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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ 

«ΔΣΔΑΠΔΠ» 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ- ΔΓΡΑ-ΔΠΧΝΤΜΗΑ –ΦΡΑΓΗΓΑ 

1.- Με ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ν «Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ» ηνπ ΝΠΓΓ «Σακείν Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο  Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ)», ν νπνίνο θαηά ην Ν. 3655/2008 απνηειεί 

θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ», κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο, ζε ΝΠΗΓ 

ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ 

Ν. 3029/2002, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2 ηνπ Ν. 4052/2012 θαη θαηφπηλ ηεο 

απφθαζεο ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο νξγάλσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ (απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο «Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ζηα Πεηξειαηνεηδή 

Γηπιηζηήξηα θαη Υεκηθή Βηνκεραλία (ΠΟΔΠΓΥΒ)», ήδε «ΠΟΔ», πνπ εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 4.4.2012, (ζην εμήο 

«Οκνζπνλδία»).  

1.1.- Δηδηθφηεξα, ν πξναλαθεξζείο Σνκέαο κεηαηξέπεηαη ζε Σακείν 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν. 

3029/2002 κε ηελ επσλπκία «Δπαγγεικαηηθφ Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ - ΝΠΗΓ» (εθεμήο ΔΣΔΑΠΔΠ ή Σακείν). ε 
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μελφγισζζα θείκελα ε επσλπκία ηνπ Σακείνπ απνδίδεηαη ζε πηζηή κεηάθξαζε. ηελ 

Αγγιηθή γιψζζα, ε επσλπκία ηνπ Σακείνπ είλαη “Occupational Supplementary 

Pension Fund of Personnel of Petrochemical Companies”. 

2.-  Ζ αζθάιηζε ζην ΔΣΔΑΠΔΠ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν ΔΣΔΑΠΔΠ δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4052/2012 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 7 θαη 8 

ηνπ Ν. 3029/2002 φπσο ηξνπνπνηνχληαη, απφ ηηο εθάζηνηε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, 

πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ Νφκσλ απηψλ θαζψο θαη απφ ην παξφλ 

Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. Τπάγεηαη ζηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

3.- Έδξα ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. 

4.- Σα γξαθεία ηνπ Σακείνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαη 

ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 

5.- Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ηδξπζνχλ 

ππνθαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή. Οη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζην Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο. 

6.-  Ζ ζθξαγίδα ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θέξεη ηελ επσλπκία απηνχ θαη ην αξρηθφ έηνο 

ίδξπζήο ηνπ (1943) θαζψο θαη ην έηνο κεηαηξνπήο ηνπ (2013) θαη αλαγξάθεη φηη ην 

Σακείν απνηειεί δηάδνρν ηνπ πξψελ ΣΔΑΠΔΠ. 

7.- ην Σακείν κεηαθέξνληαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ Σνκέα  Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ 

Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ ηνπ ΝΠΓΓ ΣΔΑΗΣ αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

αζθάιηζεο ηνπο. Οη παξαπάλσ αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. 

8.- Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ κεηαηξεπφκελνπ Σνκέα 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ ηνπ ΝΠΓΓ ΣΔΑΗΣ, 
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ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ, νη εηζθνξέο θαη θάζε άιιν έζνδν, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππέξ απηνχ, κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο εθ 

ηνπ λφκνπ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΟΠΟ 

1.- θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή αζθάιηζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο 

γήξαηνο, αλαπεξίαο, θαη ζαλάηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρνξεγεί παξνρέο ζε ρξήκα πνπ 

θαηαβάιινληαη πεξηνδηθψο, κε ηελ πιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνζέζεσλ φπσο 

απηέο πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ.  

2.- Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, κπνξεί λα 

ηδξχνληαη θαη άιινη θιάδνη  αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Σν ΔΣΔΑΠΔΠ ηδξχεηαη γηα αφξηζην ρξφλν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ – ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 4 

Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ 

1.- Μέιε ηνπ Σακείνπ θαζίζηαληαη απηνδίθαηα ηα πξφζσπα ηα νπνία θαηά ηε 

κεηαηξνπή ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ 

Πεηξειαηνεηδψλ» (ΣΔΑΠΔΠ) ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ)» ζην παξφλ ΝΠΗΓ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
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θαηαζηαηηθνχ απηνχ είλαη αζθαιηζκέλα ζηνλ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ» (ΣΔΑΠΔΠ) ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία 

«Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ) ή ζπληαμηνχρνη απηνχ.  

2.- Αζθαιίδεηαη, ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα, απφ ηελ εκέξα γέλλεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο ηνπ ρσξίο θακία εμαίξεζε, ην απαζρνινχκελν, κε 

ζχκβαζε ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε δηάξθεηαο, ηχπνπ θαη κνξθήο 

θαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπ, 

πξνζσπηθφ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηελ Διιάδα Δηαηξηψλ Πεηξειαηνεηδψλ. Οη 

Δηαηξίεο Πεηξειαηνεηδψλ, φζεο δειαδή δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

εηζαγσγή, εκπνξία θαη δηαθίλεζε πεηξειαηνεηδψλ, πγξαεξίσλ θαη ζπλαθψλ πγξψλ ή 

αεξίσλ πξντφλησλ, ήηνη ελδεηθηηθά βελδίλεο, θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ, αθάζαξηνπ 

πεηξειαίνπ, νξπθηειαίσλ, καδνχη, πγξαεξίνπ, βηνθαχζηκα θιπ, ζα θαινχληαη ζην 

εμήο «εξγνδφηξηεο εηαηξίεο» θαη ζα θαηαβάινπλ ηηο εηζθνξέο, πνπ νξίδνληαη απφ ην 

Νφκν θαη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.  

3.- Ζ αζθάιηζε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηνλ άλεπ 

απνδνρψλ απφ ηηο εξγνδφηξηεο εηαηξίεο γεληθψο ρξφλν ηεο απνπζίαο ηνπο, θαηά ηνλ 

νπνίνλ δελ παξέρεηαη ή δελ έρεη παξαζρεζεί εξγαζία ζηελ εξγνδφηξηα εηαηξία 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο ή ζχκβαζεο κε απηήλ 

εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ήηνη ελδεηθηηθά: 

α) ιφγσ άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, β) ιφγσ αζζέλεηαο, γ) ζηξάηεπζεο, δ) γνληθήο άδεηαο, 

(ε) ιφγσ εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ ή/θαη ζην εζσηεξηθφ εθφζνλ ε απαζρφιεζε έγηλε 

κε απφζπαζε, ζχκβαζε δαλεηζκνχ θαη γεληθφηεξα κε εληνιή ηεο εξγνδφηξηαο 

εηαηξίαο. 

4.- Ζ αζθάιηζε ζην Σακείν είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ δελ εμαξηάηαη θαη δε ζπλδέεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή ζε επαγγεικαηηθή έλσζε 

εξγαδνκέλσλ. 

Β. ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

1.- Σα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ Α. 1 θαη 2 δηθαηνχληαη λα ζπλερίζνπλ πξναηξεηηθά 

ηελ αζθάιηζή ηνπο : (α) εάλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 
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ηνπιάρηζηνλ 5 έηε εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο εληφο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

θαη ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε πξνζεζκία 12 κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία 

αζθάιηζή ηνπο ή β) εάλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη νπνηεδήπνηε ζηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε 10 έηε εξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

2.- Γηα ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε θαηαβάιιεηαη κεληαία εηζθνξά 

αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε θαη’ αλαινγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην αξ. 19 ηνπ 

παξφληνο πνζνζηψλ. Σν σο άλσ πνζνζηφ ππνινγίδεηαη επί ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ επί ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ην 

ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ εξγαζία 

αλαπξνζαξκνδφκελσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 18 παξ. 3 ηνπ Ν. 4387/16 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ζ πξναηξεηηθή ζπλέρηζε ηεο αζθάιηζεο απνθιείεηαη αλ ν 

αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο είλαη αλάπεξνο.  

3.- Ζ πξναηξεηηθή αζθάιηζε αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο θαη δηελεξγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα 

ππνιείπεηαη ησλ 25 εκεξψλ αζθάιηζεο αλά κήλα θαη ησλ 300 εκεξψλ αλά έηνο.   

4.- Ζ πξναηξεηηθή αζθάιηζε δηαθφπηεηαη/ιήγεη : (α) κε αίηεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο (β) κε ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο (γ) αλ ν αζθαιηζκέλνο αλαιάβεη 

εξγαζία.  

5.- ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο απηή 

βαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ πξνζαπμήζεηο γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΧΛΔΗΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ράλεηαη ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, απφιπζεο ή 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. ε πεξίπησζε, πνπ ν αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ ηπρφλ απψιεηα 
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ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο αζθαιηζκέλνπ, έρεη δηθαίσκα πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο θαη 

αζθαιηζζεί πξναηξεηηθά, ε ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ δηαηεξείηαη. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΖΣΡΧΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ 

1.- Σν ΔΣΔΑΠΔΠ ηεξεί Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη φια 

ηα απαξαίηεηα θαηά Νφκνλ ζηνηρεία ηνπο θαη ηδίσο ηα παξαθάησ: 

(α) ηνηρεία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη αξηζκφο θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ. 

(β) Ο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ) 

(γ) Ζ επσλπκία ηεο εξγνδφηξηαο εηαηξίαο, φπνπ απαζρνιείηαη ν 

Αζθαιηζκέλνο. 

(δ) Σα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπο. 

(ε) Σα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

(ζη) Σν απνγξαθηθφ δειηίν αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ 

πξφζιεςε, ν αξηζκφο κεηξψνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ε εκεξνκελία θηήζεο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

2.- Οη λένη αζθαιηζκέλνη παίξλνπλ, θάζε θνξά, ηνλ επφκελν αξηζκφ κεηξψνπ, 

αλεμάξηεηα εάλ κέρξη απηφλ αξηζκνχληαη θαη δηαγξαθέληεο ή απνβηψζαληεο 

αζθαιηζκέλνη. Σν Σακείν ηεξεί, επίζεο, Μεηξψν Γηαγξαθέλησλ θαη Απνβησζάλησλ, 

ελψ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θαζηεξσζεί επηβνεζεηηθά 

θαη Αιθαβεηηθφ Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ. 

3.- ην Σακείν ηεξείηαη Αηνκηθφο Φάθεινο Αζθαιηζκέλνπ (Α.ΦΑ.ΑΦ), κε 

αχμνληα αξηζκφ εθείλν ηνπ Μεηξψνπ Αζθαιηζκέλσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

Αζθαιηζκέλν, φπνπ ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιηζκέλν έγγξαθα 

ηφζν θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ φζν θαη κεηέπεηηα. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

1.-  ε πεξίπησζε δηαδνρηθήο αζθάιηζεο κε ΝΠΓΓ ή ηακεία ππνρξεσηηθήο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ην Σακείν θαηαβάιιεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ην πνζφλ ηεο 

κεληαίαο ζχληαμεο πνπ αλαινγεί ζηνλ ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηελ αζθάιηζή ηνπ, κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, εθ' φζνλ ν αζθαιηζκέλνο ζεκειηψλεη 

ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ αξ.4 ηνπ λ.4225/2014, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ 

1.- Όινη νη Αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ δηθαηνχληαη ίζεο κεηαρείξηζεο. 

