
 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 4,67% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΚΑΙ 15,03% ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 
 

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ   
  

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις μέχρι σήμερα 

εξελίξεις που αφορούν το  Ταμείο Προνοίας μας. Η Πανδημία δεν επέτρεψε 
την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για ανάλυση των Ετήσιων Λογαριασμών 
του Ταμείου για το 2019 και ανταλλαγή απόψεων, ωστόσο οι Ετήσιοι 

Λογαριασμοί του Ταμείου, και η νέα Επενδυτική Πολιτική του είναι 
αναρτημένοι στην  ιστοσελίδα του Ταμείου https://financialsectorpf.com.cy/.  

και η Διαχειριστική Επιτροπή είναι στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε 
επεξηγήσεις.  
 

Η περιουσία του Ταμείου ανέρχεται σήμερα στα 240εκ ευρώ. Οι μηνιαίες 
εισροές στο Ταμείο ανέρχονται στα 2,7εκ ευρώ. Η Διαχειριστική Επιτροπή 

ακολουθεί διαχρονικά συντηρητική και συνετή  πολιτική η οποία στοχεύει 
πρωτίστως στη διαφύλαξη του κεφαλαίου, παρά στη μεγιστοποίηση των 
κεφαλαιουχικών κερδών. Κύριος επενδυτικός στόχος του Ταμείου είναι η 

επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης η οποία να διατηρεί την αγοραστική 
δύναμη των κεφαλαίων του Ταμείου.  

 
Παρά την συντηρητική πολιτική που ακολουθείται, η απόδοση του Ταμείου 
παραμένει πολύ ικανοποιητική. Ανέρχεται στο 4,67% στα 2½ χρόνια 

λειτουργίας του ως ενοποιημένο Ταμείο και στο 15,03% από την ίδρυση του, 
τον Σεπτέμβριο του 2013. Λαμβάνοντας υπόψη και την φοροαπαλλαγή των 

εισφορών των μελών, σε συνάρτηση και με το γεγονός ότι τα αποτελέσματα 
του Ταμείου μας υπερτερούν σημαντικά έναντι άλλων Ταμείων του χώρου των 
Τραπεζών, οι αποδόσεις βάσει της επενδυτικής πολιτικής που ακολουθείται 

θεωρούνται οι πλέον ιδανικές για τα μέλη του Ταμείου. 
 

Στο Ταμείο διενεργείται Stress Test από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές ανά διετία. Στα δύο προηγούμενα stress tests διαπιστώθηκε ότι όλα 
ήταν εντάξει. 

 
Οι Ελεγκτές του Ταμείου ετοιμάζουν Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις οι 

οποίες διαβιβάζονται μέσω Κεντρικής Τράπεζας στις Αρμόδιες Ευρωπαϊκές 
Αρχές.  

 
Η διασπορά των κεφαλαίων του Ταμείου βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Ταμείου και συνάδει πλήρως με την Επενδυτική Πολιτική και 

με την σχετική Νομοθεσία. 
 

https://financialsectorpf.com.cy/


 

 

Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων του Ταμείου παραμένει σε μετρητά για να 
καλύπτει έκτακτες μαζικές αποχωρήσεις με σχέδια εθελούσιας εξόδου. Τα 

υπόλοιπα ποσά επενδύονται από διεθνούς φήμης έμπειρους 
διαχειριστές/ειδικούς συμβούλους, με βάση αυστηρό επενδυτικό πλαίσιο το 

οποίο τους έχει καθοριστεί και ελέγχονται λεπτομερώς από τον  Γενικό 
Σύμβουλο του Ταμείου.  

 
Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν το 2020 στις αγορές λόγω 
της πανδημίας και των αρνητικών επιτοκίων, το Ταμείο κάλυψε τον 

επενδυτικό του στόχο πραγματοποιώντας κέρδος για το έτος ύψους 0,88%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία  ο πληθωρισμός 

το 2020 ήταν αρνητικός -0,6%. 
 
Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το Ταμείο παρέχει δάνεια στα μέλη 

του. Τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι και το 45% του συνολικού ποσού 
που βρίσκεται στις ατομικές τους μερίδες. Με βάση την σχετική Νομοθεσία 

παρέχονται στεγαστικά, σπουδαστικά και δάνεια για λόγους υγείας. Το επιτόκιο 
των δανείων έχει μειωθεί από 1/1/2021 στο 1,5%.  Η Νομοθεσία καθορίζει ότι 
το ύψος του επιτοκίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% πάνω από το μέσο 

πιστωτικό επιτόκιο των εμπροθέσμων καταθέσεων του Ταμείου. Οι όροι παροχής 
δανείων ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Θα πρέπει 
βέβαια να τονίσουμε ότι η απόφαση για δανεισμό επαφίεται αποκλειστικά και 
μόνο στο μέλος το οποίο θα πρέπει να μελετήσει όλα τα δεδομένα προτού 
αποφασίσει να προχωρήσει σε δανεισμό. 
   
Συνάδελφοι, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου αισθανόμενη το βάρος 

της ευθύνης της απέναντι σε εσάς, αλλά και στα όσα κερδήθηκαν διαχρονικά 
μέσα από τους αγώνες της ΕΤΥΚ, για ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ζωής 
μετά την συνταξιοδότηση μας, θέτει ως κυρίαρχο μέλημα της, την 

διασφάλιση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Για αυτό τον λόγο θα 
συνεχίσει την συνετή διαχείριση του Ταμείου με πλήρη διαφάνεια.  

 
Από τη Διαχειριστική Επιτροπή      Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2020 


