
 
 

   

   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3/2020        30 Νοεμβρίου, 2020 

 
Πρόεδρο και Μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών 
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
 
Νέος υπό ισχύ Νόμος με τίτλο «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2020» 
 

 Πληροφορείστε ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2020, τέθηκε σε ισχύ ο περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
Νόμος, 10(Ι) του 2020 (ο «Νόμος»).  Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου, οι περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι 
του 2012 ως 2018, καταργήθηκαν και η λειτουργία όλων των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών («ΙΕΣΠ»), διέπεται πλέον από τις διατάξεις του νέου Νόμου.  Ως εκ τούτου, 
καλείστε να μεριμνήσετε για την άμεση εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν για το ΙΕΣΠ σας 
από το Νόμο. 

2. Βασικός σκοπός του Νόμου 
Κύριος σκοπός του Νόμου είναι η διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ μέσα από την 
εφαρμογή βασικών λειτουργιών στις οποίες περιλαμβάνονται η διαχείριση κινδύνων, ο εσωτερικός 
έλεγχος και η αναλογιστική λειτουργία, όπου αυτή ισχύει.  Σημαντική κρίνεται και η υποχρέωση των 
ΙΕΣΠ για παροχή επικαιροποιημένων, σαφών και περιεκτικών πληροφοριών στα υποψήφια μέλη, 
στα μέλη και στους δικαιούχους, ειδικότερα για τις επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές τους.  
Επιπλέον, ο Νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διασυνοριακή δραστηριότητα και επίσης 
παρέχει τα αναγκαία εργαλεία και εξουσίες στον Έφορο για την άσκηση προληπτικής εποπτείας στα 
ΙΕΣΠ. 
 

3. Υπό ισχύ Κανονισμοί και Οδηγίες 
Σύμφωνα με το άρθρο 95 του Νόμου, οι Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 204/2014) και οι Οδηγίες 1 του 2010 
(Κ.Δ.Π. 22/2010) και 2 του 2010 (Κ.Δ.Π. 23/2010) που έχουν εκδοθεί με βάση τον καταργηθέντα Νόμο, 
εξακολουθούν να ισχύουν και θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα ΙΕΣΠ, στην έκταση που δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του νέου Νόμου.  Εν τω μεταξύ, με σκοπό την περαιτέρω ρύθμιση των 
ειδικών θεμάτων που καθορίζονται στο Νόμο, η διαδικασία έκδοσης νέων Κανονισμών και Οδηγιών 
με βάση το νέο Νόμο βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο και θα ενημερωθείτε σχετικά το 
συντομότερο.  
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4. Νέα Οδηγία και υπό έκδοση Οδηγίες 
Πληροφορείστε ότι, σήμερα εκδόθηκε και σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εφόρου 
(http://www.mlsi.gov.cy/sid) η περί της Σύγκλησης των Συνεδριάσεων των Διαχειριστικών 
Επιτροπών και των Γενικών Συνελεύσεων των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών μέσω τηλεδιάσκεψης Οδηγία 2 του 2020 (Κ.Δ.Π. 565/2020), η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία 
της τηλεδιάσκεψης και διασφαλίζει την εγκυρότητα των αποφάσεων των συνεδριάσεων των 
Διαχειριστικών Επιτροπών και των Γενικών Συνελεύσεων των ΙΕΣΠ.  Ως εκ των πιο πάνω, καλείστε 
όπως μεριμνήσετε για την άμεση εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν για το ΙΕΣΠ σας από 
την υπό αναφορά Οδηγία.  
 

