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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Προοίμιο 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Κανόνες χρηστής Διοίκησης και Λειτουργίας 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Σκοπός του ΤΕΑ ΥΠΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Υπαγόμενα Πρόσωπα – Μητρώο Ασφαλισμένων 
 

ΑΡΘΡΟ 5: Τέλη Εγγραφής - Εισφορές Μελών και Τρόπος Καταβολής αυτών 
 

ΑΡΘΡΟ 6: Ατομικός Λογαριασμός Συνταξιοδοτικών Εφάπαξ Παροχών 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιώματα των Ασφαλισμένων Μελών του Ταμείου 

ΑΡΘΡΟ 8: Υποχρεώσεις των Ασφαλισμένων Μελών του Ταμείου 

ΑΡΘΡΟ 9: Απώλεια Ιδιότητας Ασφαλισμένου Μέλους 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Θητεία - Αρχαιρεσίες Εκλογής Εκπροσώπων 
Ασφαλισμένων Μελών ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ - Ασυμβίβαστο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Συνεδριάσεις, Απαρτία, Πλειο-
ψηφία για τη λήψη αποφάσεων 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Υποχρεώσεις και ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Καθαίρεση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αντικατάσταση 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Αρμοδιότητες Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου 
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ΑΡΘΡΟ 20: Δέσμευση του Ταμείου - Υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Διευθυντής του Ταμείου 
 
ΑΡΘΡΟ 22: Διάρθρωση Υπηρεσιών και Τμημάτων Ταμείου 
 
ΑΡΘΡΟ 23: Τμήμα Εσόδων - Μητρώου 
 
ΑΡΘΡΟ 24: Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης 
 
ΑΡΘΡΟ 25:  Τμήμα Παροχών 
 
ΑΡΘΡΟ 26: Τμήμα Λογιστηρίου (Οικονομική Υπηρεσία) 
 
ΑΡΘΡΟ 27: Σύμβουλοι 
 
ΑΡΘΡΟ 28: Προσωπικό του Ταμείου 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29: Λογιστική Οργάνωση - Οικονομικές Καταστάσεις 
 
ΑΡΘΡΟ 30: Απολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 31: Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 32: Ταμειακή Διαχείριση - Εισπράξεις και Πληρωμές Εισφορών - Έσοδα 
 
ΑΡΘΡΟ 33: Παροχές και λοιπά Έξοδα 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 34:  Διαχειριστικός Έλεγχος 
 
ΑΡΘΡΟ 35: Εσωτερικός Έλεγχος του Ταμείου - Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής 
 
ΑΡΘΡΟ 36: Επενδύσεις και Ασφαλιστική Τοποθέτηση - Επενδυτικός Σύμβουλος - Επενδυ-
τική Επιτροπή 
 
ΑΡΘΡΟ 37: Θεματοφυλακή - Ταμειακή Διαχείριση 
 
ΑΡΘΡΟ 38: Αναλογιστική Λειτουργία - Αναλογιστικές Μελέτες 
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ΑΡΘΡΟ 39: Υποχρέωση Υποβολής Στοιχείων στην Εθνικής Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 40: Τρόποι Προμήθειας - Διαγωνισμοί - Επιτροπές 
 
ΑΡΘΡΟ 41: Προκήρυξη Διαγωνισμών 
 
ΑΡΘΡΟ 42: Περιεχόμενο της Προκήρυξης 
 
ΑΡΘΡΟ 43: Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών - Συμμετοχή στον Διαγωνισμό 
 
ΑΡΘΡΟ 44: Ενστάσεις 
 
ΑΡΘΡΟ 45: Αποσφράγιση των Προσφορών - Κατακύρωση Διαγωνισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 46: Περιεχόμενο της Σύμβασης 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου» 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Οργανόγραμμα» 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ ΥΠΑ 
 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

 
1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
 
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-

πορίας - Ν.Π.Ι. Δ. (ΤΕΑ ΥΠΑ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε με την υπ’ 

αριθ. Δ16/Φ.51020/οικ.4994/131 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 307/7-2-2019 τ.Β΄), με την ο-

ποία εγκρίθηκε το Καταστατικό του, το οποίο καταρτίστηκε με το με αριθμό 

820/01.2.2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χα-

ράλαμπου Φωτόπουλου του Ιωάννη. 

Το  ΤΕΑ ΥΠΑ διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3029/2002 (Α΄160), όπως τροπο-

ποιούνται, τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδό-

τηση του Νόμου αυτού, το Κοινοτικό Δίκαιο που ενσωματώνεται στην Εθνική Νο-

μοθεσία και το προαναφερόμενο καταστατικό. 

Λειτουργεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρ-

χής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΛ) του ΤΕΑ ΥΠΑ περιλαμβάνει τους 

Κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας, που εγκρίθηκε με την από 12.09.2019 (αριθ-

μός 12/2019) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο 

πραγματοποιείται και οποιαδήποτε τροποποίησή του στο μέλλον. 

Χρόνος έναρξης της ισχύος του καθορίζεται με την ανωτέρω εγκριτική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και είναι η επομένη της ημέρας έγκρισής 

του. Περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια: 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 

 
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ουδεμία παρέκκλιση, από τις διατάξεις του Καταστατικού, των νόμων και των 

Υπουργικών αποφάσεων, επιτρέπεται και οποιαδήποτε απόπειρα προς τούτο 

καθώς και οποιαδήποτε μεροληπτική ενέργεια θα αντιμετωπίζεται άμεσα και δρα-

στικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με όλα τα μέσα που παρέχει ο νόμος. 
 
Όλες οι διαδικασίες κατά τη λειτουργία του Ταμείου, πραγματοποιούνται με από-

λυτη διαφάνεια και κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα σχε-

τικά θέματα. 
 
Όλα τα όργανα συλλογικά ή μονομελή, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες καθώς και 

όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οφείλουν και υποχρεούνται να φροντίζουν για 

την διασφάλιση των συμφερόντων του και την περαιτέρω ανάπτυξή του. 

 
 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΑ ΥΠΑ 
 

3.1. Κύριος σκοπός του Ταμείου είναι η καταβολή συνταξιοδοτικής παροχής προς 

τα ασφαλισμένα μέλη του, που είναι δικαιούχοι των παροχών του κύριου Ταμείου 

Κοινωνικής Ασφάλισης του  επαγγελματικού τους κλάδου σύμφωνα με τις εκά-

στοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων γή-

ρατος, αναπηρίας και θανάτου. Η παροχή που χορηγείται καταβάλλεται στα α-

σφαλισμένα μέλη του ταμείου εφάπαξ ή σε περιοδική βάση. Για την επίτευξη αυ-

τού του σκοπού συνίσταται Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

3.2. Μελλοντικά το Ταμείο πρόκειται να παρέχει και άλλες συμπληρωματικές 

προς τις συνταξιοδοτικές παροχές για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων 

ανικανότητας προς εργασία, αναπηρίας, ασθένειας ή ατυχήματος, θανάτου συ-

νέπεια ατυχήματος και διακοπής της εργασίας κατόπιν τροποποίησης του παρό-

ντος καταστατικού και έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.  

3.3. Οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου κλάδοι θα 

έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. 
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4. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
 

4.1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑ-

ΜΕΙΟΥ 

 

4.1.1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται το απασχολούμενο μόνιμο προσω-

πικό (μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΥ) και 

το απασχολούμενο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό της Υπηρε-

σίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΙΔΑΧ), μετά από αίτηση υπαγωγής και ανεπιφύλακτη  

από αυτούς αποδοχή των όρων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Ταμείου και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης. 

Εξαιρούνται οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας που ανήκουν στο ΤΕΑ Ελεγκτών 

Εναέριας Κυκλοφορίας, που είναι το κατ΄ εξοχήν αρμόδιο ταμείο επαγγελματικής 

ασφάλισης του κλάδου τους. Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή του ιδίου προσώπου 

και στα δύο ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ ΥΠΑ και ΤΕΑ Ελεγκτών Ε-

ναέριας Κυκλοφορίας). 

4.1.2. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο του Ταμείου, όπου αναφέρονται και τα 

αναγκαία συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πρωτοκολλάται και εισάγεται προς 

έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μαζί με την αίτηση εγγραφής ο αιτών συνυ-

ποβάλλει και συμπληρωμένο δελτίο απογραφής ασφαλισμένου, ο τύπος του ο-

ποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 

4.1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συ-

νεδρίασή του, αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος στο Ταμείο. Η 

όποια απόφασή του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δεκαπέντε (15) ημερολο-

γιακές ημέρες το αργότερο από τη λήψη της και πρέπει να είναι πλήρως αιτιολο-

γημένη.  

4.1.4. Η κτήση της ιδιότητας του ασφαλισμένου λαμβάνει χώρα από την ημερο-

μηνία που ορίζεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω 

(4.1.3), με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση εγγραφής. Η κτήση της ιδιότητας του 

ασφαλισμένου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του Καταστατι-
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κού, του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, συμπερι-

λαμβανομένων και των τυχόν Παραρτημάτων αυτών, καθώς και των αποφάσεων 

και άλλων πράξεων των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησής του. 

4.1.5.  Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική και δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται 

σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συνδικαλιστική ορ-

γάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων. 

 

4.2. ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ-

ΛΟΥΣ 

 

4.2.1. Το  Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών  σύμφωνα με τον  ενιαίο 

τύπο  Μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή, όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που 

αφορούν τους ασφαλισμένους και ιδίως τα κάτωθι στοιχεία:  

- η  ταυτότητα του ασφαλισμένου μέλους,  

- τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει κάθε ασφαλισμένο μέλος και ο χρόνος 

καταβολής τους,  

- το ύψος των κεφαλαίων που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό συ-

νταξιοδοτικών εφάπαξ παροχών κάθε ασφαλισμένου μέλους σύμφωνα με το άρ-

θρο 22 του καταστατικού, καθώς και  

- το συμπληρωθέν, κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απογραφικό δελτίο.  

4.2.2. Τα νέα ασφαλισμένα μέλη, κάθε φορά, λαμβάνουν τον επόμενο αύξοντα 

αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και διαγραφέντες ή 

αποβιώσαντες. Εκτός των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί 

και σε χρήση Αλφαβητικού Μητρώου των ασφαλισμένων μελών, ως βοηθητικού. 

4.2.3. Στο Ταμείο τηρείται  Ατομικός Φάκελος Ασφαλισμένου Μέλους, με αύξοντα 

αριθμό εκείνο του Μητρώου Μελών που αντιστοιχεί στο ασφαλισμένο μέλος. Στον 

Ατομικό Φάκελο προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων που 

το μέλος καταθέτει τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα, καθώς και α-

ντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από το Ταμείο για λογαριασμό του α-

σφαλισμένου μέλους. 
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4.2.4. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών καταχωρούνται οι άμεσα ασφαλισμέ-

νοι, όπως αυτοί καταγράφονται στο δελτίο απογραφής, που υποβάλλεται με την 

αίτηση υπαγωγής τους στο Ταμείο. 

 

5. ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥ-

ΤΩΝ 

 

5.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

5.1.1. Κάθε μέλος, προκειμένου να εγγραφεί στο Ταμείο, καταβάλλει εφάπαξ 

ποσό δέκα πέντε (15) Ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ταμείου μπορεί να αποφασίζει τη μελλοντική αναπροσαρμογή του παραπάνω 

ποσού μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.  

5.1.2. Κάθε ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί τον εργοδότη ή τον εντολέα του να πα-

ρακρατήσουν από τις μηνιαίες τακτικές του αποδοχές το ποσό των δικαιωμάτων 

εγγραφής που του αναλογεί και να το αποδώσουν στο Ταμείο εντός της προθε-

σμίας που θέτει με απόφασή του το Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 

5.1.3. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου το δικαίωμα 

εγγραφής μπορεί να καταβληθεί με παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές. 

 

5.2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ  (ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ) 

 

5.2.1. Οι τακτικές εισφορές υπολογίζονται μηνιαίως στο ποσό των δέκα πέντε 

(15) ευρώ ανά ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου και προκαταβάλλονται κάθε 

μήνα. Από το ανωτέρω ποσό τα δώδεκα (12) ευρώ αφορούν κάλυψη λειτουργι-

κών εξόδων και τα τρία (3) ευρώ πιστώνονται σε ατομικό λογαριασμό, που δη-

μιουργείται για κάθε ασφαλισμένο μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

καταστατικού. 
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5.2.2. Τα ασφαλισμένα μέλη εξουσιοδοτούν ανέκκλητα τον εργοδότη τους Υ.Π.Α 

(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) να παρακρατεί από τις τακτικές μηνιαίες απο-

δοχές τους το ποσό των τακτικών εισφορών, που τους αναλογεί και να το αποδί-

δει την ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων αποδοχών τους στο Ταμείο. 

5.2.3. Κάθε ασφαλισμένο μέλος δικαιούται να καταβάλλει προαιρετικές περιοδι-

κές εισφορές δηλώνοντας προς το Ταμείο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους 

το πρόσθετο ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει μηνιαίως, με τον περιορισμό ότι 

αυτό δεν ξεπερνά το 20% των τακτικών του αποδοχών, και εξουσιοδοτώντας τον 

εργοδότη του να το παρακρατούν από τις τακτικές αποδοχές του και να το απο-

δίδουν στο Ταμείο εντός προθεσμίας που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε πε-

ρίπτωση διακοπής της μισθοδοσίας λόγω άδειας άνευ αποδοχών ή μακροχρό-

νιας ασθένειας διατηρείται το δικαίωμα πρόσθετων προαιρετικών εισφορών που 

δεν ξεπερνούν το 20% των τελευταίων τακτικών μηνιαίων αποδοχών του ασφα-

λισμένου μέλους. 

