
  

 

 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Περί τα τέλη του Αυγούστου 2016 ανακοινώθηκαν από το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) οι νέοι όροι που έθεσε ο Έφορος Eπαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ο 
«Έφορος») αναφορικά με τον συμψηφισμό δανείων Μελών Ταμείων Προνοίας.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι όροι αποτελούν αλλαγή από την προηγούμενη θέση του Εφόρου η 
οποία ήταν ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός δανείων Μελών ενόσω παραμένουν Mέλη στα Ταμεία 
Προνοίας γιατί αυτό θα συνιστούσε καταβολή συνταξιοδοτικής παροχής κατά παράβαση των προνοιών 
του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου 2012 (Ν. 208(Ι)/2012). Συγκεκριμένα η προηγούμενη θέση του 
Εφόρου ήταν ότι συμψηφισμός δανείου μπορεί να γίνει μόνο κατά το χρονικό σημείο και μετά που το 
Μέλος καταστεί δικαιούχο σε παροχή σύμφωνα με το άρθρο 29 (2) του Νόμου 208(Ι)/2012 το οποίο 
καθορίζει εξαντλητική λίστα των περιπτώσεων στις οποίες επιτρέπεται η καταβολή συνταξιοδοτικών 
παροχών (π.χ. σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης, αφυπηρέτησης, θανάτου κτλ). 
 
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, οι νέοι όροι που ανακοινώθηκαν ουσιαστικά επιτρέπουν τον συμψηφισμό 
δανείων κατά τη διάρκεια συμμετοχής του Μέλους στο Ταμείο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις αυτές δυστυχώς δεν έχουν καταγραφεί με πλήρη σαφήνεια 
και παραμένουν ανοικτές σε διαφορετικές ερμηνείες.  
 
Πιο κάτω θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τους σχετικούς όρους και θα προσπαθήσουμε να 
ερμηνεύσουμε αυτούς που δεν είναι ξεκάθαροι θέτοντας και ορισμένα παραδείγματα και σχόλια για 
σκοπούς καλύτερη κατανόησης:  
 
1)  «Ο συμψηφισμός θα γίνει μόνο μία φορά» 
 
Σχόλιο: Κάθε Μέλος ενός Ταμείου κατά τη συνολική διάρκεια της συμμετοχής του στο Ταμείο θα 
μπορεί να προβεί σε συμψηφισμό δανείου μόνο μια φορά. 
 
2)   «Ο συμψηφισμός των δανείων επιτρέπεται για δάνεια που χορηγήθηκαν και δεν έχουν ακόμη 
εξοφληθεί μέχρι τις 31/12/2014» 
 
Σχόλιο: Ο συμψηφισμός θα επιτρέπεται μόνο για δάνεια που χορηγήθηκαν πριν τις 31/12/2014 και δεν 
θα μπορεί να γίνει συμψηφισμός για οποιοδήποτε δάνειο χορηγήθηκε από την 01/01/2015 και μετά. 

3)   «Θα μπορεί να εξοφληθεί μέχρι και το 100% του υπόλοιπου του δανείου ενός μέλους εκτός εάν το 
υπόλοιπο του δανείου του ξεπερνά το 45% της μερίδας του πριν το συμψηφισμό (μέγιστο ποσοστό επί 
του υπολοίπου των ατομικών λογαριασμών του μέλους που μπορεί να χορηγηθεί δάνειο σύμφωνα με 
τους περί Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κανονισμούς). Δηλαδή τουλάχιστον το 
55% του υπολοίπου των ατομικών λογαριασμών του μέλους ως είχαν πριν οποιονδήποτε συμψηφισμό 
θα πρέπει να διατηρηθεί στο Ταμείο.» 



Παράδειγμα Α: Εάν ένα Μέλος έχει στον ατομικό του λογαριασμό (ήτοι τον Λογαριασμό Α και Β) ποσό 
ύψους 100.000 ευρώ και έχει δάνειο ύψους 45.000 ευρώ (δηλαδή δεν υπερβαίνει το 45% του ατομικού 
λογαριασμού) μπορεί να γίνει συμψηφισμός για το 100% του ποσού του δανείου με αποτέλεσμα να 
παραμείνει στον ατομικό λογαριασμό του Μέλους ποσό ύψους 55.000 ευρώ και να μην έχει δάνειο. 

Παράδειγμα Β:  Εάν ένα Μέλος έχει στον ατομικό του λογαριασμό ποσό ύψους 100.000 ευρώ και έχει 
δάνειο ύψους 60.000 ευρώ (υπερβαίνει δηλαδή το 45% του ατομικού λογαριασμού) μπορεί να γίνει 
συμψηφισμός για μέρος μόνο του ποσού του δανείου, π.χ. το μέγιστο – ήτοι ποσό ίσο με 45% του 
ατομικού λογαριασμού (45.000 ευρώ), με αποτέλεσμα να παραμένει στον ατομικό λογαριασμό του 
Μέλους ποσό ύψους 55.000 ευρώ και δάνειο ύψους 15.000 ευρώ.  

