
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ16/Φ.51020/36258/900  
Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατι-

κού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 

«Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-

σης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών 

(Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν. Π.Ι.Δ.)» .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 «Με-

ταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 
Α΄ 160/11.07.2002), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 36 του 
ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄/41/01.03.2012), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄/29/19.03.2015).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα Κυβερνητι-
κά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του 
π.δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/ 
98/22.04.2005).

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄/210/ 05.11.2016).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄/116 23.09.2015).

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄/168/06.11.2017).

8. Την αριθμ. Υ172/4-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
και (ΦΕΚ Β΄/3610/04.11.2016).

9. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β΄/204/27.01.2015).

10. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 08.10.2015 
(Β΄ 2169) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-

γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως τροποποιή-
θηκε με τις αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200 από 22.11.2016
(Β΄ 3801) και αριθμ. οικ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ Β΄/
4503/20.12.2017) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

11. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. 
Φ.51020/5358/123 "Έγκριση καταστατικού Επαγγελμα-
τικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εται-
ρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012" 
(ΦΕΚ Β΄/409/22.02.2013), όπως ισχύουν.

12. Την αριθμ. οικ.435/28.06.2018 Σύμφωνη Γνώμη της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

13. Το αριθμ. 2224/29.06.2018 έγγραφο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

14. Το αριθμ. 2.247/29.06.2018 συμβολαιογραφικό 
έγγραφο.

15. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμό-
τητας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού 
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης "Επαγγελμα-
τικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εται-
ρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)" το οποίο 
καταρτίσθηκε με το αριθμ. 2.246/27.06.2018 συμβολαι-
ογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε 
η Συμβολαιογράφος Αθηνών Ελισσάβετ Κωνσταντίνου 
Μωραΐτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.247
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ -
ΝΠΙΔ» (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. -Ν.Ι.Π.Δ.) ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων του Δήμου Αθη-
ναίων σήμερα, στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου του έτους 
δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή, στο 
γραφείο μου, που βρίσκεται στην επί της διασταύ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ρωσης των οδών Ερεσσού αριθμός 23 και Χαριλάου 
Τρικούπη πολυκατοικία, σε μένα τη συμβολαιογράφο 
Αθηνών ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Κωνσταντίνου ΜΩΡΑΪΤΟΥ, με έδρα 
την Αθήνα και Α.Φ.Μ. 043960219 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), εμ-
φανίσθηκαν οι ικανοί για την προκείμενη δικαιοπραξία 
και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: 1) ο Θεοδόσιος Σπυ-
ράντης του Αγγέλου Σπυράντη και της Ελισσάβετ Σπυ-
ράντη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Κερατσίνι 
Αττικής, το έτος 1969, κάτοικος Δήμου Πειραιά Αττικής, 
οδός Σαλεπούλα αριθμός 2, κάτοχος δελτίου αστυ-
νομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 021767/3-1-2007
του Τ.Α. Πειραιώς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώ-
ου 050570035 (Γ΄ Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
Πειραιά) και 2) ο Νικόλαος Παπασταθόπουλος του 
Θεμιστοκλή Παπασταθόπουλου και της Αναστασίας 
Παπασταθοπούλου, συνταξιούχος, γεννηθείς στην 
Αθήνα Αττικής, το έτος 1954, κάτοικος Δήμου Αγίας 
Παρασκευής Αττικής, οδός Χαλανδρίου αριθμός 2, 
κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 
ΑΚ 687689/1-4-2013 του Τ. Α. Αγίας Παρασκευής, με 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 021255869 (Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία Χολαργού), οι οποίοι ενεργούν 
εν προκειμένω ο μεν πρώτος με την ιδιότητα του Προέ-
δρου, ο δε δεύτερος με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης με την επωνυμία «Επαγγελματικό 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρει-
ών Πετρελαιοειδών - ΝΠΙΔ» (ΕΤΕΑΠΕΠ), με έδρα τον 
Δήμο Αθηναίων και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
997418962 (Δ' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αθη-
νών), το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του αριθμ. 5729/
18-2-2013 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ουρανίας Π. Σταθοπούλου, το οποίο έχει δημοσιευθεί 
στο αριθμ. 409/22-2-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (τ.Β΄) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται 
στην παρούσα πράξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ως άνω Ταμείου εξελέγη 
κατά τις αρχαιρεσίες της 25ης Μαΐου 2018 σύμφωνα με 
το από 25-5-2018 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτρο-
πής, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 
παρούσα πράξη, και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα 
με το από 4-6-2018 απόσπασμα πρακτικού της 141ης 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβές αντί-
γραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, 
με το οποίο συγχρόνως ανατέθηκε και η εκπροσώπηση 
του Ταμείου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
Θεοδόσιο Σπυράντη του Αγγέλου και στον Αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Παπασταθόπουλο 
του Θεμιστοκλή.

Οι εμφανισθέντες με την ως άνω ιδιότητα τους και 
σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 17 και 38 του Κα-
ταστατικού του Ταμείου, αφού δήλωσαν ρητά ότι το 
Καταστατικό του Ταμείου δεν έχει μέχρι σήμερα τροπο-
ποιηθεί και ότι το Ταμείο δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, 
δεν τελεί υπό εκκαθάριση ούτε έχει κηρυχθεί σε κατά-
σταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ζήτη-
σαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι 
δυνάμει του από 25-6-2018 αποσπάσματος πρακτικού 
της 143ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ως άνω Ταμείου, ακριβές αντίγραφο του οποίου 
προσαρτάται στην παρούσα πράξη, αναφορικά με την 
τήρηση της απαιτούμενης από το καταστατικό διαδι-
κασίας για την έγκριση τροποποίησης του Καταστατι-
κού, εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η τροποποίηση του 
Καταστατικού του Ταμείου ως κατωτέρω αναφέρεται, 
η κωδικοποίηση του Καταστατικού του Ταμείου και 
εξουσιοδοτήθηκαν οι εμφανισθέντες, όπως εμφανι-
σθούν ενώπιον μου και υπογράψουν από κοινού το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Κατόπιν των ανωτέρω οι εμφανισθέντες δηλώνουν ότι 
δια της παρούσας:

Α) Τροποποιείται το Καταστατικό του ως άνω Ταμείου 
ως προς τις κατωτέρω διατάξεις:

Κεφάλαιο Α΄ - Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 -
Αυτοδίκαιη μετατροπή -
Έδρα - Επωνυμία - Σφραγίδα

1. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
Με το παρόν καταστατικό ο «Τομέας Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» 
του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού 
Τομέα (ΤΕΑΙΤ)», ο οποίος κατά το ν. 3655/2008 αποτελεί 
καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρε-
λαιοειδών», μετατρέπεται αυτοδικαίως, σε ΝΠΙΔ υποχρε-
ωτικής 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 ασφαλι-
σμένων (απόφαση του Δ.Σ. της «Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και 
Χημική Βιομηχανία», - «ΠΟΕΠΔΧΒ», ήδη «ΠΟΕ»), που 
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα κατά τη 
συνεδρίαση του την 4.4.2012, (στο εξής «Ομοσπονδία»).

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 τροποποι-
είται ως ακολούθως:

Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 2 -
Σκοπός

3. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως: Σκο-
πός του Ταμείου είναι η υποχρεωτική επικουρική ασφά-
λιση των ασφαλισμένων του άρθρου 4 του παρόντος 
για τη χορήγηση σε αυτούς χρηματικών παροχών με τη 
μορφή μηνιαίας σύνταξης σε περίπτωση γήρατος ή ανα-
πηρίας καθώς και τη χορήγηση χρηματικών παροχών με 
τη μορφή μηνιαίας σύνταξης στα μέλη της οικογένειάς 
τους στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συ-
νταξιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν.

4. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμεί-

ου, μπορεί να ιδρύονται και άλλοι κλάδοι ασφαλιστικής 
προστασίας.
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Κεφάλαιο Β΄
Υπαγωγή στην Ασφάλιση -
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων

Άρθρο 4 -
Υπαγωγή στην ασφάλιση

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 τροποποιεί-
ται ως ακολούθως:

Οι Εταιρείες Πετρελαιοειδών, όσες δηλαδή δραστηρι-
οποιούνται κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή, εμπορία 
και διακίνηση πετρελαιοειδών, υγραερίων και συναφών 
υγρών ή αερίων προϊόντων, ήτοι ενδεικτικά βενζίνης, 
φωτιστικού πετρελαίου, ακάθαρτου πετρελαίου, ορυκτε-
λαίων, μαζούτ, υγραερίου, βιοκαυσίμων κ.λπ., θα καλού-
νται στο εξής «εργοδότριες εταιρίες» και θα καταβάλουν 
τις εισφορές, που ορίζονται από το νόμο και το παρόν 
Καταστατικό.

6. Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως:
Η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων συνεχίζεται και 

κατά τον άνευ αποδοχών από τις εργοδότριες εταιρίες 
γενικώς χρόνο της απουσίας τους, κατά τον οποίον δεν 
παρέχεται ή δεν έχει παρασχεθεί εργασία στην εργοδό-
τρια εταιρία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εργασι-
ακής τους σχέσης ή σύμβασης με αυτήν εφόσον έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, 
ήτοι ενδεικτικά: α) λόγω άδειας άνευ αποδοχών, β) λόγω 
ασθένειας, γ) στράτευσης, δ) γονικής άδειας, (ε) λόγω 
εργασίας στο εξωτερικό ή/και στο εσωτερικό εφόσον η 
απασχόληση έγινε με απόσπαση, σύμβαση δανεισμού 
και γενικότερα με εντολή της εργοδότριας εταιρίας.

7. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
5.1 - Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 δικαιού-

νται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο 
Ταμείο: α) εάν έχουν συμπληρώσει υποχρεωτική ασφά-
λιση τουλάχιστον 5 έτη εκ των οποίων τουλάχιστον 1 
έτος εντός της τελευταίας πενταετίας και υποβάλλουν 
τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την 
τελευταία ασφάλισή τους ή β) εάν έχουν συμπληρώσει 
οποτεδήποτε υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη εργασίας 
ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

5.2 - Για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται 
κάθε μήνα η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη κατ΄ 
αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 του πα-
ρόντος ποσοστών. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται 
επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των 
οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το 
τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την αποχώρησή του 
από την εργασία αναπροσαρμοζόμενων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 4387/2016 όπως 
εκάστοτε ισχύει. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
αποκλείεται αν ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της 
σχετικής αίτησης είναι ανάπηρος.

5.3 - Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερο-
μηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα και των 
300 ημερών ανά έτος.

5.4 - Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει:
α) με αίτηση του ασφαλισμένου την τελευταία ημέρα 
του μήνα υποβολής της (β) με τη συνταξιοδότηση λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας (γ) αν ο ασφαλισμένος αναλάβει 
εργασία.

5.5 - Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφα-
λιστικής εισφοράς αυτή βαρύνεται με τις προβλεπόμενες 
από το παρόν καταστατικό προσαυξήσεις.

Άρθρο 5 -
Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου

8. Το β΄ εδάφιο τροποποιείται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση, που ο ασφαλισμένος μετά την τυχόν 

απώλεια της ιδιότητάς του ως ασφαλισμένου, έχει δικαί-
ωμα προαιρετικής ασφάλισης και ασφαλισθεί προαιρε-
τικά, η ιδιότητα του ασφαλισμένου ανακτάται.

Άρθρο 6 -
Μητρώο Ασφαλισμένων

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 τροποποιείται 
ως ακολούθως:

1. - Το ΕΤΕΑΠΕΠ τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων, όπου 
καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία 
τους και ιδίως τα παρακάτω:

10. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 τροποποιείται 
ως ακολούθως:

(στ) Το απογραφικό δελτίο ασφαλισμένου, που συ-
μπληρώνεται κατά την πρόσληψη, ο αριθμός μητρώου 
ασφαλισμένου και η ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας 
του ασφαλισμένου.

Το άρθρο 7 (Διαδοχική Ασφάλιση)
11. Αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης με το ΕΤΕΑΕΠ-

ΝΠΔΔ και εφόσον δεν έχει διανυθεί πραγματικός χρό-
νος στο ΤΕΑ πριν την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, το Ταμείο 
καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσόν της μηνιαίας 
σύνταξης που αναλογεί στον χρόνο που διανύθηκε στην 
ασφάλιση του, με βάση τις διατάξεις του παρόντος κα-
ταστατικού, εφόσον ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συ-
νταξιοδοτικό δικαίωμα με το σύνολο του χρόνου της 
διαδοχικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η δι-
άταξη του άρθ. 4 του ν. 4225/2014, όπως εκάστοτε ισχύει 
(δηλαδή εφόσον έχει διανυθεί πραγματικός χρόνος στο 
ΤΕΑ πριν την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης χωρίς τη χρήση 
αλληλόχρεων λογαριασμών). Σε περίπτωση διαδοχικής 
ασφάλισης με ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης της 
παρ. 4 του άρθ. 36 του ν. 4052/2012, το Ταμείο καταβάλ-
λει στον ασφαλισμένο το ποσόν της μηνιαίας σύνταξης 
που αναλογεί στον χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση 
του, με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 
εφόσον ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα με το σύνολο του χρόνου της διαδοχικής ασφά-
λισης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθ. 4 
του ν. 4225/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8 -
Δικαιώματα Ασφαλισμένων

12. Προστίθενται δύο λέξεις στον τίτλο του άρθρου 
«ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» και ο τίτλος του άρθρου τροπο-
ποιείται ως ακολούθως: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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13. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1 - Οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ 

δικαιούνται ίσης μεταχείρισης.
14. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι δικαιούνται ενη-

μέρωσης από το ΕΤΕΑΠΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 και της υπουρ-
γικής απόφασης με αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ Β΄ 
178/23-1-2015), όπως ισχύουν, ιδίως ως προς:

(α) Τα επιμέρους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
έναντι του Ταμείου.

(β) Τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους 
της ασφαλιστικής τους σχέσης.

(γ) Τις αλλαγές στους κανόνες, που διέπουν το καθε-
στώς ασφάλισής τους στο Ταμείο.

(δ) Τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου διαγρά-

φονται.
15. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

3, η οποία τροποποιείται ως ακολούθως:
3.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια εφημε-
ρίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία οικονομική, 
τις οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου 
των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

16. Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
4.- Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα 

υποβολής στο ΕΤΕΑΠΕΠ αιτήσεων για τη χορήγηση πι-
στοποιητικών ή βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

17. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
5. Οι ενημερώσεις και δημοσιεύσεις του παρόντος άρ-

θρου δύνανται να πραγματοποιούνται και με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου ή να παρέχονται ηλεκτρο-
νικά στους αιτούντες.

18. Η παράγραφος 6 διαγράφεται.

Άρθρο 10 -
Βεβαίωση Εισφορών Παροχών -
Ενημερωτικό Δελτίο

19. Διαγράφονται οι τρεις τελευταίες λέξεις από τον τίτ-
λο του άρθρου, ο οποίος τροποποιείται ως ακολούθως:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
20. Το άρθρο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Το Ταμείο υποχρεούται να παρέχει σε κάθε ασφαλισμέ-

νο βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης του και τις εισφο-
ρές που έχει καταβάλει. Η εν λόγω υποχρέωση δύναται 
να εξαντλείται και μέσω του διαδικτυακού τόπου του 
Ταμείου, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Κεφάλαιο Γ΄ - Διοίκηση

Άρθρο 11 -
Όργανα Διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο

21. Ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
22. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ διοικείται από εννεαμελές (9μελές) 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

1.1.- Ο τρόπος ανάδειξης, τα προσόντα των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η λειτουργία του κα-
θορίζονται από το παρόν καταστατικό, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και τον Κανονισμό 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των 
ΤΕΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

23. Η περίπτωση 2 διαγράφεται και το άρθρο τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

1.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ διοικείται από εννεαμελές (9μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

1.1.- Ο τρόπος ανάδειξης, τα προσόντα των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η λειτουργία του κα-
θορίζονται από το παρόν καταστατικό, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και τον Κανονισμό 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των 
ΤΕΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αριθμ. 22 έως 23 εγκρί-
θηκαν ομόφωνα κατά την 122η/5.10.2017 συνεδρίαση 
του Δ.Σ.

24. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 έχουσα ως ακο-
λούθως:

2.- Το Δ.Σ. απαρτίζεται από:
2.1.- Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 

μέλη, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από τον Σύν-
δεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος 
(στο εξής ΣΕΕΠΕ).

2.1.1.- Σε περίπτωση, που ο ΣΕΕΠΕ παραλείπει το δι-
ορισμό των μελών της παραγράφου 2.1 του παρόντος, 
τον διορισμό πραγματοποιεί η ΠΟΕ.

2.2.- Ένα (1) τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό 
του, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από την ΠΟΕ.

2.3.- Τέσσερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωμα-
τικά μέλη τα οποία έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με 
το Ταμείο και εκλέγονται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 12, από τους αντιπροσώπους των σωματείων 
- μελών της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ) που προέρχονται από 
σωματεία εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρή-
σεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος, οι οποίοι έχουν 
νομιμοποιηθεί κατά το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό 
συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ).

2.4.- Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, 
τα οποία είναι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και εκλέγονται 
από τους συνταξιούχους του Ταμείου με την εκλογική 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12.

25. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 έχουσα ως ακο-
λούθως:

3.- Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.

Άρθρο 12 -
Διοικητικό Συμβούλιο

26. Το άρθρο τιτλοφορείται «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ» και αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των 
παραγράφων 2.3 και 2.4 του άρθρου 11 προκηρύσσο-
νται 3 μήνες, πριν τη λήξη της θητείας της απερχόμενης 
κάθε φορά διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και διενεργούνται σε ημερομηνία που ορίζει 
το Δ.Σ. σε 2 εκλογικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα 
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στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον Εφορευτικών Επιτροπών 
(Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή - Κ.ΕΦ.Ε. στην Αθήνα 
και τοπική στη Θεσσαλονίκη). Στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ δύναται να προβλεφθεί η 
δυνατότητα πανελλαδικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εφαρμογή 
συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και εξ απο-
στάσεως ψηφοφορίας η οποία θα παρέχει εχέγγυα περί 
της μυστικότητας, αμεσότητας και προσωπικότητας της 
ψήφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

1.1. - Η διάρκεια των εκλογών ορίζεται ημερήσια από 
τις 08:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. Ως ημέρα διεξαγωγής 
ορίζεται το Σάββατο.

