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1. Ορισμοί - Έννοιες 

Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας οι παρακάτω όροι σημαίνουν αντίστοιχα:  

α. «Μέλη»,  

• τα πρόσωπα τα οποία κατά τη μετατροπή του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΤΕΑΠΕΠ) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)» στο παρόν ΝΠΙΔ και τη 

δημοσίευση του καταστατικού αυτού είναι ασφαλισμένα στον «Τομέα Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΤΕΑΠΕΠ) του ΝΠΔΔ με την 

επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) ή συνταξιούχοι 

αυτού. Και γενικότερα,  

• 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, όσες δηλαδή εταιρείες 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, βιοκαυσίμων 

κ.λπ. 

β. «Δικαιούχοι», οι δικαιούμενοι συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με το Καταστατικό. 

γ. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «Ασφαλισμένος» εννοείται και ο δικαιούχος 

(ή/και δικαιοδόχος) παροχών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 

δ. «Τροφοδότης Λογαριασμός». Τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι πόροι 

του Ταμείου και από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι παροχές που χορηγεί (άρθρο 32, §2 

Καταστατικού). 

ε. «Ατομικές Μερίδες» (Ατομικοί Λογαριασμοί) 

στ. ΟΠΣ – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. 

2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής: Ε.Κ.Λ. ) αναφέρεται σε και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου λειτουργίας του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (εφεξής : 

Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. ή Ταμείο). 

Ο ΕΚΛ του ΕΤΕΑΠΕΠ περιγράφει και συμπληρώνει: 

• όλο το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου,  

https://www.eteapep.gr/Media/Default/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202906208.pdf


Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                                                                   Σελίδα 2 από 27 

• τη διοικητική και οργανωτική του διάρθρωση (υπηρεσίες, δομές κ.λπ.) 

• τις διαδικασίες που ακολουθούνται (είσπραξη εισφορών, απονομή παροχών κ.λπ.) 

Ισχύει δε, από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δ.Σ του Ταμείου και μπορεί να 

τροποποιηθεί μόνο με σχετική απόφασή του με την πλειοψηφία της §7.δ του άρθρου 14 του 

Καταστατικού. 

Η παρούσα τροποποίηση ισχύει από 09/03/2022. 

3. Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη του Ταμείου 

Το Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. ως Ν.Π.Ι.Δ. αποτελεί διάδοχο του  «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 

Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης  

Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)», ο οποίος με τη σειρά του και σύμφωνα με το Ν. 3655/2008 

αποτελεί καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών». 

Ο «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» του ΝΠΔΔ 

«Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)» μετατράπηκε, αυτοδικαίως, σε 

ΝΠΙΔ υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και λειτουργεί βάσει των άρθρων 7 και 8 του Ν. 

3029/2002, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 και κατόπιν της απόφασης 

της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων (απόφαση του Δ.Σ.  της 

«Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική 

Βιομηχανία (ΠΟΕΠΔΧΒ)» και ήδη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ), που εδρεύει 

στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα κατά τη συνεδρίαση του την 4.4.2012, (στο εξής 

«Ομοσπονδία»). 

4. Βασικοί Νόμοι & Διατάξεις 

Οι βασικοί νόμοι που αφορούν και συνθέτουν το θεσμικό πλαίσιο διοίκησης, οργάνωσης και 

λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ είναι : 

• Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης  για εφαρμογή  του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων 

Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης  μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 

της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 

άλλες  επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους  και τη διάσωση της 

εθνικής οικονομίας» και άλλες  διατάξεις», άρθρο 36 (ΦΕΚ Α΄41/01.03.2012). 

https://www.eteapep.gr/Media/Default/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202906208.pdf
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• Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση  Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», άρθρα 7 και 8 (ΦΕΚ 

Α΄160/11.07.2002). 

• Αρ 29 παρ. 4 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 47/2015). 

• Αρ. 4 του ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των 

ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

(ΦΕΚ Α’ 2/2014). 

• ΥΑ Επαγ.ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β΄462/2003) «Όροι λειτουργίας των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης». 

• ΥΑ Επαγγ.Ασφ./43/13.11.2003 (ΦΕΚ Β’ 1703/2003) - «Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία 

Επαγγελματικής Ασφάλισης». 

• ΥΑ Φ.51010/1821/16/16.02.2004 (ΦΕΚ Β΄370/2004) «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων».  

• ΥΑ Φ.51230/οικ.21967/360/23.9.2013 (ΦΕΚ Β΄2438/2013) «Ενσωμάτωση του άρθρου 

62 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2011». 

• ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β’ 178/2015) «Κώδικας Δεοντολογίας και 

Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».  

• ΥΑ Φ.51010/42926/1085/20.12.2014 (ΦΕΚ Β 3532/2014) «Αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και καθορισμός 

στοιχείων που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεων»,   

• ΥΑ Φ.51010/45802/1145/20.12.2014 (ΦΕΚ Β 3532/2014) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των 

Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».  

• ΥΑ Φ.51010/1821/16/16.02.2004 (ΦΕΚ Β΄370) «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων»,   

• ΥΑ Φ.51010/1660/12/23.1.2015 (ΦΕΚ Β 179/2015) «Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα 

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ρύθμιση του 

περιεχομένου τους καθώς και χρονικό διάστημα υποβολής τους».  

• ΥΑ Δ.15-16/Φ.51010/25/7/10.1.2018 (ΦΕΚ Β’ 14/2018) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 

(ΦΕΚ Β΄/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». 

• Aριθμ. πράξης 2681/21.12.2018 (ΦΕΚ Β' 78/23.01.2019) Παροχή στατιστικών στοιχείων 

από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Κάθε άλλη σχετική κανονιστική πράξη που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΑ του 

ν. 4052/2012 ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα κανονισμό αναφορικά με τις 

Παροχές. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του, τον κανονισμό 

Παροχών, την ετησίως υποβαλλόμενη στην ΕΑΑ αναλογιστική μελέτη, τα σχετικά πορίσματα 

της εποπτεύουσας Αρχής επί των αναλογιστικών μελετών και την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία Κοινωνικής Ασφάλισης στα σημεία που συμπληρώνει τις διατάξεις του 

καταστατικού και του κανονισμού Παροχών.  

5. Καταστατικό Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. 

Το ισχύον Καταστατικό του ΕΤΕΑΠΕΠ αποτελείται από 42 άρθρα, οργανωμένα σε 8 

Κεφάλαια, αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Ισχύει δε, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ως Απόφαση: Αριθμ. Δ16/Φ.51020/36258/900: «Έγκριση της τροποποίησης 

του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 

Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του 

ν. 4052/2012» με ημερομηνία δημοσίευσης 29 Ιουνίου 2018 στο ΦΕΚ Β’ 2525/29-6-2018. 

Τα κεφάλαια του Καταστατικού αναφέρονται συνοπτικά σε: 

Κεφάλαιο Α :   Γενικές Διατάξεις 

Κεφάλαιο Β:    Υπαγωγή στην Ασφάλιση- Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων 

Κεφάλαιο Γ:     Διοίκηση 

Κεφάλαιο Δ:    Εισφορές – Πόροι 

Κεφάλαιο Ε:    Παροχές - Αντικείμενο Ασφάλισης - Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης 

Κεφάλαιο ΣΤ:  Οικονομική Διαχείριση - Λογιστική Οργάνωση - Επενδύσεις 

Κεφάλαιο Ζ:    Αναδιαρθρώσεις του Ταμείου 

Κεφάλαιο Η:    Μεταβατικές Διατάξεις 

6. Αρχές Λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. 

