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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.51020/24814/288
Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού του Επαγγελ−

µατικού Ταµείου Ασφάλισης Οικονοµολόγων − Ν.Π.Ι.Δ. 
(Ε.ΤΑ.Ο. − Ν.Π.Ι.Δ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του 

Ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51 και 52 του Π.Δ. 

63/2005 (Α/1998) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

3. Την υπ’ αριθµ. 2876/07−10−2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) «Αλ−
λαγή τίτλου Υπουργείων». 

4. Το Π.Δ. 63/17−6−2011 (ΦΕΚ 145Α΄) «Διορισµός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την εκπονηθείσα αναλογιστική µελέτη.
6. Το υπ’ αριθµ. 1692/06−07−2011 συµβολαιογραφικό 

έγγραφο. 
7. Την σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής 

Αρχής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθµ. οικ. 504/12.10.2011 
έγγραφό της. 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού του 
Επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισης Οικονοµολόγων 
− Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.ΤΑ.Ο. − Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο τρο πο ποιήθηκε 
µε το αριθ. 1692/6−7−2011 συµβολαιογραφικό έγγραφο, 
το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η Συµβολαιογράφος 
Αθηνών Ευαγγελία Ζαχαροπούλου.

-
ΑΡΙΘΜΟΣ 1692

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Ιουλίου 
του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Τετάρτη, 
στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό 
Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 294, ιδιοκτησίας μου, 

παρουσιάσθηκε σ’ εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών 
με έδρα την Αθήνα και κάτοικο Γλυφάδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΑΛΛΙΑΡΧΗ (ΑΦΜ 034191510 −
Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο 
Κωνσταντίνος Τζινιέρης του Νικολάου και της Ελένης, 
οικονομολόγος, που γεννήθηκε την 28/10/1944 στα Λα−
γκάδια Αρκαδίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Λε−
οντίου αρ. 109, κάτοχος του υπ’ αριθ. Ξ 363899 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 16/5/1987 
από το Α.Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 009611780 της Δ.Ο.Υ. 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν 
ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος 
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Επαγ−
γελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων − Ν.Π.Ι.Δ.» 
(Ε.Τ.Α.Ο − Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μητρο−
πόλεως αρ. 12−14, με Α.Φ.Μ. 999320850 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθη−
νών, το οποίο θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία 
«το Ταμείο», δυνάμει του υπ’ αριθ. 61/8−7−2009 πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου αυτού, ακριβές 
απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Το 
ταμείο αυτό συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 22873/26−7−2004 
καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Αναστασίου Ελ. Μουσογιάννη, το οποίο εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθ. Φ 51020/20163/292/26−8−2004 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και δημοσιεύθηκε μαζί με την εγκριτική αυτή απόφαση 
στο υπ’ αριθ. 1307/26−8−2004 ΦΕΚ (Τεύχος Β΄), αντίγρα−
φο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο 
καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το δε 
ισχύον Διοικητικό της Συμβούλιο εξελέγη την 11/6/2009 
όπως προκύπτει από το από 11/6/2009 Πρακτικό της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Ταμείου, ακριβές 
αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με τε−
τραετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του 
άνω αναφερόμενου υπ’ αριθ. 61/2009 πρακτικού του, και 
το οποίο Ταμείο δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει, ούτε έχει 
κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτωχεύσεως ούτε έχει 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι 
σήμερα, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του παριστα−
μένου στο παρόν νομίμου εκπροσώπου του.

Ο εμφανισθείς, με την εκτεθείσα ιδιότητα του ζήτη−
σε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι 
δυνάμει του υπ’ αριθ. 4/11−3−2009 πρακτικού της Γενικής 
συνέλευσης του Ταμείου, ακριβές αντίγραφο του οποίου 
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προσαρτάται στο παρόν, προτάθηκε η τροποποίηση 
των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 
29, 30, 31, 32, 37, 43, 49 και 51 του καταστατικού του 
Ταμείου, η κατάργηση του άρθρου 28 και η προσθήκη 
νέων άρθρων για την δημιουργία Κλάδου Σύνταξης ως 
και η Κωδικοποίηση του Καταστατικού και αποφασί−
σθηκε η διεξαγωγή πανελλαδικής μυστικής ψηφοφορίας 
μεταξύ άλλων θεμάτων και για την τροποποίηση αυτή, 
η οποία ψηφοφορία διεξήχθη την 11/6/2009 κατά την 
οποία ψηφίσθηκαν με την πλειοψηφία του άρθρου 13 
του καταστατικού όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις του 
καταστατικού, όπως προκύπτει από το από 11/6/2009 
Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του 
Ταμείου ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται 
στο παρόν.

Κατόπιν αυτού ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα υπό την 
οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, δηλώνει ότι 
τροποποιεί το καταστατικό του Ταμείου σύμφωνα με 
την άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών 
του Ταμείου, όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε και συ−
μπληρώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής. Ειδικότερα:

Α) Τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 
20, 23, 24 και 27 του καταστατικού του Ταμείου, όπως 
ψηφίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μελών του 
Ταμείου και στην συνέχεια διορθώθηκαν και εγκρίθηκαν 
από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ήτοι ως εξής:

Άρθρο 1 

Σύσταση − Επωνυμία − Έδρα − Σφραγίδα

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Επαγ−
γελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων − Ν.Π.Ι.Δ.» 
(Ε.Τ.Α.Ο − Ν.Π.Ι.Δ.).

2. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160), όπως εκάστοτε ισχύουν, 
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων υπουργι−
κών αποφάσεων και από το κοινοτικό δίκαιο. Υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής.

3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η 
επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της 
χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η 
επωνυμία του Ταμείου είναι «Occupational Insurance 
Fund for Economists».

4. Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του 
Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται στους δήμους της 
αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται 
τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα 
από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το Διοικητικό Συμ−
βούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη 
του δικαιούνται να εκπροσωπούν το Ταμείο εν γένει ή 
σε ορισμένου μόνον είδους πράξεις.

6. Το Ταμείο λειτουργεί πανελλαδικά. Με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκα−
ταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να 
διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της 
Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοι−

νοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

7. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού 
και στο μέσο το έτος ίδρυσής του (2004). 