  
6. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ   

 

6.1. Για καθένα από τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου δημιουργείται Ατομικός 

Λογαριασμός Συνταξιοδοτικών Εφάπαξ Παροχών, ο οποίος, χάριν συντομίας, α-

ποκαλείται «ο Λογαριασμός» και τροφοδοτείται με τα τρία (3) ευρώ από την τα-

κτική μηνιαία εισφορά, τις προαιρετικές και έκτακτες εισφορές και τα νόμιμα έ-

σοδα της παραγράφου ε του άρθρου 17 του καταστατικού, τα έσοδα επενδύ-

σεων, που αφορούν τις προαναφερθείσες εισφορές και μειώνεται κατά τα αναλο-

γούντα έξοδα. 

Τα έσοδα της παραγράφου ε του άρθρου 17 του καταστατικού είναι ενδεικτικά 

δωρεές, χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της 

Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL). Ο τρόπος της διανομής τους ανά ασφαλι-

σμένο μέλος θα οριστεί μετά την είσπραξή τους από το Ταμείο σε ξεχωριστό τε-

χνικό σημείωμα κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, 

το οποίο και θα αποτελέσει παράρτημα του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας. 
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6.2. Ο Λογαριασμός ρευστοποιείται, όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ πα-

ροχή. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της παροχής που δικαιούται το ασφαλισμένο 

μέλος είναι το υπόλοιπο του Λογαριασμού του.  

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

7.1. Όλοι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο δικαιούνται ίσης μεταχείρισης, έχουν δε τα 

ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

7.2. Κάθε ασφαλισμένο μέλος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Τα-

μείο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.10 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), όπως 

εκάστοτε ισχύουν, μετά από παραμονή τουλάχιστον ενός έτους, υπό την προϋ-

πόθεση έγγραφης προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου προ 

ενός μηνός.  

Ειδικά, στην περίπτωση μεταβολής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, το 

ασφαλισμένο μέλος έχει δικαίωμα διαγραφής, χωρίς το χρονικό περιορισμό πα-

ραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση της 

προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου προ ενός μηνός. Και 

στην περίπτωση αυτή δικαιούται, είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο 

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχόλησής 

του, είτε να ζητήσει να αναλάβει το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν 

καταβληθεί από το ασφαλισμένο μέλος και αντιστοιχούν στον ατομικό του λογα-

ριασμό κατά τη διάρκεια της ασφάλισής του στο Ταμείου, τηρουμένων των προ-

ϋποθέσεων που περιγράφονται στο άρθρο 22 του καταστατικού.  

7.3. Κάθε ασφαλισμένο μέλος δικαιούται να ενημερώνεται από το Ταμείο σύμ-

φωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου 7 

του ν. 3029/2002 (Α’ 160), όπως εκάστοτε ισχύουν και ιδίως για: 

α)   τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέ-

σης,  

β) τα αποτελέσματα της επένδυσης των περιουσιακών στοιχείων κάθε αποθεμα-

τικού, την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων και τις τελικές αποδόσεις, οι οποίες 

μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, 

γ)  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου,  



 

12 

 

δ) τυχόν αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος,  

ε) την πραγματική χρηματοδότηση των παροχών και την εν γένει χρηματοοικο-

νομική κατάσταση του Ταμείου,  

στ) το προσδοκώμενο επίπεδο των παροχών 

ζ) το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης και τις 

οφειλόμενες παροχές 

7.4. Το Ταμείο υποχρεούται με δικές του δαπάνες, για την ικανοποίηση του δι-

καιώματος ενημέρωσης κάθε ασφαλισμένου μέλους, να αποστέλλει στα ασφαλι-

σμένα μέλη του κατά την επιλογή του με κανονικό ταχυδρομείο ή  με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (σε όσα μέλη διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης ειδικό ενημερωτικό δελτίο για την κα-

τάσταση του Ταμείου και ειδικότερα για την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση 

και την χρηματοδότηση των ατομικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μελών ή 

να προβαίνει σε ανάρτηση του ανωτέρω ενημερωτικού δελτίου στην ιστοσελίδα 

του Ταμείου (ΤΕΑ  -Υ.Π.Α.) στα πλαίσια της τήρησης της αρχής της διαφάνειας 

και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μελών του ταμείου 

Το Ταμείο υποχρεούται, για την ενημέρωση των ασφαλισμένων μελών, να εκδίδει 

και να τους αποστέλλει κατά την απόλυτη κρίση του με κανονικό ταχυδρομείο ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε όσα μέλη διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου) ενημερωτικά έντυπα ή να προβαίνει σε ανάρτηση πληροφοριών 

στην ιστοσελίδα του για κάθε κλάδο που συνιστάται κατ΄ ελάχιστο με τα εξής: 

- Το καταστατικό του ΤΕΑ -Υ.Π.Α. μετά των τροποποιήσεών του 

- Ο κανονισμός επενδύσεων 

- Ο κανονισμός λειτουργίας επενδυτικής επιτροπής 

- Ο κανονισμός οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας 

- Το οργανόγραμμα και η σύνθεση των συλλογικών οργάνων του ταμείου  

- Η ετήσια αναλογιστική έκθεση 

- Η αναλυτική εικόνα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων 

- Ο συνοπτικός προϋπολογισμός και δαπάνες του ταμείου 

- Οι αποφάσεις προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών σε χρονολογική σειρά και με 

περιληπτική αναφορά αυτών 
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- Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η γνωστοποίηση κρίνεται 

χρήσιμη για τα ασφαλισμένα μέλη 

- Οι όροι λειτουργίας 

-  Οι παροχές 

-  Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση των παροχών 

-  Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή των 

παροχών 

-  Η διαδικασία διαχείρισης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων 

- Δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής 

- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

7.5. Κάθε ασφαλισμένο μέλος, μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβού-

λιο, δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-

φων: του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Ετήσιας 

Έκθεσης Διοικήσεως, της Αναλογιστικής Μελέτης, της Έκθεσης των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών.  

7.6. Τα ασφαλισμένα μέλη έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Ταμείο αιτήσεων 

για τη χορήγηση διάφορων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, για τα οποία αρμο-

διότητα έχει το Ταμείου. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ταμείου υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από αυτό τις ανωτέρω αιτήσεις. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ταμείου 

υποχρεούνται να χορηγούν τα διάφορα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις στους ενδια-

φερόμενους.  

Οι ετήσιες βεβαιώσεις για τις καταβληθείσες εισφορές των ασφαλισμένων μελών 

και τα δικαιώματά τους για παροχές χορηγούνται δωρεάν από το Ταμείο σε αυτά. 

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

8.1. Τα ασφαλισμένα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται  με τις διατάξεις 

της σχετικής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του παρόντος Εσωτερικού Κα-

νονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  
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8.2. Τα ασφαλισμένα μέλη πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση 

των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο. 

8.3. Τα ασφαλισμένα μέλη έχουν υποχρέωση σεβασμού και εφαρμογής των α-

ποφάσεων της Διοίκησης του Ταμείου, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τη 

σχετική Νομοθεσία, το Καταστατικό και τον παρόντος Εσωτερικό Κανονισμό Λει-

τουργίας του Ταμείου. 

 

9. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 

9.1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους χάνεται σε περίπτωση που: 

α) Ο ασφαλισμένος παραιτείται ή απολύεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-

πορίας. 

β) Ο ασφαλισμένος έχει λάβει την παροχή του από το Ταμείο. 

γ) Ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το Ταμείο, σύμφωνα με τις προ-

ϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.10 του Ν. 3029/2002, όπως εκά-

στοτε ισχύουν. 

δ) Ο ασφαλισμένος αποβιώσει. 

9.2. Το  ασφαλισμένο μέλος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον συντρέχει σπου-

δαίος λόγος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και 

ιδίως στις περιπτώσεις που:  

α) παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Καταστατικό του ΤΕΑ ΥΠΑ. 

β) προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για την μείωση των συνε-

πειών του. 

γ) παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με τις απόρρητες πληροφορίες 

που αφορούν το Ταμείο, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύ-

ρυθμη λειτουργία του. 

δ) προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη ή δωροδοκία σε βάρος του Ταμείου 

ε) παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης 

δικαιώματος σε παροχές από το Καταστατικό και τον παρόντα Εσωτερικό Κανο-

νισμό Λειτουργίας του Ταμείου 

στ) δεν καταβάλει τις μηνιαίες εισφορές του στο Ταμείο για διάστημα τουλάχιστον 

δύο μηνών.  
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις το ασφαλισμένο μέλος θα προσκαλείται από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Ταμείου για την παροχή εγγράφων εξηγήσεων εντός δέκα 

εργασίμων ημερών ως προς τους αποδιδόμενους λόγους της διαγραφής του. Το 

ασφαλισμένο μέλος δικαιούται να προσκομίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο αποδει-

κτικά στοιχεία και να ζητήσει την αυτοπρόσωπη ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου 

παράστασή του στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της αρμόδιος 

Επιτροπής που θα συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διερεύνηση της 

υπόθεσης. Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα αποφασίζει 

για την διαγραφή ή μη του ασφαλισμένου μέλους. 

9.3. Η αποβολή ή διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται από την κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στον ασφαλισμένο είτε τηλεο-

μοιοτυπικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με επιστολή αποσταλείσα ταχυ-

δρομικώς στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας του. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

10.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ -  ΘΗΤΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε-

ΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Α-

ΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ 

 

10.1. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το 

Όργανο Διοίκησης του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμ-

βάνει κάθε απόφαση για τη 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. 

10.2. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

απαρτίζεται από:  

α) τον εκάστοτε εν ενεργεία Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 

ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση και το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Ταμείου. Σε περίπτωση κωλύματος του Υποδιοικητή της Υ.Π.Α η 

θέση του αναπληρώνεται από ένα εκ των Διευθυντών της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας κατόπιν εισήγησης του Υποδιοικητή της Υ.Π.Α. 
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β)  έναν εκ των εν ενεργεία Διευθυντών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

κατόπιν υπόδειξης του Διοικητή της Υ.Π.Α. 

γ)  τον εκάστοτε εν ενεργεία Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(Ο.Σ.Υ.Π.Α.),  

δ) τρείς (3) τακτικούς και τρεις (3) αναπληρωματικούς εκπροσώπους των ασφα-

λισμένων μελών, που εντάσσονται στο εν ενεργεία προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι θα αναδεικνύονται/εκλέγονται κατόπιν διενέρ-

γειας πανελλαδικών εκλογών σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 έως 3.4 του άρ-

θρου 10 του Καταστατικού. 

ε) έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό εκπρόσωπο των συνταξιούχων 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(Ο.Σ.Υ.Π.Α.). 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται στους περιορισμούς που ορίζο-

νται στην ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση.  

10.3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Τα μεν 

αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, τα δε διορισμένα με 

βάση την ιδιότητά τους δύνανται να επανατοποθετηθούν στο Διοικητικό Συμβού-

λιο του Ταμείου. 

10.4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την 

ιδιότητα των εκπροσώπων των ασφαλισμένων  μελών, που εντάσσονται στο εν 

ενεργεία προσωπικό της Υ.Π.Α. εκλέγονται Πανελλαδικά από τα ασφαλισμένα 

μέλη με μυστική ψηφοφορία για 4ετή θητεία τηρουμένης της διαδικασίας του άρ-

θρου 10 παράγραφος 3.1 έως 3.6 του Καταστατικού του Ταμείου. 

10.5. Δεν δύναται να διορισθεί ούτε να αποτελέσει τακτικό ή αναπληρωματικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

(α) ο καταδικασθείς με τελεσίδικη απόφαση ή ο παραπεμφθείς με οριστικό βού-

λευμα για κακούργημα ή/και για πλημμέλημα υπαγόμενο στην έννοια των οικο-

νομικών εγκλημάτων. 

(β) ο τελών σε οποιαδήποτε οικονομική ή εμπορική σχέση με το Ταμείο. 

(γ) ο τελών υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. 

(δ) ο στερηθείς τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή. 
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10.6. Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ταμείου: 

(α) Η οποιασδήποτε φύσης εργασιακή σχέση με το Ταμείο 

(β) Κάθε συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/της συζύγου 

του ή συγγενούς του μέχρι του β’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε όργανα 

διοίκησης του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται περιουσία του Ταμείου ή α-

ναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου. 
 
(γ) Κάθε συμμετοχή ή επαγγελματική σχέση του μέλους του Διοικητικού Συμβου-

λίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με την επι-

χείρηση ή τις επιχειρήσεις του φυσικού προσώπου που διαχειρίζεται περιουσία 

του Ταμείου ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Τα-

μείου. 

 

11.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ-

ΣΕΙΣ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

  

11.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη 

συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα εντός δέκα ημερολογιακών (10) η-

μερών από την ημέρα υπόδειξης άλλως της εκλογής τους, με έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος 

και το θέμα της συνεδρίασης. 

11.2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο  καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου ο Υποδιοι-

κητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και σε περίπτωση κωλύματός του έ-

νας εκ των Διευθυντών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατόπιν εισήγησης 

του Υποδιοικητή της Υ.Π.Α. 