Η λειτουργία του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές που αποτελούν 

τους βασικούς κανόνες σωστής και χρηστής διαχείρισης: 

• Αρχή της συνετής διαχείρισης  

• Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών: Όλα τα μέλη αντιμετωπίζονται από το Ταμείο 

ισότιμα και χωρίς επιλεκτικές διαδικασίες που στοχεύουν σε όφελος ορισμένων μελών 

εις βάρος των υπολοίπων. 
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• Αρχή της αποτελεσματικής Διοίκησης: Η Διοίκηση φροντίζει για την απρόσκοπτη και 

αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου. 

• Αρχή της διαφάνειας: Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και ισχύουν πάντα 

μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε προδιαγραφών που ορίζει η πολιτεία, η εποπτική αρχή 

και το Καταστατικό του Ταμείου. 

• Αρχή της ιστορικότητας των καταγραφών: Οι λειτουργικές διαδικασίες καταγράφονται 

διαρκώς και λεπτομερώς και τα αποδεικτικά στοιχεία διατηρούνται για το 

προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι 

προσβάσιμα σε κάθε έλεγχο και πρέπει να είναι επαρκή ώστε να είναι δυνατή η πλήρης 

διερεύνηση κάθε λειτουργικής διαδικασίας. 

• Αρχή της προστασίας της βιωσιμότητας: Δεν επιτρέπονται λειτουργικές διαδικασίες που 

υπαγορεύουν ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου. 

• Αρχή της ανταποδοτικότητας: Σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

Καταστατικό . 

7. Έδρα 

Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 1 και η 

εκπροσώπησή του δικαστικά και εξώδικα πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

8. Σκοπός του ΕΤΕΑΠΕΠ. 

Σκοπός του Ταμείου είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό του, η χορήγηση χρηματικών 

παροχών με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης σε περίπτωση γήρατος ή αναπηρίας στα 

ασφαλιζόμενα σε αυτό πρόσωπα καθώς επίσης και στα μέλη των οικογενειών των 

ασφαλισμένων ή συνταξιούχων σε περίπτωση θανάτου αυτών.   

9. Υπαγωγή στην Ασφάλιση 

Σύμφωνα με το Καταστατικό  (Άρθρο 4 Παρ. 2) στο ΕΤΕΑΠΕΠ 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 
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εταιρειών 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, βιοκαυσίμων κ.λπ. 

10.  Πόροι – Εισφορές 

Οι Πόροι, οι Εισφορές, τα Αποθεματικά και οι Παροχές του ΕΤΕΑΠΕΠ, προκειμένου να 

επιτύχει τους σκοπούς του, καθορίζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Δ του Καταστατικού και 

ειδικότερα στα άρθρα 19-24. Η λεπτομερής διαχείριση και διεκπεραίωσή τους γίνεται από 

τα τμήματα Παροχών και Οικονομικού.  

10.1. Πόροι του ταμείου 

Στο άρθρο 19 του Καταστατικού, καθορίζονται τα έσοδα και οι πρόσοδοι του Ταμείου. 

Ειδικότερα οι πόροι του Ταμείου είναι οι: 

• Εισφορές:  

- Εργαζομένων  

- Εργοδοτών 

- Νέων Ασφαλισμένων που υπάγονται στον κανονισμό Β.Α.Ε. 

• Πρόσοδοι Περιουσίας Ταμείου 

• Αποδόσεις κεφαλαίων, αποθεματικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων 

• Δωρεές και κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου και κάθε έσοδο από χαριστική αιτία 

• Οι προσαυξήσεις και οι Τόκοι των απαιτήσεων του Ταμείου 

• Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο 

10.2. Εισφορές  

α. Εισφορά Ασφαλισμένων: 5% οι παλαιοί (πριν το 1993) και 3% οι νέοι (μετά το 1993) 

ασφαλισμένοι. Καθορίζεται στο άρθρο 19.1 του Καταστατικού. 

β. Εισφορά Εργοδότη: 7% οι παλαιοί (πριν το 1993) και 5% οι νέοι (μετά το 1993) 

ασφαλισμένοι. Καθορίζεται στο άρθρο 19.2 του Καταστατικού. 

γ. Εισφορά Νέων Ασφαλισμένων που υπάγονται στον Κανονισμό ΒΑΕ: Καθορίζεται στο 

άρθρο 19.3 του Καταστατικού και είναι 4,25% για τον ασφαλισμένο και 5,75% για τον 

εργοδότη. 

Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με 

ανώτατο ύψος ασφαλιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80€. 

Η είσπραξη εισφορών καθορίζεται στο άρθρο 22 του Καταστατικού. 
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δ. Εισφορά Εργοδοτριών Εταιρειών: Καθορίζεται στο άρθρο 19.3 του Καταστατικού ΦΕΚ Β’ 

409/2013 (έχει καταργηθεί από 1.1.2015 με τη διάταξη του αρ. ΙΑ.3. παρ. 2 του Ν. 

4254/2014 που δημοσιεύθηκε την 7.4.2014). 

11. Ατομικές Μερίδες (Ατομικοί Λογαριασμοί) 

«Ατομικές Μερίδες» καλούνται οι τηρούμενοι ανά ασφαλισμένο και συνταξιούχο πίνακες 

(λογαριασμοί), που απεικονίζουν σε χρηματικό ποσό το εκάστοτε αναλογιστικό 

συσσωρευμένο δικαίωμα καθενός, με βάση το εκάστοτε ύψος της περιουσίας του Ταμείου, 

που προορίζεται για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων προς αυτούς (άρθρο 32, §3 

Καταστατικού).  

12. Τροφοδότης λογαριασμός 

Λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι πόροι του Ταμείου και από τον οποίο 

χρηματοδοτούνται οι παροχές που χορηγεί (άρθρο 32, §2 Καταστατικού). Από το 

λογαριασμό αυτό τροφοδοτείται και το αποθεματικό για τις δαπάνες λειτουργίας του 

Ταμείου (άρθρο 33, §2 Καταστατικού).  

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.  

13. Διοίκηση Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. 

Το ΕΤΕΤΑΠΕΠ διοικείται από το 9μελές Διοικητικό του Συμβούλιο (ΔΣ). Το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΕΤΕΑΠΕΠ και κατά κύριο λόγο 

διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης του Ταμείου, ενώ εποπτεύει και ελέγχει 

τη διαχείριση των προσόδων και της περιουσίας του Ταμείου. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει 

για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του Ταμείου και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού 

του. 

Ο τρόπος εκλογής των μελών του, καθώς και οι ευθύνες και αρμοδιότητες των μελών του 

περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα  12-17 του Καταστατικού. 