Άρθρο 2 

Σκοπός − Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

1. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλι−
σμένους του επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, 
πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων 
του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο 
Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:

(α) Ο Κλάδος Εφάπαξ
(β) Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας και
(γ) Ο Κλάδος Σύνταξης.
3. Οι ως άνω Κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και 

οικονομική αυτοτέλεια.
4. Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος ενώ 
από τον Κλάδο Σύνταξης, σύνταξη σε περίπτωση που 
ο ασφαλισμένος το ζητήσει αντί για την καταβολή του 
εφάπαξ.

5. Από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας χορηγείται εφάπαξ 
παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπη−
ρίας και του θανάτου.

Άρθρο 3 

Μέλη του Ταμείου − Όροι εγγραφής 

1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν τα μέλη του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου και τα πρόσωπα που ασκούν 
το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού κατόπιν σχετι−
κής αδείας που τους έχει χορηγηθεί από το Οικονομικό 
Επιμελητήριο, απασχολούμενοι στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Τομέα ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επί−
σης δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν οι μόνιμοι 
υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργα−
σίας αορίστου χρόνου του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
και του Ταμείο (ΕΤΑΟ).

2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
3. Η ασφάλιση στο Ταμείο χωρεί τόσο για τον Κλάδο 

Εφάπαξ ή Σύνταξης, όσο και για τον Κλάδο Αλληλο−
βοήθειας.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
μείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εγγραφή στο Ταμείο.

5. Η έναρξη ασφάλισης κάθε μέλους στο Ταμείο αρ−
χίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή 
η αίτηση του περί εγγραφής, είναι δε η 1η Απριλίου, 
εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου από 1η Ιανουαρίου ως 31 
Μαρτίου, η 1η Ιουλίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γί−
νεται δεκτή από 1η Απριλίου ως 30 Ιουνίου, η 1η Οκτω−
βρίου, εφόσον η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1π 
Ιουλίου ως 30 Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου, εφόσον 
η αίτηση εγγραφής γίνεται δεκτή από 1η Οκτωβρίου ως 
31 Δεκεμβρίου.

6. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύ−
λακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού από τον 
αιτούντα.
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Άρθρο 4 

Μητρώο ασφαλισμένων 

1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα 
με τον ενιαίο τύπο μητρώου της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Μητρώο τηρείται σε μηχα−
νογραφικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται τα ακό−
λουθα ιδίως στοιχεία: 

α. τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου. 
β. τα ποσά των εισφορών που κατά βάλλει ο κάθε 

ασφαλισμένος και ο χρόνος καταβολής τους.
3. Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αί−

τηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, 
ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Άρθρο 5

Διαγραφή

1. Διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) Επί υποβολής από τον ασφαλισμένο αίτησης δια−
γραφής του από το Ταμείο ή από τον Κλάδο εφάπαξ 
του Ταμείου.

β) Επί καταβολής της εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο 
Εφάπαξ του Ταμείου. Η απονομή εφάπαξ παροχής από 
τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας του Ταμείου δεν συνεπά−
γεται τη διαγραφή από το Ταμείο, αλλά μόνον την λήξη 
της ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας και την 
έναρξη της καταβολής της παροχής από τον Κλάδο 
Σύνταξης του Ταμείου.

γ) Επί μη καταβολής τεσσάρων τριμηνιαίων εισφο−
ρών

2. Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις περιπτώ−
σεις α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου από 
την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής.

3. Το μέλος που διαγράφεται δικαιούται είτε (α) να 
μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο ταμείο επαγ−
γελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της 
απασχολήσεώς του, είτε (β) να λάβει την παροχή του 
Κλάδου Εφάπαξ, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του παρόντος. Εφόσον 
και για όσο χρόνο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
αυτές, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του 
παρόντος.

Άρθρο 6 

Δικαιώματα των μελών 

Τα μέλη του Ταμείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώμα−
τα: 

1. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Τα μέλη του Ταμείου 
έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. 

2. Δικαίωμα ενημέρωσης. 
Κάθε μέλος έχει έναντι του Ταμείου δικαίωμα ενη−

μέρωσης: 
α. για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι 

του Ταμείου. 
β. για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέ−

τρους της ασφαλιστικής του σχέσης.
γ. για τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το 

καθεστώς ασφάλισης του στο Ταμείο.

δ. για την πραγματική χρηματοδότηση των δικαιωμά−
των του σε παροχές.

ε. για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερ−
ματισμού της απασχόλησής του ή αλλαγής της επαγ−
γελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από 
το Ταμείο.

στ. για τις ρυθμίσεις περί μεταφοράς των δικαιωμά−
των του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. 

ζ. για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
3. Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα.
3.1. Κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα των 

ακόλουθων εγγράφων:
α. του Ισολογισμού 
β. του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για 

κάθε κίνδυνο−παροχή
γ. της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ. της Αναλογιστικής Μελέτης,|
ε. της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών.
3.2. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με υποβολή έγ−

γραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου.

4. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κάθε μέλος του Ταμείου έχει το δικαίωμα του εκλέγειν 

και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμεί−
ου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

5. Δικαίωμα διαγραφής.
Κάθε μέλος του Ταμείου δικαιούται να ζητήσει τη 

διαγραφή του από το Ταμείο, εφόσον έχει ελάχιστο 
χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και 
προειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου περί της ασκήσεως του δικαιώματος του αυ−
τού προ ενός μηνός. Επί αλλαγής της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα 
διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής 
στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς 
την προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου προ ενός μηνός.

6. Μη απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων επί αλλα−
γής επαγγελματικής δραστηριότητας ή διαγραφής από 
το Ταμείο για άλλο λόγο.

Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική δρα−
στηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του από το 
Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να 
μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο ταμείο επαγγελ−
ματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απα−
σχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου 
Εφάπαξ ή του Κλάδου Σύνταξης που του αναλογεί σε 
σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 31, όταν έχει συμπληρώσει 
τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής του 
άρθρου 30 του παρόντος.

