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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ (ΕΤΕΑΠΕΠ)».
--------Στην Αθήνα σήµερα στις δεκαοκτώ (18), του µήνα
Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013),
ηµέρα ∆ευτέρα, στο γραφείο µου που βρίσκεται στην οδό
Ρώµα αριθµός 5 – 2ος όροφος, ιδιοκτησίας µου, σ’ εµένα
τη

Συµβολαιογράφο

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Αθηνών

ΟΥΡΑΝΙΑ

Π.

µε ΑΦΜ 043944975 της ∆.Ο.Υ. ∆’

Αθηνών, κάτοικο Παλ. Φαλήρου, παρουσιάστηκαν οι µη
εξαιρούµενοι από το Νόµο: 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
του Χαραλάµπους και της Αννας, γεννηµένος στον Αγ.
Αρσένιο Νάξου, το 1959, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος
Αθηνών (οδός Τζουµαγιάς αριθµός 6), κάτοχος δελτίου
ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, µε αριθµό ΑΑ 008975/2004
µε ΑΦΜ 026502821 της ∆.Ο.Υ. ΙΘ’ Αθηνών, ο οποίος
ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
–

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ

ΣΤΑ
ΧΗΜΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΠΟΕΠ∆ΧΒ), που εδρεύει στην Αθήνα και
συστήθηκε µε το από 3-2-2005 καταστατικό το οποίο
εγκρίθηκε µε την αριθµό 4017/2005 απόφαση του
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Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε
µε την υπ’ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου
δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του
βιβλίου αναγνωρισµένων σωµατείων, µε αύξοντα αριθµό
19 και θεωρήθηκε την 27-2-2008 από τον Γραµµατέα του
Πρωτοδικείου
προσαρτάται

Αθηνών,
στο

αντίγραφο

παρόν,

το

του

τελευταίο

οποίου
διοικητικό

συµβούλιο που διοικεί την οµοσπονδία συµπληρώθηκε
και ανασυγκροτήθηκε την 19-12-2012 και 11-1-2013,
αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και 2)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΥΣΙΑ∆ΗΣ του Θεοδοσίου και
της Αγγελικής, γεννηµένος στη ∆ράµα ∆ράµας, το 1964,
ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαριλάου Θεσσαλονίκης
(οδός Γιάννη Αγγέλου αριθµός 10), κάτοχος δελτίου
ταυτότητας του Τ.Α. Χαριλάου, µε αριθµό ΑΖ 168212/
2007, µε ΑΦΜ 036417743 της ∆.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, ο
οποίος ενεργεί στο παρόν ως Γενικός Γραµµατέας της
πιο

πάνω

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η – ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΠΟΕΠ∆ΧΒ), οι οποίοι
εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράψουν το παρόν µε το από
16-2-2013 πρακτικό του17ου Γενικού Συµβουλίου της πιο
πάνω

Οµοσπονδίας

υπογραφή

του

και

ζήτησαν

παρόντος

µε

το

τη

σύνταξη

οποίο

και

δήλωσαν,

συµφώνησαν και αποδέχτηκαν την αυτοδίκαιη εκ του
νόµου

µετατροπή

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

του

«ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ (ΤΕΑΠΕΠ)» του ΝΠ∆∆ «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
(ΤEAIT)»

σε

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΠΙ∆,

ΜΕ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΗΝ

ΤΟΜΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ

(ΕΤΕΑΠΕΠ)» και το οποίο θα έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ «ΕΤΕΑΠΕΠ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ- Ε∆ΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ –
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
1.- Με το παρόν καταστατικό ο «Τοµέας Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» του
ΝΠ∆∆ «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα
(ΤΕΑΙΤ)», ο οποίος κατά το Ν. 3655/2008 αποτελεί
καθολικό διάδοχο του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ταµείο
Επικουρικής

Ασφάλισης

Προσωπικού

Εταιρειών

Πετρελαιοειδών», µετατρέπεται αυτοδικαίως, σε ΝΠΙ∆
υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και λειτουργεί
βάσει των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2012, σύµφωνα
µε το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 και κατόπιν της
απόφασης της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης
των ασφαλισµένων (απόφαση του ∆.Σ. της «Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας

Εργαζοµένων

στα

Πετρελαιοειδή

∆ιυλιστήρια και Χηµική Βιοµηχανία (ΠΟΠ∆ΧΒ)», που
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα κατά τη
συνεδρίαση του την 4.4.2012, (στο εξής «Οµοσπονδία»).
1.1.- Ειδικότερα, ο προαναφερθείς Τοµέας µετατρέπεται
σε Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης και λειτουργεί
βάσει των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002 µε την
επωνυµία

«Επαγγελµατικό

Ταµείο

Επικουρικής

Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών 3
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ΝΠΙ∆» (εφεξής ΕΤΕΑΠΕΠ ή Ταµείο). Σε ξενόγλωσσα
κείµενα η επωνυµία του Ταµείου αποδίδεται σε πιστή
µετάφραση. Στην Αγγλική γλώσσα, η επωνυµία του
Ταµείου είναι “Occupational Supplementary Pension
Fund of Personnel of Petrochemical Companies”.
2.- Η ασφάλιση στο ΕΤΕΑΠΕΠ είναι υποχρεωτική. Το
ΕΤΕΑΠΕΠ διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των αρ. 7 και 8 του Ν.
3029/2002 όπως τροποποιούνται, από τις εκάστοτε
Υπουργικές

Αποφάσεις,

που

εκδίδονται

κατ’

εξουσιοδότηση των Νόµων αυτών καθώς και από το
παρόν Καταστατικό

και

τον Εσωτερικό Κανονισµό

Λειτουργίας του. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στον
έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
3.- Έδρα του ΕΤΕΑΠΕΠ είναι ο ∆ήµος Αθηναίων.
4.- Τα γραφεία του Ταµείου µπορούν να µεταφέρονται
εντός των ορίων του Νοµού Αττικής µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Οι σχετικές αποφάσεις
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
5.- Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
ιδρυθούν υποκαταστήµατα και γραφεία στην ηµεδαπή ή
στην αλλοδαπή. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται
στο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
6.-

Η σφραγίδα του ΕΤΕΑΠΕΠ φέρει την επωνυµία

αυτού και το αρχικό έτος ίδρυσής του (1943) καθώς και το
έτος µετατροπής του (2013) και αναγράφει ότι το Ταµείο
αποτελεί διάδοχο του πρώην ΤΕΑΠΕΠ.
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7.- Στο Ταµείο µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών
Πετρελαιοειδών του ΝΠ∆∆ ΤΕΑΙΤ ανεξάρτητα από τη
χρονική

περίοδο

ασφαλισµένοι

και

ασφάλισης

τους.

συνταξιούχοι

Οι

παραπάνω

διέπονται

από

τις

διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
8.- Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του
µετατρεπόµενου
Προσωπικού

Τοµέα

Εταιρειών

Επικουρικής

Ασφάλισης

Πετρελαιοειδών

του

ΝΠ∆∆

ΤΕΑΙΤ, η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι εισφορές
και κάθε άλλο έσοδο, που προβλέπονται από τις
ισχύουσες

διατάξεις

υπέρ

αυτού,

µεταφέρονται

αυτοδικαίως εκ του νόµου από την έγκριση του παρόντος
καταστατικού και την έναρξη της λειτουργίας του.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
1.- Σκοπός του Ταµείου είναι η υποχρεωτική επικουρική
ασφάλιση

των

ασφαλισµένων

του

άρθρου

4

του

παρόντος για τη χορήγηση σε αυτούς χρηµατικών
παροχών µε τη µορφή µηνιαίας σύνταξης σε περίπτωση
γήρατος

ή

αναπηρίας

καθώς

και

τη

χορήγηση

χρηµατικών παροχών µε τη µορφή µηνιαίας σύνταξης
στα µέλη της οικογένειάς τους στην περίπτωση θανάτου
του προστάτη ασφαλισµένου ή συνταξιούχου κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν.
2.- Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου,
που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία του άρθρου
14.7 του παρόντος, το Ταµείο µπορεί να ιδρύσει και
άλλους κλάδους ασφαλιστικής προστασίας.
ΆΡΘΡΟ 3
5
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Το ΕΤΕΑΠΕΠ ιδρύεται για αόριστο χρόνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1.-

Μέλη

του

Ταµείου

καθίστανται

αυτοδίκαια

τα

πρόσωπα τα οποία κατά τη µετατροπή του Τοµέα
Επικουρικής

Ασφάλισης

Προσωπικού

Εταιρειών

Πετρελαιοειδών» (ΤΕΑΠΕΠ) του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
«Ταµείο

Επικουρικής

Ασφάλισης

Ιδιωτικού

Τοµέα

(ΤΕΑΙΤ)» στο παρόν ΝΠΙ∆ και τη δηµοσίευση του
καταστατικού αυτού είναι ασφαλισµένα στον Τοµέα
Επικουρικής

Ασφάλισης

Προσωπικού

Εταιρειών

Πετρελαιοειδών» (ΤΕΑΠΕΠ) του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
«Ταµείο

Επικουρικής

Ασφάλισης

Ιδιωτικού

Τοµέα

(ΤΕΑΙΤ) ή συνταξιούχοι αυτού.
2.- Ασφαλίζεται, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, από την
ηµέρα γέννησης του δικαιώµατος αµοιβής της εργασίας
του χωρίς καµία εξαίρεση, το απασχολούµενο, µε
σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας οποιασδήποτε
διάρκειας, τύπου και µορφής και ανεξάρτητα από το
είδος, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του,
προσωπικό των δραστηριοποιούµενων στην Ελλάδα
Εταιριών Πετρελαιοειδών. Οι Εταιρίες Πετρελαιοειδών,
όσες δηλαδή δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο µε την
εισαγωγή,

εµπορία

και

διακίνηση

πετρελαιοειδών,

υγραερίων και συναφών υγρών ή αερίων προϊόντων, ήτοι
ενδεικτικά βενζίνης, φωτιστικού πετρελαίου, ακάθαρτου
πετρελαίου, ορυκτελαίων, µαζούτ, υγραερίου, βιοντίζελ
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κλπ, θα καλούνται στο εξής «εργοδότριες εταιρίες» και θα
καταβάλουν τις εισφορές, που ορίζονται από το Νόµο και
το παρόν Καταστατικό.
3.- Η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων συνεχίζεται
και κατά τον άνευ αποδοχών από τις εργοδότριες εταιρίες
γενικώς χρόνο της απουσίας τους, κατά τον οποίον δεν
παρέχεται

ή

δεν

έχει

παρασχεθεί

εργασία

στην

εργοδότρια εταιρία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της
εργασιακής τους σχέσης ή σύµβασης µε αυτήν, ήτοι
ενδεικτικά: α) λόγω άδειας άνευ αποδοχών, β) λόγω
ασθένειας, γ) στράτευσης, δ) γονικής άδειας, (ε) λόγω
εργασίας στο εξωτερικό ή/και στο εσωτερικό εφόσον η
απασχόληση έγινε µε απόσπαση, σύµβαση δανεισµού
και γενικότερα µε εντολή της εργοδότριας εταιρίας.
4.- Η ασφάλιση στο Ταµείο είναι υποχρεωτική και η
ιδιότητα

του

ασφαλισµένου

δεν

εξαρτάται

και

δε

συνδέεται σε καµία περίπτωση µε τη συµµετοχή του
ασφαλισµένου

σε

συνδικαλιστική

οργάνωση

ή

σε

επαγγελµατική ένωση εργαζοµένων.
5.- Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης: Οποιοσδήποτε
εργαζόµενος

ή

εργαζόµενη,

που

έχει

διατελέσει

ασφαλισµένος/η του Ταµείου δικαιούνται να συνεχίσει
προαιρετικά την ασφάλισή του.
Ο προαιρετικά ασφαλιζόµενος στο Ταµείο υποχρεούται
να καταβάλει κάθε µήνα το ποσό της εισφοράς του
ασφαλισµένου και του εργοδότη, που υπολογίζεται επί
του µέσου όρου των πάσης φύσεως αποδοχών του
24µηνου πριν από τη διακοπή της εργασίας του.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΩΛΕΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
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Η ιδιότητα του ασφαλισµένου χάνεται σε περίπτωση
παραίτησης, απόλυσης ή συνταξιοδότησής του. Σε
περίπτωση, που ο ασφαλισµένος µετά την τυχόν
απώλεια της ιδιότητάς του ως ασφαλισµένου, έχει
δικαίωµα

προαιρετικής

ασφάλισης

και

ασφαλισθεί

προαιρετικά, η ιδιότητα του ασφαλισµένου διατηρείται.
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ τηρεί Μητρώο Ασφαλισµένων, όπου
καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους και ιδίως
τα παρακάτω:
(α) Στοιχεία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και αριθµός
φορολογικού µητρώου.
(β) Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Αριθµός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
(γ)

Η

επωνυµία

της

εργοδότριας

εταιρίας,

όπου

απασχολείται ο Ασφαλισµένος.
(δ) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών και ο χρόνος
καταβολής τους.
(ε) Τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του ατοµικού λογαριασµού
του ασφαλισµένου.
(στ)

Το

απογραφικό

συµπληρώνεται

κατά

δελτίο
την

ασφαλισµένου,

υποβολή

της

που

αίτησης

υπαγωγής, ο αριθµός µητρώου ασφαλισµένου και η
ηµεροµηνία κτήσης της ιδιότητας του ασφαλισµένου.
2.- Οι νέοι ασφαλισµένοι παίρνουν, κάθε φορά, τον
επόµενο αριθµό µητρώου, ανεξάρτητα εάν µέχρι αυτόν
αριθµούνται
ασφαλισµένοι.