2.- 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 ορίζο-
νται 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 ορί-
ζονται από το αμέσως επόμενο σε αριθμό μελών σωμα-
τείο συνταξιούχων. Οι ανωτέρω φορείς υποδεικνύουν τα 
μέλη των εφορευτικών επιτροπών το αργότερο σαράντα 
πέντε (45) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 
εκλογών. Αν δεν υποδειχθούν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω 
προβλεπόμενα μέλη, τα ορίζει το Δ.Σ. Η εφορευτική επι-
τροπή 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.

2.1. - Οι εφορευτικές επιτροπές μεριμνούν για τη διεξα-
γωγή των εκλογών, καταμετρούν τις ψήφους και τηρούν 
πρακτικά για τις εκλογές, που καταγράφονται σε ειδικό 
βιβλίο του Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

2.2. - Η Κ.ΕΦ.Ε. ανακοινώνει το αποτέλεσμα των 
αρχαιρεσιών και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Επι-
τυχόντες ανακηρύσσονται από το ψηφοδέλτιο των 
εργαζομένων για το Δ.Σ. οι τέσσερεις (4) πρώτοι κατά 
σειρά σταυρών προτίμησης ως τακτικά μέλη και οι 
τέσσερεις (4) επόμενοι ανακηρύσσονται κατά σειρά 
σταυρών προτίμησης ως αναπληρωματικά μέλη, ενώ 
από το ψηφοδέλτιο των συνταξιούχων για το Δ.Σ. ο 
πρώτος κατά σειρά σταυρών προτίμησης ως τακτικό 
μέλος και ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης 
ως αναπληρωματικό μέλος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υπο-
ψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση η οποία διε-
ξάγεται από την Κ.ΕΦ.Ε.

Σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των αναπληρω-
ματικών μελών για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός συ-
μπληρώνεται από τους αμέσως επόμενους κατά σειρά 
σταυρών προτίμησης.

2.3. - Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την διαδι-
κασία των αρχαιρεσιών θα προβλεφθεί στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας.

3. - Αποκλειστικά για τους εκλογείς - μέλη του Ταμείου 
που έχουν δηλώσει διεύθυνση κατοικίας εκτός των Περι-
φερειών της παραγράφου 1 παρέχεται και η δυνατότητα 
επιστολικής ψήφου με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, 
όπου θα ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
Ως ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας με επιστολική 
ψήφο ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του σχετικού 
φακέλου από το Ταμείο στα μέλη, τουλάχιστον είκοσι (20) 
ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών στα 
εκλογικά κέντρα. Η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί 
ο εκλογέας να αποστείλει έγκυρα την επιστολική ψήφο 
είναι το αργότερο έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών στα εκλογικά κέντρα. 
Ως ημερομηνία αποστολής της επιστολικής ψήφου θεω-
ρείται/ λαμβάνεται η ημερομηνία της σφραγίδας χρονο-
σήμανσης παραλαβής των φακέλων από τα ταχυδρομικά 
γραφεία και τις ταχυδρομικές εταιρείες όλης της χώρας.

4.- Η πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών 
αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και δημοσιεύ-
εται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφο-
ρίας, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν τη διεξαγωγή 
τους. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στα μέλη του 
Ταμείου και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.- Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν άπαντες οι 
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ με τη διά-
κριση των παραγράφων 2.3 και 2.4 του άρθρου 11.

6. - Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου των παραγράφων 2.3. και 2.4 του 
άρθρου 11 είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και 
φακέλους που παρέχει υποχρεωτικά στους εκλογείς η 
Εφορευτική Επιτροπή.

6.1. - Το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι 
υποψήφιοι της παρ. 2.3 του άρθρου 11 φέρει τον τίτλο 
Εργαζόμενοι Υποψήφιοι για το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ. Το 
ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι της 
παρ. 2.4 του άρθρου 11 φέρει τον τίτλο Συνταξιούχοι 
Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΕΤΕΑΠΕΠ.

6.2. - Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική 
σειρά οι υποψήφιοι. Ο εκλογέας δύναται να σημειώ-
σει μέχρι τέσσερεις (4) σταυρούς προτίμησης για τους 
υποψηφίους της παρ. 2.3 του άρθρου 11 και έναν (1) 
σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους της παρ. 2.4 
του άρθρου 11.

7. - Οι αιτήσεις υποψηφιότητας από όσους το επιθυ-
μούν, υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου το αργότερο πενήντα (50) ημέρες πριν την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

7.1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις υποψηφι-
ότητες για το Δ.Σ. και όσες είναι σύμφωνες με το Κατα-
στατικό και το νόμο τις περιλαμβάνει στον αλφαβητικό 
πίνακα υποψηφίων, αντίγραφο του οποίου αναρτάται το 
αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διε-
ξαγωγής των εκλογών στους πίνακες ανακοινώσεων του 
Ταμείου καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο 
ως επίσης και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ).
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7.2.- Ενστάσεις από όσους έχουν έννομο συμφέρον 
κατά του πίνακα υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο το αργότερο τριανταπέντε (35) ημέρες 
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και η από-
φαση του Δ.Σ. επί της ενστάσεως εκδίδεται το αργότερο 
τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 
των εκλογών.

8.- Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος εκλεγέντος 
τακτικού μέλους, το μέλος αναπληρώνεται από τον αμέ-
σως επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

9.- Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. συντα-
ξιοδοτηθεί εκλεγέν μέλος της παρ. 2.3 του άρθρου 11, 
θα χάνει τη θέση του στο Δ.Σ. - (ασυμβίβαστο) και θα 
αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης αναπληρωματικό εντός τριών μηνών.

10.- Τα μέλη του Δ.Σ., των παραγράφων 2.1 και 2.2 
του άρθρου 11, με απόφαση των φορέων - οργάνων, 
που τα ορίζουν δύναται να ανακαλούνται και να αντι-
καθίστανται οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Η 
ανάκληση γνωστοποιείται από τον ανακαλούντα φορέα 
με έγγραφο προς το Ταμείο.

11.- Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
του Ταμείου, που ορίζονται ή αντικαθίστανται σε κάθε 
περίπτωση γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στο Ταμείο με 
έγγραφο εκείνου, που τα ορίζει.

Άρθρο 13 -
Διοικητικό Συμβούλιο, Συγκρότηση σε σώμα,
Παράδοση, Παραλαβή, Κωλύματα, Ασυμβίβαστα

27. Το β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιείται ύστερα από 
έγγραφη πρόσκλησή του, στο άρθρο 11 παράγραφος 
2.2, υποδειχθέντος μέλους στην οποία αναγράφεται η 
ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρί-
ασης και εκλέγονται από τα μέλη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος.

28. Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως ακολούθως:
5.- Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρό-

τηση του νέου Δ.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ σε σώμα, παρατείνεται 
αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

29. Η παράγραφος 6.3 τροποποιείται και διαμορφώ-
νεται ως εξής:

6.3.- Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι 
σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παρα-
χάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, 
δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 
απάτη, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκο-
φαντική δυσφήμιση παράβαση της νομοθεσίας για 
την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπο-
ρία και για οποιοδήποτε συναφές με τα προηγούμενα 
αδίκημα. Επίσης όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσί-
δικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για τα 
παραπάνω αδικήματα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει 
παραγραφεί.

30. Προστίθεται νέα παράγραφος 8 έχουσα ως εξής:
8. - Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να ορίζει Γραμμα-

τέα του Δ.Σ. προς τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 14 -
Διοικητικό Συμβούλιο, Συνεδριάσεις, Απαρτία, 
Πλειοψηφία

31. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) 

φορά το μήνα στα γραφεία του ή σε άλλο χώρο στην 
περιοχή της έδρας του, που καθορίζεται με απόφασή 
του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να πραγματοποι-
ούνται και με τηλεδιάσκεψη ή και διά περιφοράς, εκτός 
των θεμάτων για τα οποία απαιτείται λήψη απόφασης 
με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του 
παρόντος.

32. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Το Δ.Σ. συνέρχεται σε έκτακτες συνεδριάσεις στις 

εξής περιπτώσεις:
α) κατά την κρίση του Προέδρου, β) κατόπιν έγγραφης 

αίτησης τριών (3) τουλάχιστον τακτικών μελών, που επι-
δίδεται στον Πρόεδρό του για συγκεκριμένα θέματα, τα 
οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου 
στην αίτηση.

33. Η παράγραφος 2.1. συγχωνεύεται στην ως άνω 
παράγραφο 2 και το α΄ εδάφιο τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να 
ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. εντός των επόμενων πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης με τα 
θέματα που αναγράφονται σε αυτή.

34. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 τροποποιείται 
ως ακολούθως:

3. - Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋ-
ποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προέ-
δρου και σε περίπτωση αδράνειάς του, ή οποιουδήποτε 
κωλύματός του, του Αντιπροέδρου, στην οποία αναγρά-
φονται επί ποινή απαραδέκτου η ημερομηνία, η ώρα, ο 
τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας δι-
άταξης, και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα μέλη.

35. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 τροποποιείται 
ως ακολούθως:

4.- Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνε-
δρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, προκειμένου να ειδοποιηθεί αναπληρω-
ματικό μέλος, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως 
απόν.

36. Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως ακολούθως:
5.- Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται 

χωρίς ψήφο ο Διευθυντής του Ταμείου και ο νομικός 
σύμβουλος του Ταμείου. Επίσης μπορούν να παρίστα-
νται χωρίς δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
του Δ.Σ. Ακόμη μπορεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εφόσον 
η παρουσία του κρίνεται χρήσιμη από το Δ.Σ.

37. Η παράγραφος 7 τροποποιείται ως ακολούθως:
7.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά-

νονται με πέντε (5) τουλάχιστον ψήφους. Οι αποφάσεις 
του Δ.Σ. λαμβάνονται με επτά (7) τουλάχιστον ψήφους 
στις εξής περιπτώσεις:

(α) που ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής 
προστασίας (παρ. 2 του άρθρου 2).
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(β) που αποφασίζει για τη μεταβολή των εισφορών 
(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21).

(γ) που αποφασίζει για τη μεταβολή των παροχών 
(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21).

(δ) που αποφασίζει για την τροποποίηση ή συμπλήρω-
ση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας (κατά τα οριζόμενα στη παρ. 1.23 του άρ-
θρου 16 και του άρθρου 38).

(ε) που αποφασίζει για την τοποθέτηση - επένδυση 
των κεφαλαίων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.26 του 
άρθρου 16).

(στ) που αποφασίζει για την αγορά, εκποίηση, υποθή-
κευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων (κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 1.28 του άρθρου 16).

(ζ) που αποφασίζει για τον υπολογισμό και την κά-
λυψη με ασφαλιστική τοποθέτηση των αποθεματικών 
(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36) καθώς και την επέν-
δυση του μαθηματικού αποθέματος (κατά τα οριζόμε-
να στο άρθρο 37).

(η) που εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τα-
μείου.

(θ) που αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με 
άλλα ομοειδή Ταμεία (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39)ή 
για τη διάσπασή του (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40).

(ι) που αποφασίζει επί του ανώτατου ύψους των 
ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται 
εισφορές.

38. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 τροποποι-
είται ως ακολούθως:

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων θεωρούνται επικυρω-
μένα ανά συζητηθέν θέμα εφόσον υπογράφονται τουλά-
χιστον από τόσα παρόντα κατά τη σχετική συνεδρίαση 
μέλη του, όσα κατά το Καταστατικό ήταν απαραίτητα 
για τη λήψη της απόφασης επί εκάστου συζητηθέντος 
θέματος.

39. Διαγράφεται η παράγραφος 9 καθότι ενσωματώ-
θηκε στην ως άνω τροποποιηθείσα παράγραφο 1 του 
παρόντος.

40. Η παράγραφος 10 αναριθμείται σε 9 ως ακολού-
θως:

9.- Λοιπά θέματα διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ, που αφο-
ρούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην 
εκπροσώπησή του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική 
του λειτουργία, στα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά 
έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκη-
σης κ.λπ., εφόσον δεν ορίζονται με το παρόν καθορίζο-
νται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του ΕΤΕΑΠΕΠ.

Άρθρο 15 -
Ευθύνη μελών Δ.Σ.

41. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:
4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Σύμβου-

λοι έχουν υποχρέωση εχεμύθειας έναντι του Ταμείου και 
υποχρεούνται να μην γνωστοποιούν ή/και δημοσιεύουν 
οποιεσδήποτε πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση 
από την θητεία τους στο Ταμείο ή εξ αφορμής αυτής και 
οι οποίες δεν δημοσιεύονται.

Άρθρο 16 -
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

42. Το άρθρο τροποποιείται ως ακολούθως:
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και είναι 

αρμόδιο να λαμβάνει κάθε απόφαση για την διοίκηση, τη 
διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και 
γενικά για κάθε θέμα σχετικό με την λειτουργία και την 
επιδίωξη του σκοπού του. Στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά:

1.1.- Διαχειρίζεται και επενδύει, τα κεφάλαια, την κινη-
τή και ακίνητη περιουσία του ΕΤΕΑΠΕΠ με βάση τις δια-
τάξεις του παρόντος και την εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία αναφορικά με τη διαχείριση επενδύσεων των ΤΕΑ, 
λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία 
της και το εκπροσωπεί με τα εξουσιοδοτημένα από αυτό 
όργανά του για όλες τις υποθέσεις του, σε κάθε Αρχή και 
Υπηρεσία καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υπο-
γράφει συμβάσεις, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους 
και συμβιβάζεται ή παραιτείται από δικαστικούς αγώνες.

1.2.- Ορίζει τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής και 
υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα έγγραφα και 
στοιχεία όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

1.3.- Αποφασίζει για την υπαγωγή των αναφερόμενων 
στο άρθρο 4 παρ. 2 προσώπων στο ΕΤΕΑΠΕΠ και την 
ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης.

1.4.- Αποφασίζει με την πλειοψηφία της παραγράφου 
7 του άρθρου 14 για τη μεταβολή και αναπροσαρμογή 
των εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του παρόντος.

1.5.- Κρίνει για την τυχόν αδυναμία είσπραξης εισφο-
ρών.

1.6.- Δύναται για τις οφειλόμενες εισφορές, να καθο-
ρίσει διαδικασία καταβολής αυτών μετά των προσαυ-
ξήσεων, τμηματικά.

Ανάλογη διαδικασία δύναται να θεσπίσει και για την 
είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

1.7.- Απονέμει τις παροχές στους ασφαλισμένους του 
ΕΤΕΑΠΕΠ κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε του πα-
ρόντος.

1.8.- Αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται 
κατά αποφάσεων του Ταμείου.

1.9.- Εγκρίνει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισμό της νέας 
οικονομικής χρήσης, ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομέρει-
ες κατ' είδος για τα έσοδα και τις δαπάνες.

1.10.- Εγκρίνει την μελέτη για τη σχέση των περιουσι-
ακών στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ προς τις υποχρεώσεις του 
και την ενδεδειγμένη επενδυτική πολιτική του.

1.11.- Εγκρίνει κάθε χρόνο τον Ισολογισμό και τους 
λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεων.

1.12.- Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφο-
ρίας και σε μια οικονομική εφημερίδα τις οικονομικές 
καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών 
ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Ανα-
λογιστικής Αρχής.

1.13.- Υποβάλλει ετήσια στις αρμόδιες εποπτικές αρ-
χές τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από 
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το άρθρο 7 παρ. 18 ν. 3029/2002, την Φ. Επαγγ. Ασφ. 
/οικ. 16/9-4-2003 (ΦΕΚ Β΄ 462/17.04.2003) απόφαση 
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπουργική απόφαση Δ.15-16/Φ.51010/250/7 (ΦΕΚ Β΄ 
14/10.01.2018), την υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ. 
1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178/23.01.2015) «Έκδοση 
Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λει-
τουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και 
την υπουργική απόφαση Φ.51010/1660/12 (ΦΕΚ Β΄ 179/ 
23.01.2015), όπως εκάστοτε ισχύουν.

1.14.- Χορηγεί μια φορά τουλάχιστο κάθε έτος, με 
δαπάνη του ΕΤΕΑΠΕΠ, βεβαίωση στα μέλη του για τις 
καταβληθείσες εισφορές.

1.15.- Ασκεί τις αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ κατά του μέλους 
του Δ.Σ. ή τρίτου που το ζημίωσε.

1.16.- Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους ανα-
θέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.17.- Προσλαμβάνει και απολύει το Διευθυντή και 
το προσωπικό του ΕΤΕΑΠΕΠ, οικονομικούς, νομικούς 
συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς 
κ.λπ. Επίσης εξουσιοδοτεί με πράξη του τους εκπρο-
σώπους του ΕΤΕΑΠΕΠ, αναθέτοντας τους ειδικές αρ-
μοδιότητες.

1.18.- Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελε-
τών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με τη 
διαδικασία, που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.19.- Διορίζει τον νομικό σύμβουλο του ΕΤΕΑΠΕΠ και 
πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται 
κατά περίπτωση.

1.20.- Ορίζει και παύει το διαχειριστή επενδύσεων και 
το θεματοφύλακα καθώς και φορείς που παρέχουν εξω-
τερικές υπηρεσίες (outsourcing) στο ΕΤΕΑΠΕΠ. Η διαδι-
κασία, τα προσόντα και τα καθήκοντα του διαχειριστή 
επενδύσεων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.21.- Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του ΕΤΕ-
ΑΠΕΠ ή και τρίτους για τη μελέτη, προώθηση και αντι-
μετώπιση των θεμάτων, που αφορούν τη λειτουργία του, 
καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών 
αυτών και αποφασίζει επί των εισηγήσεών τους.

1.22.- Καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισμένων στο 
ΕΤΕΑΠΕΠ, τον τύπο του απογραφικού δελτίου και τα δι-
καιολογητικά για την απονομή των παροχών.

1.23.- Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση 
των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας.

1.24.- Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την 
καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.25.- Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων 
του ΕΤΕΑΠΕΠ, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών από 
αυτό παροχών και πάσης άλλης οφειλής προς το Ταμείο.

1.26.- Αποφασίζει για την τοποθέτηση-επένδυση των Κε-
φαλαίων του ΕΤΕΑΠΕΠ, όπως προβλέπεται από τις οικείες 
νομοθετικές διατάξεις και το παρόν καταστατικό. 1.27.- 

Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία 
του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργί-
ας του ΕΤΕΑΠΕΠ, καθώς και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
εσωτερικής φύσης, που δεν προβλέπεται από αυτά.

1.28.- Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση 
και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.29.- Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβα-
σμό και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα.

