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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.51220/76359
Άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)
και λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 10 και
11 του ν. 4680/2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την
εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 72).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 και της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
6. Την υπ’ αρ. 71672/27-9-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
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7. Τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, όπως διατυπώθηκε με το υπ’ αρ. οικ.233/16-6-2021
έγγραφό της.
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
όπως διατυπώθηκε με την υπ’ αρ. 2/922/19-7-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται από τα
Ι.Ε.Σ.Π.-T.E.A. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κατά την υποβολή της αίτησης για άσκηση
διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς, του τρόπου εποπτείας των Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν
διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή καθώς και
της διαδικασίας έγκρισης διασυνοριακής μεταφοράς.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς των διατάξεων της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
1. α) «Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών», εφεξής Ι.Ε.Σ.Π.: το ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί,
ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά από οποιαδήποτε
χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση,
με στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, με βάση συμφωνία ή σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί:
αα) μεμονωμένα ή συλλογικά μεταξύ εργοδότη(-ών)
και εργαζομένου(-ων) ή των αντίστοιχων εκπροσώπων
τους, ή
αβ) με ελεύθερους επαγγελματίες, μεμονωμένα ή συλλογικά, κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους καταγωγής
και του κράτους - μέλους υποδοχής,
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και το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον ανωτέρω στόχο.
β) «Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών - Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης», εφεξής
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.: τα Ι.Ε.Σ.Π., τα οποία ιδρύονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
2. «Συνταξιοδοτικό καθεστώς»: η σύμβαση, η συμφωνία, το έγγραφο καταπιστεύματος (trust deed) και οι
κανόνες που καθορίζουν ποιες συνταξιοδοτικές παροχές
χορηγούνται και υπό ποιους όρους.
3. «Συνταξιοδοτικές παροχές»: οι παροχές που καταβάλλονται με γνώμονα τη συνταξιοδότηση ή την αναμονή για τη συνταξιοδότηση ή, εφόσον είναι συμπληρωματικές των εν λόγω συνταξιοδοτικών παροχών
και παρέχονται επικουρικά, υπό μορφή πληρωμών σε
περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή παύσης της απασχόλησης ή υπό μορφή καταβολής ενισχύσεων ή παροχής
υπηρεσιών σε περίπτωση ασθενείας, ένδειας ή θανάτου.
Προκειμένου να διευκολύνεται η οικονομική ασφάλεια
κατά τη σύνταξη, οι παροχές αυτές μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή πληρωμών εφ’ όρου ζωής, πληρωμών
για προσωρινό χρονικό διάστημα, εφάπαξ ποσού ή οιουδήποτε συνδυασμού αυτών.
4. «Χρηματοδοτούσα επιχείρηση»: οποιαδήποτε επιχείρηση ή άλλος φορέας, ανεξαρτήτως του εάν περιλαμβάνει ή απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργεί υπό την ιδιότητα εργοδότη ή
ελεύθερου επαγγελματία ή οποιουδήποτε συνδυασμού
αυτών και προσφέρει συνταξιοδοτικό καθεστώς ή καταβάλλει εισφορές σε Ι.Ε.Σ.Π.
5. «Αρμόδια αρχή»: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
6. «Κράτος - μέλος καταγωγής»: το κράτος - μέλος, στο
οποίο έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί το Ι.Ε.Σ.Π. και στο
οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό του κατάστημα,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4680/2020 (Α’ 72).
7. «Κράτος - μέλος υποδοχής»: το κράτος - μέλος, του
οποίου η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με
τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει τις
σχέσεις μεταξύ χρηματοδοτούσας επιχείρησης και μελών ή δικαιούχων.
8. «Μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π., το οποίο μεταφέρει,
πλήρως ή εν μέρει, τις τεχνικές προβλέψεις και άλλες
υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού
ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, σε Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο Κράτος - Μέλος.
9. «Παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.»: Ι.Ε.Σ.Π., το οποίο παραλαμβάνει, πλήρως ή εν μέρει, τις τεχνικές προβλέψεις και
άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, από Ι.Ε.Σ.Π. που
έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο Κράτος - Μέλος.
10. «Διασυνοριακή δραστηριότητα»: η διαχείριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος, στο οποίο η σχέση μεταξύ
της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και των ενδιαφερομένων μελών και δικαιούχων διέπεται από τη σχετική
με τον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
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καθεστώτων κοινωνική και εργατική νομοθεσία άλλου
κράτους - μέλους από το κράτος - μέλος καταγωγής.
Άρθρο 3
Άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται,
όταν η Ελλάδα είναι Κράτος - Μέλος καταγωγής.
1. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που επιθυμεί να δεχθεί χρηματοδότηση από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος - Μέλος, υποβάλλει σχετική αίτηση στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι πληροφορίες:
α) το όνομα του Κράτους - Μέλους ή των Κρατών Μελών υποδοχής, που προσδιορίζεται κατά περίπτωση
από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση,
β) η επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης του κύριου
διοικητικού καταστήματος της χρηματοδοτούσας επιχείρησης,
γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που θα διαχειριστεί το Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. για λογαριασμό της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.
Οι ανωτέρω πληροφορίες εξειδικεύονται στο πρώτο
μέρος (Μέρος 1) του πρότυπου πίνακα του Παραρτήματος A, το οποίο υποβάλλεται, στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα.
2. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υποβάλλει, ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της πρόθεσης για άσκηση διασυνοριακής
δραστηριότητας, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο δεύτερο μέρος (Μέρος 2) του πρότυπου πίνακα του
Παραρτήματος Α, μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτόν συνοδευτικά έγγραφα.
Η γνωστοποίηση θεωρείται πλήρης μόνο εάν περιέχει
όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα
Α, η δε τρίμηνη προθεσμία για την αξιολόγηση άρχεται
από την ημερομηνία παραλαβής του συνόλου των πληροφοριών.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαβιβάζει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, την
αίτηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αφού λάβει από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επιβεβαίωση για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, ενημερώνει εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. για την
έναρξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4680/2020
(Α’ 72).
5. Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή αξιολογεί, μεταξύ
άλλων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
α) τη διοικητική δομή του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., σύμφωνα με
το οργανόγραμμά του, το οποίο ενσωματώνεται και αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
β) τις εξωτερικές αναθέσεις βασικών λειτουργιών και
των άλλων δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α.,
γ) την οικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα υποβληθέντα στοιχεία,
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όπως χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις,
αναλογιστική έκθεση, επικαιροποιημένη δήλωση αρχών
επενδυτικής πολιτικής, πίνακα επενδύσεων του τελευταίου τριμήνου, τελευταία έκθεση διαχείρισης κινδύνων,
έκθεση για τη σχέση των περιουσιακών στοιχείων του
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς τις υποχρεώσεις του,
δ) τις απαιτήσεις για ικανότητα και εμπειρία καθώς
και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., των προσώπων που
ασκούν πραγματικά τη διοίκησή του, των προσώπων που
