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Αρ. 4373, 28.12.2012 

Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων ΕπανγελμαTlκων ΣΙΙΥΎαξιοδΟTlκων 
Παροχών Νόμος του 2012 εκδΙδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμ
φωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 208(1) τοu 2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔργΣΗ. ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛEITOYPΓlA 
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤιΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟTlΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ !ΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠροοΙμlο, 

ΕπΙση\-lη 
ΕφημερΙδα της 
ΕΕ: Ι235, 
23.9.2003, 
σ.10-
L 331. 
15.12,2010, 
σ,120, 

Συνοπτικός 
τίτλος, 

ΕρμηνεΙα. 

ΕπΙσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 243, 
11.9.2002, σ. 1· 
L 97, 
9.4.2008, σ. 62. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναΡμόνrσης με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με· τίτλο «Οδηγία 2003/41ΙΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Σ:υμβουλίου της 3ης lουνίου 
2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτε{α των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών», όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 της Οδηγίας 
2010Π8/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλlου της 
24ης Νοεμβρίου 2010. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως 

ΜΕΡΟΣ 1- ΕIΣΑΓΩΓιΚΕΣΔIΑΤΑΞΕIΣ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περl της Ίδρυσης,· των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας ιων -Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2012. 

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κεfμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια-

«βιομετρικοί κίνδυνοι» σημαlνει τους κινδύνους που συνδέονται με 
θάνατο, ανικανότητα ή/και μακροζωία-

«Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει επιτροπή που έχει την ευθύνη 
διαχείρισης Ταμείου, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του, 

«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» σημαίνει τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards (IASs». τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομlκής .Αναφοράς {International 
Financial Reporting Standards (/FRSs») και τις ερμηνείες τους ($IC
IFR/C interpretations), τις τροποποιήσεις των προτύπων αυτών και 
των ερμηνειών τους και οποιαδήποτε πρότυπα και ερμηνείες -τους 
που εκάστοτε εκδίδονται ή εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (lnternationaI Accounting Standards Board 
(IASB)), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου' της 19ης lουλίου 2002, για την εφαρμογή 
διεθνών λογιστικών προτύπων» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 297/2008 του Ευρωπαϊκού Κο/νοβοuλΙου 
και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008-

«δlκάιούχος» σημαίνει πρόσωπο που εισπράπεl συνταξιοδοτική \ 
παροχή' 

«Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών» έχει την έννοια που αποδίδουν 
8 του 1967 στον ίδιο όρο ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμος, όπως 



25 του 1968 
23 του 1969 
26 του 1970 
34 του 1972 
66 του 1972 

5 του 1973 
85 του 1979 
55 του 1980 

65(1) του 1993 
79(1) του 1996 
26(1) του 1997 

110(1) του 1999 
165{1) του 2001 

66{1) του 2002 
72(1) του 2002 

169(1) του 2002 
18(1) του 2005. 

ΕπΙσημη 
Εφημερίδα της 

ΕΕ: Ι 331, 
15.12.2010, 
σ.48. 

44 του 1981 
150 του 1986 

23(1) του 1995 
130(1) του 2002 
75{1) του 2005. 

146(1) του 2006 
81(1) του 2007. 

Κεφ.113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(1) του 1992 
96(1) του 1992 
41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997 
82(1) του 1999 

149{1) του 1999 
2{1) ίου 2000 

135(1) του 2000 
151 (Ι) του 2000 

76(1) του 2001 
70(1) του 2003 

167(1) του 2003 
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αυτός εκάστοτε τροποποιείται 11 ανTlκαθίστατOl' 

«ΕΜΕΣ» αημαΙνεl την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ασφαλισεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων η οποία συγκροτήθηκε από την πράξη 
της Ευρωπαϊκής. Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ: 
1094Ι2010 του Ευρωπαϊκού κοlνοβουΝου και του Συμβουλίου της 
29ης Νοεμβρίου .2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπdίκή Αρχή Ααφαλίσέων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716Ι2009ΙΕΚ και 
την κατάργηση της απόφασης 2009179/ΕΚ της Επιτροπής»' 

«εγγεγραμμένο Ταμείο» σημαίνει Ταμείο εγγεγραμμένο δυνάμει του 
περί Ταμείων Προνοίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται ήΙκαι των περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων 
και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών ΣυνταζlοδΟTlκώ\i 
Παροχών Νόμο, όπως αυτός εκάqτοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, εφόσον δεν έχει διαλυθεί πριν από την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόμου' 

«ελεγκτής» σημqίνει -

(α) ελεγκτή κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εταιρειών
Νόμο, 



92(1) του 2004 
24(1) του 2005 

129(1) του 2,005 
130(1} του 2005 
98(1) τοΟ -2006 
'79(1) του 2007 
-71 (Ι) του-2007 

131 (Ι) του, 2007 
186(1) του 2007 

87(1) του 2008 
41 (Ι) του 2009 
49(1) του 2009 
99(1) του 2009 
42(1) του 2010 
60(1) του 2010 
88(1) του 2010 
53(1) του 2011 

117(1) του 2011 
145(1) τόυ 2011 
157(1) του 2011 
198(1) του-2011 

- 64(1) το4 '2θ12 
98(1) του 2012. 
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(β) το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή/και την Ελεγκτική 
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, 

αναφορικά με τα Ταμεία των' ·οΠοίων ο έλεγχος υπάγεται στην 
αρμοδιότητα έκαστου από τους προαναφερόμενους-

«επιχείρηση)} σημαίνει' φυσικό ή νομικό πρόσωπο _ που ασκεί 
οικονομικής ή/και εμπορικής φύσης δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν 
αυτές οι δραστηριότητες είναι κερδοσκοπικές ή όχι, και περιλαμβάνει 
κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου στην οποία το 
Δημόσιο δύναται να ασκήσει αποφασlσTlκή επιρροή, άμεσα ή 
έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει 
διατάξεων που διέπουν την επιχείρηση- για τους σκοπούς του' 
παρόντος ορισμού θεωρείτςχl ότι ασκείται <;:tηοφο;σlσTlκή επιρροή 
όταν το Δημόσιο ά;πσα ή έμμεσα - . ,. 

(α) διαθέτει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της 
επιχείρησης, ή 

(β) διαθέτει την πλειοψηφία, των δικαιωμάτων ψήφου που 
συνδ~oνTαl με μερίδια της επιχείρησης, ή 

(γ) δύναται να διορίζει πέραν του 50% του αριθμού των 
μελών των οργάνων της διοίκησης,' διεύθυνσης ή 
εποπτείας της επιχείρησηζ 

«εργοδότης» περιλαμβάνει και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας' 

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή)} σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

«Έφορος}) σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως Έφορος Ταμείων 



59(1) του 2010 
1 '14(1} του 2010 
126(1) του 2010 

2(1) του 2012 
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Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 4' 

«θυγατρική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ίδιο 
όρο από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου' 

«κανόνες λειτουργίας» σημαίνει νομοθεσία, σύμβαση, σtjμφωνία, 
έγγραφο καταπιστεύματος, καταστατικό ή άλλο έγγραφο, ανάλογα με 
την περίmωση, βάσει των οποίων ιδρύεται και λειτουργει το Ταμείο" 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου' 

«Καταργούμενοι Νόμοι» σημαίνει τους νόμους που καταργούνται 
δυνάμει του άρθρου 55' 

«κράτος μέλος», σημαίνει το κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο 

την 2α Μαϊου 1992 -και προσαρμόστηκε από το πρωτόκολλο, που 
υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μα10υ 1993, όπως η 
Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

{{κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος, στο οποίο ένα 

Ταμείο έχει την έδρα του και το κύριο διοικητικό του γραφείο ή, 
εφόςτον δεν έχει έδρα, το κύριο διοικητικό του γραφεfο' 

«κράτος μέλος υποδοχής» σημαίνει το κράτος μέλος, του οποίου η 
κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τις συνταξιοδοτικές 
παροχές διέπει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και 
μελών" 

«λογαριασμοί» σημαίνει την πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων; 
όπως Ορίζετt;ιι στα Διεθ~ή Λογιστικά ΠρότυπΟ' 

«μέλος» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η επαγγελματική 
δραστηριότητα στοιχειοθετεί ή πρόκειται να στοιχειοθετήσει δικαίωμα 
για ,συνταξιοδοτικές παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
συνταξιοδοτικού σχεδίου' 

«μητρική επίχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ίδιο όρο 
από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου' 

«μητρώο» σημαίνει μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένο κάθε 
Ταμείο και το οποίο τηρείται από τον Έφορο κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 5" 

«μισθωτός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ίδιο όρο από τον 
\ 

περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή ανϊικαθίσϊαται' 
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37(1} του 2012 .. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 

ΕΕ: Ι 345, 
19.12.2002, 
σ.1· 

L 76, 
19.3.2008, 
σ.44. 

Επlσημη 
ΕφημερΙδα της 
ΕΕ: L 145, 
30.4.2004, 
σ.1· 

L 331, 
15.12.2.010, 
σ.120. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ:L114, 
27.4.2006, 
σ.1. 

Επίσημη 

Εφημερϊδα της 
ΕΕ: Ι 177, 
30.6.2006, 
σ.1· 
Ι 331,' 
15.12.201 Ο, 
σ.120. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 
ΕΕ: Ι 302, 
1ϊ.11.2009, 

σ.32· 

Ι 174, 
1.7.2011", 
σ.1. . 

«Οδηγία 2002/83/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά 
με την ασφάλιση ζωής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 
Οδηγία 2008/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου 2008' 

«Οδηγία 2003/41/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης lουνίου 2003, γ lα τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών», όπως 
τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 της Οδηγlας 2010Π8/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010' 

«Οδl1γία 2004/39/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοιγότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοιγοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των 
οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010178/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010: 

«Οδηγία 2006/31/ΕΚ» σημαίνει την πρ.άξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/311ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης ΑπρlλΤου 2006, σχεTlΚά' 
με την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για ης αγορές 

. 'χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες»' 

«Οδηγία 2006/48/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης lουνίου 2006, σχετικά με 
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας «πιστωτικών 
ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)>>, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
την Οδηγία 2010178/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010' 

{{G,δηγία 2009/65/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 1<01 του Συμβουλίου, της 13ης lουλίου 2009, για τον 
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κοινοτικές αξίες (ΟΣΕΚΑ)>>, όπως τροποποιήθηΚΕ 
πλευταία από την Οδηγία 2011/6'I/ΕΕ ίου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης lουvίου 2011' 
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«οδηγίες» σημαίνει τις κανονισηκού περιεχομένου οδηγίες που 

εκδίδονται από τον Έφορο και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

«όμιλος» σημαίνει όμιλο του οποίου η επιχείρηση είναι μέρος και Ο
οποίος αποτελείται από -

(α) τη μητρική επιχείρηση, 

(β) ης θυγατρικές της. 

(γ) τις επιχειρήσεις στις οποίες η μητρική επlχεΙρηση ή οι 
θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, άμεσα ή μέσω 
ελέγχου, τουλάχιστον του 10% των' δικαιωμάτων 
ψήφου ή του 20% του κεφαλαίου, 

(δ) την επιχείρηση ή ης επιχειρήσεις που. χωρίς να 
συνδέονται με τη μητρική επιχείρηση με τις' σχέσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και, (γ) -

(i) έχουν τεθεί με τη μητρική επιχείρηση υπό ενιαία 
διεύθυνση κατόπιν σύμβασης που έχει συναφθεί 
με τη μητρική επιχείρηση ή σύμφωνα με τους 
όρους των καταστατικών τους, ή , 

(ίί) τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπηκά τους 
όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα 
Ιδια πρόσωπα, τα οποία ασκούν καθήκοντα' κατά 
τη διάρκεια της υπό επισκόπηση περιόδου κατά 
την οποία γίνονται οικονομικές καταστάσεις 'ι<αl 
μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων 
λογαριασμών' 

«Συμβούλιο Ταμείων ΕπαγγελμαTlκών Συνταξιοδοτικών nαροχών» ή 
«Συμβούλιο}} σημαίνει το Συμβούλιο που καθιδρύεται από το άρθρο 
46' 

«συνταξιοδοτικές παροχές}} σημαίνει τις παροχές που 

καταβάλλονται, υπό μορφή πληρωμών, είτε εφ' όρου ζωής είτε για 
προσωρινό χρονικό διάστημα είτε ως εφάπαξ ποσό, με γνώμονα ή 
αναμένοντας τη συνταξιοδότηση ή - εφόσον είναι συμπληρωματικές 
των εν λόγω συνταξιοδοτικών παροχών και παρέχονται επικουρικά -
υπό μορφή πληρωμών σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή 
τερματισμού της απασχόλησης, ή υπό μορφή καταβολής 
ενισχύσεων ή παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, 
ένδειας ή Θανάτου' 

«συνταξιοδοτικό σχέδιο» σημαίνει σχέδιο που λειτουργεί με βάση 
νομοθεσία, σύμβαση, συμφωνία, έγγραφο καταπιστεύματος ή 
κανόνες, βάσει των οποίων κα60ριζεϊαι ποιες συνϊαξlοδΟTlκές 
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παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους 

«Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» ή «Ταμείο» 
σημαίνει Ταμείο το οποίο λειτουργεί, ανεξαρτήτως της νομικής του 
μορφης" σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται στη Δημοκρατία 
ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρημάτοδοτούσα επιχείρηση ή 
επαγγελματική ένωσ'η, με σκοπό να χορηγεί συνταξιοδοτικές 
παροχές στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, είτε με 
βάση νομοθεσία είτε με βάση συμφωνία η σύμβαση που συνάπτπαι-

(α) μεμονωμένα ή συλλογικά μεταξύ εργοδότη/ών και 
εργαζομένου/ων ή μεταξύ των αντιστοίχων εκπροσώπων 
τους, ή 

(β) με ελεύθερους επαγγελματίες, κατά την ισχύουσα στη 
Δημοκρατία νομοθεσία, 

και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες ,που συνδέονται άμεσα με 
τον ανωτέρω σκοπό' 

«Ταμείο κράτους μέλους» σημαίνει Ταμείο με έδρα κράτος μέλος 
άλλο από τη Δημοκρατία' 

<{Ταμείο Προνοίας» σημαίνει Ταμείο το οποίο παρέχει 
συνταξιοδοτικές παροχές οι οποίες καταβάλλονται υπό μορφή 
εφάπαξ πληρωμών' 

«Ταμείο Συντάξεων» σημαινεlΤαμείο το οποίο παρέχει 

καθορισμένου ύψους συνταξιοδοτικές παροχές οι οποίες 
καταβάλλονται υπό μορφή περιοδικών πληρωμών ή εν μέρει υπό 
μορφή περιοδικών πληρωμών και εν μέρει υπό μορφή εφάπαξ 
πληρωμών' ' 

((Υπουργός» σημαίνει τον Yτroυργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων' 

«χρηματοδοτούσα επιχείρηση» σημαινει οποιαδήποτε επιχείρηση ή 
άλλο φορέα, ανεξαρτήτως του ε~ν περιλαμβάνει ή απαρτίζεται από 
ένα ή περισσόπρα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν υπό 
την ιδιότητα εργοδότη ή ελεύθερου επαγγελματία ή οποιουδήποτε 
συνδυασμού αυτών και που καταβάλλει εισφορές σε Ταμείο. 