2.-  Κάζε αζθαιηζκέλνο δηθαηνχηαη ελεκέξσζεο απφ ην ΔΣΔΑΠΔΠ, ηδίσο σο 

πξνο: 

(α) Σα επηκέξνπο δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Σακείνπ. 

(β) Σηο νηθνλνκηθέο, ηερληθέο θαη ινηπέο παξακέηξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπ 

ζρέζεο. 

(γ) Σηο αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο, πνπ δηέπνπλ ην θαζεζηψο αζθάιηζήο ηνπ ζην 

Σακείν. 

(δ) Σε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ. 

 

 3.- Σν ΔΣΔΑΠΔΠ έρεη ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ζε κία 

νηθνλνκηθή, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηα πνξίζκαηα ειέγρνπ ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο 

4.- Οη αζθαιηζκέλνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ζην ΔΣΔΑΠΔΠ αηηήζεσλ γηα 

ηε ρνξήγεζε δηάθνξσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.  

 5.- Οη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά απφ ην Σακείν 

εηεζίσο  βεβαίσζε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηζθνξέο ηνπο θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ 

 Οη αζθαιηζκέλνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ. Οη αζθαιηζκέλνη πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ έγθαηξε 

ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηδίσλ θαη ηεο εξγνδφηξηαο εηαηξίαο 

πξνο ην ΔΣΔΑΠΔΠ. Να ζέβνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ Σακείνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Σακείνπ, εθφζνλ απηέο ιακβάλνληαη ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην Καηαζηαηηθφ. Να ελεκεξψλνπλ ην Σακείν  θαη  λα 

ηνπ παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία, πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη επρεξή θαη 

απνηειεζκαηηθή, ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε θαη ηελ 

θαλνληθή πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαη ησλ ελ γέλεη πφξσλ 

ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΗΦΟΡΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ – ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ 

1.- Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελεκέξσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

ηνπ, ην Σακείν ππνρξενχηαη κεηά ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, λα 

απνζηέιιεη κε δαπάλεο ηνπ ζε θάζε αζθαιηζκέλν εηδηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν.  

2.- Σν Σακείν ππνρξενχηαη κεηά ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο λα 

απνζηέιιεη ζε θάζε αζθαιηζκέλν, βεβαίσζε γηα ηηο εηζθνξέο, πνπ έρεη θαηαβάιεη γηα 

θνξνινγηθή ρξήζε. 

3.- Σν Σακείν ππνρξενχηαη κεηά ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, λα 

απνζηέιιεη ζε φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην ρξφλν 

αζθάιηζήο ηνπο θαη ηελ αμία ηεο παξνρήο ηνπο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηεξνχκελε αηνκηθή ηνπο κεξίδα θαηά ην άξζξν 31.3 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. Ζ 

ελ ιφγσ ππνρξέσζε δχλαηαη λα εμαληιείηαη θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

Σακείνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ..   

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 
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ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΟΗΚΖΖ – ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Όξγαλν δηνίθεζεο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..)  

1.- Σν ΔΣΔΑΠΔΠ δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο (9κειέο) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ : 

1.1.- Σξία (3) ηαθηηθά κέιε κε ηα αληίζηνηρα ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά ηνπο, 

ηα νπνία επηιέγνληαη θαη νξίδνληαη απφ ην χλδεζκν Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο 

Πεηξειαηνεηδψλ Διιάδνο (ζην εμήο ΔΔΠΔ). 

1.1.1.- ε πεξίπησζε, πνπ ν ΔΔΠΔ παξαιείπεη ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1.1 ηνπ παξφληνο, ην δηνξηζκφ πξαγκαηνπνηεί ε ΠΟΔ. 

1.2.- Έλα (1) ηαθηηθφ κέινο θαη ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ, ην νπνίν 

επηιέγεηαη θαη νξίδεηαη απφ ηελ Οκνζπνλδία θαη έρεη ελεξγφ αζθαιηζηηθφ δεζκφ κε 

ην Σακείν/ είλαη εξγαδφκελνο ζε εηαηξία ηνπ άξζξνπ 4.Α.2 ηνπ παξφληνο. 

2.- Πέληε (5) ηαθηηθά κέιε θαη ηα ηζάξηζκα γεληθά αλαπιεξσκαηηθά ηνπο, ηα 

νπνία εθιέγνληαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ – κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο  

ηνπ άξζξνπ 4.Α.2 ηνπ παξφληνο, νη νπνίνη έρνπλ λνκηκνπνηεζεί θαηά ην ηειεπηαίν 

εθινγναπνινγηζηηθφ ζπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο. Έλα (1) απφ ηα παξαπάλσ κέιε θαη 

ην αληίζηνηρν έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαμηνχρνο ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. ζπληαμηνδνηεζεί εθιεγέλ κέινο, ζα 

ράλεη ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. – αζπκβίβαζην θαη ζα αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ ακέζσο 

επφκελν θαηά ζεηξά εθινγήο αλαπιεξσκαηηθφ εληφο ηξηψλ κελψλ. 

2.1.- Οη αξραηξεζίεο πξνθεξχζζνληαη, πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο 

απεξρφκελεο θάζε θνξά δηνίθεζεο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαη δηελεξγνχληαη ζε ηφπν, πνπ 

νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ. ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 
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Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ δχλαηαη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα παλειιαδηθήο 

ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ή/θαη ειεθηξνληθήο θαη εμ απνζηάζεσο 

ςεθνθνξίαο ε νπνία ζα παξέρεη ερέγγπα πεξί ηεο κπζηηθφηεηαο, ακεζφηεηαο θαη 

πξνζσπηθφηεηαο ηεο ςήθνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ. 

3.- Πξφζθιεζε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ αλαξηάηαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν ζηελ έδξα ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην δηαδίθηπν 

ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπο. Ζ πξφζθιεζε γηα ηε δηελέξγεηα 

αξραηξεζηψλ δχλαηαη λα απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηνπ Σακείνπ θαη κέζσ κελχκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

4.- Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρνπλ άπαληεο νη αζθαιηζκέλνη ζην ΔΣΔΑΠΔΠ.  

5.- Ζ εθινγή ησλ σο άλσ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ 

γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην κε δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ θαη νη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, πνπ 

εθιέγεηαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ πνπ έρνπλ 

δειψζεη ππνςεθηφηεηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Ο πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Ζ εθνξεπηηθή 

επηηξνπή κεξηκλά γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, θαηακεηξά ηηο ςήθνπο, θαη 

αλαθεξχζζεη ηνπο θαηά θαηεγνξία εθιεγέληεο (4 εξγαδφκελνη θαη 1 ζπληαμηνχρνο)  

θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο απηψλ. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηεξεί πξαθηηθά γηα ηηο 

εθινγέο, πνπ θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηνπ Σακείνπ. 

5.1.-ην ςεθνδέιηην αλαγξάθνληαη θαηά θαηεγνξία κε αιθαβεηηθή ζεηξά φινη 

νη ππνςήθηνη γηα ην Γ.., ν δε αληηπξφζσπνο-εθινγέαο δχλαηαη λα ζεκεηψζεη 

ζπλνιηθά κέρξη πέληε (5) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο εθ ησλ νπνίσλ κέρξη ηέζζεξηο (4) γηα 

ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έλα (1) γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ζπληαμηνχρσλ.  
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 6.- Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο απφ φζνπο ην επηζπκνχλ, ππνβάιινληαη πξνο 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ κέρξη ηελ 12
ε
 κεζεκβξηλή ψξα ηεο 

πξνπαξακνλήο ησλ εθινγψλ.  

7.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμεηάδεη ηηο ππνςεθηφηεηεο θαη φζεο είλαη 

ζχκθσλεο κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ην Νφκν ηηο πεξηιακβάλεη ζηνλ αιθαβεηηθφ πίλαθα 

ππνςεθίσλ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ αλαξηάηαη κέρξη ηελ 12
ε
 κεζεκβξηλή ψξα ηεο 

παξακνλήο ησλ εθινγψλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σακείνπ θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζην δηαδίθηπν σο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. Ο 

θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιιεηαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία 

αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο. 

8.- Δλζηάζεηο απφ φζνπο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαηά ηνπ πίλαθα ππνςεθίσλ 

ππνβάιινληαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

9.- Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηεηξαεηήο. 

10.- ε πεξίπησζε πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο, ε ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

11.- Σα κέιε ηνπ Γ.., ησλ παξαγξάθσλ 1.1 θαη 1.2 ηνπ παξφληνο, κε 

απφθαζε ησλ θνξέσλ – νξγάλσλ, πνπ ηα νξίδνπλ: 

11.1.- δχλαηαη λα αλαθαινχληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη νπνηεδήπνηε θαη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. Ζ αλάθιεζε γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ αλαθαινχληα κε έγγξαθν 

πξνο ην Σακείν, 

11.2.- ππνρξεσηηθά αληηθαζίζηαληαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ή φηαλ ράλνληαη 

ή κεηαβάιινληαη ζην πξφζσπφ ηνπο νη ηδηφηεηεο θαη νη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ 

νπνίσλ δηνξίζζεθαλ ζην Γ. ηνπ Σακείνπ θαηά ηα αλσηέξσ ή φηαλ εθπίπηνπλ απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ. 

12.- Ζ απψιεηα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ 

Γ.. ηνπ Σακείνπ, δε ζπκπαξαζχξεη απηνδίθαηα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο.   
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13.- Σα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ, πνπ 

νξίδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη ζε θάζε πεξίπησζε γλσζηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζην 

Σακείν κε έγγξαθν εθείλνπ, πνπ ηα νξίδεη. 

Δηδηθφηεξα ε επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ γίλεηαη: 

α) κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο αλάθιεζεο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 11.1 θαη 11.2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

β) κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ 

γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΓΚΡΟΣΖΖ Δ ΧΜΑ- 

 ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ- ΚΧΛΤΜΑΣΑ - ΑΤΜΒΗΒΑΣΑ. 

1.- Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ ζπλέξρνληαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε γηα 

ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε ζψκα εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπο. Ζ πξψηε 

ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ, ζην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 1.2, ππνδεηρζέληνο κέινπο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ε 

ψξα, ν ηφπνο θαη ην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εθιέγνληαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. ν 

Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο. 

2.- Σα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ. 

3.- Γελ επηηξέπεηαη λα εκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο απφ 

ηα παξαπάλσ αμηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ. 

4.- Σν λέν Γ.. ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ παξαιακβάλεη απφ ην πξνεγνχκελν Γ.., κέζα 

ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα, ηα βηβιία, ηε 

δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαη ππνγξάθνληαη ζρεηηθά πξσηφθνιια, 

πνπ θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ Σακείνπ. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε θσιχκαηνο ή 

θαζπζηέξεζεο, ε παξαιαβή γίλεηαη κε απνγξαθηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 
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5.- ην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ Γ.. ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ  ζε ζψκα θαη ηελ παξάδνζε ζε απηφ ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο, 

παξαηείλεηαη απηνδίθαηα ε ζεηεία ηνπ απεξρφκελνπ Γ.. 