ασκούν τις βασικές λειτουργίες και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής, σε συνάρτηση με την προτεινόμενη
διασυνοριακή δραστηριότητα.
6. Κατά την αξιολόγηση της επιδιωκόμενης διασυνοριακής δραστηριότητας, η κατά περίπτωση αρμόδια
αρχή, με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από
το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., λαμβάνει υπόψη τα κάτωθι:
α) το στόχο της προληπτικής εποπτείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4680/2020
(Α’ 72), ήτοι την προστασία των δικαιωμάτων των μελών
και των δικαιούχων και τη διασφάλιση της σταθερότητας
και της αξιοπιστίας του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) τις απαιτήσεις που θέτει ο ν. 4680/2020 (Α’ 72) και
η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη διοικητική διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α,
καθώς και τη φήμη, την εμπειρία και τα επαγγελματικά
προσόντα των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 5,
γ) τις απαιτήσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων
31 έως 34 του ν. 4680/2020 (Α’ 72) αναφορικά με το διορισμό διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα, καθώς
και τις απαιτήσεις πληροφόρησης των άρθρων 35 έως
43 του ν. 4680/2020 (Α’ 72),
δ) το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιδιωκόμενης διασυνοριακής δραστηριότητας,
ε) την τήρηση της τρίμηνης προθεσμίας της παρ. 4 του
άρθρου 10 του ν. 4680/2020 (Α’ 72).
7. Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει
από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περαιτέρω πληροφορίες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 49 του ν. 4680/2020 (Α’ 72).
Όταν η αρμόδια αρχή ζητά, στο πλαίσιο αξιολόγησης
της επιδιωκόμενης δραστηριότητας, από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4680/2020 (Α’ 72):
α) προσδιορίζει τις αιτούμενες πληροφορίες ή έγγραφα,
β) ορίζει σαφείς προθεσμίες για τη διαβίβαση των αιτούμενων πληροφοριών,
γ) ενημερώνει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ότι, εάν δεν λάβει τις
απαιτούμενες πληροφορίες ή έγγραφα εντός της ορισμένης προθεσμίας της ανωτέρω περ. β), δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα εκδώσει
απορριπτική απόφαση.
8. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη
της τρίμηνης προθεσμίας, αποστέλλουν στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τη γνώμη τους σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. για
άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας.
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Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας, εκδίδει
αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση για την άσκηση
της αιτούμενης διασυνοριακής δραστηριότητας ή κοινοποιεί τις πληροφορίες της παρ. 1 στην αρμόδια αρχή του
Κράτους - Μέλους υποδοχής και ενημερώνει αρμοδίως
το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Η μη κοινοποίηση των πληροφοριών ως αποτέλεσμα
παράλειψης έκδοσης απόφασης επέχει θέση απορριπτικής απόφασης και, όπως και η απορριπτική απόφαση,
υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων.
9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κοινοποιεί στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τις πληροφορίες που
λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
υποδοχής σχετικά με τις απαιτήσεις της κοινωνικής και
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες πρέπει να πληρούνται
από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηματοδοτείται από την επιχείρηση του Κράτους - Μέλους υποδοχής, τις απαιτήσεις
παροχής πληροφοριών του κράτους αυτού, οι οποίες
ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα, καθώς και
τις απαιτήσεις για το διορισμό θεματοφύλακα.
10. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μπορεί να αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας του Κράτους - Μέλους υποδοχής στον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων, τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του εν λόγω κράτους, καθώς και τις απαιτήσεις
για τον διορισμό θεματοφύλακα:
α) αφότου του κοινοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ή
β) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι (6)
εβδομάδων από την παραλαβή των πληροφοριών της
παρ. 1 από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
υποδοχής.
11. Tο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να ανταλλάσσει πληροφορίες με την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής, όταν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές
ή γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
ή την άσκηση της διασυνοριακής δραστηριότητας στο
Κράτος - Μέλος υποδοχής. Οι αλλαγές ή τα γεγονότα
αφορούν κυρίως:
α) αλλαγές στις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί
από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης
της διασυνοριακής δραστηριότητας,
β) γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν συνέπειες
στη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών παροχών ή στην
προστασία των στοιχείων ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση πληροφοριών
προληπτικής φύσης στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους υποδοχής εξετάζεται από την κατά περίπτωση
αρμόδια αρχή, κατά τρόπο αναλογικό και εύλογο, και
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των
προβλεπόμενων εποπτικών καθηκόντων από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής.
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Οι περιπτώσεις κοινοποίησης πληροφοριών προληπτικής φύσης μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
α) ασυνέχεια ή σοβαρό κίνδυνο ασυνέχειας των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) σημαντικές αλλαγές στη δομή του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
γ) ουσιαστικές αλλαγές στη συμμετοχή των μελών στο
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
δ) ασυνέχεια στην καταβολή εισφορών στο Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α.,
ε) πτώχευση ή εκκαθάριση της χρηματοδοτούσας
επιχείρησης και
στ) σοβαρές δυσμενείς διαφοροποιήσεις στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή άλλες διαπιστώσεις που έχουν επίδραση στην οικονομική του
κατάσταση.
Κατά την άσκηση της προληπτικής εποπτείας, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής για τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά
τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο
Κράτος - Μέλος υποδοχής.
12. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υπόκειται σε συνεχή εποπτεία
από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής όσον αφορά στη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του με τις απαιτήσεις της κοινωνικής και
εργατικής νομοθεσίας, τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών του κράτους αυτού και τις απαιτήσεις για τον
διορισμό θεματοφύλακα. Εφόσον κατά την εποπτεία
αυτή προκύπτει μη ορθή εφαρμογή της εφαρμοστέας
νομοθεσίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων λαμβάνει, σε συντονισμό με την αρμόδια
αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής, τα απαραίτητα
μέτρα, για να διασφαλίσει ότι το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θα παύσει
τη διαπιστωθείσα παράβαση.
13. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δύναται, πριν από την επίσημη
γνωστοποίηση της πρόθεσής του να ασκήσει διασυνοριακή δραστηριότητα, να υποβάλει σχέδιο της γνωστοποίησης, ήτοι το Παράρτημα Α και τα συνοδευτικά έγγραφα, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με σκοπό την πληρέστερη και ορθότερη
προετοιμασία από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. της επίσημης αίτησης
γνωστοποίησης.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες
με την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής,
σχετικά με διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας του Κράτους - Μέλους υποδοχής, τις οποίες πρέπει να τηρεί το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κατά την άσκηση της διασυνοριακής δραστηριότητας και οι οποίες είναι πιθανό να
έχουν αντίκτυπο στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση
των εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής.
Η χρονική διάρκεια των διαδικασιών της παρούσας
παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2)
μήνες, με το πέρας των οποίων το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δύναται να υποβάλλει τη γνωστοποίηση της πρόθεσης για
άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας, όπως ορίζεται
στις παρ. 1 και 2.