Άρθρο 13 

Γενική Συνέλευση − Απαρτία − Πλειοψηφία − 
Αποφάσεις

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ−
νεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας δι−
άταξης, εφόσον στην πρώτη Γενική Συνέλευση είναι 
παρόντα το 1/5 τουλάχιστον των μελών, τα οποία είναι 
ταμειακώς ενήμερα και συγκεκριμένα έχουν καταβάλει 
στο Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα της συνεδρίασης το σύνολο των εισφο−
ρών τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τη 
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λήξη του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου. Αν δεν 
υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, κα−
λείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, μετά από τρεις 
(3) το λιγότερο ημέρες και μέσα σε δέκα (10) το πολύ 
ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη 
αυτή Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των παρόντων μελών του Ταμείου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Κατ’ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης 
περί α) Τροποποίησης του Καταστατικού,

β) Ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελ−
ματικής Ασφάλισης,

γ) Σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Τα−
μεία Επαγγελματικής Ασφάλισης,

εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέ−
λευση, καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εφό−
σον είναι παρόντες το 1/30 τουλάχιστον των ταμεια−
κά ενήμερων μελών του Ταμείου. Στην δεύτερη αυτή 
Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων 
αποφασίζεται η διεξαγωγή πανελλαδικής μυστικής ψη−
φοφορίας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεσμεύει 
τη Γενική Συνέλευση εφόσον υπέρ της πρότασης της 
τροποποίησης του Καταστατικού ή της ενοποίησης του 
Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 
ή της σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα 
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ψήφισε το 1/2 των 
μελών του Ταμείου. 

4. Επιπλέον, κατ’ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης περί

α) Άρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ. 
β) Ανακλήσεως μελών του Δ.Σ.,
γ) Διάσπασης ή Διάλυσης του Ταμείου,
δ) Τρόπου διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης 

σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου,
απαιτείται η παρουσία στην Γενική Συνέλευση του 1/3 

των ταμειακά ενήμερων μελών του Ταμείου και απόφα−
ση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων για διεξαγω−
γή πανελλαδικής μυστικής ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας δεσμεύει τη Γενική Συνέλευση εφόσον 
υπέρ της πρότασης άρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ., 
ανακλήσεως μελών Δ.Σ., διάσπασης ή διάλυσης του Τα−
μείου και περί του τρόπου διανομής του προϊόντος 
της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, 
ψήφισε το 1/2 των μελών του Ταμείου.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου η ψηφοφορία διεξάγεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 του παρόντος.

Άρθρο 14 

Διοικητικό Συμβούλιο − Σύνθεση − Θητεία − 
Αρμοδιότητες

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη. Κατ’ εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου αποτελείται από δεκατρία (13) 
μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου για 
τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι 6 
μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε πράξη 
που αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στη διαχείριση 
της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του 
σκοπού του Ταμείου. Υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου 
συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμο−
διότητες: (α) μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου 
μαθηματικού αποθέματος του Κλάδου Εφάπαξ και του 
κλάδου Σύνταξης του Ταμείου και την κάλυψη του με 
ασφαλιστική τοποθέτηση κατά το άρθρο 25 του πα−
ρόντος, επενδύει την περιουσία του Ταμείου κατά το 
άρθρο 26 του παρόντος και χαράσσει την επενδυτική 
πολιτική του Ταμείου.

(β) επιλέγει την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης του 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Ταμείου και της αναθέτει με 
σύμβαση τη διαχείριση αυτού, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 27 του παρόντος. 

(γ) παύει την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης του Αμοι−
βαίου Κεφαλαίου του Ταμείου με αιτιολογημένη από−
φαση, αφού λάβει υπόψη την γνώμη της Επενδυτικής 
Επιτροπής.

(δ) μεριμνά για τον σχηματισμό των αποθεμάτων 
μη δεδουλευμένων εισφορών και εκκρεμών ζημιών 
του Κλάδου Αλληλοβοήθειας και την κάλυψή τους με 
ασφαλιστική τοποθέτηση κατά τα άρθρα 36 και 37 του 
παρόντος.

(ε) διαχειρίζεται το ίδιο ή αποφασίζει την ανάθεση 
της διαχείρισης των επενδύσεων του Κλάδου Αλληλο−
βοήθειας σε διαχειριστές επενδύσεων ή θεματοφύλακες 
κατά το άρθρο 37 του παρόντος.

(στ) σχηματίζει το περιθώριο φερεγγυότητας του 
Κλάδου Αλληλοβοήθειας κατά το άρθρο 38 του πα−
ρόντος.

(ζ) μεριμνά για την πλήρη αντασφαλιοτική κάλυψη 
του Κλάδου Αλληλοβοήθειας κατά το άρθρο 39 του 
παρόντος.

(η) καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτι−
κή πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του παρόντος.

(θ) συγκροτεί την Επενδυτική Επιτροπή, κατά το άρ−
θρο 19 του παρόντος, και ανακαλεί, παύει ή αίρει την 
εμπιστοσύνη του στα μέλη αυτής.

(ι) αποφασίζει για την εγγραφή μελών στο Ταμείο, 
κατά το άρθρο 3 του παρόντος.

(ια) αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών του Τα−
μείου, κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

(ιβ) κρίνει περί της ύπαρξης αδυναμίας καταβολής 
εισφορών, κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος.

(ιγ) προβαίνει σε όχληση των μελών που δεν καταβά−
λουν την εισφορά στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας, ενη−
μερώνοντάς τα για τις συνέπειες της μη καταβολής 
αυτής.

(ιδ) αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των 
μελών του κατά το άρθρο 47 του παρόντος.

(ιε) απονέμει εφάπαξ παροχή ή σύνταξη στους ασφα−
λισμένους του κατά τα άρθρα 30, 31, 32α και 32β καθώς 
και τα άρθρα 40, 41 και 42 του παρόντος.

(ιστ) συντάσσει τον προϋπολογισμό και την ετήσια 
έκθεση διοικήσεως του Ταμείου.

(ιζ) συντάσσει κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια μελέτες 
για τη σχέση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμεί−
ου προς τις υποχρεώσεις του και την ενδεδειγμένη 
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στρατηγική επενδύσεων του Ταμείου με προοπτική όχι 
μικρότερη των δέκα ετών.