και
Το

διαγραφέντες
Ταµείο

τηρεί,

ή

αποβιώσαντες

επίσης,

Μητρώο

∆ιαγραφέντων και Αποβιωσάντων, ενώ µε απόφαση του
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∆ιοικητικού

Συµβουλίου

µπορεί

να

καθιερωθεί

επιβοηθητικά και Αλφαβητικό Μητρώο Ασφαλισµένων.
3.- Στο Ταµείο τηρείται Ατοµικός Φάκελος Ασφαλισµένου
(Α.ΦΑ.ΑΣΦ), µε αύξοντα αριθµό εκείνο του Μητρώου
Ασφαλισµένων που αντιστοιχεί στον Ασφαλισµένο, όπου
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε τον ασφαλισµένο
έγγραφα τόσο κατά την εγγραφή του όσο και µετέπειτα.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1.-

Για

τους

διαδοχικά

σε

Επαγγελµατικής

ασφαλισµένους,

που

ασφαλίσθηκαν

περισσότερα

από

ένα

Ταµεία

Ασφάλισης

(στο

εξής

ΤΕΑ),

εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ. 7 παρ. 10 και 11 του Ν.
3029/2002, των κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόµου
Υπουργικών Αποφάσεων.
2.-

Σε

περίπτωση,

που

ο

ασφαλισµένος

αλλάζει

επαγγελµατική δραστηριότητα ή διακόπτει την εργασία
του και διαγράφεται από το Ταµείο δικαιούται διαζευκτικά:
α) να µεταφέρει τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα του σε
άλλο ταµείο υποχρεωτικής επικουρικής - επαγγελµατικής
ασφάλισης ή σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης που
λειτουργεί

στο

χώρο

της

απασχόλησής

του,

κατ’

εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας. β) Να λάβει την
παροχή, που του αναλογεί σε σχέση µε το χρόνο
παραµονής του στο Ταµείο, όταν συµπληρώσει τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη θεµελίωση του
δικαιώµατος σε παροχή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 7 παρ. 10 και 11 του Ν. 3029/2002, και της
ΥΑ.Φεπαγγ.Ασφ.43/13-11-2003,
2003), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 8
9

(ΦΕΚ

1703Β/19-11-
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1.- Όλοι οι Ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ δικαιούνται ίσης
µεταχείρισης.
2.- Κάθε ασφαλισµένος δικαιούται ενηµέρωσης από το
ΕΤΕΑΠΕΠ, ιδίως ως προς:
(α) Τα επιµέρους δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
έναντι του Ταµείου.
(β) Τις οικονοµικές, τεχνικές και λοιπές παραµέτρους της
ασφαλιστικής του σχέσης.
(γ) Τις αλλαγές στους κανόνες, που διέπουν το καθεστώς
ασφάλισής του στο Ταµείο.
(δ) Τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Ταµείου.
(ε) Το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερµατισµού
της απασχόλησης του ή αλλαγής της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταµείο.
(στ) Για τις ρυθµίσεις περί µεταφοράς των δικαιωµάτων
του σε άλλο ΤΕΑ.
3.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε µία οικονοµική, τις
οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των
ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσµατα ελέγχου της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής. Κάθε ασφαλισµένος δικαιούται να
λαµβάνει

µε

δικές

του

δαπάνες

αντίγραφο

των

παραπάνω εγγράφων.
4.- Οι ασφαλισµένοι έχουν δικαίωµα υποβολής στο
ΕΤΕΑΠΕΠ

αιτήσεων

για

τη

χορήγηση

διάφορων

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται
αµέσως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σε πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο για την επεξεργασία τους.
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5.- Το Ταµείο έχει υποχρέωση να χορηγεί στους
ασφαλισµένους ετησίως, µε δική του δαπάνη, βεβαίωση
για τις προσωπικές εισφορές τους κατά την 31η
∆εκεµβρίου του έτους, καθώς και γραπτή ενηµέρωση για
τα ποσά των ατοµικών τους λογαριασµών κατά την ίδια
ηµεροµηνία.
6.- Οι ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ διατηρούν δικαίωµα
διαγραφής

λόγω

αλλαγής

επαγγελµατικής

δραστηριότητας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Οι ασφαλισµένοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε
τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, του Καταστατικού
και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις
αποφάσεις των οργάνων του. Οι ασφαλισµένοι πρέπει να
ελέγχουν την έγκαιρη τακτοποίηση των οικονοµικών
υποχρεώσεων των ιδίων και της εργοδότριας εταιρίας
προς το ΕΤΕΑΠΕΠ. Να σέβονται και να εφαρµόζουν τις
αποφάσεις

της

∆ιοίκησης

του

Ταµείου

και

των

Κανονισµών του Ταµείου, εφόσον αυτές λαµβάνονται
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το Καταστατικό.
Να ενηµερώνουν το Ταµείο και να του παρέχουν κάθε
πληροφορία, που µπορεί να καταστήσει ευχερή και
αποτελεσµατική, την άσκηση του ελέγχου για την
υπαγωγή στην ασφάλιση και την κανονική πληρωµή των
εισφορών των ασφαλισµένων του και των εν γένει πόρων
του.
ΑΡΘΡΟ 10
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
∆ΕΛΤΙΟ
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1.- Για την ικανοποίηση του δικαιώµατος ενηµέρωσης των
ασφαλισµένων του, το Ταµείο υποχρεούται µετά το
κλείσιµο κάθε οικονοµικής χρήσης, να αποστέλλει µε
δαπάνες του σε κάθε ασφαλισµένο ειδικό ενηµερωτικό
δελτίο.
2.- Το Ταµείο υποχρεούται µετά το κλείσιµο κάθε
οικονοµικής χρήσης να αποστέλλει σε κάθε ασφαλισµένο,
βεβαίωση για τις εισφορές, που έχει καταβάλει για
φορολογική χρήση.
3.- Το Ταµείο υποχρεούται µετά το κλείσιµο κάθε
οικονοµικής χρήσης, να αποστέλλει σε όλους τους
ασφαλισµένους ενηµερωτικό σηµείωµα για το χρόνο
ασφάλισής τους και την αξία της παροχής τους, όπως
αυτή προκύπτει από την τηρούµενη ατοµική τους µερίδα
κατά το άρθρο 33.3 του παρόντος Καταστατικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΆΡΘΡΟ 11
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ είναι:
1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
2.- Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Ο τρόπος επιλογής, λειτουργίας καθώς και τα προσόντα
των µελών των Οργάνων του ΕΤΕΑΠΕΠ καθορίζονται
από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου.
ΆΡΘΡΟ 12
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ διοικείται από εννεαµελές (9µελές)
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
1.1.- Τρία (3) τακτικά µέλη µε τα αντίστοιχα τρία (3)
αναπληρωµατικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται
12
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από το Σύνδεσµο Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών
Ελλάδος (στο εξής ΣΕΕΠΕ).
1.1.1.- Σε περίπτωση, που ο ΣΕΕΠΕ παραλείπει το
διορισµό των µελών της παραγράφου 1.1 του παρόντος,
το διορισµό πραγµατοποιεί η Οµοσπονδία.
1.2.-

Ένα

(1)

τακτικό

µέλος

και

το

αντίστοιχο

αναπληρωµατικό του, το οποίο επιλέγεται και ορίζεται
από την Οµοσπονδία.
2.- Πέντε (5) τακτικά µέλη και τα αντίστοιχα (5)
αναπληρωµατικά
αντιπροσώπους
Οµοσπονδίας
εργαζοµένων,

τους,
των
που

που

εκλέγονται

σωµατείων
προέρχονται

απασχολούνται

–

από
µελών

από
σε

τους
της

σωµατεία
επιχειρήσεις

εµπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίοι έχουν νοµιµοποιηθεί
κατά το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της
Οµοσπονδίας. Τουλάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω
µέλη και το αντίστοιχο ένα (1) αναπληρωµατικό του θα
πρέπει να είναι συνταξιούχος του ΕΤΕΑΠΕΠ.
2.1.- Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται, πριν τη λήξη της
θητείας της απερχόµενης κάθε φορά διοίκησης του
ΕΤΕΑΠΕΠ και διενεργούνται σε τόπο, που ορίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. Στον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του

ΕΤΕΑΠΕΠ

δύναται

να

προβλεφθεί η δυνατότητα πανελλαδικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και
ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως ψηφοφορίας η οποία θα
παρέχει εχέγγυα περί της µυστικότητας, αµεσότητας και
προσωπικότητας της ψήφου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
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3.- Πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών
αναρτάται σε εµφανές σηµείο στην έδρα του Ταµείου,
καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο τουλάχιστον
10 ηµέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Η πρόσκληση για τη
διενέργεια αρχαιρεσιών δύναται να αποστέλλεται στα
µέλη του Ταµείου και µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
4.- Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν άπαντες οι
ασφαλισµένοι στο ΕΤΕΑΠΕΠ.
5.- Η εκλογή των ως άνω µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και
οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριµελή εφορευτική
επιτροπή, που εκλέγεται την ηµέρα διεξαγωγής των
εκλογών από τους αντιπροσώπους της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, µεταξύ των µελών του ΕΤΕΑΠΕΠ
που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Ο πρόεδρος
της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα µέλη της. Η
εφορευτική επιτροπή µεριµνά για τη διεξαγωγή των
εκλογών, καταµετρά τις ψήφους, και ανακηρύσσει τους
πέντε εκλεγέντες και τους πέντε αναπληρωµατικούς
αυτών. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρακτικά για τις
εκλογές, που καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο του Ταµείου.
5.1.- Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά
όλοι οι υποψήφιοι για το ∆.Σ., ο δε αντιπρόσωποςεκλογέας δύναται να σηµειώσει µέχρι πέντε (5) σταυρούς
προτίµησης.
6.- Οι αιτήσεις υποψηφιότητας από όσους το επιθυµούν,
υποβάλλονται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου
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µέχρι την 12η µεσηµβρινή ώρα της προπαραµονής των
εκλογών.
7.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει τις υποψηφιότητες
και όσες είναι σύµφωνες µε το Καταστατικό και το Νόµο
τις περιλαµβάνει στον αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων,
αντίγραφο

του

οποίου

αναρτάται

µέχρι

12η

την

µεσηµβρινή ώρα της παραµονής των εκλογών στους
πίνακες ανακοινώσεων του Ταµείου καθώς και στην
ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ως επίσης και στην
ιστοσελίδα

της

Οµοσπονδίας.