1.30.- Καθορίζει με απόφασή του τις αμοιβές του Προ-
έδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθώς 
και τις αμοιβές των μελών των διαφόρων επιτροπών, 
που συστήνει.

1.31.- Αποφασίζει για τη δημιουργία και τη διαχείριση 
ειδικού αποθεματικού λειτουργίας και αποφασίζει για 
την κατανομή των εσόδων σε αυτό.

1.32.- Μεριμνά για τη σύνταξη ή και την τροποποίηση 
του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου, αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο.

1.33.- Αναθέτει αρμοδιότητες του ή/και την εκπροσώ-
πηση του Ταμείου στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία του Ταμείου.

1.34.- Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με την 
δικαστική επιδίωξη οποιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά 
του Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού 
και δικαιοδοσίας.

1.35.- Καταρτίζει και υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές 
τους Κανονισμούς και τα στοιχεία που επιβάλλονται από 
τις οικείες διατάξεις.

1.36.- Φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος Διακυ-
βέρνησης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουρ-
γία και εσωτερικό έλεγχο).

2.- Το Δ.Σ. προσλαμβάνει τον Διευθυντή του Ταμείου, ο 
οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και παρακολου-
θεί, κατευθύνει, επιβλέπει, εποπτεύει τη λειτουργία του 
Ταμείου και γενικά προΐσταται των υπαλλήλων και των 
υπηρεσιών του. Τα αναγκαία προσόντα του καθώς και 
οι ειδικότερες αρμοδιότητές του, ορίζονται στον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Ο Διευθυντής 
εισηγείται μαζί με τον Πρόεδρο στο Δ.Σ. τα θέματα, που 
αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου.

Άρθρο 17 -
Αρμοδιότητες και εξουσίες
Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.

43. Η παράγραφος 2 της περίπτωσης Α τροποποιείται 
ως ακολούθως:

2.- 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, προεδρεύ-
ει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θέτει τα θέματα αυτών 
σε ψηφοφορία.

44. Η παράγραφος 5 της περίπτωσης Α τροποποιείται 
ως ακολούθως:

5.- Επιμελείται με τον Αντιπρόεδρο της κατάρτισης 
του Ισολογισμού- Απολογισμού, της Ανάλυσης Εσόδων- 
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Εξόδων, του Προϋπολογισμού και τα υποβάλλει στο Δ.Σ. 
προς έγκριση.

45. Η παράγραφος 6 της περίπτωσης Α τροποποιείται 
ως ακολούθως:

6.- 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.

46. Η παράγραφος 7 της περίπτωσης Α τροποποιείται 
ως ακολούθως:

7.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου όταν για οποιοδή-
ποτε λόγο ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνε-
ται προσωρινά σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων, υπο-
χρεώσεων και αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο.

47. Η παράγραφος 9 της περίπτωσης Β αναριθμείται 
σε 1 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

Επιμελείται για την ορθή τήρηση του Μητρώου των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων, των βιβλίων και αρχεί-
ων 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 όπως ειδικότερα 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

48. Η παράγραφος 9.1. της περίπτωσης Β διαγράφεται.

Άρθρο 18 -
Ελεγκτική Επιτροπή

49. Το όργανο Ελεγκτική Επιτροπή καταργείται και το 
άρθρο 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το Ταμείο διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί την καταλλη-
λότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των στοιχείων 
του συστήματος διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.

Το Δ.Σ. ορίζει τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εντός ή εκτός του Ταμείου, υπεύθυνο 
για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Το πρόσωπο αυτό 
δεν πρέπει να ασκεί άλλη αρμοδιότητα στο Ταμείο πλην 
του εσωτερικού ελέγχου. Οι διαπιστώσεις και οι συστά-
σεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλονται 
στο Δ.Σ., το οποίο με απόφαση του καθορίζει τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις εν λόγω διαπι-
στώσεις και συστάσεις και διασφαλίζει την υλοποίηση 
των μέτρων αυτών.

50. Προστίθεται άρθρο 18Α με τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» το κείμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:

Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί 
στο ΤΕΑ Επενδυτική Επιτροπή σύμφωνα με τα ειδικότε-
ρα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Φ. 51010/οικ. 
1893/15.16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» όπως ισχύει. Τα 
μέλη της επενδυτικής επιτροπής διορίζονται από το ΔΣ 
και πρέπει να φέρουν τα απαιτούμενα για τη θέση προ-
σόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον τις ανάλογες ικανό-
τητες, εμπειρία και ήθος.

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότη-
τες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ άρθρο 1.2.δ 
της υπουργικής απόφασης Φ. 51010/οικ. 1893/ 
15.16.1.2015. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχει τις 
κάτωθι αρμοδιότητες:

(α) χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου
(β) προτείνει στο Δ.Σ. κατευθύνσεις για τη διαμόρφω-

ση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου
(γ) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του 

Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
(δ) προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του 

Δ.Σ. σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη 
διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου

(ε) προτείνει κάθε κατάλληλο ή αναγκαίο μέτρο για 
την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της 
περιουσίας του Ταμείου.

51. Κεφάλαιο Δ' - Εισφορές - Πόροι

Άρθρο 19 -
Πόροι του Ταμείου

52. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1.- Εισφορά Ασφαλισμένων:
1.1- η εισφορά παλαιών ασφαλισμένων, ήτοι ασφαλι-

σμένων έως την 31.12.1992 ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί των πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του παρόντος.

1.2.- η εισφορά νέων ασφαλισμένων, ήτοι ασφαλισμέ-
νων από 1.1.1993 ανέρχεται, σε ποσοστό 3% επί των πά-
σης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 20 
του παρόντος.

53. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Εισφορά Εργοδότη:
2.1.- η εισφορά εργοδότη για τους παλαιούς ασφα-

λισμένους έως την 31.12.1992, ανέρχεται σε ποσοστό 
7% επί των πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του παρόντος.

2.2.- η εισφορά του εργοδότη για τους νέους ασφα-
λισμένους από την 1.1.1993, ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί των πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του παρόντος.

54. Η παράγραφος 3 διαγράφεται.
55. Η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 3 και τροποποι-

είται ως ακολούθως:
3.- Εισφορά Νέων Ασφαλισμένων, που υπάγονται στον 

κανονισμό ΒΑΕ του ΕΦΚΑ.
Το ποσό εισφοράς ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% για 

τον ασφαλισμένο, που υπάγεται στον κανονισμό των 
ΒΑΕ του ΕΦΚΑ και σε ποσοστό 5,75% για τον εργοδότη.

56. Η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 4 και τροποποι-
είται ως ακολούθως:

4.- Οι πρόσοδοι περιουσίας του Ταμείου (τόκοι, μερί-
σματα, μισθώματα κ.λπ.).

57. Η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 5 και τροποποι-
είται ως ακολούθως:
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5.- Οι αποδόσεις των κεφαλαίων, αποθεματικών και 
χρηματοοικονομικών προϊόντων.

58. Η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 6 και τροποποι-
είται ως ακολούθως:

6.- Οι Δωρεές και κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου 
και κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.

59. Προστίθεται νέα παράγραφος 7 έχουσα ως εξής:
7.- Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι των απαιτήσεων του 

Ταμείου.
60. Η παράγραφος 8 διαγράφεται και αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:
8.- Κάθε είδους αυτοτελείς χρηματικές ποινές-πρόστι-

μα σε βάρος ασφαλισμένων και εργοδοτών, πέραν των 
εισφορών των ως άνω παρ. 1, 2 και 3 για μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεών τους εκ του καταστατικού.

61. Η παράγραφος 9 διαγράφεται.
62. Η παράγραφος 10 αναριθμείται σε 9 και έχει ως 

ακολούθως:
9.- Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 20 -
Υπολογισμός εισφορών

63. Το άρθρο τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως 

αποδοχών των εργαζομένων με ανώτατο ύψος ασφα-
λιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80 €. Το ποσό αυτό 
δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ., 
η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του 
άρθρου 14 παρ. 7.

Άρθρο 21 -
Μεταβολή - αναπροσαρμογή των εισφορών και 
παροχών

64. Το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως ακολούθως:
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμεί-

ου περί αναπροσαρμογής των ποσών των εισφορών 
και παροχών λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία 
του άρθρου 14 παρ. 7 και εγκρίνεται από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Άρθρο 22 -
Είσπραξη εισφορών

65. Το β΄ εδάφιο τροποποιείται ως ακολούθως:
Για το σκοπό αυτό οι ασφαλισμένοι εξουσιοδοτούν 

την εργοδότρια εταιρεία να παρακρατεί από τις μηνι-
αίες αποδοχές τους το ποσό των εισφορών, που τους 
αναλογεί.

66. Το γ΄ εδάφιο τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι ασφαλιστικές εισφορές κατατίθενται, από την εργο-

δότρια εταιρεία ταυτόχρονα και συνολικά, με τις εισφο-
ρές κύριας ασφάλισης και μεταφέρονται από αυτήν στο 
λογαριασμό ή τους λογαριασμούς του Ταμείου.

Άρθρο 23 -
Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών

67. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1.- Για τις εισφορές, που δεν καταβάλλονται σύμφωνα 

με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και για την είσπραξη 

κάθε απαίτησης του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξή 
τους.

68. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Οι οφειλόμενες εισφορές και τα πρόσθετα τέλη βε-

βαιώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό 
και τα πρόσθετα τέλη, το είδος της εισφοράς, η χρονική 
περίοδος στην οποία αναφέρεται καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

69. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
3.- Για κάθε μήνα καθυστέρησης από την ανωτέρω 

προθεσμία καταβολής των εισφορών επιβάλλεται πρό-
σθετο τέλος, το ποσοστό του οποίου ανέρχεται σε 1% για 
κάθε μήνα καθυστέρησης και έως του 70% της κύριας 
οφειλής το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη. 
Τα ως άνω ποσοστά δύνανται να αναπροσαρμόζονται 
με απόφαση του Δ.Σ. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Ταμείου και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο 
ή τρόπο στις εργοδότριες εταιρείες.

70. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:
4.- Για οφειλόμενες εισφορές δύναται το Διοικητικό 

Συμβούλιο με απόφασή του μετά από αίτηση του ερ-
γοδότη να καθορίσει την καταβολή αυτών και των πρό-
σθετων τελών τμηματικά.

71. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:
5.- Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να καθορίσει τον 

ειδικότερο τρόπο είσπραξης των αχρεωστήτως κατα-
βληθεισών παροχών, την επιβάρυνση αυτών με πρόσθε-
τα τέλη ή/ και διαδικασία ρύθμισής τους.

72. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 με τη διατύπωση 
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του ισχύο-
ντος καταστατικού ως ακολούθως:

6.- Η αναγκαστική είσπραξη των εσόδων του Ταμείου 
γίνεται με βάση τις διατάξεις, που ισχύουν για τα ΝΠΙΔ, 
κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) 
και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί 
τον νόμιμο τίτλο για την αναγκαστική τους είσπραξη.

Άρθρο 24 -
Παροχή πληροφοριών
από τις εργοδότριες εταιρείες

73. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1 - Οι εργοδότριες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 

παρέχουν στο Ταμείο ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες 
για τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού που 
απασχολούν, την προϋπηρεσία του, την αποχώρησή του 
από την εργασία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραί-
τητο στο Ταμείο για την επίτευξη του σκοπού του.

74. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Η άρνηση εργοδότριας εταιρείας να παράσχει τις, 

στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, αναφερόμε-
νες πληροφορίες εντός προθεσμίας 2 μηνών από την 
ημερομηνία του σχετικού εγγράφου του αιτήματος ή 
η παροχή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, παρέχει 
στο Ταμείο το δικαίωμα να βεβαιώσει κατ' εκτίμηση τις 
οφειλόμενες εισφορές και να προβεί σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες για την είσπραξή τους καθώς επίσης και 
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να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ποσού 300 (τριακόσια) 
ευρώ ανά αίτημα.

Κεφάλαιο Ε΄
Παροχές - Αντικείμενο Ασφάλισης -
Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης

Άρθρο 25 -
Θεμελίωση του Δικαιώματος για σύνταξη

75. Το άρθρο τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και οι δικαιοδόχοι τους 

δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο 
δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφά-
λισης τους για την αυτή αιτία, εφόσον δηλαδή έχουν 
συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που 
προβλέπει η νομοθεσία του φορέα κύριας ασφάλισης 
τους, η γενικότερη νομοθεσία και το καταστατικό του 
Ταμείου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 26 -
Έναρξη - Λήξη - Αναστολή
και Απώλεια του Δικαιώματος για σύνταξη

76. Το α΄ εδάφιο της παραγράφου 1 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

1.- Το δικαίωμα στη σύνταξη γεννάται από την 1η του 
μηνός του επόμενου της αποχώρησης από την εργασία, 
και για τα μέλη της οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου 
ή συνταξιούχου από την 1η του μηνός του επομένου 
του θανάτου του.

77. Μετά το τέλος του α΄ εδαφίου της παραγράφου 1, 
προστίθεται β΄ εδάφιο έχον ως ακολούθως:

Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημέρα κατά 
την οποία υπεβλήθη από τον ασφαλισμένο σχετική αί-
τηση οπότε και πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
απονομής της.

78. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Το δικαίωμα λήγει για όλους στο τέλος του μηνός 

του θανάτου ή του γεγονότος, που συνεπάγεται την 
παύση της καταβολής της σύνταξης ή από την ημέρα 
κατά την οποία ο συνταξιούχος υπαχθεί εκ νέου στην 
ασφάλιση του Ταμείου.

79. Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως:
3.- Αν κάποιος ασφαλισμένος ή συνταξιούχος κηρυ-

χθεί άφαντος το δικαίωμα των μελών της οικογένειάς 
του σε λήψη της σύνταξης αρχίζει από την επομένη της 
ημέρας που ορίζει η οικεία τελεσίδικη δικαστική από-
φαση ως τεκμαιρόμενη ημέρα επέλευσης του θανάτου 
του άφαντου.

80. Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
4.- Το δικαίωμα για λήψη της σύνταξης χάνεται κα-

τόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου εάν η σύνταξη 
έχει αποκτηθεί με απατηλά μέσα ή με βάση ψευδή δι-
καιολογητικά. Ο λαβών υποχρεούται να επιστρέψει τα 
παρανόμως εισπραχθέντα ποσά.

81. Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγρα-
φος 5 έχουσα ως εξής:

5.- Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το Ταμείο 
αχρεώστητα επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς 

του λαβόντος και αναζητείται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναζη-
τείται εντόκως με επιτόκιο 3% ετησίως. Παράλληλα με 
την εφαρμογή των ανωτέρω επιτρέπεται συμψηφισμός 
οποιασδήποτε οφειλής προς το Ταμείο με το σύνολο των 
χορηγούμενων παροχών που τυχόν δικαιούται ο οφει-
λέτης. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται ο συμψηφισμός να 
πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις. Ο καταλογισμός 
και ο τυχόν διενεργούμενος συμψηφισμός εκτελείται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

82. Η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 και τροποποι-
είται ως ακολούθως:

6.- Η καταβολή της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας 
διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος απασχολείται σε ερ-
γασία ασφαλιστέα στο Ταμείο και σε όποια περίπτωση 
διακόπτεται η σύνταξη, που καταβάλλεται στο συνταξι-
ούχο, από τον φορέα κύριας ασφάλισης.

83. Η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7 έχουσα ως εξής:
7.- Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους, οι οποί-

οι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δρα-
στηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, οι 
συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για 
όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή 
την δραστηριότητα.

Άρθρο 27 -
Συντάξιμη Υπηρεσία

84. Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
1.- Ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλι-

σης, ο οποίος υπολογίζεται σε έτη μήνες και ημέρες για 
τον οποίο έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί ασφαλιστι-
κές εισφορές. Όπου απαιτείται κατά νόμο η μετατροπή 
του συντάξιμου χρόνου σε ημέρες, υπολογίζονται 25 
ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα και 300 ημέρες για 
κάθε έτος.

85. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2- Ο χρόνος, που αναγνωρίσθηκε και όπου προβλέπε-

ται εξαγορά του, εξαγοράσθηκε. Ειδικότερα:
86. Η υποπαράγραφος 2.7 τροποποιείται ως ακολού-

θως: 2.7.- Το σύνολο της αναγνωριζομένης προϋπηρε-
σίας δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο της πραγματικής, 
σε καμία δε περίπτωση τα 7 έτη.

87. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται η φράση 
«σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δι-
αδοχικής ασφάλισης.» και η παράγραφος τροποποιείται 
ως ακολούθως:

4.- Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς επι-
κουρικής ασφάλισης (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

88. Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγρα-
φος 5 με την εξής διατύπωση:

5.- Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης στο Ταμείο 
εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές.

Άρθρο 28 -
Καθορισμός συντάξεων

89. Το τελευταίο εδάφιο της εισαγωγικής παραγράφου 
τροποποιείται ως ακολούθως:
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Οι συντάξεις καταβάλλονται 12 φορές ετησίως και 
υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ως αυτές προκύπτουν 
από την ετήσια αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και 
εγκρίνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από σύμ-
φωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

90. Η παράγραφος 1.2 της περίπτωσης Α΄ τροποποι-
είται ως ακολούθως:

1.2.- Ως συντάξιμες αποδοχές λογίζονται, ο μέσος όρος 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ανω-
τάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 20 του παρόντος, της τελευταίας προ της εξόδου 
από την υπηρεσία διετίας, με εξαίρεση τα Δώρα, Επίδομα 
Αδείας και τις υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν πέ-
ραν των νομίμων, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά 
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις ως άνω συντάξιμες 
αποδοχές λογίζεται και κάθε άλλη πρόσθετη χρηματική 
παροχή ή καταβολή προσθέτου επιδόματος, δηλαδή 
πέραν του συμφωνημένου ή νομίμου μισθού, η οποία 
παρέχεται ως αντάλλαγμα για την προσφερόμενη από 
τον μισθωτό εργασία, σε τακτική βάση και εφόσον έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.

91. Η περίπτωση Ε' - Συνταξιοδότηση με βάση τα ΒΑΕ 
τροποποιείται ως ακολούθως:

Για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 01.01.1993) 
που συνταξιοδοτούνται με βάση τα ΒΑΕ, το ποσό της 
σύνταξης για το οποίο έχουν καταβληθεί οι πρόσθετες 
λόγω ΒΑΕ εισφορές αυξάνεται κατά 20%.

