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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός  5292 Σρίτη, 2 Ιοσνίοσ 2020 1241 

      

Αριθμός 241 

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΛΗΦΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  
ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020 

___________________ 

ΟΓΗΓΙΑ 1/2020 ΣΟΤ ΔΦΟΡΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΟΔΧΝ ΓΑΝΔΙΧΝ, ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ  

ΚΑΙ ΣΧΝ ΣΟΚΧΝ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΥΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΔΠ Δ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ 
ΓΙΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΧΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΚΑΙ ΔΣΗΙΧΝ  ΔΚΘΔΔΧΝ ΑΠΟ ΙΔΠ 

Ο Έθνξνο Ιδξπκάησλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ, ζηε βάζε ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 6 ηνπ πεξί ηεο Λήςεο Έθηαθησλ Μέηξσλ από 
Υξεκαηννηθνλνκηθνύο Οξγαληζκνύο θαη Δπνπηηθέο Αξρέο Νόκνπ ηνπ 2020, εθδίδεη ηελ αθόινπζε Οδεγία: 

ΜΔΡΟ Ι 

ΣΙΣΛΟ, ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Η παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Aλαζηνιήο ηεο Τπνρξέσζεο γηα Καηαβνιή 
Γόζεσλ Γαλείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηόθσλ, ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ΙΔΠ ζε 
κέιεηνπο θαη ηελ παξάηαζε ηεο Πξνζεζκίαο γηα Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Δηήζησλ 
Λνγαξηαζκώλ θαη Δηήζησλ Δθζέζεσλ από ΙΔΠ, Οδεγία 1 ηνπ 2020. 

Δξκελεία. 2. (1) ηελ παξνύζα Οδεγία, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

27(Ι) ηνπ 2020.  «Δηδηθόο Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη από ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηεο 
Παλδεκίαο ηνπ Ινύ Covid-19 Νόκν ˙ 

Κ.Γ.Π. 204/2014.  «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ 
Καλνληζκνύο ηνπ 2014, όπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη ˙ 



10(Ι) ηνπ 2020.  «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ 
Ιδξπκάησλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ Παξνρώλ Νόκν ηνπ 2020, όπσο απηόο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ˙ 

  «Τπνπξγείν» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ˙  

  «Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηελ Τπνπξγό Δξγαζίαο Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ˙ 

  (2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα Οδεγία θαη δελ εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη από ην Νόκν ή ηνλ Δηδηθό Νόκν, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

ΜΔΡΟ II 

ΚΟΠΟ, ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΣΟΛΗ 

θνπόο. 3. Με ηελ παξνύζα Οδεγία ν Έθνξνο θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο αλαζηνιήο ηεο 
ππνρξέσζεο θαηαβνιήο δόζεσλ δαλείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηόθσλ, ηα νπνία 
ρνξεγήζεθαλ από ΙΔΠ ζε κέιε ηνπο θαη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο θαηάξηηζεο θαη 
ππνβνιήο εηήζησλ ινγαξηαζκώλ θαη εηήζησλ εθζέζεσλ από ηα ΙΔΠ. 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο. 

4. Η παξνύζα Οδεγία εθαξκόδεηαη ζηα ΙΔΠ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Νόκνπ.  

Αλαζηνιή 
θαηαβνιήο 
δόζεσλ. 

5. (1) (α) Η δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνύ 19 ησλ Καλνληζκώλ ππνρξέσζε γηα 
εμόθιεζε κε ηαθηηθέο κεληαίεο δόζεηο δαλείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηόθσλ, 
αλαζηέιιεηαη, γηα κέιε ησλ ΙΔΠ: 

(i) ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί δάλεην από ην ΙΔΠ γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ππό ηνπο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο θαη  

(ii) ηα νπνία ππνβάιινπλ ζρεηηθή γξαπηή αίηεζε πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ νηθείνπ 
ΙΔΠ θαη είλαη δηθαηνύρνη ησλ εηδηθώλ ζρεδίσλ, άδεηαο θαη επηδνκάησλ, ηα νπνία ε Τπνπξγόο 
εθδίδεη, κε απόθαζή ηεο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, 
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δηδηθνύ Νόκνπ. 