Ο

κατάλογος

των

υποψηφίων υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή, η
οποία ανακηρύσσει τους υποψηφίους.
8.- Ενστάσεις από όσους έχουν έννοµο συµφέρον κατά
του πίνακα υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική
επιτροπή.
9.- Η θητεία των µελών είναι τετραετής.
10.- Σε περίπτωση προσωρινού κωλύµατος, η θέση
τακτικού µέλους καλύπτεται από τον αναπληρωτή του.
11.- Τα µέλη του ∆.Σ., των παραγράφων 1.1 και 1.2 του
παρόντος, µε απόφαση των φορέων – οργάνων, που τα
ορίζουν:
11.1.- ∆ύναται να ανακαλούνται και να αντικαθίστανται
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Η ανάκληση
γνωστοποιείται από τον ανακαλούντα µε έγγραφο προς
το Ταµείο,
11.2.-

υποχρεωτικά

αντικαθίστανται

σε

περίπτωση

θανάτου, ή όταν χάνονται ή µεταβάλλονται στο πρόσωπό
τους οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων
διορίσθηκαν στο ∆.Σ του Ταµείου κατά τα ανωτέρω ή
όταν εκπίπτουν από την ιδιότητα του µέλους του.
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12.- Η απώλεια για οποιοδήποτε λόγο της ιδιότητας του
τακτικού µέλους του ∆.Σ. του Ταµείου, δε συµπαρασύρει
αυτοδίκαια

και

την

ιδιότητα

του

αντίστοιχου

αναπληρωµατικού µέλους.
13.- Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. του
Ταµείου, που ορίζονται ή αντικαθίστανται σε κάθε
περίπτωση γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στο Ταµείο µε
έγγραφο εκείνου, που τα ορίζει.
14.- Ειδικότερα η επίδοση του εγγράφου αυτού γίνεται:
α) µέσα σε δέκα (10) µέρες από τη γνωστοποίηση της
ανάκλησης, στην περίπτωση της παραγράφου 11.1 και
11.2 του άρθρου αυτού.
β) µέσα σε δέκα (10) µέρες από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή των µελών
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
ΆΡΘΡΟ 13
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
1.- Τα µέλη του ∆.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ συνέρχονται σε
πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότησή τους σε σώµα
εντός δέκα (10) ηµερών από την εκλογή τους. Η πρώτη
συνεδρίαση πραγµατοποιείται ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του, στο άρθρο 12 παράγραφος 1.2,
υποδειχθέντος

µέλους

στην

οποία

αναγράφεται

η

ηµεροµηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέµα της συνεδρίασης
και εκλέγονται από τα µέλη του ∆.Σ. ο Πρόεδρος, ο
Αναπληρωτής

Πρόεδρος,

ο

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος.
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Αντιπρόεδρος,

ο
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2.- Τα καθήκοντα των µελών του ∆.Σ. καθορίζονται
ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.- ∆εν επιτρέπεται να εµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αξιώµατα των
µελών του ∆.Σ. του Ταµείου.
4.- Το νέο ∆.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ παραλαµβάνει από το
προηγούµενο ∆.Σ., µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών
από τη συγκρότησή του σε σώµα, τα βιβλία, τη διοίκηση
και τη διαχείριση του ΕΤΕΑΠΕΠ και υπογράφονται
σχετικά πρωτόκολλα, που φυλάσσονται στο αρχείο του
Ταµείου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύµατος ή
καθυστέρησης, η παραλαβή γίνεται µε απογραφικό
πρωτόκολλο παραλαβής.
5.-

Στο

ενδιάµεσο

χρονικό

διάστηµα,

µέχρι

τη

συγκρότηση του νέου ∆.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ σε σώµα και
την παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης,
παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόµενου ∆.Σ.
6.- ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη του διοικητικού
συµβουλίου του Ταµείου όσοι :
6.1.- Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6.2.- Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα

µε

αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
6.3.- Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε
κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη,
κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση
παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία και για οποιοδήποτε
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συναφές µε τα προηγούµενα αδίκηµα. Επίσης όσοι έχουν
παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή
πληµµέληµα για τα παραπάνω αδικήµατα, ακόµη και αν
το αδίκηµα έχει παραγραφεί.
6.4.- Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
6.5.- Όσοι τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.
7.- Αποτελεί ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα µέλους του ∆.Σ
του Ταµείου:
7.1.- Η οποιασδήποτε φύσης εργασιακή σχέση µε το
Ταµείο,

µε

εξαίρεση

του

Προέδρου,

και

του

Αντιπροέδρου, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι πλήρους ή
µερικής απασχόλησης.
7.2.- Κάθε συµµετοχή σε όργανα διοίκησης, του µέλους
του ∆.Σ. ή του συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας µέχρι και του β’ βαθµού µε το φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, που διαχειρίζεται την περιουσία του
Ταµείου, ή αναλαµβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και
προµήθειες του Ταµείου.
ΆΡΘΡΟ 14
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.- Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µια (1) φορά
το

µήνα.

Οι

συνεδριάσεις

του

∆.Σ

µπορούν

να

πραγµατοποιούνται και µε τηλεδιάσκεψη.
2.-

Το

∆.Σ.

συνέρχεται

επίσης

και

σε

έκτακτες

συνεδριάσεις στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά την κρίση του Προέδρου, β) κατόπιν έγγραφης
αίτησης τριών (3) τουλάχιστον τακτικών µελών, που
επιδίδεται στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του για
συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται
επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση.
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2.1.- Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση ∆.Σ. µε τα
θέµατα, που αναγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό
συζήτηση θέµατα αναγράφονται πρώτα στην ηµερήσια
διάταξη της επόµενης τακτικής συνεδρίασης.
3.- Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ.
προϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του
Προέδρου και σε περίπτωση αδράνειας, ή οποιουδήποτε
κωλύµατος του κατά σειρά: του Αναπληρωτή Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου,
στην οποία αναγράφονται επί ποινή απαραδέκτου η
ηµεροµηνία, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, και η οποία κοινοποιείται
απαραιτήτως στα µέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης
στα µέλη λαµβάνει χώρα δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες
πριν τη συνεδρίαση. Σύντµηση της προθεσµίας αυτής
επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η
οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο
που τον αναπληρώνει. Λήψη αποφάσεων για θέµατα που
δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη επιτρέπεται
µόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα
µέλη του ∆.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει.
4.- Αν µέλος του ∆.Σ. κωλύεται να παραστεί σε
συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, προκειµένου να ειδοποιηθεί ο
αναπληρωτής του, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως
απών. Αδικαιολόγητη απουσία µέλους ∆.Σ. από τρεις (3)
ή δικαιολογηµένη απουσία από δέκα (10) διαδοχικές
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τακτικές συνεδριάσεις του ∆.Σ., εκπίπτει από την ιδιότητα
του µέλους του ∆.Σ. και ζητείται η αντικατάστασή του.
5.- Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. δύναται να παρίσταται
χωρίς ψήφο ο ∆ιευθυντής του Ταµείου, ο νοµικός
σύµβουλος, και ο γραµµατέας, που τηρεί τα πρακτικά.
Επίσης µπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωµα ψήφου
τα

αναπληρωµατικά

µέλη

του

∆.Σ.

καθώς

και

οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εφόσον η παρουσία
του κρίνεται χρήσιµη από το ∆.Σ..
6.- Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σε
αυτό τουλάχιστο επτά (7) µέλη του. Εάν κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε
λύεται η συνεδρίαση και παραµένουν ισχυρές µόνο οι
µέχρι εκείνη τη στιγµή, εν απαρτία ληφθείσες αποφάσεις
του ∆.Σ..
7.-

Οι

αποφάσεις

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

λαµβάνονται µε πέντε τουλάχιστον ψήφους (5). Οι
αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε επτά (7) τουλάχιστον
ψήφους στις εξής περιπτώσεις:
(α) που ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής
προστασίας (παρ. 2 του άρθρου 2).
(β) που αποφασίζει για τη µεταβολή και αναπροσαρµογή
των εισφορών (κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3.4 του
άρθρου 16).
(γ) που αποφασίζει για την τροποποίηση ή συµπλήρωση
του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας (κατά τα οριζόµενα στη παρ. 3.25 του
άρθρου 16 και του άρθρου. 39).
(δ) που αποφασίζει για την τοποθέτηση – επένδυση των
κεφαλαίων (κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3.28 του
άρθρου 16).
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(ε)

που

αποφασίζει

για

την

αγορά,

εκποίηση,

υποθήκευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων
(κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3.30 του άρθρου 16).
(στ) που αποφασίζει για τον υπολογισµό και την κάλυψη
µε ασφαλιστική τοποθέτηση των αποθεµατικών (κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 36) καθώς και την επένδυση του
µαθηµατικού αποθέµατος (κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
38)
(ζ) που αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταµείου µε
άλλα οµοειδή Ταµεία (κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40).
8.- Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του ∆.Σ.
τηρούνται

πρακτικά

σε

ειδικό

βιβλίο,

τα

οποία

υπογράφονται την ηµέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο
πριν από την επόµενη συνεδρίαση. Με απόφαση του ∆.Σ.
µπορεί να τηρούνται τα πρακτικά και µε µαγνητοφώνηση.
Τα πρακτικά τίθενται υπόψη σε όλα τα παρόντα στην
οικεία συνεδρίαση µέλη και επικυρώνονται από αυτά µε
την υπογραφή τους το αργότερο πριν από την επόµενη
συνεδρίαση του ∆.Σ.. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων
θεωρούνται
τουλάχιστον

επικυρωµένα
από

τόσα

εφόσον

παρόντα

υπογράφονται

κατά

τη

σχετική

συνεδρίαση µέλη του, όσα κατά το Καταστατικό ήταν
απαραίτητα για τη λήψη της συγκεκριµένης απόφασης.
9.- Το ∆.Σ. του Ταµείου συνεδριάζει στα Γραφεία του ή σε
άλλο χώρο στην περιοχή της έδρας του, που καθορίζεται
µε απόφασή του. Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορούν να
πραγµατοποιούνται και µε τηλεδιάσκεψη.
10.- Λοιπά θέµατα διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ, που
αφορούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην
εκπροσώπησή του, στις αρµοδιότητες για την εσωτερική
του λειτουργία, στα σχετικά µε τη διοίκηση λειτουργικά
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έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των µελών της
διοίκησης κ.λ.π., εφόσον δεν ορίζονται µε το παρόν
καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.
ΆΡΘΡΟ 15
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.
1.- Τα µέλη του ∆.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε
επιµέλεια

και

εντιµότητα.

Ευθύνονται

έναντι

του

ΕΤΕΑΠΕΠ για κάθε πταίσµα τους κατά τη διοίκηση των
υποθέσεών του. Τα µέλη του ∆.Σ. δεν αναλαµβάνουν
ευθύνη για αποφάσεις, που λήφθηκαν σε συνεδρίαση
που δεν παραστάθηκαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή
παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους
καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του ∆.Σ.
2.- Οι εξωσυµβατικές αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ υπόκεινται
σε πενταετή (5ετή) παραγραφή από την τέλεση της
ζηµιογόνου πράξης. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάµα
κολάσιµη πράξη, που κατά τον ποινικό νόµο υπόκειται σε
µακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση
αποζηµίωσης.
3.- Αν µέλος του ∆.Σ. ζηµίωσε το ΕΤΕΑΠΕΠ µε δόλο, το
∆.Σ. υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ
κατά τούτου. Αν µέλος του ∆.Σ. ζηµίωσε το ΕΤΕΑΠΕΠ,
από αµέλεια, το ∆.Σ. δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του
ΕΤΕΑΠΕΠ κατά τούτου, υποχρεούται δε προς τούτο
εφόσον το ζητήσουν εγγράφως, µε αίτησή τους προς τον
Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστον µέλη του ∆.Σ.
ΆΡΘΡΟ 16
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Σ.
1.- Στη γενική αρµοδιότητα του ∆.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ
υπάγεται κάθε θέµα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου και
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διαχείρισης του Ταµείου, εκτός εκείνων των θεµάτων, που
έχουν ανατεθεί, στην ειδική αρµοδιότητα άλλου οργάνου,
από το καταστατικό ή/και τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.
2.- Η διοίκηση του ΕΤΕΑΠΕΠ γίνεται από το ∆.Σ., στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και εξουσιών που ορίζονται
από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Το ∆.Σ. είναι επίσης αρµόδιο για τη διαχείριση
των προσόδων και της περιουσίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.- Το ∆.Σ. έχει, επίσης, τις εξής ειδικές αρµοδιότητες:
3.1.- ∆ιαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του
ΕΤΕΑΠΕΠ και το εκπροσωπεί µε τα εξουσιοδοτηµένα
από αυτό όργανα του για όλες τις υποθέσεις του, σε κάθε
Αρχή και Υπηρεσία καθώς και έναντι οποιουδήποτε
τρίτου, υπογράφει συµβάσεις, διορίζει πληρεξούσιους
δικηγόρους