Τα μέλη του ΔΣ είναι εννέα τακτικά και εννέα αναπληρωματικά. Η κατανομή τους είναι η 
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ακόλουθη: 

i. Τρία τακτικά (και 3 αναπληρωματικά) επιλέγονται και ορίζονται  από τον ΣΕΕΠΕ (ή, αν 

παραλείπει, από την Ομοσπονδία) 

ii. Ένα τακτικό (και 1 αναπληρωματικό) επιλέγεται και ορίζεται από την Ομοσπονδία 

iii. Τέσσερα τακτικά (και 4 αναπληρωματικά) εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των 

Σωματείων.  

iv. Ένα τακτικό (και 1 αναπληρωματικό) μέλος πρέπει να είναι συνταξιούχος του ΕΤΕΑΠΕΠ 

και εκλέγεται από τους συνταξιούχους όπως ορίζεται από  τη διαδικασία στο άρθρο 12 

του Καταστατικού. 

14. Διαδικασίες Εκλογής 

14.1. Προκήρυξη Εκλογών  

Εξήντα (60) ημέρες πριν την αποφασισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και 

πριν τη λήξη της τρέχουσας θητείας του ΔΣ, δημοσιοποιείται μέσω του Ταμείου και με 

εμφανή και πρόδηλο τρόπο η σχετική πρόσκληση για τη διενέργεια των εκλογών, με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

• ανάρτηση σε εμφανή και προσβάσιμα από όλα τα μέλη σημεία, 

• ανάρτηση στη δικτυακή ιστοσελίδα του Ταμείου,  

• δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας, 

• Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στα μέλη του Ταμείου και μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι στο ΕΤΕΑΠΕΠ έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι. Οι 

αρχαιρεσίες διενεργούνται σε ημερομηνία που ορίζει το Δ.Σ. σε 2 εκλογικά κέντρα, ένα στην 

Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί 

από το ΔΣ, διεξαγωγής της ψηφοφορίας Πανελλαδικά και εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικό 

τρόπο ο οποίος θα διέπεται από τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας προς διαφύλαξη της 

μυστικότητας της εκλογικής διαδικασίας. 

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλουν αίτηση προς το ΔΣ του 

Ταμείου το αργότερο πενήντα (50) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και όσες είναι σύμφωνες με το 

Καταστατικό και το Νόμο τις περιλαμβάνει στον αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων, αντίγραφο 

του οποίου αναρτάται το αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 

των εκλογών στους πίνακες ανακοινώσεων του Ταμείου καθώς και στην ιστοσελίδα του στο 

διαδίκτυο όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 
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Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου από Εφορευτικές 

Επιτροπές (Κ.ΕΦ.Ε. - Αθήνα και τοπική Θεσσαλονίκη) οι οποίες απαρτίζονται από 3 τακτικά 

και 3 αναπληρωματικά μέλη ως εξής: ένα τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού που 

ορίζονται από την Ομοσπονδία (ΠΟΕ), ένα τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού που 

ορίζονται από το σωματείο συνταξιούχων που αριθμεί τα περισσότερα μέλη και ένα τακτικό 

μέλος και το αναπληρωματικό αυτού που ορίζονται από το αμέσως επόμενο σε αριθμό 

μελών σωματείο συνταξιούχων. Οι ανωτέρω φορείς υποδεικνύουν τα μέλη των εφορευτικών 

επιτροπών το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 

εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή καλείται από το Δ.Σ. προς συγκρότηση σε σώμα, το 

αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ο Πρόεδρος 

κάθε εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Οι εφορευτικές επιτροπές 

μεριμνούν για τη διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρούν τις ψήφους και τηρούν πρακτικά για 

τις εκλογές, που καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο του Ταμείου. 

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των παραγράφων 

13.iii και 13.iv είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παρέχει 

υποχρεωτικά στους εκλογείς η Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με 

αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι όπως περιγράφεται στο αρ. 12 παρ. 6.1 του Καταστατικού. 

Ο εκλογέας δύναται να σημειώσει μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για τους 

υποψηφίους της παρ. 13.iii του παρόντος και ένα (1) σταυρό προτίμησης για τους 

υποψηφίους της παρ. 13.iv του παρόντος. 

Η διάρκεια των εκλογών ορίζεται ημερήσια από τις 08:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. Ως ημέρα 

διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο. 

14.2. Συγκρότηση Δ.Σ. 

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τετραετής.  

Μετά την ως άνω, επίσημη ενημέρωση του Δ.Σ. για το εκλογικό αποτέλεσμα, το μέλος που 

ορίζεται από την Ομοσπονδία, αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση στα εκλεγέντα μέλη 

προκειμένου να προσέλθουν στην πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την 

εκλογή τους. Κατά τη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται, από τα νέα μέλη, οι: Πρόεδρος,  και ο 

Αντιπρόεδρος.  

Τα μη εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. ( §13.i και §13.ii, ανωτέρω) ορίζονται με σχετικές αποφάσεις 

των φορέων που εκπροσωπούν και μπορούν να ανακληθούν αντίστοιχα αν απαιτηθεί. 

Δεν μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ όσοι αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 13 §6 & §7 του 

Καταστατικού. 

Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής μεταξύ απερχόμενου και νέου Δ.Σ. πρέπει να 

ολοκληρωθεί εντός επτά (7) ημερών από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών (υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων 
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κ.λπ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 §4 & 5 του Καταστατικού.  

15. Λειτουργία Δ.Σ. (άρθρο 14 του Καταστατικού) 

Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα με φυσική παρουσία των μελών ή και 

με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης εξ αποστάσεως.  

Κατά τις προβλέψεις του άρθρου 14, υπάρχει και η δυνατότητα έκτακτων συνεδριάσεων 

όταν: 

• κρίνει σχετικά απαραίτητο ο Πρόεδρος ή 

• το ζητήσουν εγγράφως με σχετική αίτηση και αιτιολόγησή τους που επιδίδεται στον 

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη. 

Ο Πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία συνεδρίασης τουλάχιστον μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες, με τα συγκεκριμένα υποβληθέντα θέματα πρώτα στην ημερήσια διάταξη.  

Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου και σε περίπτωση αδράνειάς του ή οποιουδήποτε κωλύματος 

του, του Αντιπροέδρου.  

Σε περίπτωση κωλύματος μέλους, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο , ώστε να κληθεί ο 

αναπληρωτής του. Ορίζεται όριο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών (§4 

άρθρου 14 Καταστατικού). 

Απαρτία των μελών επιτυγχάνεται όταν παρίστανται τουλάχιστον επτά (7) εξ αυτών. 

Αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με τουλάχιστον πέντε (5) ψήφους εκτός συγκεκριμένων 

περιπτώσεων όπου απαιτούνται επτά (αναφέρονται αναλυτικά στην §7 του άρθρου 14 του 

Καταστατικού). 

Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα οποία και 

τίθενται υπόψη όλων των μελών και υπογράφονται προς επικύρωση. Με απόφαση του Δ.Σ. 

μπορεί να τηρούνται τα πρακτικά και με μαγνητοφώνηση. 