Άρθρο 29 -
Απονομή Σύνταξης

92. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1.- Το δικαίωμα στη σύνταξη δεν υπόκειται σε παρα-

γραφή.
93. Οι παράγραφοι 2 και 3 διαγράφονται.
94. Η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 2 και το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου τροποποιείται ως ακολούθως:
Με γενικές αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζονται τα πιστο-

ποιητικά και τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία υποχρε-
ούται να υποβάλλει ο ασφαλισμένος στο Ταμείο για την 
απονομή της σύνταξης, ο χρόνος υποβολής των ανω-
τέρω εγγράφων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
του ασφαλισμένου με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.

95. Η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 3.
96. Η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 4 και τροποποι-

είται ως ακολούθως:
4.- Η σύνταξη καταβάλλεται στον δικαιούχο την πρώ-

τη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Προστίθεται νέο εδάφιο 
στο τέλος της παραγράφου με την εξής διατύπωση: Με 
απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορισθεί άλλη ημέρα κα-
ταβολής της σύνταξης.

97. Η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 5 και τροποποι-
είται ως ακολούθως:

5.- Συντάξεις που οφείλονται σε αποβιώσαντα συνταξι-
ούχο καταβάλλονται στους κληρονόμους του σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

98. Η παράγραφος 8 αναριθμείται σε 6.

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Οικονομική διαχείριση -
Λογιστική οργάνωση - Επενδύσεις

Άρθρο 30 -
Οικονομική διαχείριση

99. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
2.- Υποχρεωτικός έλεγχος του Ταμείου από ορκω-

τούς ελεγκτές διενεργείται μια φορά το χρόνο, ενώ με 
απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να διενεργηθεί και έκτακτος 
έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους.

Το άρθρο 31 - Λογιστική οργάνωση διαμορφώνεται 
ως εξής:

100. Κάθε θέμα που αφορά την τήρηση λογιστικών 
βιβλίων και γενικότερα τη λογιστική οργάνωση του 
Ταμείου ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας, σε συνδυασμό με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

101. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 (Ατομικές Με-
ρίδες Ασφαλισμένων και Τροφοδότης Λογαριασμός) 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

2.- «Τροφοδότης λογαριασμός» καλείται ο λογαρια-
σμός στον οποίο κατατίθενται οι πόροι του Ταμείου και 
από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι παροχές που χορη-
γεί το Ταμείο. Ο λογαριασμός αυτός τροφοδοτεί και το 
αποθεματικό της παρ. 1 του άρθρου 33 για τις δαπάνες 
λειτουργίας.

Άρθρο 33
(Δαπάνες Λειτουργίας- Ίδια Κεφάλαια)

102. Από τον τίτλο του άρθρου διαγράφονται οι δύο 
τελευταίες λέξεις και ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται 
ως ακολούθως: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

103. Το άρθρο 33 (Δαπάνες Λειτουργίας) διαμορφώ-
νεται ως ακολούθως:

1.- Το Ταμείο από 01/01/2018 δημιουργεί αποθεμα-
τικό που αφορά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργί-
ας. Το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται από το 5% των 
ετήσιων συνολικών εισφορών. Σε περίπτωση που το 
ανωτέρω αποθεματικό δεν επαρκεί, το Δ.Σ. του Ταμεί-
ου μπορεί να προβεί σε αναπροσαρμογή του ανωτέρω 
ποσοστού ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση που 
θα συνοδεύεται από αντίστοιχη αναλογιστική μελέ-
τη και μετά την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλο-
γιστικής Αρχής. Ειδικότερα όμως για το πρώτο έτος 
της λειτουργίας του Ταμείου οι δαπάνες δύνανται να 
ανέλθουν μέχρι το 5,9% επί των ετήσιων συνολικών 
εισφορών.

2.- Οι δαπάνες λειτουργίας,στις οποίες δεν λογίζονται 
εκείνες που αφορούν την εν γένει παρακολούθηση του 
χαρτοφυλακίου του Ταμείου καθώς και οι αποσβέσεις 
της ακίνητης περιουσίας η οποία δεν ιδιοχρησιμοποιεί-
τα,περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

2.1.- Τα έξοδα για τις αμοιβές του Προέδρου, του Αντι-
προέδρου καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.- Τη μισθοδοσία του προσωπικού του Ταμείου.
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2.3.- Τις αμοιβές τρίτων συμβούλων ενδεικτικά: αναλογιστών, ορκωτών ελεγκτών, εσωτερικών ελεγκτών, διαχει-
ριστών κινδύνου, νομικών και λοιπών συμβούλων.

2.4.- Τη δημιουργία και συντήρηση μητρώου ασφαλισμένων.
2.5.- Το κόστος ενημέρωσης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
2.6.- Τη λογιστική και ηλεκτρονική οργάνωση του Ταμείου.
2.7.- Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του γραφείου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου, και 

των τυχόν υποκαταστημάτων του.
104. Στο άρθρο 34 (Κανόνες Επενδύσεων) προστίθενται τα ΦΕΚ δημοσίευσης των αναγραφόμενων νόμων και 

υπουργικών αποφάσεων και το τελικό κείμενο του άρθρου είναι το ακόλουθο:
Το Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες λειτουργεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 

7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160/11.07.2002) (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005 ΦΕΚ 
Α΄ 210/19.08.2005 και το άρθρο 180 του ν. 4261/2014 ΦΕΚ Α΄ 107/05.05.2014 όπως εκάστοτε ισχύουν) και τις 
εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις, καθώς επίσης και της υπουργικής απόφασης Φ.Επαγγ.ασφ./οικ. 16/
9-4-2003 (ΦΕΚ Β΄ 462/17.4.2003) και το δίκαιο της ΕΕ. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων διέπονται από τις αρχές της 
συνετής- συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγ-
χάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο 
βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 
Αναλογιστή του Ταμείου και διατηρείται σε επίπεδα που αντισταθμίζουν την επικινδυνότητα των υποχρεώσεων.

105. Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 (Τρόπος επένδυσης μαθηματικού αποθέματος) διαμορφώνεται ως ακο-
λούθως:

1.- Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με ασφαλιστική τοποθέτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου αποφασίζει για τη διαχείριση των επενδύσεων την οποία μπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να αναθέσει 
σε διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα, οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες, σε 
κάθε όμως περίπτωση στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου.

Κεφάλαιο Η΄
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 41 -
Προσωρινή Διοίκηση

106. Διορθώνονται τα τυπογραφικά λάθη στα ονοματεπώνυμα των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 
του ΕΤΕΑΠΕΠ που αναγράφονται στον πίνακα, ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Πρόεδρος Κοντουσιάδης Παναγιώτης του Θεοδοσίου Καμπάς Ελευθέριος του Κων/νου 
2. Αναπληρωτής
Πρόεδρος Σπυράντης Θεοδόσιος του Άγγελου Κεραμιδάς Αντώνιος του Δημητρίου 

3. Αντιπρόεδρος Ζήλλης Ιωάννης του Ανδρέα Μήλιος Αγάπιος του Δαμιανού 
4. Αναπληρωτής
Αντιπρόεδρος Κατσίκας Αλέξανδρος του Μιχαήλ Παναγιωτίδης Θεόφιλος του Κοσμά 

5. Μέλος Μητρόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου Κυλώνης Ευάγγελος του Γεωργίου 
6. Μέλος Μάρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου Θεμελιώτης Δημήτριος του Θεοδώρου 
7. Μέλος Ρώσσης Καίσαρας του Μάρκου Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Φωτίου 
8. Μέλος Παπασταθόπουλος Νικόλαος του Θεμιστοκλή Γεωργαντής Παναγιώτης του Ιωάννη 
9. Μέλος Περουτσέας Παναγιώτης του Νικολάου ΚρασσάςΘεοδόσιος του Αποστόλου 

107. Προστίθενται τρεις (3) νέες μεταβατικές διατάξεις ως ακολούθως:
Β. Από την πρώτη ημέρα του πρώτου μηνός του ημερολογιακού εξαμήνου εντός του οποίου θα δημοσιευθεί στο 

ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης της 
τροποποίησης του παρόντος καταστατικού ως κωδικοποιείται κατά τα ανωτέρω με την αριθμ. 129/1/27.11.2017 
απόφαση του Δ.Σ. και υπό την προϋπόθεση μη μεταβολής των άρθρων 11 παρ. 2, 12 παρ. 9, 14 παρ. 7 και 16 του 
καταστατικού ως προαναφέρονται σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., το ασυμβίβαστο σε πε-
ρίπτωση συνταξιοδότησης εκλεγέντος στο Δ.Σ. εργαζόμενου και την έγκριση του προϋπολογισμού με αυξημένη 
πλειοψηφία, η εισφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 19 (εισφορά εργοδότη) και της παραγράφου 3 εδάφιο β 
(εισφορά εργοδότη στα ΒΑΕ) αυξάνεται κατά δύο ακέραιες ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται ως εξής:

• η εισφορά εργοδότη για τους παλαιούς ασφαλισμένους έως την 31.12.1992, ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί των 
πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 20 
του παρόντος.
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• η εισφορά του εργοδότη για τους νέους ασφαλισμέ-
νους από την 1.1.1993, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί των 
πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε ανώτατο 
όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 
20 του παρόντος.

• Το ποσό εισφοράς ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% για 
τον ασφαλισμένο, που υπάγεται στον κανονισμό των 
ΒΑΕ του ΕΦΚΑ και σε ποσοστό 5,75% για τον εργοδότη.

Γ. Εντός το αργότερο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος τροποποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ, 
το Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούται να διενεργήσει αρχαι-
ρεσίες ώστε να προκύψει νέο Δ.Σ. νέας θητείας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος.

Δ. Εάν η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης έγκρισης 
του κατά τα ανωτέρω τροποποιημένου καταστατικού στο 
ΦΕΚ πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της θητείας του ισχύ-
οντος Δ.Σ.,η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι 
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. σύμφωνα με την ως άνω παρ. Γ.

108. Η παράγραφος Β του άρθρου 41 (Μεταβατικές 
Διατάξεις) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Β. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 και 3 του 
παρόντος ποσοστά εισφορών εργοδότη θα ισχύσουν 
από την πρώτη ημέρα του πρώτου μηνός του ημερολο-
γιακού εξαμήνου εντός του οποίου θα δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης 
του παρόντος καταστατικού.

Β) Κωδικοποιείται κατ' άρθρο το σύνολο του καταστα-
τικού του Ταμείου σε ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
(Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΔΡΑ -
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.- Με το παρόν καταστατικό ο «Τομέας Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» 
του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού 
Τομέα (ΤΕΑΙΤ)», ο οποίος κατά το ν. 3655/2008 αποτε-
λεί καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών», μετατρέπεται 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 «Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή 
Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία (ΠΟΕΠΔΧΒ)», ήδη 
«ΠΟΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό-
μιμα κατά τη συνεδρίαση του την 4.4.2012, (στο εξής 
«Ομοσπονδία»).

1.1.- Ειδικότερα, ο προαναφερθείς Τομέας μετατρέπε-
ται σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και λειτουργεί 
βάσει των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 με την επω-
νυμία «Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών - ΝΠΙΔ» (εφεξής 
ΕΤΕΑΠΕΠ ή Ταμείο). Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυ-
μία του Ταμείου αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Στην 
Αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου είναι “Occu-
pational Supplementary Pension Fund of Personnel of 
Petrochemical Companies”.

2.- Η ασφάλιση στο ΕΤΕΑΠΕΠ είναι υποχρεωτική. Το 
ΕΤΕΑΠΕΠ διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4052/2012 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των αρ. 7 και 8 του ν. 3029/ 
2002 όπως τροποποιούνται, από τις εκάστοτε υπουρ-
γικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση 
των Νόμων αυτών καθώς και από το παρόν Καταστατικό 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. Υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγ-
χο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

3.- Έδρα του ΕΤΕΑΠΕΠ είναι ο Δήμος Αθηναίων.
4.- Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται 

εντός των ορίων του Νομού Αττικής με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποί-
ηση του παρόντος Καταστατικού. Οι σχετικές αποφάσεις 
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί 
να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία στην ημεδα-
πή ή στην αλλοδαπή. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιού-
νται στο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6.- Η σφραγίδα του ΕΤΕΑΠΕΠ φέρει την επωνυμία αυ-
τού και το αρχικό έτος ίδρυσης του (1943) καθώς και το 
έτος μετατροπής του (2013) και αναγράφει ότι το Ταμείο 
αποτελεί διάδοχο του πρώην ΤΕΑΠΕΠ.

7.- Στο Ταμείο μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών 
Πετρελαιοειδών του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ ανεξάρτητα από τη 
χρονική περίοδο ασφάλισης τους. Οι παραπάνω ασφαλι-
σμένοι και συνταξιούχοι διέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος καταστατικού και την ισχύουσα ασφαλιστική 
νομοθεσία.

8.- Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του μετα-
τρεπόμενου Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Εταιρειών Πετρελαιοειδών του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ, η κινητή 
και ακίνητη περιουσία του, οι εισφορές και κάθε άλλο 
έσοδο, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως εκ του νόμου 
από την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την 
έναρξη της λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός του Ταμείου είναι η υποχρεωτική επικουρι-
κή ασφάλιση των ασφαλισμένων του άρθρου 4 του πα-
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ρόντος για τη χορήγηση σε αυτούς χρηματικών παροχών 
με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης σε περίπτωση γήρατος ή 
αναπηρίας καθώς και τη χορήγηση χρηματικών παροχών 
με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης στα μέλη της οικογένει-
ας τους στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή 
συνταξιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-
μείου, μπορεί να ιδρύονται και άλλοι κλάδοι ασφαλιστι-
κής προστασίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το ΕΤΕΑΠΕΠ ιδρύεται για αόριστο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.- Μέλη του Ταμείου καθίστανται αυτοδίκαια τα 
πρόσωπα τα οποία κατά τη μετατροπή του Τομέα Επι-
κουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαι-
οειδών» (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.

2.- Ασφαλίζεται, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, από την 
ημέρα γέννησης του δικαιώματος αμοιβής της εργασί-
ας του, χωρίς καμία εξαίρεση, το απασχολούμενο, με 
σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε 
διάρκειας, τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το εί-
δος, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του, 
προσωπικό των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα 
Εταιριών Πετρελαιοειδών. Οι Εταιρίες Πετρελαιοειδών, 
όσες δηλαδή δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο με 
την εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών, 
υγραερίων και συναφών υγρών ή αερίων προϊόντων, 
ήτοι ενδεικτικά βενζίνης, φωτιστικού πετρελαίου, ακά-
θαρτου πετρελαίου, ορυκτελαίων, μαζούτ, υγραερίου, 
βιοκαυσίμων κ.λπ., θα καλούνται στο εξής «εργοδότριες 
εταιρίες» και θα καταβάλουν τις εισφορές, που ορίζονται 
από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

3.- Η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων συνεχίζεται 
και κατά τον άνευ αποδοχών από τις εργοδότριες εται-
ρίες γενικώς χρόνο της απουσίας τους, κατά τον οποί-
ον δεν παρέχεται ή δεν έχει παρασχεθεί εργασία στην 
εργοδότρια εταιρία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
εργασιακής τους σχέσης ή σύμβασης με αυτήν εφόσον 
έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές, ήτοι ενδεικτικά:

α) λόγω άδειας άνευ αποδοχών,
β) λόγω ασθένειας,
γ) στράτευσης,
δ) γονικής άδειας,
ε) λόγω εργασίας στο εξωτερικό ή/και στο εσωτερικό 

εφόσον η απασχόληση έγινε με απόσπαση, σύμβαση 
δανεισμού και γενικότερα με εντολή της εργοδότριας 
εταιρίας.

4.- Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική και η ιδι-
ότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δε συνδέεται 
σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου 
σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση 
εργαζομένων.

5.1.- Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 δικαιού-
νται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους στο 
Ταμείο: (α) εάν έχουν συμπληρώσει υποχρεωτική ασφά-
λιση τουλάχιστον 5 έτη εκ των οποίων τουλάχιστον 1 
έτος εντός της τελευταίας πενταετίας και υποβάλλουν 
τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την 
τελευταία ασφάλιση τους ή β) εάν έχουν συμπληρώσει 
οποτεδήποτε υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη εργασίας 
ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

5.2.- Για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλεται 
κάθε μήνα η εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη κατ' 
αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 του πα-
ρόντος ποσοστών. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται 
επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των 
οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το 
τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την αποχώρηση του 
από την εργασία αναπροσαρμοζόμενων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 4387/2016 όπως 
εκάστοτε ισχύει.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αποκλείεται αν 
ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης 
είναι ανάπηρος.

5.3.- Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερο-
μηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα και των 
300 ημερών ανά έτος.

5.4.- Η προαιρετική ασφάλιση διακόπτεται/λήγει: (α) με 
αίτηση του ασφαλισμένου την τελευταία ημέρα του μήνα 
υποβολής της (β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος 
ή αναπηρίας (γ) αν ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία.

5.5.- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφα-
λιστικής εισφοράς αυτή βαρύνεται με τις προβλεπόμενες 
από το παρόν καταστατικό προσαυξήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται σε περίπτωση 
παραίτησης, απόλυσης ή συνταξιοδότησής του. Σε περί-
πτωση, που ο ασφαλισμένος μετά την τυχόν απώλεια της 
ιδιότητας του ως ασφαλισμένου, έχει δικαίωμα προαιρε-
τικής ασφάλισης και ασφαλισθεί προαιρετικά, η ιδιότητα 
του ασφαλισμένου ανακτάται.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

1.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων, όπου 
καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα κατά νόμο στοιχεία 
τους και ιδίως τα παρακάτω:

(α) Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και αριθ-
μός φορολογικού μητρώου, (β) Ο Φορέας Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΑΜΚΑ).

(γ) Η επωνυμία της εργοδότριας εταιρίας, όπου απα-
σχολείται ο Ασφαλισμένος,

(δ) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών και ο χρόνος 
καταβολής τους.

(ε) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ατομικού λογαρια-
σμού του ασφαλισμένου.

(στ) Το απογραφικό δελτίο ασφαλισμένου, που συ-
μπληρώνεται κατά την πρόσληψη, ο αριθμός μητρώου 
ασφαλισμένου και η ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας 
του ασφαλισμένου.

2.- Οι νέοι ασφαλισμένοι παίρνουν, κάθε φορά, τον 
επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν 
αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες ασφαλι-
σμένοι. Το Ταμείο τηρεί, επίσης, Μητρώο Διαγραφέντων 
και Αποβιωσάντων, ενώ με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να καθιερωθεί επιβοηθητικά και 
Αλφαβητικό Μητρώο Ασφαλισμένων.

