ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Συνοπτικός
τίτλος

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ταμείου
Προνοίας Προσωπικού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λάρνακας, Κανονισμοί του 2003 έως 2009.

Ερμηνεία

2.

Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
"Επιτροπή" σημαίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου
Προνοίας του Προσωπικού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λάρνακας που συστήνεται με βάση το άρθρο 12 και που στο εξής
θα αναφέρεται ως "η Επιτροπή".
"Ημερομηνία ίδρυσης του Ταμείου" σημαίνει την 1/1/2003.
"Κανονισμοί" σημαίνει τους παρόντες Κανονισμούς.
"Μέλος" σημαίνει μέλος του ταμείου όπως αποδίδεται στον
Κανονισμό 9.
"Προσδιορισμένη ηλικία" σημαίνει την ηλικία των 65 χρόνων
τόσο για άντρα, όσο και για γυναίκα μέλος του ταμείου.
"Συμβούλιο"
σημαίνει το
Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας
Λάρνακας.
"Ταμείο" σημαίνει το Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού του
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας που ιδρύεται με τον
Κανονισμό 3.
"Υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία στο Συμβούλιο από την
ημερομηνία πρόσληψης.

Ίδρυση
Ταμείου

3.

Ιδρύεται Ταμείο, το οποίο θα φέρει την επωνυμία "Ταμείο
Προνοίας των Υπαλλήλων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λάρνακας" και το οποίο αντικαθιστά το Ταμείο Προνοίας που
ίσχυε και λειτουργούσε πριν την έγκριση των παρόντων
Κανονισμών.

Λειτουργία και
έδρα του Ταμείου

4.

Το Ταμείο θα λειτουργεί σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς
και θα έχει έδρα του τα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας
Λάρνακας που βρίσκονται στην Αδαμαντίου Κοραή 12, τηλέφωνο
24822400, ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 40211, 6302 Λάρνακα.

Σκοποί
του Ταμείου

5. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή ωφελημάτων με την
αφυπηρέτηση ή αποχώρηση από την υπηρεσία του Συμβουλίου
στα μέλη του Ταμείου ή τους νόμιμους κληρονόμους τους,
σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

Πόροι
του Ταμείου

6.

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:
(1
όλα τα ποσά που συνεισφέρονται από το Συμβούλιο
σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
(2) όλα τα ποσά που εισφέρονται από τα μέλη σύμφωνα με τους
Κανονισμούς.
(3) όλα τα ποσά που εισπράττονται ως μέρισμα και τόκοι
προερχόμενα με την επένδυση ή χρήση των χρημάτων του

(4)

Γενικές
Συνελεύσεις

7.(1)
(2)

Αποφάσεις
Γενικών
Συνελεύσεων

8.(1)

Μέλη
του Ταμείου

9.
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κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται από το Συμβούλιο για ή και
από μέρους του Ταμείου.
Τακτική γενική συνέλευση των μελών συγκαλείται μια φορά το
χρόνο.
Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται όταν η Επιτροπή το
θεωρήσει αναγκαίο ή όταν τα μισά τουλάχιστον μέλη το
ζητήσουν γραπτώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν για κάθε θέμα που
υποβάλλεται από μέλη στο Γραμματέα της
Επιτροπής
σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που
καθορίστηκε για τη συνέλευση.
(2) (α) Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
(β) Δικαίωμα ψήφο έχει κάθε μέλος.
(γ) Απαγορεύεται η ψήφιση με εξουσιοδότηση.
(δ) Κάθε γενική συνέλευση εκτός από την έκτακτη, συγκαλείται
πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία πρόσκλησης.
Η
πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
και σ’ αυτή θα αναγράφονται τα γνωστά κατά το χρόνο της
πρόσκλησης θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία,
ο τόπος και η ώρα της γενικής συνέλευσης.
(ε) Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση του χεριού.
Σε
περίπτωση που θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τον
Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από την πλειοψηφία των
παρευρισκόμενων μελών, αυτή διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
(στ)Ουδεμία εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε συνέλευση
εκτός εάν η πλειοψηφία των μελών παρίσταται προσωπικά.
Σε περίπτωση που η πλειοψηφία των μελών δεν είναι
παρούσα στον καθορισμένο για τη συνέλευση τόπο και
χρόνο, τότε η συνέλευση θα αναβάλλεται για μισή ώρα μετά
την παρέλευση της οποίας οποιοσδήποτε και αν είναι ο
αριθμός των παρόντων μελών, θα θεωρείται απαρτία.
Μέλη του Ταμείου θεωρούνται τα μέλη εκείνα που κατά την
31/12/2002 ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ταμείου
Προνοίας, που ίσχυε και λειτουργούσε πριν την αντικατάσταση
του με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και όλο το
ωρομίσθιο τακτικό προσωπικό του Συμβουλίου.
Νοείται ότι σε περίπτωση μεταφοράς υπαλλήλων από άλλους
Οργανισμούς ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και που η
μεταφορά τους καθίσταται υποχρεωτική λόγω ενοποίησης
Υπηρεσιών Υδατοπρομήθειας, είναι δυνατό να καταστούν μέλη
του ταμείου νοουμένου ότι πριν τη μεταφορά τους ήταν μέλη σε
παρόμοιο ταμείο και καταβάλουν το εις πίστη τους ποσό στο
ταμείο αυτό σύμφωνα με το πνεύμα του κανονισμού 25.