και

συµβιβάζεται

ή

παραιτείται

από

δικαστικούς αγώνες.
3.2.- Καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική
πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.3.- Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των
ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.3.1- Η διαγραφή επέρχεται από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης του ∆.Σ.
3.4.- Αποφασίζει µε την πλειοψηφία της παραγράφου 7
του άρθρου 14 για τη µεταβολή και αναπροσαρµογή των
εισφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του
παρόντος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής και έγκρισης του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3.5.- Κρίνει για την τυχόν αδυναµία καταβολής εισφορών.
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3.6.- Προβαίνει σε όχληση των ασφαλισµένων και των
εργοδοτριών

εταιριών,

που

δεν

καταβάλλουν

την

εισφορά, ενηµερώνοντάς τους για τις συνέπειες της µη
καταβολής αυτής.
3.7.- Απονέµει τις παροχές στους ασφαλισµένους του
ΕΤΕΑΠΕΠ κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Ε του
παρόντος.
3.8.- Αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέµατα, που
αφορούν

τη

µεταφορά

των

δικαιωµάτων

των

ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΠΕΠ και παρέχει σε αυτούς
κάθε αναγκαία πληροφορία.
3.9.- Αποφασίζει τη µεταφορά των δικαιωµάτων των
ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΠΕΠ σύµφωνα µε το Νόµο, τις
εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις και το παρόν
καταστατικό.
3.10.- Συντάσσει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισµό της
νέας οικονοµικής χρήσης, αναφέροντας µε λεπτοµέρειες
κατ' είδος τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.11.- Συντάσσει µελέτη για τη σχέση των περιουσιακών
στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ προς τις υποχρεώσεις του και
την ενδεδειγµένη επενδυτική πολιτική του.
3.12.- Συντάσσει κάθε χρόνο και εγκρίνει τον Ισολογισµό
και τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσεων.
3.13.- Ελέγχει την περιουσία του ΕΤΕΑΠΕΠ και παίρνει
κάθε αναγκαίο µέτρο για την προστασία της.
3.14.- ∆ηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σε
µια ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε
µια οικονοµική εφηµερίδα τις οικονοµικές καταστάσεις, τα
πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα
πορίσµατα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
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3.15.- Υποβάλλει ετήσια στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή
τα έγγραφα και τα στοιχεία, που προβλέπονται από το
άρθρο 7 παρ. 18 του ν. 3029/02.
3.16.- Χορηγεί µια φορά τουλάχιστο κάθε έτος, µε δαπάνη του ΕΤΕΑΠΕΠ, βεβαίωση στα µέλη του για τις
καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώµατά τους για
παροχές.
3.17.- Ασκεί τις αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ κατά του µέλους
του ∆.Σ. ή τρίτου που το ζηµίωσε.
3.18.- ∆ιορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του
ΕΤΕΑΠΕΠ
3.19.- Προσλαµβάνει και απολύει το ∆ιευθυντή και το
προσωπικό του ΕΤΕΑΠΕΠ, οικονοµικούς,

νοµικούς

συµβούλους, αναλογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς κ.λ.π.
Επίσης εξουσιοδοτεί µε πράξη του τους εκπροσώπους
του ΕΤΕΑΠΕΠ, αναθέτοντάς τους ειδικές αρµοδιότητες.
3.20.- Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση µελετών
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύµφωνα µε τη διαδικασία, που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ
3.21.- ∆ιορίζει το νοµικό σύµβουλο του ΕΤΕΑΠΕΠ και
πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά
περίπτωση.
3.22.- Ορίζει διαχειριστές επενδύσεων και θεµατοφύλακες
φορείς

που

παρέχουν

εξωτερικές

υπηρεσίες

στο

ΕΤΕΑΠΕΠ (outsourcing). Η διαδικασία, τα προσόντα και
τα καθήκοντα των διαχειριστών επενδύσεων καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.23.- Συγκροτεί ειδικές επιτροπές

από µέλη του

ΕΤΕΑΠΕΠ ή και τρίτους για τη µελέτη, προώθηση και
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αντιµετώπιση των θεµάτων, που αφορούν τη λειτουργία
του,

καθορίζει

τις

ειδικότερες

αρµοδιότητες

των

επιτροπών αυτών και αποφασίζει επί των εισηγήσεών
τους.
3.24.- Καθορίζει µε απόφασή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισµένων στο
ΕΤΕΑΠΕΠ, τον τύπο του απογραφικού δελτίου και τα
δικαιολογητικά για την απονοµή των παροχών.
3.25.- Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση
των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας.
3.26.- Αποφασίζει και λαµβάνει κάθε µέτρο για την
καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.27.- Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων
του ΕΤΕΑΠΕΠ.
3.28.- Αποφασίζει για την τοποθέτηση-επένδυση των
Κεφαλαίων του ΕΤΕΑΠΕΠ, όπως προβλέπεται από τις
οικείες νοµοθετικές διατάξεις και το παρόν καταστατικό.
3.29.- Αποφασίζει για κάθε αµφισβήτηση ως προς την
ερµηνεία του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ, καθώς και για κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια εσωτερικής φύσης, που δεν προβλέπεται
από αυτά.
3.30.- Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση και
ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ
3.31.- Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συµβιβασµό
και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωµα.
3.32.- Καθορίζει µε απόφασή του τις αµοιβές του
Προέδρου και των µελών του ∆.Σ., καθώς και τις αµοιβές
των µελών των διαφόρων επιτροπών, που συστήνει.
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3.33.- Αποφασίζει για τη δηµιουργία και τη διαχείριση
ειδικού αποθεµατικού λειτουργίας και αποφασίζει για την
κατανοµή των εσόδων σε αυτό.
3.34.- Μεριµνά για τη σύνταξη Κανονισµού Παροχών του
Ταµείου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
4.- Το ∆.Σ. δύναται να προσλάβει ∆ιευθυντή του Ταµείου,
ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις του ∆.Σ., που του
κοινοποιούνται και παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει,
εποπτεύει

τη

λειτουργία

του

Ταµείου

και

γενικά

προΐσταται των υπαλλήλων του. Τα αναγκαία προσόντα
του καθώς και οι ειδικότερες αρµοδιότητές του, ορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου. Ο
∆ιευθυντής εισηγείται µαζί µε τον Πρόεδρο στο ∆.Σ. τα
θέµατα, που αφορούν στη λειτουργία του Ταµείου.
ΆΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ.
Α) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
1.- Εκπροσωπεί το ∆.Σ. σε κάθε Αρχή και Υπηρεσία
καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου.
1.1.- Το ∆.Σ. µπορεί να ορίζει µε απόφασή του και άλλο
µέλος αυτού ή Υπηρεσιακό Όργανο του Ταµείου, για την
εκπροσώπησή του σε ορισµένες καθορισµένες από αυτό
περιπτώσεις.
2.- Υπογράφει την πρόσκληση για τη σύγκλιση των
συνεδριάσεων του ∆.Σ. καταρτίζει και υπογράφει την
Ηµερήσια ∆ιάταξη των θεµάτων σε συνεργασία µε τον
Αντιπρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, ο οποίος
και τη συνυπογράφει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του
∆.Σ. και θέτει τα θέµατα αυτών σε ψηφοφορία.
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3.- Εκπροσωπεί το ΕΤΕΑΠΕΠ ενώπιον κάθε διοικητικής
και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθµού και
δικαιοδοσίας, µηδέ του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου
Επικρατείας εξαιρουµένων, καθώς και σε όλες τις σχέσεις
και συναλλαγές του µε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο.
4.- Εκπροσωπεί το ΕΤΕΑΠΕΠ ως προς τις έξω σχέσεις
του, ειδικά όµως, για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως
στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια ή σχετικού
δικογράφου στα Ποινικά ∆ικαστήρια, καθώς επίσης και
για παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωµα,
απαιτείται προηγούµενη έγκριση του ∆.Σ. Ο παραπάνω
περιορισµός

της

έγκρισης

του

∆.Σ.

κάµπτεται

σε

επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις,
καθώς και ο διορισµός δικηγόρου, του ∆.Σ. που
επικυρώνει εκ των υστέρων τις παραπάνω πράξεις του
Προέδρου.
5.- Επιµελείται µε τον Αντιπρόεδρο ή τον Αναπληρωτή
Αντιπρόεδρο

της

κατάρτισης

του

Ισολογισµού-

Απολογισµού, της Ανάλυσης Εσόδων- Εξόδων, του
Προϋπολογισµού και τα υποβάλλει στο ∆.Σ. προς
έγκριση.
6.- Υπογράφει µε τον Αντιπρόεδρο ή τον Αναπληρωτή
Αντιπρόεδρο από κοινού όλα τα έγγραφα αυτού, τα
εντάλµατα πληρωµής, τα γραµµάτια εισπράξεως και τις
επιταγές.
7.- Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ταµείου όταν για
οποιοδήποτε λόγο ελλείπει είναι απών, ή κωλύεται
αναπληρώνεται προσωρινά σ’ όλη την έκταση των
δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων του, κατά
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σειρά από: τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο.
Β) Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου ∆.Σ.
9.- Ο Αντιπρόεδρος εποπτεύει και φροντίζει για την
άµεση εφαρµογή των αποφάσεων του ∆.Σ. συνεργάζεται
µε τον Πρόεδρο και τις υπηρεσίες του Ταµείου για την
κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του
∆.Σ. καθόσον και του Ισολογισµού – Απολογισµού, της
Ανάλυσης Εξόδων – Εσόδων και του Προϋπολογισµού,
τα οποία και υπογράφει. Επιµελείται για την ορθή τήρηση
του Μητρώου των Ασφαλισµένων και συνταξιούχων, των
βιβλίων και αρχείων του Ταµείου από την υπηρεσία
καθώς και την ορθή σύνταξη, τήρηση και επικύρωση των
Πρακτικών του ∆.Σ. συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο και το
∆ιευθυντή του Ταµείου όλα τα έγγραφα και τις πράξεις
του ∆.Σ. του Ταµείου
9.1.- Ο Αντιπρόεδρος όταν για οποιοδήποτε λόγο
ελλείπει,

είναι

απών

ή

κωλύεται,

αναπληρώνεται

προσωρινά σε όλη την έκταση των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων

και

αρµοδιοτήτων

του,

από

τον

Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο.
ΆΡΘΡΟ 18
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1.- Η διαχείριση του Ταµείου ελέγχεται από εξελεγκτική
επιτροπή (Ε.Ε) που αποτελείται από τρία (3) τακτικά
µέλη, αναπληρούµενα από ισάριθµα αναπληρωµατικά και
επιλέγονται µεταξύ των ασφαλισµένων και συνταξιούχων
του Ταµείου ως εξής:
α) ένα (1), τακτικό µέλος µε το αναπληρωµατικό του, που
ορίζεται από το ΣΕΕΠΕ
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Σε περίπτωση, που ο ΣΕΕΠΕ παραλείπει το διορισµό του
µέλους της παραγράφου 1.α του παρόντος, το διορισµό
πραγµατοποιεί η Οµοσπονδία.
β) ένα (1) τακτικό µέλος µε το αναπληρωµατικό του που
ορίζεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
γ) ένα (1) τακτικό µέλος µε το αναπληρωµατικό του που
ορίζεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας και έχει την
ιδιότητα του συνταξιούχου µέλους του Ταµείου.
2.- Τα προσόντα των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής
περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου.
3.- Η διάρκεια της θητείας των µελών της Ε.Ε. είναι
τετραετής και για τη λειτουργία της κλπ ισχύουν κατ’
αναλογία όσα ορίζονται αναφορικά και για τα µέλη και για
τη λειτουργία του ∆.Σ. του Ταµείου
4.- Η Ε.Ε. προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους.
Ελέγχει την κανονική, βάσει του παρόντος καταστατικού,
παρακράτηση των εισφορών και απόδοσή τους στο
Ταµείο, την είσπραξη των εσόδων και την κανονική
εκτέλεση των δαπανών
5.- Σε τακτικό έλεγχο προβαίνει στην αρχή κάθε χρήσης
και ελέγχει τον ισολογισµό της χρήσης που έληξε, τον
προϋπολογισµό της νέας χρήσης, την ανάλυση εσόδων –
εξόδων, την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων την
κίνηση των λογαριασµών κλπ σχετικά µε τη διαχείριση
του Ταµείου και συντάσσει σχετική έκθεση, που την
υποβάλει στο ∆.Σ.
6.- Σε έκτακτους ελέγχους προβαίνει µε απόφασή της
οποτεδήποτε και συντάσσει οµοίως σχετική έκθεση που
την υποβάλει στο ∆.Σ.
7.- Μέλος της Ε.Ε. δεν δύναται να είναι και µέλος ∆.Σ. του
ΕΤΕΑΠΕΠ
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8.- Κατά τον έλεγχο διαχείρισης του ΕΤΕΑΠΕΠ το ∆.Σ.
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. κάθε σχετικό
στοιχείο ή έγγραφο.
9.- Για τα µέλη της Ε.Ε., που ασκούν τον κατά τα
ανωτέρω έλεγχο δύναται να προβλεφθούν έξοδα κίνησης
ή αποζηµίωση µε απόφαση του ∆.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 19
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Έσοδα του Ταµείου είναι:
1.- Εισφορά Ασφαλισµένων:
1.1-

η

εισφορά

ασφαλισµένων

έως

παλαιών
την

ασφαλισµένων,

31.12.1992

ήτοι

ανέρχεται

σε

ποσοστό 5% επί των αποδοχών µέχρι το εκάστοτε
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του ΙΚΑ – ETAM.
1.2.- η εισφορά νέων ασφαλισµένων, ήτοι ασφαλισµένων
από 1.1.1993 ανέρχεται, σε ποσοστό 3% επί των πάσης
φύσεως αποδοχών µέχρι το εκάστοτε ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών του ΙΚΑ – ETAM.
2.- Εισφορά Εργοδότη:
2.1.-

η

εισφορά

εργοδότη

ασφαλισµένους έως την

για

τους

31.12.1992,

παλαιούς

ανέρχεται

σε

ποσοστό 5% επί των αποδοχών µέχρι το εκάστοτε
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του ΙΚΑ – ETAM.
2.2.-

η

εισφορά

του

εργοδότη

για

τους

νέους

ασφαλισµένους από την 1.1.1993, ανέρχεται σε ποσοστό
3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών µέχρι το εκάστοτε
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του ΙΚΑ – ETAM.
3.- Εισφορά εργοδοτριών εταιριών, που ανέρχεται σε
ποσοστό 1ο/οο (ένα τοις χιλίοις) επί του ετήσιου κύκλου
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εργασιών των εργοδοτριών εταιριών. Το προκύπτον
ποσό κάθε οικονοµικής χρήσης καταβάλλεται από τις
εταιρείες στο Ταµείο µέσα στο επόµενο έτος σε δώδεκα
(12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Τα παραπάνω ποσά
εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους, από τα
ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισµό
των φορολογητέων κερδών.
4.- Εισφορά Νέων Ασφαλισµένων, που υπάγονται
στον κανονισµό ΒΑΕ του ΙΚΑ. Το ποσό εισφοράς
ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% για τον ασφαλισµένο, που
υπάγεται στον κανονισµό των ΒΑΕ του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ και
σε ποσοστό 3,75% για τον εργοδότη.
5.- Οι πρόσοδοι περιουσίας του Ταµείου.
6.- Οι αποδόσεις των κεφαλαίων και αποθεµατικών.
7.- ∆ωρεές και κληροδοτήµατα υπέρ του Ταµείου.
8.- Κάθε είδους χαριστικές ή µη καταβολές προς το
Ταµείο.
9.- Οι τόκοι των κεφαλαίων και οι πάσης φύσεως
πρόσοδοι της περιουσίας του Ταµείου.
10.- Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
ΆΡΘΡΟ 20
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι αποδοχές για τον υπολογισµό των εισφορών είναι οι
αποδοχές µε βάση τις οποίες το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολογίζει τις
εισφορές

κύριας

ασφάλισης.

Επίσης,

οι

εισφορές

υπολογίζονται και καταβάλλονται και επί των δώρων
εορτών και του επιδόµατος αδείας (14φορές ετησίως).
ΑΡΘΡΟ 21
ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
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Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι αντίστοιχες παροχές
δύνανται να καθορίζονται ή/και να αναπροσαρµόζονται,
µετά από συµφωνία της εργατικής και εργοδοτικής
πλευράς, µε αναλογιστικά αιτιολογηµένη απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου και µετά από
σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου περί
αναπροσαρµογής
παροχών

των

εγκρίνεται

ποσών

από

το

των

εισφορών

Υπουργείο

και

Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Κατά την καταβολή των αποδοχών των ασφαλισµένων οι
εργοδότριες εταιρίες υποχρεούνται να παρακρατούν το
ποσό της εισφοράς, που βαρύνει τους ασφαλισµένους.
Για το σκοπό αυτό οι ασφαλισµένοι εξουσιοδοτούν την
εργοδότρια εταιρία να παρακρατεί από τις τακτικές
µηνιαίες αποδοχές τους το ποσό των τακτικών εισφορών,
που

τους

αναλογεί.

Οι

ασφαλιστικές

εισφορές

κατατίθενται, από την εργοδότρια εταιρία ταυτόχρονα και
συνολικά, µε τις αποδοχές των εργαζοµένων σε Τράπεζα
και µεταφέρονται από αυτήν στο λογαριασµό ή τους
λογαριασµούς του Ταµείου. Για το σκοπό αυτό κάθε
εργοδότρια εταιρία οφείλει να ενηµερώνει το Ταµείο για
την Τράπεζα, που έχει επιλέξει. Εάν η εργοδότρια εταιρία
δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της για καταβολή των
εισφορών εντός διµήνου από την ηµέρα της πληρωµής
των αποδοχών, ο ασφαλισµένος απαλλάσσεται από την
καταβολή αυτή και του λοιπού βαρύνεται η εργοδότρια
εταιρία.
ΑΡΘΡΟ 23
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ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1.- Για τις εισφορές, που δεν καταβάλλονται εντός της
προθεσµίας

της

προηγούµενης

παραγράφου

το

∆ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει άµεσα σε όλες τις
νόµιµες ενέργειες για την είσπραξή τους και την ποινική
και αστική τιµωρία των υπευθύνων.
2.- Οι οφειλόµενες εισφορές και κάθε ποσό, που
οφείλεται στο Ταµείο βεβαιώνονται µε απόφαση του
∆ιοικητικού
επακριβώς

Συµβουλίου
το

στην

εισπρακτέο

οποία

ποσό,

οι

καθορίζεται
τυχόν

τόκοι

υπερηµερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική
περίοδος

στην

οποία

αναφέρεται.

Η

αναγκαστική

είσπραξη των εσόδων του Ταµείου γίνεται µε βάση τις
διατάξεις, που ισχύουν για τα ΝΠΙ∆, κατά τον Κώδικα
Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) και η απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί τον νόµιµο τίτλο για
την αναγκαστική τους είσπραξη.
ΑΡΘΡΟ 24
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
1.- Οι εργοδότριες εταιρείες είναι υποχρεωµένες να
παρέχουν

στο

Ταµείο

και

τους

εντεταλµένους

υπαλλήλους του ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για τις
απολαβές του προσωπικού που απασχολούν, για την
προϋπηρεσία του, ή την

αποχώρησή του από την

εργασία καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο στο
Ταµείο για την επίτευξη του σκοπού του.
2.- Τυχόν άρνηση η δυστροπία των εργοδοτριών εταιριών
να

παρέχουν

τις,

στην

αµέσως

προηγούµενη

παράγραφο, αναφερόµενες πληροφορίες ή προβούν
στην παροχή ανακριβών πληροφοριών, παρέχεται στο
34
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Ταµείο το δικαίωµα να βεβαιώσει κατ’ εκτίµηση τις
οφειλόµενες εισφορές και να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 25
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και οι δικαιούχοι τους
δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεµελιώνουν αντίστοιχο
δικαίωµα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής
τους για την αυτή αιτία και έχουν συµπληρώσει τις
απαιτούµενες

προϋποθέσεις

συνταξιοδότησης

λόγω

γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που προβλέπει η
νοµοθεσία του φορέα κύριας ασφάλισής τους καθώς και η
γενικότερη νοµοθεσία όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΆΡΘΡΟ 26
ΈΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
1.- Το δικαίωµα στη σύνταξη γεννάται από την 1η του
µηνός του επόµενου της εξόδου από την υπηρεσία και
για τα µέλη της οικογένειας του θανόντος ασφαλισµένου ή
συνταξιούχου από την 1η του µηνός του εποµένου του
θανάτου του.
2.- Το δικαίωµα λήγει για όλους στο τέλος του µηνός του
θανάτου ή του γεγονότος, που συνεπάγεται την παύση
της καταβολής της σύνταξης ή από την ηµέρα κατά την
οποία ο ασφαλισµένος υπαχθεί εκ νέου στην ασφάλιση
του Ταµείου.

35

36

3.- Αν κάποιος ασφαλισµένος ή συνταξιούχος κηρυχθεί
άφαντος το δικαίωµα των µελών της οικογένειάς τους σε
λήψη της σύνταξης αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας
που ορίζει η οικεία τελεσίδικη δικαστική απόφαση

ως

τεκµαιρόµενη

του

ηµέρα

επέλευσης

του

θανάτου

άφαντου.
4.- Το δικαίωµα για λήψη της σύνταξης χάνεται εάν η
σύνταξη έχει αποκτηθεί µε απατηλά µέσα ή µε βάση
ψευδή

δικαιολογητικά

ή

πεπλανηµένα

κατόπιν

αποφάσεως του ∆Σ του Ταµείου. Ο λαβών υποχρεούται
να επιστρέψει τα κακώς εισπραχθέντα ποσά.
5.- Η καταβολή της σύνταξης γήρατος διακόπτεται :
5.1.-

Εάν ο συνταξιούχος απασχολείται σε εργασία

ασφαλιστέα στο Ταµείο.
5.2.- Εάν ο συνταξιούχος εργάζεται χωρίς τούτο να
επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία µε παράλληλη
απόληψη όλης ή τµήµατος της σύνταξής του.
5.3.-

Σε όποια ανάλογη περίπτωση διακόπτεται η

σύνταξη, που καταβάλλεται

στο συνταξιούχο, από τον

φορέα κυρίας ασφάλισης.
ΆΡΘΡΟ 27
ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ως συντάξιµη υπηρεσία θεωρείται:
1.- Ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης, ο
οποίος υπολογίζεται σε έτη µήνες και ηµέρες. Όπου
απαιτείται κατά νόµο η µετατροπή του συντάξιµου χρόνου
σε ηµέρες, υπολογίζονται 25 ηµέρες ασφάλισης για κάθε
µήνα και 300 ηµέρες για κάθε έτος.
2.- Ο χρόνος, που αναγνωρίσθηκε και όπου προβλέπεται
εξαγορά του, εξαγοράσθηκε. Ειδικότερα,
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2.1.- Αναγνωρίζεται, κάθε χρόνος, που προβλέπεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία ότι αναγνωρίζεται, από τους
οργανισµούς υποχρεωτικής ασφάλισης και µε τον τρόπο,
τη διαδικασία, που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Το
ποσό εξαγοράς είναι ίσο µε την παρούσα αξία της
παροχής, που αντιστοιχεί στο χρόνο που εξαγοράζεται.
2.2.- Η ανωτέρω συντάξιµη υπηρεσία αναγνωρίζεται µε
απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου, που πρέπει να εκδοθεί
µέσα σε έξι µήνες από την αίτησή του ασφαλισµένου µε
πλήρη τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.3.- Η εξόφληση του ποσού της οφειλής, που προκύπτει
από την εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου, εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά από γενικές διατάξεις, γίνεται
είτε εφάπαξ µέσα στον µεθεπόµενο µήνα από εκείνον της
κοινοποίησης και παραλαβής της σχετικής απόφασης,
είτε σε 6 µηνιαίες δόσεις, που η πρώτη πρέπει να
καταβληθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία.
2.4.- Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης της
συνολικής οφειλής ή