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να ορίζει Γραμματέα του Δ.Σ. προς τήρηση των πρακτικών 

συνεδριάσεων, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Γραμματειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Δ.Σ., 

• Διανομή της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Δ.Σ. (σε συνεργασία με το Δ/ντή τον 

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Δ.Σ.),  

• Συλλογή/ προετοιμασία εισηγήσεων (σε συνεργασία με το Δ/ντή και τον Πρόεδρο Δ.Σ.) 

και υλικού συνεδριάσεων και κοινοποίησή τους στα μέλη του Δ.Σ.,   
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• Τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου),  

• Τήρηση αρχείου πρακτικών και υλικού συνεδριάσεων (φυσικού και ηλεκτρονικού),  

• Τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού μητρώου αποφάσεων Δ.Σ. και κοινοποίησή του στο 

Δ/ντή του Ταμείου, 

• Γνωστοποίηση  των  αποφάσεων  του  Δ.Σ. στο  Δ/ντή  και  στις  υπηρεσίες  του  Ταμείου, 

• Παρουσίες  και  αποζημιώσεις  μελών  Δ.Σ.  -  τήρηση  ηλεκτρονικού αρχείου  και 

ενημέρωση λογιστηρίου.   

16. Ευθύνη και Αρμοδιότητες ΔΣ  

Τα μέλη του Δ.Σ, εκτός των ευθυνών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού, 

έχουν και υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στο ΕΤΕΑΠΕΠ. Υποχρεούνται να μη 

γνωστοποιούν ή/και δημοσιεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση 

από τη θητεία τους στο Ταμείο ή εξ αφορμής αυτής και οι οποίες δε δημοσιεύονται.  

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 16 του Καταστατικού και 

ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

• Μεριμνά για το σχηματισμό των τεχνικών προβλέψεων και την κάλυψη αυτών με 

περιουσιακά στοιχεία, 

• επιμελείται της κανονικής είσπραξης των πόρων του Ταμείου, 

• κρίνει για την τυχόν αδυναμία είσπραξης εισφορών, 

• φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος Διακυβέρνησης (διαχείριση κινδύνων, 

αναλογιστική λειτουργία και εσωτερικό έλεγχο) και διορίζει τα αρμόδια πρόσωπα, 

• αποφασίζει για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 

• αποφασίζει επί της απονομής των παροχών και μεριμνά για την ταχεία και ορθή χορήγηση 

αυτών, 

• εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ταμείου, 

• εγκρίνει κάθε δαπάνη που αφορά στην εν γένει λειτουργία του Ταμείου, 

• δημοσιεύει όπως ο Νόμος ορίζει τις οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου 

των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, 

• υποβάλλει στις αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές τους Κανονισμούς, τα έγγραφα και τα 

στοιχεία που προβλέπονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 

• διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων του Ταμείου, 
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• προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς, συμβούλους, 

αναλογιστές, λογιστές φοροτεχνικούς κ.λπ. και διορίζει το νομικό σύμβουλο του Ταμείου 

και πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση, 

• αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά αποφάσεων του Ταμείου, 

• λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου, 

• αναθέτει αρμοδιότητές του ή/και την εκπροσώπηση του Ταμείου στο Διευθυντή του 

Ταμείου ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο κριθεί σκόπιμο 

και αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του, 

• ορίζει και παύει το διαχειριστή επενδύσεων και το θεματοφύλακα καθώς και φορείς που 

παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing) στο Ταμείο, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, 

• ορίζει τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής, 

• αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οποιασδήποτε αξίωσης 

υπέρ ή κατά του Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας, 

17. Αρμοδιότητες Προέδρου & Αντιπροέδρου  ΔΣ  

Ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 του Καταστατικού του Ταμείου και 

αναλύονται ακολούθως: 

Α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

i. Εκπροσωπεί το Δ.Σ. σε κάθε Αρχή και Υπηρεσία καθώς και έναντι 

οποιουδήποτε τρίτου.  

- Το Δ.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.  

ii. Υπογράφει την πρόσκληση για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

καταρτίζει και υπογράφει την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων σε συνεργασία 

με τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος και τη συνυπογράφει, προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θέτει τα θέματα αυτών σε ψηφοφορία. 

iii. 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. 

iv. Εκπροσωπεί το ΕΤΕΑΠΕΠ  ως προς τις έξω σχέσεις του, ειδικά όμως, για την 

κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή 

σχετικού δικογράφου στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς επίσης και για 
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παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, απαιτείται προηγούμενη 

έγκριση του Δ.Σ. Ο παραπάνω περιορισμός της έγκρισης του Δ.Σ. κάμπτεται σε 

επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, καθώς και ο 

διορισμός δικηγόρου, του Δ.Σ. που επικυρώνει εκ των υστέρων τις παραπάνω 

πράξεις του Προέδρου. 

v. Επιμελείται με τον Αντιπρόεδρο της κατάρτισης του Ισολογισμού- 

Απολογισμού, της Ανάλυσης Εσόδων- Εξόδων, του Προϋπολογισμού και τα 

υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

vi. Υπογράφει με τον Αντιπρόεδρο από κοινού τα έγγραφα του Ταμείου όπως 

ειδικότερα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τα 

εντάλματα πληρωμής, τα γραμμάτια εισπράξεως και τις επιταγές. 

vii. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου όταν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, είναι 

απών ή κωλύεται αναπληρώνεται προσωρινά σε όλη την έκταση των 

δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο. 

Β. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Δ.Σ. 

i. Ο Αντιπρόεδρος εποπτεύει και φροντίζει για την άμεση εφαρμογή των 

αποφάσεων του Δ.Σ. συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τις υπηρεσίες του 

Ταμείου για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.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 Δ.Σ. συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και το 

Διευθυντή του Ταμείου τα έγγραφα του Ταμείου. 

18. Λειτουργική Δομή Ταμείου 

Το Ταμείο έχει οργανωθεί εσωτερικά με τα ακόλουθα τμήματα για την υλοποίηση των 

λειτουργιών του: 

• Διευθυντής 

• Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικής Υποστήριξης 

• Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων 

• Τμήμα Παροχών 

• Τμήμα Οικονομικό & Λογιστήριο 

• Τμήμα Πληροφορικής 

• Νομική Υπηρεσία 
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Αναλυτικά, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος περιγράφονται στο 

Οργανόγραμμα. 

• Τα τμήματα και οι θέσεις δημιουργούνται και υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για να 

συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Ταμείου. Ο αριθμός και το 

περιεχόμενο των τμημάτων και των θέσεων προσαρμόζονται αυστηρά προς την 

κατεύθυνση αυτή. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία τμήματος ή θέσης αν δεν υπάρχει 

ρόλος, ή αν δεν υπάρχει ουσιαστική σύζευξη του ρόλου με  τους σκοπούς. 

• Η οργανωτική δομή, έχει δυναμικό χαρακτήρα και υπόκειται σε αναμόρφωση και 

αναπροσαρμογή σε συνάρτηση με το βαθμό ωρίμανσης των ανθρώπινων πόρων και 

υποδομών του Ταμείου. 

Για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και τη βέλτιστη λειτουργικότητα του ΕΤΕΑΠΕΠ, 

συστήθηκαν  οι παρακάτω θεσμικές λειτουργίες σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία. 

19. Εξωτερικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες 

19.1. Εξωτερικοί Σύμβουλοι 

Για εξειδικευμένα θέματα του ΕΤΕΑΠΕΠ μπορεί να προσλαμβάνονται Ειδικοί Σύμβουλοι, 

εκτός των ατόμων που ορίζονται Πρόεδροι ή Μέλη στις Επιτροπές του ΕΤΕΑΠΕΠ ύστερα από 

απόφαση του Δ.Σ. 

Οι όροι απασχόλησής τους και η αμοιβή τους θα καθορίζεται με την απόφαση ανάθεσης από 

το Δ.Σ. Η δε διαδικασία επιλογής και ανάθεσης περιγράφεται στην Πολιτική Εξωτερικής 

Ανάθεσης και τον Κανονισμό προμηθειών και υπηρεσιών του Ταμείου που εγκρίνονται από 

το ΔΣ (βλ. Παράρτημα Ι: Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών). 

19.2. Εξωτερικοί Συνεργάτες 

Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση 

μελετών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες). 

Ειδικότερα, η Διαχείριση επενδύσεων των κεφαλαίων των Αποθεματικών του Ταμείου, η 

Διαχείριση ορισμένων ή και όλων εκ των επιμέρους  λειτουργιών του Ταμείου, ο Εσωτερικός 

Έλεγχος, η Διαχείριση Κινδύνων καθώς και η λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των 

οικονομικών στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ, μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εξετάσει τους σχετικούς φακέλους των 

υποψηφίων ώστε να βεβαιωθεί ότι πληρούνται  οι απαιτούμενες προδιαγραφές που θέτει 

κατά περίπτωση, το Ταμείο. 

Η σχέση με τους ως άνω συμβούλους και συνεργάτες διέπεται από συγκεκριμένες συμβάσεις 

https://eteapep.gr/to-tameio/organotiki-domi/ornanogramma/
https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf
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παροχής υπηρεσιών οι οποίες συντάσσονται από το Δ.Σ. και περιγράφουν κατά περίπτωση, 

αναλυτικά:  

• το πλαίσιο της συνεργασίας,  

• τις παρεχόμενες υπηρεσίες,  

• το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών αυτών,  

• τις αμοιβές και  

• τις τυχόν ρήτρες που ενδεχομένως τεθούν σε περίπτωση μη  εκπλήρωσης των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Εξωτερικής 

Ανάθεσης και τον Κανονισμό προμηθειών και υπηρεσιών του Ταμείου που εγκρίνονται από 

το ΔΣ (βλ. Παράρτημα Ι: Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών). 

20. Ορκωτοί Ελεγκτές (Εξωτερικός Έλεγχος) 

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων γίνεται από ορκωτούς 

ελεγκτές. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές ελέγχουν την αρτιότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη 

συμβατότητά τους με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη λογιστική 

απεικόνιση. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι ορκωτοί ελεγκτές συντάσσουν την έκθεσή 

τους και αναφέρουν τα πορίσματά τους. Αν κριθεί σκόπιμο ή αν υπάρχει ασυμφωνία ως προς 

τα πορίσματα οι δύο ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να διατυπώσουν ατομικά τις διαφορετικές 

παρατηρήσεις τους μέσα στην έκθεση. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Δ.Σ. από τους ίδιους 

τους ορκωτούς ελεγκτές. 

Στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών μπορούν να περιλαμβάνονται παρατηρήσεις που 

αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου ανεξάρτητα από το αν αυτές αφορούν αυστηρά θέματα 

λογιστικής απεικόνισης ή και άλλες λειτουργίες του Ταμείου οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν 

και τα λογιστικά του μεγέθη. 

21. Αναλογιστική Υπηρεσία 

Η Αναλογιστική υπηρεσία μπορεί να ενημερώνει και απευθείας το Δ.Σ. εφόσον κάτι τέτοιο 

ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο. 

Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Αναλογιστικής Υπηρεσίας περιγράφονται 

στην Πολιτική Αναλογιστικής Λειτουργίας. Τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες της εν 

λόγω υπηρεσίας είναι: 

https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf
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1.  Δημιουργία υποδομών για την έκδοση αναλογιστικού ισοζυγίου και την υποβολή 

εκθέσεων και στοιχείων στη διοίκηση και στις εποπτεύουσες αρχές. 

2. Συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού και το 

σχηματισμό του αναγκαίου μαθηματικού αποθέματος. 

3. Επεξεργασία ανοικτών θεμάτων ως π.χ. Διαδοχική ασφάλιση, περιουσία & επενδύσεις, 

ΚΕΔΕ, αποτίμηση υποχρεώσεων από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. 

4. Επικαιροποίηση του ύψους των υποχρεώσεων του Ταμείου κατά την 31/12 κάθε έτους 

και βεβαίωση της επαρκούς κάλυψης των υποχρεώσεων αυτών με τα αντίστοιχα 

περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου.  

5. Σύνταξη ετήσιας αναλογιστικής αποτίμησης (βάσει και του άρθρου 1 της Φ. Επαγγ. 

ασφ./οικ.16/9.4.2003). Σημειώνεται ότι θα δίνεται η δυνατότητα, η ετήσια αυτή έκθεση 

του Αναλογιστή, να παρουσιάζεται σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. και αφού εγκριθεί, να 

αποστέλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.). 

6. Εκπόνηση Αναλογιστικού Ισοζυγίου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3029/02 

και τις εκάστοτε προς τούτο Υπουργικές Αποφάσεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 

7. Υποβολή ετησίως, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή των εγγράφων και στοιχείων που 

προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 3029/02 και της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 

απόφασης του Υφυπουργού  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

8. Ανάλυση και επιμέτρηση αναλογιστικών κερδών και ζημιών εξαιτίας εμπειρικών 

προσαρμογών και μεταβολών αναλογιστικών παραδοχών. 

9. Υπολογισμός και σχηματισμός του περιθωρίου φερεγγυότητας  και έλεγχος των 

περιουσιακών στοιχείων που το απαρτίζουν, (βάσει των σχετικών προς τούτο άρθρων 

της Φ. Επαγγ. ασφ./οικ.16/9.4.2003 και των διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου). 

22. Εσωτερικός Έλεγχος 

Τo Ταμείο διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Η λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των 

στοιχείων του συστήματος διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που 

ανατίθενται εξωτερικά.  

Αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών 

και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία στο Ταμείο καθώς και 

η συμβολή στην αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Ο ρόλος της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθάει το Ταμείο να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του εφαρμόζοντας μια συστηματική και επιστημονική μέθοδο για την αξιολόγηση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

https://www.eteapep.gr/Media/Default/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202906208.pdf
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Οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται στο Δ.Σ. 

του Ταμείου, το οποίο καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις εν λόγω 

διαπιστώσεις και συστάσεις και διασφαλίζει την υλοποίηση των μέτρων αυτών. 

Τo Ταμείο διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς που λειτουργούν στο 

πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και οι οποίοι παρέχουν στο Δ.Σ. τις σχετικές πληροφορίες 

που απαιτούνται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Τo Ταμείο διασφαλίζει ότι, τόσο κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, όσο και κατά την 

αξιολόγηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου δεν 

επηρεάζεται από το Δ.Σ. με τρόπο που μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία και την 

αμεροληψία αυτής.  