6.- Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ 

φζνη : 

6.1.- Έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε  

δηθαζηηθή  απφθαζε. 

6.2.- Έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα  κε ακεηάθιεηε  δηθαζηηθή 

απφθαζε. 

6.3.- Έρνπλ θαηαδηθαζηεί σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε θαθνχξγεκα ή ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαράξαμε, θηβδειεία, πιαζηνγξαθία, ςεπδή  βεβαίσζε, 

δσξνδνθία, εθβίαζε, θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, απάηε, παξάβαζε θαζήθνληνο, 

θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε  παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηε ιαζξεκπνξία θαη γηα νπνηνδήπνηε ζπλαθέο κε ηα 

πξνεγνχκελα αδίθεκα. 6.4.- Έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε.  

6.5.- Όζνη ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

7.- Απνηειεί αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Γ. ηνπ Σακείνπ:  

7.1.- Ζ νπνηαζδήπνηε θχζεο εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Σακείν, κε εμαίξεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, νη νπνίνη επηηξέπεηαη λα είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. 

7.2.- Κάζε ζπκκεηνρή ζε φξγαλα δηνίθεζεο, ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ή  ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπ ή ζπγγελνχο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ β’ βαζκνχ κε 

ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ, ή 

αλαιακβάλεη  ή εθηειεί έξγα, ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο ηνπ Σακείνπ.  

8.- Σν Γ.. κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα νξίδεη Γξακκαηέα ηνπ Γ.. πξνο 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ 

 ΑΠΑΡΣΗΑ - ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

1.- Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κηα (1) θνξά ην κήλα. Οη 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ. κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε ηειεδηάζθεςε αθφκε 

θαη δηα πεξηθνξάο . 

2.- Σν Γ.. ζπλέξρεηαη επίζεο θαη ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

α) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ, β) θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ηξηψλ (3) 

ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ, πνπ επηδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζηελ αίηεζε.  

2.1.- Ο Πξφεδξνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη κέζα ζε πξνζεζκία 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα νξίζεη ζπλεδξίαζε 

Γ.. κε ηα ζέκαηα, πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηή. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο 

θαηά ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα αλαγξάθνληαη πξψηα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επφκελεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο. 

3.- Κάζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. πξνυπνζέηεη έγγξαθε θαη 

ελππφγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζε πεξίπησζε αδξάλεηαο, ή νπνηνπδήπνηε 

θσιχκαηνο ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ε 

εκεξνκελία, ε ψξα, ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαη ε νπνία θνηλνπνηείηαη απαξαηηήησο ζηα κέιε. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

ζηα κέιε ιακβάλεη ρψξα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε. χληκεζε 

ηεο πξνζεζκίαο απηήο επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, ε νπνία 

αηηηνινγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη. Λήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε επηηξέπεηαη 

κφλνλ εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη θαλέλα 

δελ αληηιέγεη. 

4.- Αλ κέινο ηνπ Γ.. θσιχεηαη λα παξαζηεί ζε ζπλεδξίαζε, νθείιεη λα 

εηδνπνηεί ηνλ Πξφεδξν, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηεζεί 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη αδηθαηνινγήησο απφλ, δηθαηνχηαη 
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επίζεο λα εμνπζηνδνηήζεη εγγξάθσο άιιν κέινο ηνπ Γ λα ην εθπξνζσπήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε. Οπνηνδήπνηε παξφλ κέινο ηνπ Γ δχλαηαη λα 

εθπξνζσπήζεη κφλνλ έλα απφλ κέινο ηνπ Γ. Αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο Γ.. 

απφ ηξεηο (3) ή δηθαηνινγεκέλε απνπζία απφ δέθα (10) δηαδνρηθέο ηαθηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., εθπίπηεη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θαη δεηείηαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

5.- ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. δχλαηαη λα παξίζηαηαη ρσξίο ςήθν ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ θαη ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Σακείνπ. Δπίζεο κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. θαζψο θαη 

νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ εθφζνλ ε παξνπζία ηνπ θξίλεηαη ρξήζηκε απφ 

ην Γ.. θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. 

6.- Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε απηφ ηνπιάρηζην 

επηά (7) κέιε ηνπ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζησζεί έιιεηςε 

απαξηίαο, ηφηε ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη παξακέλνπλ ηζρπξέο κφλν νη κέρξη εθείλε ηε 

ζηηγκή, ελ απαξηία ιεθζείζεο απνθάζεηο ηνπ Γ...  

7.- Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πέληε 

ηνπιάρηζηνλ ςήθνπο (5). Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη κε νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ ςήθνπο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

(α) πνπ ηδξχζεη θαη άιινπο θιάδνπο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο (παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 2). 

(β) πνπ απνθαζίδεη γηα ηε κεηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ή/θαη ηελ κεηαβνιή ηνπ 

ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ παξνρψλ, θαηφπηλ ζχληαμεο ζρεηηθήο αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. Ζ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πεξί ησλ άλσ κεηαβνιψλ 

εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1.4 ηνπ άξζξνπ 15).  

(γ) πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο (θαηά ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 1.24 ηνπ 

άξζξνπ 15 θαη ηνπ άξζξνπ 37). 
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(δ) πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε – επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ (θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 1.27 ηνπ άξζξνπ 15). 

(ε) πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά, εθπνίεζε, ππνζήθεπζε θαη ελερπξίαζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1.29 ηνπ άξζξνπ 15). 

(ζη) πνπ απνθαζίδεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θάιπςε κε αζθαιηζηηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ απνζεκαηηθψλ (θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34) θαζψο θαη ηελ 

επέλδπζε ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο (θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36). 

(δ) πνπ εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ. 

(ε) πνπ εγθξίλεη ηελ εηήζηα αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ Σακείνπ. 

(ζ)πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ Σακείνπ κε άιια νκνεηδή Σακεία 

(θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 38). 

 

8.- ε φιεο ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηεξνχληαη πξαθηηθά 

ζε εηδηθφ βηβιίν, ηα νπνία ππνγξάθνληαη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ή ην αξγφηεξν 

πξηλ απφ ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. Με απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα ηεξνχληαη ηα 

πξαθηηθά θαη κε καγλεηνθψλεζε. Σα πξαθηηθά ηίζεληαη ππφςε ζε φια ηα παξφληα 

ζηελ νηθεία ζπλεδξίαζε κέιε θαη επηθπξψλνληαη απφ απηά κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ... Σα πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ζεσξνχληαη επηθπξσκέλα αλά ζπδεηεζέλ ζέκα εθφζνλ ππνγξάθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηφζα παξφληα θαηά ηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ, φζα θαηά ην 

Καηαζηαηηθφ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο επί εθάζηνπ ζπδεηεζέληνο 

ζέκαηνο . 

9.- Σν Γ.. ηνπ Σακείνπ ζπλεδξηάδεη ζηα Γξαθεία ηνπ ή ζε άιιν ρψξν ζηελ 

πεξηνρή ηεο έδξαο ηνπ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε ηειεδηάζθεςε αθφκε θαη δηα πεξηθνξάο . 

10.- Λνηπά ζέκαηα δηνίθεζεο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ, πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο, απνθάζεηο, πξαθηηθά ή ζηελ εθπξνζψπεζή ηνπ, ζηηο αξκνδηφηεηεο γηα 

ηελ εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία, ζηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ιεηηνπξγηθά έμνδα, ζηηο 
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άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο θ.ι.π., εθφζνλ δελ νξίδνληαη κε ην 

παξφλ θαζνξίδνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ.. 

1.- Σα κέιε ηνπ Γ.. ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ θάζε επηκέιεηα θαη 

εληηκφηεηα. Δπζχλνληαη έλαληη ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ γηα θάζε πηαίζκα ηνπο θαηά ηε 

δηνίθεζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπ. Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ αλαιακβάλνπλ επζχλε γηα 

απνθάζεηο, πνπ ιήθζεθαλ ζε ζπλεδξίαζε πνπ δελ παξαζηάζεθαλ ή δελ 

αληηπξνζσπεχζεθαλ ή παξαζηάζεθαλ θαη δηαθψλεζαλ, εθφζνλ ε δηαθσλία ηνπο 

θαηαγξάθεθε ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. 

2.- Οη εμσζπκβαηηθέο αμηψζεηο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ ππφθεηληαη ζε πεληαεηή (5εηή) 

παξαγξαθή απφ ηελ ηέιεζε ηεο δεκηνγφλνπ πξάμεο. Αλ ε αδηθνπξαμία απνηειεί 

ζπλάκα θνιάζηκε πξάμε, πνπ θαηά ηνλ πνηληθφ λφκν ππφθεηηαη ζε καθξφηεξε 

παξαγξαθή, απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ απαίηεζε απνδεκίσζεο. 

3.- Αλ κέινο ηνπ Γ.. δεκίσζε ην ΔΣΔΑΠΔΠ κε δφιν, ην Γ.. ππνρξενχηαη 

λα αζθήζεη ηηο αμηψζεηο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαηά ηνχηνπ. Αλ κέινο ηνπ Γ.. δεκίσζε ην 

ΔΣΔΑΠΔΠ, απφ ακέιεηα, ην Γ.. δχλαηαη λα αζθήζεη ηηο αμηψζεηο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ 

θαηά ηνχηνπ, ππνρξενχηαη δε πξνο ηνχην εθφζνλ ην δεηήζνπλ εγγξάθσο, κε αίηεζή 

ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν, ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γ.. 

4.- Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη χκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε 

ερεκχζεηαο έλαληη ηνπ Σακείνπ θαη ππνρξενχληαη λα κελ γλσζηνπνηνχλ ή/θαη 

δεκνζηεχνπλ νπνηαδήπνηε απφξξεην ζέκα έιαβαλ γλψζε απφ ηελ ζεηεία ηνπο ζην 

Σακείν ή εμ αθνξκήο απηήο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο ζεηείαο 

ησλ κειψλ αιιά θαη γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηεο.  

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Γ.. 
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1.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ην Σακείν θαη είλαη αξκφδην λα ιακβάλεη 

θάζε απφθαζε γηα ηελ δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

Σακείνπ θαη γεληθά γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ επηδίσμε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Σακείνπ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

1.1.- Δπνπηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ, ιακβάλνληαο θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαη ην 

εθπξνζσπεί κε ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηφ φξγαλα ηνπ γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ, 

ζε θάζε Αξρή θαη Τπεξεζία θαζψο θαη έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, ππνγξάθεη 

ζπκβάζεηο, δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο θαη ζπκβηβάδεηαη ή παξαηηείηαη απφ 

δηθαζηηθνχο αγψλεο. 

1.2.- Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν επέλδπζεο θαη ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

πεξηνπζία ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

1.3.- Απνθαζίδεη γηα ηελ ππαγσγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 4 παξ. 2 

πξνζψπσλ ζην ΔΣΔΑΠΔΠ θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο αζθάιηζεο. 

1.4.- Απνθαζίδεη κε ηελ πιεηνςεθία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 13 γηα ηε 

κεηαβνιή θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ εηζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

20 ηνπ παξφληνο. 

1.5.- Κξίλεη γηα ηελ ηπρφλ αδπλακία είζπξαμεο εηζθνξψλ. 