καθυστέρησης, δυο συνεχόµενων

δόσεων, χάνεται το δικαίωµα τµηµατικής καταβολής, η
συνολική δε οφειλή ή το υπόλοιπο αυτής βαρύνεται µε το
εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας.
2.5.- Σε περίπτωση, που η καθυστέρηση καταβολής της
οφειλής ή του υπολοίπου αυτής, συνεχίζεται πέρα από τη
διετία από τότε που έπρεπε να είχε αποδοθεί στο Ταµείο,
γίνεται επανυπολογισµός του ποσού της εξαγοράς µε
βάση τις εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο της
εξόφλησης και τις αποδοχές που έχει ο ασφαλισµένος
κατά το χρόνο αυτό.
2.6.-

Σε

κινδύνου

περίπτωση
και

επέλευσης

προκειµένης
37

της

του

ασφαλιστικού

συνταξιοδότησης
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καταβάλλεται η οφειλή ή το υπόλοιπο των δόσεων της
τµηµατικής

καταβολής,

µετά

των

τυχόν

τόκων

υπερηµερίας.
2.7.- Το σύνολο της αναγνωριζοµένης προϋπηρεσίας δεν
µπορεί να υπερβεί το σύνολο της πραγµατικής, σε καµία
δε περίπτωση τα 10 έτη.
2.8.- Κάθε µία από τις προϋπηρεσίες του άρθρου αυτού
αναγνωρίζεται, εφόσον δεν συµπίπτει µε χρόνο άλλης
συντάξιµης υπηρεσίας και εφόσον δεν λήφθηκε υπόψη
για την απονοµή σύνταξης από άλλο φορέα επικουρικής
ασφάλισης.
3.- Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς
υποχρεωτικής επικουρικής – επαγγελµατικής ασφάλισης
(ΝΠΙ∆).
4.-

Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς

επικουρικής ασφάλισης (ΝΠ∆∆).
ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το Ταµείο εφαρµόζει το σύστηµα προκαθορισµένων
αλλά µη εγγυηµένων παροχών. Οι συντάξεις, που
αποδίδει

το

Ταµείο

περιγράφονται

κατωτέρω.

Οι

συντάξεις αυτές αποτελούν σηµείο αναφοράς και στόχο
του Ταµείου. Οι συντάξεις καταβάλλονται 12 φορές
ετησίως και υπόκεινται σε αναπροσαρµογές ως αυτές
προκύπτουν από την ετήσια αναλογιστική µελέτη του
Ταµείου και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από σύµφωνη
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Α)

Συνταξιοδότηση

λόγω

γήρατος

-

Ασφαλισµένοι (Υπαγωγή Μέχρι 31.12.1992).
38

Παλαιοί
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1.- Η µηνιαία σύνταξη αποτελείται από ένα βασικό ποσό,
ίσο µε το 10% των συντάξιµων αποδοχών και από
προσαύξηση 1% των ίδιων αποδοχών για κάθε χρόνο
συντάξιµης υπηρεσίας.
1.2.- Σαν συντάξιµες αποδοχές λογίζονται, ο µέσος όρος
του

συνόλου

των

µηνιαίων

αποδοχών

µέχρι

του

τεκµαρτού µισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης
του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, που ισχύει κάθε φορά, της τελευταίας
προ της εξόδου από την υπηρεσία διετίας, µε εξαίρεση τα
∆ώρα,

Επίδοµα

Αδείας

και

τις

υπερωρίες

που

πραγµατοποιήθηκαν πέραν των νοµίµων, όπως αυτές
καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και µε την εξής
κλίµακα:
α) Για αποδοχές µέχρι το ύψος του µισθού της ανώτατης
ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, που ισχύει κάθε
φορά, λαµβάνεται υπόψη το 100%.
β) Για αποδοχές πάνω από το µισθό της ανωτάτης
ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, λαµβάνεται
υπόψη το 20%.
Β)

Συνταξιοδότηση

λόγω

θανάτου

–

Παλαιοί

Ασφαλισµένοι (Υπαγωγή Μέχρι 31.12.1992).
1.- Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου
του Ταµείου δικαιούνται σύνταξης τα µέλη της οικογένειάς
τους υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνταξιοδοτούνται
για την αιτία αυτή από τον κύριο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων λόγω
θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης, που
λάµβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω γήρατος ή
αναπηρίας ή θα δικαιούτο ο θανών ασφαλισµένος, αν
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κατά

την

ηµεροµηνία

θανάτου

του

είχε

καταστεί

ανάπηρος, και ορίζεται ως ποσοστό αυτής ως εξής:
Χήρα ή χήρος χωρίς παιδιά: 60%
Χήρα ή χήρος µε ένα (1) παιδί: 80%
Χήρα ή χήρος µε άνω των δύο (2) παιδιών: 90%
Παιδί ορφανό & από τους δύο (2) γονείς: 60%
∆ύο (2) παιδιά ορφανά και από τους δύο (2) γονείς:
80%
Άνω των δύο (2) παιδιών ορφανά και από τους 2
γονείς: 90%
Μητέρα θανόντος µε σύζυγο και τέκνα: 20%
Μητέρα θανόντος χωρίς: α) σύζυγο β) ενήλικα άρρενα
τέκνα: 50%
Μητέρα θανόντος χωρίς σύζυγο µε ενήλικα άρρενα
τέκνα: 20%
Μητέρα θανόντος χωρίς σύζυγο µε τέκνα: 30%
∆ύο (2) αδέλφια του θανόντος χωρίς άλλους ενήλικες
άρρενες αδελφούς: 60%
Άνω των δύο (2) αδελφών του θανόντος χωρίς άλλους
ενήλικες άρρενες αδελφούς: 80%
Αδελφός

θανόντα

µε

ενήλικες

άλλους

άρρενες

αδελφούς: 20%
Άνω των τριών (3) αδελφών µε ενήλικες άλλους
άρρενες αδελφούς: 60%
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2.- Το σύνολο των συντάξεων των δικαιούχων λόγω
θανάτου δε µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντα, εάν συµβαίνει αυτό η σύνταξη κάθε
δικαιούχου µειώνεται αναλόγως.
Γ)

Συνταξιοδότηση

λόγω

γήρατος

–

νέοι

ασφαλισµένοι (Υπαγωγή µετά την 1.1.1993)
1.- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 παρ. 1 του Ν.
2084/1992, το ποσό της επικουρικής σύνταξης για χρόνο
ασφάλισης

35

ετών

ή

10.500

ηµερών

εργασίας

αντιστοιχεί στο 20% των συντάξιµών αποδοχών. Για
χρόνο ασφάλισης µικρότερο ή µεγαλύτερο των 35 ετών ή
10.500 ηµερών εργασίας το ποσοστό του 20% µειώνεται
ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε έλαττον ή επιπλέον έτος
ασφάλισης ή 300 ηµέρες εργασίας.
2.- Ως συντάξιµες αποδοχές των «νέων» ασφαλισµένων
σύµφωνα µε τον Ν.2084/1992, λογίζεται το πηλίκο της
διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, που
έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε ηµερολογιακά έτη
που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισµό των
δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας, δια του αριθµού
των µηνών απασχόλησης που έχει πραγµατοποιήσει ο
ασφαλισµένος εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Αν ο
ασφαλισµένος στην ίδια χρονική περίοδο των πέντε ετών
δεν έχει πραγµατοποιήσει 1000 ηµέρες απασχόλησης,
για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών
συνυπολογίζονται και οι αποδοχές µηνών εργασίας της
αµέσως προηγούµενης χρονικής περιόδου µέχρι τη
συµπλήρωση του αριθµού των 1000 ηµερών. Για τον
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προσδιορισµό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, οι
αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος
πλην του τελευταίου, προ της υποβολής της αίτησης,
λαµβάνονται

υπόψη

αυξηµένες

κατά

το

ποσοστό

αύξησης των συντάξεων του Ταµείου. (άρθρο 28
Ν.2084/92).
∆)

Συνταξιοδότηση

Λόγω

Θανάτου

–

νέοι

ασφαλισµένοι υπαγωγή µετά την 1.1.1993.
1.- Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιούχου
του Ταµείου που έχει υπαχθεί στην ασφάλιση µετά την
1.1.1993 δικαιούνται σύνταξης τα µέλη της οικογένειάς
τους υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνταξιοδοτούνται
για την αιτία αυτή από τον κύριο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων λόγω
θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης, που
λάµβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω γήρατος ή
αναπηρίας ή θα δικαιούτο ο θανών ασφαλισµένος, αν
κατά

την

ηµεροµηνία

θανάτου

του

είχε

καταστεί

ανάπηρος, και ορίζεται ως ποσοστό αυτής ως εξής:
2.- Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της βασικής
σύνταξης
2.1.- Για κάθε τέκνο ποσοστό 25% της βασικής σύνταξης.
(αρ. 31 §1 Ν.2084/92).
2.2.- Το σύνολο των συντάξεων του χήρου ή της χήρας
και των τέκνων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της
σύνταξης του θανόντα, εάν συµβεί αυτό η σύνταξη κάθε
δικαιούχου µειώνεται αναλόγως.
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2.3.- Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου των
δικαιούχων δε µπορεί να είναι κατώτερο από το 80% του
ποσού της παραγράφου 2. του παρόντος άρθρου, ούτε
ανώτερο του 100% αυτού.
2.4.- Εάν δικαιούχος είναι τέκνο ορφανό και από τους δύο
γονείς, η σύνταξή του διπλασιάζεται (διπλάσιο ποσοστό
από αυτό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου),
εκτός αν δικαιούται σύνταξης και από τους δύο γονείς.
(αρ. 31 §1 Ν.2084/92).
2.5.- Το ποσό της σύνταξης του χήρου ή της χήρας µετά
τη λήξη της τριετίας χορηγείται µειωµένο κατά 50%
εφόσον εργάζεται ή συνταξιοδοτείται µέχρι το 65ο έτος
της ηλικίας του και από το 65ο έτος και µετά χορηγείται
µειωµένο κατά 30%.
2.6.- Σε όλες τις περιπτώσεις σύνταξης θανάτου έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του αρ. 62 Ν.2676/99 όπως ισχύει
µετά το Ν.3385/05 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
αρ. 12§13 Ν.3863/10.
Ε) Συνταξιοδότηση µε βάση τα ΒΑΕ
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης µε βάση τα ΒΑΕ το
ποσό της σύνταξης για το οποίο έχουν καταβληθεί οι
πρόσθετες λόγω ΒΑΕ εισφορές αυξάνεται κατά 20%.
ΣΤ) Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας
1.-

Για

τη

συνταξιοδότηση

λόγω

αναπηρίας

ακολουθούνται τα ποσοστά αναπηρίας, που ισχύουν
στον κύριο φορέα και χορηγείται αντίστοιχο ποσό
σύνταξης µε αυτό που χορηγεί ο κύριος φορέας.
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2.- Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν µπορεί να
είναι κατώτερο της σύνταξης, που αντιστοιχεί σε χρόνο
ασφάλισης 15 ετών.
ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1.- Το δικαίωµα στη σύνταξη παραγράφεται µετά την
παρέλευση

πέντε

(5)

ετών

από

την

ηµέρα

που

γεννήθηκε, εκτός αν πρόκειται για αξίωση τέκνων
ορφανών και από τους δύο γονείς οπότε το ανωτέρω
αναφερόµενο δικαίωµα παραγράφεται και πριν την
πάροδο της πενταετίας µετά την παρέλευση δύο ετών
από την ενηλικίωση τους.
2.- Συντάξεις, που κατέστησαν απαιτητές και δεν
εισπράχθηκαν εντός 2 ετών από την ηµέρα, που
κατέστησαν απαιτητές παραγράφονται.
3.-