Ννείηαη όηη, ε αλαζηνιή δόζεσλ ηζρύεη κόλν γηα δάλεηα, ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ από 
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Δηδηθνύ Νόκνπ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πνζό ή ηνπο όξνπο 
ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ θαηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ησλ δόζεσλ. 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ όηη, ε πεξίνδνο ηεο αλαζηνιήο δόζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ 
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρύ ηα εηδηθά ζρέδηα, άδεηεο θαη επηδόκαηα, ηα νπνία 
εθαξκόδεη ην Τπνπξγείν θαη ησλ νπνίσλ είλαη δηθαηνύρνο ν ελδηαθεξόκελνο δαλεηνιήπηεο. 

(β) Η θαηά ην ζεκείν (ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) γξαπηή αίηεζε αλαζηνιήο δόζεσλ, 
ππνβάιιεηαη, καδί κε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη άιια ζηνηρεία, ηαρπδξνκηθώο ή 
ειεθηξνληθά ή κέζσ ηειενκνηόηππνπ, ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ νηθείνπ ΙΔΠ. 

(γ) Γηα ζθνπνύο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΙΔΠ εμαζθαιίδεη 
όια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία από ην κέινο πνπ αηηείηαη ηελ αλαζηνιή 
θαη ηε Υξεκαηνδνηνύζα Δπηρείξεζε, θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία θπιάηηνληαη από ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζην θάθειν ηνπ δαλείνπ, ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή ηεξεί ζύκθσλα κε 
ηνπο Καλνληζκνύο. 

(δ) Ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρύνο ησλ εηδηθώλ ζρεδίσλ, άδεηαο θαη 
επηδνκάησλ, επαλαξρίδεη ε θαηαβνιή ησλ δόζεσλ θαη ησλ ηόθσλ κέρξη ηελ πιήξε 
απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ: 
 
Ννείηαη όηη, ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ζεσξείηαη όηη έρεη απηνκάησο επηκεθπλζεί γηα πεξίνδν 
ίζε κε ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ησλ δόζεσλ πνπ ηζρύεη ζε θάζε πεξίπησζε 
 
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζε θακία πεξίπησζε ε επηκήθπλζε κπνξεί λα  επεθηαζεί πέξαλ ηεο 
εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ην κέινο ζπκπιεξώλεη  ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο 
κε βάζε ηνπο όξνπο απαζρόιεζήο ηνπ.  
 
(ε) Αλεμάξηεηα από ηηο πξνεγνύκελεο πξόλνηεο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ην δηθαηνύρν 
αλαζηνιήο δόζεσλ κέινο κπνξεί, ύζηεξα από ζρεηηθή γξαπηή ελεκέξσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ ΙΔΠ, λα επηιέμεη λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε πνζό έλαληη ησλ αλαζηαιεηζώλ 
δόζεσλ ή λα εμνθιήζεη ην νιηθό πνζό ησλ ελ ιόγσ δόζεσλ. 
 

  (2) Η αλαζηνιή δόζεσλ θαη ηόθσλ εθαξκόδεηαη αλαδξνκηθά από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 
νπνία έρεη εληαρζεί ζην εηδηθό ζρέδην ή άδεηα ή επίδνκα ην ελδηαθεξόκελν κέινο θαη ε 
Υξεκαηνδνηνύζα Δπηρείξεζε, θαηά πεξίπησζε. 
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Παξάηαζε 
πξνζεζκίαο γηα 
θαηάξηηζε  θαη 
ππνβνιή εηήζησλ 
ινγαξηαζκώλ θαη 
εηήζησλ 
εθζέζεσλ.  

6. (1) Η θαηά ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νόκνπ ππνρξέσζε ησλ ΙΔΠ γηα θαηάξηηζε ησλ 
εηήζησλ ινγαξηαζκώλ θαη εηήζησλ εθζέζεώλ ηνπο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019, παξαηείλεηαη   
κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2020.  

 
(2) Σα ΙΔΠ ππνβάιινπλ ζηνλ Έθνξν ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη εηήζηεο εθζέζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), όρη αξγόηεξα από ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2020. 

 

Έλαξμε ηζρύνο. 7. Σεξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5, ε παξνύζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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