Όσον αφορά τις υπό έκδοση Οδηγίες πληροφορείστε ότι, η πρώτη προς έκδοση σειρά Οδηγιών η 
οποία όπως έχει αναφερθεί βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης αφορά:  

(1) την Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20 και 35 αναφορικά με τα κριτήρια εντιμότητας, των 

προσόντων και την εμπειρία των μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών, των προσώπων που 

ασκούν την πραγματική διοίκηση, των προσώπων που ασκούν βασικές λειτουργίες και των 

παροχέων υπηρεσιών των ΙΕΣΠ, 

 

(2) την δυνάμει του άρθρου 32 Οδηγία αναφορικά με το πλαίσιο του κανόνα της «συνετής 

διαχείρισης» των επενδύσεων των ΙΕΣΠ,  

 

(3) την Οδηγία δυνάμει του άρθρου 74 αναφορικά με τη μέθοδο εκτίμησης της αξίας, τη 

διαδικασία και τους όρους μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μελών 

από ένα ταμείο προνοίας σε άλλο και δυνάμει του άρθρου 75 αναφορικά με τη μέθοδο 

εκτίμησης της αξίας, τη διαδικασία και τον τρόπο μεταφοράς, πλήρως ή εν μέρει, ενός 

ταμείου προνοίας σε άλλο, και  

 

(4) την Οδηγία δυνάμει του άρθρου 74 αναφορικά με τη μέθοδο εκτίμησης της αξίας, τη 

διαδικασία και τους όρους μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μελών 

από ένα ταμείο προνοίας σε σχέδιο ασφαλιστικής επιχείρησης και δυνάμει του άρθρου 75 

αναφορικά με τη μέθοδο εκτίμησης της αξίας, τη διαδικασία και τον τρόπο μεταφοράς, 

πλήρως ή εν μέρει, ενός ταμείου προνοίας σε σχέδιο ασφαλιστικής επιχείρησης. 

 

5. Οδηγία που αφορά στο πλαίσιο αρχών διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ 
Πέραν των πιο πάνω, θα εκδοθεί νέα Οδηγία η οποία αφορά στο πλαίσιο αρχών διακυβέρνησης των 
ΙΕΣΠ, η οποία ετοιμάζεται με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).  Επισημαίνεται ότι η EIOPA υπογραμμίζει τη σημασία της 
εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου για τα μεγάλα ΙΕΣΠ και ειδικά για τα πολύ-επιχειρησιακά ΙΕΣΠ, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο πλαίσιο διακυβέρνησης και τις πρακτικές που ακολουθούν και 
άλλες εθνικές εποπτικές αρχές.  Ως εκ των πιο πάνω και με απώτερο στόχο την προστασία των μελών 
και των δικαιούχων, συστήνεται, όπως οι οποιεσδήποτε αποφάσεις αναφορικά με ενδεχόμενη 
μεταφορά εγγεγραμμένου ΙΕΣΠ σε άλλο, ληφθούν από τα μέλη και τυχόν δικαιούχους του ΙΕΣΠ μετά 
την έκδοση της εν λόγω Οδηγίας και την εφαρμογή του υπό αναφορά πλαισίου, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η ένταξη σε ΙΕΣΠ, τα οποία πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις ενός ορθού πλαισίου 
διακυβέρνησης.  

 
  

http://www.mlsi.gov.cy/sid


 3 

 
6. Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και σχεδίων  
Υπογραμμίζεται ότι όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή της μεταφοράς συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων και σχεδίου, οποιαδήποτε μεταφορά προϋποθέτει την έκδοση των σχετικών οδηγιών 
όπως αυτές προβλέπουν τα άρθρα 74 και 75 του Νόμου.  Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
πράξη μεταφοράς πριν την έκδοση των σχετικών Οδηγιών και χωρίς την έγκριση του Εφόρου των 
ΙΕΣΠ, όπου αυτή ισχύει.  Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του Νόμου 
από τα ΙΕΣΠ φέρουν οι Διαχειριστικές Επιτροπές τους.  
 