(ιη) εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς 
αποτελεσμάτων χρήσεων.

(ιθ) δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και 
σε μία οικονομική τις οικονομικές καταστάσεις, τα πι−
στοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πο−
ρίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

(κ) υποβάλλει ετήσια στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από το 
άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 3029/02 και την Φ.Επαγγ.ασφ./οικ. 
16/9.4.2003 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

(κα) χορηγεί μια φορά τουλάχιστον το έτος με δαπάνη 
του Ταμείου βεβαίωση στα μέλη του για τις καταβληθεί−
σες εισφορές και τα δικαιώματά τους για παροχές.

(κβ) αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά στη λειτουρ−
γία του Ταμείου.

(κγ) ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά το μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου που το ζημίωσε κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος.

(κδ) διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους ανα−
θέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστά−
σεων του Ταμείου.

(κε) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Τα−
μείου, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές, 
λογιστές− φοροτεχνικούς κ.λπ.

(κστ) αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών 
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

(κζ) διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
(κη) συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμεί−

ου ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν 
τη λειτουργία του.

(κθ) καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο και 
για την απονομή των παροχών.

(λ) αποφασίζει και εισηγείται την τροποποίηση ή τη 
συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος καταστατι−
κού στη Γενική Συνέλευση.

(λα) αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των εισφο−
ρών και των δικαιωμάτων εγγραφής καθώς και για την 
αναπροσαρμογή των παροχών του Κλάδου Αλληλο−
βοήθειας.

(λβ) επιμελείται της έκδοσης Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Ταμείου.

(λγ) λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρω−
ση των σκοπών του Ταμείου.

Άρθρο 15

Αρχαιρεσίες

1. Αρχαιρεσίες διενεργούνται για την εκλογή του 
πρώτου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 
Ταμείου καθώς και ανά τετραετία ή σε περίπτωση άρ−
σης της εμπιστοσύνης της Γενικής Συνέλευσης προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργούνται αρχαιρεσίες 
προς ανάδειξη εντεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών από τους κατά 
σειρά επιτυχίας επιλαχόντες, με ψηφοφορία δι’ αλλη−
λογραφίας. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή, υπό την παρουσία νομίμως δι−
οριζόμενου δικαστικού αντιπροσώπου. Εφόσον κατά 
την ημέρα της διενέργειας εκλογών δεν εμφανιστεί 

δικαστικός αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται 
με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια των αρχαιρε−
σιών το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον εκλογικό 
κατάλογο με τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα κατά 
την ημερομηνία αυτή και τον παραδίδει στην Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή. Ειδικά τα νέα μέλη προκειμένου 
να συμπεριληφθούν στον εκλογικό κατάλογο θα πρέπει 
να έχουν καταβάλει στο Ταμείο το σύνολο της πρώτης 
τριμηνιαίας εισφοράς τους έστω και εάν αυτή δεν έχει 
ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη.

2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής. Τα 
μέλη της εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφο−
ρία.

3. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν 
να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι.

4. Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν 
υποψηφιότητα για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υπο−
βάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ταμείου τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς 
ενήμερα. 

5. Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, συντρέχει στο πρόσωπο όσων:

(α) ασκούν ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριότητες, κατά τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος.

(β) είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν 
δημόσιο λειτούργημα.

(γ) δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας 
τους.

(δ) παραπέμφθηκαν με οριστικό βούλευμα για κακούρ−
γημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθή−
κοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική 
δυσφήμιση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) το πολύ 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψη−
φιοτήτων συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλή−
θηκαν, πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στον πίνακα υποψηφίων 
δεν περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι κατά τη 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους 
δεν είναι ταμειακώς ενήμεροι δηλαδή δεν έχουν εξο−
φλήσει το σύνολο των οφειλομένων εισφορών τους. Ο 
πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρ−
χαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα γραφεία 
του Ταμείου, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η ψηφοφορία διεξάγεται την ημερομηνία που ορί−
ζεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα σε όλη την 
Ελλάδα, εντός τριών (3) το πολύ μηνών από τη σύγκληση 
της Γενικής Συνέλευσης.

8. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο αποστέλλει η Κεντρική Εφο−
ρευτική Επιτροπή στα μέλη τουλάχιστον σαράντα (40) 
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. 
Η αποστολή γίνεται με φάκελο εντός του οποίου υπάρ−
χει άλλος φάκελος, που απευθύνεται στην Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή, ο οποίος φέρει σφραγίδα ότι 
έχει καταβληθεί το γραμματόσημο, και ένας ακόμη φά−
κελος, μικρότερος, εντός του οποίου τοποθετείται το 
ψηφοδέλτιο.
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Τα μέλη μπορούν να θέσουν έως τέσσερις (4) σταυρούς 
προτίμησης. Κατ’ εξαίρεση για την ανάδειξη του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου τα μέλη μπορούν 
να θέσουν έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

9. Μετά την ψηφοφορία ή σταυροδοσία τα μέλη απο−
στέλλουν τον φάκελο, στον οποίο περιέχεται, κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το ψηφοδέλ−
τιο εντός μικρότερου φακέλου, συστημένα, με παραλή−
πτη την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Poste Restante 
Αθήνας.

9.α. Οι φάκελοι που φθάνουν, παραμένουν στο Ταχυ−
δρομείο μέχρι τις 2 μ.μ. της ημέρας διεξαγωγής των 
εκλογών που έχει καθορισθεί από την Κεντρική Εφορευ−
τική Επιτροπή, κατά την προκήρυξη των εκλογών.

9.β. Την τελευταία ημέρα της διεξαγωγής των εκλο−
γών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί κάλπες 
στην έδρα του Ταμείου ώστε όσοι επιθυμούν να μπο−
ρούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως κατά τις ώρες από 
9 π.μ. έως 4 μ.μ.