Τo Ταμείο θεσπίζει κανόνες για τον εσωτερικό έλεγχο οι οποίοι περιγράφονται στην Πολιτική 

Εσωτερικού Ελέγχου και καλύπτουν τους ακόλουθους, τουλάχιστον, τομείς:  

α. Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

μπορεί να καλείται να γνωμοδοτήσει ή να συνδράμει ή να εκτελέσει άλλα ειδικά 

καθήκοντα. 

β. Τις διαδικασίες, τις οποίες πρέπει να εφαρμόζει κατά περίπτωση ο υπεύθυνος για τη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου για την ενημέρωση της Εποπτεύουσας Αρχής ή και των 

Εποπτικών Αρχών. 

γ. Ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για την ανακατανομή καθηκόντων στο 

προσωπικό.  

Η Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου (Βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου) αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου μετά την έγκριση 

του Δ.Σ.  Η πολιτική εσωτερικού ελέγχου ως και κάθε τροποποίησή της κοινοποιείται στην 

Εποπτεύουσα Αρχή ή και στις Εποπτικές Αρχές με επιμέλεια του Ταμείου, εντός 15 ημερών 

από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του. 

23. Διαχείριση Κινδύνου 

Τo Ταμείο διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει 

στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς απαραίτητες για τον προσδιορισμό, τη 

μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά, σε συνεχή βάση, των 

κινδύνων, σε ατομικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι 

εκτεθειμένα, και των αλληλεξαρτήσεών τους. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων 

ενσωματώνεται στην οργανωτική δομή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

διοίκησης του Ταμείου. 

 

https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf
https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf
https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf
https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2019/05/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf
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Η διαχείριση κινδύνου εξετάζει και αναμορφώνει διαδικασίες που επιτελούνται από το Δ.Σ., 

τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό ώστε να παρέχουν εύλογη διασφάλιση όσον 

αφορά στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την προσαρμοστικότητα των λειτουργιών του 

Ταμείου, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με 

τους νόμους και τους κανονισμούς. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται συνεχώς και 

λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και αφορούν όλο το προσωπικό. Η διαχείριση 

κινδύνων καλύπτει καταλλήλως, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 

Ταμείου αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπίσουν. 

Τα Ταμείο διαθέτει καταγεγραμμένη Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων. Η Πολιτική Διαχείρισης 

Κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Ταμείου μετά την έγκρισή της από  το Δ.Σ.  Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων ως και κάθε 

τροποποίησή της κοινοποιείται στην Εποπτεύουσα Αρχή ή και στις Εποπτικές Αρχές με 

επιμέλεια του Ταμείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της 

σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του. 

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να ορίζει και έκτακτους ελέγχους όποτε το κρίνει σκόπιμο και να 

ορίζει και άλλους ελεγκτές πάντα βάσει των πολιτικών και διαδικασιών του. 

24. Διευθυντής 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, το Δ.Σ. όρισε Διευθυντή του Ταμείου, ο οποίος 

προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ταμείου, εισηγείται τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες προς τις 

Εργοδότριες Εταιρείες και τους ασφαλισμένους, όταν απαιτείται και είναι επιφορτισμένος 

με την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Ταμείου, τη φροντίδα εκτέλεσης των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά με την ευθύνη ομαλής λειτουργίας του 

Ταμείου. 

Η αμοιβή του Διευθυντή του Ταμείου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και η θητεία του 

είναι αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Τα τυπικά προσόντα του Διευθυντή του Ταμείου καθώς και τα κωλύματα διορισμού του είναι 

αυτά που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των 

Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 - ΦΕΚ 

Β/178/23.01.2015) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική 

νομοθεσία. 
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25. Μητρώο Μελών του Ταμείου 

Το ΕΤΕΑΠΕΠ τηρεί Μητρώα Μελών (Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων) σε ηλεκτρονική 

μορφή, όπου καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους όπως προβλέπεται και 

ορίζεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του. Πιο συγκεκριμένα: 

• Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και αριθμός φορολογικού μητρώου. 

• Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ). 

• Η επωνυμία της εργοδότριας εταιρίας, όπου απασχολείται ο Ασφαλισμένος. 

• Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών και ο χρόνος καταβολής τους. 

• Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου. 

• Ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου και η ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας του 

ασφαλισμένου. 

• Τα ποσά των παροχών που καταβλήθηκαν ανά μήνα σε πλήρη ανάλυση καθώς και κάθε 

αναπροσαρμογή τους. 

Η υπαγωγή στην ασφάλισή του Ταμείου κάθε νέου ασφαλισμένου πραγματοποιείται, 

μέσω της υποβολής των μηνιαίων αρχείων από τις εργοδότριες εταιρείες στο ΟΠΣ. Το Ταμείο 

τηρεί, επίσης, Μητρώο Διαγραφέντων και Αποβιωσάντων.  

Η διαχείριση του Μητρώου Ασφαλισμένων Μελών πραγματοποιείται από το Τμήμα 

Ασφάλισης.  

Η διαχείριση του Μητρώου Συνταξιούχων πραγματοποιείται από το Τμήμα Παροχών. 

26. Μητρώο Εργοδοτών 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Καταστατικού οι εργοδότριες εταιρείες 

είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στο Ταμείο ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για τις 

πάσης φύσεως αποδοχές 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. Βάσει των πληροφοριών αυτών γίνεται και ο υπολογισμός των 

αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών οι οποίες και καταβάλλονται σε συγκεκριμένα, 

τακτικά διαστήματα στο Ταμείο. Οι εργοδότες εξουσιοδοτούνται από τους Ασφαλισμένους 

να παρακρατούν από τις αποδοχές τους και να καταβάλλουν στο Ταμείο και τις εισφορές 

των Ασφαλισμένων. 
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Προς τούτο, το Ταμείο διατηρεί πλήρες και ενημερωμένο  Μητρώο Εργοδοτών το οποίο, 

επίσης, διαχειρίζεται το Τμήμα Ασφάλισης. Τα στοιχεία για τον κάθε εργοδότη 

καταχωρούνται και τηρούνται στη σχετική Καρτέλα κάθε Εργοδότη. Οι Εργοδότες είναι 

υπεύθυνοι για την ενημέρωση του Ταμείου αναφορικά με τις μεταβολές των στοιχείων τους.  

Οι διαδικασίες λειτουργίας του τμήματος Μητρώου - Εσόδων  περιγράφονται 

αναλυτικότερα στις αρμοδιότητες της θέσης και στους σχετικούς κανονισμούς και τις 

πολιτικές που έχουν θεσπισθεί από το Δ.Σ. του Ταμείου. 