Εισφορές
Μελών και
Συμβουλίου

10. (1) Κάθε μέλος εισφέρει στο Ταμείο μηνιαία ποσό ίσο με ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί του μέρους του μισθού του που δεν
υπερβαίνει το εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων
ασφαλιστέων αποδοχών, όπως τούτο καθορίζεται από το
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ποσό ίσο με ποσοστό

-3πέντε τοις εκατό (5%) για το μέρος του μισθού του που δυνατό
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων
αποδοχών.
Νοείται ότι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 η μηνιαία εισφορά
κάθε μέλους στο Ταμείο είναι ίση με ποσοστό τέσσερα τοις
εκατό (4%) επί του μέρους του μισθού του που δεν υπερέβαινε
το εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων
αποδοχών.
(2) Το Συμβούλιο συνεισφέρει στο Ταμείο μηνιαία ποσό ίσο με
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του μέρους του μισθού κάθε
μέλους που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ανώτατο όριο των
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών, όπως τούτο καθορίζεται από
το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ποσό ίσο με ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) για το μέρος του μισθού κάθε μέλους που
δυνατό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των μηνιαίων
ασφαλιστέων αποδοχών.
Για σκοπούς του Κανονισμού αυτού:
«Μισθός» σημαίνει τον μηνιαίο ακαθάριστο μισθό που αποτελείται
από το Βασικό μισθό και το Τιμαριθμικό Επίδομα μόνο και δεν
περιλαμβάνει τον 13ο Μισθό, προκειμένου για μηνιαίο Προσωπικό,
και το σύνολο των μηνιαίων απολαβών που αποτελούνται από τα
ωρομίσθια και το τιμαριθμικό επίδομα μόνο και υπολογίζονται με
βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας, εξαιρουμένων των 13ων
απολαβών και των υπερωριών, προκειμένου για ωρομίσθιο τακτικό
Προσωπικό.
Κρατήσεις
Εισφορών

11.

Το Συμβούλιο θα πληρώνει στο Ταμείο όλα τα ποσά που
εισπράττονται από αυτό δυνάμει του Κανονισμού 10, όπως και
οποιαδήποτε άλλα ποσά που εισπράττονται από αυτό για
λογαριασμό του Ταμείου. Τέτοιες πληρωμές θα γίνονται το
γρηγορότερο δυνατό και οπωσδήποτε αμέσως μετά το τέλος
του μήνα προς τον οποίο σχετίζονται οι εισπράξεις.

Διαχείριση
Ταμείου

12. (1) Το Ταμείο θα διευθύνει και θα διαχειρίζεται τριμελής Επιτροπή
αποτελούμενη από:
(α) Ένα Πρόεδρο διοριζόμενο από το Συμβούλιο (στο εξής
καλούμενο «ο Πρόεδρος»).
(β) Ένα πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Ταμείου
διοριζόμενο από το Συμβούλιο.
(γ) Ένα πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Ταμείου και το
οποίο εκλέγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 14.
(2) Μετά τη συμπλήρωση της η Επιτροπή συνέρχεται και εκλέγει το
Γραμματέα και τον Ταμία.