3.- Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Ασφαλισμέ-
νου (Α.ΦΑ.ΑΣΦ), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου 
Ασφαλισμένων που αντιστοιχεί στον Ασφαλισμένο, όπου 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με τον ασφαλισμένο έγ-
γραφα τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης με το ΕΤΕΑΕΠ-
ΝΠΔΔ και εφόσον δεν έχει διανυθεί πραγματικός χρό-
νος στο ΤΕΑ πριν την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, το Ταμείο 
καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσόν της μηνιαίας 
σύνταξης που αναλογεί στον χρόνο που διανύθηκε στην 
ασφάλισή του, με βάση τις διατάξεις του παρόντος κατα-
στατικού, εφόσον ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα με το σύνολο του χρόνου της διαδοχικής 
ασφάλισης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του 
άρθρ. 4 του ν. 4225/2014, όπως εκάστοτε ισχύει (δηλαδή 
εφόσον έχει διανυθεί πραγματικός χρόνος στο ΤΕΑ πριν 
την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της διαδοχικής ασφάλισης χωρίς τη χρήση αλληλόχρεων 
λογαριασμών). Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης με 
ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης της παρ. 4 του άρθρ. 
36 του ν. 4052/2012, το Ταμείο καταβάλλει στον ασφα-
λισμένο το ποσόν της μηνιαίας σύνταξης που αναλο-
γεί στον χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του, με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφόσον 
ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με το σύνολο του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισης. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 4 του 
ν. 4225/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

1.- Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ 
δικαιούνται ίσης μεταχείρισης.

2.- Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι δικαιούνται ενη-
μέρωσης από το ΕΤΕΑΠΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 και της υπουργι-

κής απόφασης με αριθμ. Φ.51010/οικ. 1893/15 (ΦΕΚ Β΄ 
178/23-1-2015), όπως ισχύουν, ιδίως ως προς:

(α) Τα επιμέρους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
έναντι του Ταμείου.

(β) Τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους 
της ασφαλιστικής τους σχέσης.

(γ) Τις αλλαγές στους κανόνες, που διέπουν το καθε-
στώς ασφάλισής τους στο Ταμείο.

(δ) Τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
3.- Το ΕΤΕΑΠΕΠ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια εφημε-
ρίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία οικονομική, 
τις οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου 
των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

4.- Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα 
υποβολής στο ΕΤΕΑΠΕΠ αιτήσεων για τη χορήγηση πι-
στοποιητικών ή βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.- Οι ενημερώσεις και δημοσιεύσεις του παρόντος άρ-
θρου δύνανται να πραγματοποιούνται και με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου ή να παρέχονται ηλεκτρο-
νικά στους αιτούντες.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, του Καταστα-
τικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και 
με τις αποφάσεις των οργάνων του. Οι ασφαλισμένοι 
πρέπει να ελέγχουν την έγκαιρη τακτοποίηση των οικο-
νομικών υποχρεώσεων των ιδίων και της εργοδότριας 
εταιρίας προς το ΕΤΕΑΠΕΠ. Να σέβονται και να εφαρμό-
ζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου και των 
Κανονισμών του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό. 
Να ενημερώνουν το Ταμείο και να του παρέχουν κάθε 
πληροφορία, που μπορεί να καταστήσει ευχερή και απο-
τελεσματική, την άσκηση του ελέγχου για την υπαγωγή 
στην ασφάλιση και την κανονική πληρωμή των εισφο-
ρών των ασφαλισμένων του και των εν γένει πόρων του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το Ταμείο υποχρεούται να παρέχει σε κάθε ασφαλι-
σμένο βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισής του και τις 
εισφορές που έχει καταβάλει.

Η εν λόγω υποχρέωση δύναται να εξαντλείται και μέσω 
του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου, ύστερα από σχε-
τική απόφαση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. - Το ΕΤΕΑΠΕΠ διοικείται από εννεαμελές (9μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

1.1- Ο τρόπος ανάδειξης, τα προσόντα των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η λειτουργία του κα-
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θορίζονται από το παρόν καταστατικό, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και τον Κανονισμό 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των 
ΤΕΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2- Το Δ.Σ. απαρτίζεται από:
2.1.- Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά 

μέλη, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από το Σύνδε-
σμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (στο 
εξής ΣΕΕΠΕ).

2.1.1.- Σε περίπτωση, που ο ΣΕΕΠΕ παραλείπει το δι-
ορισμό των μελών της παραγράφου 2.1 του παρόντος, 
το διορισμό πραγματοποιεί η ΠΟΕ.

2.2.- Ένα (1) τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό 
του, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από την ΠΟΕ.

2.3- Τέσσερα (4) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωμα-
τικά μέλη τα οποία έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με 
το Ταμείο και εκλέγονται με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 12, από τους αντιπροσώπους των σωματείων -
μελών της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ) που προέρχονται από 
σωματεία εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρή-
σεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος, οι οποίοι έχουν 
νομιμοποιηθεί κατά το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό 
συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ).

2.4. Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, 
τα οποία είναι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και εκλέγονται 
από τους συνταξιούχους του Ταμείου με την εκλογική 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12.

3. - Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των 
παραγράφων 2.3 και 2.4 του άρθρου 11 προκηρύσσο-
νται 3 μήνες, πριν τη λήξη της θητείας της απερχόμενης 
κάθε φορά διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και διενεργούνται σε ημερομηνία που ορίζει 
το ΔΣ σε 2 εκλογικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα 
στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον Εφορευτικών Επιτροπών (Κε-
ντρική Εφορευτική Επιτροπή -Κ.ΕΦ.Ε. στην Αθήνα και 
τοπική στη Θεσσαλονίκη). Στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ δύναται να προβλεφθεί η δυ-
νατότητα πανελλαδικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εφαρμογή 
συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και εξ απο-
στάσεως ψηφοφορίας η οποία θα παρέχει εχέγγυα περί 
της μυστικότητας, αμεσότητας και προσωπικότητας της 
ψήφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

1.1. - Η διάρκεια των εκλογών ορίζεται ημερήσια από 
τις 08:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. Ως ημέρα διεξαγωγής 
ορίζεται το Σάββατο.

2.- Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται παρουσία Δικα-
στικού 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 αναπληρωμα-
τικό αυτού που ορίζονται από την Ομοσπονδία (ΠΟΕ), 
ένα τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού που 

ορίζονται από το σωματείο συνταξιούχων που αριθ-
μεί 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 εφο-
ρευτικών επιτροπών το αργότερο σαράντα πέντε (45) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 
Αν δεν υποδειχθούν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω προβλε-
πόμενα μέλη, τα ορίζει το ΔΣ. 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 εφορευ-
τικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της.

2.1. - Οι εφορευτικές επιτροπές μεριμνούν για τη διεξα-
γωγή των εκλογών, καταμετρούν τις ψήφους και τηρούν 
πρακτικά για τις εκλογές, που καταγράφονται σε ειδικό 
βιβλίο του Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

2.2. - Η Κ.ΕΦ.Ε. ανακοινώνει το αποτέλεσμα των 
αρχαιρεσιών και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Επι-
τυχόντες ανακηρύσσονται από το ψηφοδέλτιο των 
εργαζομένων για το ΔΣ οι τέσσερεις (4) πρώτοι κατά 
σειρά σταυρών προτίμησης ως τακτικά μέλη και οι 
τέσσερεις (4) επόμενοι ανακηρύσσονται κατά σειρά 
σταυρών προτίμησης ως αναπληρωματικά μέλη, ενώ 
από το ψηφοδέλτιο των συνταξιούχων για το ΔΣ ο πρώ-
τος κατά σειρά σταυρών προτίμησης ως τακτικό μέλος 
και ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης ως 
αναπληρωματικό μέλος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υπο-
ψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση η οποία διε-
ξάγεται από την Κ.ΕΦ.Ε.

Σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των αναπληρω-
ματικών μελών για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός συ-
μπληρώνεται από τους αμέσως επόμενους κατά σειρά 
σταυρών προτίμησης.

2.3. - Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την διαδι-
κασία των αρχαιρεσιών θα προβλεφθεί στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας.

3. - Αποκλειστικά για τους εκλογείς - μέλη του Ταμεί-
ου που έχουν δηλώσει διεύθυνση κατοικίας εκτός των 
Περιφερειών της παραγράφου 1 παρέχεται και η δυνα-
τότητα επιστολικής ψήφου με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Ταμείου, όπου θα ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. Ως ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας 
με επιστολική ψήφο ορίζεται η ημερομηνία αποστολής 
του σχετικού φακέλου από το Ταμείο στα μέλη, τουλά-
χιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας 
των αρχαιρεσιών στα εκλογικά κέντρα. Η ημερομη-
νία μέχρι την οποία μπορεί ο εκλογέας να αποστείλει 
έγκυρα την επιστολική ψήφο είναι το αργότερο έως 
επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας 
των αρχαιρεσιών στα εκλογικά κέντρα. Ως ημερομηνία 
αποστολής της επιστολικής ψήφου θεωρείται/ λαμβά-
νεται η ημερομηνία της σφραγίδας χρονοσήμανσης 
παραλαβής των φακέλων από τα ταχυδρομικά γραφεία 
και τις ταχυδρομικές εταιρείες όλης της χώρας.
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4.- Η πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών 
αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου 
καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και δη-
μοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν τη 
διεξαγωγή τους. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλ-
λεται στα μέλη του Ταμείου και μέσω μηνύματος ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου.

5.- Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν άπαντες οι 
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ με τη διά-
κριση των παραγράφων 2.3 και 2.4 του άρθρου 11.

6. - Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου των παραγράφων 2.3. και 2.4 του 
άρθρου 11 είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και 
φακέλους που παρέχει υποχρεωτικά στους εκλογείς η 
Εφορευτική Επιτροπή.

6.1. - Το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι 
υποψήφιοι της παρ. 2.3 του άρθρου 11 φέρει τον τίτ-
λο Εργαζόμενοι Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΕΤΕΑΠΕΠ. Το 
ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι της 
παρ. 2.4 του άρθρου 11 φέρει τον τίτλο Συνταξιούχοι 
Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΕΤΕΑΠΕΠ.

6.2. - Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική 
σειρά οι υποψήφιοι. Ο εκλογέας δύναται να σημειώ-
σει μέχρι τέσσερεις (4) σταυρούς προτίμησης για τους 
υποψηφίους της παρ. 2.3 του άρθρου 11 και έναν (1) 
σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους της παρ. 2.4 
του άρθρου 11.

7. - Οι αιτήσεις υποψηφιότητας από όσους το επιθυ-
μούν, υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου το αργότερο πενήντα (50) ημέρες πριν την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

7.1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις υποψηφι-
ότητες για το Δ.Σ. και όσες είναι σύμφωνες με το Κατα-
στατικό και το Νόμο τις περιλαμβάνει στον αλφαβητικό 
πίνακα υποψηφίων, αντίγραφο του οποίου αναρτάται το 
αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διε-
ξαγωγής των εκλογών στους πίνακες ανακοινώσεων του 
Ταμείου καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο 
ως επίσης και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ).

7.2. - Ενστάσεις από όσους έχουν έννομο συμφέρον 
κατά του πίνακα υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο το αργότερο τριανταπέντε (35) ημέρες 
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και η από-
φαση του Δ.Σ. επί της ενστάσεως εκδίδεται το αργότερο 
τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 
των εκλογών.

8. - Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος εκλεγέντος 
τακτικού μέλους, το μέλος αναπληρώνεται από τον αμέ-
σως επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

9. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. συντα-
ξιοδοτηθεί εκλεγέν μέλος της παρ. 2.3 του άρθρου 11, 
θα χάνει τη θέση του στο Δ.Σ. - (ασυμβίβαστο) και θα 
αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης αναπληρωματικό εντός τριών μηνών.

10. - Τα μέλη του Δ.Σ., των παραγράφων 2.1 και 2.2 
του άρθρου 11, με απόφαση των φορέων - οργάνων, 

που τα ορίζουν δύναται να ανακαλούνται και να αντι-
καθίστανται οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Η 
ανάκληση γνωστοποιείται από τον ανακαλούντα φορέα 
με έγγραφο προς το Ταμείο.

11.- Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
του Ταμείου, που ορίζονται ή αντικαθίστανται σε κάθε 
περίπτωση γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στο Ταμείο με 
έγγραφο εκείνου, που τα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ -
ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1.- Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ συνέρχονται σε 
πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση τους σε σώμα 
εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή τους. Η πρώ-
τη συνεδρίαση πραγματοποιείται ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του, στο άρθρο 11 παράγραφος 2.2, υπο-
δειχθέντος μέλους στην οποία αναγράφεται η ημερο-
μηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης και 
εκλέγονται από τα μέλη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος και ο Αντι-
πρόεδρος.

2.- Τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται 
ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΕΤΕΑΠΕΠ.

3.- Δεν επιτρέπεται να εμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο 
περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αξιώματα των 
μελών του Δ.Σ. του Ταμείου.

4.- Το νέο Δ.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ παραλαμβάνει από το 
προηγούμενο Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών 
από τη συγκρότηση του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκη-
ση και τη διαχείριση του ΕΤΕΑΠΕΠ και υπογράφονται 
σχετικά πρωτόκολλα, που φυλάσσονται στο αρχείο 
του Ταμείου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος 
ή καθυστέρησης, η παραλαβή γίνεται με απογραφικό 
πρωτόκολλο παραλαβής.

5.- Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρό-
τηση του νέου Δ.Σ. του ΕΤΕΑΠΕΠ σε σώμα, παρατείνεται 
αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

6.- Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου του Ταμείου όσοι:

6.1.- Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους 
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

6.2.- Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

6.3.- Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι 
σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχά-
ραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δω-
ροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, 
παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμιση παράβαση της νομοθεσίας για την καταπο-
λέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και για οποιο-
δήποτε συναφές με τα προηγούμενα αδίκημα. Επίσης 
όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή πλημμέλημα για τα παραπάνω αδικήμα-
τα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

6.4.- Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
6.5.- Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
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7.- Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του 
Δ.Σ του Ταμείου:

7.1.- Η οποιασδήποτε φύσης εργασιακή σχέση με το 
Ταμείο, με εξαίρεση του Προέδρου, και του Αντιπροέ-
δρου, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης.

7.2.- Κάθε συμμετοχή σε όργανα διοίκησης του μέλους 
του Δ.Σ. ή συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας μέχρι και του β΄ βαθμού με το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που διαχειρίζεται την περιουσία του 
Ταμείου, ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες του Ταμείου.

8. Το Δ.Σ. με απόφαση του δύναται να ορίζει Γραμμα-
τέα του Δ.Σ. προς τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ -
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια (1) 
φορά το μήνα στα γραφεία του ή σε άλλο χώρο στην 
περιοχή της έδρας του, που καθορίζεται με απόφαση 
του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ μπορούν να πραγματοποι-
ούνται και με τηλεδιάσκεψη ή και διά περιφοράς, εκτός 
των θεμάτων για τα οποία απαιτείται λήψη απόφασης 
με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του 
παρόντος.

2.- Το Δ.Σ. συνέρχεται σε έκτακτες συνεδριάσεις στις 
εξής περιπτώσεις:

α) κατά την κρίση του Προέδρου,
β) κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών (3) τουλάχιστον 

τακτικών μελών, που επιδίδεται στον Πρόεδρό του για 
συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση.

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να 
ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. εντός των επόμενων πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης με 
τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση 
έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό 
συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια 
διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

3.- Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋ-
ποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προέ-
δρου και σε περίπτωση αδράνειας του, ή οποιουδήποτε 
κωλύματος του, του Αντιπροέδρου, στην οποία αναγρά-
φονται επί ποινή απαραδέκτου η ημερομηνία, η ώρα, ο 
τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα 
μέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη λαμβάνει 
χώρα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. 
Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε πε-
ρίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από 
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. 
Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρί-
στανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και 
κανένα δεν αντιλέγει.

4.- Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνε-
δρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον Πρόεδρο, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση, προκειμένου να ειδοποιηθεί αναπληρω-
ματικό μέλος, διαφορετικά θεωρείται αδικαιολογήτως 
απόν. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. από τρεις (3) 
ή δικαιολογημένη απουσία από δέκα (10) διαδοχικές 
τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπίπτει από την ιδιότητα 
του μέλους του Δ.Σ. και ζητείται η αντικατάστασή του.

5.- Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται 
χωρίς ψήφο ο Διευθυντής του Ταμείου και ο νομικός 
σύμβουλος του Ταμείου. Επίσης μπορούν να παρίστα-
νται χωρίς δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
του Δ.Σ. Ακόμη μπορεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εφόσον 
η παρουσία του κρίνεται χρήσιμη από το Δ.Σ.

6.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκο-
νται σε αυτό τουλάχιστο επτά (7) μέλη του. Εάν κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτί-
ας, τότε λύεται η συνεδρίαση και παραμένουν ισχυρές 
μόνο οι μέχρι εκείνη τη στιγμή, εν απαρτία ληφθείσες 
αποφάσεις του Δ.Σ..

7.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά-
νονται με πέντε τουλάχιστον ψήφους (5). Οι αποφάσεις 
του Δ.Σ. λαμβάνονται με επτά (7) τουλάχιστον ψήφους 
στις εξής περιπτώσεις:

(α) που ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής 
προστασίας (παρ. 2 του άρθρου 2).

(β) που αποφασίζει για τη μεταβολή των εισφορών 
(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21).

(γ) που αποφασίζει για την μεταβολή των παροχών 
(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21).

(δ) που αποφασίζει για την τροποποίηση ή συμπλήρω-
ση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας (κατά τα οριζόμενα στη παρ. 1.23 του άρ-
θρου 16 και του άρθρου 38).

(ε) που αποφασίζει για την τοποθέτηση - επένδυση 
των κεφαλαίων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.26 του 
άρθρου 16).

(στ) που αποφασίζει για την αγορά, εκποίηση, υποθή-
κευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων (κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 1.28 του άρθρου 16).

(ζ) που αποφασίζει για τον υπολογισμό και την κάλυψη 
με ασφαλιστική τοποθέτηση των αποθεματικών (κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36) καθώς και την επένδυσή 
του μαθηματικού αποθέματος (κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37).

(η) που εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Τα-
μείου.

(θ) που αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου 
με άλλα ομοειδή Ταμεία (κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 39) ή για τη διάσπασή του (κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 40).

(ι) που αποφασίζει επί του ανώτατου ύψους των 
ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται 
εισφορές.