Οι θέσεις του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και του Ταμία καθώς και αρμοδιότητες 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται στα μέλη του Διοι-

κητικού Συμβουλίου κατόπιν απόφαση αυτού και αφού ληφθεί υπόψη ο Κανονι-

σμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελμα-

τικής Ασφάλισης, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και κάθε μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να συμμορφώνονται 

στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων 
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Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως κάθε φορά ισχύει. 

11.3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου παραλαμβάνει από το προηγού-

μενο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη συγκρό-

τησή του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου. 

11.4. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΤΕΑ Υ.Π.Α. σε σώμα και την παράδοση σε αυτό της διοίκησης 

και της διαχείρισης, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Διοικητι-

κού Συμβουλίου για διάστημα έως έξι (6) μηνών. 

11.5. Η διαδικασία των συνεδριάσεων, της απαρτίας και της πλειοψηφίας για την 

λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της τήρησης των πρα-

κτικών των συνεδριάσεων ορίζεται στο άρθρο 12 του Καταστατικού του Ταμείου. 

 

12. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΙΟΥ 

 

12.1.  Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου που είναι εκπρόσωποι του εν ενεργεία προσωπικού 

ή/και των συνταξιούχων της Υ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

παρ.1. στοιχ. δ και ε αντίστοιχα του Καταστατικού, η θέση του τακτικού μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου θα καλύπτεται - προσωρινά ή μόνιμα 

αναλόγως του κωλύματος και μέχρι την συμπλήρωση της τετραετούς θητείας - 

από το κατά σειρά επιτυχίας με τις περισσότερες ψήφους εκλεγμένο αναπληρω-

ματικό μέλος, που θα εκπροσωπεί το εν ενεργεία προσωπικό της Υ.Π.Α και από  

το οριζόμενο ως εκπρόσωπο των συνταξιούχων αναπληρωματικό μέλος με από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων  Υπηρεσίας Πο-

λιτικής Αεροπορίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.). 

12.2. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από τα 

ανωτέρω αξιώματα και τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ταμείου. 

12.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται και αντικαθίστανται από 

τον κάθε φορέα, που εκπροσωπούν (Υ.Π.Α, Ο.Σ.Υ.Π.Α) με απόφαση των αρμο-

δίων οργάνων, που θα γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
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Ταμείου. Τα πρακτικά των αποφάσεων υπόδειξης και τα σχετικά πρακτικά εκλο-

γής των εκπροσώπων των φορέων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΤΕΑ ΥΠΑ θα αποστέλλονται στο Ταμείο. 

12.4.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του ή 

κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντι-

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 

και αυτού κωλυομένου του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

12.5. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του Προέδρου ή του Αντιπροέ-

δρου πριν από τη λήξη της θητείας τους, εκλέγεται έτερος Πρόεδρος ή Αντιπρό-

εδρος για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ή αποχωρήσαντος Προέ-

δρου ή Αντιπροέδρου τηρουμένων των διατάξεων του Καταστατικού. 

12.6. Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίσθηκε 

ή απώλειας των προϋποθέσεων διορισμού ή άλλου μονίμου κωλύματος τακτικού 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αντικαθίσταται με προτεραιότητα από 

τον αναπληρωτή του και εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από αναπληρωτή άλλου 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται 

σε σώμα σύμφωνα με την οριζόμενη στο Καταστατικό διαδικασία. 

12.7. Στην περίπτωση αποχώρησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας με την 

οποία διορίσθηκαν ή απώλειας των προϋποθέσεων διορισμού ή άλλου μονίμου 

κωλύματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου, τακτικών και αναπληρωματικών και εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση 

και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ελλιπούς απαρτίας, ακολουθεί 

δικαστικός διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) στις θέ-

σεις των αποχωρησάντων, θανόντων ή απωλεσάντων τις προϋποθέσεις διορι-

σμού ή την ιδιότητα υπό την οποία διορίσθηκαν ή εχόντων οποιοδήποτε μόνιμο 

κώλυμα, τακτικών και αναπληρωματικών. Η διαδικασία αυτή τηρείται σε αντίστοι-

χες περιπτώσεις και για τα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. 
 

 

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

13.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε 

επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους 
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κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν πα-

ραστάθηκαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφό-

σον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του Διοι-

κητικού Συμβουλίου. 

Επιπλέον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να προσέρχονται 

στις συνεδριάσεις τους και να τηρούν εχεμύθεια για τα θέματα που συζητούνται 

στις συνεδριάσεις του, καθώς και για όλα τα σημαντικά θέματα του Ταμείου τα 

οποία χαρακτηρίζονται απόρρητα και των οποίων λαμβάνουν γνώση. Η υποχρέ-

ωση αυτή διαρκεί καθ’ όλο το χρόνο της θητείας των μελών αλλά και για αόριστο 

χρονικό διάστημα μετά την λήξη της. 

13.2. Για τις εξωσυμβατικές αξιώσεις του Ταμείου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις 

περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα. 

13.3.  Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζημίωσε το Ταμείο με δόλο ή βαριά 

αμέλεια, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Τα-

μείου κατά τούτου. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζημίωσε το Ταμείο από 

ελαφρά αμέλεια, το Διοικητικό Συμβουλίου δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του 

Ταμείου κατά τούτου, υποχρεούται δε στην άσκηση των αξιώσεων κατά του μέ-

λους, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, τρία (3) 

τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

14.1. Στη γενική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου υπάγεται 

κάθε θέμα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης αυτού, είτε ρητά αναφέ-

ρεται στον ισχύοντα κάθε φορά Νόμο, είτε όχι, εκτός εκείνων των θεμάτων που 

έχουν ανατεθεί, στην ειδική αρμοδιότητα άλλου οργάνου, από τον παρόντα Εσω-

τερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου ή τον νόμο. 

14.2. Η διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου υπόκειται στην εξουσία του Διοικητι-

κού του Συμβουλίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ορίζονται 
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από το Καταστατικό και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Το Διοι-

κητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για τη διαχείριση των προσόδων  και  της  

περιουσίας  του Ταμείου   

14.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i.   Μεριμνά για το σχηματισμό του Ειδικού Αποθεματικού Λειτουργίας και των 

Τεχνικών Αποθεμάτων που αφορούν υποχρεώσεις του Ταμείου προς τα α-

σφαλισμένα μέλη και την κάλυψή τους με ασφαλιστική τοποθέτηση. 

ii.Αποφασίζει για την εγγραφή και  διαγραφή των μελών του Ταμείου. 

iii.Αποφασίζει ομόφωνα για τη μεταβολή και αναπροσαρμογή των εισφορών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Καταστατικού μετά από σύμ-

φωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

iv.Κρίνει για την τυχόν αδυναμία καταβολής εισφορών. 

v.Προβαίνει σε όχληση των μελών που δεν καταβάλλουν την εισφορά, ενημε-

ρώνοντάς τα για τις συνέπειες της μη καταβολής αυτής. 

vi.Απονέμει την συνταξιοδοτική παροχή στους ασφαλισμένους του Ταμείου 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Καταστατικού. 

vii.Αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέματα, που αφορούν τη μεταφορά των 

δικαιωμάτων των μελών του Ταμείου και παρέχει στα μέλη του κάθε αναγκαία 

πληροφορία. 

viii.Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών του Ταμείου σύμ-

φωνα με το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις. 

ix.Συντάσσει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό της νέας οικονομικής χρήσης, 

αναφέροντας με λεπτομέρειες κατ’ είδος τα έσοδα και τις δαπάνες. 

x.Συντάσσει κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια μελέτες για τη σχέση των υποχρε-

ώσεων του Ταμείου και των περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν τις υ-

ποχρεώσεις αυτές καθώς και τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία. . 

xi.Συντάσσει κάθε χρόνο και εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς 

αποτελεσμάτων χρήσεων. 

xii.Ελέγχει την περιουσία του Ταμείου και λαμβάνει κάθε αναγκαίο συντηρητικό 

μέτρο για την προστασία της. 
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xiii.Υποβάλλει ετησίως στις αρμόδιες αρχές τα έγγραφα και τα στοιχεία που 

προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

xiv.Χορηγεί μια φορά τουλάχιστο κάθε έτος, με δαπάνη του Ταμείου, βεβαίωση 

στα μέλη του για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους για πα-

ροχές. 

xv.Αποφασίζει για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν το Ει-

δικό Αποθεματικό Λειτουργίας του Ταμείου και για την τυχόν αφαίρεση του 

πλεονάζοντος μέρους του Αποθεματικού αυτού και τη μεταφορά του στα πε-

ριουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στα Τεχνικά Αποθέματα με τη σύμφωνη 

γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. . 

xvi.Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους του Διοικητικού Συμβου-

λίου ή τρίτων προσώπων που  το ζημίωσαν 

xvii.Επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά μελών του Ταμείου. 

xviii.Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετή-

σιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου. 

xix.Προσλαμβάνει  τον Διευθυντή  του Ταμείου , προσλαμβάνει και απολύει το 

προσωπικό του Ταμείου, προσλαμβάνει οικονομικούς συμβούλους, αναλογι-

στές, λογιστές, φοροτεχνικούς, τεχνικούς συμβούλους κ.λ.π. Επίσης εξουσιο-

δοτεί με πράξη του τους εκπροσώπους του Ταμείου, αναθέτοντάς τους ειδι-

κές αρμοδιότητες. 

xx.Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών 

σε τρίτους. 

xxi.Διορίζει τον νομικό σύμβουλο του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. και πληρεξούσιους δικηγό-

ρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση. 

xxii.Ορίζει  και παύει διαχειριστές και θεματοφύλακες φορείς που παρέχουν 

εξωτερικές υπηρεσίες στο Ταμείο (outsourcing) 

xxiii.Μεριμνά για την ορθή διακυβέρνηση του ΤΕΑ – Υ.Π.Α. 

xxiv.Καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή 

των μελών στο Ταμείο, τον τύπο του απογραφικού δελτίου και τα δικαιολο-

γητικά για την απονομή των παροχών. 

xxv.Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του Κατα-

στατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. 
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xxvi.Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη  και προσφερότερη 

εκπλήρωση των σκοπών του ΤΕΑ  -Υ.Π.Α. 

xxvii.Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του ΤΕΑ. - Υ.Π.Α. 

xxviii.Ορίζει μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και τους τυχόν αναπληρωτές 

τους, αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που ορίζονται από την κείμενη νο-

μοθεσία. Τα μέλη υπόκεινται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς. Η Επενδυτική Επιτροπή ενεργεί με βάση τα οριζόμενα στον σχετικό κα-

νονισμό λειτουργίας της.  

xxix.Αποφασίζει για την τοποθέτηση-επένδυση των κεφαλαίων του ΤΕΑ - 

Υ.Π.Α. μετά την εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής. 

xxx.Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία του παρόντος 

και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΑ - Υ.Π.Α., καθώς και για 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εσωτερικής φύσης που δεν προβλέπεται από 

αυτά. 

xxxi.Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση και υποθήκευση περιουσιακών στοι-

χείων του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. μετά την εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής. 

xxxii.Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό και παραίτηση από δι-

κόγραφο ή δικαίωμα. 

xxxiii.Αποφασίζει για την ενοποίηση του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. με άλλα ομοειδή Ταμεία, 

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού 

xxxiv.Αποφασίζει για τη συνεργασία του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. με άλλα ομοειδή Ταμεία  

ή και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο επί-

πεδο, καθώς και για τη συμμετοχή του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. σε ομοσπονδίες ομοει-

δών Ταμείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καταστατικού. 

xxxv.Αποφασίζει για τη διάλυση του ΤΕΑ -Υ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

Καταστατικού. 

xxxvi.Αποφασίζει για τη μεταφορά της άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του 

σε Επιτροπές, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθυντή του ΤΕΑ 

- Υ.Π.Α. ή σε υπαλλήλους του ΤΕΑ - Υ.Π.Α. 

xxxvii.Καθορίζει με απόφασή του τις αμοιβές του Προέδρου και των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις αμοιβές των μελών των διαφόρων ε-

πιτροπών που συστήνει. 
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xxxviii.Εγκρίνει κάθε δαπάνη αφορώσα την εν γένει λειτουργία του Ταμείου. 

xxxix.Αναθέτει την εκτέλεση εργασιών, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρε-

σιών, που σχετίζονται με τη λειτουργία και οργάνωση του Ταμείου. 

xl.Αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά αποφάσεων του Διευ-

θυντή του Ταμείου. 

xli.Αποφασίζει για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου. 

xlii.Αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με την επιδίωξη οποιασδήποτε αξίω-

σης υπέρ ή κατά του Ταμείου ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ανε-

ξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας. 

xliii.Αποφασίζει για τα πρόσωπα, που δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

Ταμείο και υπογράφουν χρηματικά εντάλματα, εντολές πληρωμής, έγγραφα 

μεταφοράς χρηματικών ποσών κλπ έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού 

προσώπου, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών, των Υπηρεσιών και 

Αρχών του Δημοσίου ως και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

κάθε συναλλαγή και παρακαταθήκη και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει 

οικονομικά το Ταμείο σύμφωνα και με τις διατάξεις του Καταστατικού του. 