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021

Άρθρο 4
Άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας Ι.Ε.Σ.Π.
στην ελληνική επικράτεια
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται όταν
η Ελλάδα είναι Κράτος - Μέλος υποδοχής.
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αφού λάβει από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
καταγωγής τις πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση του
Ι.Ε.Σ.Π. για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας στην
Ελλάδα, αποστέλλει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,
τη σχετική ενημέρωση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή
και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
καταγωγής, πριν το Ι.Ε.Σ.Π. αρχίσει να διαχειρίζεται συνταξιοδοτικό καθεστώς για χρηματοδοτούσα επιχείρηση
που διαθέτει εγκατάσταση στην ημεδαπή, για τις εθνικές
διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, για
τις απαιτήσεις παροχής πληροφόρησης των άρθρων 35
έως 43 του ν. 4680/2020 (Α’ 72) καθώς και για τις απαιτήσεις για τον διορισμό θεματοφύλακα της παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν. 4680/2020 (Α’ 72).
Περαιτέρω, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, έπειτα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής
για τυχόν ασυμβατότητες των όρων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Η ενημέρωση των προηγούμενων εδαφίων πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) εβδομάδων από την
παραλαβή όλων των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρ. 1 από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
καταγωγής.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ενημερώνει την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
καταγωγής για κάθε σημαντική μεταβολή των διατάξεων
της εθνικής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας για
την επαγγελματική ασφάλιση, που μπορεί να επηρεάσει
τα χαρακτηριστικά συνταξιοδοτικού καθεστώτος του
Ι.Ε.Σ.Π. που χρηματοδοτείται από επιχείρηση της ημεδαπής, για κάθε σημαντική μεταβολή των απαιτήσεων
παροχής πληροφοριών που προβλέπονται από τα άρθρα
35 έως 43 του ν. 4680/2020 (Α’ 72), καθώς και για κάθε
σημαντική μεταβολή των απαιτήσεων για τον διορισμό
θεματοφύλακα, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθρου 32 του ν. 4680/2020 (Α’ 72).
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
είναι αρμόδιο για την εποπτεία των δραστηριοτήτων του
Ι.Ε.Σ.Π., σύμφωνα με την ελληνική κοινωνική και εργατική
νομοθεσία για την επαγγελματική ασφάλιση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4680/2020 (Α’ 72) και η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή
για κάθε εφαρμοστέα διάταξη σύμφωνα με τα άρθρα 35
έως 43 του ν. 4680/2020 (Α’ 72).
5. Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων στην
παρ. 4 και της άσκησης συνεχούς εποπτείας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
α) προβαίνει σε κάθε θεμιτή ενέργεια σε συνεργασία
με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κε-
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φαλαιαγοράς, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το Ι.Ε.Σ.Π.
που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή
τηρεί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις,
β) δύναται να ζητά, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ή
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την αρμόδια αρχή
του Κράτους - Μέλους καταγωγής, σε περιοδική βάση ή
κατά περίπτωση, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το
συνταξιοδοτικό καθεστώς που διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.
Εφόσον κατά την εποπτεία αυτή προκύψει μη ορθή
εφαρμογή της εφαρμοστέας νομοθεσίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει
πάραυτα την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην αρχή του
Κράτους - Μέλους καταγωγής, προκειμένου αυτή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση του Ι.Ε.Σ.Π.
6. Στην περίπτωση που το Ι.Ε.Σ.Π. εξακολουθεί να παραβιάζει τις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση ή τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών
ή τις απαιτήσεις για τον διορισμό του θεματοφύλακα,
παρά τη λήψη μέτρων από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής, ή στην περίπτωση που δεν
έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής.
Εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, δύναται να απαγορεύσει στο Ι.Ε.Σ.Π. να
λειτουργεί στην ημεδαπή για λογαριασμό της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, εκδίδοντας σχετική απόφαση, η
οποία κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής και στο Ι.Ε.Σ.Π.
Άρθρο 5
Διασυνοριακή μεταφορά σε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται,
όταν το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι εγκεκριμένο
στην Ελλάδα.
1. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το οποίο πρόκειται να παραλάβει,
πλήρως ή εν μέρει, τεχνικές προβλέψεις και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμα χρηματικά ποσά, από Ι.Ε.Σ.Π. που έχει καταχωριστεί ή
εγκριθεί σε άλλο Κράτος - Μέλος, υποβάλλει σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
στην οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) έγγραφη συμφωνία μεταξύ του μεταφέροντος
Ι.Ε.Σ.Π και του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α., στην
οποία περιγράφονται οι όροι της μεταφοράς,
β) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
γ) περιγραφή των προς μεταφορά στοιχείων τεχνικών
προβλέψεων, λοιπών υποχρεώσεων και πάσης φύσης
δεσμεύσεων και δικαιωμάτων, και των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού,
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δ) η επωνυμία και ο τόπος των κύριων διοικητικών
καταστημάτων του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. και του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., και το Κράτος - Μέλος, στο
οποίο είναι καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο κάθε Ι.Ε.Σ.Π.,
ε) η επωνυμία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και
ο τόπος, στον οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό κατάστημα αυτής,
στ) αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης έγκρισης
από την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων μελών και
την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων δικαιούχων ή,
κατά περίπτωση, από την πλειοψηφία των εκπροσώπων τους, καθώς και τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση,
εφόσον υφίσταται,
ζ) τα ονόματα των Κρατών - Μελών, των οποίων η
κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα εφαρμόζεται στο
συνταξιοδοτικό καθεστώς που αφορά, όταν η μεταφορά
καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα.
Οι ανωτέρω πληροφορίες εξειδικεύονται στο πρώτο
μέρος (Μέρος 1) του πρότυπου πίνακα του Παραρτήματος Β, ο οποίος υποβάλλεται από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α, στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α υποβάλλει, ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της πρόθεσης για άσκηση διασυνοριακής
δραστηριότητας, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο δεύτερο μέρος (Μέρος 2) του πρότυπου πίνακα του
Παραρτήματος Β, μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτόν συνοδευτικά έγγραφα.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
διαβιβάζει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού λάβει από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επιβεβαίωση για την
πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, ενημερώνει
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. για
την έναρξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών.
Η αίτηση θεωρείται πλήρης μόνο εάν περιέχει όλες τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β, η δε
τρίμηνη προθεσμία για την αξιολόγηση άρχεται από την
ημερομηνία παραλαβής του συνόλου των πληροφοριών.
5. H πλήρης αίτηση του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π., χωρίς
καθυστέρηση.
6. Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή αξιολογεί μόνο
εάν:
α) όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 1
και 2 έχουν υποβληθεί από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α.,
β) η διοικητική δομή, η οικονομική κατάσταση του
παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και η υπόληψη ή τα
επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και των προσώπων
που ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι επαρκή για την ανάληψη της
προτεινόμενης μεταφοράς,
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γ) τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των
δικαιούχων του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π- Τ.Ε.Α. και το
μεταφερόμενο μέρος του καθεστώτος προστατεύονται
επαρκώς κατά τη μεταφορά και μετά από αυτήν,
δ) οι τεχνικές προβλέψεις του παραλαμβάνοντος
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι πλήρως χρηματοδοτημένες κατά την
ημερομηνία της μεταφοράς, όταν η μεταφορά καταλήγει
σε διασυνοριακή δραστηριότητα, και
ε) τα στοιχεία ενεργητικού που πρόκειται να μεταφερθούν είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν τις
τεχνικές προβλέψεις, τις λοιπές υποχρεώσεις και πάσης
φύσης δεσμεύσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα υποβαλλόμενα
στοιχεία.
7. Ειδικότερα η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή αξιολογεί, μεταξύ άλλων:
α) τη διοικητική δομή του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., σύμφωνα με
το οργανόγραμμά του, το οποίο ενσωματώνεται και αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
β) τις εξωτερικές αναθέσεις βασικών λειτουργιών και
των άλλων δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α.,
γ) την οικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα υποβληθέντα στοιχεία, όπως
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις, αναλογιστική έκθεση, επικαιροποιημένη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής, πίνακα επενδύσεων, έκθεση διαχείρισης
κινδύνων, έκθεση για τη σχέση των περιουσιακών στοιχείων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς τις υποχρεώσεις του,
δ) τις απαιτήσεις για ικανότητα και εμπειρία καθώς
και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., των προσώπων που
ασκούν πραγματικά τη διοίκησή του, των προσώπων
που ασκούν τις βασικές λειτουργίες και των μελών της
Επενδυτικής Επιτροπής.
8. Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περαιτέρω πληροφορίες που
κρίνονται απαραίτητες για τη διαδικασία αξιολόγησης.
Οποιοδήποτε αίτημα παροχής από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