9.γ. Το απόγευμα της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής 
των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παρα−
λαμβάνει τους φακέλους από το Ταχυδρομείο. Κατό−
πιν καταχωρίζει το αναγραφόμενο σε κάθε φάκελο 
ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου στην ονομαστική 
κατάσταση των ψηφισάντων και ταυτόχρονα, διαγρά−
φει το όνομα του ψηφίσαντος στο σχετικό κατάλογο 
ψηφοφόρων του Ταμείου. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον φάκελο αυτό και ρί−
πτει εντός της ψηφοδόχου το περιεχόμενο σε αυτόν 
μικρότερο φάκελο ο οποίος περιέχει και το ψηφοδέλτιο. 
Για το απόρρητο της ψηφοφορίας ανακατώνει όλους 
τους φακέλους που περιέχονται στην ψηφοδόχο. Κατό−
πιν προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων.

10. Εάν το μηχανογραφικό σύστημα του Ταμείου δεν 
έχει την δυνατότητα να βοηθήσει αποτελεσματικά στην 
έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών, δύναται μετά 
από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου την οποία θα εγκρί−
νει η Γενική Συνέλευση να αναθέτει σε αναγνωρισμένη 
Εταιρεία Πληροφορικής (Μηχανοργάνωση) την έκδοση 
των αποτελεσμάτων των εκλογών ύστερα από σχετική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η σύμβαση μεταξύ Μηχανογραφικής Εταιρείας και 
Ταμείου πρέπει να διασφαλίζει το αδιάβλητο των απο−
τελεσμάτων, την ταχύτητα της έκδοσης αυτών και την 
οικονομική ωφέλεια του Ταμείου.

11. Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευ−
τική Επιτροπή ανακηρύσσει τα αναδειχθέντα τακτικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν αναπληρωμα−
τικά μέλη το σύνολο των υπολοίπων υποψηφίων, κατά 
σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με 
κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική 
επιτροπή.

12. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρα−
κτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρα−
κτικό υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα 
ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα 
παραδίδεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, προς φύ−
λαξη στο αρχείο του Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού 
αυτού αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου.

Γίνεται κοινοποίηση στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.
Μέχρι την συγκρότηση του Νέου Δ.Σ. η Διοίκηση 

ασκείται από το απερχόμενο Δ.Σ.

Άρθρο 20

Ασυμβίβαστα μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Επενδυτικής Επιτροπής

Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής 
του Ταμείου και ως εκ τούτου απαγορεύεται:

Η εργασιακή σχέση μέλους του Διοικητικού Συμβου−
λίου ή της Επενδυτικής Επιτροπής, συζύγου ή συγγε−
νούς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας αυτού με την ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται την 
περιουσία του Κλάδου Εφάπαξ, ή του Κλάδου Σύνταξης 
ή του διαχειριστή της περιουσίας του Κλάδου Αλληλο−
βοήθειας του Ταμείου.

Άρθρο 23 

Τρόπος καταβολής της εισφοράς 

1. Η καταβολή της εισφοράς για όλους του κλάδους 
του Ταμείου γίνεται μέσω πάγιας εντολής χρέωσης του 
τραπεζικού λογαριασμού του μέλους υπέρ του Ταμείου 
ή με κατάθεση του μέλους σε τραπεζικό λογαριασμό 
του Ταμείου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου μπορεί να καθορίζονται και άλλοι τρόποι 
καταβολής της εισφοράς.

2. Επί μελών που ασκούν το επάγγελμα τους ως υπάλ−
ληλοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η καταβολή της 
εισφοράς τους στο Ταμείο μπορεί να γίνεται από τον 
εργοδότη τους, εφόσον υποβληθεί σχετική συμφωνία 
εργαζομένων − εργοδότη στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου και η συμφωνία αυτή εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου.

Άρθρο 24

Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών

1. Η μη καταβολή στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου 
της τριμηνιαίας εισφοράς εντός του τριμήνου στο οποίο 
αντιστοιχεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος, 
συνεπάγεται:

(α) τη μη πίστωση του ατομικού συνταξιοδοτικού λο−
γαριασμού του μέλους με πρόσθετα μερίδια κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6 εδ. α’ του παρόντος,

(β) τη πίστωση του ατομικού συνταξιοδοτικού λογα−
ριασμού του μέλους μόνον με το αναλογούν στο λο−
γαριασμό του μέρος της απόδοσης του επενδυμένου 
κεφαλαίου του Ταμείου, και

(γ) τη μη λήψη υπόψη ως χρόνου ασφάλισης του τριμή−
νου στο οποίο ανάγεται η μη καταβληθείσα τριμηνιαία 
εισφορά.

2. Κατ’ εξαίρεση, επί αδυναμίας καταβολής μέχρι και 
τεσσάρων (4) συνεχόμενων τριμηνιαίων εισφορών λόγω 
ασθένειας, ανικανότητας για εργασία ή ανεργίας του 
μέλους, η συνδρομή της οποίας βεβαιώνεται με απόφα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, επέρχονται 
μόνον οι συνέπειες των στοιχείων α’ και β’ της πρώτης 
παραγράφου.

Άρθρο 27

Ανάθεση διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
σε ΑΕΔΑΚ

1. Για την ανάθεση της διαχείρισης του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου του Κλάδου Εφάπαξ, το Ταμείο προβαίνει 

στη μέσω του Τύπου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ−
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ροντος, καταρτίζοντας προκήρυξη με τους βασικούς 
όρους της ανάθεσης.

2. Οι ενδιαφερόμενες ΑΕΔΑΚ υποβάλλουν στο Διοι−
κητικό Συμβούλιο του Ταμείου σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο εσωκλείεται η τεχνική προσφορά. Η τεχνι−
κή προσφορά πρέπει να περιέχει πληροφορίες για το 
χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα κεφάλαιά τους, 
το Διοικητικό τους Συμβούλιο, την οργανωτική δομή, το 
εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό τους, για τις συν−
δεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, καθώς και τις κατά 
το παρελθόν επιτευχθείσες αποδόσεις στα αμοιβαία 
κεφάλαια που διαχειρίζονται και είναι ομοειδή κατά 
γενικό τύπο με αυτά που θα συγκροτήσουν για λογα−
ριασμό του Ταμείου.