 

7. Εξαιρέσεις και μεταβατικές διατάξεις για ΙΕΣΠ κάτω των 100 μελών 
Εφίσταται η προσοχή σας στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις για όλα τα ΙΕΣΠ και ειδικά για τα 
ΙΕΣΠ των άνω των 100 μελών.  Με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ΙΕΣΠ κάτω των 
100 μελών, έχει περιληφθεί στo Νόμο, για μεταβατική περίοδο μέχρι και τριών χρόνων, η εν όλω ή 
εν μέρει εξαίρεση τους από συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου.  Πέραν του πιο πάνω στόχου, το 
σημαντικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου των τριών ετών έχει δοθεί ούτως ώστε, τα μικρά 
ΙΕΣΠ να λάβουν τις αποφάσεις τους αβίαστα και μελετημένα, έχοντας στη διάθεση τους 
ορθολογιστικές επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι είτε η αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρουν, είτε η συνένωση τους με άλλα ΙΕΣΠ, είτε η ένταξη τους κάτω από πολυ-επιχειρησιακό 
ΙΕΣΠ, το οποίο θα είναι πλήρως συμμορφωμένο με την Οδηγία που αφορά στο πλαίσιο για τις αρχές 
διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ, όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 5.  Παράλληλα, με την ετοιμασία 
του εν λόγω πλαισίου διακυβέρνησης, τα μεγάλα ΙΕΣΠ συμπεριλαμβανομένων και των  
πολύ-επιχειρησιακών ΙΕΣΠ, θα έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τη σχετική Οδηγία και 
να πάρουν τις σχετικές εγκρίσεις από την εποπτική αρχή. 
 
 

8. Τα ΙΕΣΠ δεν διαλύονται εκτός υπό προϋποθέσεις 
Μια από τις σημαντικές αλλαγές στο Νόμο αφορά στον περιορισμό των λόγων για τους οποίους 
επιτρέπεται η διάλυση και εκκαθάριση των ΙΕΣΠ.  Σύμφωνα με το άρθρο 80, κανένα εγγεγραμμένο 
ΙΕΣΠ δεν διαλύεται, έστω και αν παύσει να δέχεται νέα μέλη και χρηματοδότηση από τη 
Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση και τα μέλη του, εκτός εάν η Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση τερματίσει 
οριστικά τη λειτουργία της ή συνεχίζει να λειτουργεί για σκοπούς εκκαθάρισης.  Συνεπώς, η διάλυση 
ενός ΙΕΣΠ επιτρέπεται, μόνο εάν συντρέχουν οι δύο πιο πάνω λόγοι.  Ως εκ τούτου, σε περίπτωση 
εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου, θα πρέπει ως Διαχειριστικές Επιτροπές να διασφαλίσετε την 
πλήρη και αυστηρή συμμόρφωση του ΙΕΣΠ με τη σχετική διάταξη.  Υπογραμμίζεται επίσης ότι, η 
περίπτωση τερματισμού της εισδοχής νέων μελών και της χρηματοδότησης του ΙΕΣΠ ή η διάλυση 
του ΙΕΣΠ θα πρέπει να γνωστοποιείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στον Έφορο, εντός 15 ημερών 
από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
 
9.  Η μεταφορά συνταξιοδοτικού σχεδίου δεν συνιστά λόγω διάλυσης του ΙΕΣΠ 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση απόφασης για μεταφορά του συνταξιοδοτικού σχεδίου 
σε άλλο ΙΕΣΠ, το ΙΕΣΠ του οποίου το συνταξιοδοτικό σχέδιο θα μεταφερθεί, δεν θα προχωρήσει σε 
διάλυση, αλλά κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταφοράς σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και ειδικά την υπό έκδοση σχετική Οδηγία, θα διαγραφεί από το μητρώο του 
Εφόρου.  Γι’ αυτό, καλείστε όπως, σε περίπτωση που ληφθεί από τα μέλη και τη Χρηματοδοτούσα 
Επιχείρηση ενός ΙΕΣΠ απόφαση για μεταφορά του συνταξιοδοτικού σχεδίου σε άλλο ΙΕΣΠ, να μην 
λαμβάνετε ταυτόχρονα απόφαση για διάλυση του εν λόγω ΙΕΣΠ και να μην καταγράφετε τέτοια 
απόφαση στα σχετικά πρακτικά που υποβάλλονται στον Έφορο.    
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10. Πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου μέχρι την εναρμόνιση των Κανόνων 
Λειτουργίας των ΙΕΣΠ με το Νόμο 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις σας ως μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών, κρίνεται σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Νόμου, δεν εφαρμόζονται και είναι άκυρες 
οποιεσδήποτε διατάξεις στους κανόνες λειτουργίας ΙΕΣΠ αντίκεινται στις πρόνοιες του Νόμου. 
Συνεπώς, κατά την άσκηση των καθηκόντων σας και κατά τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει, ως το 
όργανο που φέρει την τελική ευθύνη για τη διακυβέρνηση του ΙΕΣΠ σας, σύμφωνα με το άρθρο 33 
του Νόμου, να διασφαλίσετε ότι, μέχρι την πλήρη εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας του ΙΕΣΠ 
σας με το Νόμο, υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του. 

