηα ηελ παξνρή δαλείσλ πξνο ηα κέιε κφλν ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α)

Γηα ζθνπνχο ηδηνθαηνίθεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ κέινπο ή ηέθλνπ ηνπ, εθφζνλ δελ δηαζέηεη
ηδηφθηεηε θαηνηθία ή γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ή επέθηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ·

(β)

γηα ζθνπνχο ζπνπδψλ ηνπ κέινπο ή ηέθλνπ ηνπ·

(γ)

γηα θάιπςε εμφδσλ ζεξαπείαο ζνβαξήο αζζέλεηαο ηνπ κέινπο, ηεο/ηνπ ζπδχγνπ ηνπ ή
εμαξηψκελνπ ηέθλνπ ηνπ, εθφζνλ ηα ζρεηηθά έμνδα δελ θαιχπηνληαη απφ ην θξάηνο ή
απφ ζρέδην πγείαο ή/θαη ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο.

19.-(1) Σν χςνο ηνπ ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ ζε νπνηαδήπνηε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνλ Καλνληζκφ
18 πεξηπηψζεσλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφλ (45%) ηνπ, ζε πίζηε
ηνπ κέινπο, ζπζζσξεπκέλνπ πνζνχ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 7, ζχκθσλα κε ηελ
ηειεπηαία δηαζέζηκε εθηίκεζε, ην νπνίν ζα ιάκβαλε εάλ θαηά ηελ εκέξα ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ
απνρσξνχζε νηθεηνζειψο απφ ην Σακείν.
(2) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ, ιακβάλεηαη
ππφςε ε δπλαηφηεηα ηνπ κέινπο λα εμνθιήζεη ην δάλεην ζε ζρέζε κε ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκέξα ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ
κέρξη ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ηνπ κέινπο κε βάζε ηνπο φξνπο απαζρφιεζήο
ηνπ.
(3) Η πεξίνδνο εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ δε δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ρξφληα θαη ζε θακία
πεξίπησζε ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκέξα ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ κέρξη ηελ ειηθία
ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ηνπ κέινπο κε βάζε ηνπο φξνπο απαζρφιεζήο ηνπ, αλ ε πεξίνδνο
απηή είλαη κηθξφηεξε ησλ είθνζη ρξφλσλ.
(4) Η εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ γίλεηαη κε ηαθηηθέο κεληαίεο δφζεηο ζε χςνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
πιήξε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαηά ηελ εθπλνή ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (3).
(5) Σν επηηφθην ηνπ δαλείνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην κέζν ζηαζκηθφ
επηηφθην πνπ θαηαβάιιεηαη γηα εκπξφζεζκεο θαηαζέζεηο ηνπ Σακείνπ, πιένλ κηα πνζνζηηαία
κνλάδα.
(6) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε επαξθψλ εμαζθαιίζεσλ, νη νπνίεο,
εάλ ελδείθλπηαη, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ επηβάξπλζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ζε πίζηε ηνπ
κέινπο πνζνχ.

Αηηηνιφγεζε
δαλεηνδφηεζεο.

20.-(1) Η δαλεηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο Σακείνπ Πξνλνίαο πξέπεη λα είλαη επαξθψο
αηηηνινγεκέλε θαηά ηξφπνλ πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη, ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή (α)

έγγξαθα θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ην ζθνπφ ηνπ δαλείνπ·

(β)

εθηηκήζεηο γηα ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ
δαλείνπ θαη απνδείμεηο γηα ηε ζρεηηθή πξαγκαηηθή δαπάλε.

(2) Όια ηα έγγξαθα, άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη απνδείμεηο δαπαλψλ θπιάζζνληαη απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζε ρσξηζηφ θάθειν γηα θάζε πεξίπησζε καδί κε ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ην
ζπκβφιαην ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ θαη είλαη δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε θαη έιεγρν απφ ηνλ Έθνξν.
(3) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ηεξεί εηδηθνχο αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο γηα κέιε ζηα
νπνία ρνξεγήζεθαλ δάλεηα, νη νπνίνη ινγαξηαζκνί παξνπζηάδνπλ ηε ιεπηνκεξή εηθφλα ησλ
ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
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(4) Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζηνλ Έθνξν καδί κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο
θαη εθζέζεηο, θαηάζηαζε γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ πξνο κέιε ηνπ
Σακείνπ, θαηά είδνο δαλείνπ.
Πξνηεξαηφηεηα
θαηά ηελ
εθθαζάξηζε
Σακείνπ.

