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KΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΟΗΜΗΟ – ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ
AΡΘΡΟ 1 Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
To ΝΠΗΓ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ
Φαξκαθεπηηθψλ Δξγαζηψλ (Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.)» ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 1 θαη 4 ηνπ Ν.
4052/2012 απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ Σνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ
Φαξκαθεπηηθψλ Δξγαζηψλ ηνπ η. ΝΠΓΓ «Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα
(ΣΔΑΗΣ)».
Δηδηθφηεξα, ν παξαπάλσ Σνκέαο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ ΝΠΓΓ ΣΔΑΗΣ
κεηαηξάπεθε απηνδηθαίσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2 θαη 4 ηνπ Ν. 4052/2012, θαηφπηλ
ηεο απφθαζεο ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο νξγάλσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ «Παλειιήληα
Οκνζπνλδία Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ – Φαξκαθεπηηθψλ & πλαθψλ Δπαγγεικάησλ – Κιάδσλ
(ΠΟΗΔ-ΦΔΚ)», ζε ΝΠΗΓ ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν.
3029/2002. Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε θαη ην ππ’ αξηζκ. 2073/19-2-2013 ζπκβφιαην –
θαηαζηαηηθφ ηεο πκβ/θνπ Αζελψλ Κιενπάηξαο – Μαξίαο Παπαξξεγνπνχινπ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ – Φαξκαθεπηηθψλ &
πλαθψλ Δπαγγεικάησλ – Κιάδσλ (ΠΟΗΔ-ΦΔΚ), εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ.
51020/5352/121/22-02-2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο. Ζ εγθξηηηθή απηή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 412 Β/22-02-2013. Σν ΣΔΑΤΦΔ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί
απφ 01.03.2013.
Ο Δ.Κ.Λ. εγθξίζεθε απφ ηελ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή (ΠΓΔ) κε ηελ ππ’ αξ.
484/64/18-06-2014 απφθαζε ηεο.
Σν ΣΔΑΤΦΔ απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3029/2002, φπσο απηέο
ηζρχνπλ θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Νφκνπ απηνχ, απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηνπ.
ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. (Τ.Α. Φ.51020/5352/121/22-02-2013, ΦΔΚ 412
Β/22-02-2013) θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο, ε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
αζθαιηζκέλσλ, ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ε ινγηζηηθή
νξγάλσζε, νη θαλφλεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ησλ επελδχζεσλ, ν ηξφπνο δηνίθεζεο
θ.ιπ. ζέκαηα ηνπ ΣΔΑΤΦΔ.
Όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ ηνπ ΣΔΑΤΦΔ.
ηελ απίζαλε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, θαηηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
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AΡΘΡΟ 2 - ΑΠΟΣΟΛΖ - ΘΔΜΔΛΗΩΓΔΗ ΑΡΥΔ – ΚΟΠΟ
2.1. Απνζηνιή
Απνζηνιή ηνπ T.E.A.Τ.Φ.Δ. είλαη λα δηνηθεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη κηα αμηφπηζηε πεγή ζπληαμηνδνηηθψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ γηα ηνπο
αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνχρνπο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.
Ζ δηνίθεζε ηνπ T.E.A.Τ.Φ.Δ. νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή απηή.
Σν T.E.A.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη δνκή δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, δηνηθεηηθή θαη
ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη κεραληζκφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ δνκή, ε νξγάλσζε θαη ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο ηνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηφρσλ ηνπ θαη
εμαζθαιίδεη ηελ άζθεζε επαξθνχο ειέγρνπ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. απφ ηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή
θαη ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο.
Σν T.E.A.Τ.Φ.Δ. νξίδεη Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη αλαινγηζηή θαζψο θαη εηδηθνχο
εκπεηξνγλψκνλεο θαηά πεξίπησζε.
Σέινο, ην T.E.A.Τ.Φ.Δ. ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο, δηαθάλεηαο θαη παξνρήο
πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
2.2. Θεκειηψδεηο Αξρέο
Οη αθφινπζεο ζεκειηψδεηο αξρέο δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ:
1. Ζ απσή ηηρ ζςνεηήρ Γιασείπιζηρ
2. Ζ απσή ηηρ διαθύλαξηρ ηων δικαιωμάηων ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ
ζπληαμηνχρσλ θαη ηεο επάξθεηαο ησλ παξνρψλ.
3. Ζ απσή ηηρ αποηελεζμαηικήρ Γιοίκηζηρ
4. Ζ απσή ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ.