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή/και της τέως Ευρωπαϊκής Κοινότητας σημαίνει την εν 
λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

ΠεδΙο εφαρμογής 3.-(1} Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα Ταμεία, με εξαίρεση -

(ο) τα ιδρύματα που εφαρμόζουν συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, τα οποία εμπίπτουν-

(ί) στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 



Επίσημη 
Εφημερfδα της 
ΕΕ: . 

Ι 166,30.4.2004, 
Ι284 30.10.2009, 
Ι344 29.12.201 Ο 
σ.1-3 

35(1) του 2002 
141 (Ι) του2003 

165(1) του 2003 
69(1) του 2004 
70(1) του 2004 

136(1) του 2004 
152(1) του 2004 
153(1) του 2004 
240(1) του 2004 

17(1) του 2005 
26(1) του 2008 

105(1) του 2009 
50(1) του 2011. 

78(1) του 2012. 

(ίί) 
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«f<ανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/04 του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004, περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη 
των οικογενειών του'ς που διακινούνται εντός της 

Κοινότητας», όπως τροποποιήθηκε. τελευταία 

από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/10 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24ης Νοεμβρίου 201 Ο για την επέκταση της 
εφαρμογής του κανονισμού ·(ΕΚ) αριθ. 883/2004 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους 
υπηκόους τρίτων χωρων οι οποίοι δεν. διέπονται 

ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω 
της ιθαγένειας τους; και 

στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009· του 

. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της 
διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας»: 

Νοείται ότι ο παρών Νόμος εφαρμόζεται και· στά ιδρύματα 

αυτά ό.σον αφορά τις μη υποχρεωτικές δραστηριότητές τους στον 

τομέα της επαγγελματικής συνταξιοδότησης. . Στην περίπτωση 
αυτή, η δlαχεΙρlση όλων των υποχρεώσεων και των αντίστο!χων 
στοιχείων του ενεργητικού θα γίνεται χωριστά καί δεν είναι 
δυνατή η . μεταφορά τους στα συστήματα υποχρεωTlκής 

συνταξιοδότησης τα οποία θεωρούνται ως συστήματα 
κοινωνικής ασ:φάλισης ή αντιστρόφως 

(β) τα . ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
οττοι.ουδήποτε από τους αK~λoυθouς νόμους: 

(ί) του περί της Ασκήσεως ΑσφαλισTlκών Εργασιών 
και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοπ τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

(Ιί) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 

ΣυλλογlΚllJV Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 

(ΟΣΕΚΑ) κα: περί Συναφι.;JV Θεμάτων Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται , 



144(1) του 2007 
106(1) του 2009. 

66(1) του 1997 
74{1) του 1999 
94(1) Tou·2000 

119(1) του 2003 
4(1) του'2004 

151 (Ι) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1} του 2009 

27(1) τομ 2011 
104(1) TOI,J 2011 

107(1) του 2012. 

22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(1) του 1992 
140(1) του 1999 
140(1) του 2000 
171(1) του 2000 

8(1) του 2001 
123(1) του 2003 
124(1) του 2003 
144(1) του 2003 

5(1) του.2004 
170(1) του 2004 
230(1) του 2004 

23(1) του 2005 
. .49(1) του·2005 
. 76(1) του 2005 

29(1} του 2007 
37(1} του 2007 

177(1) του 2007 
104(1) me 2009 
124(1) του 2009 

85(1) του 201 Ο 
118(1) του 2011 

130(1) του 2012. 
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(iii) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, 

(ίν) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
και 

(ν) του περί Συνεργατικών Εταφειών Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποπόιείται ή' αντικαθίσταται, 

(v) τα συνταξιοδοτικά σχέδια ή Ταμεία, τα οποία 
λειτουργούν σέ διανεμητrKή βάση' 

(δ) τα Ταμεία, των οποίων το καταστατικό προβλέπει ότι οι 
υπάλληλοι των χρηματοδοτοuσών επιχειρήσεων, δεν 
έχουν εκ του νόμου δικαιώματα σης παροχές και όπου 
η χρηματοδοτούσα επιχείρηση μπορεί να 
αποδεσμεύσει οποιαδήποτε σηγμή τα στοιχεία ϊου 
ενεργητικού και να μην ανταποκριθεί κατ' ανάγκη στις 
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υποχρεώσεις της προς καταβολή ίων συνταξΙOδOϊlKών 
παροχών: 

Νοείται ότι εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 6 προθεσμίας, τα εν λόγω Ταμεία 
γνωστοποιούν μέσω της παρουσίασης ίων κανόνων 
λειτουργίας τους στον Έφορο, την ανωτέρω 
κατάσταση, προκειμένου να μην υπάγονται στον 
παρόντα Νόμο' 

(ε) τις επιχειρήσεις οι οποίες. για την καταβολή 
συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαλλήλους τους. 
προσφεύγουν στη σύσταση αποθεματικών στον 
ισολογισμό: 

Νοείται ότι εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 6 προθεσμίας ή εντός τρίμηνης 

-' προθεσμίας από τη σύσταση των αποθεματικών, αν η 
εν λόγω σύσταση είναι μεταγενέστερη της έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου, οι εν λόγω επιχειρήσεις 
γνωστοποιούν στον Έφορο την κατάσταση αυτή, 
προκειμένου να μην υπάγονται στον παρόντα Νόμο. 

(2) Σε περίπτωση που -

(α) Ταμεία Προνοίας-

(ί) . έχουν λιγότερα από εκατό μέλη, 
(ίί) έχουν' συνολικό ενεργητικό χαμηλότερο των 

€4.000.000. το ύψος του οποίου αναθεωρείται 
από .τον Έφορο κάθε τρία (3) χρόνια, 

-λαμβανομένων υπόψη των γενικών αυξήσεων 
των μισθών. και . 

(ίίi) P~Y πcφέχουν καθορισμένου ύψους παροχές, ή 

(β) . Ταμεία Συντάξεων ή Ταμεία Προνοίας -

(i) παρέχουν καθορισμένου ύψους παροχές, 
(iί) έχουν λιγότερα από εκατό μέλη, 
(ίίί) έχουν rεxνlKά αποθεματικά χαμηλότερα των 

€4.000.00σ, το ύψος των οποίων αναθεωρείται 
από τον Έφορο κάθε τρία (3) χρόνια, 
λαμβανομένων υπόψη των γενικών αυξήσεων 
των μισθών, 

τα εν λόγω Ταμεία εξαιροUνται από την υποχρέωση που επιβάλλει 
το άρθρο 18 σϊα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών να διαθέτουν 
τα ίδια τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, καθιJJς 
και από την υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 24 για γραΠϊή 
δήλωση αρχίυν επενδυϊικής πολιτικής 

Νοείται όTl Ο Έφορος δύναται να ζητεί οποιεσδήποτε 



Έφορος. 
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πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις οποιουδήποτε 
Ταμείου που αναφέρεται στον παρόν εδάφιο. 

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), αναφορικά με κάθε έτος 
λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των μελών και το ενεργητικό ή τα 
τεχνικά αποθεματικά του Ταμείου κατά την 31 η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. 

(4)(α) Τα άρθρα 4 έως 34 και τα άρθρα 36 έως 57 εφαρμόζονται 
στις εργασίες παροχής επαγγελμαΤΙΚΙ'Ν συντάξεων των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν τον Κλάδο Ζωής και που 
διέπονται από τον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(β) Ο διαχωρισμός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν 
στις· δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 
πραγματοποιούνται χωριστά από τις υπόλοιπες εργασίες των 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων του Κλάδου Ζωής. χωρίς καμία 
δυνατότητα μεταφοράς, ενώ στην περίπτωση αυτή και μόνον όσον 
αφορά στις εργασίες στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις του Κλάδου Ζωής δεν υπάγονται στα 
Άρθρα 20 έως 26, 31 και 36 της Οδηγίας 2002ΙΒ3ΙΕΚ: 

Νοείται ότι ο Έφορος Ασφαλίσεων, ο οποlος είναι υπεύθυνος 
για την εποπτεlα των ασφαλlσTlκών επιχειρήσεων κατά τα 
προβλεπόμενα στον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών 

, και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, διασφαλίζει στο πλαίσιο του 
εποπτικού του έργου τον αυστηρό διαχωρισμό των εργασιών που 
σχετίζονται με τις επαγγελμαTlκές συνταξιοδοτικές παροχές. 

ΜΕΡΟΣ 11- ΕΦΟΡΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞIΟΔΟTlΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. 

4.-(1) Ο Υπουργός ορίζει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεΙ στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Έφορο 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

(2) Ο Έφορος έχει την ευθύνη της εποπτείας των Ταμείων, με 
σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας τους κατά τα προβλεπόμενα 
στον παρόντα Νόμο και τους κανονισμούς, την προστασία των 
δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων σε σχέση με επαγγελματικές 
συνταξιοδοτικές παροχές και την προαγωγή και διασφάλιση της 
καλής διαχείρισης των Ταμείων. 

(3) Ο Έφορος ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ίΟυ 
παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς. 



2127 

ΜΕΡΟΣ 111 - ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

Μητρώο και 5. ω(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Έφορος τηρεί 
αρχείο Ταμείων. μητρώο και αρχείο Ταμείων στα οποία καταχωρίζονται και τηρόιίνταl 

τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται με 
Κανονισμούς. 

(2) Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 39, ο Έφορος καταχωρεί στο μητρώο τα 
κράτη μέλη στα οποία λειτουργεί το σχετικό Τ αμεΙο. 

(3) Ο Έφορος κοινοποιεί στην ΕΑΑΕΣ κάθε καταχώρηση την 
οποία διενεργεί βάσει του παρόντος άρθρου. 

Α!τηση εγγραφής 6.-(1) Εντός εξήντα (60) ημερών από την ίδρυση του Ταμείου, η 
Ταμείου. Διαχειρισηκή Επιτροπή ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των 

ιδρυτών του Ταμείου, υποβάλλουν αίτηση στον Έφορο για εγγραφή 
του Ταμείου. 

Εγγραφή 
Ταμείου, 

Νομll<ll 
προσωπιl<:όίηίΟ. 

(2) Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στον εγκεκριμένο από τον 
Έφορο τύπο και συνοδεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του 
Ταμείου υπογραμμένους από τους αlτητές και από δήλωση, στην 
οποία αναφέρονται τα ονόματα, ο αριθμός ταυτότητας και οι 
διευθύνσεις των αιτητών. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Έφορος 
δύναται να ζητεί από τους αιτητές όπως προσκομίσουν οποιαδήποτε 
έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία κρίνει αναγκαία για 
εξέταση της αίτησης. . 

(4) Σε περίπτωση που νομοσχέδιο ή προσχέδιο κανονιστικής 

διοικητικής πράξης προβλέπει την ίδρυση ή την εξουσιοδότηση. της 
ίδρυσης Ταμείου, εξασφαλίζονται ΟΙ απόψεις του Έφορου αναφορικά 
με τη συμβατότητα του νομοσχεδίου ή προσχεδίου με τον παρόντα 
Νόμο και τους Κανονισμο(ις, πριν την έγκριση του νομοσχεδΙου από 

το Υπουργικό Συμβούλιο ή την έκδοση του προσχεδίου ως 
κανονιστικής διοικητικής πράξης. 

7. Εφόσον ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμοι όροι 
και ότι οι κανόνες λειτουργίας του Ταμείου συνάδουν με τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, δέχεται την αίτηση, εγγράφει το Ταμείο στο 
μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής. 

8.-(1) Εκτός αν ένα Ταμείο έχει νομική προσωπικότητα δυνάμει 
άλλης νομοθεσίας, αυτό αποκτά νομική προσωπικότηϊα με την 
εγγραφή του στο μητριtJο, η οποία παύει να υφΙστωαl με τη διάλι:.ιση 
του Ταμείου. 