21.-(1) Καηά ηελ εθθαζάξηζε Σακείνπ, θαηαβάιινληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε άιια ρξέε, ηα αθφινπζα:
(α)

Όινη νη νθεηιφκελνη απφ ην Σακείν, θαηά ηε ζρεηηθή εκεξνκελία, θφξνη ηνπηθήο
δηνίθεζεο, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ νθεηιφκελνη θαη πιεξσηένη κέζα ζηνπο ακέζσο
πξνεγνχκελνπο ηεο ελ ιφγσ εκεξνκελίαο δψδεθα κήλεο·

(β)

φινη νη νθεηιφκελνη απφ ην Σακείν, θαηά ηε ζρεηηθή εκεξνκελία, θπβεξλεηηθνί θφξνη,
εηζθνξέο θαη ηέιε, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ νθεηιφκελνη θαη πιεξσηένη κέζα ζηνπο
ακέζσο πξνεγνχκελνπο ηεο ελ ιφγσ εκεξνκελίαο δψδεθα κήλεο θαη βεβαησκέλνη
θφξνη, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά βεβαίσζε γηα έλα έηνο·

(γ)

νθεηιφκελεο απνδνρέο κηζζσηνχ ηνπ Σακείνπ θαη νπνηνδήπνηε πνζφ παξαθξαηήζεθε
απφ ην Σακείν (i)

σο εξγνδφηε απφ ηηο απνδνρέο κηζζσηνχ ηνπ ή

(ii)

απφ παξνρέο
ηνπ Σακείνπ πξνο δηθαηνχρν ηνπ γηα ηελ πιεξσκή
ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή

(iii)

γηα άιιν ζθνπφ,

ην νπνίν πνζφ ην Σακείν δελ έρεη θαηαβάιεη·
(δ)

νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ ή/θαη σθέιεκα κηζζσηνχ ηνπ Σακείνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε
ζχκβαζε ή/θαη ζρέζε εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ
νθείιεηαη ζε αλαγλσξηζκέλε ζπληερλία κε βάζε ηέηνηα ζχκβαζε, ζρέζε ή/θαη άιισο
πσο, ην νπνίν ην Σακείν δελ έρεη θαηαβάιεη·

(ε)

νπνηνδήπνηε πνζφ απνδεκίσζεο πνπ ην Σακείν είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαβάιεη ζε
κηζζσηφ ηνπ, ιφγσ ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ απηφο ππέζηε θαηά ηελ απαζρφιεζε θαη
εμαηηίαο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ απφ ην Σακείν·

(ζη)

νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ην Σακείν έλαληη ηεο άδεηαο κηζζσηνχ ηνπ
αλαθνξηθά κε πεξίνδν απαζρφιεζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν έηε.

(2) ε πεξίπησζε πιεξσκήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ απφ ηξίην πξφζσπν ζε κηζζσηφ ηνπ
Σακείνπ έλαληη ησλ απνδνρψλ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηνχ, ζε νπνηνδήπνηε
άιιν πξφζσπν έλαληη νθεηιφκελεο ζην κηζζσηφ άδεηαο, ην ηξίην πξφζσπν, θαηά ηελ εθθαζάξηζε,
έρεη δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ην πνζφ πνπ θαηέβαιε, αιιά κέρξη ην πνζφ πνπ ν
κηζζσηφο ή ην άιιν πξφζσπν ζα είρε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθθαζάξηζε.
(3) Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ρξέε θαηαηάζζνληαη εμ ίζνπ κεηαμχ ηνπο θαη
θαηαβάιινληαη ζην αθέξαην, εθηφο αλ ην ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ δελ επαξθεί γηα ηθαλνπνίεζή
ηνπο, νπφηε ηα νθεηιφκελα πνζά κεηψλνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ζρέζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο
ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ νθεηιφκελσλ πνζψλ.
(4) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαθξάηεζεο ησλ πνζψλ πνπ ππνινγίδνληαη σο αλαγθαία γηα ηα
έμνδα ηεο εθθαζάξηζεο, ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ρξέε εμνθινχληαη ακέζσο,
ζηελ έθηαζε πνπ ην ελεξγεηηθφ επαξθεί γηα ηελ θάιπςή ηνπο.
Δθθαζάξηζε
Σακείνπ
Πξνλνίαο.

22. ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ εθθαζάξηζε Σακείν είλαη Σακείν Πξνλνίαο, νπνηνδήπνηε ππφινηπν
ηνπ ελεξγεηηθνχ κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ρξεψλ ηνπ Σακείνπ, θαηαλέκεηαη αλαινγηθά κεηαμχ
ησλ κειψλ, κε βάζε ην ζπζζσξεπκέλν ζε πίζηε ηνπο πνζφ, φπσο απηφ ππνινγίζηεθε ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ 7, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ην Σακείν ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε.

Δθθαζάξηζε
Σακείνπ
πληάμεσλ.

23.-(1) Πξνθεηκέλνπ πεξί Σακείνπ πληάμεσλ ή Σακείνπ Πξνλνίαο, ην νπνίν παξέρεη θαζνξηζκέλν
σθέιεκα, πξηλ απφ ηελ θαηαλνκή νπνηνπδήπνηε ππνινίπνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ, κεηά ηελ
εμφθιεζε φισλ ησλ ρξεψλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 21, δηελεξγείηαη αλαινγηζηηθή εθηίκεζε
ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπο κέρξη ηε
ζρεηηθή εκεξνκελία, φπσο ηα δηθαηψκαηα απηά θαζνξίδνληαη ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Σακείνπ.
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(2) ε πεξίπησζε πνπ κε βάζε ηελ αλαινγηζηηθή εθηίκεζε, δηαπηζησζεί φηη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ είλαη ηέηνηα πνπ ην ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ δελ
επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
(1), ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα κεηψλνληαη αλάινγα, κε βάζε αλαινγηζηηθή ζπκβνπιή.
(3) ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε είηε ην ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ επαξθεί είηε φρη, ε γεληθή
ζπλέιεπζε ησλ κειψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Σακείνπ δηθαηνχηαη λα απνθαζίζεη ηελ άκεζε
εθάπαμ πιεξσκή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ θάζε κέινπο θαη ζπληαμηνχρνπ.
(4) ηελ πεξίπησζε πνπ ην ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε θαηά ηελ παξάγξαθν
(3) πιεξσκή κεηψλεηαη αλάινγα κε ην δηαζέζηκν ελεξγεηηθφ ηνπ Σακείνπ.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Σακείνπ
απνθαζίζεη λα κε δηαιχζεη ην Σακείν, αιιά λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
πεξηνξίδνληαη ζε απηέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ κε βάζε ηνπο νηθείνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, αλάινγα φκσο κεησκέλσλ
ζε πεξίπησζε πνπ ην ελεξγεηηθφ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1).
(6)(α) Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο (3) θαη (5) θνηλνπνηείηαη
πξνο ηνλ Έθνξν θαη δελ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο κελφο κεηά ηε ιήςε
απφ απηφλ ηεο θνηλνπνίεζεο.
(β) Ο Έθνξνο δχλαηαη ζην δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο λα δεηεί νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο ή/θαη λα αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο, κέρξηο φηνπ
ηθαλνπνηεζεί φηη αθνινπζήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν, ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο
θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ δηαδηθαζίεο.
Γηαρείξηζε ηνπ
Σακείνπ κεηά ηελ
απφθαζε γηα
ζπλέρηζε ηνπ.

24. Η δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (5) ηνπ Καλνληζκνχ 23
γίλεηαη απφ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ θαη
ζπληαμηνχρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ ή απφ δηαρεηξηζηή πνπ
νξίδεη ν Έθνξνο, αλ θξίλεη φηη απηφ εμππεξεηεί θαιχηεξα ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ.

Καηάξγεζε.
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Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
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(α)
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Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Ι):
23.10.2009.

(β)

ε πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο εηζθνξψλ πξνο ηα Σακεία
Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Οδεγία 1 ηνπ 2009.