Αρμοδιότητες
Επιτροπής

13. (1) Κάθε μέλος της Επιτροπής θα κατέχει τη θέση του για περίοδο
δύο χρόνων από την ημερομηνία του διορισμού ή της εκλογής
του ανάλογα με την περίπτωση, αλλά θα έχει το δικαίωμα του
επαναδιορισμού ή της επανεκλογής.
Νοείται ότι οποιοδήποτε μέλος θα μπορεί να παραιτηθεί από τη
θέση του μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον Πρόεδρο,
εκτός αν η παραίτηση αφορά τον ίδιο τον Πρόεδρο οπότε η
ειδοποίηση θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
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προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις
υποπαραγράφους (1) και (2) του Κανονισμού 12, θα πληρούται
από το Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από της κενώσεώς της με
το διορισμό άλλου προσώπου. Σε περίπτωση που προκύψει
κενή θέση προσώπου που εκλέγεται από τη Συνέλευση, η θέση
θα πληρούται σε διάστημα ενός μηνός με μέλος που θα
εκλέγεται σύμφωνα με τον κανονισμό 14.
Οποιοδήποτε
πρόσωπο διοριστεί ή εκλεγεί για πλήρωση κενής θέσης, θα
παραμένει στη θέση αυτή για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας
του μέλους στη θέση του οποίου έχει εκλεγεί.
(3) Ο Πρόεδρος, ή εφόσον απουσιάζει οποιοδήποτε άλλο μέλος της
Επιτροπής οριζόμενο από τον Πρόεδρο, θα συγκαλεί συνεδρίες
της Επιτροπής οποτεδήποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη
διεξαγωγή των εργασιών της ή για μελέτη και λήψη αποφάσεων
σε θέματα που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
(4) Αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών κατά τη συνεδρία, οποιοδήποτε
μέλος της Επιτροπής οριζόμενο από τον Πρόεδρο θα
προεδρεύει σε τέτοια συνεδρία.
(5) Η Επιτροπή θα καθορίζει τη διαδικασία διεξαγωγής των
συνεδριών της με όποιο τρόπο αυτή θεωρεί κατάλληλο.
(6) Καμιά εργασία θα γίνεται στη συνεδρία της Επιτροπής εκτός αν
είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη.
(7) Οποιοδήποτε θέμα ενώπιον της Επιτροπής ή που προκύπτει
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτής, θα αποφασίζεται με
πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει
δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(8) Καμιά πράξη ή ενέργεια της Επιτροπής θα είναι άκυρη λόγω
ύπαρξης κενής θέσης στην Επιτροπή.
Εκλογή
μελών της
Επιτροπής

14. (1) Για το σκοπό εκλογής του εκλεγομένου με βάση την
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1) του κανονισμού 12
μέλους της Επιτροπής ή εκλογής του μέλους για πλήρωση
χηρεύουσας θέσης, ο Πρόεδρος θα συγκαλεί με πενθήμερη
τουλάχιστο προειδοποίηση που θα αναρτάται στον πίνακα
ειδοποιήσεων του Γραφείου του Συμβουλίου, γενική συνέλευση
των μελών σε τέτοιο χρόνο και τόπο που θα καθορίζεται στην
ειδοποίηση.
(2) Γενική συνέλευση για την εκλογή του μέλους της Επιτροπής θα
συγκαλείται σε τέτοιο χρόνο πριν από την εκπνοή της θητείας
του εν ενεργεία μέλους όπως θα είναι αναγκαίο για να γίνει
δυνατή η ανάληψη καθηκόντων από το νέο μέλος κατά την
εκπνοή της θητείας του εν ενεργεία μέλους.
(3) Το μέλος της Επιτροπής θα εκλέγεται με απόφαση που
λαμβάνεται όπως προνοείται πιο κάτω από την πλειοψηφία των
προσωπικά παρευρισκόμενων μελών στη γενική συνέλευση
που συγκαλείται και συνέρχεται κανονικά για το σκοπό αυτό.
(4) Απόφαση που τίθεται σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση θα
αποφασίζεται με ανάταση του χεριού εκτός αν ζητηθεί μυστική
ψηφοφορία από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης ή από
την πλειοψηφία των παρόντων μελών.
(5) Ζητηθείσα ψηφοφορία θα γίνεται σε τέτοιο χρόνο όπως θα
καθορίσει ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης.
(6) Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε κατά την ανάταση των χεριών
είτε κατά τη μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της γενικής
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(7) Δήλωση από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης ότι μια
απόφαση λήφθηκε ομόφωνα ή με πλειοψηφία ή απορρίφθηκε,
είτε με ανάταση των χεριών είτε με μυστική ψηφοφορία και
καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο των πρακτικών που
τηρείται γι’ αυτό το σκοπό, θα είναι τελεσίδικη μαρτυρία περί
αυτού χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των
ψηφισάντων υπέρ ή κατά της απόφασης.
(8) Ο Πρόεδρος ή στην απουσία του το μέλος της Επιτροπής που
ορίστηκε από τον Πρόεδρο, θα είναι ο Πρόεδρος της γενικής
συνέλευσης.
Πληρωμές
από το
Ταμείο