(2) Ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής αποτελεί απόδειξη για την 
εγγραφή του Ταμείου J την ημερομηνία εγγραφής του και την τήρηση 



Κανόνες 

λειτου ργιας 
ΤαμεΙου. 

Απαγόρευση 
δΙGκρισεων λόγω 

φύλου. 

133(1) του 2002 
40(1) του 2009. 

Απόρριψη 

αίτησης για 
Εγγραφή. 
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όλων των νόμιμων προϋποθέσεων. 

9.-(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
κάθε Ταμείο διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας του. 

(2) Οι κανόνες λειτουργίας του Ταμείου καθορίζουν τουλάχιστον-

(α) την επωνυμία και την έδρα.του Ταμείου, 

(β) τους όρους εισδοχής των μελών και τις συνθήκες υπό 
τις οποίες παύουν να είναι μέλη, 

(γ) τα δικαιώματα και ης υποχρεώσεις των μελών, 

(δ) τη σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου 
και τους όρους της εκλογής ή του διορισμού ή της 
παύσης των μελών της, τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της,.καθώς κάι'τους όρους λειτουργίας της, 

(ε) τους όρους υπό τους οποίους δύναται να συγκαλείται, 
να συνεδριάζει και να αποφασίζει η συνέλευση των 
μελών, 

(στ) τους όρους, υπό τους οποίους . δύνανται να 
τροποποιούνται ΟΙ κανόνες λειτουργίας του Ταμείου, 

(ζ) το ποσό ή το ποσοστό εισφορών των μελών ή/και της 
χρηματοδοτούσας επιχείρησης . 

(η) την τήρηση και τον έλεγχο των λογαριασμών του 
Ταμείου, και 

(θ) τις συνθήκες και τους όρους διάλυσης του Ταμείου. 

(3) Απαγορεύεται σε μέλος Ταμείου να έχει πέραν της μίας 
ψήφου, δυνάμει των κανόνων λειτουργίας του Ταμείου, και 
οποιαδήποτε τέτοια επιπρόσθετη ψήφος είναι άκυρη. 

10.-(1) Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγw φύλου 
στα Ταμεία και κάθε διάταξη των κανόνων λειτουργίας οποιουδήποτε 
Ταμείου η οποία περιέχει τέτοια διάκριση είναι άκυρη. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρΘρου, τυγχάνουν 
εφαρμογής 0\ διατάξεις του περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και 
Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταταΙ. 

11. Όταν ο Έφορος απορρίπτει αιτηση για εγγραφή Tα~lεΙoυ, 
αποστέλλει στους αlτητές, Εντός δέκα (1 Ο) ημερών από την 
ημερομηνία της απόφασής του, έγγραφη γνωστοποίηση του 
γεγονότος η οποια περιλαμβάνει το αιτιολογικό της απόφασης και 
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μνεία του δικαιώματος των αιτητών να προσβάλουν την απόφαση 
στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

12.-(1) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει 
πιστοποιητικό εγγραφής Ταμείου, εάν αποδειχθεί ότι το Ταμείο 
εσκεμμένα και παρά τη σχετική προειδοποίηση του Εφόρου έχει 
παραβεί οποιαδήποτε από ης διαταξεις του παρόντος Νόμου ή των 
κανόνων λειτουργίας του Ταμείου ή ότι έπαυσε να υφίσταται. 

(2) Πριν ανακληθεί πιστοποιητικό εγγραφής Ταμείου, ο Έφορος 
παρέχει στο Ταμείο έγγραφη προειδοποίηση ενός (1) τουλάχιστον 
μηνός, η οποία καθορίζει τους λόγους της ΠΡΟTlθέμενης ανάκλησης. 

(3) Ταμείο, του οπο[ου _ το πιστοποιητικό εγγραφής ανακαλείται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, δε δέχεται νέα μέλη και δεν 
εισπράττει εισφορές αναφορικά με την απασχόληση των μελών μετά 
την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης του Εφόρου. 

13. Κάθε τροποποίηση των κανόνων ~ειτoυργίας Ταμείου δύναται να 
ισχύει αναδρομικά από την ψήφισή της, αλλά μόνο μετά την έγκριση 
και εγγραφή της στο μητρώο, κατόπιν γραπτής αίτησης της 
Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, η οποία υποβάλλεται στον 
Έφορο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τροποποίηση αυτή. 

14. Kdet αλλαγή στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής 
γνωστοποιείται στον Έφορο εντός δέκα (1 Ο) _ ημερών από την 
αλλαγή αυτή. 

15.-(1) Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο- νόμο, κάθε Ταμείο το 
οποίο παραλείπει να υποβάλει αίτηqη για εγγραφή, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στον παρόντα Νόμο και κάθε Ταμείο του 
οποίου η αίτηση για εγγραφή απορρίφθηκε, δε δέχεται νέα μέλη και' 
δεν εισπράττει εισφορές αναφο ρικά με )'ην απασχόληση των μελώv 
του, μετά την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης του Εφόρου: 

Νοείται ότι προκειμένου περί Τ αμείσυ το οποίο παραλείπει να 
υποβάλει αίτηση, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται- μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της προειδοποίησης του 
Εφόρου για τις συνέπειες της μη υποβολής αίτησης. 

(2) Το Ταμείο, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1), παύει να 
ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, πλην των δραστηριοτήτων που 
ο Έφορος κρίνει αναγκαίες σε κάθε περίπτωση για τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων. 

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών, και σε κάθε Ταμείο το οποίο αναφέρπαι, στο εδάφιο 
(1), μέχρις ότου αποφασιστεί η εκκαθάρισή του. ' 

(4) Ο χρόνός εκκαθάρισης Ταμείου, στο οποίο εφcφμόζοvται ΟΙ 
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διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζεται από τον Έφορο. 

ΜΕΡΟΣ ιν - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕIΤΟΥΡΓιΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ 

16.-(1) Κάθε Ταμείο περιορίζει τις δραστηριότητές του σε αυτές που 
συνδέονται με ης συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που 
απορρέουν από αυτές. 

(2) Όταν, κατά τα τrρoβλεπόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 3, 
ασφαλιστική επιχείρηση του Κλάδου Ζωής διαχειρίζεται τις 
δραστηριότητές της, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή 

επαγγελματικών συνταξιoδoτήσε~ν μέσω ξεχωριστής παρουσίασης 
και διαχεfρισης' του ενεργητικού και του παθητικού, η δραστηριότητα 
αυτή' περιορίζεται στις πράξεις οι οποίες σχετίζονται με τις 
συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται 
άμεσα με αυτές . 

17. Η χρηματοδοτούσα' επιχείρηση και το Ταμείο αποτελουν 
διαφορετικές νρμικές οντότητες με ξεχωριστή νομΙ,ι<ή προσωπικότητα 
έτσι ώστε, σε περίπτωση πτωχευσης της χρηματοδοτούσας 
επιχείρησης, τα περιουσιρκά στοιχεία του Ταμείου να διαφυλάσσονται 
προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων του. 

ΜΕΡΟΣ' V - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ τΑΜΕIΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗρlοΥ 

18.~(1) Κάθε Ταμείο διοικείται από' Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία 
απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον πρόσωπα, μεταξυ των οποίων είναι 
και ένας τουλάχιστον εκπρόσω:ποςτων μελών του Ταμείου: 

ΝοεΙται ότι η Διαχεφιστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας, το 
οποίο χρηματοδοτείται :από εισφορές της' χρηματοδοτούσας 
επιχείρησης και των μισθωτών αυτής, απαρτίζεται τουλάχιστον κατά το 
ένα τρίτο από εκπροσώπους της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και 
κατά το ένα τρίτο από εκπροσώπους των μελών του Ταμείου: 

Νοείται περαιτέρω ότι η ΠI9 πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται 
σε περίπτωση που συλλογική σύμβαση' υποχρεώνει τη 
χρηματοδοτούσα επιχείρηση να εκχωρήσει το δικαίωμα της 
Εκπροσώπησής της στη Διαχειριστική Επιτροπή στους εκπροσώπους 
των μελών του Ταμείου. 

(2) Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής πρέπει να είναι έντιμα 
πρόσωπα, τα οποία είτε διαθέτουν τα ίδια τα κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα και· εμπειρία είτε επικουρούνταl από προσληφθέΥϊες 

συμβούλους με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία. 
Ο Έφορος δύναται να Εκδίδει οδηγίες που καθορίζουν τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση των 
εργασιών του Ταμείου. 

(3) Για τους σκοπους του εδαφίου (2), έντιμο πρόσωπο θεωρείται 
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το πρόσωπο το οποίο σέβεται τα όρια της νομιμότητας και της 
δεοντολογίας διαχειριστών Ταμείων, όπως αυτή καθορίζεται με 
οδηγίες, και το οποίο -

(α) 

(β) 

(γ) 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την 
επαγγελματική του διαγωγή ή/και σχετικά με απάτη, 
υπεξαίρεση ή/και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

δεν έχει καταδικαστεί για ψευδείς δηλώσεις κατά την 
παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή 
του παρόντος Νόμου' και 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση και δεν έχει 
κινηθεί εναντίον του οποιαδήποτε διαδικασία κηρυξης 
πτώχευσης ή εκκαθάρισης. 

(4) Τα' επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία κατά τα 
προβλεπόμενα στο· παρόν ·άρθρο αποδεικνύονται με πιστοποlηTlκά 
που εκδίδονται από εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και 

επαγγελματικούς φορείς, "ανάλογα, τα οποία καταδεικνύουν την 
απόκτηση των σχετικών με το αντικείμενο του έργου της ΔlαχειρlσTlκής 
Επιτροπής γνώσεων και προσόντων. 

(5) Η Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλει στον Έφορο, σε έντυπο 
που ορίζεται με απόφασή του, δήλωση κάθε μέλους της ότι στην 
περίπτωσή του δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα που 
προβλέπονται στο εδάφΊο (3). Η δήλωση υποβάλλεται με τη 
γνωστοπο'ίηση των ονομάτων των μελών της Επιτροπής στον Έφορο 
κατά τα προβλεπόμενα στον' παρόντα Νόμο. 

(6) Μέλος της Διαχειρlσllκής Επιτροπής εκπίπτει του αξιώματός του 
από την ημέρα που παύει να πληροί τις προϋποθέσεις για να 

θεωρείται έντιμο πρόσωπο κατά την έννοια του εδαφίου (3). Σε τέτοlά 
περί]ττωση, η ΔιαχεφlΙ;::ΤTlκή Επιτροπή γνωστοποιεί το γεγονός στον 
Έφορο και "προβαίνει ΤΟ ταχύτερο δυνατό στις διαδικασίες πλήρωσης 
της 'θέσης που κενωθηκε με βάση τους κανόνες λειτουργίας του 
Ταμείου. 

19.-(1) Η, ΔιαXεφισϊlKή Επιτροπή κάθε Ταμείου επιμελείται των 
υποθέσεών ,του και το αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως. 

(2) Η εκταση της εξουσίας της Διαχεφιστικής Επιτροπής 
προσδιορίζεται από τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου, ο δε 
προσδιορισμός αυτός ισχύει και έναντι τρίτου. Η εξουσία αυτής εν 
αμφιβολία εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη. 

(3) Δικαιοπραξία η οποία επιxεrρείταί από τη ΔlαχειρισTlκή 
Επιτροπή Ταμείου εντός των ορίων της εξουσίας της δεσμεύει το 
Ταμείο αυτό. 

(4) Το Ταμείο ευθύνεται για ης πράξεις ή πάραλειψεις των οργάνων 
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που .το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε 

χώρα κατά την εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτά καθηκόντων και 

συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης. Επιπλέον, ευθύνεται εξ 
ολοκλήρου και το υπαίτιο πρόσωπο, μαζί και ξεχωριστά με το Ταμείο. 

20.-(1) Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Ταμείου εφαρμόζει τους 
θεσπισμένους κάνόνες λειτουργίας των συνταξιοδοτικών σχεδίων που 
διαxεrρίζεται και ενημερώνει επαρκώς τα μέλη του για τους κανόνες 
αυτούς . 

. (2) 'Εάν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση εγγυάται την πληρωμή 
συνταξιοδοτικών παροχών, δεσμεύεται να καταβάλλει τακτική 
χρηματοδότηση. 

(3) Τα μέλη πληροφορούνται επαρκώς σε ό, τι αφορά τους όρους 

του συνταξιοδοτικού σχεδίου και ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά-

(α) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων 

στο συνταξlOδΟTlκό σχέδιο, 

(β) τους οικονομικούς, τεχνικούς και άλλους κινδύνους που 

συνδέονται με το συνταξιοδοτικό σχέδιο, και 

(γ) τη φύσή και την κατανομή αυτών των κινδύνων. 

(4)(α) Όταν συντρέχει ανάγκη προστασίας του ενεργητικού ή των 
συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων του, το Ταμείο δύναται 
να ,υποβάλει αίτηση στον Έφορο γιά την έγκριση της ανάθεσης της 
διαχείρισής του, εν όλω ή εν μέρει, σε πρόσωπα, τα οποία θα 
ενεργούν για λογαριασμό του . 

. (β) Ο Έφορος δύναται να απαηεί αυτεπάγγελτα την ανάθεση, εν 
όλω' ή εν μέρει, της διαχείρισης Ταμείου, όταν συντρέχει ανάγκ'η 
προστασίας του ενεργητικού ή των συμφερόντων των μελών και των 
δικάιούχων του, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαρ!ασμό του. 