Οι

περί

αναστολής

βραχυπρόθεσµων

και

παραγραφών

διακοπής

διατάξεις

του

των
ΑΚ

εφαρµόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου.
4.- Οι συντάξεις απονέµονται από το ∆.Σ. του Ταµείου
ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται στο ∆.Σ. από τον
ενδιαφερόµενο ή νόµιµο πληρεξούσιο αυτού. Με γενικές
αποφάσεις του ∆.Σ. καθορίζονται: τα πιστοποιητικά και τα
λοιπά δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει
ο ασφαλισµένος στο Ταµείο για την απονοµή της
σύνταξης ή την επιστροφή των εισφορών κατά τις
διατάξεις του
ανωτέρω

παρόντος, ο χρόνος υποβολής των

εγγράφων

και

οι
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συνέπειες

της

µη
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συµµόρφωσης

του

ασφαλισµένου

µε

τις

σχετικές

αποφάσεις του ∆.Σ..
5.-

Σε

περίπτωση

ελλείψεως

κάποιου

εκ

των

δικαιολογητικών το Ταµείο υποχρεούται να ειδοποιήσει
χωρίς χρονοτριβή τον ασφαλισµένο να συµπληρώσει τις
ελλείψεις.
6.- Η σύνταξη καταβάλλεται στον δικαιούχο ή στον
πληρεξούσιό του την πρώτη εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα.
7.-

Συντάξεις

που

οφείλονται

σε

αποβιώσαντα

συνταξιούχο καταβάλλονται στους νόµιµους κληρονόµους
του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
8.-

Ο

ατοµικός

συνταξιοδοτικός

λογαριασµός

του

ασφαλισµένου κλείνει εντός 10 ηµερών από την έκδοση
της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου
περί καταβολής της παροχής και το χρηµατικό ποσό, που
υπάρχει

σε

αυτόν

µεταφέρεται

στον

τροφοδότη

λογαριασµό για την καταβολή των προκαθορισµένων
παροχών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1.- Το οικονοµικό σύστηµα, που ακολουθείται, είναι το
κεφαλαιοποιητικό.
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2.- Υποχρεωτικός έλεγχος του Ταµείου από ορκωτούς
ελεγκτές διενεργείται µια φορά το χρόνο, ενώ µε
απόφαση του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. µπορεί να διενεργηθεί και
έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους.
3.-

Η

οικονοµική

χρήση

του

"ΕΤΕΑΠΕΠ"

είναι

δωδεκάµηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
4.- Η πρώτη οικονοµική χρήση του Ταµείου λήγει την 31
∆εκεµβρίου του εποµένου έτους από την ίδρυσή του.
5.- Το Ταµείο υποβάλλει ετησίως µέχρι την 31η Μαρτίου
στην "Εθνική Αναλογιστική Αρχή":
α. Ισολογισµό.
β. Λογαριασµούς αποτελεσµάτων χρήσης για κάθε
κίνδυνο-παροχή.

γ.

Ετήσια

έκθεση

διοίκησης.

δ.

Αναλογιστική έκθεση. ε. Έκθεση ορκωτών λογιστών.
6.-

Το

Ταµείο

δηµοσιεύει

στην

Εφηµερίδα

της

Κυβέρνησης, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε µια οικονοµική εφηµερίδα τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των
ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσµατα ελέγχου της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
7.- Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού καθώς και η
κινητή και ακίνητη περιουσία του µετατρεπόµενου ΝΠ∆∆
µε

την

επωνυµία

Τοµέας

Επικουρικής

Ασφάλισης

Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΕΤΕΑΠΕΠ)
του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ) απογράφεται από τη
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∆ιοίκησή του και περιέχεται αυτοδικαίως κατά την
ηµεροµηνία

κατάργησής

του

στο

ΕΤΕΑΠΕΠ

αφού

συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.
ΆΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.- Ως προς τις εφαρµοστέες λογιστικές µεθόδους, τα
βιβλία, που τηρούνται αλλά και τη λογιστική οργάνωση
εφαρµόζονται οι ελληνικοί νόµοι, οι κατευθύνσεις της
"Εθνικής

Αναλογιστικής Αρχής"

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

όπως

και

το δίκαιο

ισχύουν

κάθε

της

φορά.

Λαµβάνεται ιδίως υπόψη το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Π∆ 80/97, ΦΕΚ 68
Α', 8-5-97), σε συνδυασµό µε τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
2.- Ειδικότερα, θέµατα που αφορούν την τήρηση λογιστικών βιβλίων και γενικότερα τη λογιστική οργάνωση του
Ταµείου

ρυθµίζονται

στον

Εσωτερικό

Κανονισµό

Λειτουργίας.
ΆΡΘΡΟ 32
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
1.- Το Ταµείο εφαρµόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα
προκαθορισµένων,

µη εγγυηµένων παροχών. Σε κάθε

ασφαλισµένο,

που

πληροί

τις

αναφέρονται

στο

παρόν

καταστατικό

επικουρική σύνταξη.
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προϋποθέσεις,

που

απονέµεται
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2.- «Τροφοδότης λογαριασµός» καλείται ο λογαριασµός
στον οποίο κατατίθενται οι πόροι του Ταµείου και από τον
οποίο χρηµατοδοτούνται οι παροχές, που χορηγεί και οι
δαπάνες λειτουργίας του.
2.1.- Ο τροφοδότης λογαριασµός, αφαιρουµένων των
δαπανών λειτουργίας του Ταµείου, επιµερίζεται ετησίως
σε

ποσά

ευθέως

ανάλογα

µε

τα

ποσά

των

συσσωρευµένων δικαιωµάτων παροχών: α) των ενεργών
ασφαλισµένων, β) των ανενεργών ασφαλισµένων και γ)
των συνταξιούχων.
3.- «Ατοµικές Μερίδες» καλούνται οι τηρούµενοι ανά
ασφαλισµένο και συνταξιούχο πίνακες, που απεικονίζουν
σε

χρηµατικό

ποσό

το

εκάστοτε

αναλογιστικό

συσσωρευµένο δικαίωµα εκάστου εξ αυτών µε βάση το
εκάστοτε ύψος της περιουσίας του Ταµείου, που
προορίζεται

για

την

κάλυψη

των

τρεχουσών

υποχρεώσεων προς αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 33
∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.-Το ύψος των δαπανών λειτουργίας ορίζεται ετησίως
και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆Σ, σύµφωνα µε
τα

πορίσµατα

της

ετήσιας

αναλογιστικής

µελέτης.

Οι δαπάνες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν το 2,6%

επί

των ετήσιων συνολικών εισφορών, εκτός και αν ύστερα
από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. και έγκριση της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, προσδιοριστεί διαφορετική
τιµή του συντελεστή αυτού. Ειδικότερα όµως για το
πρώτο έτος της λειτουργίας του Ταµείου οι δαπάνες
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δύνανται να ανέλθουν µέχρι το 5,9% επί των ετήσιων
συνολικών εισφορών.
2.- Οι δαπάνες λειτουργίας περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής:
2.1.- Τα έξοδα

για

τις αµοιβές του Προέδρου, του

Αναπληρωτή Προέδρου του Αντιπροέδρου και του
Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του ∆.Σ καθώς και τις
αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2.- Τις αµοιβές του προσωπικού του Ταµείου.
2.3.- Τις αµοιβές αναλογιστών, νοµικών και λοιπών
συµβούλων.
2.4.-

Τη

δηµιουργία

και

συντήρηση

µητρώου

ασφαλισµένων.
2.5.- Το κόστος ενηµέρωσης των ασφαλισµένων.
2.6.- Τη λογιστική και ηλεκτρονική οργάνωση του
Ταµείου.
2.7.- Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του γραφείου
στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταµείου, και των
τυχόν υποκαταστηµάτων του.
2.8.- Το κόστος για τη συντήρηση και αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του Ταµείου.
ΑΡΘΡΟ 34
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Το Ταµείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες λειτουργεί
µε βάση τα οριζόµενα στην παρ. 15 του άρθρου 7 του
Ν.3029/2002 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του
Ν.3385/2005)

και

τις

εκάστοτε
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σχετικές

ισχύουσες
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διατάξεις, καθώς επίσης και της ΥΑ Φ.Επαγγ.ασφ./
οικ.16/9-4-2003 και το δίκαιο της ΕΕ. Οι επενδύσεις των
κεφαλαίων διέπονται από τις αρχές της συνετήςσυντηρητικής
ποιότητας

διαχείρισης,

των

της

επενδυτικών

διασποράς
επιλογών,

και

της

ώστε

να

επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία
ρευστοποίησης

των

περιουσιακών

στοιχείων

του

Ταµείου. Ο βαθµός επικινδυνότητας του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου

παρακολουθείται

από

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο και τον Αναλογιστή του Ταµείου και διατηρείται
σε επίπεδα που αντισταθµίζουν την επικινδυνότητα των
υποχρεώσεων.
ΆΡΘΡΟ 35
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
1.- Για τον υπολογισµό και την κάλυψη µε ασφαλιστική
τοποθέτηση των αποθεµατικών, καθώς και για τις
επενδύσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.
15 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.
3385/2005) και 16 Ν. 3029/02, οι κατ' εξουσιοδότηση του
ανωτέρω Νόµου εκδιδόµενες Υπουργικές Αποφάσεις και
οι κανόνες του Κοινοτικού ∆ικαίου, όπως ισχύουν κάθε
φορά. Εφαρµόζονται, ειδικότερα, οι αρχές της συνετής,
συντηρητικής
ποιότητας

διαχείρισης,

των

της

επενδυτικών

διασποράς
επιλογών,

και

της

ώστε

να

επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία
ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
η

διατήρηση

σε

χαµηλά

επίπεδα

επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου.
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του

βαθµού
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2.- Το Ταµείο δεν παρέχει στα µέλη του καµία επενδυτική
ή βιοµετρική εγγύηση.
3.- Το Ταµείο συνεργάζεται µε εξειδικευµένο αναλογιστή
και νοµικό σύµβουλο για την παρακολούθηση και την
υποστήριξη των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και για
την προετοιµασία των ετήσιων εκθέσεων προς έγκριση
από την "Εθνική Αναλογιστική Αρχή".
4.- Το ∆.Σ. µεριµνά για τη δηµιουργία επενδυτικού
κανονισµού

στα

πλαίσια

των

αναφερόµενων

στην

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 36
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1.- Τα µαθηµατικά αποθέµατα αντιστοιχούν στο σύνολο
των συσσωρευµένων υποχρεώσεων του Ταµείου, όπως
αυτές απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.
2.- Το Ταµείο δηµιουργεί µαθηµατικό απόθεµα, το ύψος
του οποίου είναι ίσο µε τις συσσωρευµένες υποχρεώσεις
του Ταµείου προς τους ενεργούς ασφαλισµένους, τους
ανενεργούς ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους. Για
την

κάλυψη

του

µαθηµατικού

αποθέµατος

χρησιµοποιείται ο τροφοδότης λογαριασµός, ο οποίος
επιµερίζεται σε ποσά ευθέως ανάλογα µε τα ποσά των
τριών

παραπάνω

κατηγοριών

συσσωρευµένων

δικαιωµάτων και των δαπανών λειτουργίας του Ταµείου.
3.- Ο υπολογισµός και η κάλυψη µε ασφαλιστική
τοποθέτηση του µαθηµατικού αποθέµατος γίνονται κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16
του Ν. 3029/2002 (όπως η παρ. 15 αντικαταστάθηκε µε
51

52

το άρθρο 12 του Ν.3385/2005) και όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν, κατ’ εφαρµογή της Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ.16/9-42003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και του Κοινοτικού ∆ικαίου, όπως
ενσωµατώνεται στην Εθνική Νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 37
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
1.- Για την κάλυψη του µαθηµατικού αποθέµατος µε
ασφαλιστική τοποθέτηση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ταµείου αποφασίζει για τη διαχείριση των επενδύσεων
την οποία µπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να
αναθέσει σε διαχειριστές επενδύσεων και θεµατοφύλακες,
οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούµενες από τη νοµοθεσία
άδειες, σε κάθε όµως περίπτωση στο πλαίσιο των
προβλεποµένων από τον Κανονισµό Επενδύσεων του
Ταµείου.
2.- Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ταµείου
ακολουθούν