1.6.- Γηα νθεηιφκελεο εηζθνξέο, δχλαηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε 

απφθαζή ηνπ, λα θαζνξίζεη δηαδηθαζία θαηαβνιήο απηψλ κεηά ησλ πξνζαπμήζεσλ, 

ηκεκαηηθά, ζε κεληαίεο δφζεηο.  

Αλάινγε δηαδηθαζία δχλαηαη λα ζεζπηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη γηα ηελ 

είζπξαμε αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ παξνρψλ. 

1.7.- Απνλέκεη ηηο παξνρέο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην θεθάιαην Δ ηνπ παξφληνο. 

1.8.-  Απνθαζίδεη επί ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά απνθάζεσλ ηνπ 

Σακείνπ.  
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1.9.- Δγθξίλεη θάζε ρξφλν ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο λέαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο,  

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη  ιεπηνκέξεηεο  θαη' είδνο γηα ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο. 

 1.10.- Δγθξίλεη ηελ κειέηε γηα ηε ζρέζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηελ ελδεδεηγκέλε επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ. 

1.11.- Δγθξίλεη  θάζε ρξφλν  ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ. 

1.12.- Γηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ, ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε επελδχζεσλ ησλ ΣΔΑ ).  

1.13.- Γεκνζηεχεη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ζε κηα εκεξήζηα 

εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηα 

πνξίζκαηα ειέγρνπ ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. 

1.14.- Τπνβάιιεη εηήζηα ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ηα έγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεία, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

1.15.- Υνξεγεί κηα θνξά ηνπιάρηζην θάζε έηνο, κε δαπάλε ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ, 

βεβαίσζε ζηα κέιε ηνπ γηα ηηο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα 

παξνρέο. 

1.16.- Αζθεί ηηο αμηψζεηο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ  θαηά ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. ή ηξίηνπ 

πνπ ην δεκίσζε. 

1.17.- Γηνξίδεη νξθσηνχο ειεγθηέο, ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ.  

1.18.- Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ, νηθνλνκηθνχο, λνκηθνχο ζπκβνχινπο, αλαινγηζηέο, ινγηζηέο, 

θνξνηερληθνχο θ.ι.π. Δπίζεο εμνπζηνδνηεί κε πξάμε ηνπ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ, αλαζέηνληάο ηνπο εηδηθέο αξκνδηφηεηεο. 
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1.19.- Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ, εθπφλεζε κειεηψλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ.  

1.20.- Γηνξίδεη ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαη πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο, εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε. 

1.21.- Οξίδεη δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ θαη ζεκαηνθχιαθεο θνξείο πνπ 

παξέρνπλ εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ζην ΔΣΔΑΠΔΠ (outsourcing). Ζ δηαδηθαζία, ηα 

πξνζφληα θαη ηα θαζήθνληα ησλ δηαρεηξηζηψλ επελδχζεσλ θαζνξίδνληαη ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ.  

1.22.- πγθξνηεί εηδηθέο επηηξνπέο απφ κέιε ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ  ή θαη ηξίηνπο γηα 

ηε κειέηε, πξνψζεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ, θαζνξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ επηηξνπψλ απηψλ θαη απνθαζίδεη επί 

ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο. 

1.23.- Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

εγγξαθή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΔΣΔΑΠΔΠ, ηνλ ηχπν ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνλνκή ησλ παξνρψλ. 

1.24.- Απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο. 

1.25.- Απνθαζίδεη θαη ιακβάλεη θάζε κέηξν γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ.  

1.26.- Φξνληίδεη γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ, ηπρφλ 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ απφ απηφ παξνρψλ θαη πάζεο άιιεο νθεηιήο πξνο ην 

Σακείν. 

1.27.- Απνθαζίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε-επέλδπζε ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ 

ΔΣΔΑΠΔΠ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ην παξφλ 

θαηαζηαηηθφ.  
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1.28.- Απνθαζίδεη γηα θάζε ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ παξφληνο 

θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ, θαζψο θαη γηα θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εζσηεξηθήο θχζεο, πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ απηά. 

1.29.- Απνθαζίδεη ηελ αγνξά, εθπνίεζε, ππνζήθεπζε θαη ελερπξίαζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ  

1.30.- Απνθαζίδεη γηα δηθαζηηθφ ή εμψδηθν ζπκβηβαζκφ θαη παξαίηεζε απφ 

δηθφγξαθν ή δηθαίσκα. 

1.31.- Καζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηηο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.., θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ 

δηαθφξσλ επηηξνπψλ, πνπ ζπζηήλεη. 

1.32.- Απνθαζίδεη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ 

ιεηηνπξγίαο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ ζε απηφ. 

1.33.- Μεξηκλά γηα ηε ζχληαμε Καλνληζκνχ Παξνρψλ ηνπ Σακείνπ, αλ απηφ 

θξηζεί αλαγθαίν. 

1.34.- Αλαζέηεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ή/θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σακείνπ ζηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ ή ζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ζε 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Σακείνπ. 

1.35.- Απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ δηθαζηηθή επηδίσμε 

νπνηαζδήπνηε αμίσζεο ππέξ ή θαηά ηνπ Σακείνπ ζε θάζε δηθαζηήξην αλεμαξηήησο 

βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο. 

2.- Σν Γ.. πξνζιακβάλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο πινπνηεί ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη παξαθνινπζεί, θαηεπζχλεη, επηβιέπεη, επνπηεχεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ θαη γεληθά πξνΐζηαηαη ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ. Σα αλαγθαία πξνζφληα ηνπ θαζψο θαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ, 

νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ. Ο Γηεπζπληήο 

εηζεγείηαη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ζην Γ.. ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σακείνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 

Α) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. έρεη ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο: 

1.- Δθπξνζσπεί ην Γ.. ζε θάζε Αξρή θαη Τπεξεζία θαζψο θαη έλαληη 

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

1.1.- Σν Γ.. κπνξεί λα νξίδεη κε απφθαζή ηνπ θαη άιιν κέινο απηνχ ή 

Τπεξεζηαθφ Όξγαλν ηνπ Σακείνπ, γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε νξηζκέλεο 

θαζνξηζκέλεο απφ απηφ πεξηπηψζεηο.  

2.- Τπνγξάθεη ηελ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιηζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 

θαηαξηίδεη θαη ππνγξάθεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Αληηπξφεδξν, ν νπνίνο θαη ηε ζπλππνγξάθεη, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

θαη ζέηεη ηα ζέκαηα απηψλ ζε ςεθνθνξία. 

3.- Δθπξνζσπεί ην ΔΣΔΑΠΔΠ ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

αξρήο ή δηθαζηεξίνπ θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, κεδέ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο εμαηξνπκέλσλ, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

4.- Δθπξνζσπεί ην ΔΣΔΑΠΔΠ  σο πξνο ηηο έμσ ζρέζεηο ηνπ, εηδηθά φκσο, γηα 

ηελ θαηάζεζε αίηεζεο αθπξψζεσο ζην ηΔ ή αγσγήο ζηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα ή 

ζρεηηθνχ δηθνγξάθνπ ζηα Πνηληθά Γηθαζηήξηα, θαζψο επίζεο θαη γηα παξαίηεζε απφ 

ην ζρεηηθφ δηθφγξαθν ή δηθαίσκα, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Γ.. Ο 

παξαπάλσ πεξηνξηζκφο ηεο έγθξηζεο ηνπ Γ.. θάκπηεηαη ζε επείγνπζεο θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη ν δηνξηζκφο δηθεγφξνπ, ηνπ Γ.. πνπ 

επηθπξψλεη εθ ησλ πζηέξσλ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ηνπ Πξνέδξνπ.  

5.- Δπηκειείηαη κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ- 

Απνινγηζκνχ, ηεο Αλάιπζεο Δζφδσλ- Δμφδσλ, ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα 

ππνβάιιεη ζην Γ.. πξνο έγθξηζε. 
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6.- Τπνγξάθεη κε ηνλ Αληηπξφεδξν απφ θνηλνχ φια ηα έγγξαθα απηνχ, ηα 

εληάικαηα πιεξσκήο, ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσο θαη ηηο επηηαγέο. 

7.- Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ειιείπεη 

είλαη απψλ, ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά ζ’ φιε ηελ έθηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ, ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. 

 

Β) Αξκνδηόηεηεο Αληηπξνέδξνπ Γ.. 

1.- Ο Αληηπξφεδξνο επνπηεχεη θαη θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαζφζνλ θαη ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ – Απνινγηζκνχ, ηεο Αλάιπζεο Δμφδσλ – Δζφδσλ θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ηα νπνία θαη ππνγξάθεη. Δπηκειείηαη γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ 

Μεηξψνπ ησλ Αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, ησλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ ηνπ 

Σακείνπ απφ ηελ ππεξεζία θαζψο θαη ηελ νξζή ζχληαμε, ηήξεζε θαη επηθχξσζε ησλ 

Πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ 

φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ. 

  ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Σν Σακείν δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη εμσηεξηθά. 

Σν Γ.. νξίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εληφο ή 

εθηφο ηνπ Σακείνπ, ππεχζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν πξφζσπν 

απηφ δελ πξέπεη λα αζθεί άιιε αξκνδηφηεηα ζην Σακείν πιελ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ.  Οη δηαπηζηψζεηο θαη νη ζπζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ππνβάιινληαη ζην Γ.., ην νπνίν κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 
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ιεθζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ δηαπηζηψζεηο θαη ζπζηάζεηο θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΔΗΦΟΡΔ - ΠΟΡΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

Έζνδα ηνπ Σακείνπ είλαη: 

1.-  Δηζθνξά Αζθαιηζκέλωλ:  

1.1- ε εηζθνξά παιαηψλ αζθαιηζκέλσλ, ήηνη αζθαιηζκέλσλ έσο ηελ 

31.12.1992 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ απνδνρψλ κέρξη ην εθάζηνηε αλψηαην 

φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ ηνπ  ΔΦΚΑ. 

1.2.- ε εηζθνξά λέσλ αζθαιηζκέλσλ, ήηνη αζθαιηζκέλσλ απφ 1.1.1993 

αλέξρεηαη, ζε πνζνζηφ 3% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ κέρξη ην εθάζηνηε 

αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ ηνπ  ΔΦΚΑ.  

2.-Δηζθνξά Δξγνδόηε:  

2.1.-  ε εηζθνξά εξγνδφηε γηα ηνπο παιαηνχο αζθαιηζκέλνπο έσο ηελ 

31.12.1992, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ κέρξη ην 

εθάζηνηε αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ ηνπ  ΔΦΚΑ. 

2.2.- ε εηζθνξά ηνπ εξγνδφηε γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο απφ ηελ 

1.1.1993, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ κέρξη ην 

εθάζηνηε αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ ηνπ  ΔΦΚΑ . 

3.- Δηζθνξά Νέωλ Αζθαιηζκέλωλ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαλνληζκό ΒΑΔ 

ηνπ ΔΦΚΑ.  

Σν πνζφ εηζθνξάο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4,25% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν, πνπ 

ππάγεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ησλ ΒΑΔ ηνπ ΔΦΚΑ θαη ζε πνζνζηφ 3,75% γηα ηνλ 

εξγνδφηε.  