 

15. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ 

 

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή/και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μεμο-

νωμένα ή σωρευτικά: 

(α) διαπράξει αξιόποινη πράξη κατά του Ταμείου, 

(β) παραβιάσει την υποχρέωση εχεμύθειας έναντι του Ταμείου, 

(γ) ασκεί πλημμελώς τα μεγάλης σημασίας και βαρύτητας καθήκοντά του, 

(δ) δεν παρίσταται σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου-

λίου,  

(ε) απωλέσει την ιδιότητα με την οποία διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για παροχή εξηγήσεων, μετά 

την οποία το το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει είτε για την προσωρινή α-

ναστολή άσκησης των καθηκόντων του είτε για για την οριστική καθαίρεση. 
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Σε περίπτωση επιβολής είτε προσωρινής αναστολής είτε καθαίρεσης το τακτικό 

μέλος αναπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα στην επό-

μενη συνεδρίασή του. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους ισχύει μέχρι τη 

λήξη της θητείας του αποβληθέντος μέλους. 

Η ανωτέρω διαδικασία της αντικατάστασης εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις πα-

ραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για τα μέλη της προσω-

ρινής Διοίκησης του Ταμείου. 

 

16. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

i.   Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής και δικαστικής, 

εισαγγελικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπερι-

λαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς 

και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο. 

ii.  Εκπροσωπεί το Ταμείο ως προς τις έξω σχέσεις του, ειδικά όμως, για την 

κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή αγωγής στα 

Πολιτικά Δικαστήρια ή σχετικού δικογράφου έγκλησης, μήνυσης ή μηνυτή-

ριας αναφοράς  στις Εισαγγελίες και στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς επίσης 

και για παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα, απαιτείται η προη-

γούμενη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο παραπάνω περιορι-

σμός κάμπτεται σε επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, 

όπως και ο διορισμός δικηγόρου του Ταμείου, οπότε αρκεί η εκ των υστέρων 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος έγκριση των πράξεων και ενεργειών 

του Προέδρου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 13 του Καταστατικού του Ταμείου, περί της ευθύ-

νης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η κρίση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, για το εάν ο Πρόεδρος έπραξε σύμφωνα με τα συμφέροντα του Τα-

μείου, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των γενομένων πράξεων του, οι οποίες  

σε κάθε περίπτωση δεσμεύουν νομικά το Ταμείο έναντι τρίτων, φυσικών ή 

νομικών προσώπων, καθώς και των υπηρεσιών και  διοικητικών, δικαστικών 
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και εισαγγελικών αρχών του Δημοσίου, εκτός εάν αυτές ακυρωθούν με αμε-

τάκλητη δικαστική απόφαση. 

iii.Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων και ε-

λέγχει την σύνταξη των πρακτικών. 

iv.Ορίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αί-

τηση τριών τουλάχιστο μελών του για τα συγκεκριμένα θέματα που αναφέρο-

νται σε αυτή. 

v.Ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις και 

των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

vi.Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπο-

νται στις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου 

 

17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στις α-

κόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του 

(β) Συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη όπως στις αρμοδιότητες του Προέδρου 

προβλέπεται καθ΄ όν τρόπο το κάνει και ο Πρόεδρος 

(γ) Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον πάσης Αρχής, Δικαστηρίου και στις σχέσεις 

με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθ΄ όν τρόπο το κάνει και ο Πρόεδρος. 

(δ) υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται 

στις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου για τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ο Γραμματέας μελετά και καταρτίζει προγράμματα δράσης του Ταμείου για τα 

οποία συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Έχει την επιμέλεια της αλ-

ληλογραφίας και της σύνταξης των εγγράφων του Ταμείου τα οποία και συνυπο-

γράφει με τον Πρόεδρο. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στη σύνταξη των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συ-

ντάσσει τα πρακτικά της. Κρατάει τη σφραγίδα του Ταμείου και τηρεί το αρχείο. 
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Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εγγραφή και διαγραφή μελών του Τα-

μείου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση εκτέλεσης έργων, εκπό-

νησης μελετών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους. Εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τον καθορισμό με απόφασή του των απαραίτητων δικαιολογητικών 

για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο και την απονομή παροχών. 

 

19. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ο Ταμίας έχει την επιμέλεια της διαχείρισης των οικονομικών του Ταμείου. Προ-

βαίνει σε πληρωμές και εισπράττει όλα τα έσοδα από οπουδήποτε προέρχονται, 

εκδίδοντας τα ανάλογα παραστατικά, τα οποία κατά περίπτωση συνυπογράφει 

με τους Πρόεδρο ή/ και Γραμματέα όπως ορίζεται από οικεία απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου. Καταθέτει σε Τράπεζες κλπ. χρήματα ή χρεόγραφα και λαμ-

βάνει τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ταμείου 

εκδίδοντας γι' αυτό τις σχετικές αποδείξεις. 

Ο Ταμίας τηρεί τα εξής: (α) διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, (β) 

διπλότυπα αποδείξεων πληρωμής, (γ) φάκελο δικαιολογητικών πληρωμής μι-

σθών. 

 

20. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  

 

Τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, οι Εντολές Πληρωμής, οι Επιταγές καθώς 

και κάθε έγγραφο μεταφοράς χρημάτων, που δεσμεύει οικονομικά το Ταμείο, υ-

πογράφονται από κοινού, αφενός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

και αυτού κωλυομένου ή απόντος από τον Αντιπρόεδρο και αφετέρου από τον 

Ταμία και αυτού κωλυομένου ή απόντος από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητι-

κού Συμβουλίου. 

 

21. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

Ο Διευθυντής του Ταμείου διορίζεται άλλως προσλαμβάνεται με απόφαση του  

Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-

δρύματος και να έχει εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στην άσκηση διοίκησης 

σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. 

Παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει και εποπτεύει τη ομαλή λειτουργία του Τα-

μείου και αναφέρεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Εισηγείται θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

(β) Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Ταμείου. 

(γ) Εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(δ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ταμείου 

(ε) Είναι ο διοικητικός προϊστάμενος των υπαλλήλων και ασκεί καθήκοντα πει-

θαρχικού ελέγχου 

(στ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού, 

τους οποίους υποβάλει μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς 

έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

(στ) Επιβλέπει την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

(ζ) Ελέγχει την κανονική τήρηση των βιβλίων και τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

22. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΑ-ΥΠΑ 
 

 

Για την ομαλή λειτουργία το Ταμείο θα συστήσει τα κατωτέρω τμήματα: 

 
 

Τμήμα Εσόδων – Μητρώου 

Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης 

Τμήμα Παροχών 

Τμήμα Λογιστηρίου (Οικονομική Υπηρεσία) 

Τμήμα Μηχανογράφησης 

Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων 

 

23. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

 
Είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα ασφάλισης των υπαγομένων προσώπων, της 

τήρησης του Μητρώου Ασφαλισμένων και παρακολούθησης της καταβολής των 

εισφορών. 

Συγκεκριμένα: 

- Παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 

εκ μέρους των ασφαλισμένων μελών προβαίνοντας σε καταλογισμούς ο-

φειλόμενων στις περιπτώσεις μη καταβολής ή σε περιπτώσεις μη ορθής 
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καταβολής, επιβάλλοντας και τις προβλεπόμενες χρηματικές ποινές, εφό-

σον ορίζει το Καταστατικό (Πρόσθετα Τέλη). 

- Πραγματοποιεί τις απαραίτητες επικοινωνίες με την ΥΠΑ και τα ασφαλι-

σμένα μέλη  για παροχή οδηγιών και λύση προβλημάτων που ανακύπτουν. 

- Είναι αρμόδιο για την τήρηση της απαιτούμενης διαδικασίας δικαστικής ε-

πιδίωξης για την είσπραξη των μη καταβαλλομένων εισφορών. 

- Φροντίζει για την ενημέρωση των ατομικών λογαριασμών συνταξιοδοτικών 

εφάπαξ παροχών των ασφαλισμένων μελών και των μερίδων τους. 

- Φροντίζει για την συμπλήρωση από τους νεοεισερχομένους στην ασφά-

λιση, του απαραίτητου Δελτίου Απογραφής και την καταχώρησή του στο 

Μητρώο Ασφαλισμένων. 

- Καταρτίζει και ενημερώνει το Μητρώο Ασφαλισμένων. 

- Φροντίζει για την τήρηση των στοιχείων της δικής του αρμοδιότητας που 

υποβάλλονται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 

- Εκδίδει και διαβιβάζει στο Τμήμα Παροχών τις ατομικές καρτέλες με το 

χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές κάθε ασφαλισμένου που αιτείται σύντα-

ξης. 

- Εκδίδει τις βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών για τους προαιρετικά α-

σφαλισμένους προς χρήση στη Δ.Ο.Υ. ή για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο. 

- Ενημερώνει τους ασφαλισμένους για το χρόνο ασφάλισής τους. 

- Ενημερώνει τους ασφαλισμένους στις προθεσμίες και τους χρόνους που 

ορίζει ο Ν.3029/2002, για την κατάσταση του ατομικού λογαριασμού συντα-

ξιοδοτικών εφάπαξ παροχών εκάστου αυτών.

 

24. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και στον Διευθυντή του Ταμείου. 

Παρακολουθεί την τήρηση του πρωτοκόλλου και τη διεκπεραίωση της εισερχό-

μενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

 

25. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Είναι η υπηρεσία του Ταμείου, η οποία έχει αρμοδιότητες που άπτονται του συ-

νταξιοδοτικού Τομέα αυτού. 

Συγκεκριμένα το Τμήμα Παροχών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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- Εξετάζει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, αποφαίνεται εάν οι αιτούντες δικαιού-

νται ή όχι σύνταξης και προχωρεί στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης 

και στην απονομή αυτής. 

- Παραπέμπει τους ασφαλισμένους στις υγειονομικές Επιτροπές εφ’ όσον αι-

τούνται σύνταξης ανικανότητας προς εργασίας ή αναπηρίας. 

- Φροντίζει για την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Συνταξιούχων, που 

πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει η Γενική Γραμματεία Κοινωνι-

κής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

- Φροντίζει για την έκδοση και αποστολή των βεβαιώσεων για τη σύνταξη των 

Φορολογικών Δηλώσεων των συνταξιούχων. 

- Ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συντα-

ξιοδότησης. 

- Φροντίζει για την καταβολή των συντάξεων στους συνταξιούχους. 

 

26. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

 

Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και της λογιστικής οργάνωσης του 

Ταμείου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

- Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις. 

- Συμμετοχή στην κατάρτιση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Ταμείου και 

ελέγχει την εκτέλεσή του. 

- Παρακολουθεί τους λογαριασμούς του Ταμείου στις Τράπεζες καθώς και 

τους λογαριασμούς επενδύσεων και ελέγχει τις συμφωνίες αυτών με τους 

ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων μελών και τις λογιστικές εγ-

γραφές. 

- Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου και την υπο-

βολή των απαραιτήτων δηλώσεων προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Ορ-

γανισμούς, Δημοσίους Οργανισμούς κλπ. 

- Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στους Ορκωτούς Λογιστές που ελέγχουν 

το Ταμείο. 

- Ασκεί την Οικονομική Διαχείριση του Ταμείου σύμφωνα με το Καταστατικό, 

τους Νόμους και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυ-

ντού. 

- Φροντίζει για την τελική υποβολή των στοιχείων που οφείλει το Ταμείο να 

παρέχει στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για όλα τα Τμήματα. 
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27. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δύναται να αποφασίσει την ανάθεση δρα-

στηριοτήτων σε τρίτους, εξειδικευμένων υπηρεσιών, ώστε να βελτιστοποιείται, η 

επίτευξη των στόχων, τα μέσα και το κόστος του ταμείου. Ενδεικτικά τα κριτήρια 

κατά περίπτωση είναι: 

- Περιορισμός του κόστους, 

- Εστίαση στις κύριες λειτουργίες του Ταμείου, 

- Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, 

- Ποιότητα υπηρεσιών – τεχνογνωσίας, 

- Ευελιξία ανάλογα με τις τρέχουσες προτεραιότητες, 

- Καλύτερη διαχείριση, 

- Καλύτερος έλεγχος απόδοσης. 

Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τους τρεις (3). Στον αριθμό 

αυτό δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής 

καθώς και άλλων Επιτροπών που μπορεί να συσταθούν στο Ταμείο. Επίσης το 

Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο 

του Ταμείου καθώς και να αναθέτει σε δικηγόρους την εκπροσώπηση του Τα-

μείου ενώπιον των Δικαστηρίων όταν εκδικάζονται υποθέσεις του. Οι όροι απα-

σχόλησης και η αποζημίωση των Συμβούλων (νομικού και άλλων) καθορίζεται 

με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τους δικηγό-

ρους στους οποίους το Ταμείο αναθέτει την εκπροσώπησή του στα Δικαστήρια 

ή την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που απασχολούν το Ταμείο. 

Η αμοιβή των δικηγόρων που τους ανατίθενται υποθέσεις του Ταμείου, ή παροχή 

γνώμης καθορίζεται καθ’ υπόθεση ή και με σχετική σύμβαση εφ’ όσον το Διοικη-

τικό Συμβούλιο αποφασίσει έτσι. 

 

28. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

Το προσωπικό του Ταμείου προσλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου τηρουμένων όλων των διατυπώσεων του νόμου με Σύμβαση Εργα-

σίας που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού 

κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αν η σχέση εργασίας θα είναι αορίστου ή ορισμέ-

νου χρόνου. 
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Η κατάσταση του προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

εργατικής νομοθεσίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλ-

λήλων του Ταμείου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

29.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Το Ταμείο τηρεί λογιστικά βιβλία και συντάσσει τις οικονομικές του καταστάσεις 

σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Τηρεί επίσης τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και Εσόδων του Προϋπολογι-

σμού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που είναι συνδεδεμένοι με 

τους Κωδικούς Αριθμούς της Γενικής Λογιστικής. 