(5) Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 39, οι όροι λειτουργίας κάθε Ταμείου 
εγκρίνονται προηγουμένως από τον Έφορο. Ο Έφορος ενημερώνει 
αμέσως την ΕΑΑΕΣ για κάθε έγκριση την οποία χορηγεί βάσει του 

παρόντος εδαφίου. 

τηρηση βιβλίων. 21. Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Ταμείου τηρεί ή φροντίζει όπως 

τηρούνται-

(α) βιβλία πρακτικών, όπως προνοείται στους κανόνες 
λειτουργίας του ή καθορίζεται με οδηγίες, στα οποία 
καταγράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεΙζ της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και κάθε γενικής συνέλευσης 
των μελών, 

(β) μητρι)')ο των μελών του Ταμειου και μητρώο των 



Ετήσιοι 

λογαριασμοί και 
ετήσιες εκθέσεις 
ΤαμεΙων. 

Παρεχόμενες 
πληροφορίες στα 
μέλη και στους 
δικαιούχους του 
Ταμείου. 

2133 

χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων με οποιοδήποτε 
τρόπο και τα οποία θα περιέχουν τέτοιες λεπτομέρειες, 
όπως καθορίζεται με Κανονισμούς, 

(γ) κανονικά λογιστικά βιβλία, τα οποία δείχνουν σαφή 
εικόνα των δικαιοπραξιών και δοσοληψιών, ως και 
αποδεικτικά των εισπράξεων και πληρωμών του 
Ταμείου, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς, 

(δ) οποιαδήποτε αλλά βιβλία και λογαριασμούς,. όπως 
καθορίζονται με οδηγίες. 

22.-(1) ξντός επτά (7) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, η 
Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Τ αμεΙου ετοιμάζει λογαριασμούς για το 
έτος αυτό, καθώς και ετήσια έκθεση. Όταν το Ταμείο διαχειρίζεται 
περισσότερα από ένα συνταξιοδοτικά σχέδια, η Διαχειριστική 
Επιτροπή ετοιμάζει ετήσιους λογαριασμούς καθώς και ετήσια. έκθεση 
ξεχωριστά για κάθε σχέδιο. 

(2) Οι λογαριασμοί και ΟΙ εκθέσεις κατά τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο (1), παρουσιάζουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων 
του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και εξόδων και της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου και ετοιμάζονται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Οι ετι;σlοl λογαριασμοί και οι πληροφορίες που περιέχονται στις 

εκθέσεις είναι συνεπείς, περιεκτικοί και ακριβείς και ελέγχονται από 
ελεγκτή διοριζόμενο από τη γενική συνέλευση των μελών 'fOυ Τqμείου: 

Νοείται ότι η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή υπάλληλος της ή 
μέλος ή υπάλληλος του Ταμείου ι απαγορεύεται να διορίζεται ως 
ελεγκτής του Ταμείου. 

(3) Ο ελεγκτής δύναται να επιθεωρεί τα βιβλία, τα έγγραφq κι;:ιι τους 
λογαριασμούς του Ταμείου και να απαιτεί από οποιοδήποτε μέλος της 
Διαχειριστικής Επιτροπής ή άλλο αξιωματούχο του Ταμείου την 
παροχή πληροφοριών ή επεξηγήσεων, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για 
την εκτέλεση του καθήκοντός του. 

(4) Ο ελεγκτής ετοιμάζει και υποβάλλει την έκθεσή του εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, η 
οποία τη δημοσιεύει με τους λογαριασμούς του Ταμείου με τρόπο τον 
οποίο ο Έφορος καθορίζει με οδηγίες. 

(5) Οι λογαριασμοί του Ταμείου υπογράφονται από δύο (2) 
τουλάχιστον μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων 
και ένα (1) τουλάχιστον μέλος που εκπροσωπεί τα μέλη του Ταμείου. 

23.-(1) Τα μέλη και οι δικαιούχοι του κάθε Ταμείου και, όπου είναι 
δυνατόν, οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν ης πληροφορίες που 
καθορίζονται με Κανονισμούς. 
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(2) Η Διαχειριστική Επιτροπή οφείλει τουλάχιστον μία φορά καθ' 
έτος να συγκαλεί γενική συνέλευση των μελών, κατά τα προβλεπόμενα 
στους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου, στην οποία να παρουσιάζει 
την ετήσια έκθεσή ίης. τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό 
του Ταμείου μαζΙ με την έκθεση'του ελεγκτή. 

24.-(1) Κάθε Ταμείο καταρτίζει και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά 
τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του: 

Νοείται όη η δήλωση αναθεωρείται αμέσως μεrά από οποlαδήποτέ 
σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής. 

(2) Η κατά το εδάφιο (1) δήλωση περιέχει θέματα που qφορούν, 
μεταξύ άλλων, τις μεθόδους μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, τις 
εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης ,του κινδύνου και τη στρατηγική 
κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού, όσον αφορά τη φύση και τη 
διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. 

25. g (1) Ο Έφορος δύναται' να ζητεί πληροφορίες ή οποίοδήποτε 
σχετικό έγγραφο από Ταμείο, για όλα ία θέματα που έχουν 'σχέση με 
τις δραστηριότητές του Ταμείου: 

Νοείται ότι, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όχι 
μόνο από το Ταμείο και από τη Διαχειριστική Επιτροπή, αλλά και από 
πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεl η διαχειριση του Ταμείου, καθώς 
επίσης και από κάθε πρόσωπο που ε[νσι επlφορησμένο με τον έλεγχο 
του Ταμείου. 

(2) Ο Έφορος εποπτεύει ης σχέσεις μεταξύ του Ταμείου και άλλων 
επιχειρήσεων ή μεταξύ Ταμείων, όταν το Ταμείο εκχωρεί αρμοδιότητες 
σε επιχειρήσεις ή σε άλλο Ταμείο μέσω υπεργολαβίας, που 
επηρεάζουν τη χρηματοοιιφνομική, ,του ,κατάσταση ,ή την 

αποτελεσματικότητα της εποπτείάς σε σημαντικό βαθμό. 

Λοιπά έγγραφα 26.-(1) Το Ταμείο υποβάλλει στον Έφορο-
προς υποβολή 
στον Έφορο. 

(α) τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής που 
καταρτίζει σύμφωνα με Τ-Ο άρθρο 24- προκειμένου περί 
Ταμείου το οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, η δήλωση υποβάλλεται εντός 
ενενήντα (90) ημερών από την εγγραφή του Ταμείου, 
εκτός αν ο Έφορος ήθελε αποφασίσει διαφορετικά σε 
οποιαδήποτε περίπτωση' 

, 
(β) εντός επτά (ϊ) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού 

έτους, τους ετήσιους λογαριασμούς και την πήσια 
έκθεση που καταρτίζει σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης του 
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ελεγκτή, καθώς κοι οποιεσδήΠΟΤΕ καταστάσεις. και 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Ταμείου, τις οποίες ο :Εφορος ορίζει με απόφασή του' 

Ό(γ) εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού 
έτους, τις αναλογιστικές εκτιμήσεις που ετοιμάζονται 
σύμφωνα με τα εδάφιά (3) και (4) του άρθρου 33. 

(2) Προς το' σκοπό άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ο Έφορος 
δύναΤαJ να απαιτεί από Ταμείο οποιαδήποτε έγγραφα θεωρει αναγκαία 
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
συμπερlλαμβανομένων-

(α) αναλoγισΤΙK~ν εκτιμήσεων, μεθόδων και υποθέσεων 
εκτίμησης 

(β) μελετών για τα πάγια και τις υποχρεώσεις' 

(γ) αποδεικτικών στοιχείων για τη συνοχή των αρχών της 
επενδυτικής πολιτικής" 

(δ) αποδεικτικών στοιχείων για την καταβολή των εισφορών 

βqσεl των κανόνων λειτουργίας του Ταμείου ή βάσει 
προγράμματος ανάκαμψης 

(ε) εσωτερικών ενδιάμεσων εκθέσεων, 

27, Κάθε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, ο διευθυντής και 

οποιοδήποτε .άλλο πρόσωπο που έχει σχέση με τη' διοίκηση του 
Ταμείου, όταν εύλογα πιστεύει ότι μια παράβαση ή παράλειψη 
συμμόρφωσης προς οποιαδήποΤΕ' υποχρέωση ή καθήκον που 

προβλέπει ο παρών Νόμος ή ΟΙ κανόνες λειτουργίας του Ταμείου 'είναι 
ουσιώδους σημασίας για την άσκηση των αρμοδrοτήτων του Εφόροιϊ, 
οφείλει νι: γν~στoπolεί την παράβασηήπαράλειψη στον 'fφορο. . 

28.-(1) Κάθε χρηματοδοτούσα επιχείρηση καταβάλλει στο Ταμείο -

(α) κάθε ποσό το οποίο λήφθηκε ή παρακρατήθηκε από 
αυτήν ως εισφορά μέλους προς το Ταμείο αυτό' 

(β) την καταβλητέα από αυτιΊν εισφορά αναφΌρlκά προς 
την περίοδο για την οποία έλαβε ή παρακράτησε 
εισφορά μέλους. 

(2) Όταν πρόκειται για Ταμείο που λεnουργεί για ελεύθερους 
επαγγελματίες, το μέλος καωβάλλεl την εισφορά που ορίζουν οι 
κανόνες λειτουργίας του Ταμείου. 

(3) Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής εισφορών προς το Ταμείο 
καθορίζεται με Κανονισμούς. 
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(4) Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Ταμείου οφείλει να προβαίνει σε 
όλες τις πράξεις και να λαμβάνει όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
και νομικών; προς είσπραξη τυχόν καθυστερημένων εισφορών. 

(5) - Όταν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση παραλείπει ή καθυστερεί 
την καταβολή εισφορών στο Ταμείο, η Διαχειριστική Επιτροπή 
υποχρεούται το αργότερο σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της 
προθεσμίας καταβολής των εισφορών να ειδοποιήσει γραπτώς τον 
Έφορο γνωστοποιώντας του την περΙοδο για την οποία οφείλονται οι 
εισφορές και το υπολογιζόμενο ποσό τους. 

(6) Η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή ο. ελεύθερος επαγγελματίας, 
ανάλογα με την περίπτωση, επιβαρύνεται με' πρόσθετη εισφορά 
υπολογιζόμενη πάνω στο ποσό των καeυστερημένων εισφορών με 
επιτόκιο ίσο προς το νόμιμο τόκqΌπό τη λήξη της προς καταβολή των 
εισφορών προθεσμίας: 

ΝοεΙταιότι οι κανόνες λειτουργίας του Τ αμείου επιτρέπεται να 
προβλέπουν για ψηλότερο επιτόκιο. 

(7) Σε περίπτωση παρατεταμένης ή -επαναλαμβανόμενης 
παράλειψης ή άρνησης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης να 
καταβάλει τις εισφορές που Θφείλει δυνάμει των κανόνων λειτουργίας 
του οικείου Ταμείου, ο Έφορος. αφού, ειδοποιησει τη Διαχειριστική 
Επιτροπή για την πρόθεσή του, δύναται να διατάσσει την επιχείρηση 
αυτή να διακόψει την παρακράτηση εισφορών α'πό τις αποδοχές των 
μελών. Κανονισμοί προβλέπουν για τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα 
μέλη δύνανται να καταβάλλουν τις προσωπικές τους εισφορές 
απευθείάς στο Ταμείο_ 

29.~(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ΟΙ 
παροχές που καταβάλλονται από κάθε Ταμείο καθορίζονται από 
τους κανόνες λεl!ουργίας Τ9υ-

(2) Παροχές από Ταμείο δύνανται να καταβάλλονται μόνο σε μέλος 
του και τους νόμιμους κληρονόμους του μέλους-

(α) σε περίπτωση αφυπηρέτησης, που λαμβάνει χώρα όταν 
-το μέλος υπερβεί την καθοριζόμενη από Τ9υς κανόνες 
. λειτουργίας ηλικία, . 

(β) σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος καθίσταται 
μόνιμα ανίκqvο για την εργασία που εκτελεί, 

(γ) (π περίπτωση θανάτου του μέλους, 

(δ) σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης του 
μέλους, ή 

(ε) σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου: 
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Νοείιαl όη, όταν πρόκειται για μέλος ΤαμεΙου, το 
οποίο λειτουργεί για μισθωτούς περισσοτέρων της μιας 
χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων, είτε της ίδιας είτε 

διαφορετικής οικονομικής δραστηριότητας, ο 
τερματισμός της απασχολήσεως του μέλους αυτού δεν 

θεμελιώνει δικαίωμα για παροχή δυνάμει της 
παραγράφου (δ), πριν την εκπνοή έξι (6) μηνών από 
τον τερματισμό της απασχόλησης του μέλους και 

εφόσον το μέλος δεν έχει στο μεταξύ απασχοληθεί σε 
άλλη από τις εν λόγω επιχειρήσεις. 

(3) Καμιά μείωση συσσωρευμένων δικαιωμάτων από Ταμείο δεν 
επιτρέπεται, εκτός. στην περίπτωση οικειοθελούς τερματισμού της 
απασχόλησης του μέλους πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) 
ετών συνεχούς απασχόλησης με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση: 

Νοείται ότι, προκειμένου περί Ταμείου Προνοίας, απαγορεύεται 
η ·μείωση . των συσσωρευμένων δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν 
από τις προσωπικές εισφορές του μέλους. 