 

11. Ανάρτηση εγγράφων στην ιστοσελίδα και επικοινωνία με τον Έφορο 
Με στόχο την όσον το δυνατό καλύτερη ενημέρωση σας σε σχέση με τις πρόνοιες της νέας 
Νομοθεσίας, θα αρχίσουν να αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Εφόρου, τα απαραίτητα 
έντυπα και ενημερωτικά έγγραφα όπως Εγκύκλιοι προς εποπτευομένους, Ενημερωτική κατάσταση 
με τις νέες διατάξεις και σημαντικές αλλαγές του Νόμου, ερωτοαπαντήσεις (Questions and Answers) 
κλπ.  Τα πιο πάνω έντυπα και έγγραφα θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.  
Υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη για ενημέρωση σε σχέση με τα πιο πάνω έγγραφα βαρύνει 
αποκλειστικά τις Διαχειριστικές Επιτροπές των ΙΕΣΠ και ότι η επίκληση άγνοιας δεν είναι αποδεκτή 
δικαιολογία από τον Έφορο.  Συνεπώς, θα πρέπει να είστε καλοί γνώστες της Νομοθεσίας και να 
τηρείτε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν  από την εφαρμογή της, ενόψει και των αυστηρών 
ποινών και των διοικητικών προστίμων που προνοούνται στο Νόμο για την μη τήρηση της. 

Τόσο ο Νόμος όσο και οι υπό ισχύ Κανονισμοί και Οδηγίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών: http://www.mlsi.gov.cy/sid (Σχέδια/Νομοθεσίες - Νόμος που προνοεί για την Ίδρυση, τις 
Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του 
2020) και καλείστε όπως μελετήσετε προσεκτικά το περιεχόμενο τους και ενημερώσετε τα μέλη του 
ΙΕΣΠ σας. 

Υπογραμμίζεται, όπως και σε προηγούμενη εγκύκλιο (1/2020) σε σχέση με το θέμα της 
επικοινωνίας, ότι στο εξής η οποιαδήποτε γενικότερη αλληλογραφία του Εφόρου προς τα ΙΕΣΠ 
(π.χ. εγκύκλιοι κλπ.), θα αποστέλλεται μόνο σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή.  Προς το 
σκοπό αυτόν καλείστε, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει, να ενημερώσετε αμέσως τον Έφορο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση eforos_pensions@sid.mlsi.gov.cy, εάν επιθυμείτε να απευθύνεται η εν 
λόγω επικοινωνία σε διαφορετική ή επιπρόσθετη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί.  Υπογραμμίζεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση 
έχει αλλάξει ή δεν υφίσταται πλέον, οφείλετε, να γνωστοποιήσετε αμέσως στον Έφορο τη νέα 
ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Ενόψει του αυξημένου φόρτου εργασίας στo τμήμα του Εφόρου, σε περίπτωση που χρειάζεστε 
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με το Νόμο ή τη νέα 
Οδηγία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4, καλείστε να τα υποβάλετε γραπτώς στην πιο πάνω 
ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 
Κωνσταντίνος Σταυράκης 

   Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών 

http://www.mlsi.gov.cy/sid