Οι Οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία με τις δέουσες 

αναλύσεις: 
 
- Την αξία όλων των Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου 

- Τις απαιτήσεις αυτού 

- Τις υποχρεώσεις αυτού 

- Την καθαρή περιουσία 

- Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

- Διάθεση αποτελεσμάτων 

 

30. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια ακολουθούσα το ημερολογιακό έτος, ήτοι 

αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρεί-

ται η πρώτη, από της έναρξης λειτουργίας του Ταμείου, διαχειριστική περίοδος 

αρχίζει με την έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2019. 

Ο Απολογισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία μετά των απαραιτήτων ανα-

λύσεων: 

- Τις εισφορές των εργοδοτών της περιόδου. 

- Τις εισφορές των εργαζομένων της περιόδου 
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- Το προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων θετικό ή αρνητικό, που συ-

ντελέστηκε στην περίοδο. 

- Τα έσοδα της περιόδου από τις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων 

και γενικά της περιουσίας του Ταμείου. 

- Τα λοιπά έσοδα της περιόδου από οποιαδήποτε αιτία. 

- Τις εισπράξεις υποχρεώσεων άλλων φορέων προς το Ταμείο λόγω συ-

νταξιοδοτήσεων από διαδοχική ασφάλιση ή λόγω οποιασδήποτε άλλης 

αιτίας. 

- Τις μεταβολές λόγω της αποτίμησης της τρέχουσας αξίας των περιουσια-

κών στοιχείων του Ταμείου. 

- Τις καταβολές υποχρεώσεων του Ταμείου σε άλλους φορείς λόγω διαδο-

χικής ασφάλισης. 

- Τις καταβληθείσες παροχές του Ταμείου στους συνταξιούχους του εντός 

της περιόδου. 

- Τα λοιπά έξοδα της περιόδου από οποιαδήποτε αιτία. 

- Τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου.

 

31.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων συντάσσεται κατ’ έτος με ευθύνη του 

Διευθυντού κατόπιν σύμπραξης του Τμήματος Λογιστηρίου και έχει ετήσια διάρ-

κεια συμπίπτουσα με το ημερολογιακό έτος. Ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξό-

δων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού πραγματοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο με 

εκείνο της αρχικής σύνταξης, με ευθύνη του Διευθυντού και εγκρίνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η πιστή εφαρμογή του Προϋπολογισμού τηρείται απαρεγκλίτως από την υπηρε-

σία Λογιστηρίου, στο οποίο υπάρχει Βιβλίο Κωδικών Αριθμών Εξόδων, το οποίο 

ενημερώνεται αρχικά με τα εγκεκριμένα ποσά του προϋπολογισμού κατά κωδικό 

και στη συνέχεια με την πραγματοποίηση κάθε εξόδου ενημερώνεται ο συγκεκρι-

μένος κάθε φορά κωδικός ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πραγματοποίησης εξό-

δων χωρίς να υφίσταται υπόλοιπο. Η διαδικασία τήρησης του Προϋπολογισμού 

παρακολουθείται από το Διευθυντή του Ταμείου. 
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32. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - Ε-

ΣΟΔΑ 

 

Τα έσοδα του Ταμείου από ασφαλιστικές εισφορές εισπράττονται μέσω των Τρα-

πεζών με τις οποίες συνεργάζεται το Ταμείο. Στις τράπεζες αυτές το Ταμείο δια-

τηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς στους οποίους κατατίθενται οι εισφορές από 

την ΥΠΑ ή τους ίδιους τους ασφαλισμένους και άλλα έσοδα από οποιαδήποτε 

αιτία (ενοίκια, κλπ). 

Οι εγγραφές των εσόδων από εισφορές γίνονται με τις ημερήσιες καταστάσεις 

και τα EXTRAITS των Τραπεζών. 

Τα έσοδα από τις επενδύσεις και αποδόσεις των κεφαλαίων πιστώνονται στους 

ενδιάμεσους λογαριασμούς που τηρεί το Ταμείο στις Τράπεζες και τα πιστωτικά 

ιδρύματα στις οποίες διαθέτει τίτλους ή καταθέσεις ή έχει αναθέσει διαχείριση 

κεφαλαίων του, οδηγούμενα κατόπιν στον κεντρικό λογαριασμό που το Ταμείο 

έχει τα κεφάλαιά του ή σε άλλες Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα εφ’ όσον το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την επένδυσή τους. 

Οποιοδήποτε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία, καταχωρείται με τα παραστα-

τικά κατάθεσης του ποσού. 

 

33. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

 
 

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται απαραιτήτως με την έκδοση Χρηματικών Ε-

νταλμάτων Πληρωμής νομίμως υπογεγραμμένων και πάντοτε μόνον εφ’ όσον οι 

σχετικές δαπάνες προβλέπονται στον Προϋπολογισμό και υπάρχουν υπόλοιπα 

στους σχετικούς κωδικούς.  

Η καταχώρηση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής στα βιβλία του Ταμείου, 

πραγματοποιείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος για τα Νομικά Πρό-

σωπα που τηρούν βιβλία διπλογραφικά. 
 
Οι πληρωμές, πριν από την πραγματοποίησή τους, εκτός των μικροεξόδων 
 
πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με χρέωση των λογαριασμών Ταμειακής Δια-

χείρισης που τηρεί το Ταμείο στη συνεργαζόμενη Τράπεζα, στους οποίους πι-

στώνονται και τα έσοδα. 
  
Στην ευχέρεια και εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ευρίσκεται η δυνατότητα 

αλλαγής της Τράπεζας που ασκεί την Ταμειακή διαχείριση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ - Ε-

ΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 
Το Ταμείο υπόκειται εκ του νόμου στον ετήσιο έλεγχο του Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.) 

Ο έλεγχος ασκείται από ένα (1) ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, τον οποίο ορίζει εκά-

στοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις και την ορθότητα των 

λογιστικών καταχωρήσεων και συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις με τα πορί-

σματα και τις παρατηρήσεις τους τα οποία υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβού-

λιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξετάσει τις εκθέσεις σε συνεδρίασή του και 

λάβει υπ’ όψη του και τις εξηγήσεις και θέσεις του Διευθυντού, τις κοινοποιεί στην 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 

Οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών μπορεί να μην περιορίζονται μόνο στην σύ-

νταξη και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων αλλά να επεκτείνονται ευρύτερα 

στα θέματα διαχείρισης και επενδύσεων. 

Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι για περισσότερες από τρεις (3) 

συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, δύνανται όμως να ανήκουν στο ίδιο Νο-

μικό Πρόσωπο Ορκωτών Ελεγκτών χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τα πορίσματα των Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται σε μία οικονομική εφημε-

ρίδα, όπως και οι οικονομικές καταστάσεις. 

 

35. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 
 

35.1. Στο Ταμείο λειτουργεί ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία 

έχει ως βασικό καθήκον την παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότη-

τας και αποτελεσματικότητας όλων των στοιχείων και δεδομένων του συστήμα-

τος διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται ε-

ξωτερικά. Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητο από κάθε άλλη λειτουργία του Ταμείου.  
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35.2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει Ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή ο ο-

ποίος έχει τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και πληροί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος θα 

στελεχώσει την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

Ο Ελεγκτής ελέγχει αν ακολουθούνται οι διαδικασίες του καταστατικού του Τα-

μείου, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καθώς και η κείμενη νομοθεσία, 

προβαίνει σε συστάσεις και προτάσεις όταν απαιτείται και βεβαιώνει για τη συμ-

μόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Υποβάλει τουλάχιστον μια φορά ετησίως έκθεση ελέγχου στο Διοικητικό Συμβού-

λιο, που περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις και τις αντίστοιχες συστάσεις και προτά-

σεις προσδιορίζοντας τον αναγκαίο χρόνο διόρθωσης των αδυναμιών και τα 

πρόσωπα που είναι αρμόδια για αυτό. Προς τούτο, συνεργάζεται στενά με όλες 

τις υπηρεσίες του ταμείου, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία 

αλλά και να διερευνήσει την εφαρμογή των διαδικασιών. Οι υπηρεσίες του Τα-

μείου έχουν υποχρέωση συνεργασίας, παροχής κάθε αναγκαίας βοήθειας και 

υποστήριξης του Ελεγκτή κατά την εκτέλεση του έργου του. 

 Το πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου αποτυπώνεται στην «Πολιτική 

Εσωτερικού Ελέγχου» που αποτελεί παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

 

35.3. Στις αρμοδιότητες του Ελεγκτή υπάγονται: 

 

- Έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας και των Υπουργικών Αποφάσεων 

για τα ΤΕΑ Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών νόμιμων υποχρεώσεων. 

- Έλεγχος της πιστής τήρησης των καταστατικών διατάξεων. 

- Έλεγχος εφαρμογής του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Επενδύ-

σεων του Ταμείου. 

- Έλεγχος και μελέτη της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση αυτής. 

- Έλεγχος της οικονομικής υπηρεσίας του Ταμείου (Λογιστήριο) και των τη-

ρουμένων σ’ αυτή διαδικασιών. 

- Παρακολούθηση και έλεγχος της πορείας της οικονομικής κατάστασης του 

Ταμείου και της διαχείρισης αυτού. 

 

36. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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36.1. Οι επενδύσεις του συνόλου των Κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις 

αρχές της συνετής – συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας 

των επενδυτικών επιλογών, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια των επενδύσεων, 

αποδοτικότητα και ευχέρεια ρευστοποίησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί το βαθμό επικινδυνότητας του επενδυτι-

κού χαρτοφυλακίου, έχοντας την ευχέρεια απόκτησης και ειδικών ηλεκτρονικών 

εφαρμογών διαχείρισης κινδύνου των επενδύσεων αλλά και γενικά ηλεκτρονικών 

εφαρμογών διαχείρισης επενδύσεων. 

Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ταμείου ακολουθούν ποιοτικούς και ποσο-

τικούς επενδυτικούς περιορισμούς που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 15 

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

εν συνεχεία με το άρθρο 180 του ν. 4261/2014 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ 

εφαρμογή όπως Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ. 16/9-4-2003 απόφασης του Υφυπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπως συμπληρώθηκε με την υπ. Απόφ. 

Φ.51010/ 16198/651/ 12-1-2015 και όπως εκάστοτε ισχύει, του Ενωσιακού Δι-

καίου, όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και του Κανονισμού Επεν-

δύσεων του Ταμείου. 

 

36.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύ-

σεων να προσλαμβάνει Επενδυτικό Σύμβουλο ή Επενδυτικούς Συμβούλους (Φυ-

σικό ή Νομικό Πρόσωπο) με εμπειρία και προϋπηρεσία σε χρηματοοικονομικά 

θέματα και επαγγελματική καταλληλότητα, ο οποίος ενδεικτικά, είναι αρμόδιος: 

- να προτείνει κατευθύνσεις για την επενδυτική πολιτική και την οικονομική δια-

χείριση της περιουσίας του Ταμείου. 

- να προβαίνει σε μελέτες και έρευνες για τα θέματα που σχετίζονται με τη δια-

χείριση της περιουσίας του Ταμείου. 

- να εισηγείται μέτρα για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της πε-

ριουσίας του Ταμείου. 

Παραλλήλως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την επενδυτική διαχεί-

ριση τμημάτων των αποθεματικών του και των περιουσιακών του στοιχείων σε 

νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό και το εξωτερικό που ασχολούνται με τη διαχεί-

ριση και την επένδυση κεφαλαίων (Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Επενδύσεων 

κλπ.) θέτοντάς τους όμως κανόνες και περιορισμούς ως προς την ακολουθητέα 

τακτική (επιθετική, συντηρητική κλπ.), ως προς την ακολουθητέα στρατηγική και 

πολιτική, ως προς τους κλάδους των επενδύσεων, τις γεωγραφικές περιοχές 
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πραγματοποίησης αυτών καθώς και συγκριτικούς δείκτες απόδοσης για τον κα-

λύτερο έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου αυτών. 

 

36.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, συγκροτεί Επενδυτική Επιτροπή 

αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, έχουσα γνωμοδοτικό χαρακτήρα 

και συνερχομένη τουλάχιστον άπαξ μηνιαίως, με σκοπό την παροχή συμβουλών 

και προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την διαχείριση των αποθε-

ματικών, τον καθορισμό της ακολουθητέας στρατηγικής στις επενδύσεις των κε-

φαλαίων, την κατανομή αυτών σε κλάδους επενδύσεων, σε γεωγραφικές ενότη-

τες σε είδος, την αξιολόγηση των προσώπων που επιθυμούν να καταστούν δια-

χειριστές επενδύσεων, την μέτρηση απόδοσης, την μέτρηση του επενδυτικού 

κινδύνου κ.λ.π. 