περαιτέρω πληροφοριών, που λαμβάνει το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από την αρμόδια
αρχή του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π., διαβιβάζεται άμεσα στο
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Όταν η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ζητά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της διασυνοριακής μεταφοράς, από
το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περαιτέρω πληροφορίες
ή έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του
ν. 4680/2020 (Α’ 72):
α) προσδιορίζει τις αιτούμενες πληροφορίες ή έγγραφα,
β) ορίζει σαφείς προθεσμίες για τη διαβίβαση των αιτούμενων πληροφοριών,
γ) ενημερώνει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ότι, εάν δεν λάβει τις
απαιτούμενες πληροφορίες ή έγγραφα εντός της ορισμένης προθεσμίας της ανωτέρω περ. β), δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα εκδώσει
απορριπτική απόφαση.
9. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή
λαμβάνει υπόψη:
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α) το στόχο της προληπτικής εποπτείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4680/2020
(Α’ 72), ήτοι την προστασία των δικαιωμάτων των μελών
και των δικαιούχων και τη διασφάλιση της σταθερότητας
και της αξιοπιστίας των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) τις απαιτήσεις της παρ. 6,
γ) όταν η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την
πολυπλοκότητα της διασυνοριακής δραστηριότητας,
δ) την τήρηση της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας.
10. Εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την παραλαβή της αίτησης της παρ. 1 το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αφού λάβει προηγουμένως τη
σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την έγκριση
της αρμόδιας αρχής του Κράτους - Μέλους καταγωγής
του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π., εκδίδει απόφαση έγκρισης ή
αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση επί της αιτούμενης μεταφοράς. Η απόφαση γνωστοποιείται στο Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3)
μηνών.
Η απορριπτική απόφαση ή η παράλειψη έκδοσής της
δύναται να προσβληθεί από το Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α. με αίτηση
ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
11. Σε περίπτωση έγκρισης και εφόσον η μεταφορά
καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, η εγκριτική
απόφαση συνεπάγεται και την έγκριση της διασυνοριακής δραστηριότητας και δεν απαιτείται περαιτέρω διαδικασία από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. Σε περίπτωση
απόρριψης της αιτούμενης μεταφοράς και εφόσον το
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. επιθυμεί την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας, τότε υποβάλλει νέο αίτημα σύμφωνα με
το άρθρο 3.
12. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ενημερώνει για την απόφαση, εντός δύο (2) εβδομάδων
από τη λήψη της απόφασης, την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π και
το μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.
13. Σε περίπτωση έγκρισης και εφόσον η μεταφορά
καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κοινοποιεί
στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τις πληροφορίες που λαμβάνει από την
αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής του
μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. για τις διατάξεις της κοινωνικής και
εργατικής νομοθεσίας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείρισή
του, για τις σχετικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών
του κράτους αυτού καθώς και για τις απαιτήσεις διορισμού θεματοφύλακα, εφόσον υφίστανται.
Η κοινοποίηση των πληροφοριών του προηγούμενου
εδαφίου στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διενεργείται εντός μιας (1)
εβδομάδας από την παραλαβή τους από την αρμόδια
αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.
14. Η διασυνοριακή μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόλις το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. λάβει την απόφαση έγκρισης, όπως αναφέρεται στην παρ. 10, ή εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία διαβίβασης της απόφασης από
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το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι
μετά από τρεις (3) μήνες και επτά (7) εβδομάδες από την
υποβολή της αίτησης της παρ. 1 από το παραλαμβάνον
Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
15. Εάν η μεταφορά καταλήγει σε άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., εφαρμόζονται
οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 3.
16. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δύναται, πριν από την επίσημη αίτηση της διασυνοριακής μεταφοράς, να υποβάλει σχέδιο
της αίτησης, ήτοι το Παράρτημα Β και τα συνοδευτικά
έγγραφα, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την πληρέστερη και ορθότερη προετοιμασία από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. της επίσημης αίτησης.
Σε περίπτωση που η διασυνοριακή μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες με την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής, σχετικά
με διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας
του Κράτους - Μέλους υποδοχής, τις οποίες πρέπει να
τηρεί το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. κατά την άσκηση της διασυνοριακής δραστηριότητας και οι οποίες είναι πιθανό να έχουν
αντίκτυπο στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση των
εποπτικών καθηκόντων της αρμόδιας αρχής.
Η χρονική διάρκεια των διαδικασιών της παρούσας
παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2)
μήνες, με το πέρας των οποίων το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δύναται
να υποβάλλει την αίτηση για διασυνοριακή μεταφορά,
όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 2.
Άρθρο 6
Διασυνοριακή μεταφορά από Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στην
περίπτωση που το μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.- Τ.Ε.Α είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα:
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
λαμβάνει από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους
καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. την αίτηση
σχετικά με τη παραλαβή, πλήρως ή εν μέρει, των τεχνικών προβλέψεων, των λοιπών υποχρεώσεων και των
πάσης φύσης δεσμεύσεων και δικαιωμάτων ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα
περιουσιακά στοιχεία ή ισοδύναμα χρηματικά ποσά,
από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γνωστοποιεί, εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, στην αρμόδια αρχή του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών την αίτηση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
2. Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή αξιολογεί μόνο
εάν:
α) στην περίπτωση μερικής μεταφοράς τεχνικών
προβλέψεων, λοιπών υποχρεώσεων και πάσης φύσης
δεσμεύσεων και δικαιωμάτων, καθώς και των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων χρηματικών
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ποσών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του
μέρους του καθεστώτος που δεν μεταφέρεται, είναι
επαρκώς προστατευμένα,
β) τα ατομικά δικαιώματα των μελών και των δικαιούχων είναι τουλάχιστον τα ίδια μετά τη μεταφορά,
γ) τα περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που πρόκειται να μεταφερθεί
είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις, τις τεχνικές προβλέψεις και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις
εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις.
3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
ζητά, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, από την αρμόδια αρχή του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. περαιτέρω πληροφορίες. Αιτήματα παροχής περαιτέρω πληροφοριών της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποστέλλονται
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
προκειμένου να διαβιβασθούν στην αρμόδια αρχή του
παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.
Σε περίπτωση μερικής μεταφοράς, η κατά περίπτωση
αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από το μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α. όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή της
παρ. 2, σύμφωνα και με το άρθρο 49 του ν. 4680/2020
(Α’ 72).
4. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη
της προθεσμίας των οκτώ (8) εβδομάδων, αποστέλλουν
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τη
σύμφωνη γνώμη τους σχετικά με την αξιολόγηση της
αίτησης του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.
5. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
α) τον στόχο της προληπτικής εποπτείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4680/2020 (Α’ 72), ήτοι την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και τη διασφάλιση
της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) τις απαιτήσεις της παρ. 2,
γ) την τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας των
οκτώ (8) εβδομάδων.
6. Όταν η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ενημερώνει επίσης την αρμόδια αρχή του
Κράτους - Μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος
Ι.Ε.Σ.Π. για τις διατάξεις της κοινωνικής και εργατικής
νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση,
οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του
μεταφερόμενου συνταξιοδοτικού καθεστώτος, για τις
απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, οι οποίες ισχύουν
για τη διασυνοριακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τις απαιτήσεις διορισμού θεματοφύλακα, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 32 του ν. 4680/2020 (Α’ 72). Η γνωστοποίηση
αυτή διενεργείται εντός επιπλέον τεσσάρων (4) εβδο-
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μάδων από τη λήψη της απόφασης περί έγκρισης της
αιτούμενης μεταφοράς από την αρμόδια αρχή του
Κράτους
- Μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π.
7. Εάν η μεταφορά καταλήγει σε άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας του Ι.Ε.Σ.Π. στην ελληνική επικράτεια, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και
6 του άρθρου 4.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Ενημέρωσης
1. Το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνει άμεσα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ημερομηνία
έναρξης ή λήξης της διασυνοριακής δραστηριότητας
καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα τερματισμού της διασυνοριακής δραστηριότητας.