8.- Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπο-
γράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο 
πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Με απόφαση του Δ.Σ. 
μπορεί να τηρούνται τα πρακτικά και με μαγνητοφώνη-
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ση. Τα πρακτικά τίθενται υπόψη σε όλα τα παρόντα στην 
οικεία συνεδρίαση μέλη και επικυρώνονται από αυτά με 
την υπογραφή τους το αργότερο πριν από την επόμενη 
συνεδρίαση του Δ.Σ.. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
θεωρούνται επικυρωμένα ανά συζητηθέν θέμα εφόσον 
υπογράφονται τουλάχιστον από τόσα παρόντα κατά τη 
σχετική συνεδρίαση μέλη του, όσα κατά το Καταστατικό 
ήταν απαραίτητα για τη λήψη της απόφασης επί εκάστου 
συζητηθέντος θέματος.

9.- Λοιπά θέματα διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ, που αφο-
ρούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην 
εκπροσώπηση του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική 
του λειτουργία, στα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά 
έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκη-
σης κ.λπ., εφόσον δεν ορίζονται με το παρόν καθορίζο-
νται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του ΕΤΕΑΠΕΠ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.- Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν 
κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του 
ΕΤΕΑΠΕΠ για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των 
υποθέσεων του. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν 
ευθύνη για αποφάσεις, που λήφθηκαν σε συνεδρίαση 
που δεν παραστάθηκαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή 
παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία 
τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης 
του Δ.Σ.

2.- Οι εξωσυμβατικές αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ υπόκει-
νται σε πενταετή (5ετή) παραγραφή από την τέλεση της 
ζημιογόνου πράξης. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα 
κολάσιμη πράξη, που κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται 
σε μακρύτερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαί-
τηση αποζημίωσης.

3.- Αν μέλος του Δ.Σ. ζημίωσε το ΕΤΕΑΠΕΠ με δόλο, το 
Δ.Σ. υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ 
κατά τούτου. Αν μέλος του Δ.Σ. ζημίωσε το ΕΤΕΑΠΕΠ, 
από αμέλεια, το Δ.Σ. δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις 
του ΕΤΕΑΠΕΠ κατά τούτου, υποχρεούται δε προς τούτο 
εφόσον το ζητήσουν εγγράφως, με αίτηση τους προς τον 
Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Σύμβου-
λοι έχουν υποχρέωση εχεμύθειας έναντι του Ταμείου και 
υποχρεούνται να μην γνωστοποιούν ή/και δημοσιεύουν 
οποιεσδήποτε πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση 
από την θητεία τους στο Ταμείο ή εξ αφορμής αυτής και 
οι οποίες δεν δημοσιεύονται.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και είναι 
αρμόδιο να λαμβάνει κάθε απόφαση για την διοίκηση, τη 
διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και 
γενικά για κάθε θέμα σχετικό με την λειτουργία και την 
επιδίωξη του σκοπού του. Στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά:

1.1.- Διαχειρίζεται και επενδύει, τα κεφάλαια, την κι-
νητή και ακίνητη περιουσία του ΕΤΕΑΠΕΠ με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος και την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση επενδύσεων 
των ΤΕΑ, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
προστασία της και το εκπροσωπεί με τα εξουσιοδοτη-
μένα από αυτό όργανα του για όλες τις υποθέσεις του, 
σε κάθε Αρχή και Υπηρεσία καθώς και έναντι οποιου-
δήποτε τρίτου, υπογράφει συμβάσεις, διορίζει πληρε-
ξούσιους δικηγόρους και συμβιβάζεται ή παραιτείται 
από δικαστικούς αγώνες.

1.2.- Ορίζει τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής και 
υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα έγγραφα 
και στοιχεία όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες δι-
ατάξεις. 1.3.- Αποφασίζει για την υπαγωγή των αναφε-
ρόμενων στο άρθρο 4 παρ. 2 προσώπων στο ΕΤΕΑΠΕΠ 
και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης. 
1 Α.- Αποφασίζει με την πλειοψηφία της παραγράφου 
7 του άρθρου 14 για τη μεταβολή και αναπροσαρμογή 
των εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του παρόντος.

1.5.- Κρίνει για την τυχόν αδυναμία είσπραξης εισφο-
ρών.

1.6.- Δύναται για τις οφειλόμενες εισφορές, να καθο-
ρίσει διαδικασία καταβολής αυτών μετά των προσαυξή-
σεων, τμηματικά. Ανάλογη διαδικασία δύναται να θεσπί-
σει και για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών 
παροχών.

1.7.- Απονέμει τις παροχές στους ασφαλισμένους του 
ΕΤΕΑΠΕΠ κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε του πα-
ρόντος.

1.8.- Αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται 
κατά αποφάσεων του Ταμείου.

1.9.- Εγκρίνει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισμό της νέας 
οικονομικής χρήσης, ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομέρει-
ες κατ' είδος για τα έσοδα και τις δαπάνες.

1.10.- Εγκρίνει την μελέτη για τη σχέση των περιου-
σιακών στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ προς τις υποχρεώσεις 
του και την ενδεδειγμένη επενδυτική πολιτική του. 1.11.- 
Εγκρίνει κάθε χρόνο τον Ισολογισμό και τους λογαρια-
σμούς αποτελεσμάτων χρήσεων.

1.12.- Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε 
μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και 
σε μια οικονομική εφημερίδα τις οικονομικές καταστά-
σεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 
και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής.

1.13.- Υποβάλλει ετήσια στις αρμόδιες εποπτικές αρχές 
τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από το 
άρθρο 7 παρ. 18 ν. 3029/2002, την Φ. Επαγγ. ασφ. /οικ. 
16/9-4-2003 (ΦΕΚ Β΄ 462/17.04.2003) απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπουργική από-
φαση Δ.15-16/Φ.51010/250/7 (ΦΕΚ Β΄ 14/10.01.2018, την 
υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 178/23.01.2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντο-
λογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης» και την υπουργική από-
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φαση Φ.51010/1660/12 (ΦΕΚ Β΄ 179/23.01.2015), όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

1.14.- Χορηγεί μια φορά τουλάχιστο κάθε έτος, με 
δαπάνη του ΕΤΕΑΠΕΠ, βεβαίωση στα μέλη του για τις 
καταβληθείσες εισφορές.

1.15.- Ασκεί τις αξιώσεις του ΕΤΕΑΠΕΠ κατά του μέλους 
του Δ.Σ. ή τρίτου που το ζημίωσε.

1.16.- Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους ανα-
θέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.17.- Προσλαμβάνει και απολύει το Διευθυντή και 
το προσωπικό του ΕΤΕΑΠΕΠ, οικονομικούς, νομικούς 
συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς 
κ.λπ. Επίσης εξουσιοδοτεί με πράξη του τους εκπρο-
σώπους του ΕΤΕΑΠΕΠ, αναθέτοντας τους ειδικές αρ-
μοδιότητες.

1.18.- Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελε-
τών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με τη 
διαδικασία, που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.19.- Διορίζει τον νομικό σύμβουλο του ΕΤΕΑΠΕΠ και 
πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται 
κατά περίπτωση.

1.20.- Ορίζει και παύει το διαχειριστή επενδύσεων και 
το θεματοφύλακα καθώς και φορείς που παρέχουν εξω-
τερικές υπηρεσίες (outsourcing) στο ΕΤΕΑΠΕΠ. Η διαδι-
κασία, τα προσόντα και τα καθήκοντα του διαχειριστή 
επενδύσεων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.21.- Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του ΕΤΕ-
ΑΠΕΠ ή και τρίτους για τη μελέτη, προώθηση και αντι-
μετώπιση των θεμάτων, που αφορούν τη λειτουργία του, 
καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών 
αυτών και αποφασίζει επί των εισηγήσεών τους.

1.22.- Καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισμένων στο 
ΕΤΕΑΠΕΠ, τον τύπο του απογραφικού δελτίου και τα δι-
καιολογητικά για την απονομή των παροχών.

1.23.- Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση 
των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας.

1.24.- Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την 
καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.25.- Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων 
του ΕΤΕΑΠΕΠ, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών από 
αυτό παροχών και πάσης άλλης οφειλής προς το Ταμείο.

1.26.- Αποφασίζει για την τοποθέτηση-επένδυση των 
Κεφαλαίων του ΕΤΕΑΠΕΠ, όπως προβλέπεται από τις οι-
κείες νομοθετικές διατάξεις και το παρόν καταστατικό.

1.27.- Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ως προς την 
ερμηνεία του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ, καθώς και για κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια εσωτερικής φύσης, που δεν προβλέπεται 
από αυτά.

1.28.- Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση 
και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΕΑΠΕΠ.

1.29.- Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβα-
σμό και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα.

1.30.- Καθορίζει με απόφαση του τις αμοιβές του Προ-
έδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθώς 
και τις αμοιβές των μελών των διαφόρων επιτροπών, 
που συστήνει.

1.31.- Αποφασίζει για τη δημιουργία και τη διαχείριση 
ειδικού αποθεματικού λειτουργίας και αποφασίζει για 
την κατανομή των εσόδων σε αυτό.

1.32.- Μεριμνά για τη σύνταξη ή και την τροποποίηση 
του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου, αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο.

1.33.- Αναθέτει αρμοδιότητες του ή/και την εκπροσώ-
πηση του Ταμείου στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία του Ταμείου.

1.34.- Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με την 
δικαστική επιδίωξη οποιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά 
του Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού 
και δικαιοδοσίας.

1.35.- Καταρτίζει και υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές 
τους Κανονισμούς και τα στοιχεία που επιβάλλονται από 
τις οικείες διατάξεις.

1.36.- Φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος Διακυ-
βέρνησης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουρ-
γία και εσωτερικό έλεγχο).

2.- Το Δ.Σ. προσλαμβάνει τον Διευθυντή του Ταμείου, ο 
οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και παρακολου-
θεί, κατευθύνει, επιβλέπει, εποπτεύει τη λειτουργία του 
Ταμείου και γενικά προΐσταται των υπαλλήλων και των 
υπηρεσιών του. Τα αναγκαία προσόντα του καθώς και 
οι ειδικότερες αρμοδιότητες του, ορίζονται στον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Ο Διευθυντής 
εισηγείται μαζί με τον Πρόεδρο στο Δ.Σ. τα θέματα, που 
αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1.- Εκπροσωπεί το Δ.Σ. σε κάθε Αρχή και Υπηρεσία 

καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου.
1.1.- Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει με απόφαση του και άλλο 

μέλος αυτού ή Υπηρεσιακό Όργανο του Ταμείου, για την 
εκπροσώπηση του σε ορισμένες καθορισμένες από αυτό 
περιπτώσεις.

2.- 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, προεδρεύ-
ει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θέτει τα θέματα αυτών 
σε ψηφοφορία.

3.- Εκπροσωπεί το ΕΤΕΑΠΕΠ ενώπιον κάθε διοικητι-
κής και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού 
και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμ-
βουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και σε όλες 
τις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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4.- Εκπροσωπεί το ΕΤΕΑΠΕΠ ως προς τις έξω σχέσεις 
του, ειδικά όμως, για την κατάθεση αίτησης ακυρώ-
σεως στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή 
σχετικού δικογράφου στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς 
επίσης και για παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο 
ή δικαίωμα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. 
Ο παραπάνω περιορισμός της έγκρισης του Δ.Σ. κά-
μπτεται 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.

5.- Επιμελείται με τον Αντιπρόεδρο της κατάρτισης 
του Ισολογισμού- Απολογισμού, της Ανάλυσης Εσόδων- 
Εξόδων, του Προϋπολογισμού και τα υποβάλλει στο Δ.Σ. 
προς έγκριση.

6.- Υπογράφει με τον Αντιπρόεδρο από κοινού τα 
έγγραφα του Ταμείου όπως ειδικότερα προβλέπονται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τα εντάλ-
ματα πληρωμής, τα γραμμάτια εισπράξεως και τις 
επιταγές.

7.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου όταν για οποιο-
δήποτε λόγο ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται αναπλη-
ρώνεται προσωρινά σ' όλη την έκταση των δικαιω-
μάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του από τον 
Αντιπρόεδρο.

Β) Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Δ.Σ.
1.- 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 κα-
τάρτιση 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 όπως 
ειδικότερα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Ταμείο διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί την καταλ-

ληλότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των στοιχεί-
ων του συστήματος διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.

Το Δ.Σ. ορίζει τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο εντός ή εκτός του Ταμείου, υπεύθυνο 
για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Το πρόσωπο αυτό 
δεν πρέπει να ασκεί άλλη αρμοδιότητα στο Ταμείο πλην 
του εσωτερικού ελέγχου. Οι διαπιστώσεις και οι συστά-
σεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλονται 
στο Δ.Σ., το οποίο με απόφαση του καθορίζει τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις εν λόγω διαπι-
στώσεις και συστάσεις και διασφαλίζει την υλοποίηση 
των μέτρων αυτών.

Άρθρο 18Α
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί 
στο ΤΕΑ Επενδυτική Επιτροπή σύμφωνα με τα ειδικότε-
ρα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Φ. 51010/οικ. 
1893/15.16.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» όπως ισχύει. Τα 
μέλη της επενδυτικής επιτροπής διορίζονται από το ΔΣ 
και πρέπει να φέρουν τα απαιτούμενα για τη θέση προ-
σόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον τις ανάλογες ικανό-
τητες, εμπειρία και ήθος.

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 1.2.δ της ΥΑΦ. 
51010/οικ. 1893/15.16.1.2015. Ενδεικτικά και όχι περιο-
ριστικά έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

(α) χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου,
(β) προτείνει στο ΔΣ κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση 

της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου,
(γ) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του 

Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.,
(δ) προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του 

ΔΣ σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη 
διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου,

(ε) προτείνει κάθε κατάλληλο ή αναγκαίο μέτρο για 
την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της 
περιουσίας του Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Έσοδα του Ταμείου είναι:
1.- Εισφορά Ασφαλισμένων:
1.1- Η εισφορά παλαιών ασφαλισμένων, ήτοι ασφαλι-

σμένων έως την 31.12.1992 ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί των πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του παρόντος.

1.2.- Η εισφορά νέων ασφαλισμένων, ήτοι ασφαλισμέ-
νων από 1.1.1993 ανέρχεται, σε ποσοστό 3% επί των πά-
σης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 20 
του παρόντος.

2.- Εισφορά Εργοδότη:
2.1.- Η εισφορά εργοδότη για τους παλαιούς ασφα-

λισμένους έως την 31.12.1992, ανέρχεται σε ποσοστό 
7% επί των πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του παρόντος.

2.2.- Η εισφορά του εργοδότη για τους νέους ασφα-
λισμένους από την 1.1.1993, ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί των πάσης φύσεως αποδοχών μέχρι το εκάστοτε 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του παρόντος.

3.- Εισφορά Νέων Ασφαλισμένων, που υπάγονται στον 
κανονισμό ΒΑΕ του ΕΦΚΑ.
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Το ποσό εισφοράς ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% για 
τον ασφαλισμένο, που υπάγεται στον κανονισμό των 
ΒΑΕ του ΕΦΚΑ και ποσοστό 5,75% για τον εργοδότη.

4.- Οι πρόσοδοι περιουσίας του Ταμείου (τόκοι, μερί-
σματα, μισθώματα κ.λπ).

5.- Οι αποδόσεις των κεφαλαίων, αποθεματικών και 
χρηματοοικονομικών προϊόντων.

6.- Οι Δωρεές και κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου 
και κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.

7.- Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι των απαιτήσεων του 
Ταμείου.

8.- Κάθε είδους αυτοτελείς χρηματικές ποινές-πρόστι-
μα σε βάρος ασφαλισμένων και εργοδοτών, πέραν των 
εισφορών των ως άνω παρ. 1, 2 και 3 για μη εκπλήρωση 
υποχρεώσεων τους εκ του καταστατικού.

9.- Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως 
αποδοχών των εργαζομένων με ανώτατο ύψος ασφα-
λιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80€. Το ποσό αυτό 
δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ., 
η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του 
άρθρου 14 παρ. 7.

ΑΡΘΡΟ 21
ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι αντίστοιχες παροχές 
δύνανται να καθορίζονται ή/και να αναπροσαρμόζο-
νται, μετά από συμφωνία της εργατικής και εργοδοτικής 
πλευράς, με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και μετά από σύμ-
φωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί ανα-
προσαρμογής των ποσών των εισφορών και παροχών 
λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 
14 παρ. 7 και εγκρίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κατά την καταβολή των αποδοχών των ασφαλισμένων 
οι εργοδότριες εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν 
το ποσό της εισφοράς, που βαρύνει τους ασφαλισμέ-
νους. Για το σκοπό αυτό οι ασφαλισμένοι εξουσιοδοτούν 
την εργοδότρια εταιρεία να παρακρατεί από τις μηνιαίες 
αποδοχές τους το ποσό των εισφορών, που τους ανα-
λογεί. Οι ασφαλιστικές εισφορές κατατίθενται, από την 
εργοδότρια εταιρεία ταυτόχρονα και συνολικά, με τις ει-
σφορές κύριας ασφάλισης και μεταφέρονται από αυτήν 
στο λογαριασμό ή τους λογαριασμούς του Ταμείου. Για 
το σκοπό αυτό κάθε εργοδότρια εταιρεία οφείλει να ενη-
μερώνει το Ταμείο για την Τράπεζα, που έχει επιλέξει. Εάν 
η εργοδότρια εταιρεία δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή 
της για καταβολή των εισφορών εντός διμήνου από την 
ημέρα της πληρωμής των αποδοχών, ο ασφαλισμένος 

απαλλάσσεται από την καταβολή αυτή και του λοιπού 
βαρύνεται η εργοδότρια εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1.- Για τις εισφορές, που δεν καταβάλλονται σύμφωνα 
με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και για την είσπραξη 
κάθε απαίτησης του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξή 
τους.

2.- Οι οφειλόμενες εισφορές και τα πρόσθετα τέλη βε-
βαιώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό 
και τα πρόσθετα τέλη, το είδος της εισφοράς, η χρονική 
περίοδος στην οποία αναφέρεται καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

3.- Για κάθε μήνα καθυστέρησης από την ανωτέρω 
προθεσμία καταβολής των εισφορών επιβάλλεται πρό-
σθετο τέλος, το ποσοστό του οποίου ανέρχεται σε 1% για 
κάθε μήνα καθυστέρησης και έως του 70% της κύριας 
οφειλής το οποίο βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον εργοδότη. 
Τα ως άνω ποσοστά δύνανται να αναπροσαρμόζονται 
με απόφαση του Δ.Σ. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Ταμείου και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο 
ή τρόπο στις εργοδότριες εταιρείες.