Η Επενδυτική Επιτροπή εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον 

το Ταμείο υποχρεούται στην συγγραφή/έκδοση  (α) Πολιτικής Επενδύσεων - Δή-

λωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής που υποβάλλεται στο Υπουργείο και (β) 

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

37. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

37.1. Θεματοφύλακας ορίζεται ένα εκ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - τρα-

πεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το πιστωτικό ίδρυμα που θα ασκεί τα καθήκοντα του θεματοφύλακα μπορεί να 

είναι το ίδιο που ασκεί και την ταμειακή διαχείριση. Δύναται όμως, να είναι και 

διαφορετικό, αναλόγως της κρίσης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα 

σταθμίζει εκάστοτε τα συμφέροντα του Ταμείου. 
 
Ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές των διαχειριστών επενδύσεων στους οποί-

ους το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εντολή διαχείρισης. Ελέγχει όμως απαραι-

τήτως, αν οι επενδυτικές διαδικασίες αντίκεινται στη νομοθεσία και στις εντολές 

του Ταμείου. Σε περίπτωση αντίθεσης προς τη νομοθεσία και τις εντολές, ο θε-

ματοφύλακας υποχρεούται στη μη εκτέλεση και στην άμεση ενημέρωση του Τα-

μείου. 

 
 
37.2. Η Ταμειακή Διαχείριση ασκείται από μία ή περισσότερες των Τραπεζών - 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
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Η ασκούσα την Ταμειακή Διαχείριση Τράπεζα έχει τις υποχρεώσεις: 

- Πίστωσης των λογαριασμών του Ταμείου με τις καταθέσεις των εισφορών κα-

θώς και με οποιοδήποτε ποσό που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία κατατίθεται 

στους λογαριασμούς αυτούς. 

- Καταβάλλει τις παροχές στους δικαιούχους του Ταμείου εφ’ όσον το Ταμείο δεν 

τις καταβάλλει μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. και πραγματοποιεί οποιαδήποτε εντελλό-

μενη πληρωμή. 

- Ενημερώνει το Ταμείο με EXTRAITS, παραστατικά κλπ. για τις εισπράξεις και 

πληρωμές που πραγματοποιεί για λογαριασμό αυτών. 

 

38. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

38.1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει έναν ή περισσότερους αναλογιστές οι ο-

ποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση αναλογιστή και ανάλογη εμπειρία. 

Ο αναλογιστής υπολογίζει τα τεχνικά αποθέματα, αξιολογεί την επάρκεια και ποι-

ότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών 

αποθεμάτων, συγκρίνει τις βέλτιστες εκτιμήσεις, ενημερώνει το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Ταμείου και κατ΄ εντολή αυτού το Διαχειριστή Επενδύσεων του Τα-

μείου ή την Εποπτεύουσα Αρχή, εκφράζει γνώμη σχετικά με τη συνολική πολιτική 

ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων παρέχει τη γνώμη του σχετικά με το πρό-

γραμμα χρηματοδότησης και συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του συ-

στήματος διαχείρισης κινδύνων. 

Ο αναλογιστής έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την Επενδυτική Επιτροπή, 

τον Επενδυτικό Σύμβουλο ή/και το Διαχειριστή επενδύσεων όταν απαιτείται ώστε 

να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων και των 

λοιπών υποχρεώσεων με κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία αλλά και για τη σύ-

νταξη της μελέτης αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

Ταμείου (Ετήσια Αναλογιστική Έκθεση). 

Η αναλογιστική έκθεση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία φορά ανά έτος αλλά 

και οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

η αναλογιστική έκθεση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εγκριθεί 

από αυτό υποχρεωτικά διαβιβάζεται με πρωτοβουλία αυτού στην Εθνική Αναλο-

γιστική Αρχή. Οι αρχές που διέπουν τη μελέτη και οι μέθοδοι πραγματοποίησής 

της ορίζονται από τις Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες της ανα-

λογιστικής επιστήμης. 
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Ο αναλογιστής είναι ανεξάρτητο όργανο και δεν δύναται να αποτελεί μέλος άλλου 

λειτουργικού οργάνου του Ταμείου ούτε να συμμετέχει αποφασιστικά σε μια λει-

τουργία που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Η συμμετοχή 

του αναλογιστή σε άλλα όργανα μπορεί να είναι μόνο συμβουλευτική και μόνο 

στο πλαίσιο που ορίζεται στις καταγεγραμμένες πολιτικές του Ταμείου, στον πα-

ρόντα κανονισμό και στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λει-

τουργίας. 

38.2.  Οι αρχές που διέπουν τη μελέτη και οι μέθοδοι πραγματοποίησής της ορί-

ζονται από την Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-

σίας υπ’ αριθ. Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ.16/9-6-2003 ή και οποιαδήποτε νεότερη από-

φαση εκδοθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Τα Τεχνικά Αποθέματα καθορίζονται με την υπ’ αριθ. Φ.Επαγγ.Ασφ./ οικ.16/9-6-

2003 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού. Με συχνότητα το αργότερο ανά τρία 

έτη, πραγματοποιείται από Αναλογιστή μελέτη της σχέσης περιουσιακών στοι-

χείων προς υποχρεώσεις, περιλαμβάνουσα και προτάσεις για την επενδυτική 

στρατηγική του Ταμείου για τα επόμενα έτη. 

 

39. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ (Ε.Α.Α.) 

 

 
Το Ταμείο υποβάλλει υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετράμηνου κάθε έτους 

τα  ακόλουθα στοιχεία στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.): 

- Πίνακα περιουσιακών στοιχείων ανά κατηγορία και υποχρεώσεων 

- Ισολογισμό και Απολογισμό του προηγουμένου έτους 

- Αναλογιστική Μελέτη 

- Πόρισμα Ορκωτών Ελεγκτών 

- Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

- Στοιχεία της ασκηθείσας Επενδυτικής Πολιτικής και συγκριτικά στοιχεία των 

επιτευχθεισών αποδόσεων των επενδύσεων έναντι των προγραμματισθέντων 

στόχων. 

- Πίνακα των καταβληθεισών εισφορών 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΙ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 

 



 

41 

 

40. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

40.1. Με τη σύνταξη του Προϋπολογισμού συντάσσονται και ετήσια προγράμ-

ματα Προμηθειών και λήψης υπηρεσιών για εκείνα τα αγαθά και εκείνες τις υ-

πηρεσίες των οποίων ο Προϋπολογισμός δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των εί-

κοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ. 

Για προμήθειες εκτός προγράμματος ως ανωτέρω, αποφασίζει ο Διευθυντής 

του Ταμείου μέχρι του ποσού δαπάνης χιλίων (1.000,00) Ευρώ κατόπιν λήψης 

τουλάχιστον δύο προσφορών κατά περίπτωση, εγκρινόμενης στη συνέχεια της 

δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραλαβή των αγαθών ή υπη-

ρεσιών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

Για ποσά δαπάνης άνω των χιλίων (1.000,00) Ευρώ και μέχρι του ποσού των 

είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ, απαιτείται προηγουμένως έγκριση πραγμα-

τοποίησης της δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του 

Διευθυντή και η προμήθεια γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. 

Προμήθειες αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, προϋπολογισμένης δαπάνης αξίας άνω 

των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ, πραγματοποιούνται με ανοικτούς ή κλει-

στούς διαγωνισμούς ή με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την 

εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

40.2. Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγω-

νισμών και Αξιολόγησης των Προσφορών. 

Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην 

Επιτροπή συμμετέχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος και 

δύο υπάλληλοι ή σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι Προϊστάμενος 

Τμήματος εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια των διαγωνισμών  προμηθειών αγαθών 

ή λήψης υπηρεσιών και η αξιολόγηση των προσφορών. Η Επιτροπή με την τε-

λική απόφασή της κρίνει σχετικά με την προσφορά την οποία θεωρεί ως την κα-

λύτερη για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η τελική απόφαση κατακύρωσης 

λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

40.3. Οι διαγωνισμοί για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή λήψης υπηρε-

σιών, είναι τριών κατηγοριών: 

Α.   Ανοικτοί Διαγωνισμοί, στους οποίους δύνανται να συμμετέχουν όλοι όσοι 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 
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Β.   Κλειστοί Διαγωνισμοί, στους οποίους οι συμμετέχοντες είναι εκείνοι μόνο οι 

οποίοι καλούνται προς τούτο από το Ταμείο. 

Γ.  Πρόχειροι Διαγωνισμοί, οι οποίοι πραγματοποιούνται για την προμήθεια αγα-

θών ή τη λήψη υπηρεσιών προϋπολογισμένης δαπάνης αξίας έως είκοσι χιλιά-

δων (20.000,00) Ευρώ. 

40.4.  Πέραν των ανωτέρω τρόπων σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή 

λήψης υπηρεσιών, καθιερώνεται και η διαδικασία της σύναψης της σύμβασης με 

διαπραγμάτευση. Με τη διαδικασία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είτε μετά από 

προκήρυξη διαγωνισμού είτε χωρίς προκήρυξη, διαπραγματεύεται με παρόχους 

υπηρεσιών ή προμηθευτές δικής του επιλογής (έναν ή περισσότερους) τους ό-

ρους της σύμβασης, Παροχής Υπηρεσιών ή Προμήθειας. 

40.5. Τέλος στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων για παροχή στο Ταμείο χρη-

ματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών ή υπηρεσιών, νομικών υπηρε-

σιών, υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου, καθώς και μελετών χάραξης στρατηγικής 

ή τακτικής και ακόμη υπηρεσιών σε υποθέσεις απαιτούσες ιδιαίτερη εχεμύθεια, 

δύναται να ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από αιτιο-

λογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

40.6. Η παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών ή του έργου, πραγματοποιείται 

από την Επιτροπή Παραλαβής που είναι τριμελής και ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Την εκτέλεση των συμβάσεων παρακολουθεί ο Διευθυντή, ο οποίος είναι περαι-

τέρω αρμόδιος για την προετοιμασία των διαδικασιών για τους διαγωνισμούς ή 

την, με άλλο τρόπο, σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή παροχής υπη-

ρεσιών στο Ταμείο. 

 

41.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

Υποχρεωτική είναι η δημοσίευση προκήρυξης για τους ανοικτούς και κλειστούς δια-

γωνισμούς καθώς και για τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 

Δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης με δια-

πραγμάτευση. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον οικο-

νομική ή πολιτική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η ημέρα δημοσίευσης πρέ-

πει να απέχει από την ημέρα διαγωνισμού από δέκα πέντε (15) ημέρες και άνω κατά 

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε επείγουσες περιπτώσεις αρκεί και προθεσμία δέκα (10) ημερών εφ’ όσον το 

Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει. Παραλλήλως η προκήρυξη αναρτάται, από 

την ημέρα έκδοσής της, στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 

 

42. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία:  

(α) Το είδος των αγαθών ή την κατηγορία των υπηρεσιών. 

(β) Τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών. 

(γ)  Τον ακριβή χρόνο και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού. 

(δ)  Την προθεσμία υποβολής των προσφορών 

(ε)  Το χρόνο ισχύος των προσφορών. 

(στ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών καθώς και κατακύρωσης του δια-

γωνισμού. 

(ζ) Δικαιολογητικά και στοιχεία για την αξιολόγηση του συμμετέχοντος στον δια-

γωνισμό συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποια επί πλέον στοιχεία θα περιλαμβάνει η 

Προκήρυξη. 

 

43. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο 

πληροί τις τεθείσες, προς τούτο, προϋποθέσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Οι προσφορές είναι έγγραφες και κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο εντός των 

καθορισμένων προθεσμιών. Ο χρόνος ισχύος του καθορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και αναγράφεται στην προκήρυξη.  

Ο φάκελος της κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

τα τεχνικά στοιχεία και χωριστά την οικονομική προσφορά. 
 
Στους κλειστούς διαγωνισμούς, προσφορές υποβάλλονται μόνο από τα πρό-

σωπα που καλούνται προς τούτο. Τυχόν υποβληθείσες προσφορές από μη κλη-

θέντες, δεν παραλαμβάνονται αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθεί ο 

φάκελος. 

 

44. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
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Ένσταση κατά συμμετεχόντων καθώς και μη τήρησης των διαδικασιών που προ-

βλέπει το Καταστατικό, ο παρών Κανονισμός και η προκήρυξη, επιτρέπεται 
 
και υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το Διοι-

κητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης. 

 

45. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών α-

ποσφραγίζει τους φακέλους κατά τον καθορισμένο χρόνο και στον καθορισμένο 

τόπο, με την προκήρυξη. 

Αρχικά εξετάζει αν πληρούνται από κάθε συμμετέχοντα οι προϋποθέσεις συμμε-

τοχής του στο διαγωνισμό. 
 
Συντάσσει πίνακα στον οποίο καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες προσφορές και 

αποφασίζει ποιες από αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζει 

η προκήρυξη. 
 
Στη συνέχεια ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές που προέκρινε, ως προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί με την προκήρυξη. 

Στη συνέχεια ανοίγει τις οικονομικές προσφορές και προβαίνει σε αξιολόγησή 

τους. 
 
Για όλες τις αναφερόμενες διαδικασίες συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχω-

ρείται και η τελική κρίση της σχετικά με το ποια προσφορά θεωρεί καλύτερη για 

το Ταμείο ή ακόμα αν θεωρεί ότι πρέπει να μη γίνει κατακύρωση αλλά επανάληψη 

του διαγωνισμού. 

Το Πρακτικό της Επιτροπής μαζί με όλες τις προσφορές διαβιβάζεται στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να κρίνει αρχικώς επί των υποβληθεισών 

ενστάσεων και να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού ή τη ματαίωσή 

του ή την επανάληψή του. 

Ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης, γίνεται μόνο στον συμμετέχοντα στον 

οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός (ανάδοχος). Με την ανακοίνωση καλείται ό-

πως προσέλθει στο Ταμείο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός τε-

τραημέρου από της κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

 

46. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Στη σύμβαση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
- Το αντικείμενο της προμήθειας και η ποσότητα αυτού ή η υπηρεσία η οποία 

θα παρασχεθεί στο Ταμείο. 

- Οι τεθείσες προδιαγραφές. 

- Η αξία των αγαθών ή αμοιβή στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας. 

- Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης ή πραγματοποίησης της παροχής. 

- Οι τυχόν ρήτρες και εγγυήσεις. 

- Οι τυχόν ιδιαίτεροι όροι ή περιορισμοί ή τα άλλα συγκριτικά στοιχεία που 

μπορεί να τεθούν. 

- Ο τρόπος πληρωμής. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ο παρόν Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας τροποποιείται και συμπληρώνεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δεν δύνανται να τροποποιηθούν διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Καταστα-

τικό, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση αυτού. 

Είναι δυνατόν στις τροποποιήσεις του Κανονισμού αυτού να περιληφθούν διατά-

ξεις επί θεμάτων για τα οποία δεν προβλέπει κάτι το Καταστατικό εφ’ όσον αυτές 

συνάδουν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των Τα-

μείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, με την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβου-

λίου, σε προσεχή παρέμβασή του στις καταστατικές διατάξεις, να συμπεριλάβει 

σ’ αυτές και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, οι οποίες δεν 

προβλέπονται από το Καταστατικό. 

 

 

 
  



 

46 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου» 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Σύμφωνα με το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) του Διεθνούς Ινστι-

τούτου Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρεται ότι: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη 

και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προ-

σθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να 

επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική 

προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών δια-

χείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης». 

Η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το IPPF είναι να ενισχύει και να προ-

στατεύει την αξία του Οργανισμού, παρέχοντας αντικειμενική και βάσει εκτίμησης κινδύνων 

διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση. 

Αναλυτικότερα, η ύπαρξη και η λειτουργία ενός κατάλληλα δομημένου συστήματος εσωτε-

ρικού ελέγχου που θα εφαρμοστεί από τη Διοίκηση ενός Οργανισμού μπορεί να εξασφαλί-

σει την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών από τους υπαλλήλους και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες και παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων, η προστασία και η διαφύλαξή 

αυτών, η προστασία ή/και η αποτροπή διαχειριστικών κινδύνων και αποκλίσεων, η διατή-

ρηση της ακεραιότητας και της ευσυνειδησίας, η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των ευ-

θυνών ανά θέση ευθύνης, η προσήλωση στους σκοπούς και τους κανόνες της Διοίκησης 

και η κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση και οργάνωση που θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα 

την αξιοπιστία και την πληρότητα των οικονομικών πληροφοριών. Το ΤΕΑ ΥΠΑ  έχει ως 

σκοπό την εργασιακή ασφάλεια μέσω της χορήγησης εφ’ άπαξ επικουρικής συνταξιοδοτι-

κής παροχής στα μέλη του. Στα πλαίσια του ως άνω σκοπού θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

 - Η τήρηση των βασικών αρχών της χρηστής διαχείρισης του Ταμείου 

- Η αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου 

- H προστασία της περιουσίας του Ταμείου 

- H διαχείριση του Επιχειρησιακού Κινδύνου. 

Για την ομαλή λειτουργία και αποδοτική διαχείριση του Ταμείου προβλέπεται τόσο από την 

υφιστάμενη νομοθεσία, ως Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Τ.Ε.Α., όσο 

και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας Εσω-
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τερικού Ελέγχουμε βασικό καθήκον την παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότη-

τας και αποτελεσματικότητας όλων των στοιχείων του συστήματος διοίκησης, συμπεριλαμ-

βανομένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.  

 

Η ύπαρξη μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταμείο στοχεύει στην εφαρμογή συγκεκριμέ-

νων διαδικασιών και ελέγχων, η εφαρμογή των οποίων μέσα από ένα εγκεκριμένο πρό-

γραμμα Ελέγχου θα διασφαλίζει την άρτια και αξιόπιστη λειτουργία του Ταμείου, την πρό-

ληψη και αποτροπή διαχειριστικών και λειτουργικών κινδύνων, έγκαιρο εντοπισμό περιπτώ-

σεων απάτης, στην κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού, κα-

θώς επίσης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενημέρωση της Διοίκησης 

για αλλαγές και απαιτήσεις στα πλαίσια των ΤΕΑ.  

 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος του Ταμείου θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διενέργεια των ελεγκτικών 

διαδικασιών: 

 με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε επιρροές που εξα-

σθενίζουν την επαγγελματική κρίση, 

 με ακεραιότητα και επαγγελματικό σκεπτικισμό, 

 με επαγγελματική επάρκεια και εχεμύθεια. 

 

 

Ο Εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, του νομοθετικού πλαισίου των 

ΤΕΑ, της φορολογικής νομοθεσίας και κάθε νομοθεσίας που επιδρά στη λειτουργία του Τα-

μείου. Προκειμένου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει 

να διενεργείται από εξειδικευμένο δυναμικό ανεξάρτητο από υπαλλήλους του Ταμείου ή ε-

ξωτερικούς συνεργάτες, που παρέχουν εκτελεστικές υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας 

του. 

Ο Εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να έχει απόλυτη ελευθερία πρόσβασης σε οποιαδήποτε 

αρχεία και δεδομένα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του Οργανισμού, στα στοιχεία 

για τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις, στα στοιχεία της μισθοδοσίας, και σε συμβά-

σεις που δεσμεύουν την εταιρεία με οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και στη Διοίκηση του 

Ταμείου προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να διαχειριστεί με επάρκεια τις απειλές ανεξαρ-

τησίας.  



 

48 

 

Επιπρόσθετα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να ενεργούν με αντικειμενικότητα και να μη 

δέχονται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του ελέγχου. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανό-

τητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατομικών καθηκόντων τους και σε περί-

πτωση που στερούνται εξειδικευμένων γνώσεων να εξασφαλίζουν τη συνεργασία και να 

λαμβάνουν επαρκείς συμβουλές και βοήθεια για να μπορούν να αξιολογούν τον κίνδυνο α-

πάτης και τον τρόπο διαχείρισής του από τον οργανισμό. Επίσης ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωσή του επί των διατάξεων της νομοθεσίας που 

σχετίζεται με τη λειτουργία του Ταμείου και να φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα τη Διοίκηση.  

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρί-

μηνο το διοικητικό συμβούλιο για τον διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο από την εξέταση 

και αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των μη-

χανισμών εσωτερικού ελέγχου. Σε περίπτωση που στα πλαίσια του ελέγχου τους οι Εσωτε-

ρικοί Ελεγκτές διαπιστώσουν αποκλίσεις, τότε υποχρεούνται στη διενέργεια συστάσεων και 

στη συνέχεια στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης του Ταμείου επί των υποβληθέντων συ-

στάσεων. 

 

3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Λογιστική οργάνωση. 

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λογιστικής οργάνωσης στο Ταμείο θα πρέπει να 

υπάρχει επαρκής Διοικητική λογιστική οργάνωση, κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη 

μέσω εξελιγμένου λογισμικού προγράμματος (ERP) λογιστικής και διοικητικής διαχείρισης, 

στο οποίο να γίνεται συνεχώς επικαιροποίηση και αξιολόγηση για τυχόν αδυναμίες και ορ-

γάνωση καταχώρησης παραστατικών ανά είδος ασφαλιστικού κλάδου και κέντρο κόστους 

για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριών από τα δικαιολογητικά στοιχεία. Επί-

τευξη προ υποθέσεων για την εφαρμογή δικλίδων ασφαλείας και διαχείρισης του ενδογενή 

κινδύνου.  

 

Οργάνωση προσωπικού. 

Σημαντικό ρόλο στην αποδοτική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συντελεί η κατάλληλη 

οργάνωση του προσωπικού, που εξασφαλίζεται από την κατανομή αρμοδιοτήτων και ανά-

θεση ευθυνών και εγκρίσεων από διαφορετικά στελέχη, από την ικανότητα και ακεραιότητα 
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του προσωπικού (ή/και των τυχόν εξωτερικών συνεργατών), τη συνεχή εκπαίδευση και επι-

μόρφωση, από την αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, και την πολι-

τική ανανέωσης προσωπικού και αντικατάστασής του με τη διασφάλιση ύπαρξης εναλλακτι-

κών λύσεων. Επίτευξη προϋποθέσεων για την εφαρμογή δικλίδων ασφαλείας και διαχείρι-

σης του ενδογενή κινδύνου.  

 

Διαχωρισμός λειτουργικών διαδικασιών. 

Η οργανωτική ανεξαρτησία των υπηρεσιών μέσα από το διαχωρισμό των λειτουργικών δια-

δικασιών διασφαλίζει την επαρκή λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχει 

σαφής διαχωρισμός των λειτουργιών του Ταμείου μέσω της ανεξαρτησίας της εκτέλεσης των 

διαδικασιών από διαφορετικά άτομα, και ειδικότερα:- της συναλλακτικής λειτουργίας, που 

αφορά στη διενέργεια των συναλλαγών (την ανάλυση προσφορών από το τμήμα Προμη-

θειών (Procurement), την καταγραφή των εισφορών και λοιπών εσόδων),- της διαχειριστι-

κής, που αφορά στη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών στοιχείων (Διεύθυνση δια-

χείρισης μελών και επενδύσεων, του Εσωτερικού Ελέγχου). 

- της λογιστικής, που αφορά στη λογιστική παρακολούθηση και απεικόνιση των συναλλαγών 

(Οικονομικής Διεύθυνσης). Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή δικλίδων α-

σφαλείας, διαχείρισης του ενδογενή κινδύνου και προστασίας περιουσιακών στοιχείων από 

διαχειριστικές ανωμαλίες και λάθη.  

 

Προστασία των περιουσιακών στοιχείων. 

Η ύπαρξη δικλίδων ασφαλείας με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, όπως είναι η ασφάλισή τους, η καλύτερη αξιοποίηση διαθεσίμων, οι οικονομίες 

κλίμακας με αξιοποίηση του τμήματος Προμηθειών (Procurement) για σημαντικού κόστους 

αγορές, είναι πολύ σημαντική ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή της επάρκειας του εσωτερικού 

ελέγχου. Συντελεί επίσης σημαντικά όχι μόνο στη διαχείριση του ενδογενή κινδύνου, αλλά 

και στην αποτροπή εξωτερικών ή τυχαίων κινδύνων.  

 

4. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

 

Οι έλεγχοι ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους ή τη διάρκειά τους διακρίνονται σε:  

Ειδικότερος σκοπός 

Ι) προληπτικούς, που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται κατά την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής ή της διαδικασίας και σκοπό έχουν την πρόληψη πιθανών λαθών; Ο εσωτερι-

κός ελεγκτής σχετίζεται με τους προληπτικούς στο βαθμό όπου γίνεται εκτίμηση κινδύνων-

αξιολόγηση οργανωτικής δομής και ασφαλιστικών δικλίδων, και 
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ΙΙ) κατασταλτικούς, που πραγματοποιούνται από τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειμένου 

για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διαδικασιών εκ των υστέρων και αποσκοπούν στην 

αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων και ανωμαλιών 

Διάρκεια 

Ι) Μόνιμοι ή διαρκείς έλεγχοι, είναι αυτοί που διενεργούνται σε συνεχή βάση και λαμβάνουν 

χώρα κατά την εκτέλεση της οικονομικής πράξης, συναλλαγής, παραγωγικής λειτουργίας 

(διενεργούνται από τους εκτελούντες τις διαδικασίες) 

ΙΙ) Τακτικοί ή περιοδικοί, που διενεργούνται κατά τακτικές χρονικές περιόδους (από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές) 

ΙΙΙ) Έκτακτους ή περιστασιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις είτε κατόπιν 

επιλογής του Εσωτερικού Ελεγκτή είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέπεια 

καταγγελίας. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ– ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥ 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει αφού εξετάσει τη λειτουργία του Ταμείου, να εκτιμήσει 

τον ενδογενή κίνδυνο (Inherent risk), τον κίνδυνο δικλίδων (control risk) κα τον κίνδυνο μη 

εντοπισμού, να εξετάσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να προχωρήσει στη σύ-

νταξη ενός προγράμματος ελέγχου με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λει-

τουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου σε τριμηνιαία και 

ετήσια βάση. Η εξέταση της ευαισθησίας των λειτουργιών του Ταμείου που αυξάνουν το 

βαθμό ελεγκτικού κινδύνου δύναται να αξιολογείται βάσει των κάτωθι ενδείξεων: 

 

 Πολυπλοκότητα διαδικασιών, συναλλαγών και θεσμικού πλαισίου  

 Μεγάλος αριθμός συναλλαγών και σημαντική αξία συναλλαγών και διενέργεια συ-

ναλλαγών σε άλλο νόμισμα 

 Πολυπλοκότητα πληροφοριακών συστημάτων και ευαισθησία των συστημάτων σε 

λάθη ή κακούς υπολογισμούς  

 Λογιστικές επιμετρήσεις με αποτιμήσεις  

 Έλλειψη προσωπικού που να δημιουργεί πρόβλημα στην επαρκή λειτουργία των 

δικλίδων. 

