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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις μέχρι 
σήμερα εξελίξεις που αφορούν το  Ταμείο Προνοίας μας. 
 
Ο αριθμός των μελών του Ταμείου ανέρχεται σήμερα στα 7,125 και οι 
Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις που εισφέρουν σ’ αυτό είναι το Συγκρότημα 
της Τράπεζας Κύπρου, ο Όμιλος της Ελληνική Τράπεζα, η Societe General, 
η ΑΛΤΑΜΙΡΑ και η ΚΕΔΙΠΕΣ.  
 
Η περιουσία του Ταμείου ανέρχεται στα 160εκ ευρώ περίπου και 
αναμένεται, με ημερομηνία 1/1/2020, η μεταφορά ακόμη 35 εκ περίπου 
ευρώ από το υπό εκκαθάριση Ταμείο Προνοίας της Ελληνικής Τράπεζας. Σε 
διαδικασία ετοιμασίας τελικών λογαριασμών και μεταφοράς των ποσών στο 
Ταμείο είναι και οι Διαχειριστικές Επιτροπές όλων των ΣΠΙ και 
Συνεργατικών Ταμιευτηρίων που δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταφέρει τα 
ποσά τους. Οι μηνιαίες εισροές στο Ταμείο ανέρχονται στα 3εκ ευρώ. 
 
Αναμένουμε ότι και οι υπόλοιπες Διαχειριστικές Επιτροπές Ταμείων 
Προνοίας Τραπεζών και Εταιρειών του κλάδου μας που δεν έχουν ενταχθεί 
στο Ταμείο, να μελετήσουν πολύ σοβαρά το θέμα και να αποφασίσουν την 
προσχώρηση τους στο Ταμείο μας αφού αυτό απαιτεί μεγάλος αριθμός από 
τα μέλη τους αλλά και οι νέες συνθήκες των Ταμείων Προνοίας. 
 
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://financialsectorpf.com.cy/  
ευρίσκονται αναρτημένοι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ταμείου για το έτος 
2018 αλλά και οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2019. 
 
Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 
Σεπτεμβρίου 2019, θα ετοιμάζονται ανά τρίμηνο από τους ελεγκτές του 
Ταμείου οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που απαιτούν οι 
Ευρωπαϊκές Αρχές, και θα αποστέλλονται μέσω της Κεντρικής Τράπεζα της 
Κύπρου. Το Ταμείο μας έχει επίσης περάσει με επιτυχία και τα δύο Stress 
Tests που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα από τις Αρμόδιες Ευρωπαϊκές 
Αρχές. 
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Η απόδοση του Ταμείου στους πρώτους 9 μήνες του 2019 ανήλθε στα 
6,4εκ ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί με τραπεζικό επιτόκιο 4,7% μια πάρα πολύ 
ικανοποιητική απόδοση για τα μέλη αν ληφθεί υπόψη η συντηρητική 
επενδυτική πολιτική που ακολουθεί το  Ταμείο.  
 
Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση Του 
Ταμείου. Σχετική Πρόσκληση σας έχει ήδη σταλεί. Καλούμε όλους να 
παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στις εργασίες της.  
 
Έχετε όλοι λάβει κωδικούς για πρόσβαση στη μερίδα σας και παρακαλούμε 
όπως, ενεργοποιώντας τους, ελέγξετε τις μερίδες σας για να επιβεβαιώσετε 
τα ποσά που σας έχουν πιστωθεί. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
οποιεσδήποτε απορίες ή προβληματισμοί παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας τις επιλύσουμε. Επειδή τα ποσά σας 
έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν  τόσο από τις Χρηματοδοτούσες 
Εταιρείες (εισφορές εργοδότη και μέλους)  όσο και από τις Διαχειριστικές 
Επιτροπές των προηγούμενων Ταμείων σας (τελικά ποσά και εισφορές που 
πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των πρώην Ταμείων) είναι λογικό 
προσωρινά τα ποσά αυτά να μην αντανακλούν το ολικό ποσό που πρέπει 
να είναι καταχωρημένο στην μερίδα σας. Παρά ταύτα καλείστε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας για να διευκρινίσουμε κάθε σχετική απορία σας. 
 
Συνάδελφοι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν παραλάβει 
κωδικούς ή τους έχουν ξεχάσει καλούνται να επικοινωνήσουν με το Ταμείο 
στο τηλέφωνο 22445000, να δώσουν τα στοιχεία τους και σύντομα θα 
παραλάβουν νέους κωδικούς. 
 
Καταληκτικά υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ταμείου εκτός από 
τους ετήσιους λογαριασμούς είναι αναρτημένες, η Υφιστάμενη Νομοθεσία η 
Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου και οι εγκύκλιοι της Διαχειριστικής 
Επιτροπής.  
 
Από τη Διαχειριστική Επιτροπή           Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2019  