3. Για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί Ειδική Πενταμελή 
Επιτροπή από τρία μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής 
και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτρο−
πή αποσφραγίζει, εξετάζει και αξιολογεί τις τεχνικές 
προσφορές των ΑΕΔΑΚ καταρτίζοντας λίστα με τρεις 
τουλάχιστον προκριθείσες ΑΕΔΑΚ.

4. Κάθε μια από τις προκριθείσες ΑΕΔΑΚ υποχρεούται 
να υποβάλει Οικονομική Προσφορά.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει λεπτομε−
ρείς προτάσεις για τη διαχείριση του Α/Κ, τον Κανονισμό 
του Α/Κ που θα συγκροτηθεί, και ιδίως την προμήθεια 
διαχείρισης, την προμήθεια θεματοφυλακής, καθώς και 
τυχόν προμήθειες εξαγοράς και λοιπά έξοδα.

Μετά και την λήψη των Οικονομικών Προσφορών η 
Επιτροπή εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάθε−
ση σε αυτήν του έργου της αξιολόγησης υποβάλλει 
το πόρισμα της στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
λαμβάνει την τελική απόφαση επιλογής της, ΑΕΔΑΚ 
και ανάθεσης σε αυτήν της διαχείρισης του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου του Ταμείου.

5. Δεν χωρεί παραίτηση του Ταμείου από αξιώσεις του 
κατά της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης του Α/Κ του 
Ταμείου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των νόμιμων ή 
συμβατικών υποχρεώσεών της.

Β) Καταργείται το άρθρο 28 και αναριθμούνται α) το 
άρθρο 29 σε 28, το άρθρο 30 σε 29, το άρθρο 31 σε 30 
και το άρθρο 32 σε 31.

Γ) Τροποποιούνται τα υπό την νέα αρίθμηση άρθρα 
30 (πρώην 31) και 31 (πρώην 32) ως εξής:

Άρθρο 30 

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή 
από τον Κλάδο Εφάπαξ 

Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το 
Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ακό−
λουθες προϋποθέσεις: α. είναι ηλικίας τουλάχιστον 65 
ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 
ένα (1) έτος ή

β. είναι ηλικίας τουλάχιστον 62 ετών και έχει χρόνο 
ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή

γ. είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και έχει χρόνο 
ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ή 
δ. ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει είκοσι (20) τουλά−
χιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο. 

Άρθρο 31 

Ποσό εφάπαξ παροχής

1. Ο Κλάδος Εφάπαξ εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το 

ύφος της εφάπαξ παροχής ούτε το ύψος της επενδυ−
τικής απόδοσης.

2. Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 30 απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το 
κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό συνταξιο−
δοτικό του λογαριασμό έως την ημέρα καταβολής της 
παροχής. Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχεί στα μερίδια 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχουν σωρευτεί στον ατο−
μικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό και σχηματίζεται 
ως εξής:

(α) από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 6 εδ. 
α’ μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία έχουν με−
τατραπεί οι τριμηνιαίες εισφορές του και (β) από τις 
αποδόσεις των επενδύσεων του Ταμείου.

3. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμέ−
νο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
αίτηση του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός 
του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός 10 ημερών από 
την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχής.

4. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου καταβάλ−
λεται στον ή στους δικαιούχους νόμιμους κληρονόμους, 
το προϊόν της ρευστοποίησης του ατομικού λογαρια−
σμού του θανόντος μέλους με τους όρους της παρ. 3 
του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής αναπηρίας με ποσο−
στό 67% και άνω, ο ασφαλισμένος δύναται να ρευστο−
ποιήσει τον ατομικό του λογαριασμό, με τους όρους 
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου

Δ) Προστίθενται άρθρα 32, 32α, 32β, 32γ, 32δ, 32ε, 32στ 
και 32ζ, τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 32 

Αίτηση Συνταξιοδότησης 

Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο εφόσον πληροί τις προϋ−
ποθέσεις του άρθρου 32α του παρόντος Καταστατικού 
έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως του, προς το Δ.Σ. 
του Ε.ΤΑ.Ο. να ζητήσει αντί για καταβολή εφάπαξ, την 
καταβολή σύνταξης από το Ταμείο. Η αίτηση αυτή πρέ−
πει να υποβληθεί στο Ταμείο τουλάχιστον 6 μήνες πριν 
την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Άρθρο 32α 

Προϋποθέσεις Θεμελίωσης Δικαιώματος 
Συνταξιοδότησης 

Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη από το Ταμείο 
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α1. Συνταξιοδοτείται ή έχει συνταξιοδοτηθεί από τον 
φορέα κυρίας ασφάλισης.

α2. Έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 18 
χρόνια και ηλικία τουλάχιστον 60 ετών.

β. Έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 25 
χρόνια, οπότε συνταξιοδοτείται ανεξαρτήτως άλλων 
προϋποθέσεων (ηλικίας − συνταξιοδότησης από φορέα 
κύριας ασφάλισης κ.λπ.).

Άρθρο 32β 

Ποσό Σύνταξης 

Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης από το Ταμείο 
διαμορφώνεται αναλογιστικά, με βάση τους διεθνούς 
κανόνες της αναλογιστικής πρακτικής, ως επίσης ενός 
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τεχνικού επιτοκίου (σε συνάρτηση με το ισχύον ύψος 
των επιτοκίων), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το ύψος 
του ποσού του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΟΤΙΚΟΥ ΛΟ−
ΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης, τα έξοδα διαχείρισης, 
καθώς και κάθε άλλο δεδομένο που κρίνεται σημαντικό 
για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ποσό της σύνταξης 
λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια καταβολής της σύνταξης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32δ.

Άρθρο 32γ 

Ετήσια Αναπροσαρμογή Συντάξεων 

Κάθε συνταξιούχος θα συμμετέχει στην ετήσια επι−
τευχθείσα απόδοση του κλάδου Σύνταξης, μέσω ανα−
λογιστικής αναπροσαρμογής του ύψους της ετήσιας 
σύνταξης που του αναλογεί στο τέλος της κάθε χρήσης. 
Ο τρόπος της αναπροσαρμογής βάσει των επιτευχθει−
σών αποδόσεων, περιγράφεται σε σχετική αναλογιστι−
κή μελέτη του Ταμείου. Η απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπροσαρμογής των 
ποσών της παροχής βάσει των επιτευχθεισών αποδό−
σεων, γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
και στους ασφαλισμένους.