 Ευαισθησία λογαριασμών σε απάτη ή λάθος 

 Ενδεικτικός προγραμματισμός προγράμματος ελέγχου: 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Για την κατάρτιση ενός άρτιου και αποτελεσματικού ελεγκτικού προγράμματος, θα πρέ-

πει να συγκεντρωθούν στοιχεία για το Ταμείο, όπως ενδεικτικά είναι οι ιδιαιτερότητες του 

κάθε τμήματος και κάθε λειτουργικής δραστηριότητας, η ευαισθησία των συναλλακτικών 

δραστηριοτήτων σε λάθος ή απάτη, η σχέση και η συμπεριφορά του προσωπικού ή των 

εξωτερικών συνεργατών μεταξύ τους, η λειτουργία των συστημάτων μηχανοργάνωσης.  

 

Η μελέτη και αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου γίνεται  

ι) με συζητήσεις και άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους και το προσωπικό του κάθε 

τμήματος και  

ιι) με τη χρήση ερωτηματολογίων.  

 

Κατά συνέπεια θα είναι ευχερέστερος και πιο αξιόπιστος ο εντοπισμός των σημαντικών 

σημείων που πρέπει να επαληθευτούν και να καταρτιστούν οι κατάλληλες ελεγκτικές 

διαδικασίες. Στο στάδιο της προκαταρκτικής διαδικασίας για την ετοιμασία των ερωτη-

ματολογίων και τη διενέργεια των αρχικών επικοινωνιών είναι σημαντική η άσκηση ε-

παγγελματικού σκεπτικισμού από τον εσωτερικό ελεγκτή για τον εντοπισμό περιοχών 

ευαίσθητων στον κίνδυνο απάτης.  

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να εξετάσει την ανάγκη εφαρμογής ελεγκτικής δειγματοληψίας, δηλαδή στην εφαρ-

μογή στατιστικής ή/και μη στατιστικής δειγματοληψίας κατά το σχεδιασμό και την επιλογή 

του δείγματος ελέγχου για τον εντοπισμό και την επιλογή δικλίδων προς έλεγχο, τη διενέρ-

γεια αναλυτικών ελέγχων και τέλος την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

που έχουν προκύψει από το δείγμα.  

Στα πλαίσια της διαδικασίας δειγματοληψίας, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να προχω-

ρήσει σε: 

- Σχεδιασμό του δείγματος ελέγχου εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά και την ευαισθησία των 

δεδομένων (πληθυσμός) που θα ελεγχθούν, καθώς και το σκοπό της ελεγκτικής διαδικα-

σίας (ελεγκτική διασφάλιση). 



 

52 

 

- Επιλογή μεγέθους δείγματος προκειμένου για μείωση του κινδύνου δειγματοληψίας σε 

χαμηλό επίπεδο αποδεκτό για την περιοχή ελέγχου και για τη διαδικασία συνολικά- Εξέ-

ταση του τρόπου επιλογής των μονάδων του δείγματος προκειμένου όλες οι μονάδες να 

έχουν πιθανότητα επιλογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου για το σύ-

νολο των δεδομένων (πληθυσμός). 

 

7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΕΚΜΗ-

ΡΙΩΣΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

Αναφορικά με την επάρκεια εκτέλεσης των ελεγκτικών διαδικασιών και την έκδοση της έκ-

θεσης ελέγχου, όπως προδιαγράφεται από τα Διεθνή Πρότυπα, ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή και έγκαιρη καταγραφή των ελεγκτικών τεκμηρίων.  

 

Τα ελεγκτικά τεκμήρια καταγράφονται με συστηματικό τρόπο, πληρότητα και σαφήνεια σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή σε φύλλα εργασίας και περιλαμβάνουν 

 ι) αναλύσεις και υπομνήματα θεμάτων, τα οποία έχουν εντοπιστεί και απαιτούν μια αντι-

κειμενική ανάλυση των γεγονότων, περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισής τους και της ε-

πίδρασης στην έκθεση ελέγχου 

 ιι) αρχεία ελεγκτικών επαληθεύσεων επανεκτέλεσης, εξέτασης παραστατικών, εφαρμογής 

αναλυτικών διαδικασιών και συγκρίσεων,  

ιιι) περιλήψεις, οι οποίες διευκολύνουν τον αναγνώστη (reviewer) προκειμένου για αποτε-

λεσματικές και επαρκείς επισκοπήσεις και επιθεωρήσεις της τεκμηρίωσης του ελέγχου.  

Η τεκμηρίωση της Έκθεσης Ελέγχου και η διενέργεια οποιασδήποτε ελεγκτικής εργασίας 

θα πρέπει να προκύπτει από τα φύλλα εργασίας, τα οποία θα πρέπει να φυλάσσονται ως 

απόρρητα έγγραφα. Τα τεκμήρια εκείνα που παρουσιάζουν μόνιμο ενδιαφέρον στις περι-

πτώσεις ελέγχων που επαναλαμβάνονται, διακρίνονται σε σχέση με τα στοιχεία που ανα-

νεώνονται σε ετήσια βάση και κατηγοριοποιούνται ως βασικά στοιχεία ελεγκτικού Φακέλου, 

ο Μόνιμος Φάκελος και παρατίθενται ενδεικτικά ως κατωτέρω: 

 Συγκέντρωση (αρχικά) και επικαιροποίηση (διαρκής) με τροποποιήσεις της εφαρμοζό-

μενης νομοθεσίας και των ειδικών διατάξεων. 

 Καταστατικό Ταμείου ως τυχόν πρόσφατη τροποποίηση. Καταγραφή Διοικητικού Συμ-

βουλίου και εξουσιών διοίκησης. 

  Οργανόγραμμα Κατάσταση συμβάσεων με φορείς παροχής υπηρεσιών προς το Ταμείο 

και ύπαρξη αντιγράφων ή περιλήψεων των σημαντικών όρων τους.  
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 Αντίγραφο Κανονισμών σε ισχύ, όπως Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Κανονι-

σμός Επενδύσεων, Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής, Πολιτική Αναλο-

γιστικής λειτουργίας, Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονισμός εσωτερικού ελέγχου.  

 Καταγραφή πλαισίου λογιστηρίου και λογιστικής παρακολούθησης 

  Καταγραφή επικοινωνιών με εποπτικές αρχές για τυχόν συστάσεις ή βελτιώσεις στη 

λειτουργία του Ταμείου 

 Ερωτηματολόγιο εκτίμησης εσωτερικού ελέγχου 

 Οικονομικές καταστάσεις και Εκθέσεις εξωτερικών ελεγκτών 

 

Τα ελεγκτικά τεκμήρια που ανανεώνονται σε ετήσια βάση διακρίνονται από τα στοιχεία 

μόνιμου ενδιαφέροντος, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διάρθρωση του ελεγκτικού προ-

γράμματος και παρατίθενται ενδεικτικά ως κατωτέρω: 

 

 Έκθεση ελέγχου και ανακεφαλαίωση ευρημάτων 

 Σύνταξη περίληψης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Σχεδιασμός ελεγκτικού έργου 

 Επανεκτέλεση ερωτηματολογίου αξιολόγησης εσωτερικού ελέγχου. Αξιολόγηση δικλί-

δων ασφαλείας και ελεγκτικού κινδύνου σε επίπεδο διαβεβαιώσεων Διοίκησης. Επιλογή 

τρόπου δειγματοληψίας 

 Διαβεβαιώσεις από τρίτους (Τράπεζα της Ελλάδος, Θεματοφύλακας) 

 Φύλλα εργασίας ελέγχου Ενεργητικού και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

 Φύλλα εργασίας ελέγχου Παθητικού και λοιπών υποχρεώσεων 

 Φύλλα εργασίας ελέγχου κρατήσεων και διαδικασιών απόδοσης εισφορών 

 Φύλλα εργασίας ελέγχου αποτελεσματικών λογαριασμών και αποδόσεων  

 Φύλλα εργασίας ελέγχου επί της Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας, προϋπολογι-

σμού και απολογισμού, καθώς και επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 Λοιπά στοιχεία αναγκαία για τη διεκπεραίωση του ελέγχου που σχετίζεται με το Ταμείο 

ως ακολούθως: 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια της λειτουργίας του Ταμείου έχει την υποχρέωση 

να φροντίζει ώστε να: 

 Ελέγχεται η τήρηση των καταστατικών διατάξεων, των αρχών της χρηστής διαχείρισης 

και των αρχών του Κανονισμού Δεοντολογίας κατά τρόπο ώστε η διασφάλιση της ορθής 

λειτουργίας της Διοίκησης και των λειτουργιών της να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του 

Ταμείου, και να μεγιστοποιεί το συμφέρον των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του. 
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 Ελέγχεται η τήρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων, της Πολιτικής διαχείρισης λει-

τουργικού κινδύνου, της Πολιτικής διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου προκειμένου να 

διαπιστώνεται εάν είναι στα πλαίσια του αναληφθέντος από το Ταμείο κινδύνου και στα 

συνολικά όρια ανοχής κινδύνου, όπως έχει τεθεί. 

 Ελέγχεται η στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων, μεταξύ των οποίων είναι ο κίνδυνος 

«συγκέντρωσης», δηλαδή ο κίνδυνος ότι το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου δεν είναι επαρ-

κώς διαφοροποιημένο και είναι πολύ εκτεθειμένο σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή έναν 

εκδότη, ο κίνδυνος «ρευστότητας», δηλαδή ο κίνδυνος ότι το Ταμείο δεν θα είναι σε θέση 

να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του. 

 Ελέγχεται η τήρηση της λειτουργίας της Αναλογιστικής λειτουργίας, αναφορικά με την 

έγκαιρη υποβολή της ετήσιας έκθεσης, την εξέταση των δεδομένων και παραδοχών βά-

σει των οποίων έχουν προκύψει οι αποτιμήσεις του αναλογιστή και η επιπτώσεις τους 

επί των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. 

  Ελέγχεται η συμμετοχή της εταιρείας Διαχείρισης Επενδύσεων στις συναντήσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και η επαρκής ενημέρωση των μελών του για την πορεία των 

αποδόσεων. Εξετάζεται επίσης η ανεξαρτησία της Επιτροπής επενδύσεων, η εφαρμογή 

των εισηγήσεων της επενδυτικής πολιτικής από την εταιρεία Διαχείρισης Επενδύσεων 

για τη διαχείριση και τις αποδόσεις των επενδύσεων, σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί 

από το Ταμείο και η ύπαρξη εκθέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Ελέγχεται η παρακολούθηση των δαπανών προς αποφυγή αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων. 

Ελέγχεται η ύπαρξη Προσωπικών συναλλαγών. Έλεγχος σύνταξης και έγκαιρης και ορ-

θής προετοιμασίας και αποστολής του Μητρώου Επενδύσεων και Ασφαλιστικής τοπο-

θέτησης στις εποπτικές αρχές 

 Έλεγχος της μηχανογραφικής λειτουργίας του μητρώου των μελών, καθώς και της ορ-

θότητας και αξιοπιστίας της παρεχόμενης πληροφόρησης της αξίας των μερίδων των 

μελών του Ταμείου 

 Έλεγχος των διαδικασιών για την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου και αναδια-

νομής τυχόν εναπομείναντος ποσού στους ενεργούς ασφαλισμένους 

 Έλεγχος προϋποθέσεων καταβολής παροχών  

 Υποβολή προτάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη βελτίωση των διαδικασιών και 

της λειτουργίας του Ταμείου. 

 Ελέγχονται η αποδοτικότητα των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία, οι μεταβολές 

στις επενδύσεις συνεπεία νέων εγγραφών ή αποχωρήσεων των μελών, καθώς και η 

εφαρμογή των προϋποθέσεων για την θεμελίωση του δικαιώματος σε παροχή. 
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8. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την επισκόπηση και έγκριση της τελικής κοινο-

ποίησης των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής διαδικασίας, πριν την κοινοποίησής τους στη 

Διοίκηση. Όταν εκδοθεί η συνολική γνώμη, ήτοι η Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι κίνδυνοι του Ταμείου, 

καθώς και οι προσδοκίες της Διοίκησης και των Εποπτευουσών Αρχών, όπως διατυπώνο-

νται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας, του Κανονισμού Δεοντολογίας και των λοιπών Κανονισμών και της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Η συνολική γνώμη, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου θα 

πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες, αδιαμφισβήτητα στοι-

χεία και διαπιστώσεις. Η υποβαλλόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση ελέγχου θα πρέ-

πει να περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις και τις αντίστοιχες συστάσεις, προσδιορίζοντας επίσης 

τον αναγκαίο χρόνο διόρθωσης των αδυναμιών και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια γι' αυτό, 

καθώς και πληροφορίες σχετικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων της λειτουργίας εσωτε-

ρικού ελέγχου, και το βαθμό εκτέλεσης τόσο του σχεδίου εσωτερικού ελέγχου όσο και των 

συστάσεων του εσωτερικού ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής ουσιαστικά θα πρέπει να κα-

θιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα παρακολούθησης της τακτοποίησης των αποτελεσμά-

των που κοινοποιούνται στη διοίκηση, μια διαδικασία δηλαδή επανελέγχου για να παρακο-

λουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι ενέργειες που έχουν ζητηθεί από τη Διοίκηση έχουν εφαρ-

μοστεί αποτελεσματικά ή ότι η Διοίκηση έχει αποδεχτεί τον κίνδυνο της μη ανάληψης δρά-

σης.  
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