τους

ποιοτικούς

και

ποσοτικούς

επενδυτικούς περιορισµούς που προβλέπονται από το
άρθρο 7 παρ. 15 του Ν. 3029/02, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 και όπως εκάστοτε
ισχύει, κατ΄ εφαρµογήν της Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ.16/9-42003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, του Κοινοτικού ∆ικαίου, όπως
ενσωµατώνεται

στην

Εθνική

Νοµοθεσία

και

του

κανονισµού επενδύσεων του Ταµείου.
3.- Από τις µηνιαίες εισφορές, που καταβάλλονται για
τους ασφαλισµένους στο Ταµείο, αφαιρούνται πρώτα τα
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απαιτούµενα ποσά για τις δαπάνες λειτουργίας σύµφωνα
µε το άρθρο 34 του παρόντος και το υπόλοιπο διατίθεται
προς επένδυση.
4.- Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση
από το Ταµείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου,
εφόσον πωλητές είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
σύζυγοι ή συγγενείς µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς
και εταιρείες, στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι
ιδρυτές, µέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του
κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών. Το ίδιο ισχύει αν ο
πωλητής απέκτησε το στοιχείο που µεταβιβάζεται από
κάποιο

από

τα

ως

άνω

πρόσωπα

εντός

των

προηγούµενων δώδεκα (12) µηνών από τη µεταβίβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΆΡΘΡΟ 38
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι δυνατή
µόνο µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία λαµβάνεται
σύµφωνα µε τα περί αυξηµένης απαρτίας και πλειοψηφίας οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 7 του
παρόντος και µε κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου, σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που
προβλέπει ο νόµος για την ίδρυση του Ταµείου.
ΆΡΘΡΟ 39
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
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1.- Με απόφαση του ∆.Σ., που λαµβάνεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παρ. 7 του παρόντος και µε
κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυνατή η
ενοποίηση

του

Ταµείου

µε

άλλα

οµοειδή

Ταµεία

Επαγγελµατικής Ασφάλισης, ή Οµοσπονδίες οµοειδών
Ταµείων, επιχειρησιακού, κλαδικού ή άλλου επιπέδου,
της ηµεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο
κρίνεται σκόπιµο για την επίτευξη ή προάσπιση των
στόχων του Ταµείου µε την επιφύλαξη του άρθρου 20 της
Οδηγίας 2003/41/ΕΚ εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιµο για
την επίτευξη ή προάσπιση των στόχων του Ταµείου.
2.- Για την ενοποίηση µε άλλα οµοειδή Ταµεία απαιτείται
καταχώρηση του τροποποιηµένου Καταστατικού στο
σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως ο νόµος ορίζει. Από την
καταχώρηση αυτή ο νέος φορέας υπεισέρχεται σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Ταµείων που
συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το
ενοποιηµένο «ΤΕΑ» χωρίς διακοπή.
ΆΡΘΡΟ 40
∆ΙΑΣΠΑΣΗ
Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούµενου
άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του ΕΤΕΑΠΕΠ σε
περισσότερα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης (νοµικά
πρόσωπα

ιδιωτικού

δικαίου

µη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόµιµες
προϋποθέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 41
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1.- Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ και µέχρι
την ανάδειξη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου, το
Ταµείο διοικείται από 9µελή Προσωρινή ∆ιοικούσα
Επιτροπή, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη ορίζονται ως εξής:
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Πρόεδρος
2. Αναπληρωτής
Πρόεδρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΛΗ
Κοντουσιάδης Παναγιώτης

Καµπάς Ελευθέριος

του Θεοδοσίου

του Κων/νου

Σπυράντης Θεοδόσιος

Κεραµιδάς Αντώνιος

του Άγγελου

του ∆ηµητρίου

Ζήλλης Ιωάννης

Μήλιος Αγάπιος του

του Ανδρέα

∆αµιανού

Κατσίκας Αλέξανδρος

Παναγιωτίδης

του Μιχαήλ

Θεόφιλος του Κοσµά

Μητρόπουλος Ιωάννης

Κυλώνης Ευάγγελος

του Βασιλείου

του Γεωργίου

Μάρρας Ιωάννης

Θεµελιώτης ∆ηµήτριος

του Κωνσταντίνου

του Θεοδώρου

Ρώσσης Καίσαρας

Παναγιωτόπουλος

του Μάρκου

Νικόλαος του Φωτίου

Παπασταθόπουλος Νικόλαος

Γεωργάντης

3. Αντιπρόεδρος

4. Αναπληρωτής
Αντιπρόεδρος

5. Μέλος

6. Μέλος

7. Μέλος
8. Μέλος
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του Θεµιστοκλή

Παναγιώτης του
Ιωάννη

Περουτσέας Παναγιώτης

Κρασσάς Θεοδόσιος

του Νικολάου

του Αποστόλου

9.Μέλος

2. Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή συγκροτείται σε
σώµα κατόπιν πρόσκλησης των µελών της από τον
Πρόεδρο αυτής αµέσως µετά την έγκριση και δηµοσίευση
του Καταστατικού του Ταµείου στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
3. Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή:
3.1.-

Μεριµνά

για

τη

σύσταση

του

Ταµείου

και

εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες
των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν
από την αρµόδια διοικητική αρχή, κατά τη διαδικασία της
έγκρισής του.
3.2.- Πράττει ότι απαιτείται για τη λειτουργία του Ταµείου
κατά το χρονικό διάστηµα από την έγκριση και δηµοσίευση
του Καταστατικού στο ΦΕΚ.
3.3.- Πράττει ότι απαιτείται για την επίτευξη των στόχων
του Ταµείου από την έναρξη της λειτουργίας του και µέχρι
τη συγκρότηση του πρώτου ∆Σ του Ταµείου, όπως στο
παρόν ορίζεται. Ενδεικτικά µπορεί να συνάπτει συµβάσεις
µίσθωσης

εργασίας

απασχοληθεί

στο

µε

το

Ταµείο,

να

προσωπικό,

που

θα

καθορίζει

αµοιβή

ή

αποζηµίωση για τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής
ανάλογη µε αυτήν που προβλέπεται για τα µέλη του ∆.Σ.,
να εκµισθώνει χώρους, να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την χρήση των ίδιων ακινήτων, να προβαίνει
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στις απαραίτητης ενέργειες για το άνοιγµα λογαριασµών
στις Τράπεζες, για τη µεταγραφή της ακίνητης περιουσίας
στο όνοµα του Ταµείου, για τη µεταφορά των τραπεζικών
λογαριασµών του Τοµέα «Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» του ΝΠ∆∆ µε
την επωνυµία «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
Τοµέα (ΤΕΑΙΤ)» στο όνοµα του Ταµείου, στην πληρωµή
των συντάξεων των συνταξιούχων, στην τήρηση των
απαιτούµενων βιβλίων, στοιχείων, µητρώων, κ.λπ.
3.4.- Μεριµνά για τη σύνταξη των ισολογισµών του ως
άνω µετατρεπόµενου τοµέα, που δεν έχουν συνταχθεί.
3.5.- Πράττει, προκειµένου να συγκροτηθεί το πρώτο
∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός εύλογου χρόνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από δύο έτη.
3.6.- Εκδίδει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και τον
Κανονισµό Επενδύσεων, εντός ευλόγου χρόνου από τη
συγκρότησή της. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας
θα ρυθµίζει κάθε θέµα, που αφορά στη διοικητική και
οικονοµική οργάνωση του Ταµείου και τη λογιστική
λειτουργία του. Ο Κανονισµός Επενδύσεων θα συνταχθεί
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΣΤ (άρθρο
35) του παρόντος. Μέχρις ότου συνταχθούν ο Εσωτερικός
Κανονισµός Λειτουργίας και ο Κανονισµός Επενδύσεων τα
σχετικά

θέµατα

ρυθµίζονται

µε

αποφάσεις

της

Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής και στη συνέχεια του
∆.Σ.
3.7.- ∆ύναται να εκδώσει τον Κανονισµό Παροχών, που
θα εξειδικεύει τα υπαγόµενα στην ασφάλιση πρόσωπα,
τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, τον χρόνο
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ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξιµου χρόνου και τον
τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούµενα σύνταξης πρόσωπα,
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, την έναρξη και λήξη
των παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
Μέχρις ότου συνταχθεί ο Κανονισµός Παροχών τα
σχετικά

θέµατα

ρυθµίζονται

µε

αποφάσεις

της

Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής και στη συνέχεια του
∆Σ κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και της
ασφαλιστικής νοµοθεσίας του µετατρεπόµενου Τοµέα
Επικουρικής

Ασφάλισης

Προσωπικού

Εταιρειών

Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) του ΤΕΑΙΤ, εφόσον συνάδουν
µε το παρόν καταστατικό.
3.8.-

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Ταµείου η

σύνταξη µπορεί

να µην καταβάλλεται την πρώτη

εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα στον δικαιούχο ή τον
πληρεξούσιό του αλλά σε άλλη ηµέρα του µήνα που θα
καθορίσει η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 42
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο ΕΤΕΑΠΕΠ µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΕΤΕΑΠΕΠ)
του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ)» οι ασφαλισµένοι
του ΝΠ∆∆ καθίστανται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και τις διατάξεις
της νοµοθεσίας όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι
συνταξιούχοι καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ το
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οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή της σύνταξής
τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της
γενικότερης ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 42 άρθρα,
αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και
στο

σύνολό

του

από

το

Γενικό

Συµβούλιο

της

δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την
επωνυµία «Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων
στα

Πετρελαιοειδή

∆ιυλιστήρια

και

Χηµική

Βιοµηχανία», που εδρεύει στην Αθήνα Σωνιέρου 18 & Κ.
Παλαιολόγου

και

συνδικαλιστική

αυτή

αντιπροσωπευτική

εκπροσωπείται
οργάνωση

συνδικαλιστική

νόµιµα.

είναι

η

οργάνωση

Η

πλέον
των

ασφαλισµένων στον «Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΤΕΑΠΕΠ) του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ)» και αποφάσισε, σύµφωνα µε
το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012, (απόφαση του
∆.Σ. της συνεδριάσεως της 4ης Απριλίου 2012, που
κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µε την υπ’ αριθµ. 11453Στ/3.5.2012 έκθεση
επίδοσης του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο
Αθηνών Σωτηρίου Ρουµελιώτη και µε την υπ’ αρ.
11454Στ/3.5.2012 έκθεση επίδοσης του ίδιου ∆ικαστικού
Επιµελητή προς την Προϊσταµένη της ∆/νσης Πρόσθετης
Ασφάλισης της ΓΓΚΑ να µην ενταχθεί ο Τοµέας
Επικουρικής

Ασφάλισης

Προσωπικού

Εταιρειών

Πετρελαιοειδών του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα

(ΤΕΑΙΤ) στο

ΕΤΕΑ και να µετατραπεί σε ΝΠΙ∆ των άρθρ. 7 και 8 του
Ν. 3029/2002. Το παρόν καταστατικό θα ισχύει από τη
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δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
τεύχος δεύτερο (τ. Β).
Οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
Ν.1599/86, ότι η µόνιµη κατοικία τους είναι αυτή που
αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το
συµβόλαιο αυτό σε τριάντα (30) φύλλα και επικολλήθηκε
τέλος µεγαροσήµου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,5
ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώµατα του παρόντος,
καθώς

και

για

δικαιώµατα

εκδόσεως

τριών

(3)

αντιγράφων εισπράχτηκαν εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ
και πενήντα λεπτά (648,50), εκ των οποίων καθαρή
συµβολαιογραφική αµοιβή 587,77 ευρώ και δικαιώµατα
Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 56,23 ευρώ.
Επί των εισπραχθέντων δικαιωµάτων (µικτή αµοιβή)
εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 147,43 ευρώ (ποσό Χ 23%) και
αφού

διαβάστηκε

καθαρά

και

µεγαλόφωνα

στους

εµφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς
κι εµένα νόµιµα.
ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
Νικόλαος Ορφανός
Παναγιώτης Κοντουσιάδης
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