27. Υπολογισμός Εισφορών (Άρθρο 20 Καταστατικού) 

Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με ανώτατο 

ύψος ασφαλιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80. Το ανώτατο ύψος των ασφαλιστέων 

αποδοχών δύναται να αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 

28. Είσπραξη Εισφορών (Άρθρο 22 Καταστατικού) 

Οι ασφαλισμένοι που έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, τη δυνατότητα υπαγωγής στο 

Ταμείο, υπάγονται σε αυτό κατόπιν ενεργειών του εργοδότη τους, ο οποίος επίσης πρέπει 

να υπάγεται στο Ταμείο και να έχει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Κάθε εργοδότης ενημερώνει 

τη πλατφόρμα του Ταμείου για τις νέες προσλήψεις μέσω των μηνιαίων αρχείων μητρώου 

και εισφορών. Βάσει των αρχείων μητρώου και εισφορών που υποβάλλει μηνιαία ο 

εργοδότης, δημιουργείται η σχετική απαίτηση του Ταμείου προς τον κάθε εργοδότη, για τη 

καταβολή συγκεκριμένων ποσών Εργατικών και εργοδοτικών εισφορών και αποστέλλεται 

αυτόματα στο email που έχει δηλωθεί επιβεβαίωση υποβολής και η ταυτότητα πληρωμής 

της εν λόγω οφειλής .  Όταν αντιστοιχιστεί η συγκεκριμένη  ταυτότητα πληρωμής, που είναι 

μοναδική, με την απαίτηση του αντίστοιχου μήνα, τότε «κλείνει» η οφειλή του εργοδότη για 

τον  μήνα αυτό. 

Κατά την εισαγωγή των αρχείων εισφορών του εκάστοτε εργοδότη στο ΟΠΣ του Ταμείου 

πραγματοποιούνται οι εξής έλεγχοι: 

1. Έλεγχος της γραμμογράφησης των αρχείων ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες τεχνικές 

προϋποθέσεις. 

2. Έλεγχος των αριθμών μητρώου, εάν αντιστοιχούν σε κάποιον ασφαλισμένο στη βάση. 

Εάν δεν αντιστοιχίζεται κάποιος αριθμός μητρώου τότε πιθανόν να πρόκειται για νέα 

πρόσληψη και το σύστημα δίνει αυτόματα αύξοντα αριθμό μητρώου. 

3. Έλεγχος των ποσών των ασφαλιστέων αποδοχών και εισφορών σε σχέση με την 

κατηγορία ασφαλισμένου και το πλαφόν αποδοχών.  

4. Έλεγχος αντιστοιχίας μεταξύ κατηγορίας ασφαλισμένου και κατηγορίας ενσήμων.  

https://www.eteapep.gr/Media/Default/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202906208.pdf


Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                                                                   Σελίδα 21 από 27 

Σε περίπτωση καθυστέρησης  καταβολής/είσπραξης εργοδοτικών εισφορών, ενεργοποιείται 

το άρθρο 23 του Καταστατικού και, αφού βεβαιωθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ. τα 

οφειλόμενα ποσά, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος αναφοράς, το Ταμείο 

προχωρά στην αναγκαστική τους είσπραξη με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ. 

και  σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Δ.Σ. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ». 

29. Παροχές 

Εφαρμόζεται το σύστημα των προκαθορισμένων αλλά μη εγγυημένων παροχών. 

Καταβάλλονται δώδεκα (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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

Περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ε του Καταστατικού και η διαχείρισή τους γίνεται από το 

Τμήμα Παροχών. 

29.1. Υπολογισμός Συντάξεων 

Για τον υπολογισμό των συντάξεων έχει ληφθεί υπόψη η παρακάτω κατηγοριοποίηση των 

ασφαλισμένων ανάλογα με την ημερομηνία ένταξής τους στην ασφάλιση. 

• Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος – Παλαιοί Ασφαλισμένοι (ένταξη μέχρι και 31/12/1992)  

Περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 28 §Α του Καταστατικού. 

• Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου – Παλαιοί Ασφαλισμένοι (ένταξη μέχρι και 31/12/1992) 

Περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 28 §Β του Καταστατικού. Ως «δικαιούχοι» του 

ασφαλισμένου έχουν οριστεί: η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς και τα αδέλφια του. Βασική 

δε προϋπόθεση συνταξιοδότησής τους από το ΕΤΕΑΠΕΠ είναι αυτοί να 

συνταξιοδοτούνται ως «δικαιούχοι» για την ίδια αιτία και από τον φορέα κύριας 

ασφάλισης. 

• Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος – Νέοι Ασφαλισμένοι (ένταξη μετά την 1/1/1993) 

Περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 28 §Γ του Καταστατικού. 

• Συνταξιοδότηση λόγω Θανάτου – Νέοι Ασφαλισμένοι (ένταξη μετά την 1/1/1993) 

Περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 28 §Δ του Καταστατικού. 

• Συνταξιοδότηση με βάση Β.Α.Ε.  
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Περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 28 §Ε του Καταστατικού. 

• Συνταξιοδότηση λόγω Αναπηρίας  

Ακολουθεί το σχετικό πίνακα ποσοστών αναπηρίας που ισχύει για τον κύριο φορέα 

Ασφάλισης και το ποσό σύνταξης είναι αντίστοιχο. Περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 

28 §ΣΤ του Καταστατικού. 

29.2. Απονομή Συντάξεων 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Ταμείο χορηγεί τα κάτωθι είδη Συντάξεων: 

1. Γήρατος (εφόσον εκδοθεί απόφαση Κύριου Συνταξιοδοτικού Φορέα) 

2. Αναπηρίας (εφόσον εκδοθεί απόφαση Κύριου Συνταξιοδοτικού Φορέα και με 

προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης αποτελέσματος από Υγειονομική Επιτροπή) 

3. Θανάτου (μπορεί να αφορά σε θάνατο ενεργού ασφαλισμένου ή συνταξιούχου) 

Η διαδικασία υπολογισμού και απονομής συντάξεων καθώς και οι σχετικές διατάξεις 

θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό 

Παροχών του ΕΤΕΑΠΕΠ. Προκειμένου να χορηγηθούν οι συντάξεις, πρέπει να έχει πρώτα 

εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης του ΚΦΑ. 

Για να επέλθει λήξη της συνταξιοδότησης, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε 

περίπτωση μη δικαιούμενης καταβολής σύνταξης, το Ταμείο μπορεί να προσφύγει στα 

ενδεδειγμένα Νομικά μέσα για την επιστροφή των Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Δε χορηγούνται προσωρινές συντάξεις ή Δάνεια. 

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στις αιτήσεις που είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του 

Ταμείου (www.eteapep.gr). Τα βασικότερα είναι: 

• Αίτηση μέλους, 

• Φωτοτυπία ταυτότητας και αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, 

• Βεβαίωση των εργοδοτριών εταιρειών που υπάγονται στο Ταμείο, 

• Ειδικά από την τελευταία εταιρεία απασχόλησης, ανάλυση των αποδοχών για τους 

τελευταίους είκοσι πέντε (25) μήνες που εργάστηκαν, 

• Ένσημα (φωτοτυπίες), 

• Συμπληρωματικά έντυπα όπως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 

φωτοτυπίες ταυτότητας για ανήλικα τέκνα κ.λπ., 

• Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος, 

• Απόφαση Διευθυντή για απονομή σύνταξης από ΚΦΑ (όπου απαιτείται), 
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https://www.eteapep.gr/Media/Default/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202906208.pdf
https://eteapep.gr/
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• Γνωστοποίηση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης (σε περίπτωση που λαμβάνει 

σύνταξη και από αυτόν), 

• Σε περίπτωση σύνταξης Αναπηρίας: Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(Κ.Ε.Π.Α.). 