Παράδειγμα Γ: Εάν ένα Μέλος έχει στον ατομικό του λογαριασμό ποσό ύψους 150.000 ευρώ και έχει 
δάνειο ύψους 70.000 ευρώ (υπερβαίνει δηλαδή το 45% του ατομικού   λογαριασμού) μπορεί να γίνει 
συμψηφισμός για μέρος μόνο του ποσού του δανείου, π.χ. το μέγιστο - ήτοι ποσό ίσο με 45% του 
ατομικού λογαριασμού (67.500 ευρώ), με αποτέλεσμα να παραμένει στους ατομικούς λογαριασμούς 
του Μέλους ποσό ύψους 82.500 ευρώ και δάνειο ύψους 2.500 ευρώ.  

Σχόλιο: Συμπερασματικά, σε περιπτώσεις που το δάνειο υπερβαίνει το 45% του ατομικού λογαριασμού 
του Μέλους θα πρέπει μετά τον συμψηφισμό να παραμείνει στον ατομικό του λογαριασμό 
τουλάχιστον το 55% του αρχικού ποσού του ατομικού λογαριασμού πριν τον συμψηφισμό.  

Επίσης εισήγησή μας είναι, πριν τη λήψη της απόφασης για τον χρόνο κατά τον οποίο οι Διαχειριστικές 
Επιτροπές των Ταμείων θα προβούν στον συμψηφισμό, να λάβουν υπόψη τους και τον χρόνο 
κατανομής του Ειδικού Λογαριασμού στους ατομικούς λογαριασμούς των Μελών καθώς αυτή μπορεί 
να επηρεάσει το ύψος του ποσού το οποίο είναι πιστωμένο στον ατομικό λογαριασμό των 
ενδιαφερόμενων Μελών το οποίο και θα συμψηφιστεί με το δάνειο.   

4) «Το μέλος θα δικαιούται να αιτηθεί νέο δάνειο την χρονική στιγμή και το ποσό που θα εδικαιούτο 
εάν δεν εγίνετο ο συμψηφισμός και αυτό πλήρωνε ανελλιπώς τις δόσεις του νοουμένου ότι, το ύψος 
του νέου δανείου δεν θα υπερβαίνει το 45% του ύψους των ατομικών του λογαριασμών μετά τον 
συμψηφισμό» 

Παράδειγμα Α: Εάν ένα Μέλος έχει στον ατομικό του λογαριασμό 100.000 ευρώ και δάνειο 45.000 
ευρώ το οποίο αποπληρώνει με δόση ύψους 1000 ευρώ και προβεί σε συμψηφισμό του 100% του 
δανείου θα παραμείνουν στον ατομικό του λογαριασμό 55.000 ευρώ. Αυτό το Μέλος έχει τη 
δυνατότητα να αιτηθεί νέο δάνειο ύψους 45% του ατομικού του λογαριασμού (παρακαλώ δέστε 
σχόλιο κατωτέρω) μετά τον συμψηφισμό, δηλαδή δάνειο ύψους 24.750 ευρώ το οποίο όμως δεν θα 
δύναται να λάβει σήμερα αλλά σε 24,7 μήνες (24.750/1000).   

Παράδειγμα Β: Εάν ένα Μέλος έχει στον ατομικό του λογαριασμό 100.000 ευρώ και δάνειο 30.000 
ευρώ το οποίο αποπληρώνει με δόση ύψους 1000 ευρώ και προβεί σε συμψηφισμό του 100% του 
δανείου θα παραμείνουν στον ατομικό του λογαριασμό 70.000 ευρώ. Αυτό το Μέλος έχει τη 
δυνατότητα να αιτηθεί νέο δάνειο ύψους 45% του ατομικού του λογαριασμού (παρακαλώ δέστε 
σχόλιο κατωτέρω) μετά τον συμψηφισμό, δηλαδή δάνειο ύψους 31.500 ευρώ. Λόγω του ότι κατά τον 
συμψηφισμό του προηγούμενου δανείου υπήρχε περιθώριο για ακόμα 15.000 ευρώ δάνειο (μέγιστο 
ποσοστό επί του υπολοίπου των ατομικών λογαριασμών μέλους που μπορεί να χορηγηθεί δάνειο 
σύμφωνα με το Νόμο είναι 45%), επιτρέπεται αυτό το ποσό να δοθεί ως δάνειο άμεσα και όσον αφορά 
το υπόλοιπο του αιτούμενου νέου δανείου και για σκοπούς υπολογισμού του χρόνου λήψης του νέου 
δανείου θα αφαιρεθεί το ποσό των 15.000 από τις 31.500 και επομένως το Μέλος θα μπορεί να λάβει 



το υπόλοιπο του νέου δάνειου, δηλαδή τις 16.500 ευρώ, σε 16,5 μήνες (31.500 – 15.000 = 16.500/1000 
= 16,5). 