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021

2. Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς σε Ι.Ε.Σ.Π.Τ.Ε.Α., το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνει άμεσα
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την
ουσιαστική εφαρμογή της μεταφοράς και την ταυτόχρονη
έναρξη της διασυνοριακής δραστηριότητας, εφόσον η
μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα.
3. Στο Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρίζεται το κράτος - μέλος υποδοχής, στο οποίο το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ασκεί διασυνοριακή
δραστηριότητα.
4. Οι πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση της
μεταφοράς καθώς και την ημερομηνία έναρξης ή λήξης
της διασυνοριακής δραστηριότητας κοινοποιούνται από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην
Ε.Ι.Ο.Ρ.Α., ήτοι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων (Ε.Α.Α.Ε.Σ.).
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A - APPENDIX A

            
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS
X%<$5* 0,<'&'- 6 0 <'% !5,&'9' 6%/&<*5*,'&' <'- 5)*<! %49!%'8 0&$%*) 03;- 8)0&<') 4<'<0Application form for formal notification of a proposed cross-border activity


 1 - PART 1

%4<'<0 1: 0$<*5*,'&' ....-.. .
Section 1: IORP identification
1.1

1.2
1.3

9G; 9J +9A$=% - ?=% @$H H %
97G% IH@9 D%
Home Member State
Competent Authority
Registration/ Authorisation
Code/No.
/ < I.).1.6.-..)..
IORP name
1$J< F@ <%
I.).1.6.-..)..

IORP contact details

/ <:
E7= D:
.F7 < $= @E9= ;@D$@E @$ $ $%
(A ;T 9 FG $D ;E7= D):
.D?.:
E-mail:
Name:
Address:
Location of main administration (if different to address):
Tel. No.:
E-mail:
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1.4
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*@ 9T .).1.6.-..)..
Legal Form of IORP

%4<'<0 2: (')*+*),!- 5*$ 0%0+.)*%<0 &<'% 50). 3 <*$ =)#)*$ 10 <*$ %. 4680/2020
( 72/ /23-3-2020)
Section 2: Information referred to in par. 3 of Article 10 of Law 4680/2020 (Gov. Gazette
72/A/23-3-2020)
)=<*- - .(*- 5*8*1;Host Member State
2.1

2.2

` $= +9A$=% - - ?=%
=F;J %
Name of host Member State
1$J< F@ <% $=
@F9G F= $= .).1.6...).. $ +9A$% - - ?%
=F;J % (A =FA9J)

Contact details of
representative of the IORP in
host Member State (if
applicable)

`:
.<$?%:
E7= D:
*@ 9T @F9 CF= $ +9A$% - - ?%
=F;J %:
.D?.:
)-mail:
97G% H@9 D% (A =FA9J):
Name:
Title:
Address:
Legal form of representative in the host Member State:
Tel. No.:
E-mail:
Registration/Authorisation Code/No. (if applicable):

n)'90<*8*<*"&0 !5 1!,)'&' &<* )=<*- - .(*- $5*8*1;Sponsoring undertaking in host Member State
2.3

2.4

/ <
J9D$;$E % FJ<9D D%
Name
of sponsoring undertaking
1$J< F@ <%

Contact details

/ <:
.<$?%:
E7= D:
.F7 < $= @E9= ;@D$@E @$ $ $%
(A ;T 9 FG $D ;E7= D):
.D?.:
E-mail:
97G% H@9 D% (A =FA9J):
Name:
Title:
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Address:
Location of the main administration
(if different to address):
Tel. No.:
E-mail:
Registration/Authorisation Code/No. (if applicable):

") 0 10)03<') &< 3= <*$ &$%<0A *8*< 3*" 30#!&<@<*Main Characteristics of the Pension Scheme
$99!<*1;
Membership
2.5

2.6

2.7

)< =FJ9 $@
7?$@ D
=$J ;
Is membership
compulsory or
voluntary?
69H9AK$ $
@9$ 9
F?QG$D$% H
$D =$J $
=$Q;$@G
@7 $C% (A
=FA9J=
F99 <).
Describe the
eligibility criteria for
membership of the
pension scheme (if
there are any
restrictions).
6% < 
@$C%
97G% ?C @
;@EJ  J$@A
 $D F9$GD
; =9@
;9 $D9G$D$ (A
=FA9J  97G%
@ TG  H@97<
D <$D D);
What are the
estimated numbers
of members and
beneficiaries (if

4FJ9 $@

)7?$@

Compulsory

Voluntary

)9HA  ?D:
)  ;@EJ:
@EJ:

Active:
Deferred:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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applicable and if
approval is granted)
relating to the
planned crossborder activity?

Beneficiaries:

,8*- &$%<0A *8*< 3*" 30#!&<@<*Type of Pension Scheme
2.8

2.9

2.10

2.11

+79     T9C
4FA9J= F;=$@ %
F?H %; 6G % =FA9J=;
`F=  JE, F9H9AK$ $D
F9F?H D F;=$@
F?H .
Defined contribution
Are there investment options
and how many are there?
Where applicable, describe
the default option.
+79    F9JC
69@?E F9H9AK$.
Defined benefit
Please describe.
4P9;@G
69@?E F9H9AK$.
Hybrid
Please describe.
}??
69@?E F9H9AK$.
Other
Please describe.

0%4%!- &$%<0A *8*< 3*" 30#!&<@<*Pension Scheme Rules
0)*1.- 30 5)*s5*#.&! - 0543<'&'- </% 50)*1@%
Benefits offered and conditions for acquisition of benefits
2.12

2.13

69H9AK$ $ <;D $ 
F9 T9G  F9JC.
Describe the types of
benefits offered.
69H9AK$ $%
F9VF7 % FG@$D D%
$  F9JC.
Describe the conditions for

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021
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2.14

2.15

acquisition of benefits.
69H9AK$ $=JG HH= %
@ F% $% F9 J.
Describe any guarantees
offered and who provides
the guarantees.
69H9AK$ F9G 7$%
F9 T9G% @?EK%
@ F% $% F9 J.
Describe the additional
coverage offered and who
provides the additional
coverage.
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69H9T :

69 J$ FG:

Description:

Provided by:

69H9T :

69 J$ FG:

Description:

Provided by:

* *- !,%0 $5!"#$%*- 6 0 <'% 30<0u*(; </% 50)*1@%;
Who is liable for the payment of benefits?
2.16
2.17

. .).1.6.-..)..
The IORP itself
}??D $9<
)A F? Q$ ,
T 9$ $D F? 9D
 < $D% $9<%.
Another company
If yes, please state company
name in full.