Άρθρο 32δ 

Περίοδος Σύνταξης 

Η περίοδος της δικαιούμενης σύνταξης έχει διάρκεια 
πέντε, δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι έτη, κατ’ επιλογήν του 
ασφαλισμένου. Εάν πριν τη λήξη της περιόδου της σύ−
νταξης επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου, τότε η 
σύνταξη μεταβιβάζεται στην/στον σύζυγο ή στα παιδιά 
αυτού. Η σύνταξη των δικαιοδόχων (σύζυγος ή παιδιά) δι−
αρκεί έως ότου συμπληρωθεί η επιλεχθείσα περίοδος.

Με τη λήξη της επιλεχθείσας περιόδου το ταμείο 
δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση προς τους δι−
καιοδόχους.

Άρθρο 32ε

Μαθηματικό Απόθεμα

1. Το Ταμείο δημιουργεί μαθηματικό απόθεμα, το ύψος 
του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρε−
ώσεις του Κλάδου Σύνταξης αυτού.

2. Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική το−
ποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος γίνονται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 
Ν. 3029/2002, όπως η παράγραφος 15 αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 12 του Ν.3385/2005, των κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και 
του κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 32στ 

Τρόπος Επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ύστερα από 
πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής, εξειδικεύει με 
απόφαση του τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποτε−
λέσουν τις επενδύσεις του Κλάδου Σύνταξης. Επιπλέ−
ον, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της 
Επενδυτικής Επιτροπής, αποφασίζει για τη διαχείρι−
ση των επενδύσεων του Κλάδου Σύνταξης, την οποία 
μπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να αναθέσει σε 
διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες, οι οποίοι 
κατέχουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη μελέτη 
συσχετισμού ενεργητικού − παθητικού του κλάδου, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της Υ.Α. Φ.Επαγγ.
Ασφαλ./οικ. 16/9−4−2003 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 32ζ 

Περιθώριο Φερεγγυότητας

Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περι−
θωρίου φερεγγυότητας για τον Κλάδο Σύνταξης, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 
απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, δεδομένου ότι ο κλάδος δεν εγγυάται 
ούτε το ύψος των αποδόσεων των επενδύσεων, ούτε 
βιομετρικούς κινδύνους αλλά ούτε και το ύψος των δι−
αχειριστικών εξόδων.

Ε) Τροποποιούνται τα άρθρα 34, 35, 37, 39, 43, 49 και 51 
όπως ψηφίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μελών 
του Ταμείου και στην συνέχεια διορθώθηκαν και εγκρίθη−
καν από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ήτοι ως εξής:

Άρθρο 34

Εισφορές 

1. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο 
Αλληλοβοήθειας του Ταμείου ετήσια εισφορά ύψους 
50 ευρώ έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του ημε−
ρολογιακού έτους στο οποίο ανάγεται. Το ποσό αυτό 
αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
περί αναπροσαρμογής του ποσού της εισφοράς γνω−
στοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

2. Για την πενταετία 2010−2014, 30% επί των εισφορών 
του κλάδου Αλληλοβοήθειας καταβάλλεται προς ενίσχυ−
ση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ταμείου του άρθρου 43. 
Για τα έτη 2015 και εφεξής, το ποσοστό ανέρχεται σε 
2,5% επί των εισφορών του κλάδου. Τα ποσοστά αυτά 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου έπειτα από αναλογιστική μελέτη και με 
τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Ο τρόπος καταβολής της εισφοράς στον Κλάδο 
Αλληλοβοήθειας ρυθμίζεται από το άρθρο 23 του πα−
ρόντος.

Άρθρο 35

Συνέπειες μη καταβολής εισφορών 

Η μη καταβολή από το μέλος της ετήσιας εισφοράς 
του στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας επιφέρει την παύση 
της ασφάλισης του στον Κλάδο αυτό, όταν το μέλος, 
παρά την προηγούμενη ενημέρωση του από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο για την υποχρέωση καταβολής της ει−
σφοράς του και τις συνέπειες της μη καταβολής αυτής, 
εξακολουθεί να μην καταβάλει την εισφορά του έως 
την 30η Ιουνίου του ημερολογιακού έτους, στο οποίο 
αυτή ανάγεται.

Άρθρο 37 

Τρόπος επένδυσης αποθεματικών Κλάδου 
Αλληλοβοήθειας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ύστερα από 
πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής, εξειδικεύει με από−
φαση του τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποτελέσουν 
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τις επενδύσεις του Κλάδου Αλληλοβοήθειας. Επιπλέον, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επεν−
δυτικής Επιτροπής, αποφασίζει για τη διαχείριση των 
επενδύσεων του Κλάδου Αλληλοβοήθειας, την οποία 
μπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να αναθέσει σε 
διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες, οι οποίοι 
κατέχουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες.

2. Κατά τις επενδύσεις του Κλάδου Αλληλοβοήθειας 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 26 παρ. 7 του 
παρόντος.

Άρθρο 39

Αντασφάλιση

Το Ταμείο έχει υποχρέωση για επαρκή αντασφαλιστι−
κή κάλυψη για τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας, κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 8 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ. 16/9.4.2003 
απόφασης του Υφυπουργού σε θέματα Ασφάλισης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατό−
πιν μελέτης που εκπονείται από την Επενδυτική Επιτρο−
πή ή από εμπειρογνώμονα κατ’ εντολή του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου.

Άρθρο 43

Ίδια Κεφάλαια

1. Το Ταμείο δημιουργεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη 
των εξόδων λειτουργίας του.