Επενδύσεις
και Δάνεια

Τόκοι

15. (1) Θα πληρώνονται από το Ταμείο:
(α) τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του Ταμείου
(β) όλα τα ωφελήματα προς τα μέλη σύμφωνα με τους
Κανονισμούς 23 και 24.
(2) Οι πληρωμές αυτές θα γίνονται με την εξουσιοδότηση της
Επιτροπής που θα δίδεται με την υπογραφή του Προέδρου και
του Ταμία ή οποιουδήποτε άλλου μέλους εξουσιοδοτημένου
ανάλογα.
16. (1) Τα χρήματα που εισπράττονται από το Ταμείο θα κατατίθενται
σε πίστη του Ταμείου σε Τραπεζικά ή Συνεργατικά Ιδρύματα και
μπορούν να επενδύονται σε χρεόγραφα ή άλλες κυβερνητικές
αξίες με τέτοιους κανονισμούς και όρους όπως η Επιτροπή
θεωρήσει σκόπιμο και πρέπει να είναι ελεύθερα από υποθήκη,
επιβάρυνση, δέσμευση ή δικαίωμα επίσχεσης.
(2) Απαγορεύονται ρητά η παροχή οποιουδήποτε δανείου από το
Ταμείο σε Ελεγκτή του Ταμείου ή στο Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας Λάρνακας καθώς και η επένδυση σε
χρεόγραφα ή ομόλογα που δυνατό να εκδοθούν από το
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.
(3) Στα μέλη του Ταμείου Προνοίας μπορούν να παραχωρούνται
δάνεια σύμφωνα με το Καταστατικό, νοουμένου όμως ότι θα
τηρούνται οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:
(α) ο σκοπός του δανείου θα είναι η απόκτηση ή βελτίωση
στέγης του μέλους ή του παιδιού του, εκπαίδευση του ιδίου ή
παιδιού του ή αντιμετώπιση εξόδων σε περίπτωση σοβαρής
ασθένειας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του,
(β) το ποσό του δανείου θα καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η
ηλικία του μέλους και η δυνατότητα αποπληρωμής του
δανείου,
(γ) η Διαχειριστική Επιτροπή θα έχει ικανοποιητικές
εξασφαλίσεις,
(δ) το δάνειο θα είναι αποπληρωτέο μέσα σε περίοδο που να
μην υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια, και
(ε) το επιτόκιο δεν θα είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο που
καταβάλλεται από τις Τράπεζες για εμπρόθεσμες καταθέσεις.
17. (1) Τόκος θα πιστώνεται στις εισφορές των μελών και στις
συνεισφορές του Συμβουλίου με βάση επιτόκιο που
αποφασίζεται από την Επιτροπή κάθε χρόνο.
(2) Τόκος με βάση το καθοριζόμενο για ένα έτος επιτόκιο θα
υπολογίζεται πάνω στο ολικό ποσό των συνεισφορών των
ευρισκομένων σε πίστη κάθε μέλους κατά την πρώτη μέρα του
χρόνου αυτού και θα υπολογίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του
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μέλους και θα θεωρείται σαν συνεισφορά για τους σκοπούς των
Κανονισμών.
Νοείται ότι αν ένα μέλος πεθάνει ή παύσει να είναι μέλος, όπως
προνοείται από τους κανονισμούς 23 και 24, θα πιστώνεται στο
λογαριασμό του τόκος με βάση το επιτόκιο που αποφασίστηκε
να δοθεί για το χρόνο ο οποίος αμέσως προηγήθηκε του
χρόνου μέσα στον οποίο το γεγονός αυτό θα έχει συμβεί, μέχρι
και συμπεριλαμβανομένης της μέρας της αμέσως προηγηθείσας
της ημερομηνίας που το μέλος παύει να είναι μέλος, ανάλογα με
την περίπτωση.
(3) Κατά τον καθορισμό του επιτοκίου σύμφωνα με την παράγραφο
(1) του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το
από τους τόκους εισόδημα του Ταμείου που προέρχεται από τις
επενδύσεις των χρημάτων που γίνονται σύμφωνα με τον
Κανονισμό 16.
Τηρητέοι
Λογαριασμοί

18.