*
Yes
*

`J
No
`J

Yes

No

)9H;G$D%:

- ?%:

Employer:

Member:

 &+*).Contributions
2.18

69H9AK$ $=% $EF=%
 T9C F= @$PA?? D
J9D$;$E  FJ<9D D
(9H;G$D%) @ $  ?D.
Describe the types of
contributions paid by the
sponsoring undertaking
(employer) and by the
members.

<* 1!,0 !%!)6'< 3*" 30 <* 1!,0 50#'< 3*"
Assets and liabilities
2.19

5 ;J 9 $E $
$J< 9HD$@E @ $
$J< F7D$@E $=
=$Q;$@E
@7 $C$% @$A $D

*

`J

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2.20

A @D D $D% ; =9@ %
;9 $D9G$D$%;
Will the assets and liabilities
of the pension scheme
managed across borders be
ring-fenced?
}?? @G%
J9D$;G$D D%
69@?E F9H9AK$.
Other financing rules
Please describe.

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021

Yes

No

/// @A$ 7 =FHH9 %/ =FPA?? /=FPA??= $D F9FA
<$D D @
F $FC/F $FE $D @9<P @ F?D9G$D$ $  F$   $% 9 $ % F=
$ 7D@ F9FA .
4FH9T FG G? $
Q= ;$D  F9G F

/$FC=/.<$?%

,9D<,

I/We submit the above application and declare that, to the best of our knowledge and belief, the
information given in this application form is correct and complete.

Signed by all authorised person(s)

Name/Title

Date of Application,



2

X%<$5* 0,<'&'- 6 0 <'% 5)*('5< 3; 0A *(46'&' <'- 5)*<! %49!%'8 0&$%*) 03;- 8)0&<') 4<'<0((06.- 5*$ 5)*3"5<*$% 054 <'% 5)*<! %49!%' 8 0&$%*) 03; 8)0&<') 4<'<0
2.1

69H9AK$, GF= F$<$, $% ;T9 % $QE $D%
F9$GD% ; =9@ % ;9 $D9G$D$% @ $ 
;9 $D9$ $  F=  @< $ .).1.6.-..).. F< $=
F9G$%.
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69@?E H $D F9J $@D9< D% $D%
F9$GD% ; =9@ % ;9 $D9G$D$ G 
T9A:
1. $D ;@D$@ ; $= .).1.6.-..)..
2. $D @@ @$A $ D $= .).1.6.-..)..
3. $  ?D $= @D$@E 1=P=?<=, $ F9G F
F=  @E F9H$@A $D ;<@D D $= .).1.6-..)..,
$ F9G F F=  @E $% P @ % ?$=9H<%
(?H $ %,  $9@G% ?H@$ %, ;J9 $ %
@;E ) @ $  ?D $D% )F;=$@ % )F$9F %.
)A =FA9J=, F9@?E H $D F9J F9$ 9
HH9AT  H $D $@D9< D $  F?D9T9C $=
D<= 2.2.

01! ) &<;- &<* 1!,/% !%!)6'< 3*"
2.4

2.5

2.6

J9 $ % $J<  9HD$@E
4FA9J @AF% Q $9@G% ;J9 $ % $J< 
*
9HD$@E / PA  EP D%;
)A F? Q$ , F9@?E  =F?D9 7E $ $J< $= ;J9 $
9HD$@E.
`:
/ D:
.D?.:
)-mail:
5$TE?@%
4FA9J 7$TE?@%;
F$< $ +9A$% - - ?% =F;J % $ ;9 G
7$TE?@ (A979 33 $D% /;DH<% IORP II);
)A F? Q$   F; F$ FG $ F9FA ,
F9@?E  =F?D9 7E $ $J< $=
7$TE?@.

`J
$J< 

*

`J

N

`J

`:
/ D:
.D?.:
E-mail:
69@?E  F D7< D =FP? $  F9@A$ HH9AT  (GF % J= $9FFD7<).
+G% =$Q;$@E @7 $C$%
( =FP?D7E $D ??D@ @ $D HH?@
H?C )
)FPP< D $D% @@ % ; = D% $D%
J9D$;$E % FJ<9D D%
 ? D 9JC )F;=$@ % 6?$@ %
1=T < ;J<9 D% $QE $= I.).1.6.-..)..
@ $D% J9D$;$E % FJ<9D D%
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1J ; J9D$;G$D D% ( =F9?P   $ 
PA   H $ =F?H G $  $J@C
F9P? K  @ $   T9C)
69GH9  T9C / F?D9 C
)@$ % @ F9P? K% H $
@G $D, $% F;G %, $D Q ?QD $  $J@C
F9P? K  @ $  $J<  9HD$@E
;< Q?GHD D +;E 
?H $@ -? $D
1=F?D9 $@A HH9T
)A @AF FG $  $ 9 ; J= =FP?D7<
$=$GJ9  $D <$D D H $F<D D% $D% F9G7 D%
$= .).1.6.-..).. H A @D D ; =9@ %
;9 $D9G$D$%, F9@?E  ;=@9 7<  ?GH%
$D% D =FP? %.

/// @A$ 7 =FHH9 %/ =FPA?? /=FPA??= $D F9FA
<$D D @
F $FC/F $FE $D @9<P @ F?D9G$D$ $  F$   $% 9 $ % F=
$ 7D@ F9FA .

4FH9T FG G? $
Q= ;$D  F9G F

/$FC= /.<$?%

,9D<,



  



y - APPENDIX B

         

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS

X%<$5* 0,<'&'- 6 0 <'% !5,&'9' 0,<'&' .63) &'- <'- 5)*<! %49!%'8 0&$%*) 03;- 9!<0+*)=- 5*$ 95*)!, %0 30<0(;A! ; 41 &! 8 0&$%*) 03;
8)0&<') 4<'<0
Application form for the formal application for authorisation of a proposed
cross-border transfer resulting or not in cross-border activity
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 1 - PART 1

%4<'<0 1: (')*+*),!- &1!< 3= 9! <* 9!<0+.)*% ...., <* 50)0(09u=%*% ...... . 30 <' 1)'90<*8*<*"&0 !5 1!,)'&'
Section 1: Information on Transferring IORP, Receiving IORP and sponsoring undertaking

(')*+*),!- &1!< 3= 9! <* 50)0(09u=%*% ....-.. .
Receiving IORP information
1.1

1.2

1.3

+9A$% -  ?% @$H H %
)7@ 9G; 9J $=
F9?PA$% .).1.6...)..
97G% IH@9 D%
Home Member State
Competent Authority of the
Receiving IORP
Registration/Authorisation
Code/No.
/ < F9?PA$%
I.).1.6.-..)..
Receiving IORP name
1$J< F@ <%
F9?PA$% I.).1.6...)..