4.- Για οφειλόμενες εισφορές δύναται το Διοικητικό 
Συμβούλιο με απόφασή του μετά από αίτηση του ερ-
γοδότη να καθορίσει την καταβολή αυτών και των πρό-
σθετων τελών τμηματικά.

5. - Το Δ.Σ. δύναται με απόφαση του να καθορίσει τον 
ειδικότερο τρόπο είσπραξης των αχρεωστήτως κατα-
βληθεισών παροχών, την επιβάρυνση αυτών με πρόσθε-
τα τέλη ή/ και διαδικασία ρύθμισής τους.

6.- Η αναγκαστική είσπραξη των εσόδων του Ταμείου 
γίνεται με βάση τις διατάξεις, που ισχύουν για τα ΝΠΙΔ, 
κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) 
και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί 
τον νόμιμο τίτλο για την αναγκαστική τους είσπραξη.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1.- Οι εργοδότριες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να 
παρέχουν στο Ταμείο ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες 
για τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού που 
απασχολούν, την προϋπηρεσία του, την αποχώρησή του 
από την εργασία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραί-
τητο στο Ταμείο για την επίτευξη του σκοπού του.

2.- Η άρνηση εργοδότριας εταιρείας να παράσχει τις, 
στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, αναφερόμε-
νες πληροφορίες εντός προθεσμίας 2 μηνών από την 
ημερομηνία του σχετικού εγγράφου του αιτήματος ή 
η παροχή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, παρέχει 
στο Ταμείο το δικαίωμα να βεβαιώσει κατ' εκτίμηση τις 
οφειλόμενες εισφορές και να προβεί σε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες για την είσπραξη τους καθώς επίσης 
και να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ποσού ευρώ 300 
(τριακόσια) ανά αίτημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 25
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και οι δικαιοδόχοι τους 
δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο 
δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφά-
λισης τους για την αυτή αιτία, εφόσον δηλαδή έχουν 
συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που 
προβλέπει η νομοθεσία του φορέα κύριας ασφάλισης 
τους, η γενικότερη νομοθεσία και το καταστατικό του 
Ταμείου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

1.- Το δικαίωμα στη σύνταξη γεννάται από την 1η του 
μηνός του επόμενου της αποχώρησης από την εργασία, 
και για τα μέλη της οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου 
ή συνταξιούχου από την 1η του μηνός του επομένου του 
θανάτου του. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την 
ημέρα κατά την οποία υπεβλήθη από τον ασφαλισμένο 
σχετική αίτηση οπότε και πρέπει να συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις απονομής της.

2.- Το δικαίωμα λήγει για όλους στο τέλος του μηνός 
του θανάτου ή του γεγονότος, που συνεπάγεται την 
παύση της καταβολής της σύνταξης ή από την ημέρα 
κατά την οποία ο συνταξιούχος υπαχθεί εκ νέου στην 
ασφάλιση του Ταμείου.

3.- Αν κάποιος ασφαλισμένος ή συνταξιούχος κηρυ-
χθεί άφαντος το δικαίωμα των μελών της οικογένειας 
του σε λήψη της σύνταξης αρχίζει από την επομένη της 
ημέρας που ορίζει η οικεία τελεσίδικη δικαστική από-
φαση ως τεκμαιρόμενη ημέρα επέλευσης του θανάτου 
του άφαντου.

4.- Το δικαίωμα για λήψη της σύνταξης χάνεται κα-
τόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου εάν η σύνταξη 
έχει αποκτηθεί με απατηλά μέσα ή με βάση ψευδή δι-
καιολογητικά. Ο λαβών υποχρεούται να επιστρέψει τα 
παρανόμως εισπραχθέντα ποσά.

5.- Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το Ταμείο 
αχρεώστητα επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας 
του λαβόντος και αναζητείται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναζη-
τείται εντόκως με επιτόκιο 3% ετησίως. Παράλληλα με 
την εφαρμογή των ανωτέρω επιτρέπεται συμψηφισμός 
οποιασδήποτε οφειλής προς το Ταμείο με το σύνολο των 
χορηγούμενων παροχών που τυχόν δικαιούται ο οφει-
λέτης. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται ο συμψηφισμός να 
πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις. Ο καταλογισμός 
και ο τυχόν διενεργούμενος συμψηφισμός εκτελείται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

6.- Η καταβολή της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας 
διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος απασχολείται σε ερ-
γασία ασφαλιστέα στο Ταμείο και σε όποια περίπτωση 

διακόπτεται η σύνταξη, που καταβάλλεται στο συνταξι-
ούχο, από τον φορέα κύριας ασφάλισης.

7.- Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους, οι οποί-
οι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δρα-
στηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, οι 
συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για 
όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή 
την δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ως συντάξιμη υπηρεσία θεωρείται:
1.- Ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλι-

σης, ο οποίος υπολογίζεται σε έτη μήνες και ημέρες για 
τον οποίο έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί ασφαλιστικές 
εισφορές.

Όπου απαιτείται κατά νόμο η μετατροπή του συντάξι-
μου χρόνου σε ημέρες, υπολογίζονται 25 ημέρες ασφά-
λισης για κάθε μήνα και 300 ημέρες για κάθε έτος.

2- Ο χρόνος, που αναγνωρίσθηκε και όπου προβλέπε-
ται εξαγορά του, εξαγοράσθηκε. Ειδικότερα:

2.1.- Αναγνωρίζεται, κάθε χρόνος, που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ότι αναγνωρίζεται, από 
τους οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης και με τον 
τρόπο, τη διαδικασία, που προβλέπουν οι σχετικές διατά-
ξεις. Το ποσό εξαγοράς είναι ίσο με την παρούσα αξία της 
παροχής, που αντιστοιχεί στο χρόνο που εξαγοράζεται.

2.2.- Η ανωτέρω συντάξιμη υπηρεσία αναγνωρίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, που πρέπει να εκδοθεί 
μέσα σε έξι μήνες από την αίτηση του ασφαλισμένου με 
πλήρη τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.3.- Η εξόφληση του ποσού της οφειλής, που προ-
κύπτει από την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρό-
νου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από γενικές 
διατάξεις, γίνεται είτε εφάπαξ μέσα στον μεθεπόμενο 
μήνα από εκείνον της κοινοποίησης και παραλαβής 
της σχετικής απόφασης, είτε σε 6 μηνιαίες δόσεις, που 
η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα στην πιο πάνω 
προθεσμία.

2.4.- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης της 
συνολικής οφειλής ή καθυστέρησης, δυο συνεχόμενων 
δόσεων, χάνεται το δικαίωμα τμηματικής καταβολής, η 
συνολική δε οφειλή ή το υπόλοιπο αυτής βαρύνεται με 
το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

2.5.- Σε περίπτωση, που η καθυστέρηση καταβολής 
της οφειλής ή του υπολοίπου αυτής, συνεχίζεται πέρα 
από τη διετία από τότε που έπρεπε να είχε αποδοθεί στο 
Ταμείο, γίνεται επανυπολογισμός του ποσού της εξαγο-
ράς με βάση τις εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο της 
εξόφλησης και τις αποδοχές που έχει ο ασφαλισμένος 
κατά το χρόνο αυτό.

2.6.- Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κιν-
δύνου και προκειμένης της συνταξιοδότησης καταβάλ-
λεται η οφειλή ή το υπόλοιπο των δόσεων της τμημα-
τικής καταβολής, μετά των τυχόν τόκων υπερημερίας.

2.7.- Το σύνολο της αναγνωριζομένης προϋπηρεσίας 
δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο της πραγματικής, σε 
καμία δε περίπτωση τα 7 έτη.
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2.8.- Κάθε μία από τις προϋπηρεσίες του άρθρου αυτού 
αναγνωρίζεται, εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο άλλης 
συντάξιμης υπηρεσίας και εφόσον δεν λήφθηκε υπόψη 
για την απονομή σύνταξης από άλλο φορέα επικουρικής 
ασφάλισης.

3.- Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς 
υποχρεωτικής επικουρικής - επαγγελματικής ασφάλι-
σης (ΝΠΙΔ).

4.- Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς επι-
κουρικής ασφάλισης (ΜΙΔΔ) σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

5.- Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης στο Ταμείο 
εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1.- Το Ταμείο εφαρμόζει το σύστημα προκαθορισμέ-
νων αλλά μη εγγυημένων παροχών. Οι συντάξεις που 
αποδίδει το Ταμείο περιγράφονται κατωτέρω. Οι συντά-
ξεις αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς και στόχο του 
Ταμείου. Οι συντάξεις καταβάλλονται 12 φορές ετησίως 
και υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ως αυτές προκύ-
πτουν από την ετήσια αναλογιστική μελέτη του Ταμείου 
και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από σύμ-
φωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Α) Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος - Παλαιοί Ασφαλι-

σμένοι (Υπαγωγή Μέχρι 31.12.1992).
1.- Η μηνιαία σύνταξη αποτελείται από ένα βασικό 

ποσό, ίσο με το 10% των συντάξιμων αποδοχών και από 
προσαύξηση 1% των ίδιων αποδοχών για κάθε χρόνο 
συντάξιμης υπηρεσίας.

1.2.- Ως συντάξιμες αποδοχές λογίζονται, ο μέσος όρος 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ανω-
τάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 20 του παρόντος, της τελευταίας προ της εξόδου 
από την υπηρεσία διετίας, με εξαίρεση τα Δώρα, Επίδομα 
Αδείας και τις υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν πέ-
ραν των νομίμων, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά 
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις ως άνω συντάξιμες 
αποδοχές λογίζεται και κάθε άλλη πρόσθετη χρηματική 
παροχή ή καταβολή προσθέτου επιδόματος, δηλαδή 
πέραν του συμφωνημένου ή νομίμου μισθού, η οποία 
παρέχεται ως αντάλλαγμα για την προσφερόμενη από 
τον μισθωτό εργασία, σε τακτική βάση και εφόσον έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές.

Β) Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου - Παλαιοί Ασφαλι-
σμένοι (Υπαγωγή Μέχρι 31.12.1992).

1.- Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξι-
ούχου του Ταμείου δικαιούνται σύνταξης τα μέλη της 
οικογένειάς τους υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συντα-
ξιοδοτούνται για την αιτία αυτή από τον κύριο φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης των δι-
καιούχων λόγω θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού 
της σύνταξης, που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω 

γήρατος ή αναπηρίας ή θα δικαιούτο ο θανών ασφαλι-
σμένος, αν κατά την ημερομηνία θανάτου του είχε κατα-
στεί ανάπηρος, και ορίζεται ως ποσοστό αυτής ως εξής:

Χήρα ή χήρος χωρίς παιδιά: 60%
Χήρα ή χήρος με ένα (1) παιδί: 80%
Χήρα ή χήρος με άνω των δύο (2) παιδιών: 90%
Παιδί ορφανό & από τους δύο (2) γονείς: 60%
Δύο (2) παιδιά ορφανά και από τους δύο (2) γονείς: 

80%
Άνω των δύο (2) παιδιών ορφανά και από τους 2 γο-

νείς: 90%
Μητέρα θανόντος με σύζυγο και τέκνα: 20%
Μητέρα θανόντος χωρίς: α) σύζυγο β) ενήλικα άρρενα 

τέκνα: 50%
Μητέρα θανόντος χωρίς σύζυγο με ενήλικα άρρενα 

τέκνα: 20%
Μητέρα θανόντος χωρίς σύζυγο με τέκνα: 30%
Δύο (2) αδέλφια του θανόντος χωρίς άλλους ενήλικες 

άρρενες αδελφούς: 60%
Άνω των δύο (2) αδελφών του θανόντος χωρίς άλλους 

ενήλικες άρρενες αδελφούς: 80% 
Αδελφός θανόντα με ενήλικες άλλους άρρενες αδελ-

φούς: 20%
Άνω των τριών (3) αδελφών με ενήλικες άλλους άρρε-

νες αδελφούς: 60%
2.- Το σύνολο των συντάξεων των δικαιούχων λόγω 

θανάτου δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύντα-
ξης του θανόντα, εάν συμβαίνει αυτό η σύνταξη κάθε 
δικαιούχου μειώνεται αναλόγως.

Γ) Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος - νέοι ασφαλισμένοι 
(Υπαγωγή μετά την 1.1.1993)

1.- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ. 1 
του ν. 2084/1992, το ποσό της επικουρικής σύνταξης για 
χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10.500 ημερών εργασίας 
αντιστοιχεί στο 20% των συντάξιμων αποδοχών. Για χρό-
νο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35 ετών ή 
10.500 ημερών εργασίας το ποσοστό του 20% μειώνεται 
ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε έλαττον ή επιπλέον έτος 
ασφάλισης ή 300 ημέρες εργασίας.

2.- Ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων» ασφαλισμένων 
σύμφωνα με τον ν. 2084/1992, λογίζεται το πηλίκο της 
διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που 
έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε ημερολογιακά 
έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτη-
σης συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθη-
καν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των 
δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, δια του αριθμού 
των μηνών απασχόλησης που έχει πραγματοποιήσει ο 
ασφαλισμένος εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Αν 
ο ασφαλισμένος στην ίδια χρονική περίοδο των πέντε 
ετών δεν έχει πραγματοποιήσει 1000 ημέρες απασχόλη-
σης, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών 
συνυπολογίζονται και οι αποδοχές μηνών εργασίας της 
αμέσως προηγούμενης χρονικής περιόδου μέχρι τη 
συμπλήρωση του αριθμού των 1000 ημερών. Για τον 
προσδιορισμό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, 
οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογι-
ακό έτος πλην του τελευταίου, προ της υποβολής της 
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αίτησης, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά το ποσο-
στό αύξησης των συντάξεων του Ταμείου, (άρθρο 28 
ν. 2084/1992).

Δ) Συνταξιοδότηση Λόγω Θανάτου - νέοι ασφαλισμέ-
νοι υπαγωγή μετά την 1.1.1993.

1.- Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιού-
χου του Ταμείου που έχει υπαχθεί στην ασφάλιση μετά 
την 1.1.1993 δικαιούνται σύνταξης τα μέλη της οικογέ-
νειάς τους υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνταξιοδο-
τούνται για την αιτία αυτή από τον κύριο φορέα κοινω-
νικής ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων 
λόγω θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης, 
που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω γήρατος ή 
αναπηρίας ή θα δικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος, αν 
κατά την ημερομηνία θανάτου του είχε καταστεί ανάπη-
ρος, και ορίζεται ως ποσοστό αυτής ως εξής:

2.- Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της βασικής 
σύνταξης.

2.1.- Για κάθε τέκνο ποσοστό 25% της βασικής σύντα-
ξης, (αρ. 31 παρ. 1 ν. 2084/1992).

2.2.- Το σύνολο των συντάξεων του χήρου ή της χήρας 
και των τέκνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της 
σύνταξης του θανόντα, εάν συμβεί αυτό η σύνταξη κάθε 
δικαιούχου μειώνεται αναλόγως.

2.3.- Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου 
των δικαιούχων δε μπορεί να είναι κατώτερο από το 80% 
του ποσού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
ούτε ανώτερο του 100% αυτού.

2.4.- Εάν δικαιούχος είναι τέκνο ορφανό και από τους 
δύο γονείς, η σύνταξη του διπλασιάζεται (διπλάσιο ποσο-
στό από αυτό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου), 
εκτός αν δικαιούται σύνταξης και από τους δύο γονείς, 
(άρθ. 31 παρ. 1 ν. 2084/1992).

2.5.- Το ποσό της σύνταξης του χήρου ή της χήρας 
μετά τη λήξη της τριετίας χορηγείται μειωμένο κατά 50% 
εφόσον εργάζεται ή συνταξιοδοτείται μέχρι το 65° έτος 
της ηλικίας του και από το 65° έτος και μετά χορηγείται 
μειωμένο κατά 30%.

2.6.- Σε όλες τις περιπτώσεις σύνταξης θανάτου έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 62 ν. 2676/1999 όπως 
ισχύει μετά το ν. 3385/2005 και σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 13 ν. 3863/2010.

Ε) Συνταξιοδότηση με βάση τα ΒΑΕ
Για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 01.01.1993) 

που συνταξιοδοτούνται με βάση τα ΒΑΕ, το ποσό της 
σύνταξης για το οποίο έχουν καταβληθεί οι πρόσθετες 
λόγω ΒΑΕ εισφορές αυξάνεται κατά 20%.

ΣΤ) Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας
1.- Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ακολου-

θούνται τα ποσοστά αναπηρίας, που ισχύουν στον κύριο 
φορέα και χορηγείται αντίστοιχο ποσό σύνταξης με αυτό 
που χορηγεί ο κύριος φορέας.

2.- Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερο της σύνταξης, που αντιστοιχεί σε 
χρόνο ασφάλισης 15 ετών.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.- Το δικαίωμα στη σύνταξη δεν υπόκειται σε παρα-
γραφή.

2.- Οι συντάξεις απονέμονται από το Δ.Σ. του Ταμείου 
ύστερα από αίτηση, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. από τον 
ενδιαφερόμενο ή νόμιμο πληρεξούσιο αυτού. Με γενικές 
αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζονται τα πιστοποιητικά και 
τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να υπο-
βάλλει ο ασφαλισμένος στο Ταμείο για την απονομή της 
σύνταξης, ο χρόνος υποβολής των ανωτέρω εγγράφων 
και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης του ασφαλισμέ-
νου με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.

3.- Σε περίπτωση ελλείψεως κάποιου εκ των δικαιο-
λογητικών το Ταμείο υποχρεούται να ειδοποιήσει χω-
ρίς χρονοτριβή τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τις 
ελλείψεις.

4.- Η σύνταξη καταβάλλεται στον δικαιούχο την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Με απόφαση του Δ.Σ. δύ-
ναται να ορισθεί άλλη ημέρα καταβολής της σύνταξης.

5.- Συντάξεις που οφείλονται σε αποβιώσαντα συνταξι-
ούχο καταβάλλονται στους κληρονόμους του σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

6.- Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφα-
λισμένου κλείνει εντός 10 ημερών από την έκδοση της 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί 
καταβολής της παροχής και το χρηματικό ποσό που υπάρ-
χει σε αυτόν μεταφέρεται στον τροφοδότη λογαριασμό 
για την καταβολή των προκαθορισμένων παροχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.- Το οικονομικό σύστημα, που ακολουθείται, είναι το 
κεφαλαιοποιητικό.