Η Επιτροπή θα μεριμνά ώστε να τηρούνται πλήρεις και ακριβείς
λογαριασμοί του Ταμείου και όλων των εσόδων και εξόδων σε
σχέση με αυτό. Τέτοιοι λογαριασμοί θα δείχνουν το ποσό που
βρίσκεται σε πίστη κάθε μέλους.

Ετήσια
κατάσταση
λογαριασμών

19.

Οι λογαριασμοί του Ταμείου θα καταρτίζονται μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και κατάσταση λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένου ισολογισμού, που θα παρουσιάζει μια
ακριβή και ορθή εικόνα της κατάστασης του Ταμείου θα
συντάσσεται σε σχέση με κάθε χρόνο.

Έλεγχος
λογαριασμών

20.

Κάθε κατάσταση λογαριασμών θα παραδίδεται στους ελεγκτές
που διορίστηκαν από την Επιτροπή, όχι αργότερα από την 31η
Μαρτίου του επόμενου χρόνου στον οποίο αναφέρεται, οι δε
ελεγκτές θα συντάσσουν πλήρη Έκθεση για τους λογαριασμούς
του Ταμείου.

Εξουσία για
Ανάρτηση
των
λογαριασμών

21.

Η Επιτροπή θα μεριμνά ώστε η κατάσταση λογαριασμών και η
Έκθεση των ελεγκτών για τους λογαριασμούς να αναρτούνται
σε πίνακα ειδοποιήσεων στο Γραφείο του Συμβουλίου ή με άλλο
τρόπο για επιθεώρηση. Η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίσει
ώστε αντίγραφα τέτοιων εγγράφων να παραδίδονται
ή
στέλλονται σε οποιοδήποτε μέλος τα ζητήσει γραπτώς.

Έγκριση
λογαριασμών

22.

Ο Πρόεδρος αφού αναρτήσει σχετικές ειδοποιήσεις θα συγκαλεί
γενική συνέλευση των μελών για έγκριση των λογαριασμών
αφού προηγηθεί η Έκθεση των ελεγκτών.

Οικειοθελής
παραίτηση

23.

Εάν οποιοδήποτε μέλος του Ταμείου αφυπηρετήσει οικειοθελώς
από την υπηρεσία του Συμβουλίου και η αφυπηρέτηση του δεν
επισυμβεί στην διάρκεια της τελευταία περιόδου των πέντε ετών
πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για την αφυπηρέτηση,
τότε δικαιούται να εισπράξει τις εισφορές που έγιναν με βάση
τον Κανονισμό 10 επιπρόσθετα δε και τους ανάλογους τόκους.