Receiving IORP contact
details

1.4

1.5

*@ 9T $=
F9?PA$% .).1.6...)..
Legal form of Receiving
IORP
97G% ?C @
;@EJ  ($?=$<
;7  $J< F9 $D
$T9A)

/ <:
E7= D:
.F7 < $= @E9= ;@D$@E @$ $ $%
(A ;T 9 FG $D ;E7= D):
.D?.:
E-mail:
Name:
Address:
Location of main administration (if different to address):
Tel. No.:
E-mail:

)9HA  ?D:
)  ;@EJ:
@EJ:

Number of current members

,9D<:
Active:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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and beneficiaries (latest
available information before
the transfer)
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Deferred:
Beneficiaries:
Date:

(')*+*),!- &1!< 3= 9! <* 9!<0+.)*% ....
Transferring IORP information
1.6

1.7

1.8

+9A$% - - ?% @$H H %
9G; 9J $=
$T 9$% .).1.6.
97G%
@$JC9 D%/ H@9 D%
Home Member State
Competent Authority of the
transferring IORP
Registration/Authorisation
Code/No.
/ < $T 9$%
.).1.6.
Transferring IORP name
1$J< F@ <% $=
$T 9$% .).1.6.

Transferring IORP contact
details

1.9

1.10

*@ 9T $=
$T 9$% .).1.6.
Legal form of transferring
IORP
97G% ?C @
;@EJ  J$@A  $D
F9$GD ; =9@
$T9A ($?=$<
;7  $J<)

Number of current members
and beneficiaries relating to

/ <:
E7= D:
.F7 < $= @E9= ;@D$@E @$ $ $%
(A ;T 9 FG $D ;E7= D):
.D?.:
E-mail:
Name:
Address:
Location of main administration (if different to address):
Tel. No:
E-mail:

)9HA  ?D:
)  ;@EJ:
@EJ:
,9D<:
Active:

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021

the proposed cross-border
transfer (latest available
information)
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Deferred:
Beneficiaries:
Date:

(')*+*),!- 6 0 <' 1)'90<*8*<*"&0 !5 1!,)'&'
Sponsoring undertaking information
1.11

1.12

/ < J9D$;$E %
FJ<9D D% $=
$T 9$% .).1.6.
Name of sponsoring
undertaking of transferring
IORP
1$J< F@ <%

Contact details

1.13

/ <:
E7= D:
.F7 < $= @E9= ;@D$@E @$ $ $%
(A ;T 9 FG $D ;E7= D):
.D?.:
E-mail:
Name:
Address:
Location of main administration of sponsoring undertaking
(if different to address):
Tel. No.:
E-mail:

*@ 9T
J9D$;$E %
FJ<9D D%
Legal form of sponsoring
undertaking

%4<'<0 2: X66)0+' &$9+/%,0 9!<0A" 9!<0+.)*%<*- .... 30 50)0(09u=%*%<*...-.. .
Section 2: Written agreement between Transferring and Receiving IORPs
2.1

69@?E  =FP?D7< HH9TD
=T < $QE $= $T 9$%
.).1.6. @ $= F9?PA$%
.).1.6.-..).., D F< 
F9H9AT $=% G9=% $D%
$T9A%.
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Please provide a written agreement
between the transferring and the
receiving IORPs setting out the
conditions of the transfer.

%4<'<0 3: !) 6)0+; 3") /% 10)03<') &< 3@% <*$ &$%<0A *8*< 3*" 30#!&<@<*- 5*$
5)43! <0 %0 9!<0+!)#!,
Section 3: Description of the main characteristics of the pension scheme to be transferred

* %/% 3; 30 )60< 3; *9*#!&,0
Social and labour law
3.1

/G$ $  @9$C – ?C, $ 
F<  D @ @ @ 9H$@
7 < J$@A  $
FHH?$@A =$Q;$@A
@7 $C$ T9GZ$ $
$T9G =$Q;$@G
@7 $C%.
Names of the Member States whose
social and labour law relevant to the
field of occupational pension schemes
is applicable to the transferred pension
scheme.

$99!<*1;
Membership
3.2

3.3

)< =FJ9 $@
7?$@ D
=$J ;
Is membership
compulsory or
voluntary?
69H9AK$ $
@9$ 9
F?QG$D$% H
$D =$J $
=$Q;$@G
@7 $C% (A
=FA9J=
F99 <).
Describe the
eligibility criteria
for membership of

4FJ9 $@

)7?$@

Compulsory

Voluntary
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3.4

the pension scheme
(if there are any
restrictions).
6% < 
@$C%
97G% $ 
$T9G 
?C @
;@EJ ;
Estimated number
of transferred
members and
beneficiaries?

)9HA  ?D:
)  ;@EJ:
@EJ:
,9D<:
Active:
Deferred:
Beneficiaries:
Date:

,8*- &$%<0A *8*< 3*" 30#!&<@<*Type of pension scheme
3.5

3.6

3.7

3.8

+79     T9C
4FA9J= F;=$@ %
F?H %; 6G % =FA9J=;
`F=  JE, F9H9AK$ $D
F9F?H D F;=$@
F?H .
Defined contribution
Are there investment options
and how many are there?
Where applicable, describe
the default option.
+79    F9JC.
69@?E F9H9AK$.
Defined benefit
Please describe.
4P9;@G
69@?E F9H9AK$.
Hybrid
Please describe.
}??
69@?E F9H9AK$.
Other
Please describe.

0%4%!- &$%<0A *8*< 3*" 30#!&<@<*Pension Scheme Rules

65585
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0)*1.- 30 5)*s5*#.&! - 0543<'&'- 50)*1@%
Benefits offered and conditions for acquisition of benefits
3.9

3.10

3.11

3.12

69H9AK$ $ <;D $ 
F9 T9G  F9JC.
Describe the types of benefits
offered.
69H9AK$ $%
F9VF7 % FG@$D D%
$  F9JC.
Describe the conditions for
acquisition of benefits.
69H9AK$ $=JG HH= %
@ F% $% F9 J.
Describe any guarantees
offered and who provides the
guarantees.
69H9AK$ F9G 7$%
F9 T9G% @?EK% @
F% $% F9 J.
Describe the additional
coverage offered and who
provides the additional
coverage.

69H9T :

69 J$ FG:

Description:

Provided by:

69H9T :

69 J$ FG:

Description:

Provided by:

* *- !,%0 $5!"#$%*- 6 0 <'% 30<0u*(; </% 50)*1@%;
Who is liable for the payment of benefits?
3.13
3.14

. .).1.6.-..)..
The IORP itself
}??D $9<
)A F? Q$ ,
T 9$ $D F? 9D
 < $D% $9<%.
Another company
If yes, please state company
name in full.

*
Yes
*

`J
No
`J

Yes

No

_9D$;$E 
FJ<9D D:

- ?D:

Employer:

Members:

 &+*).Contributions
3.15

69H9AK$ $=% $EF=%
 T9C F= @$PA??=
D J9D$;$E 
FJ<9D D (9H;G$D%) @
$  ?D.
Describe the types of
contributions paid by the
sponsoring undertaking
(employer) and by the
members.
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%4<'<0 4: !) 6)0+; </% 5)*- 9!<0+*)= <!1% 3@% 5)*u(.{!/% 30 (* 5@% $5*1)!@&!/%
30 8 30 /9=</% 30#@- 30 </% 0%<,&<* 1/% 5!) *$& 03@% &<* 1!,/% ; &*8"%09/%
1)'90< 3@% 5*&@%
Section 4: Description of technical provisions to be transferred and other obligations and
rights, as well as corresponding assets or cash equivalent thereof
4.1

4.2

4.3

?=$@G% F<@%  $%
F9% $T9A $J@ %
F9P? K% @ ?F %
=FJ9C % @ ;@C$
@7C% @  $ $< $J
F9= @A $J<
 ;E J9D$@A F A
Detailed table of technical
provisions to be transferred
and other obligations and
rights, as well as
corresponding assets or cash
equivalent thereof
5 ;J 9 $E $ $J<
9HD$@E @ $ $J<
F7D$@E $=
=$Q;$@E @7 $C$%
$A $D $T9A;
Will the assets and liabilities
of the pension scheme be
ring-fenced after the
transfer?
}?? @G%
J9D$;G$D D%
69@?E F9H9AK$.
Other financing rules
Please describe.