2.- Υποχρεωτικός έλεγχος του Ταμείου από ορκω-
τούς ελεγκτές διενεργείται μια φορά το χρόνο, ενώ με 
απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να διενεργηθεί και έκτακτος 
έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους.

3.- Η οικονομική χρήση του "ΕΤΕΑΠΕΠ" είναι δωδεκά-
μηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4.- Η πρώτη οικονομική χρήση του Ταμείου λήγει την 
31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την ίδρυσή του.

5.- Το Ταμείο υποβάλλει ετησίως μέχρι την 31η Μαρ-
τίου στην "Εθνική Αναλογιστική Αρχή":

α. Ισολογισμό.
β. Λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε 

κίνδυνο-παροχή.
γ. Ετήσια έκθεση διοίκησης.
δ. Αναλογιστική έκθεση.
ε. Έκθεση ορκωτών λογιστών.
6.- Το Ταμείο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυ-
κλοφορίας και σε μια οικονομική εφημερίδα τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των 
ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνι-
κής Αναλογιστικής Αρχής.
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7.- Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού καθώς 
και η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετατρεπόμενου 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΕΤΕΑΠΕΠ) του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) απογράφεται από τη Διοίκησή 
του και περιέχεται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία 
κατάργησης του στο ΕΤΕΑΠΕΠ αφού συνταχθεί πρωτό-
κολλο παράδοσης παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε θέμα που αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλί-
ων και γενικότερα τη λογιστική οργάνωση του Ταμείου 
ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, σε 
συνδυασμό με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

1.- Το Ταμείο εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
προκαθορισμένων, μη εγγυημένων παροχών. Σε κάθε 
ασφαλισμένο, που πληροί τις προϋποθέσεις, που αναφέ-
ρονται στο παρόν καταστατικό απονέμεται επικουρική 
σύνταξη.

2.- «Τροφοδότης λογαριασμός» καλείται ο λογαρια-
σμός στον οποίο κατατίθενται οι πόροι του Ταμείου και 
από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι παροχές που χορη-
γεί το Ταμείο. Ο λογαριασμός αυτός τροφοδοτεί και το 
αποθεματικό της παρ. 1 του άρθρου 33 για τις δαπάνες 
λειτουργίας.

2.1.- Ο τροφοδότης λογαριασμός, αφαιρουμένων των 
δαπανών λειτουργίας του Ταμείου, επιμερίζεται ετησίως 
σε ποσά ευθέως ανάλογα με τα ποσά των συσσωρευμέ-
νων δικαιωμάτων παροχών:

α) των ενεργών ασφαλισμένων,
β) των ανενεργών ασφαλισμένων και
γ) των συνταξιούχων.
3.- «Ατομικές Μερίδες» καλούνται οι τηρούμενοι ανά 

ασφαλισμένο και συνταξιούχο πίνακες, που απεικο-
νίζουν σε χρηματικό ποσό το εκάστοτε αναλογιστικό 
συσσωρευμένο δικαίωμα εκάστου εξ αυτών με βάση το 
εκάστοτε ύψος της περιουσίας του Ταμείου, που προο-
ρίζεται για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων 
προς αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.- Το Ταμείο από 01/01/2018 δημιουργεί αποθεματικό 
που αφορά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας. Το 
αποθεματικό αυτό σχηματίζεται από το 5% των ετήσιων 
συνολικών εισφορών. Σε περίπτωση που το ανωτέρω 
αποθεματικό δεν επαρκεί, το Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί 
να προβεί σε αναπροσαρμογή του ανωτέρω ποσοστού 
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση που θα συνοδεύ-
εται από αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη και μετά την 
σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Ει-
δικότερα όμως για το πρώτο έτος της λειτουργίας του 

Ταμείου οι δαπάνες δύνανται να ανέλθουν μέχρι το 5,9% 
επί των ετήσιων συνολικών εισφορών.

2.- Οι δαπάνες λειτουργίας, στις οποίες δεν λογίζονται 
εκείνες που αφορούν την εν γένει παρακολούθηση του 
χαρτοφυλακίου του Ταμείου καθώς και οι αποσβέσεις 
της ακίνητης περιουσίας η οποία δεν ιδιοχρησιμοποιεί-
ται, περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

2.1.- Τα έξοδα για τις αμοιβές του Προέδρου, του Αντι-
προέδρου καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2.- Τη μισθοδοσία του προσωπικού του Ταμείου.
2.3.- Τις αμοιβές τρίτων συμβούλων ενδεικτικά: ανα-

λογιστών, ορκωτών ελεγκτών, εσωτερικών ελεγκτών, 
διαχειριστών κινδύνου, νομικών και λοιπών συμβούλων.

2.4.- Τη δημιουργία και συντήρηση μητρώου ασφα-
λισμένων.

2.5.- Το κόστος ενημέρωσης των ασφαλισμένων και 
συνταξιούχων.

2.6.- Τη λογιστική και ηλεκτρονική οργάνωση του Τα-
μείου.

2.7.- Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του γρα-
φείου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου, 
και των τυχόν υποκαταστημάτων του.

ΑΡΘΡΟ 34
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες λει-
τουργεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 
7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α 160/11.07.2002) (όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3385/2005 ΦΕΚ Α΄ 
210/19.08.2005 και το άρθρο 180 του ν. 4261/2014 ΦΕΚ 
Α΄ 05.05.2014 όπως εκάστοτε ισχύουν) και τις εκάστο-
τε σχετικές ισχύουσες διατάξεις, καθώς επίσης και της 
υπουργικής απόφασης Φ.Επαγγ.ασφ./οικ. 16/9-4-2003 
(ΦΕΚ Β΄ 462/17.4.2003) και το δίκαιο της ΕΕ. Οι επενδύ-
σεις των κεφαλαίων διέπονται από τις αρχές της συνετής- 
συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιό-
τητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται 
η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποί-
ησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθ-
μός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 
Αναλογιστή του Ταμείου και διατηρείται σε επίπεδα που 
αντισταθμίζουν την επικινδυνότητα των υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 35
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.- Για τον υπολογισμό και την κάλυψη με ασφαλιστική 
τοποθέτηση των αποθεματικών, καθώς και για τις επεν-
δύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
15, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του 
ν. 3385/2005) και 16 του ν. 3029/2002, οι κατ' εξουσιο-
δότηση του ανωτέρω νόμου εκδιδόμενες υπουργικές 
αποφάσεις και οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

Εφαρμόζονται, ειδικότερα, οι αρχές της συνετής, συ-
ντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότη-
τας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται 
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η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποί-
ησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η διατή-
ρηση σε χαμηλά επίπεδα του βαθμού επικινδυνότητας 
του χαρτοφυλακίου.

2.- Το Ταμείο δεν παρέχει στα μέλη του καμία επενδυ-
τική ή βιομετρική εγγύηση.

3 - Το Ταμείο συνεργάζεται με εξειδικευμένο αναλογι-
στή και νομικό σύμβουλο για την παρακολούθηση και 
την υποστήριξη των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς 
και για την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων προς 
έγκριση από την "Εθνική Αναλογιστική Αρχή".

4.- Το Δ.Σ. μεριμνά για τη δημιουργία επενδυτικού 
κανονισμού στα πλαίσια των αναφερόμενων στην πα-
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.- Τα μαθηματικά αποθέματα αντιστοιχούν στο σύ-
νολο των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του Ταμείου, 
όπως αυτές απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.

2.- Το Ταμείο δημιουργεί μαθηματικό απόθεμα, το 
ύψος του οποίου είναι ίσο με τις συσσωρευμένες υπο-
χρεώσεις του Ταμείου προς τους ενεργούς ασφαλισμέ-
νους, τους ανενεργούς ασφαλισμένους και τους συντα-
ξιούχους. Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος 
χρησιμοποιείται ο τροφοδότης λογαριασμός, ο οποίος 
επιμερίζεται σε ποσά ευθέως ανάλογα με τα ποσά των 
τριών παραπάνω κατηγοριών συσσωρευμένων δικαιω-
μάτων και των δαπανών λειτουργίας του Ταμείου.

3.- Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική το-
ποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος γίνονται κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 
του ν. 3029/2002 (όπως η παρ. 15 αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 12 του ν. 3385/2005) και όπως αυτές εκάστο-
τε ισχύουν, κατ' εφαρμογή της Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ. 16/
9-4-2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και του Κοινοτικού Δικαίου, 
όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 37
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

1.- Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με 
ασφαλιστική τοποθέτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου αποφασίζει για τη διαχείριση των επενδύσεων 
την οποία μπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να ανα-
θέσει σε διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα, 
οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούμενες από τη νομοθε-
σία άδειες, σε κάθε όμως περίπτωση στο πλαίσιο των 
προβλεπομένων από τον Κανονισμό Επενδύσεων του 
Ταμείου.

2.- Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ταμείου ακο-
λουθούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς επενδυτικούς 
περιορισμούς που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 
15 του ν. 3029/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 12 του ν. 3385/2005 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ' 
εφαρμογή της Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ. 16/9-4-2003 απόφασης 
του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας, του Κοινοτικού Δικαίου, όπως ενσωματώνεται στην 

Εθνική Νομοθεσία και του κανονισμού επενδύσεων του 
Ταμείου.

3.- Από τις μηνιαίες εισφορές, που καταβάλλονται για 
τους ασφαλισμένους στο Ταμείο, αφαιρούνται πρώτα τα 
απαιτούμενα ποσά για τις δαπάνες λειτουργίας σύμφωνα 
με το άρθρο 33 του παρόντος και το υπόλοιπο διατίθεται 
προς επένδυση.

4.- Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτη-
ση από το Ταμείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, 
εφόσον πωλητές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς και 
εταιρείες, στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι ιδρυτές, 
μέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφα-
λαίου των εν λόγω εταιριών. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής 
απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από 
τα ως άνω πρόσωπα εντός των προηγούμενων δώδεκα 
(12) μηνών από τη μεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 38
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι δυ-
νατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται 
σύμφωνα με τα περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφί-
ας οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 7 του παρόντος 
και με κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμ-
φωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπει 
ο νόμος για την ίδρυση του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.- Με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 7 του παρόντος και 
με κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυ-
νατή η ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, ή Ομοσπονδίες ομοειδών 
Ταμείων, επιχειρησιακού κλαδικού ή άλλου επιπέδου, 
της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύ-
λαξη του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ εφόσον 
τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη ή προάσπιση 
των στόχων του Ταμείου.

2.- Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή Ταμεία απαι-
τείται καταχώρηση του τροποποιημένου Καταστατικού 
στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ο 
νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή ο νέος φορέας 
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες 
συνεχίζονται από το ενοποιημένο “ΤΕΑ” χωρίς διακοπή.

ΑΡΘΡΟ 40
ΔΙΑΣΠΑΣΗ

Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούμενου 
άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του ΕΤΕΑΠΕΠ σε περισ-
σότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), 
εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.- Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΠΕΠ και μέχρι την ανάδειξη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, το 

Ταμείο διοικείται από 9μελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
ορίζονται ως εξής:

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Πρόεδρος Κοντουσιάδης Παναγιώτης του Θεοδοσίου Καμπάς Ελευθέριος του Κων/νου 
2. Αναπληρωτής
Πρόεδρος Σπυράντης Θεοδόσιος του Άγγελου Κεραμιδάς Αντώνιος του Δημητρίου 

3. Αντιπρόεδρος Ζήλλης Ιωάννης του Ανδρέα Μήλιος Αγάπιος του Δαμιανού 
4. Αναπληρωτής
Αντιπρόεδρος Κατσίκας Αλέξανδρος του Μιχαήλ Παναγιωτίδης Θεόφιλος του Κοσμά 

5. Μέλος Μητρόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου Κυλώνης Ευάγγελος του Γεωργίου 
6. Μέλος Μάρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου Θεμελιώτης Δημήτριος του Θεοδώρου 
7. Μέλος Ρώσσης Καίσαρας του Μάρκου Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Φωτίου 
8. Μέλος Παπασταθόπουλος Νικόλαος του Θεμιστοκλή Γεωργαντής Παναγιώτης του Ιωάννη 
9. Μέλος Περουτσέας Παναγιώτης του Νικολάου ΚρασσάςΘεοδόσιος του Αποστόλου 

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

3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή:
3.1.- Μεριμνά για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των 

διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια διοικητική αρχή, κατά τη διαδικασία της 
έγκρισης του.

3.2.- Πράττει ό, τι απαιτείται για τη λειτουργία του Ταμείου κατά το χρονικό διάστημα από την έγκριση και δημο-
σίευση του Καταστατικού στο ΦΕΚ.

3.3.- Πράττει ό, τι απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου από την έναρξη της λειτουργίας του και μέχρι 
τη συγκρότηση του πρώτου ΔΣ του Ταμείου, όπως στο παρόν ορίζεται. Ενδεικτικά μπορεί να συνάπτει συμβάσεις 
μίσθωσης εργασίας με το προσωπικό, που θα απασχοληθεί στο Ταμείο, να καθορίζει αμοιβή ή αποζημίωση για τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ανάλογη με αυτήν που προβλέπεται για τα μέλη του Δ.Σ., να εκμισθώνει χώρους, να 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την χρήση των ίδιων ακινήτων, να προβαίνει στις απαραίτητης ενέργειες 
για το άνοιγμα λογαριασμών στις Τράπεζες, για τη μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας στο όνομα του Ταμείου, για τη 
μεταφορά των τραπεζικών λογαριασμών του Τομέα «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαι-
οειδών» του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)» στο όνομα του Ταμείου, 
στην πληρωμή των συντάξεων των συνταξιούχων, στην τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων, στοιχείων, μητρώων, κ.λπ.

3.4.- Μεριμνά για τη σύνταξη των ισολογισμών του ως άνω μετατρεπόμενου τομέα, που δεν έχουν συνταχθεί.
3.5.- Πράττει, προκειμένου να συγκροτηθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός εύλογου χρόνου από τη δημο-

σίευση του παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο έτη.
3.6.- Εκδίδει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Επενδύσεων, εντός ευλόγου χρόνου από 

τη συγκρότησή της. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας θα ρυθμίζει κάθε θέμα, που αφορά στη διοικητική 
και οικονομική οργάνωση του Ταμείου και τη λογιστική λειτουργία του. Ο Κανονισμός Επενδύσεων θα συνταχθεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ (άρθρο 35) του παρόντος. Μέχρις ότου συνταχθούν ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κανονισμός Επενδύσεων τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις της Προσω-
ρινής Διοικούσας Επιτροπής και στη συνέχεια του Δ.Σ.

3.7.- Δύναται να εκδώσει τον Κανονισμό Παροχών, που θα εξειδικεύει τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, 
τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, τον χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και τον 
τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμενα σύνταξης πρόσωπα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, την έναρξη και λήξη 
των παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. Μέχρις ότου συνταχθεί ο Κανονισμός Παροχών τα σχετικά 
θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και στη συνέχεια του ΔΣ κατ' εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος και της ασφαλιστικής νομοθεσίας του μετατρεπόμενου Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) του ΤΕΑΙΤ, εφόσον συνάδουν με το παρόν καταστατικό.

3.8.- Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Ταμείου η σύνταξη μπορεί να μην καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα κάθε μήνα στον δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο του αλλά σε άλλη ημέρα του μήνα που θα καθορίσει η Προ-
σωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
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Β. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 και 3 του 
παρόντος ποσοστά εισφορών εργοδότη θα ισχύσουν 
από την πρώτη ημέρα του πρώτου μηνός του ημερολο-
γιακού εξαμήνου εντός του οποίου θα δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης 
του παρόντος καταστατικού.

Γ. Εντός το αργότερο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος τροποποιημένου καταστατικού στο 
ΦΕΚ, το Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούται να διενεργήσει 
αρχαιρεσίες ώστε να προκύψει νέο Δ.Σ. νέας θητείας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του 
παρόντος.

Δ. Εάν η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης έγκρι-
σης του κατά τα ανωτέρω τροποποιημένου καταστατι-
κού στο ΦΕΚ πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της θητείας 
του ισχύοντος Δ.Σ., η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυ-
τοδίκαια μέχρι την ανάδειξη νέου Δ.Σ. σύμφωνα με την 
ως άνω παρ. Γ.

ΑΡΘΡΟ 42
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο ΕΤΕΑΠΕΠ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών» (ΕΤΕΑΠΕΠ) του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)» οι ασφαλισμένοι του ΝΠΔΔ 
καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΠΕΠ και διέπονται 
από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας και τις διατάξεις της 
νομοθεσίας όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι συνταξι-
ούχοι καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ το οποίο 
βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύνταξής τους 
και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης 
ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 43 άρθρα, ανα-
γνώσθηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και κωδικοποιήθηκε 
από το Δ.Σ. του Ταμείου. Το παρόν καταστατικό θα ισχύει 

από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως - τ.Β΄.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους 
είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 
πράξης. Όλα τα παραπάνω τα δήλωσαν οι εμφανισθέ-
ντες και, σύμφωνα με την αίτηση τους και τις δηλώσεις 
τους, εγώ, η συμβολαιογράφος, συνέταξα για βεβαίωση 
και μαρτυρία την πράξη αυτή σε εξήντα (60) φύλλα, την 
οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανι-
σθέντες, οι οποίοι την άκουσαν καλά, επιβεβαίωσαν όλο 
το περιεχόμενο της και την υπέγραψαν νόμιμα, αυτοί και 
εγώ η συμβολαιογράφος.

Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 2,00 ευρώ στο πρωτότυπο 
και μεγαρόσημο 4,00 ευρώ στα αντίγραφα. Για δικαιώ-
ματα της παρούσας πράξης, καθώς και για δικαιώματα 
εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν εννιακόσια 
ενενήντα τέσσερα (994,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων 
δικαιωμάτων παρακρατήθηκε φόρος μισθωτών υπηρε-
σιών 20% από εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα 
λεπτά (198,80). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
251 του ν. 4281/2014 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις 
της ΠΟΛ 1126/17-6-2014 δεν εισπράχθηκε Φ.Π.Α.

Οι Εμφανισθέντες

Θεοδόσιος Σπυράντης
Νικόλαος Παπασταθόπουλος

Η Συμβολαιογράφος

Ελισσάβετ Μωραΐτου

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή και το καταστατικό να δημοσιευθούν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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