Ωφελήματα
αφυπηρέτησης

24. (1) Εάν οποιοδήποτε μέλος του ταμείου πεθάνει στη διάρκεια της
υπηρεσίας, ή παραιτηθεί, ή τερματισθούν οι υπηρεσίες του για
λόγους πλεονασμού, ή για αποδεδειγμένους λόγους υγείας
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παύσει να είναι μέλος του Ταμείου είτε με τη συμπλήρωση της
προσδιορισμένης ηλικίας, είτε στη διάρκεια της τελευταίας
περιόδου πέντε ετών πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
για κανονική αφυπηρέτηση, τότε μπορεί είτε ο ίδιος, είτε οι
νόμιμοι αντιπρόσωποι του ανάλογα με την περίπτωση να
ασκήσουν το εναλλακτικό δικαίωμα:
(α) είσπραξης από το Ταμείο των συνεισφορών που έγιναν με
βάση τον Κανονισμό 10, επιπρόσθετα δε και τους ανάλογους
τόκους,
ή
(β) είσπραξης του κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας με βάση
τον ακόλουθο τύπο:
(Μισθός  15%  μήνες υπηρεσίες) μείον (ποσό ίσο με
ποσοστό 6% επί των εκάστοτε μηνιαίων μισθών που
καλύπτουν την περίοδο από 6/10/1980 μέχρι 31/12/2002 και
επιδέχονται εισφορών Ταμείου Προνοίας, μέχρι όμως την
έκταση που δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε ανώτατο όριο των
μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών) μείον (ποσό ίσο με
ποσοστό 2,5% επί των εκάστοτε μηνιαίων μισθών που
καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2006 και
επιδέχονται εισφορών Ταμείου Προνοίας, μέχρι όμως το
εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων
αποδοχών).
(2) Νοείται ότι αν το ποσό που προκύπτει με βάση την
Παράγραφο (1)(β) του παρόντος Κανονισμού παρουσιάζεται
μεγαλύτερο από το σε πίστη του στο Ταμείο, τότε η διαφορά
αυτή θα καταβάλλεται προς το μέλος από το Συμβούλιο.
Για σκοπούς του παρόντος Κανονισμού:
«Μισθός» σημαίνει τον τελευταίο προ της αφυπηρέτησης μισθό
όπως εκάστοτε καθορίζεται στους περί Συντάξεως Νόμους,
προκειμένου για μηναίο προσωπικό, και το τελευταίο ωρομίσθιο
πολλαπλασιαζόμενο επί τις ετήσιες ώρες εργασίας και
διαιρούμενο δια του αριθμού 12, προκειμένου για ωρομίσθιο
τακτικό Προσωπικό.
Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών 25, 26 και 27,
«μήνες υπηρεσίας» σημαίνει τους μήνες μεταξύ της
ημερομηνίας κατά την οποία το μέλος άρχισε να παίρνει μισθό
από το Συμβούλιο και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του
αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων χωρίς να αφαιρείται
οποιαδήποτε περίοδος κατά την οποία το μέλος βρισκόταν με
άδεια.
«Χρονική περίοδος» πάνω από δεκαπέντε μέρες θεωρείται
σαν συμπληρωμένος μήνας.
(3) Νοείται περαιτέρω ότι εάν οποιοδήποτε μέλος του ταμείου
παραιτηθεί οικειοθελώς πριν τη συμπλήρωση επτά (7)
τουλάχιστον ετών υπηρεσίας με συνεισφορές, τότε δε θα
δικαιούται να επωφεληθεί με την είσπραξη του κατοχυρωμένου
Ταμείου Προνοίας που προκύπτει με βάση την Παράγραφο (1)
(β) του παρόντος Κανονισμού.
Αναγνώριση

25.

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος υπήρξε για χρονικό
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άλλου Συμβουλίου ή της Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ημικρατικού
Οργανισμού ή Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια εργοδοτήθηκε στο
Συμβούλιο και εντάχθηκε στο Ταμείο Προνοίας, η προϋπηρεσία
του αυτή θεωρείται ενιαία νοουμένου ότι ο υπάλληλος θα
καταθέσει έντοκα το εφάπαξ ποσό που του παραχωρήθηκε για
την υπηρεσία του στον εν λόγω Οργανισμό ή στη Δημόσια
Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίσει την περίοδο αυτή.

προϋπηρεσίας

Επιστροφή
Φιλοδωρήματος

26.

Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που πήραν φιλοδώρημα για
υπηρεσία πριν από την ίδρυση του Ταμείου που ίσχυε πριν την
έγκριση των παρόντων Κανονισμών, η υπηρεσία αυτή θα
θεωρείται υπηρεσία με συνεισφορές νοουμένου ότι οι
επηρεαζόμενοι θα επιστρέψουν στο Συμβούλιο το φιλοδώρημα
που πληρώθηκαν έντοκα από της ημερομηνίας από της οποίας
το ποσό τούτο είχε καταβληθεί μέχρι της ημερομηνίας της
επιστροφής του, του χρόνου και του τρόπου καθοριζομένων
από το Συμβούλιο.

Εξαγορά
Υπηρεσίας

27.

Μηνιαίος ή ωρομίσθιος υπάλληλος που υπήρξε για χρονικό
διάστημα χωρίς συνεισφορές ενώ βρισκόταν ως έκτακτος ή
προσωρινός στην υπηρεσία του Συμβουλίου, ή ενόσω
βρισκόταν με άδεια χωρίς απολαβές που του παραχωρήθηκε
από το Συμβούλιο, ή ενώ βρισκόταν σε εκπαιδευτική άδεια ή με
άδεια για ιατρικούς σκοπούς, δικαιούται αν επιθυμεί να εισφέρει
έντοκα για την περίοδο αυτή με βάση τους παρόντες
Κανονισμούς για πλήρη κάλυψη. Νοείται ότι το Συμβούλιο θα
συνεισφέρει ανάλογα.