(4) Η μέθοδος υπολογισμού του ποσού της παροχής, η οποία 
καταβάλλεται από Ταμείο Προνοίας σε μέλος ή στους νόμιμους 
κληρονόμους του καθορίζεται με Κανονισμούς. . -

30.-(1) Τηρουμένου του- εδαφίου (3), κάθε εκχώρηση ή επιβάρυνση 
παροχής από Ταμείο, καθώς και κάθε συμφωνία για εκχώρηση ή 
επιβάρυνσή της, είναι άκυρη και σε περίπrωση πτώχευσης προσώπου 
το οποίο δικαιούται παροχή, αυτή δεν περιέρχεται στο σύνδικο της 
πτώχευσης ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί γω 
λογαριασμό των πιστωτών του προσώπου που πτώχευσε. 

(2) Τηρουμένου του εδαφίου (3), παροχή από ΤαμεΙο δεν υπόκεlταΙ 
σε κατάσχεση με βάση τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο. 

(3) Οι -διατάξεις των εδαφίων (1) Και (2) δεν εφαρμόζονται σε 
περίπτωση που μέλος Ταμείου Προνοίας συνάπτει δάνειο με το 
Ταμείο του -οποίου είναι μέλος. 

31.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 29, 
Κανονισμοί καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
παραγράφεται η αξίωση μέλους Ταμείου Προνοίας ή των δικαιούχων 
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, προς λήψη του εις πίστη του 
μέλους ποσού παροχής, ως και τον τρόπο διάθεσης του ποσού το 
οπόίο, ελλείψει του παρόντος άρθρου, θα καταβαλλόταν σίΟ μέλος ή 
στους εν λόγω δικαιούχους. 
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32.-(1) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 146 του Συντάγματος, κάθε 
διαφορά εγειρόμενη συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου μεταξύ μέλους ή δικαιούχου και Ταμείου υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. 

(2) Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών κέκτηται δικαιοδοσία όπως 
επιλαμβάνεται οποιασδήποτε διαφοράς κατά τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο (3), ανεξάρτητα από το αν τα γεγονότα ή οι περιστάσεις της 
διαφοράς συνιστούν αδίκημα δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε 
άλλου νόμου. 

(3) Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών κέκτηται εξουσία όπως, 
κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου του, επιληφθεί εκ νέου 
οποιασδήποτε υπόθεσης ή αναθεωρήσει οποιαδήποτε απόφασή του 
επί οποιασδήποτε διαφοράς οποτεδήποτε, αν τούτο θεωρηθεί από τον 

Πρόεδρο ως ορθό και δίκαιο. 

ΜΕΡΟΣ νι -ΑΠΟΘΕΜΑ τι ΚΑ ΚΕΦΑΜΙΑ, ΕΠΕΝΔ γΣΕIΣ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΘΕΜΑτοφγΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣγΝΟΡIΑΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

33.-(1) Κάθε Ταμείο διαθέτει ανά πάσα στιγμή, για το σύνολο των 
συνταξιοδοτικών σχέδίων του, τα απαιτούμενα ποσά παθητικού που 
αντιστοιχούν στις οικονομικές υποχρεώσεις του, οι οποίες προκύπτουν 
από το σύνολο των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του με βάση τους 

κάνόνες λειτουργίας του κάθε σχεδίου. 

(2) Το Ταμείο, το οποίο παρέχει κάλυψη κατά των βιομετρικών 
κινδύνων ή εγγυάται είτε την απόδοση των επενδύσεων είτε ένα 
συγκεκριμένο ύψος παροχών r συνιστά επαρκή τεχνικά αποθεματικά 
για 'την πλήρη κάλυψη των σχεδίων ϊα οποία διαχειρίζεταΙ. 

(3) Ο υπολογισμός των εν λόγω τεχνικών αποθεματικών 
πραγματοποιείται κάθε έτος με ημερομηνία εκτίμησης τη λήξη του 
οικονομικού έτους: 

Νοείται ότι ο υπολογισμός επιτρέπεται να γίνεται ανά τριετία 
υπό την προϋπόθεση όTl το Ταμείο παρέχει κάθε έτος, κατά το 
μεσοδιάστημα, προς τα μέλη Και στον Έφορο πιστοποίηση ή έκθεση 
με ημερομηνία εκτίμησης τη λήξη του οικονομικού έτους, η οποία 
αντανακλά την αναπροσαρμοσμένη εξέλιξη των εν λόγω 
αποθεματικών και τις μεταβολές των καλυπτόμενων κινδύνων. 

(4) Ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεματικών διενεργείται και 
βεβαιώνεται από αναλογιστή ή, όπου αυτό είναι αδύνατο, από ελεγκτή 
ή άλλο πρόσωπο που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και το οποίο ο 
Έφορος εγκρίνει ως κατάλληλο, αλλά πάντοτε στη βάση 
αναλογιστικών μεθόδων αναγνωρισμένων στη Δημοκρατία, ΟΙ οποίες 
τηρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες αρχές: 

(ο) το ελάχιστο ποσό των τεχνlκιί!ν αποθεμαTlΚΙJJV 



Χρηματοδότηση 
των τεχνικών 

αποθεμΟϊlκών 
του ΤαμεΙου. 

2139 

υπολογίζεται με επαρκώς συνετή αναλογιστική 
εκτίμηση, λαμβανομένων υπόψη όλων των 

υποχρειίJσεων παροχών και εισφορών, σύμφωνα με 

τους συνταξιοδοτικούς διακανονισμούς του Ταμείου- το 
ποσό αυτό πρέπει να επαρκεί για να εξακολουθούν να 

καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και 
λοιπές παροχές, και αντικατοπτρίζει. τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα δεδουλευμένα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα των μελών' οι οικονομικές και αναλογιστικές 
παραδοχές που επιλέγονται για την εκτίμηση των 
υποχρεώσεων επιλέγονται με σύνεση, λαμβάνοντας 

υπόψη, όπου τούτο είναι εφαρμόσιμο, ένα επαρκές 
περιθώριο ανεπιθύμητων αποκλίσεων' 

(β) τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια επιλέγονται με 
σύνεση και ορίζονται σύμφωνα με τους οικείους 

νομοθετικούς κανόνες που ισχύουν στη Δημοκρατία- για 
τον καθορισμό των επιτοκίων λαμβάνονται υπόψη~ 

(ϊ) η απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του 
ενεργηTlκού του Ταμείου, καθώς επίσης και οι 
μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων, ή/και 

(ίΟ ot αποδόσεις των αγορών για κρατικά ομόλογα ή 
ομόλογα τα οποία φέρουν χαμηλό επενδυτικό 
κίνδυνο και θεωρούνται υψηλής πqΙότητάς 

(γ) οι βιομετρικοί πίνακες που χρησιμοποιούντάι για τον 
υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών βασίζονται σε 
συνετές αρχές, όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά 
των προς συνταξιοδότηση προσώπων αλλά και των 
συνταξιοδοτικών σχεδίων, και λαμβάνουν ιδιαίτερα 
υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αναμενόμενες 
αλλαγές στους σχεTlκούς κινδύνους 

(δ) η μέθοδος και η βάση υπολογισμοί:ι' των τεχνικών 
αποθεματικών παραμένουν σταθερές από το ένα 
οικονομικό έτος στο άλλο, ενώ αλλαγές επιτρέπονται σε 
περιπτωση μεταβολής των νομικών, δημογραφικών ή 
οικονομικών δεδομένων, πάνω στα οποία βασίστηκαν 
οι υποθέσεις εργασίας. 

(5) Ο Έφορος δύναται, σύμφωνα με τις Εκάστοτε οικονομικές 
εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία ενός Ταμείου, να 
επιβάλλει με απόφασή του πρόσθετες και λεπτομερέστερες απαιτήσεις 
σε ό,ΤΙ αφορά τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών, 
προκειμένου να εξασφαλΙσει επαρκώς τα συμφέροντα των μελών και 
των δικαιούχων. 

34.-(1) Το Ταμείο πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή κατάλληλα ι<αι 
επαρκή περloυσΙQl~ά στοlχεΙα γϊα την κάλυψη των τεχνικών 
αποθεμαTlκών που απαιτούνται για το σύνολο τωνσυνταξιοδΟTlκών 
υποχρεώσεών του. 
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(2)(α) Σε περίπτωση που ο Έφορος διαπιστώνει ότι Ταμείο έχει 
ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία, δύναται, κατά τα πρoβλ~πόμενα στο 
παρόν άρθρο, να ζητεί από τΟ' ' Ταμείο να καταρτίσει σχέδιο 
ανάκαμψης, έτσι ώστε να εξασφαλίσει εκ νέου τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο εδάφιο (1) σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α)-

(ί) το Ταμείο καταρτίζει συγκεκριμένο και 
πραγματοποιήσιμο σχέδιο ανάκαμψης, προκειμένου 

να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο 
απαιτούμενο ύψος, ετσl ώστε να καλύψει πλήρως και 
έγκαιρα τα τεχνικά του αποθεματικά-

(ίΟ το σχέδιο ανάκαμψης υποβάλλεται προς έγκριση στον 
Έφορο- και ' 

(ίίί) το εγκεκριμένο σχέδιο ανάκαμψης ανακοινώνεται από 
το Ταμείο στα μέλη -ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, στους 
εκπροσώπους τους. ' 

(γ) Κατά την κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης, λαμβάνεται 
υπόψη η κατάσταση του συγκεκριμένου Ταμείου και, ειδικότερα ι η 
διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του, το 
διάγραμμα των κινδύνων, το σχέδιο. ρευστότητας, το διάγραμμα της 
ηλικίας των μελών που είναι δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα 
υπό έναρξη συνταξιοδοτικά σχέδια του, καθώς και τα σχέδια για τα 
οποία το σύστημα χρηματοδότησης μεταβάλλεται -από μη 
κεφαλαιοποιηηκό ή μερικώς κεφαλαιοποιητικό- σε κεφαλαlοποlηTlκό. 

(3) Σε περίπτωση που το Ταμείο τερματίζεται κατά το 
προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2). χρονικό 
διάστημα, το Ταμείο-

(α) ενημερώνει αμ~σως τον ',Εφορο' και 

(β) ακολουθεί διαδικασία μεταβίβασης των στοιχείων του 
ενεργητrKOύ και των αντίστοιχων στοιχείων του 

παθητικού σε άλλο χρηματοπlστωTlκό ίδρυμα ή 
ανάλογο φορέα, την οποία διαδικασία κοινοποιεί στον 
Έφορο, και θέτει μια γενική περιγραφή της διαδικασίας 
τίθεταt στη διάθεση των μελών ή, όπου είναι 
εφαρμόσιμο, των εκπροσώπων τους τηρουμένης της 
εμπιστευτικότητας. 

(4)(α) Σε περίπτωση άσκησης διασυνοριακής δραστηριότητας 
δυνάμει του άρθρου 39, τα τεχνικά αποθεματικά του Ταμείου πρέπει 
να μπορούν ανά πάσα στιγμή να χρηματοδοτούν πλήρως το σύνολο 
των συνταξιοδοτικών σχεδίων που το Ταμείο διαχειρίζεται. 

(β) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α), ο 
Έφορος παρεμβαίνει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40. 
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(γ) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της προβλεπόμενης 
στην παράγραφο (α) απαίτησης, ο Έφορος δύναται να απαιτεί 
ξεχωριστή παρουσίαση και διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού. 

Ρυθμιστικά ίδια 35.-(1)' Ταμείο το οποiο στο πλαίσιο συνταξlοδΟTlκων σΧΕδlων 
κεφάλαια. αναλαμβάνΕΙ' το ίδιο, αντί της χρηματοδοτούσας επιχείρησης. την 

ευθύνη για την κάλυψη βιομετρικών κινδύνων ή εγγυάται ορισμένη 
απόδοση των' επενδύσεων ή ορισμένο ύψος παροχών, διατηρεί 
πάντοτε, πέραν των τεχνικών αποθεματικών, συμπληρωματικά 
περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των πρόσθετων κινδύνων. 

ΕπενδυTlκοί 
κανόνες 

Ταμείου. 

(2) Το 'ύψος των συμπληρωματικών στοιχείων κατά, τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) είναι ανάλογο με τον κίνδυνο και με το 
ύψος των βασικών στοιχείων του ενεργητικού' που αντιστοιχεί στο 

πλήρες φάσμα των συνταξlοδΟTlκών σχεδίων του ΤαμεΙου. 

(3) Το ενεργητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν προορίζεται 
για την κάλυψη του προβλέψιμου ΠdθηTlκού, αλλά αποτελεί κεφάλαιο 
ασφαλείας, για την κάλυψη των αποκλίσεων ,μεταξύ των 
προβλεπομένων και των πραγματικών δαπανών και κερδών. 

(4) Το ελάχιστο ποσό των συμπληρωματικών στοιχείων 
ενεργητικού ή των πρόσθετων πάγιων στοιχείων υπολογίζεται βάσει 
των διαrάξεων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στον περί της' 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων, 
Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή ανTlκαθίσΤ,αται. , 

36.-(1) Κάθε Ταμείο οφείλει να επενδύει σύμφωνα με τις επιταγές της 
συνετής διαχείρισης και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους ακόλουθους 
κανόνες: 

(α) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονd 
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηζΙη των συμφερόΥτψν , 
των μελών και των δlκάιούχων' σε περίπτωση πιθανής' 
σύγκρουσης συμφερόντων, το . Ταμείο ή ο φορέας 
που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του, εξασφαλίζει ότι 
η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον 
των μελών και των δικαιούχων' 

(β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο 
. ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, 
ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο 
σύνολό του· το ενεργητικό που. προορίζεϊαι για την 
κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών επενδύεται κατά 
τρόπο προσιδιάζοντα στη φύση και τη διάρκεια των 
προσδοκώμενων συνταξιοδοτικών παροχών' 

(γ) το ενεργητικό επενδύεϊαι πρωτίστως σε οργανωμένες 

αγορές, ενώ το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη 

εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες 
χρηματοοικονομικές αγορές παραμένει, σε κάθε 
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περίπτωση, σε συνετά επίπεδα-

(δ)(ί) η επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν 

συμβάλλει στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή 
διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. 