4.- Οη πξφζνδνη πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ (ηφθνη, κεξίζκαηα, κηζζψκαηα θιπ). 
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5.- Οη απνδφζεηο ησλ θεθαιαίσλ, απνζεκαηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ. 

6.- Οη Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα ππέξ ηνπ Σακείνπ θαη θάζε έζνδν απφ 

ραξηζηηθή αηηία. 

7.- Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν.  

8.- Οη πξνζαπμήζεηο θαη νη ηφθνη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

9.- Κάζε είδνπο απηνηειείο ρξεκαηηθέο πνηλέο-πξφζηηκα ζε βάξνο 

αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, πέξαλ ησλ εηζθνξψλ ησλ σο άλσ παξ.1,2,θαη 3 γηα κε 

εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηνπο εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΔΗΦΟΡΧΝ 

1.- Οη απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ είλαη νη πάζεο θχζεσο 

απνδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ν  ΔΦΚΑ ππνινγίδεη ηηο εηζθνξέο θχξηαο αζθάιηζεο. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ - ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΥΧΝ 

 Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη αληίζηνηρεο παξνρέο δχλαληαη λα 

θαζνξίδνληαη ή/θαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη, κε αλαινγηζηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο 

Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πεξί 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ησλ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ εγθξίλεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΗΠΡΑΞΖ ΔΗΦΟΡΧΝ 

 Καηά ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ νη εξγνδφηξηεο 

εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ ην πνζφ ηεο εηζθνξάο, πνπ βαξχλεη ηνπο 
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αζθαιηζκέλνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη αζθαιηζκέλνη εμνπζηνδνηνχλ ηελ εξγνδφηξηα 

εηαηξία λα παξαθξαηεί απφ ηηο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπο ην πνζφ ησλ 

ηαθηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ ηνπο αλαινγεί. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηαηίζεληαη, απφ 

ηελ εξγνδφηξηα εηαηξία ηαπηφρξνλα θαη ζπλνιηθά, κε ηηο εηζθνξέο θχξηαο αζθάιηζεο 

θαη κεηαθέξνληαη απφ απηήλ ζην ινγαξηαζκφ ή ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Σακείνπ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ θάζε εξγνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Σακείν γηα ηελ 

Σξάπεδα, πνπ έρεη επηιέμεη.  

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΘΤΣΔΡΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ 

1.- Γηα ηηο εηζθνξέο, πνπ δελ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

άξζξν, θαζψο θαη γηα ηελ είζπξαμε θάζε απαίηεζεο ηνπ Σακείνπ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην πξνβαίλεη  ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. 

2.- Οη νθεηιφκελεο εηζθνξέο, νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο θαη νη 

πξνζαπμήζεηο ηνπο  βεβαηψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ 

νπνία θαζνξίδεηαη επαθξηβψο ην εηζπξαθηέν πνζφ, ηα πξφζζεηα ηέιε θαη νη 

πξνζαπμήζεηο, ην είδνο ηεο εηζθνξάο,  ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

3.- Γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο απφ ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία θαηαβνιήο  

ησλ εηζθνξψλ επηβάιιεηαη πξφζζεην ηέινο, ην πνζνζηφ ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 1% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο θαη έσο ηνπ 70% ηεο θχξηαο νθεηιήο ην 

νπνίν βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ εξγνδφηε. Σα σο άλσ πνζνζηά δχλαληαη λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σακείνπ θαη θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ή ηξφπν ζηηο εξγνδφηξηεο εηαηξίεο. 

4.- Γηα νθεηιφκελεο εηζθνξέο δχλαηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή 

ηνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε λα θαζνξίζεη ηελ θαηαβνιή απηψλ κεηά ησλ 

πξνζαπμήζεσλ ηκεκαηηθά ζε κεληαίεο δφζεηο.  
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5.- Ζ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ Σακείνπ γίλεηαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ΝΠΗΓ, θαηά ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (ΚΔΓΔ) θαη ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνηειεί ηνλ λφκηκν 

ηίηιν γηα ηελ αλαγθαζηηθή ηνπο είζπξαμε. 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΡΓΟΓΟΣΡΗΔ ΔΣΑΗΡΗΔ 

1.- Οη εξγνδφηξηεο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ ζην Σακείν  

αθξηβείο θαη πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνιαβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνινχλ,  ηελ πξνυπεξεζία ηνπ, ή ηελ  απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ εξγαζία θαζψο 

θαη θάζε άιιν ζηνηρείν  απαξαίηεην  ζην Σακείν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ.  

2.-  Ζ  άξλεζε   εξγνδφηξηαο εηαηξίαο  λα παξάζρεη  ηηο, ζηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο εληφο πξνζεζκίαο 2 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο  ή  ε  παξνρή αλαθξηβψλ 

ή ειιηπψλ πιεξνθνξηψλ, παξέρεη ζην Σακείν ην δηθαίσκα λα βεβαηψζεη θαη’ 

εθηίκεζε ηηο νθεηιφκελεο εηζθνξέο θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ είζπξαμή ηνπο θαζψο επίζεο θαη λα επηβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνζνχ 

επξψ 300 αλά αίηεκα.  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 

ΠΑΡΟΥΔ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΦΑΛΗΖ 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΓΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 

1.- Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαη νη δηθαηνδφρνη ηνπο δηθαηνχληαη 

ζχληαμεο, εθ' φζνλ ζεκειηψλνπλ αληίζηνηρν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζην θνξέα 
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θχξηαο αζθάιηζήο ηνπο γηα ηελ απηή αηηία, εθφζνλ δειαδή έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, 

πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ θνξέα θχξηαο αζθάιηζήο ηνπο θαη ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ  Σακείνπ.   

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΔΝΑΡΞΖ - ΛΖΞΖ - ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 

1.- Σν δηθαίσκα ζηε ζχληαμε γελλάηαη απφ ηελ 1
ε
  ηνπ κελφο ηνπ επφκελνπ 

ηεο απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία, θαη γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαλφληνο 

αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ απφ ηελ 1
ε
 ηνπ κελφο ηνπ επνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 

Ζ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ππεβιήζε απφ ηνλ 

αζθαιηζκέλν ζρεηηθή αίηεζε νπφηε θαη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

απνλνκήο ηεο.   

2.- Σν δηθαίσκα ιήγεη γηα φινπο ζην ηέινο ηνπ κελφο ηνπ ζαλάηνπ ή ηνπ 

γεγνλφηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παχζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ή απφ ηελ εκέξα 

θαηά ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ππαρζεί εθ λένπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ.  

3.- Αλ θάπνηνο αζθαιηζκέλνο ή ζπληαμηνχρνο θεξπρζεί άθαληνο ην δηθαίσκα 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε ιήςε ηεο ζχληαμεο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκέξαο πνπ νξίδεη ε νηθεία ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε  σο ηεθκαηξφκελε εκέξα 

επέιεπζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ άθαληνπ. 

4.- Σν δηθαίσκα γηα ιήςε ηεο ζχληαμεο ράλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. 

ηνπ Σακείνπ εάλ ε ζχληαμε έρεη απνθηεζεί κε απαηειά κέζα ή κε βάζε ςεπδή 

δηθαηνινγεηηθά. Ο ιαβψλ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηα παξαλφκσο εηζπξαρζέληα 

πνζά.  

4.1.- Κάζε παξνρή πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ ην Σακείν αρξεψζηεηα 

επηζηξέθεηαη αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο ηνπ ιαβφληνο θαη αλαδεηείηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. ε πεξίπησζε ππαηηηφηεηάο ηνπ αλαδεηείηαη εληφθσο κε 

επηηφθην 3%. Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ επηηξέπεηαη ζπκςεθηζκφο 
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νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο ην Σακείν κε ην ζχλνιν ησλ ρνξεγνχκελσλ παξνρψλ πνπ 

ηπρφλ δηθαηνχηαη ν νθεηιέηεο. Με απφθαζε ηνπ Γ.. δχλαηαη ν ζπκςεθηζκφο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεληαίεο δφζεηο. Ο θαηαινγηζκφο θαη ν ηπρφλ δηελεξγνχκελνο 

ζπκςεθηζκφο εθηειείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ.  

5.-  Ζ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο  γήξαηνο δηαθφπηεηαη : 

5.1.-  Δάλ ν ζπληαμηνχρνο απαζρνιείηαη ζε εξγαζία αζθαιηζηέα ζην Σακείν. 

5.2.- Δάλ ν ζπληαμηνχρνο εξγάδεηαη ρσξίο ηνχην λα επηηξέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία κε παξάιιειε απφιεςε φιεο ή ηκήκαηνο ηεο ζχληαμήο ηνπ.  

5.3.-  ε φπνηα αλάινγε πεξίπησζε δηαθφπηεηαη ε ζχληαμε, πνπ θαηαβάιιεηαη   

ζην ζπληαμηνχρν, απφ ηνλ θνξέα θπξίαο αζθάιηζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΤΝΣΑΞΗΜΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Ωο ζπληάμηκε ππεξεζία ζεσξείηαη: 

1.- Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζε έηε κήλεο θαη 

εκέξεο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί ή βεβαησζεί αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Όπνπ 

απαηηείηαη θαηά λφκν ε κεηαηξνπή ηνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ ζε εκέξεο, ππνινγίδνληαη 

25 εκέξεο αζθάιηζεο γηα θάζε κήλα θαη 300 εκέξεο γηα θάζε έηνο.  

2.- Ο ρξφλνο, πνπ αλαγλσξίζζεθε θαη φπνπ πξνβιέπεηαη εμαγνξά ηνπ, 

εμαγνξάζζεθε. Δηδηθφηεξα,  

2.1.- Αλαγλσξίδεηαη, θάζε ρξφλνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία φηη αλαγλσξίδεηαη, απφ ηνπο νξγαληζκνχο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαη κε 

ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Σν πνζφ εμαγνξάο 

είλαη ίζν κε ηελ παξνχζα αμία ηεο παξνρήο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν πνπ 

εμαγνξάδεηαη. 

2.2.- Ζ αλσηέξσ ζπληάμηκε ππεξεζία αλαγλσξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ  Γ.. ηνπ 

Σακείνπ, πνπ πξέπεη λα εθδνζεί κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ αίηεζή ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

κε πιήξε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  
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2.3.- Ζ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμαγνξά ηνπ 

αλαγλσξηδφκελνπ ρξφλνπ, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ γεληθέο δηαηάμεηο, 

γίλεηαη είηε εθάπαμ κέζα ζηνλ κεζεπφκελν κήλα απφ εθείλνλ ηεο θνηλνπνίεζεο θαη 

παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, είηε ζε 6 κεληαίεο δφζεηο, πνπ ε πξψηε πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία.  

2.4.- ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή     

θαζπζηέξεζεο, δπν ζπλερφκελσλ δφζεσλ, ράλεηαη ην δηθαίσκα ηκεκαηηθήο     

θαηαβνιήο, ε ζπλνιηθή δε νθεηιή ή ην ππφινηπν απηήο βαξχλεηαη κε ην εθάζηνηε 

ηζρχνλ επηηφθην ππεξεκεξίαο.  

