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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 5406 Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 3213 

      

    Αριθμός 565 
 

O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020 

_________________________ 

 
ΟΔΗΓΙΑ 2/2020 ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΙΕΣΠ) ΜΕΣΩ ΤΗΕΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 
Ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 6 του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από 
Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία: 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Σύγκλησης των Συνεδριάσεων των 
Διαχειριστικών Επιτροπών και των Γενικών Συνελεύσεων των Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών μέσω τηλεδιάσκεψης Οδηγία 2 του 2020. 

Ερμηνεία. 2. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 
 

33(Ι) του 2020  «Ειδικός Νόμος» σημαίνει τον περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από 
Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμο του 2020 ˙ 
 

10(Ι) του 2020  «Νόμος» σημαίνει τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2020, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ˙ 

 
 

  «τηλεδιάσκεψη» σημαίνει τη συνεδρίαση που λαμβάνει χώραν, ήτοι την αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων ή ομάδων ατόμων μέσω συστημάτων 
ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών 
που λαμβάνει μέρος στη συνεδρίαση έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να 
ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης. 
 



 

  (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο ή τον Ειδικό Νόμο, 
ανάλογα με την περίπτωση. 
 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

Σκοπός. 3. Με την παρούσα Οδηγία ο Έφορος καθορίζει τους όρους χρήσης του  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου για σύγκληση των συνεδριάσεων των 
διαχειριστικών επιτροπών και των γενικών συνελεύσεων των ΙΕΣΠ, καθώς και της 
διεξαγωγής των εργασιών των συνεδριάσεων των εν λόγω διαχειριστικών επιτροπών 
και γενικών συνελεύσεων  μέσω  τηλεδιάσκεψης. 

 
 

Πεδίο Εφαρμογής. 4. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ΙΕΣΠ, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Νόμου.  
 

Ειδοποίηση για 
σύγκληση 
συνεδριάσεων. 

5. (1) Οι  συνεδριάσεις των διαχειριστικών επιτροπών  και οι γενικές συνελεύσεις των 
μελών των ΙΕΣΠ μπορεί να συγκαλούνται  κατόπιν ειδοποίησης με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα στοιχεία 
επικοινωνίας με άλλο ηλεκτρονικό μέσο που τα μέλη έχουν δηλώσει. 
 
(2) Η κατά την υποπαράγραφο (1) σύγκληση θεωρείται έγκυρη με τον όρο ότι τηρούνται 
οι προθεσμίες και άλλοι όροι, που ορίζουν οι κανόνες λειτουργίας του κάθε ΙΕΣΠ και ο 
Νόμος, για τη σύγκληση  των συνεδριάσεων της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ και 
των γενικών συνελεύσεων των μελών του. 
 
(3) Η διαχειριστική επιτροπή κάθε ΙΕΣΠ, η οποία κάνει χρήση των αναφερόμενων στην 
υποπαράγραφο (1) μέσων, οφείλει να τηρεί,  με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, 
ονομαστικό κατάλογο των μελών της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ και των μελών 
του ΙΕΣΠ, τα οποία ειδοποιήθηκαν για σύγκληση συνεδρίασης ή γενικής συνέλευσης, 
ανάλογα με την περίπτωση. 
 

Συνεδριάσεις 
διαχειριστικών 
επιτροπών ΙΕΣΠ 
μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

6. (1) Με απόφαση του προέδρου της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ, τα μέλη της 
δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική 
παρουσία τους είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο 
κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών 
επιτροπής αυτής, να συμμετέχουν σε συνεδρίαση της μέσω τηλεδιάσκεψης.  
 

  (2) Οποιαδήποτε συνεδρίαση της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ μέσω 
τηλεδιάσκεψης λογίζεται ως νόμιμη συνεδρίαση και κάθε μέλος της διαχειριστικής 
επιτροπής  του ΙΕΣΠ που συμμετέχει στη συνεδρίαση λογίζεται ως παρόν και 
δικαιούται να ψηφίζει. 
 
Νοείται ότι, σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του ΙΕΣΠ, τα μέλη δύνανται να ψηφίζουν και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 

  (3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων λειτουργίας του ΙΕΣΠ και του 
Νόμου, που αφορούν στην ύπαρξη απαρτίας, οι αποφάσεις της διαχειριστικής 
επιτροπής του ΙΕΣΠ που λαμβάνονται μέσω τηλεδιάσκεψης είναι νόμιμες. 
 

  (4) Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι παρόντες είναι και όσα μέλη της 
διαχειριστικής επιτροπής  του ΙΕΣΠ λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό για τους λόγους 
συμμετοχής τους στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 

  (5) Η συνεδρίαση της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ μέσω τηλεδιάσκεψης λογίζεται 
ότι λαμβάνει χώραν στον συνήθη χώρο συνεδριάσεων της διαχειριστικής επιτροπής ή 
σε χώρο που η επιτροπή ήθελε ορίσει προς τούτο για συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

  (6) Σε κάθε περίπτωση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης η διαχειριστική επιτροπή του 
ΙΕΣΠ καταχωρίζει στα πρακτικά της συνεδρίασης τα ονόματα των μελών που ήταν 
φυσικά παρόντα στον χώρο όπου λαμβάνει χώραν η συνεδρίαση και τα ονόματα των 
μελών τα οποία συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και τις 
λεπτομέρειες για το είδος του συστήματος που έχει χρησιμοποιηθεί. 

Γενικές Συνελεύσεις 
μελών ΙΕΣΠ μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

7. (1) Τηρουμένων των αναλογιών, η παράγραφος 6 εφαρμόζεται και στις γενικές 
συνελεύσεις των μελών  των ΙΕΣΠ και κάθε αναφορά σε συνεδρίαση της διαχειριστικής 
επιτροπής στην εν λόγω  παράγραφο θα θεωρείται, για σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, ως αναφορά σε  γενική συνέλευση των μελών  των ΙΕΣΠ. 
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  (2)  Η οικεία  διαχειριστική επιτροπή,  επιλέγει αξιόπιστο σύστημα τηλεδιάσκεψης  το 
οποίο διασφαλίζει την ομαλή συμμετοχή των μελών του ΙΕΣΠ στη γενική συνέλευση, 
κατά τρόπο που να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας  Οδηγίας. 
 

Έναρξη ισχύος. 8. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας: 
 
Νοείται ότι, οι συνεδριάσεις των διαχειριστικών επιτροπών και των γενικών 
συνελεύσεων των ΙΕΣΠ  μέσω  τηλεδιάσκεψης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 
της έναρξης ισχύος του Ειδικού Νόμου και της έναρξης ισχύος της παρούσης Οδηγίας 
θεωρούνται έγκυρες, εφόσον έγιναν κατά τρόπο που συνάδει με τις διατάξεις της 
παρούσης Οδηγίας. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα. 
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