69% $T9A
$J@ % F9P? K%:
3F % =FJ9C %
@ ;@C$:

$< $J F9= @A $J<
(  ;E J9D$@A F A):
$< $J F9= @A $J<
(  ;E J9D$@A F A):

Technical provisions to
be transferred:
Other obligations and
rights:

Corresponding assets (or cash
equivalent thereof):
Corresponding assets (or cash
equivalent thereof):

*

`J

Yes

No

65588
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%4<'<0 5: 5*8! 3< 3= &<* 1!,0 <'- 5)*'6*"9!%'- .63) &'Section 5: Evidence of prior approval
5.1

IJ= F9 @ $< F;@$@A
$J< G$ D F?KDT< $ 
;T9G  ?C @ D
F?KDT< $  ;T9G 
;@EJ  J= ;C 
F9DHED H@9 D H $D
$T9A ET   $D 7@
7 <; (@$A F9<F$ D, @/
FG $D F?KDT< $ 
@F9 CF  $=%)
Has evidence been provided that a
majority of members and a majority
of the beneficiaries have given their
prior approval of the transfer in
accordance with national law?
(and/or a majority of their
representatives where applicable)

5.2

5.3

IJ= F9 @ $< F;@$@A
$J< G$  F?D9T9<% J$@A
 $=% G9=% $D% $T9A% J=
$7< $D ;A7 D $ 
;T9G  ?C @
;@EJ  ( /@ @$A F9<F$ D
$  @F9 CF  $=%) H@9 F9
FG $D =FP? $D% F9E %
<$D D%;
Has evidence been provided that
information on the conditions of
transfer were made available to the
members and beneficiaries concerned
(and/or their representatives, where
applicable) in a timely manner prior
to the making of this application?
IJ= F9 @ $< F;@$@A
$J< G$ D J9D$;$E 
FJ<9D D J ;C  F9DHED
H@9 D H $D $T9A; (TG 
=T< $$)
Has evidence been provided that the
sponsoring undertaking has given its
prior approval of the transfer? (if
applicable)

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021

Τεύχος B’ 5063/02.11.2021

%4<'<0 6:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

65589
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Section 6: Transfer resulting in cross-border activity
6.1

6.2

, F9$GD $T9A 7 @$? Q 
; =9@ ;9 $D9G$D$;
Will the proposed transfer result in crossborder activity?
)A , F9 ;9< $ $ +9A$% - - ?%
=F;J % (  F9<F$ D F= <
;T9$@G FG $ +9A$% - - ?%
@$H H % $= $T 9$% .).1.6.).
If yes, please specify the relevant host
Member State (if other than the home
Member State of the transferring IORP).

*

`J

Yes

No

/// @A$ 7 =FHH9 %/ =FPA?? /=FPA??= $D F9FA
<$D D @
F $FC/F $FE $D @9<P @ F?D9G$D$ $  F$   $% 9 $ % F=
$ 7D@ F9FA .
4FH9T FG G? $
Q= ;$D  F9G F

/$FC=/.<$?%

,9D<,

I/We submit the above application and declare that, to the best of our knowledge and belief, the
information given in this application form is correct and complete.

Signed by all authorised person(s)

Name/Title

Date of Application,
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F9$GD% ; =9@ % ;9 $D9G$D$% @ $ 
;9 $D9$ $  F=  @< $ .).1.6.-..).. F< $=
F9G$%
69@?E H $D F9J F9$ 9 F?D9T9C
J$@A  $D F9$GD ; =9@
;9 $D9G$D$ G  T9A:
1. $D ;@D$@ ; $= .).1.6.-..)..
2. $D @@ @$A $ D $= .).1.6.-..)..
3. $  ?D $= @D$@E 1=P=?<=, $ F9G F
F=  @E F9H$@A $D ;<@D D $= .).1.6...).., $ F9G F F=  @E $% P @ % ?$=9H<%
(?H $ %,  $9@G% ?H@$ %, ;J9 $ %
@;E ) @ $  ?D $D% )F;=$@ % )F$9F %.
)A =FA9J=, F9 @< $ F9$ 9 HH9T H $D
$@D9< D $  F?D9T9C $= D<= 2.2.

01! ) &<;- <* 1!,/% %!)6'< 3*"
2.4

2.5

2.6

J9 $ % $J<  9HD$@E
4FA9J @AF% Q $9@G% ;J9 $ % $J< 
9HD$@E / PA  EP D%;
)A F? Q$ , F9@?E  =F?D9 7E $
9HD$@E.
`:
/ D:
.D?.:
E-mail:
5$TE?@%
4FA9J 7$TE?@%;
F$< $ +9A$% - - ?% =F;J % $ ;9 G
7$TE?@ (A979 33 $D% /;DH<% IORP II);
)A F? Q$   F; F$ FG $  $ 9 ,
F9@?E  =F?D9 7E $ $J< $=
7$TE?@.

*

`J

$J< $= ;J9 $

*

`J

N

`J

$J< 

`:
/ D:
.D?.:
E-mail:
69@?E  F D7< D =FP? $  F9@A$ HH9AT  (GF % J= $9FFD7<)
+G% =$Q;$@E @7 $C$%
( =FP?D7E $D ??D@ @ $D HH?@
H?C )
)FPP< D $D% @@ % ; = D% $D%
J9D$;$E % FJ<9D D%
 ? D 9JC )F;=$@ % 6?$@ %
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1=T < ;J<9 D% $QE $= I.).1.6.-..).. @
$D% J9D$;$E % FJ<9D D%
1J ; J9D$;G$D D% ( =F9?P   $ 
PA   H $ =F?H G $  $J@C F9P? K 
@ $   T9C)
69GH9  T9C / F?D9 C
)@$ % @ F9P? K% H $
@G $D, $% F;G %, $D Q ?QD $  $J@C
F9P? K  @ $  $J<  9HD$@E
;< Q?GHD D +;E 
?H $@ -? $D
I@7 D $ $<J D% F9= @C $J<  @
=FJ9C  
?=$@ F9H9T $  F9% $T9A $J< 
1=F?D9 $@A HH9T
)A @AF FG $  $ 9 ; J= =FP?D7<
$=$GJ9  $D <$D D H $F<D D% $D% F9G7 D%
$= .).1.6.-..).. H A @D D ; =9@ %
;9 $D9G$D$%, F9@?E  ;=@9 7<  ?GH%
$D% D =FP? %.

/// @A$ 7 =FHH9 %/ =FPA?? /=FPA??= $D F9FA
<$D D @
F $FC/F $FE $D @9<P @ F?D9G$D$ $  F$   $% 9 $ % F=
$ 7D@ F9FA .
4FH9T FG G? $
Q= ;$D  F9G F

/$FC=/.<$?%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02050630211210028*