2.5.- ε πεξίπησζε, πνπ ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο ή ηνπ 

ππνινίπνπ απηήο, ζπλερίδεηαη πέξα απφ ηε δηεηία απφ ηφηε πνπ έπξεπε λα είρε απνδνζεί 

ζην Σακείν, γίλεηαη επαλππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο κε  βάζε ηηο εηζθνξέο 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο εμφθιεζεο θαη ηηο απνδνρέο πνπ έρεη ν αζθαιηζκέλνο 

θαηά ην ρξφλν απηφ. 

2.6.- ε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνθεηκέλεο ηεο  

ζπληαμηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη ε νθεηιή ή ην ππφινηπν ησλ δφζεσλ ηεο   ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο, κεηά ησλ ηπρφλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

2.7.- Σν ζχλνιν ηεο αλαγλσξηδνκέλεο πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί   ην 

ζχλνιν ηεο πξαγκαηηθήο, ζε θακία δε πεξίπησζε ηα 10 έηε. 

2.8.- Κάζε κία απφ ηηο πξνυπεξεζίεο ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαγλσξίδεηαη, θαηά 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη είλαη αλεμάξηεηε 

απφ θάζε άιιε ζπληάμηκε ππεξεζία. Ζ παξνχζα ξχζκηζε δελ αλαηξέρεη ζην παξειζφλ 

θαη αθνξά ππεξεζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηψξα θαη εθ' εμήο.  

3.- Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ δηαλχζεθε ζε θνξείο ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο – 

επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο (ΝΠΗΓ).  

4.-  Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ δηαλχζεθε ζε θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

(ΝΠΓΓ) ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

5.- Ο ρξφλνο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζην Σακείν εθ΄ φζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί  

νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

1.- Σν Σακείν εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ αιιά κε εγγπεκέλσλ 

παξνρψλ. Οη ζπληάμεηο, πνπ απνδίδεη ην Σακείν πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. Οη 

ζπληάμεηο απηέο απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζηφρν ηνπ Σακείνπ. Οη ζπληάμεηο 

θαηαβάιινληαη 12 θνξέο εηεζίσο θαη ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγέο σο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηήζηα αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ Σακείνπ θαη εγθξίλνληαη απφ 

ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΣΑΞΖ 

Α) πληαμηνδόηεζε ιόγω γήξαηνο - Παιαηνί Αζθαιηζκέλνη (Τπαγωγή 

Μέρξη 31.12.1992). 

1.- Ζ κεληαία ζχληαμε απνηειείηαη απφ έλα βαζηθφ πνζφ, ίζν κε ην 10% ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ θαη απφ πξνζαχμεζε 1% ησλ ίδησλ απνδνρψλ γηα θάζε ρξφλν 

ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.  

1.2.-  Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο ινγίδνληαη, ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, πνπ 

ηζρχεη θάζε θνξά ζηνλ ΔΦΚΑ, ηεο ηειεπηαίαο πξν ηεο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

πεληαεηίαο, κε εμαίξεζε ηα Γψξα, Δπίδνκα Αδείαο θαη ηηο ππεξσξίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέξαλ ησλ λνκίκσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ηηο σο 

άλσ ζπληάμηκεο  απνδνρέο ινγίδεηαη θαη θάζε άιιε πξφζζεηε ρξεκαηηθή παξνρή ή 

θαηαβνιή πξνζζέηνπ επηδφκαηνο, δειαδή πέξαλ ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ή λνκίκνπ 

κηζζνχ,  ε νπνία παξέρεηαη σο αληάιιαγκα  γηα ηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ κηζζσηφ 

εξγαζία, ζε ηαθηηθή βάζε θαη εθ' φζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο εηζθνξέο.    

Β) πληαμηνδόηεζε ιόγω ζαλάηνπ – Παιαηνί Αζθαιηζκέλνη (Τπαγωγή 

Μέρξη 31.12.1992). 
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1.- ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ Σακείνπ 

δηθαηνχληαη ζχληαμεο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

ζπληαμηνδνηνχληαη γηα ηελ αηηία απηή απφ ηνλ θχξην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ιφγσ ζαλάηνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνχ ηεο 

ζχληαμεο, πνπ ιάκβαλε ν ζαλψλ ζπληαμηνχρνο ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ζα 

δηθαηνχην ν ζαλψλ αζθαιηζκέλνο, αλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ είρε 

θαηαζηεί αλάπεξνο, θαη νξίδεηαη σο πνζνζηφ απηήο σο εμήο: 

Υήξα ή ρήξνο ρσξίο παηδηά : 60% 

Υήξα ή ρήξνο κε έλα (1) παηδί : 80% 

Υήξα ή ρήξνο κε άλσ ησλ δχν (2) παηδηψλ : 90% 

Παηδί νξθαλφ & απφ ηνπο δχν (2) γνλείο : 60% 

Γχν (2) παηδηά νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν (2) γνλείο : 80% 

Άλσ ησλ δχν (2) παηδηψλ νξθαλά θαη απφ ηνπο 2 γνλείο : 90% 

Μεηέξα ζαλφληνο κε ζχδπγν θαη ηέθλα : 20% 

Μεηέξα ζαλφληνο ρσξίο: α) ζχδπγν β) ελήιηθα άξξελα ηέθλα : 50% 

Μεηέξα ζαλφληνο ρσξίο ζχδπγν κε ελήιηθα άξξελα ηέθλα : 20% 

Μεηέξα ζαλφληνο ρσξίο ζχδπγν κε ηέθλα : 30% 

Γχν (2) αδέιθηα ηνπ ζαλφληνο ρσξίο άιινπο ελήιηθεο άξξελεο 

αδειθνχο 

: 60% 

Άλσ ησλ δχν (2) αδειθψλ ηνπ ζαλφληνο ρσξίο άιινπο ελήιηθεο 

άξξελεο αδειθνχο  

: 80% 

Αδειθφο ζαλφληα κε ελήιηθεο άιινπο άξξελεο αδειθνχο : 20% 

Άλσ ησλ ηξηψλ (3) αδειθψλ κε ελήιηθεο άιινπο άξξελεο 

αδειθνχο 

: 60% 
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2.- Σν ζχλνιν ησλ ζπληάμεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ιφγσ ζαλάηνπ δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ηνπ ζαλφληα, εάλ ζπκβαίλεη απηφ ε ζχληαμε θάζε 

δηθαηνχρνπ κεηψλεηαη αλαιφγσο. 

Γ) πληαμηνδόηεζε ιόγω γήξαηνο – λένη αζθαιηζκέλνη (Τπαγωγή κεηά 

ηελ 1.1.1993) 

1.-χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 παξ. 1 ηνπ Ν. 2084/1992, ην πνζφ 

ηεο επηθνπξηθήο ζχληαμεο γηα ρξφλν αζθάιηζεο 35 εηψλ ή 10.500 εκεξψλ εξγαζίαο 

αληηζηνηρεί ζην 20% ησλ ζπληάμηκψλ απνδνρψλ. Γηα ρξφλν αζθάιηζεο κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν ησλ 35 εηψλ ή 10.500 εκεξψλ εξγαζίαο ην πνζνζηφ ηνπ 20% κεηψλεηαη ή 

απμάλεηαη θαηά 1/35 γηα θάζε έιαηηνλ ή επηπιένλ έηνο αζθάιηζεο ή 300 εκέξεο 

εξγαζίαο. 

2.- Ωο  ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ «λέσλ» αζθαιηζκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.2084/1992, ινγίδεηαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ, πνπ έιαβε ν αζθαιηζκέλνο θαηά ηα πέληε εκεξνινγηαθά έηε πνπ 

πξνεγνχληαη εθείλνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη επί ησλ νπνίσλ 

θαηαβιήζεθαλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δψξσλ ενξηψλ θαη 

επηδφκαηνο αδείαο, δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ απαζρφιεζεο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέλνο εληφο απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Αλ ν 

αζθαιηζκέλνο ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ησλ πέληε εηψλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

1000 εκέξεο απαζρφιεζεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη απνδνρέο κελψλ εξγαζίαο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 1000 εκεξψλ. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ, νη απνδνρέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ, πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε απμεκέλεο θαηά ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ 

Σακείνπ. (άξζξν 28 Ν.2084/92). 

Γ) πληαμηνδόηεζε Λόγω Θαλάηνπ – λένη αζθαιηζκέλνη ππαγωγή κεηά 

ηελ 1.1.1993. 

1.- ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ Σακείνπ πνπ 

έρεη ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε κεηά ηελ 1.1.1993 δηθαηνχληαη ζχληαμεο ηα κέιε ηεο 
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νηθνγέλεηάο ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ζπληαμηνδνηνχληαη γηα ηελ αηηία απηή 

απφ ηνλ θχξην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ 

ιφγσ ζαλάηνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο, πνπ ιάκβαλε ν ζαλψλ 

ζπληαμηνχρνο ιφγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ή ζα δηθαηνχην ν ζαλψλ αζθαιηζκέλνο, αλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ είρε θαηαζηεί αλάπεξνο, θαη νξίδεηαη σο πνζνζηφ 

απηήο σο εμήο: 

2.- Γηα ηνλ επηδψληα ζχδπγν πνζνζηφ 50% ηεο βαζηθήο ζχληαμεο 

2.1.- Γηα θάζε ηέθλν πνζνζηφ 25% ηεο βαζηθήο ζχληαμεο. (αξ. 31 §1 

Ν.2084/92). 

2.2.- Σν ζχλνιν ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ρήξνπ ή ηεο ρήξαο θαη ησλ ηέθλσλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ηνπ ζαλφληα, εάλ ζπκβεί απηφ ε ζχληαμε 

θάζε δηθαηνχρνπ κεηψλεηαη αλαιφγσο. 

2.3.- Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο ιφγσ ζαλάηνπ ησλ δηθαηνχρσλ δε 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ην 80% ηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 2. ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, νχηε αλψηεξν ηνπ 100% απηνχ.  

2.4.- Δάλ δηθαηνχρνο είλαη ηέθλν νξθαλφ θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, ε ζχληαμή 

ηνπ δηπιαζηάδεηαη (δηπιάζην πνζνζηφ απφ απηφ ηεο παξαγξάθνπ2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ), εθηφο αλ δηθαηνχηαη ζχληαμεο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο. (αξ. 31 §1 

Ν.2084/92). 

2.5.- Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο ηνπ ρήξνπ ή ηεο ρήξαο κεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο 

ρνξεγείηαη κεησκέλν θαηά 50% εθφζνλ εξγάδεηαη ή ζπληαμηνδνηείηαη κέρξη ην 65ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη απφ ην 65ν έηνο θαη κεηά ρνξεγείηαη κεησκέλν θαηά 30%. 

2.6.- ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζχληαμεο ζαλάηνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 62 Ν.2676/99 φπσο ηζρχεη κεηά ην Ν.3385/05 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 12§13 Ν.3863/10. 

Δ) πληαμηνδόηεζε κε βάζε ηα ΒΑΔ 

 ε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηα ΒΑΔ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο γηα 

ην νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί νη πξφζζεηεο ιφγσ ΒΑΔ εηζθνξέο απμάλεηαη θαηά 20%. Ζ 
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δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο 

(ηνπο κεηά ηελ 01.01.1993) δηφηη κφλνλ γη' απηνχο πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

(αξ.18 παξ.3)  ε θαηαβνιή επαζθαιίζηξνπ  ιφγσ ππαγσγήο ζηνλ θαλνληζκφ ησλ 

ΒΑΔ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ. 