2. Τα κεφάλαια αυτά σχηματίζονται:
(α) από το προβλεπόμενο στο άρθρο 26 παρ. 6 εδ. β’ 

του παρόντος ποσοστό επί της τριμηνιαίας εισφοράς 
κάθε μέλους όπως αυτό εκάστοτε αναπροσαρμόζεται,

(β) από το προβλεπόμενο στο άρθρο 34 παρ. 2 πο−
σοστό ετήσιας εισφοράς κάθε μέλους όπως αυτό εκά−
στοτε αναπροσαρμόζεται και 

(γ) από τα δικαιώματα εγγραφής.
3. Τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την κάλυ−

ψη των δαπανών λειτουργίας του Ταμείου και ιδίως 
για (α) τα έξοδα παράστασης και τις αμοιβές μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου, (β) τις αμοιβές των μελών της 
Επενδυτικής Επιτροπής, (γ) τις αμοιβές του προσωπικού 
του Ταμείου, (δ) τις αμοιβές αναλογιοτών, νομικών και 
λοιπών συμβούλων, (ε) τη δημιουργία και συντήρηση 
μητρώου μελών, (στ) κόστος ενημέρωσης των μελών, 
(ζ) τη λογιστική οργάνωση του Ταμείου.

Άρθρο 49

Παραγραφή, Εκχώρηση, Κατάσχεση, Ενεχυρίαση, 
Κληρονομική διαδοχή εφάπαξ παροχών

1. Το δικαίωμα στις παροχές τόσο του Κλάδου Εφάπαξ, 
Σύνταξης αλλά και του Κλάδου Αλληλοβοήθειας είναι 
απαράγραπτο.

2. Η παροχή τόσο του Κλάδου Εφάπαξ, Σύνταξης αλλά 
και του Κλάδου Αλληλοβοήθειας δεν εκχωρείται και δεν 
κατάσχεται, είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση 
ή κατάσχεση της, με την επιφύλαξη των διατάξεων υπέρ 
του Δημοσίου.

3. Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου επιτρέπεται η ενεχυρίαση του ποσού του Ατο−
μικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του ασφαλισμένου, 
για λήψη δανείου από Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. 
Η ενεχυρίαση είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 80% της αξίας εξαγοράς του Ατομικού 

Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του κατά την ημερομηνία 
της ενεχυρίασης.

4. Κληρονομείται μόνον η παροχή του Κλάδου Εφάπαξ 
και Σύνταξης, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα 
περί κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 51

Εκκαθάριση

1. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί δι−
άλυσης του Ταμείου ορίζονται και οι εκκαθαριστές. Οι 
εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν 
να είναι δύο έως τέσσερις, μέλη ή μη του Ταμείου. 
Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, όπως αυτές τυχόν περιορίζονται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία οι εκκαθαριστές 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Η αμοιβή των εκκα−
θαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης για το διορισμό τους.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συ−
νέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους 
να κάνουν απογραφή της περιουσίας κάθε Κλάδου του 
Ταμείου ξεχωριστά και γενικότερα των απαιτήσεων και 
των υποχρεώσεων και να συντάξουν ισολογισμό. Εφό−
σον η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα έτος, 
οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό 
κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές 
και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα 
της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαί−
ως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβου−
λίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι 
συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών κα−
ταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς 
καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ταμείου, 
να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία του Ταμείου 
(ασφαλιστικές τοποθετήσεις των δύο Κλάδων και ίδια 
κεφάλαια), να εξοφλήσουν τα χρέη του και να εισπρά−
ξουν τις απαιτήσεις του. Μπορούν δε να ενεργήσουν 
και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η 
εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι 
οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ έτος τα 
αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γε−
νική Συνέλευση των μελών, με έκθεση για τις αιτίες που 
παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε 
εκποίηση ακινήτων του Ταμείου, η τιμή πώλησης δεν 
μπορεί να είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας του 
ακινήτου κατά το χρόνο πώλησης προσαυξημένης κατά 
20%. Για ακίνητα για τα οποία δεν ισχύουν αντικειμε−
νικές αξίες, η αξία τους υπολογίζεται με βάση την αξία 
κτήσης τους και τις αρχές εκτίμησης που ισχύουν στη 
χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η ρευστοποίηση των 
Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών των ασφαλι−
σμένων, ήτοι της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γίνεται με 
την καθαρή τιμή της ημέρας της ρευστοποίησης. Κάθε 
ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση 
κατατίθεται εντόκως σε ασφαλή τράπεζα.
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8. Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου 
(ασφαλιστική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια), μετά την 
αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης και των αμοιβών 
των εκκαθαριστών, ικανοποιούνται προνομιακά και κατά 
προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού 
προνομίου οι ασφαλισμένοι για τις απαιτήσεις τους 
σε εφάπαξ παροχή και οι απασχολούμενοι με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο για τις απαιτήσεις 
που απορρέουν από τη σχέση αυτή, με εξαίρεση όσους 
ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου. Το 
ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων από τον Κλά−
δο Εφάπαξ του Ταμείου καθορίζεται από την αξία των 
Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών τους κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος, ανεξάρτητα από 
την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 του 
παρόντος. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων 
από τον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου καθορίζεται από 
τα Μαθηματικά Αποθέματα του άρθρου 32 (ε, στ) του 
κλάδου. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων από 
τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας του Ταμείου καθορίζεται 
από την ηλικία τους κατά το χρόνο της εκκαθάρισης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 παρ. 2 
του παρόντος, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προ−
ϋποθέσεων των άρθρων 40 και 41 του παρόντος. Εάν 

η περιουσία του Κλάδου Αλληλοβοήθειας δεν επαρκεί 
για την ικανοποίηση των αξιώσεων των ασφαλισμένων, 
αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως.

9. Εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη λήξη της 
εκκαθάρισης με τη μεταβίβαση της περιουσίας του 
Ταμείου σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, 
η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται 
βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία που 
συνάπτεται μεταξύ των ταμείων.

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί 
την τριετία.

ΣΤ) Καταργείται το κεφάλαιο IX και το μόνο άρθρο αυ−
τού υπ’ αριθ. 52 που αφορά σε μεταβατικές διατάξεις.

Τέλος ο εμφανισθείς δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλή−
ρη ισχύ όλα τα υπόλοιπα άρθρα του υπ’ αριθ. 22873/2004 
συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Αναστασίου Μουσογιάννη.

Η απόφαση αυτή και οι τροποποιούμενες διατάξεις 
του καταστατικού να δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

41070−41082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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