(Η) η εκτίμηση των παραγώγων γίνεται με σύνεση, 
λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου τμήματος του 
ενεργητικού. ενώ τα παράγωγα περιλαμβάνονται στην 
αποτίμηση του ενεργητικού του Ταμείου, 

(ίίί) το Ταμείο αποφεύγει την υπερβολική έκθεση στους 
κινδύνους του ενός και μοναδικού αντισυμβαλλομένου, 
καθώς και άλλων πράξεων, με αντικείμενο παράγωγα 

μέσα· 

(ε)(ί) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι διαφοροποιημένα 
όπως αρμόζει' και κατά τρόπο, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η . υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο 
συγκεκριμένο επενδυτικό στοιχείο του ή κάποιο 
συγΚΕκριμένο εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, αλλά και η 

συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά, 
(ίί) οι επενδύσεις σε στοιχεία εκδqθέντα από τον ίδιο 

εκδότη ή από εκδότες, οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο 
όμιλο, δεν· πρέπει να εκθέτουν το Ταμείο' σε 
υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων· 

(στ) η επένδυση στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν 
υπερβαίνει το 5°/0 του συνόλου rOU χαρτοφυλακίου και, 
όταν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, η 
επένδυση στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο 
όμιλο με τη. χρηματοδοτούοα επιχείρηση δεν 
υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου: 

Νοείται ότι, εάν το Ταμείο χρηματοδοτείται από 
περισσότερες της μίας εττιχειρήσεις, η επένδυση του 
Ταμείου σε μίαν εκάστη χρηματοδοτούσα επιχείρηση 
γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
προσήκουσα διαφοροποίηση των στοlχεΓων του 

ενεργητικού· 

(ζ) ΟΙ απαιτήσεις που προβλέποντοι στις παραγράφους (ε) 
και (στ) δεν εφαρμόζονται σε επενδύσεις σε κρατικά 
ομόλογα. 

(2) Το Ταμείο δεν δικαιούται να δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής 
υπέρ τρίτων: 

Νοείται όϊl δανειοληπτικές πράξεις επιτρέπονται ! όταν '01 εν 
λόγω πράξεις διενεργούνται με σύνεση Και μόνο σε προσωρινή βάση 
για λόγους ρευστότητας του Ταμείου. 

(3) Με εξαίρεση εξασφαλίσεις για δανειοληπτικές πράξεις που 
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διενεργούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2), οι επενδύσεις του Ταμείου 
τηρούνται από το Ταμείο αυτό ελεύθερες κάθε υποθήκης, 
επιβάρυνσης, δέσμευσης ή δικαιώματος επισχέσεως. 

(4) Το Ταμείο δύναται να επενδύει στις κατηγορίες περιουσιακών 

aTOIXEiWV που επιλέγεΙ. 

(5) Τηρουμένου του άρθρου 24, οι επενδυτικές αποφάσεις του 
Ταμείου δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση ή υποχρεωτική 
γνωστοποίηση, εκτός όπου αυτό απαιτείται από τους κανόνες 
λειτουργίας του Ταμείου, 

(6)(α). Κάθε Ταμείο δύναται να επενδύει μέχρι 70% του ενεργητικού 
που καλύπτει τα τεχνικά αποθεματικά ή του συνολικού χαρτοφυλακίου, 
για συνταξιοδοτικά σχέδια, στα οποία τα μέλη φέρουν τον κίνδυνο 
επενδύσΕων, σε μετοχές, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα εξομοιούμενα 
προς μετοχές και σε εταιρικά ομόλογα Εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγ'ορές, καθώς και να αποφασίζει 
για το μερίδιο των εν λόγf..J,J αξιογράφων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: 

Νοείται ότι, εφόσον δικαιολογείται από πλευράς συνετής 
. διαχείρισης, ο Έφορος δύναται να επιβάλλει με απόφασή του 
χαμηλότερο όριο σε Ταμείο που καταβάλλει συνταξιοδοτικές παροχές 

με εγγύηση μακροπρόθεσμων επιτοκίων, φέρει τον επενδυτικό 
κίνδυνο Και παρέχει το ίδιο αυτή την εγγύηση. 

(β) . Κάθε Ταμείό επ!τρέπεταl να επενδύει μέχρι 30% του 
ενεργητικού που Kαλ~πτεl τα τεχνικά αποθεματικά σε στοιχεία 
ενεργηTlκού εκπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνα στα 

οποία είναι εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του. 

(γ) Κάθε Ταμείο επιτρέπεται να επενδύει σε επιχειρηματικά 

κεφάλαια. 

(7)(α) Κανένα δανειο' οποιασδήποτε μορφής δεν χορηγείται από 
Ταμείο. προς χρηματοδοτούσα επιχείρηση και οποιοδήποτε τέτοιο 
δάνειο είναι άκυρο. 

(β) Οι κανόνες λειτουργίας Ταμείου Προνοίας δύνανται να 
προβλέπουν για τη χορήγηση δανείου σε μέλος για τους σκοπούς και 
υπό τους' όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς. 

(8) Τηρουμένων των εδαφίων (1) έως (ϊ), ο Έφορος με οδηγίες του 
δύναται να απαrτεί αναλυτικότερες ρυθμίσεις για τα θέματα που 
καθορίζονται στο εδάφιο (6), συμπεριλαμβανομένων ΠOσOϊlKών 
κανόνων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δικαιολογούντΟ! από άποψη 
συνετής διαχείρισης ώστε να καθίσταται εμφανές το πλήρες φάσμα 
των συνϊαξιοδοτιι<ών σχεδίων που διαχειρίζεται το Ταμείο. 

(9) Ο Έφορος με οδηγίες του δύναται να μειώνει οποιοδήποτε 
ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο (6), αναφορικά με τα Ταμεία 
που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3. 



Λοιποί 
επενδυτικοί 
κανόνες σε 

περίπτωση 
διασυνοριακής 
δραστηριότητας 
ΤαμεΙου. 

Διαχε ιρ ιστής 
ΕΠξ.:νδύσεων και 
Θεματοφύλακας. 

2144 

37.-(1) Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 39, ο Έφορος ενεργώντας ως αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί από Ταμείο κράτους μέλους την 
τήρηση των κανόνων που αναφέρονται στο εδάφιο (2): 

Νοείται ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται μόνο στο τμήμα του 
ενεργηTlκού του Ταμείου κράτους μέλους που αντιστοιχεί στις 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία. 

(2)(α) Ταμείο κράτους μέλους είτε δεν επενδύει άνω του 30% του εν 
λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές, άλλα αξιόγραφα 
εξομοιούμενα προς μετοχές και χρεόγραφα μη εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είτε επενδύει τουλάχιστον 

70% του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές, άλλα 
αξιόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές και χρεόγραφα εισηγμένα προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά-

(β) Ταμείο κράτους μέλους δεν επενδύει άνω του 5% του εν 
λόγω τμήματος του ενεργητικού σε μετοχές και άλλα αξιόγραφα 
εξομοιούμενα προς μετοχές, ομολογίες, χρεόγραφα και άλλα μέσα της 
χρηματαγοράς KQl' της κεφαλαιαγοράς εκδιδόμενα από την ίδια 
επιχείρηση και άνω του 10% του εν λόγω τμήματος του ενεργητικού σε 
μετοχές και άλλα αξιόγραφα εξομοιούμενα προς μετοχές, ομόλογα. 
χρεόγραφα και άλλα μέσα της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς 
εκδιδόμενα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν και μόνο όμιλο' 

(γ) Ταμείο κράτους μέλους δεν επενδύει άνω του 30% του εν 
λόγω τμήματος του ενεργητικού . σε επενδυτικά προϊόντα 
ε'κπεφρασμένα σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά στα οποία είναι 
εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του. 

. . (3) Οι κανόνες του εδαφίου (2) εφαρμόζονται μόνον εφόσον οι (διοl 
κανόνες εφαρμόζονται και στα Ταμεία που εδρεύουν στη Δημοκρατία. 

(4) Για τη συμμόρφωση προς τις αποιτήσεις των εδαφίων (1) έως 
(3), ο Έφορος δύναται να analTEi το διαχωρισμό των στοιχείων του 
ενεργητικού. 

38.-(1) Κάθε Ταμείο επιτρέπεται να ορίζει για τη διαχείριση του 
επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, διαχειριστές επενδύσεων 
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίοι έχουν την αντίστοιχη 
άδεια διαχειριστή επενδύσεων βάσει νομοθεσίας κράτους μέλους 
καταγωγής που είναι εναρμονισμένη με τις Οδηγίες 2004Ι39ΙΕΚ, 
2006Ι48ΙΕΚ, 2009Ι65ΙΕΚ και 2002/83ΙΕκ. 

(2)(α) Για την προστασία των στοιχείων του ενεργητικού του, ι<άθε 
Ταμείο επιτρέπεται να διορίζει θεματοφύλακες που εδρεύουν σε άλλο 
κράτος μέλος και που έχουν λάβει σχετική άδεια θεματοφύλακα από το 
εν λόγω κράτος μέλος καταγωγής τους, βάσει νομοθεσίας που είναι 
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εναρμονισμένη με ης Οδηγίες 2004/39/ΕΚ ή 2006/48/ΕΚ ή οι οποίοι 
έχουν άδεια θεματοφύλακα κατά το νομοθέτημα του κράτους μέλους 

καταγωγής τους που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ. 

(β) Ο Έφορος δύναται να επιβάλλει στο Ταμείο, όταν κρίνει 
t , , ιιΙ 

αναγκαια την προστασια των στοιχειων του ενεργηTlκου του, τον 

υποχρεωτικό διορισμό θεματοφύλακα. 

(3) Ο Έφορος δύναται να απαγορεύει, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 40, την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού που 
κατέχει διαχειριστής ή θεματοφύλακας εντός της Δημοκρατίας, κατόπιν 
σχετικής αlτησης του κράτους μέλους καταγωγής του Ταμεί~υ. 

Διασυνοριακές 39.-(1)(α) Τηρουμένης της ισχύουσας κοινωνικής και εργατικής 
δραστηριότητες. νομοθεσίας σε θέματα οργάνωσης των συνταξιοδοτικών σχεδίων, 

συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής συμμετοχής σε αυτά και των 
αποτελεσμάτων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επιχειρήσεις στη 
Δημοκρατία εππρέπεταl να χρηματοδοτούν Ταμείο κράτους μέλους. 

(β) Κάθε Ταμείο δικαιούται να δεχθεί χρηματοδότηση από 
επιχείρηση άλλου κράτους μέλους. 

(2)(α) Ταμείο, το οποίο επιθυμεί να δεχθεί χρηματοδότηση από 
χρηματοδοτούσα επιχείρηση που εδρεύει σε άλλο κρΦος μέλος, 
υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τον Έφορο, σύμφωνα με το 
εδάφιο (5) του άρθρου 20. 

(β) Όταν το Ταμείο προτίθεται να δεχθεί χρηματοδότηση από νέα 
χρηματοδοτούσα επιχείρηση άλλου κράτους μέλους, γνωστοποιεl στον 
Έφορο την πρόθεσή του αυτή παρέχοντας ης ακόλουθες 

πληροφορίες: 

(ί) το κράτος μέλος υποδοχής 
(ίί) την επωνυμία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης 
(ϊίί) τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού σχεδίου 

που το Ταμείο θα διαχειρίζεται για λογαριασμό της 
χρηματοδοτούσας επιχείρησης. 

(3)(α) Όταν ο Έφορος ειδοποιηθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (2), και 
εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για το αν η διοικητική ή η 
οικονομική κατάσταση του Ταμείου ή η φήμη και τα επαγγελματικά 
προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών του είναι συμβατά με τις πράξεις 
των οποίων προτείνεται η διενέργεια στο κράτος μέλος υποδοχής, ο 
Έφορος ανακοινώνει εντός τριμήνου από τη δlενέΡΎεlα της 
προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) γνωστοποίησης τις προβλεπόμενες 
στο ίδιο εδάφιο πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής και ενημεpι~νεl ανάλογα το Ταμείο. 

(β) Αν ο Έφορος έχει λόγους αμφιβολίας για το κατά πόσο η 
διοικητική ή η οικονομική κατάσταση του Ταμείου ή η φήμη και τα 
επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των διαχειρlστι1Jν του είνα! 
συμβατά με τις πράξεις, των οποίων προτείνεται η διενέργεια στο 
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κράτος μέλος υποδοχής, αυτός δεν προβαίνει στην ανακοίνωση των 
πληροφοριών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής. 