30. Οικονομική Διαχείριση & Οργάνωση 

30.1. Οικονομική διαχείριση 

Περιγράφεται και καθορίζεται στο άρθρο 30 ΚΕΦ ΣΤ΄ του Καταστατικού καθώς και στον 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 

Το ακολουθούμενο οικονομικό σύστημα είναι κεφαλαιοποιητικό.  

Το Ταμείο σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως μέχρι την 31η 

Μαρτίου στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή: 

α. Ισολογισμό 

β. Λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης 

γ. Ετήσια έκθεση διοίκησης 

δ. Αναλογιστική έκθεση 

ε. Έκθεση ορκωτών λογιστών 

30.2. Λογιστική Οργάνωση 

Το ΕΤΕΑΠΕΠ για την τήρηση των λογιστικών του βιβλίων εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Το Ταμείο προβαίνει στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παραπάνω λογιστικό σχέδιο. 

Ισολογισμός 

Στον ισολογισμό εμφανίζονται: 

• Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. Η αξία των απαιτήσεων του Ταμείου. 

• Η αναλογιστική αξία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις δεδουλευμένες 

• Παροχές που έχει αναλάβει το Ταμείο για τους ασφαλισμένους σε αυτόν. 

• Η αξία εκκρεμών (οφειλόμενων) παροχών στο τέλος της χρήσης. 

• Η αξία άλλων υποχρεώσεων πέραν αυτών που αφορούν παροχές προς τους 

ασφαλισμένους. 

https://www.eteapep.gr/Media/Default/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%9D%CE%95%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%202906208.pdf
https://eteapep.gr/oikonomika-stoixeia/isologismoi/
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Απολογισμός χρήσης 

Οι χρήσεις είναι ετήσιες και συμπίπτουν με το ημερολογιακό έτος. Ο απολογισμός της κάθε 

χρήσης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Δεδουλευμένες τακτικές εισφορές των μελών για τη δεδομένη χρήση. 

• Δεδουλευμένες πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των μελών για δεδομένη χρήση 

Διαπιστωμένα έσοδα από επενδύσεις (τόκοι, μερίσματα κ.λπ.), εντός της χρήσης καθαρά 

από φόρους. 

• Υπεραξίες (ή απώλειες) από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

• Μεταβολές στην τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων.  

• Άλλα έσοδα της χρήσης. 

• Μεταβιβάσεις ποσών από άλλους φορείς. 

• Καταβληθείσες παροχές μελών, εντός της χρήσης. 

Η μεταβολή της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις δεδουλευμένες 

παροχές που έχει αναλάβει το Ταμείο για τους ασφαλισμένους. 

• Μεταβολή εκκρεμών (οφειλόμενων) παροχών εντός της χρήσης. 

• Έξοδα διαχείρισης του Ταμείου. 

• Άλλα έξοδα. 

• Μεταβιβάσεις ποσών προς άλλους φορείς.  

• Νομικές Εκκρεμότητες. 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του Ταμείου, τις 

επενδύσεις και την κίνηση κεφαλαίων για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με τις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται πριν από την 

έναρξη του οικονομικού έτους και υποβάλλεται για έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ταμείου. Κατά το πρώτο (1ο) εξάμηνο κάθε οικονομικού έτους, το Ταμείο συντάσσει τον 

Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος απεικονίζει 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του αντίστοιχου Προϋπολογισμού. 

Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Λογιστηρίου με 

ευθύνη του Διευθυντή ΕΤΕΑΠΕΠ. 

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού γίνεται από το Διευθυντή και τις Υπηρεσίες του Ταμείου 

στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού γίνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και 
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για τη σύνταξή του. 

31. Επενδυτική Πολιτική 

31.1. Επενδυτική Επιτροπή 

Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί στο Ταμείο Επενδυτική Επιτροπή 

(εφεξής Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 

Υπουργικής Απόφασης «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 

λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» (Β’ 178), όπως εκάστοτε ισχύει. Το 

Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη πρέπει να έχουν τα 

απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και 

ήθος. 

Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε. υποβάλλει άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα 

στοιχεία των μελών της Ε.Ε. (βιογραφικό σημείωμα, σχετική εμπειρία κ.λπ.) για έγκριση. Τα 

μέλη της Ε.Ε. πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για 

πειθαρχικά παραπτώματα. 

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1.2.δ του 

Κεφαλαίου Δ’, της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, ενδεικτικά δε τις ακόλουθες: 

α. Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου. 

β. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της επενδυτικής 

πολιτικής του Ταμείου. 

γ. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

δ. Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και 

έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου. 

ε. Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της 

περιουσίας του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις και την θητεία της Ε.Ε. περιγράφονται 

στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ: Κανονισμός 

Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής). 

31.2. Κανόνες Επενδύσεων 

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής-

συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, 

https://eteapep.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3-133-28.2.2018-bod-approved.pdf
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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 Δ.Σ. και την Επενδυτική Επιτροπή. Το Ταμείο ως 

προς τους επενδυτικούς κανόνες θα εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 

7 του ν. 3029/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 και του άρθρου 

180 του Ν. 4261/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του 

παραπάνω άρθρου υπουργικές αποφάσεις και το ενσωματωμένο στην ελληνική έννομη τάξη 

δίκαιο της Ε.Ε.. 

31.3. Διαχειριστής Επενδύσεων 

Το Δ.Σ. αναθέτει τη διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου σε «Διαχειριστή», δηλαδή σε 

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (για συντομία Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

έχει τα εξής καθήκοντα: 

• Επενδύει τα αποθεματικά κεφάλαια, τηρώντας πάντα τα όρια και της προϋποθέσεις της 

σχετικής νομοθεσίας και του κανονισμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

• Συντάσσει τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου στα πλαίσια των αρχών 

και των κανόνων του επενδυτικού κανονισμού και των προβλέψεων της παραγράφου 15 

του άρθρου 7 του Ν.3029/2002 και της Φ.51010/42926/1085 απόφασης του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

• Δίνει εντολές στο Θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων και τηρεί το 

χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων του Ταμείου. 

• Ενημερώνει το Ταμείο αναλυτικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων. 

• Συνεργάζεται με το Δ.Σ., την Επενδυτική Επιτροπή, τους Ορκωτούς Ελεγκτές και άλλα, 

εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ., φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

31.4. Θεματοφύλακας 

Το Δ.Σ. ορίζει το Τραπεζικό Ίδρυμα που θα λειτουργήσει ως Θεματοφύλακας για τις 

επενδυτικές κινήσεις του Ταμείου. Ο Θεματοφύλακας θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα 

ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και να κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες για την άσκηση 

καθηκόντων θεματοφυλακής από τη νομοθεσία. 
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Α. Παράρτημα Ι: Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών  

Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Β. Παράρτημα ΙΙ: Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου 

Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου 

Γ. Παράρτημα ΙΙΙ: Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής 

Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής 
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