
  
 
Ενημέρωση Μελών 08 Αυγούστου 2018 - Ατομικές Αιτήσεις για το 22,5% του 
Ταμείου Προνοίας.  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Όπως θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, το Γενικό Λογιστήριο ανακοίνωσε στην 
ιστοσελίδα του http://www.treasury.gov.cy/ στις 31/07/18 την έναρξη της  
διαδικασίας υποβολής ατομικών αιτήσεων για το 22,5% του Ταμείου Προνοίας.  
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου δικαίωμα υποβολής ατομικής 
αίτησης έχουν τα  μέλη των Ταμείων Προνοίας, των οποίων οι Διαχειριστικές 
Επιτροπές έχουν υποβάλει τα στοιχεία τους και έχουν εγκριθεί. Κατάλογος των 
εγκεκριμένων Ταμείων Προνοίας είναι αναρτημένος στην ανακοίνωση του Γεν. 
Λογιστηρίου. 
 
Η Διαχ. Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας της Λαϊκής Τράπεζας έχει ήδη υποβάλει τα 
στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο και είναι θέμα χρόνου η έγκριση τους. Το Γεν. 
Λογιστήριο θα ανανεώνει τον κατάλογο των εγκεκριμένων Ταμείων Προνοίας. Δείτε 
την ανακοίνωση της Διαχ.Επ.Ταμείου Προνοίας στις 7/08/18 στην ιστοσελίδα της 
ΕΤΥΚ http://www.etyk.org.cy 
 
Δικαίωμα υποβολής έχουν τα μέλη τα οποία κατά τη στιγμή της αίτησης είναι στην 
ηλικία συνταξιοδότησης ( 65 χρονών), ή και σε μέλη τα οποία δεν είναι ακόμα 65 
χρονών και είναι λήπτες από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σύνταξης 
Ανικανότητας και Σύνταξης Αναπηρίας και κατά την ημερομηνία της υποβολής της 
αίτησης τους δεν απασχολούνται. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης και οι 
κληρονόμοι των αποβιωσάντων συναδέλφων. 
 
Όσοι είστε άμεσα δικαιούχοι, πρέπει να παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα του Γεν. 
Λογιστηρίου  τον κατάλογο των εγκεκριμένων Ταμείων Προνοίας. Μόλις αναρτηθεί 
το όνομα του Ταμείου Προνοίας μας “ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ -  
Τ.Π.29. “ τότε μπορείτε να υποβάλετε την ατομική σας αίτηση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ανακοίνωση της Διαχ. Επιτροπής 
ή στην ιστοσελίδα του Γεν. Λογιστηρίου. 
 
Για νομικά θέματα είναι καλύτερα να απευθύνεστε στο νομικό σας σύμβουλο. 
 
Ο Σύνδεσμος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει μόλις υπάρξει 
οποιαδήποτε  νέα εξέλιξη. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο - Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν 
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