Με εκχώρηση
28.
των ωφελημάτων

Τα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών παρεχόμενα
ωφελήματα δεν είναι δυνατό να εκχωρηθούν ή να
μεταβιβαστούν, ούτε υπόκεινται σε κατάσχεση για οποιοδήποτε
χρέος ή απαίτηση εκτός για αποπληρωμή χρέους οφειλόμενου
στο Ταμείο Προνοίας.

Τροποποίηση
Κανονισμών

29.

Η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης μπορεί ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου να
τροποποιήσει τους Κανονισμούς.
Νοείται ότι για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε τροποποίηση
πρέπει να τύχει της συγκατάθεσης τόσο της Επιτροπής, όσο και
της Γενικής Συνέλευσης.

Διάλυση του
Ταμείου

30.

Από τη μέρα που θα μείνουν λιγότερα από τρία μέλη, τη
διαχείριση του Ταμείου θα αναλάβει το Συμβούλιο, το οποίο θα
ενεργεί με όλες τις εξουσίες και υποχρεώσεις που οι παρόντες
Κανονισμοί δίδουν στην Επιτροπή, μέχρι την αφυπηρέτηση και
του τελευταίου μέλους, μετά την οποία το Ταμείο θα λήξει και θα
παύσει να υφίσταται. Την ημερομηνία εκείνη το Ταμείο θα
διαλυθεί και το ποσό που βρίσκεται σε πίστη του Ταμείου θα
διατεθεί για την πληρωμή του αντίστοιχου ποσού που είχε σε
πίστη του το τελευταίο μέλος κατά το κλείσιμο του λογαριασμού
σύμφωνα με τις συνεισφορές που έγιναν με βάση τον
Κανονισμό 10 μετά των σχετικών τόκων.
Νοείται ότι οποιαδήποτε έξοδα, επιβαρύνσεις ή δαπάνες που
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καταβληθούν από το Συμβούλιο.
31.
Δικαίωμα
Συμβουλίου
για τερματισμό
υπηρεσίας

Άσκηση
δικαιώματος
επιλογής
σχεδίου
αφυπηρέτησης.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα (Ι)
8.3.1996

Οι παρόντες Κανονισμοί δεν θα επηρεάζουν ή θα περιορίζουν
με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα του Συμβουλίου να απολύει
ή τερματίζει την υπηρεσία οποιουδήποτε εργοδοτούμενου που
είναι μέλος.

32. (1) Δίδεται στα μέλη του Ταμείου που ανήκουν στο μηναίο
Προσωπικό το δικαίωμα επιλογής όπως στο 59ο έτος της
ηλικίας τους μεταπηδήσουν στο Ταμείο Συντάξεων και
Φιλοδωρημάτων το οποίο ιδρύθηκε με βάση τους περί
Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις
και
Φιλοδωρήματα)
Κανονισμούς
του
Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λάρνακας του 1996, εκτός εάν επιθυμούν να
ασκήσουν το δικαίωμα αυτό νωρίτερα.
Νοείται ότι σε περίπτωση που το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής
αφυπηρέτησης του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
που σήμερα είναι το 60ο έτος αυξηθεί, τότε το δικαίωμα
επιλογής μετατίθεται κατά αναλογία ένα χρόνο πριν το νέο όριο
ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του Ταμείου Συντάξεων
και Φιλοδωρημάτων.
(2) Σε μέλος που επιλέγει να μεταπηδήσει στο Σχέδιο του Ταμείου
Σύνταξης του Συμβουλίου, επιστρέφονται σ’ αυτό όλα τα ποσά
που κατατέθηκαν με βάση τους Κανονισμούς 10(1) και 17 και
προς το Σχέδιο Σύνταξης όλα τα ποσά που κατατέθηκαν με
βάση τους Κανονισμούς 10(2) και 17.

Έναρξη
ισχύος

33. Οι παρόντες Κανονισμοί ισχύουν από 1/1/2003. Με την έγκριση
των παρόντων Κανονισμών από τον Έφορο Ταμείων Προνοίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οποιοιδήποτε
Κανονισμοί Ταμείου Προνοίας ίσχυαν προηγουμένως καθώς και οι
προσθήκες που έγιναν κατά καιρούς, παύουν να έχουν
οποιαδήποτε ισχύ.
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