,(γ) Ταμείο το οποίο θιγέται από την απόφαση που λαμβάνεται 
δυνάμει της παραγράφου (β) έχει δικαίωμα να την προσβάλει βάσει 
του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ' 

(4)(α) Όταν το κράτος μέλος υποδοχής είναι η Δημοκρατlα, ο 
Έφορος πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής, πριν το Ταμείο αρχίσει να διαχειρίζεται συνταξιοδοτικό 

σχέδιο για χρηματοδοτούσα επιχείρηση εγκατεστημένη στη 

Δημοκρατία και εντός δύο μηνων από την ανακοίνωση που 
πρόβλέπεται στο Άρθρο 20, παράγραφος 3, της.Όδηγίας2003/41/ΕΚ, 
εάν ενδείκνυται, για τις διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής 
νομοθεσ[ας σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις 'οι οποίες 

τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού σχεδίου που 
χρηματοδοτείται από επιχείρηση στη, Δημοκρατία και κάθε διάταξη, 
εφαρμοστέα σύμφωνα με το άρθρο 37 και με το εδάφιο (6) του 
παρόντος άρθρου, 

(β) Ο Έφορος ανακοινώνει στο Ταμείο τις πληροφορίες τις 

οποίες λαμβάνει από την αρμόδ!α αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής, όταν η τελευταία τον ενημερώνει σύμφωνα με το Άρθρο 20, 
παραγραφος 5, της Οδηγίας 2Ο03/41ΊΕΚ 

(5) Μόλις το Ταμείο λάβει την ανακοίνωση κατά τα προβλεπόμενα 
στο εδάφιο (4) ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διαβrβασης της 
ανακοίνωσης από τον Έφορο, το Ταμείο δικαιούται να αρχίσει να 
διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό σχέδιο που χρηματοδοτείται από 
επιχείρηση στο κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με την κοινωνική 

και εργαTlκή νομοθεσία του κράτους αυτού σχετικά με τις 
επαγγελματικές συντάξεις και σύμφωνα με κάθε διάταξη εφαρμοστέά 
βάσει του άρθρου 37 και του εδαφίΟ,υ (6) του παρόντος άρθρου. . .' . 

(6) Ταμείο που χρηματοδοτείται από επιχείρηση που είναι' 
εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, υπόκειται, για τα αντίστοιχα 
μέλη, στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλλουν ΟΙ 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σε Ταμεία 
εγκαϊεστημένα στο εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που είναι εναρμονισμένη με το Άρθρο 11 της Οδηγίας 2003/41/Εκ. 

(7) Όταν το κράτος μέλος υποδοχής είναι η Δημοκρατία, ο Έφορος 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 
Ταμεiου για κάθε σημαντική 'μεταβολή των διατάξεων της εργατικής και 
κοινωνικής νομοθεσίας στη Δημοκρατία σχεϊlKά με τα σχέδια 
επαγγελματικής σύνταξης, που μπορεί να επηρεάσει τα 
χαρακτηρlσTlκά του συνταξιοδοτικού σχεδίου, κατά το μέρος εκείνο 
που αφορά τη λεnουργία του. συνταξιοδοτικού σχεδίου που 
χρηματοδοτείται από επιχείρηση στη Δημοκρατία και για κάθε διάταξη 
εφαρμοστέα βάσει του άρθρου 37 και του εδαφίου (6) του παρόντος 
άρθρου. 
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(8)(α) Κάθε Ταμείο κράτους μέλους υπόκειται σε συνεχή έλεγχο 

από τον Έφορο, όσον αφορά τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων 
του Ταμείου με τις απαιτήσεις της 'εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας 
στη Δημοκρατία σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις, κατά τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (4), καθώς και με τις απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (6). 

(β) Εφ6σον, κατά τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 
(α}, προκύψουν παρατυπίες, ο Έφορος' ενημερώνει αμέσως την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και συντονίζεται με 
αυτήν για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων από την τελευταία 
προκειμένού το Ταμείο να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της 
εργατικής και κοινωνικής νομοθεσ!ας της Δημοκρατίας. 

(9) Εάν, 'παρά τη λήψη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής των μέτρων ή ελλείψει κατάλληλων μέτρων στο κράτος 
μέλος καταγωγής, το Ταμείο εξακολουθεί να παραβιάζει' οποιαδήποτε 
ισχύουσα διάταξη της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσΙας στη 
Δημοκρατία σχετικά με τα συνταξlοδΟ1Ίκά σχέδια, ο Έφορος δύναται, 
αφού ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, 
να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προληφθούν ή να 
μην προκύπτρυν περαιτέρω κολάσιμες παραβάσεις και δύναται, εάν 
κρίνεται απολύτως αναγκαίο, να απαγορεύει στο έν λόγω Ταμείο 
κράτου.ς μέλους να λειτουργεί στη Δημοκρατία για λογαριασμό της 
χρηματοδοτούσας επιχείρησης. 

(10) Ο Έφορος ενημερώνει την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα 'με το Άρθρο 20, 
παράγραφος 11, της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 

ΜΕΡΟΣ VII- ΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΟIΚΗΤ1ΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ 

40.-(1} Κάf?ε Ταμείο είναι υπόχρεο να διατηρεί υγιείς δΙOIKητιl<~ς και. 
λογιστικές διαδικασίες, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς 
μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι να ορίζονται από τους κανόνες 

λειτουργίας του Ταμείου. 

(2) Ο Έφορος δύναται-

(α) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες· εκατόν είκοσι 
πέντε ευρώ (€5.125) είτε κατά των μελών της 
Διαχειριστικής Επιφοπής, είτε κατά της 
χρηματοδοτούσας επιχείρησης, προκειμένου να 
αποφευχθεί ή να αρθεί οποιαδήΠΟϊε δυσλειτουργία, η 
οποία θίγει τα συμφέροντα των μελών και των 
δικαιούχων' 

(β) να περιορίζει ή να απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση των 
. στοιχείων ενεργητικού του Τ αμείου, ιδίως ότάν -
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(ί) το Ταμείο δεν έX€Ι συστήσει επαρκή πχνικά 
αποθεματικά, όσον αφορά το σύνολο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή δεν διαθέτει 
επαρκή στοιχεία ενεργητικού για να καλύψει τα 
τεχνικά αποθεματικά, ή/και 

(ίί) το Ταμείο δεν κατέχει τα ρυθμιστικά ίδια 
κεφάλαια. 

(3) Ο Έφορος δύναται, προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων, να μεταβιβάζει ολικώς ή 
μερικώς, τις νόμιμες εξουσίες της Διαχεφιστικής" Επιτροπής Ταμείου 
που είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, σε ειδικό αντιπρόσωπο 
κατάλληλο να τις ασκήσεΙ. 

(4)( α) Ο Έφορος δύναται να απqγορεύεl ή να περιορίζει τις 
δραστηριότητες Ταμείου, ιδίως εάν-

(i) το Ταμείο δεν προστατεύει επαρκώς τα συμφέροντα 
των μελών και των δικαιούχων', 

(Ιί) το Ταμείο δεν πληροί πλέον τους όρους λειτουργιας 
(ίίί) το Ταμείο αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει 

βάσει των εφαρμοστέων κα ν όνι.Ρν· ή/κω 
(ίν) το Ταμείο δεν τηρε( τις απαιτήσεις, σε περίπτωση 

διασυνοριακής δραστηριότητας, όσον αφορά' την 
κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους 
μέλους υποδοχής, στον τομέα των συνταξιοδΟTlκιtJν 
παροχών. ' 

(β) Οποιαδήποτε απόφαση για την απαγόρευση των 
δραστ"ηριοτήτων Ταμείου περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σκεπτικό, είναι 

δικαιολογημένη και κοινοποιείται στο οικείο Ταμείο και στην ΕΑΑΕΣ. 

(5) Οι διοικητικές εκτελεστές πράξεις που εκδΙδονται σε σχέση με 
Ταμείο ή Διαχειριστική ~ΠlTρoπή Γι Xρηματoδqτoύσα επιχείρηση κατ' 
εφαρμογή, των διατάξεων του" παρόντος Νόμου ή ΚανονισμΙ;jν ή 
οδηγιών, υπόκεινται σε" προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει 
του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

(6) Ο Έφορος, εφόσον το ιφίνει σκόπιμο, προβαίνει σε επιτόπιους 
ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ταμείου και εφόσον είναι απαραίτητο, 
ελέγχει τις αρμοδιότητες που έχουν Εκχωρηθεί σε τρίτους, προκειμένου 
να διαπιστιbσει κατά πόσον ΟΙ σχετικές εργασίες ασκούνται σύμφωνα 
με τους εΠΟΠΤικούς κανόνες. 

41.-(1) Ο Έφορος δύναται να διεξάγει έρευνα επί των υποθέσεων 
οποιουδήποτε Ταμείου, σε περίπτωση αίτησης εκ μέρους-

(α) της πλειοψηφίας των μελών της Διαχειριστικής 
Επιτροπής ή των μελών που αντιπροσωπεύουν τη 
χρηματοδοτούσα . επιχείρηση .11 των μελών της 
ΔιαχειρισϊlKής ΕΠ'ιτΡοπlΊς που αντιπροσωπεύουν τα 
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μέλη ίου Ταμείου, ή 

(β) τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του Ταμείου, 

υποστηριζόμενης από γεγονότα και στοιχεία που ικανοποιούν τον 
Έφορο όη υπάρχει εύλογη αιτία για τη διενέργεια έρευνας. 

(2) Ο Έφορος δύναται αυτεπάγγελτα να διεξάγει οποτεδήποτε 
επιθεώρηση ή έρευνα επί των εργασιών και υποθέσεων οποιουδήποτε 
Ταμείου, με σκοπό να διαπιστώνει κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις 
των κανόνων λειτουργίας του Ταμείου ή του παρόντος Νόμου ή των 
Κανονισμών ή οδηγιών. 

42.-(1 ) Προς το σκοπό άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ο Έφορος 
δύναται να εισέρχεται σε οποιοδήποτε οίκημα, εξαιρουμένων 
κατοικιών, και να επιθεωρεί οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα, τα οποΙα 
εύλογα 'θεωρεί αναγκαία για την έρευνα και να πράττει οτιδήποτε άλλο 

ι, θεωρεί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

(2) Κάθε μέλος και αξιωματούχος Ταμείου ή άλλο πρόσωπο, το 
οποίο κατέχει πληροφορίες ή έγγραφα ή βιβλία παρουσιάζει στον 
Έφορο κάθε βιβλίο ή άλλο έγγραφο και δίδει κάθε πληροφορία ή 
βοήθεια σε σχέση με ~η διεξαγωγή έρεuνας, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στον παρόντα Νόμο. 

(3) Ο Έφορος δύναται, και οφείλει εάν κληθεί προς τούτο από τον 
Υπουργό, να υποβάλει προς αυτόν έκθεση αναφορικά με διεξαχθείσα 
έρευνα. , 

(4) Ο Υπουργός δύναται να παραδώσει αντίγραφο της εις το εδάφιο 
(3) προβλεπόμενης έκθεσης στη Διαχειριστική Επιτροπή ή τα μέλη του 
Ταμείου ή τους αιτητές της έρευνας. 

43.-(1) Ο Έφορος δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε 
επιθεωρητή, ο οποlος διορίζεται βάσει του άρθρου 69 του περί 
Κοινωνικών Ασφαλfσέι~ν Νόμου, όπως αvτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται, -την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση 
οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή ΟΙ Κανονισμοί ή ΟΙ 
οδηγίες χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Έφορο. 

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Έφορος διατηρεί την 
εξουσία 'να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί ούτως 
μεταβιβαζόμενο καθήκον ι από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
μεταβίβασης. 

(2) Ο Έφορος δύνατΟ1 να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση 
που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπTl; ειδοποίηση προς τον 
επιθεωρητή στον οποίο έγινε η μπαβίβαση. 

(3) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου ίόσο ο 
Έφορος όσο και επιΘεωρητής lΌυτόXΡOνα ασκούν την ίδια εξουσία Γι 

. εκτελούν ,το ίδω καθήκον, ο εΠlθεωρηϊής λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
έτσι ώστε να μην ασκε! την εξουσία ή να εκτελεί καθήκον στα ίδια 
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πραγματικά γεγονότα με τον Έφορο, εκτός εάν ο τελευταίος το 
επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου. 

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου επιθεωρητής 
ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί 

ή οδηγίες χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Έφορο, ο παρών 
Νόμος και οι Κανονισμοί και οδηγίες εφαρμόζονται ως εάν να' είχαν 

παραχωρήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκούν αυτήν πρόσωπο 
και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελούν αυτό 
πρόσωπο. 

(5) Κάθε επιθεωρητής είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό 
διορισμού του, το οποίο και επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, όταν ζητά να 
εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο τόπο για τους σκοπούς 

του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και οδηγιών. 

ΜΕΡΟΣ VIII- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

44.- (1) Κάθε πρόσωπο πουω 

(α) παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον Έφορο ή επιθεωρητή ή 
άλλο δεόντως εξουσlOδοτημένο από τον Έφορο 
λειτουργό, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή οδηγιών, 

(β) αρνείται ή παραλείπει να απαντήσει σε οποιαδήποτε 
σχετική ερώτηση ή δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή 
παρουσιάσει οποιαδήποτε έγγραφα οποτεδήποτε του 
ζητηθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου, των 

Κανονισμών ή των οδηγιών, ή/και 

(γ) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει 
οποιοδήποτε πρόσωπο όπως εμφανισθεί ενώπιον ή 

εξεταστεί από τον Έφορο ή επιθεωρητή ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό σε σχέση με έρευνα, 

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση 
καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο 

(2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πεντέμισι χιλιάδες ευρώ (€5.500) ή σε αμφότερες τις ποινές. 