Παράδειγμα Γ: Εάν ένα Μέλος έχει στον ατομικό του λογαριασμό 100.000 ευρώ και δάνειο 60.000 
ευρώ (το οποίο υπερβαίνει το 45% του ατομικού του λογαριασμού) το οποίο αποπληρώνει με δόση 
ύψους 1000 ευρώ και προβεί σε συμψηφισμό για το μέγιστο δυνατό μέρος του δανείου θα 
παραμείνουν στον ατομικό του λογαριασμό 55.000 ευρώ και δάνειο 15.000 ευρώ. Αυτό το Μέλος, έστω 
και εάν έχει υπόλοιπο δανείου, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί και νέο δάνειο ύψους 45% του ατομικού 
του λογαριασμού (παρακαλώ δέστε σχόλιο κατωτέρω) μετά τον συμψηφισμό, δηλαδή δάνειο ύψους 
24.750 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί ποσό αντίστοιχο του υπολοίπου του δανείου, δηλαδή 
15.000 ευρώ, και επομένους του ύψους του νέου δανείου θα είναι 9.750 ευρώ και θα μπορεί να 
ληφθεί σε 9,75 μήνες (24.750 – 15.000 = 9.750/1000 = 9,75). 

Σχόλιο: Σύμφωνα με τους περί Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Kανονισμούς του 
2012 (Κ.Δ.Π. 204/2014) το ύψος χορηγούμενου δανείου σε Μέλος Ταμείου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 45% του σε πίστη του Μέλους συσσωρευμένου ποσού σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη 
εκτίμηση, το οποίο θα ελάμβανε εάν κατά την ημέρα χορήγησης του δανείου αποχωρούσε οικειοθελώς 
από το Ταμείο. Ο όρος (4) παραλείπει να κάνει αναφορά σε αυτή την προϋπόθεση των Κανονισμών και 
η οποία επηρεάζει το ύψος του δανείου που μπορεί να δικαιούται ένα Μέλος. Περαιτέρω, 
σημειώνουμε ότι πέραν του νέου όρου (4) που αναφέρεται σε νέα δάνεια η χορήγηση νέων δανείων θα 
διέπεται και από το γενικότερο πλαίσιο που έχει τεθεί από τον Νόμο 208 (Ι)/2012 και τους Κανονισμούς 
204/2014 αναφορικά με τις προϋποθέσεις για χορήγηση δανείων. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 
ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι Κανόνες Λειτουργίας Ταμείων Προνοίας δεν προβλέπουν τη 
χορήγηση δανείων σε Μέλη.   

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 18 των ως άνω Κανονισμών δάνεια μπορούν να 
δοθούν σε Μέλη μόνο σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή βελτίωσης/επέκταση κατοικίας, για σπουδές ή 
για κάλυψη εξόδων θεραπείας σοβαρής ασθένειας. Το γεγονός ότι, με βάση τα πιο πάνω, για τη λήψη 
του νέου δανείου θα πρέπει να μεσολαβήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα δημιουργεί ζήτημα 
καθώς, ειδικά για τις περιπτώσεις που το νέο δάνειο ζητείται για ζητήματα π.χ. ασθένειας, μια 
καθυστέρηση 1 -2 χρόνια ή και περισσότερο για τη λήψη του ποσού πιθανόν να καταργεί τον σκοπό 
που ζητείται το δάνειο.  

5) Ο συμψηφισμός θα γίνεται εθελοντικά με αίτηση του μέλους που πρέπει να υποβληθεί εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου και 
καμία αίτηση δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος. 

Σχόλιο: Οι Διαχειριστικές Επιτροπές των Ταμείων καλό θα ήταν να ενημερώσουν τα Μέλη τους σε 
σχέση με τους νέους όρους συμψηφισμού δανείων και να καθορίσουν συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να τηρήσουν.  

στ) Στην περίπτωση όπου η Διαχειριστική Επιτροπή διαπιστώσει ότι με βάση τις αιτήσεις που λήφθηκαν 
για συμψηφισμό, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου μετά τον συμψηφισμό θα διαφοροποιείτο 
κατά τρόπο που να παραβιάζονται πρόνοιες, της Νομοθεσίας για ποσοτικούς και ποιοτικούς 
επενδυτικούς περιορισμούς (άρθρο 36 του Νόμου, Οδηγία 2/2010)  ή/και με τους όρους της Δήλωσης 
Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ) για όσα Ταμεία οφείλουν να ετοιμάζουν τέτοια Δήλωση, το 
Ταμείο οφείλει να προβεί σε σχεδιασμό για σταδιακή συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και 
της ΔΑΕΠ εντός σύντομου χρονικού διαστήματος τον οποίο θα υποβάλλει στον Έφορο. 



Σχόλιο: Οι Διαχειριστικές Επιτροπές θα πρέπει μετά την λήψη όλων των αιτήσεων για συμψηφισμό από 
τα Μέλη, να συμβουλευτούν τους ειδικούς συμβούλους των Ταμείων πριν την έναρξη των 
συμψηφισμών με σκοπό να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο σωστό χρόνο έτσι ώστε να προβούν 
σε τέτοιο επανασχεδιασμό, εκεί και όπου κριθεί ότι χρειάζεται, που να διασφαλίζει ότι ο συμψηφισμός 
δεν θα επηρεάσει τη συνετή διαχείριση του ενεργητικού των Ταμείων και θα συνεχίσουν να τηρούν 
τους επενδυτικούς περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία και/ή οι ΔΑΕΠ.  
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