Σ) πληαμηνδόηεζε ιόγω αλαπεξίαο 

1.- Γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο αθνινπζνχληαη ηα πνζνζηά 

αλαπεξίαο, πνπ ηζρχνπλ ζηνλ θχξην θνξέα θαη ρνξεγείηαη αληίζηνηρν πνζφ ζχληαμεο 

κε απηφ πνπ ρνξεγεί ν θχξηνο θνξέαο. 

2.- Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηεο 

ζχληαμεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξφλν αζθάιηζεο 15 εηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΑΠΟΝΟΜΖ ΤΝΣΑΞΖ 

1.- Σν δηθαίσκα ζηε ζχληαμε δελ ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή. 

 2.- Οη πεξί αλαζηνιήο θαη δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα εθαξκφδνληαη ελ πξνθεηκέλσ  αλαιφγσο.. 

3.- Οη ζπληάμεηο απνλέκνληαη απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ χζηεξα απφ αίηεζε, 

πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γ.. απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή λφκηκν πιεξεμνχζην απηνχ. Με  

απφθαζε  ηνπ Γ..  ε αξκνδηφηεηα απνλνκήο ηεο ζχληαμεο δχλαηαη λα κεηαβηβάδεηαη 

ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ ή ζε άιιν κέινο ηνπ Γ.. ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζσπν θξηζεί αλαγθαίν. Με γεληθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη: ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ν 

αζθαιηζκέλνο ζην Σακείν γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο, ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ 

αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 
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4.- ε πεξίπησζε ειιείςεσο θάπνηνπ εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ην Σακείν 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ρσξίο ρξνλνηξηβή ηνλ αζθαιηζκέλν λα ζπκπιεξψζεη ηηο 

ειιείςεηο. 

 5.- Ζ ζχληαμε θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα θάζε 

κήλα. Με απφθαζε ηνπ Γ.. δχλαηαη λα νξηζζεί άιιε εκέξα θαηαβνιήο ηεο 

ζχληαμεο. 

 6.- πληάμεηο πνπ νθείινληαη ζε απνβηψζαληα ζπληαμηνχρν θαηαβάιινληαη 

ζηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 7.- Ζ  Αηνκηθή  Μεξίδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζηελ ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή 

αζθάιηζε , θιείλεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πεξί θαηαβνιήο ηεο παξνρήο θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ 

ππάξρεη ζε απηφλ κεηαθέξεηαη ζηνλ ηξνθνδφηε ινγαξηαζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θαη κε εγγπεκέλσλ παξνρψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ-ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

1.- Σν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, πνπ αθνινπζείηαη, είλαη ην θεθαιαηνπνηεηηθφ. 

2.- Τπνρξεσηηθφο έιεγρνο ηνπ Σακείνπ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο δηελεξγείηαη 

κηα θνξά ην ρξφλν, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη 

έθηαθηνο έιεγρνο απφ νξθσηνχο ινγηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

3.- Ζ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ "ΔΣΔΑΠΔΠ" είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. 

Αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

4.- Ζ πξψηε νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ Σακείνπ ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

επνκέλνπ έηνπο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. 
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5.- Σν Σακείν ππνβάιιεη εηεζίσο κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ζηελ "Δζληθή 

Αλαινγηζηηθή Αξρή": 

α. Ηζνινγηζκφ. 

β. Λνγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα θάζε θίλδπλν-παξνρή. γ. Δηήζηα 

έθζεζε δηνίθεζεο. δ. Αλαινγηζηηθή έθζεζε. ε. Έθζεζε νξθσηψλ ινγηζηψλ. 

6.- Σν Σακείν δεκνζηεχεη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ζε κηα εκεξήζηα 

εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηα 

πνξίζκαηα ειέγρνπ ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο. 

7.- Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζψο θαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ κεηαηξεπφκελνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Σνκέαο Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ» (ΔΣΔΑΠΔΠ) ηνπ ΝΠΓΓ κε 

ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ) 

απνγξάθεηαη απφ ηε Γηνίθεζή ηνπ θαη πεξηέρεηαη απηνδηθαίσο θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάξγεζήο ηνπ ζην ΔΣΔΑΠΔΠ αθνχ ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξάδνζεο 

παξαιαβήο. 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

1.- Ωο πξνο ηηο εθαξκνζηέεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο, ηα βηβιία, πνπ ηεξνχληαη 

αιιά θαη ηε ινγηζηηθή νξγάλσζε εθαξκφδνληαη νη ειιεληθνί λφκνη, νη θαηεπζχλζεηο 

ηεο "Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο" θαη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. Λακβάλνληαη ηδίσο ππφςε  ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, φπσο 

απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

2.- Δηδηθφηεξα, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη 

γεληθφηεξα ηε ινγηζηηθή νξγάλσζε ηνπ Σακείνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 31 

ΑΣΟΜΗΚΔ ΜΔΡΗΓΔ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΣΖ 

ΛΟΓΑΡΗΜΟ 

1.- Σν Σακείν εθαξκφδεη ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ,   

κε εγγπεκέλσλ παξνρψλ. ε θάζε αζθαιηζκέλν, πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ απνλέκεηαη επηθνπξηθή ζχληαμε.   

2.- «Σξνθνδφηεο ινγαξηαζκφο» θαιείηαη ν ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν 

θαηαηίζεληαη νη πφξνη ηνπ Σακείνπ θαη απφ ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηνχληαη νη παξνρέο, 

πνπ ρνξεγεί θαη νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

2.1.- Ο ηξνθνδφηεο ινγαξηαζκφο, αθαηξνπκέλσλ ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Σακείνπ, επηκεξίδεηαη εηεζίσο ζε πνζά επζέσο αλάινγα κε ηα πνζά ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ δηθαησκάησλ παξνρψλ: α) ησλ ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ, β) ησλ 

αλελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη γ) ησλ ζπληαμηνχρσλ.  

3.- «Αηνκηθέο Μεξίδεο» θαινχληαη νη ηεξνχκελνη αλά αζθαιηζκέλν θαη 

ζπληαμηνχρν πίλαθεο, πνπ απεηθνλίδνπλ ζε ρξεκαηηθφ πνζφ ην εθάζηνηε 

αλαινγηζηηθφ ζπζζσξεπκέλν δηθαίσκα εθάζηνπ εμ απηψλ κε βάζε ην εθάζηνηε χςνο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο απηνχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

1.-Σν χςνο ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη εηεζίσο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ.., ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο εηήζηαο αλαινγηζηηθήο κειέηεο.  

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δελ ππεξβαίλνπλ ην5% επί ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ 

εηζθνξψλ, εθηφο θαη αλ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη έγθξηζε ηεο 

Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, πξνζδηνξηζηεί δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

απηνχ. Δηδηθφηεξα φκσο γηα ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ νη δαπάλεο 

δχλαληαη λα αλέιζνπλ κέρξη ην  5,9% επί ησλ εηήζησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ.  

2.- Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο ηα εμήο:   



Καταςτατικό ΕΤΕΑΠΕΠ Ν.Π.Ι.Δ.– Κείμενο προσ διαβούλευςη 

 

ειίδα 41 απφ 49 

 

2.1.- Σα έμνδα  γηα  ηηο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ,  ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαζψο 

θαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2.2.- Σηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σακείνπ. 

2.3.- Σηο ακνηβέο αλαινγηζηψλ, λνκηθψλ θαη ινηπψλ ζπκβνχισλ. 

2.4.- Σε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεηξψνπ αζθαιηζκέλσλ. 

2.5.-  Σν θφζηνο ελεκέξσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

2.6.- Σε ινγηζηηθή θαη ειεθηξνληθή νξγάλσζε ηνπ Σακείνπ. 

2.7.- Σν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ ζην νπνίν 

ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ, θαη ησλ ηπρφλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ.  

2.8.- Σν θφζηνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

Σν Σακείν σο πξνο ηνπο επελδπηηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3029/2002 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 12 ηνπ Ν.3385/2005) θαη ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο 

επίζεο θαη ηεο ΤΑ Φ.Δπαγγ.αζθ./νηθ.16/9-4-2003 θαη ην  δίθαην ηεο ΔΔ. Οη 

επελδχζεηο ησλ θεθαιαίσλ δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζπλεηήο- ζπληεξεηηθήο 

δηαρείξηζεο, ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε αζθάιεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε επθνιία ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ. Ο βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ παξαθνινπζείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Αλαινγηζηή 

ηνπ Σακείνπ θαη δηαηεξείηαη ζε επίπεδα πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ 

ππνρξεψζεσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
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1.- Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θάιπςε κε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηηο επελδχζεηο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 

παξ. 15, (φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3385/2005) θαη 16 Ν. 

3029/2002, νη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ εθδηδφκελεο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο θαη νη θαλφλεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Δθαξκφδνληαη, εηδηθφηεξα, νη αξρέο ηεο ζπλεηήο, ζπληεξεηηθήο δηαρείξηζεο, ηεο 

δηαζπνξάο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

αζθάιεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε επθνιία ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ζε ρακειά επίπεδα ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

2.- Σν Σακείν δελ παξέρεη ζηα κέιε ηνπ θακία επελδπηηθή ή βηνκεηξηθή 

εγγχεζε.  

3.- Σν Σακείν ζπλεξγάδεηαη κε εμεηδηθεπκέλν αλαινγηζηή θαη λνκηθφ 

ζχκβνπιν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ 

"Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή". 

4.- Σν Γ.. κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία επελδπηηθνχ θαλνληζκνχ ζηα πιαίζηα 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

1.- Σα καζεκαηηθά απνζέκαηα αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 

2.- Σν Σακείν δεκηνπξγεί καζεκαηηθφ απφζεκα, ην χςνο ηνπ νπνίνπ είλαη ίζν 

κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ Σακείνπ πξνο ηνπο ελεξγνχο αζθαιηζκέλνπο, 

ηνπο αλελεξγνχο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξνθνδφηεο ινγαξηαζκφο, ν νπνίνο 

επηκεξίδεηαη ζε πνζά επζέσο αλάινγα κε ηα πνζά ησλ ηξηψλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ 

ζπζζσξεπκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ.  
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3.- Ο ππνινγηζκφο θαη ε θάιπςε κε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο γίλνληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 

15 θαη 16 ηνπ Ν. 3029/2002 (φπσο ε παξ. 15 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ 

Ν.3385/2005) θαη φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο 

Φ.Δπαγγ.Αζθ./νηθ.16/9-4-2003 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, φπσο ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

Δζληθή Ννκνζεζία. 