(2) Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του προσάγει ή προμηθεύει 
,οποιοδήποτε λογαριασμό, ισολογισμό, βιβλίο, δήλωση η άλλο έγγραφο 
που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς ή/και τις 
οδηγίες, το οποίο είναι αναληθές ως προς ουσιώδες στοιχείο του, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 
του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαινει τα φία (3) χρόνια ή σε 
χρημαTlκη ποινή που δεν υΠΕρβαίνει τις οlσώμισl χιλιάδες ΈυΡιίJ 
(€-8.500) ή σε αμφότερες τις ποινές. 

(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 
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με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή/και 
των οδηγιών, για την οποία δεν προβλέπεται άλλο ποινικό αδίκημα, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση 
καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) 
χρόνο Γι σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει -τις δυο χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (€2.500) Γι σε αμφότερες τις πσινές. 

(4) Σε περΙπτωση καταδίκης προσώπου, το οποίο βρέθηκε ένοχο 
ποινικού αδικήματος για παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον 
παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς ή/και τις οδηγίες, το Δικαστήριο 
δύναται να διατάζει το πρόσωπο αυτό-

(α) να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
των Κανονισμών ή/και οδηγιών σε σχέση προς τις 

οποΙες διαπράχθηκε το αδίκημα, 

(β) να καταβάλει προς το Ταμείο το ποσό το οποίο 
παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει δυνqμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών, των 
οδηγιών ή/και των κανόνων λειτουργίας rqu Ταμείου. 

(5) Όταν αποδεικνύεται ότι αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε από 
νομικό πρόσωπο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, των 
Κανονισμών ή/και των οδηγιών διαπράχθηκε με τη συναίνεση ή 
συνενοχη η αμέλεια διευθυντή, σύμβουλου, γραμματέά ή άλλου 
αξιωματούχου του νομικού προσώπου Γι οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο αυτός όσο και το νομικό 
πρόσωπο είναι ένοχοι για το αδίκημα αυτό και υπόκεινται, σε 

περίπτωση καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 
(3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (€8.500) Γι σε αμφότερες τις ποινές. 

(6) Εισφορές ης οποίες υποχρεούται να καταβάλε1 
χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας στο Ταμείο, 
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) ι εισπράττονται ως' χρηματική ποινή 
και καταβάλλονται στο οικείο Ταμείο, 

(7) Κάθε πρόσωπο το οποίο δε συμμορφώνεται προς διάταγμα του 
Δικαστηρίου που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) είναι ένοχο 
ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) 
Γι σε αμφότερες τις ποινές. 

45. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενίιωύ Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας -

(α) κάθε ποινική δίωξη αδικήματος που προβλέπεται απςι τον 
παρόντα Νόμο ασκείται από τον Έφορο, 

(β) κάθε επιΘεωρητής ή άλλος λεrτoυpγ6ς. που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από τον Έφορο δύναται με τη συναίνεση 
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του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. έστω και αν δεν 
είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος, να ασκεί τη δίωξη, να 
εμφανίζεται, να παρίσταται στο Δικαστήριο και να ενεργεί 
σε κάθε δικαστική διαδικασία, η οποία αρχίζει δυνάμει των 
διατάξεων του πα'ρόντος Νόμου, για οποιοδήποτε αδίκημα 
το οποίο δικάζεται συνOTΓiTι<ά. . 

ΜΕΡΟΣ ΙΧ - ΣΥΜΒΟΥΑΙΟ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤιΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞIΟΔΟTlΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

46.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών, στο εξής καλούμενο το "Συμβούλιο", και 
απαρτιζόμενο από-

(α) τον Έφορο ως Πρόεδρο. 

(β) το Γενικό Διευθυντή' του Υπουργείου Οικονομικών ή 
εκπρόσωπό του, . 

(γ) δυο (2) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, 
και 

(δ) τρεις (3) εκπρορώπους των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων .. 

(2) Το Συμβούλιο μελετά κάθε ζήτημα που αφορά-

(α) την εφαρμογη η τροποποίηση του παρόντος Νόμου ή 
των Κανονισμών και την πολlTlκη' στο πεδΙο των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
και υποβάλλει σχετικές συστάσεις στον Υπουργό, και 

(β) την έκδοση οδηγιών.. .' 

(3) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο συζητά θέμα ΙΌ οποίο 
επηρεάζει σημαντικό αριθμό προσώπων, τα οποία-

(α) είναι μέλη Ταμείων και τα οποία πρόσωπα δεν 
εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο με εκπρόσωπο της 
συνδlι<αλισTlκης οργάνωσής τους. ή 

(β) συνιστούν χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις και είναι μέλη 
εργοδοτικών _ οργανώσεων, τα οποία πρόσωπα δεν
εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο από εκπρόσωπο της 
οργάνωσής τους, 

το Συμβούλιο οφείλει να καλέσει σε συνεδρία του' τους 
Εκπροσώπους των εν λόγω προσώπων και να τους ακούσει 
επί του θέματος. 

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου που αναφέρονΤαί στις πcφαγράφοuς 
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(γ) και (δ) του εδαφίου (1) διορίζονται από τον Υπουργό για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, δύνανται όμως να επαναδlOρlστούν 
μετά τη λήξη της θητείας τους: 

Νοείται ότι ο Υπουργός δύνάται να ανακαλέσει για εύλογη αιτία 
οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα 
μέλη του Συμβουλίου. 

(5) Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία του, περιλαμβανομένης της; δυνατότητας σύστασης 
τεχνικών επιτροπών, 

(6) Το Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις, έστω ,και αν 
κενούταl οποιαδήποτε θέση των μελών του. 

, ΜΕΡΟΣ Χ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΜΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑίΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ . 

47.-(1) Ο· Έφορος ανταλλάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα 

πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, με 
κύριο σκοπό την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών στον τομέα των 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά και στενότερη 
συνεργασία, προλαμβάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις στρεβλώσεις' 
του ανταγωνισμού και δημιουργώντας συνθήκες συμμετοχής μελών σε 
Ταμεί~ που'ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα, 

(2) Ο Έφορος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εποmεία της λειτουργίας των Ταμείων. 

(3) Ο Έφορος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΜΕΣ 
για οποιαδήποτε μείζονα δυσκολία προκληθεί από την εφαρμογή των 
εναρμονlσTlκών με την Οδηγία 2003/41/ΕΚ διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και εξετάζει μαζί τους το ταχύτερο τις δυσκολίες αυτές 
προκειμένου να εξεύρουν την κατάλληλη λύση. . . . . 

(4) Ο Έφορος, κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών του 
κράτους μέλους υποδοχής, δύναται να αποφασίζει σχετικά με ίΌ 
διαχωρισμό των στοιχεΙων του ένεργητικού και του παθητικού του 

Ταμείου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 34 και το 
άρθρο 37. 

(5) Ως' η αρμόδια αρχή τη'ς Δημοκρατίας, ο Έφορος ενεργεί 
σύμφωνα με το Άρθρο 21, παράγραφος 2α ι της Οδηγίας 2003Ι41/ΕΚ 

ΜΕΡΟΣ χι- ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡIΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 

48.-(1) Εκτός αν τα μέλη συμφωνήσουν διαφορεηκά, κάθε Ταμείο 
Προνοίας που τερματίζει τη λειτουργία ταυ κατά τα προβλεπqμενα 
στον παρόντα Νόμο, τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση και μέχρι την 
αποπεράτω-ση και για ης ανάγκες της εκκαθάρισης λογίζπαι 
υφιστάμενο: ' 
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Νοείτω ότι η εκκαθάριση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που 
το Ταμείο αρνείται να υποβάλει αίτηση εγγραφής παρά την 
προειδοποίηση του Εφόρου, όπως προβλέπει η επιφύλαξη του 
εδαφίου (1) του άρθρου15. 

"(2) Ταμείο Συντάξεων, του οποίου η λειτουργία τερματίζεται, 
διαλύεται' μόνο με την έγκριση του Εφόρου κω νοουμένου ότι· ο 
Έφορος κρίνει ότι η διάλυση είναι προς το γενικό συμφέρον των 
μελών, 

(3) Η εκκαθάριση, εφ' όσον οι κανόνες λειτουργίας του Ταμείου δεν 
ορίζουν διαφορετικά, γίνεται από τη ΔιαχειριστrKή Επιτροπή, Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει Διαχειριστ.ική Επιτροπή, ο εκκαθαριστής 
διορίζεται από τον Έφορο. 

(4) Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διαχειριστή του Ταμείου, η δε 
εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης. 

(5) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε παράβαση 
των υποχρεώσεών του. 

(6) Η προτεραιότητα κατά την οποία το· ενεργητικό του Ταμείου 
διατίθεται για την ικανοποίηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων 
του και τα άλλα συναφη ζητήματα ρυθμίζονται με Κανονισμούς. 

(7) Ταμείο τίθεται υποχρεωτικά υπό εκκαθάριση, αν διαπιστωθεί ότι 
trval ανίκανο να πληρώσει τα χρέη του κατ' αναλογική εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 212 του περί Εταιρειώγ Νόμου. 

49. Μεταξύ των χρεών τα οποία-

(α) βάσει του άρθρου '39 του περί Πτωχεύσεως Νόμου, κατά 
τη διανομη της περιουσίας' η των στοιχείων ενεργητικού 
πτωχεύσαντος προσώπου, εξοφλούνται κατά 
προτεραιότητα έναντι των λοιπών χρεών, ή 

(β) βάσει του άρθρου. 300 του περί Εταιρειών Νόμου, σε 
περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας εξοφλούνται κατά 
προτεραιότητα έναντι των λοιπών χρεών, 

περιλαμβάνονται τα ποσά τα οποία οφείλονται από τη 
χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγεJψατία, ανάλογα 
με την περίπτωση, αναφορικά προς οποιαδήποτε εισφορά ή 
υποχρέωση προς εισφορά σε Ταμείο, η οποία προέκυψε προ των 
ακολούθων ημερομηνιών: 
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(αα) στην περίπτωση της παραγράφου (α), πριν την έκδοση της 

απόφασης για διορισμό συνδίκου πτώχευσης, και 

(ββ) στην περίπτωση της παραγράφου (β), πριν την 

ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η εκκαθάριση της 

εταιρείας. 

ΜΕΡΟΣ χll- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

50.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
που παρέχουν εξουσία- για έκδοση Κανονισμών, το Υπουργικό 
ΣυμβΟ,ύλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς και για τη ρύθμιση 
οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο, κατά τον παρόντα Νόμο, 
χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

(2) -Όπου στον παρόντα Νόμο υφίσταται εξουσιοδότηση για έκδοση 
Κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με τους Κανονισμούς 

_ αυτούς να εξουσιοδοτεί τον Έφορο για την έκδοση οδηγιών προς 
ρύθμιση θεμάτων που l)ροβλέπουν οι Κανονισμοί. 

Έκδοση 51. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για επίτευξη 
οδηγιων. των σκοπών του, ο Έφορος δύναται να εκδίδει οδηγίες τηρουμένων 

των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και της τέως Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. 

Εγγεγραμμένα 52.-(1) Κάθε εγγεγραμμένο Ταμείο θεωρείται ότι ενεγράφη δυνάμει 
ΤαμεΙα. . των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εξαιρείται από το πεδίο 

- εφαρμογής του άρθρου 6. -

Μη εφαρμογή 
αντίθετων 

(2), Κάθε αίτηση, που υποβλήθηκε δυνάμει των Καταργούμενων 
Νόμων και της οποίας η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος 
του πάρόντος Νόμου, θεωρείται ότι υποβλήθηκε και εξετάζεται δυνάμει 

-- του παρόντος Νόμου. 

(3) Κάθε αναφόρά στον Έφορο Ταμειων Προνοίας ή στην Αρμόδια 
. Αρχή, σε κανόνες λειτουργίας εγγεγραμμένου Ταμείου, θεωρείται ως 
αναφορά στον Έφορο. 

(4) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, 
που απορρέουν από τους κανόνες λειτουργίας εγγεγραμμένου Ταμείου 

για περιόδους πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

διέπονΤ()ι από τους Καταργούμενους Νόμους. 

(5) Κάθε έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που η Διαχειριστική 
Έπιτροπή εγγεγραμμένου Ταμείου οφείλει να υποβάλλει στον Έφορο 
Ταμείων Προνοίας ή στην Αρμόδια Αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, 
δυνάμει των Καταργούμενων Νόμων για οικονομικό έτος που έληξε 

πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπoβά~λεταl 
.στον Έφορο. 

53. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμου, . όπως αυτός εκάστοτε φοποποιείτω ή αντικαθίσταται, οι 
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διατάξεις του παρόντος Νόμου θεωρούνται ως ειδικές ως προς το θέμα 
ΤΟ οποίο έκαστη ρυθμίζει και δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε διάταξη 

άλλης νομοθεσίας που αντίκειται σε διάταξη του παρόντος Νόμου. 

54. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
οποιασδήποτε πράξης που έγινε πριν την έναρξη της ισχύος του και 
που αφορά τη λειτουργία ή τη -διαχείριση Ταμείου. 

55. ΚαταργούντΟ1-

{α} σι περl Ταμείων Προνοίας Νόμοι του 1981 μέχρι 2005, και 

146(1) του 2006 
81 (Ι) του 2007. ' 

(β) οι περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της' 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμοι του 2006 και 2007. 

Διατήρηση 
ισχύος 
Οδηγιών. 
Κεφ.1., 

11 του 1989. 

'56. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 11 του περί 
Ερμηνείας Νόμου, οι οδηγίες που εκδόθηκαν από την Αρμόδια Αρχή 
δυνάμει των περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 
2006 και 2007, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να επηρεάζονται από 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 και θεωρούνται οδηγίες που 
εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου. 




