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Νέα νομοθεσία για Ταμεία Συντάξεως και Ταμεία Προνοίας 
 
Φεβρουάριος 2020 
 
H νέα ευρωπαϊκή Οδηγία [Οδηγία (EΕ) 2016/2341], γνωστή και ως IORP II, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 
2017. Η Οδηγία εναρμονίστηκε στην Κύπρο μόλις πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 10/02/2020 με τον περί 
της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμο – Ν. 10(I)/2020 (ο «Νόμος») ο οποίος κατήργησε και αντικατέστησε την προηγούμενη 
νομοθεσία που ίσχυε μέχρι σήμερα. Εκκρεμεί ακόμα και η ψήφιση ενός αριθμού κανονισμών και οδηγιών οι 
οποίες θα πηγάζουν από την νέα νομοθεσία.  
 
Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση έχει αφαιρέσει από το Νόμο ζητήματα τα οποία έτυχαν έντονης αντιπαράθεσης 
στη Βουλή, όπως η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των υπαλλήλων σε υφιστάμενα σχέδια εργοδοτών, για να 
αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στη ψήφιση του Νόμου αλλά ενδέχεται ότι αυτό το θέμα θα τεθεί 
ξανά υπό συζήτηση. 
  
Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο Νόμος και είναι σχετικές με τα 
περισσότερα εγγεγραμμένα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεως που έχουν έδρα την Κύπρο. Υπάρχουν επίσης 
σημαντικές αλλαγές σε ζητήματα όπως οι διασυνοριακές δραστηριότητες, οι μεταφορές συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων και η εποπτεία των Ταμείων.    
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
 
Διαχειριστική Επιτροπή 
 
Τα Μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών πέραν του ότι θα πρέπει να είναι έντιμα θα πρέπει να διαθέτουν, 
συλλογικά τα ίδια, τα κατάλληλα προσόντα που καθορίζει ο Έφορος με Οδηγία. Μέχρι την ψήφιση νέας 
Οδηγίας θα ισχύει η υφιστάμενη Οδηγία 1/2010. Εξαιρούνται Ταμεία με λιγότερα από 100 Μέλη για τα 
πρώτα 3 χρόνια τα οποία θα μπορούν να επικουρούνται από κατάλληλους συμβούλους. Tα Ταμεία θα πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία διοικούν πραγματικά το Ταμείο, εκτός αν ο Έφορος 
επιτρέψει να είναι ένα.   
 
Βασικές Λειτουργίες  
 
Τα Ταμεία πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: α) Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων, β) 
Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (η οποία είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις άλλες), και γ) όπου συντρέχει 
περίπτωση, Αναλογιστική λειτουργία. 
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Για τις πρώτες δύο λειτουργίες, εξαιρούνται Ταμεία με λιγότερα από 15 Μέλη για τα πρώτα 3 χρόνια και 
Ταμεία με 15-99 Μέλη για τους πρώτους 18 μήνες.    
 
Γραπτές Πολιτικές 
 
Τα Ταμεία θα πρέπει να θεσπίσουν και εφαρμόσουν γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές σε σχέση με:  
- τη Διαχείριση Κινδύνων,  
- τον Εσωτερικό Έλεγχο,  
- τις Αναλογιστικές δραστηριότητες (εάν εφαρμόζεται), 
- τις Εξωτερικές Αναθέσεις/Οutsourcing (η εξωτερική ανάθεση βασικών λειτουργιών ή η διαχείριση των 
Ταμείων πρέπει να γίνονται με έγγραφη συμφωνία με τον πάροχο και να γίνεται ενημέρωση του Εφόρου), 
- την Πολιτική Αμοιβών  
 
Για την υποβολή των ως άνω πολιτικών, Ταμεία με πάνω από 100 Μέλη έχουν προθεσμία για υποβολή 12 
μηνών ενώ κάτω από 100 Μέλη 18 μηνών.  
 
 

ΆΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 

- Tα Ταμεία θα πρέπει να ετοιμάζουν ίδια αξιολόγηση κινδύνων (own risk assessment) κάθε 3 χρόνια 
(εξαιρούνται τα Ταμεία με λιγότερο από 100 Μέλη για τα πρώτα 3 χρόνια). 
 

- Σε σχέση με τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ)  εξαιρούνται πλέον μόνο Ταμεία με 
κάτω από 15 Μέλη και κάτω από 500.000 ενεργητικό, ενώ Ταμεία με 15-99 Μέλη και λιγότερα από 4 
εκ. ενεργητικό εξαιρούνται μόνο για τον 1ο χρόνο. Η ΔΑΕΠ θα πρέπει πλέον να συνεκτιμά και ΕSG 
(περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης) με ορισμένες προσωρινές εξαιρέσεις.  
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
 

- Ο Νόμος επιβάλλει αυξημένα δικαιώματα πληροφόρησης, η οποία πρέπει να δίνεται σε υποψήφια 
μέλη, υφιστάμενα μέλη και σε δικαιούχους σε ειδικό έντυπο στα ελληνικά.   
 

- Επίσης όλα τα εγγεγραμμένα Ταμεία έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν Δήλωση Συνταξιοδοτικών 
Παροχών (ΔΣΠ) σε εύλογο χρόνο, χρησιμοποιώντας τον Τύπο που θα εκδώσει ο Έφορος η οποία θα 
πρέπει να δίνεται στα Μέλη σε ετήσια βάση.  Πέραν των βασικών πληρoφοριών που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όπως εισφορές, κατανομή των εξόδων τελευταίων 12 μηνών και σωρευμένα 
δικαιώματα, θα πρέπει να παραθέτει και προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών του κάθε Μέλους.  



 
 
 
 
 
 
  
 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ  
 
Η διάλυση Ταμείων δεν επιτρέπεται πλέον εκτός μόνο εάν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση τερματίσει τη 
λειτουργία της ή εκκαθαριστεί. Επομένως η διάλυση Ταμείων με απόφαση των Μελών με σκοπό την 
καταβολή των ωφελημάτων τους απαγορεύεται με βάσει το νέο Νόμο.  
 
Δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταρρύθμισης, οι Διαχειριστικές Επιτροπές των Ταμείων θα πρέπει 
άμεσα να λάβουν τις κατάλληλες συμβουλές για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα έγγραφα, τις 
λειτουργίες και στη διακυβέρνηση και διαχείριση των Ταμείων που διαχειρίζονται.  
 
 

Νάντια Τρυφωνίδου 
Associate Partner 
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