ΑΡΘΡΟ  36 

ΣΡΟΠΟ ΔΠΔΝΓΤΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ 

 

1.- Γηα ηελ θάιπςε ηνπ καζεκαηηθνχ απνζέκαηνο κε αζθαιηζηηθή 

ηνπνζέηεζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ απνθαζίδεη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

επελδχζεσλ ηελ νπνία κπνξεί είηε λα αλαιάβεη ην ίδην, είηε λα αλαζέζεη ζε 

δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ θαη ζεκαηνθχιαθεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

απφ ηε λνκνζεζία άδεηεο, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε ζην πιαίζην ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ηνλ Καλνληζκφ Δπελδχζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

2.- Οη ηνπνζεηήζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Σακείνπ αθνινπζνχλ ηνπο 

πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο επελδπηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 7 παξ. 15 ηνπ Ν. 3029/02, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 

3385/2005 θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη΄εθαξκνγήλ ηεο Φ.Δπαγγ.Αζθ./νηθ.16/9-4-

2003 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, φπσο ελζσκαηψλεηαη ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ επελδχζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

3.- Απφ ηηο κεληαίεο εηζθνξέο, πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ζην Σακείν, αθαηξνχληαη πξψηα ηα απαηηνχκελα πνζά γηα ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 34ηνπ παξφληνο θαη ην ππφινηπν δηαηίζεηαη πξνο επέλδπζε. 

4.- Απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε απφθηεζε απφ ην Σακείν 

νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ πσιεηέο είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ζχδπγνη ή ζπγγελείο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο ηα σο άλσ 
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πξφζσπα είλαη ηδξπηέο, κέηνρνη ή εηαίξνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θεθαιαίνπ 

ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ. Σν ίδην ηζρχεη αλ ν πσιεηήο απέθηεζε ην ζηνηρείν πνπ 

κεηαβηβάδεηαη απφ θάπνην απφ ηα σο άλσ πξφζσπα εληφο ησλ πξνεγνχκελσλ δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ηε κεηαβίβαζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε 

ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 37 

 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζε 

ηνπ Γ.., ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα πεξί απμεκέλεο απαξηίαο θαη πιεηνςε-

θίαο νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξάγξαθνο 7 ηνπ παξφληνο θαη κε θαηάξηηζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Σακείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

ΔΝΟΠΟΗΖΖ 

1.- Με απφθαζε ηνπ Γ.., πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 14 παξ. 7 ηνπ παξφληνο θαη κε θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, είλαη 

δπλαηή ε ελνπνίεζε ηνπ Σακείνπ κε άιια νκνεηδή Σακεία Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιηζεο, ή Οκνζπνλδίεο νκνεηδψλ Σακείσλ, επηρεηξεζηαθνχ θιαδηθνχ ή άιινπ 

επηπέδνπ, ηεο εκεδαπήο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20 

ηεο Οδεγίαο 2003/41/ΔΚ εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ επίηεπμε ή 

πξνάζπηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σακείνπ. 

2.- Γηα ηελ ελνπνίεζε κε άιια νκνεηδή Σακεία απαηηείηαη θαηαρψξεζε ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ζην ζρεηηθφ Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο φπσο ν λφκνο νξίδεη. Απφ ηελ θαηαρψξεζε 
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απηή ν λένο θνξέαο ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

Σακείσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ην ελνπνηεκέλν 

'ΣΔΑ" ρσξίο δηαθνπή. 

ΑΡΘΡΟ 39 

ΓΗΑΠΑΖ 

Με ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ είλαη δπλαηή ε 

δηάζπαζε ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ ζε πεξηζζφηεξα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο 

(λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα), εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο  

 

  



Καταςτατικό ΕΤΕΑΠΕΠ Ν.Π.Ι.Δ.– Κείμενο προσ διαβούλευςη 

 

ειίδα 46 απφ 49 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 40 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

1.- Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ  θαη κέρξη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην Σακείν δηνηθείηαη απφ 9κειή Πξνζσξηλή 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη σο 

εμήο: 

ΓΗΟΗΚΟΤΑ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ 

ΜΔΛΖ 

1. Πξφεδξνο 
Κνληνπζηάδεο Παλαγηψηεο ηνπ 

Θενδνζίνπ 

Κακπάο Διεπζέξηνο ηνπ 

Κσλ/λνπ 

2. Αλαπιεξσηήο 

Πξφεδξνο 

ππξάληεο Θενδφζηνο 

ηνπ Άγγεινπ 

Κεξακηδάο Αληψληνο ηνπ 

Γεκεηξίνπ 

3. Αληηπξφεδξνο 
Εήιιεο Ησάλλεο 

ηνπ Αλδξέα 

Μήιηνο Αγάπηνο ηνπ 

Γακηαλνχ 

4. Αλαπιεξσηήο 

Αληηπξφεδξνο 

Καηζίθαο Αιέμαλδξνο 

ηνπ Μηραήι 

Παλαγησηίδεο Θεφθηινο 

ηνπ Κνζκά 

5. Μέινο 
Μεηξφπνπινο Ησάλλεο 

ηνπ Βαζηιείνπ 

Κπιψλεο Δπάγγεινο ηνπ 

Γεσξγίνπ 

6. Μέινο 
Μάξαο Ησάλλεο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Θεκειηψηεο Γεκήηξηνο ηνπ 

Θενδψξνπ 

7. Μέινο 
Ρψζζεο Καίζαξαο 

ηνπ Μάξθνπ 

Παλαγησηφπνπινο 

Νηθφιανο ηνπ Φσηίνπ 

8.Μέινο 
Παπαζηαζφπνπινο Νηθφιανο  

ηνπ Θεκηζηνθιή 

Γεσξγαληήο Παλαγηψηεο 

ηνπ Ησάλλε 
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9.Μέινο 
Πεξνπηζέαο Παλαγηψηεο 

ηνπ Νηθνιάνπ 

Κξαζζάο Θενδφζηνο ηνπ 

Απνζηφινπ 

 

2. Ζ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαηφπηλ 

πξφζθιεζεο ησλ κειψλ ηεο απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε θαη 

δεκνζίεπζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

3. Ζ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή:  

3.1.- Μεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ θαη εμνπζηνδνηείηαη λα απνδερζεί 

ηξνπνπνηήζεηο ή πξνζζήθεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη νπνίεο ζα ππνδεηρζνχλ 

απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζήο ηνπ.   

3.2.- Πξάηηεη φηη απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζην ΦΔΚ.  

3.3.- Πξάηηεη φηη απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σακείνπ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πξψηνπ Γ ηνπ Σακείνπ, 

φπσο ζην παξφλ νξίδεηαη. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

εξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην Σακείν, λα θαζνξίδεη ακνηβή ή 

απνδεκίσζε γηα ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο αλάινγε κε απηήλ πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Γ.., λα εθκηζζψλεη ρψξνπο, λα πξνβαίλεη ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ρξήζε ησλ ίδησλ αθηλήησλ, λα πξνβαίλεη ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ ζηηο Σξάπεδεο, γηα ηε κεηαγξαθή 

ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Σνκέα «Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ 

Πεηξειαηνεηδψλ» ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Ηδησηηθνχ Σνκέα  (ΣΔΑΗΣ)» ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ, ζηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ 

ησλ ζπληαμηνχρσλ, ζηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ, κεηξψσλ, 

θ.ιπ.  

3.4.- Μεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ σο άλσ κεηαηξεπφκελνπ 

ηνκέα, πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί.  
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3.5.- Πξάηηεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ην πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

εληφο εχινγνπ ρξφλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ δχν έηε.  

3.6.- Δθδίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ 

Δπελδχζεσλ, εληφο επιφγνπ ρξφλνπ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο. Ο Καλνληζκφο 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα ξπζκίδεη θάζε ζέκα, πνπ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηνπ Σακείνπ θαη ηε ινγηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο Καλνληζκφο 

Δπελδχζεσλ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην Σ (άξζξν 35) 

ηνπ παξφληνο. Μέρξηο φηνπ ζπληαρζνχλ ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη ν 

Καλνληζκφο Δπελδχζεσλ ηα ζρεηηθά ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο 

Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Γ..  

3.7.- Γχλαηαη λα εθδψζεη ηνλ Καλνληζκφ Παξνρψλ, πνπ ζα εμεηδηθεχεη ηα 

ππαγφκελα ζηελ αζθάιηζε πξφζσπα, ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηνπο πφξνπο, ηνλ 

ρξφλν αζθάιηζεο, ηελ αλαγλψξηζε ζπληάμηκνπ ρξφλνπ θαη ηνλ ηξφπν εμαγνξάο ηνπ, 

ηα δηθαηνχκελα ζχληαμεο πξφζσπα, ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ηελ έλαξμε 

θαη ιήμε ησλ παξνρψλ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ξχζκηζε. Μέρξηο φηνπ 

ζπληαρζεί ν Καλνληζκφο Παξνρψλ ηα ζρεηηθά ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο 

Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Γ θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ κεηαηξεπφκελνπ 

Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ (ΣΔΑΠΔΠ) 

ηνπ ΣΔΑΗΣ, εθφζνλ ζπλάδνπλ κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

3.8.-  Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ ε ζχληαμε κπνξεί λα κελ 

θαηαβάιιεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα ζηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ 

πιεξεμνχζηφ ηνπ αιιά ζε άιιε εκέξα ηνπ κήλα πνπ ζα θαζνξίζεη ε Πξνζσξηλή 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 41 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ην ΔΣΔΑΠΔΠ κεηαθέξνληαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Σνκέα Δπηθνπξηθήο 
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Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ» (ΔΣΔΑΠΔΠ) ηνπ ΝΠΓΓ κε 

ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ)» νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ ΝΠΓΓ θαζίζηαληαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ θαη δηέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Οη 

ζπληαμηνχρνη θαζίζηαληαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΔΣΔΑΠΔΠ ην νπνίν βαξχλεηαη εθεμήο 

κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη ηεο 

γεληθφηεξεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

Σν Καηαζηαηηθφ απηφ απνηειείηαη απφ 42 άξζξα, αλαγλψζζεθε, ζπδεηήζεθε 

θαη εγθξίζεθε θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ ζηα Πεηξειαηνεηδή Γηπιηζηήξηα θαη Υεκηθή 

Βηνκεραλία», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα σληέξνπ 18 & Κ. Παιαηνιφγνπ θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή απηή νξγάλσζε είλαη ε πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ «Σνκέα 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ» (ΣΔΑΠΔΠ) ηνπ 

ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα  

(ΣΔΑΗΣ)» θαη απνθάζηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2 ηνπ Ν. 4052/2012, 

(απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο 4
εο 

Απξηιίνπ 2012, πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ηελ ππ’αξηζκ. 11453η/3.5.2012 

έθζεζε επίδνζεο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ σηεξίνπ 

Ρνπκειηψηε θαη κε ηελ ππ’αξ. 11454η/3.5.2012 έθζεζε επίδνζεο ηνπ ίδηνπ 

Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή πξνο ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Πξφζζεηεο Αζθάιηζεο ηεο 

ΓΓΚΑ λα κελ εληαρζεί ν Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Δηαηξεηψλ 

Πεηξειαηνεηδψλ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

Ηδησηηθνχ Σνκέα  (ΣΔΑΗΣ) ζην ΔΣΔΑ θαη λα κεηαηξαπεί ζε ΝΠΗΓ ησλ άξζξ. 7 θαη 8 

ηνπ Ν. 3029/2002.  Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ ζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεχρνο δεχηεξν (η. Β). 

 

ΟΗ ΔΜΦΑΝΗΘΔΝΣΔ    Ο ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟ 

   