5. Ζ απσή ηηρ διαθάνειαρ, νη αζθαιηζκέλνη ελεκεξψλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Σακείνπ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6,
παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Οη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη δηαθαλείο θαη δηέπνληαη απφ ην
ηζρχνλ θάζε θνξά ζεζκηθφ πιαίζην.
6. Η απσή ηηρ ανηαποδοηικόηηηαρ ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη’ αξρήλ ηεξείηαη
αλαινγία κεηαμχ ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ.
7. Η απσή ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ βιωζιμόηηηαρ, θάζε ρξφλν εθπνλείηαη αλαινγηζηηθή
κειέηε, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, κε ζθνπφ ηε δηαρξνληθή
βησζηκφηεηά ηνπ.
2.3. θνπφο
θνπφο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. είλαη ε ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή αζθάιηζε ησλ
αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πξνζψπσλ θαηά ησλ θηλδχλσλ ηεο αλαπεξίαο,
ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηνπ γήξαηνο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ
ηνπ πξνζηάηε αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ θαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζπληζηάηαη ζην ηακείν
θιάδνο επηθνπξηθήο ζχληαμεο. Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ
κειψλ ηνπ, ην Σακείν κπνξεί λα ηδξχζεη άιινπο θιάδνπο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο, λα εληάμεη
ηνκέα ή ηακείν εθάπαμ παξνρψλ πνπ αζθαιίδεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ πξφζσπα (αξ. 2 παξ.3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ).
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AΡΘΡΟ 3 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΑ ΠΡΟΩΠΑ -ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ
ηελ αζθάιηζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ππάγνληαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22. ηo Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ηεξείηαη Μεηξψν αζθαιηζκέλσλ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ
ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην Απνγξαθηθφ Γειηίν θάζε
αζθαιηζκέλνπ. Σεξείηαη επίζεο Μεηξψν ζπληαμηνχρσλ θαη εξγνδνηψλ.
Σα Μεηξψα αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη
θάζε αζθαιηζκέλνο θαη ζπληαμηνχρνο ιακβάλεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ Μεηξψνπ (Παξάξηεκα V
– Απνγξαθηθφ Γειηίν).
Σα Μεηξψα αζθαιηζκέλσλ, ζπληαμηνχρσλ, εξγνδνηψλ θαη ελ γέλεη ηα αξρεία ηνπ
Σακείνπ ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 50 εηψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θάζε αζθαιηζκέλνπ ζην
ΣΔΑΤΦΔ, ην Απνγξαθηθφ Γειηίν θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν θπιάζζνληαη ζηνλ αηνκηθφ
θάθειν θάζε αζθαιηζκέλνπ.
Ζ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε επέξρεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αλάιεςε ηεο
αζθαιηζηέαο εξγαζίαο ζην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαη εθφζνλ ηεξεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο
κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο.
Ο αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αζθαιίδεηαη ζην
Σακείν, δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα απφ ηνλ επφκελν κήλα ηεο δηαθνπήο ηεο αζθαιηζηέαο
εξγαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 6, παξ. 1, πεξ. V ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.
AΡΘΡΟ 1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο, δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο απαξαίηεηεο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ, ηε κέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλαθνξά, ζε ζπλερή
βάζε, ησλ θηλδχλσλ, ζε αηνκηθφ θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, ζηνπο νπνίνπο είλαη ή ζα
κπνξνχζε λα είλαη εθηεζεηκέλν, θαη ησλ αιιειεμαξηήζεψλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ
Σακείνπ θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ είλαη ζπλεκκέλε ζηνλ
παξφληα θαλνληζκφ.
1.1 Οξηζκφο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη νη δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην Γ.. ηνπ
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ., ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο–
θαη νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα παξέρνπλ εχινγε δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ζηελ
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ., ηελ
αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη
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ηνπο θαλνληζκνχο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθαξκφδνληαη ζπλερψο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα
επίπεδα ηεο νξγάλσζεο θαη αθνξνχλ φιν ην πξνζσπηθφ.
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαιχπηεη θαηαιιήισο ην εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη.
1.2. Καηεγνξίεο θηλδχλσλ















Αζθαλιζηικόρ κίνδςνορ
Δπενδςηικόρ ή κίνδςνορ αγοπάρ
Κίνδςνορ «ζςγκένηπωζηρ»
Πιζηωηικόρ κίνδςνορ
Κίνδςνορ σπημαηοδόηηζηρ και θεπεγγςόηηηαρ
Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ
Κίνδςνοι ανανηιζηοισίαρ ενεπγηηικού/παθηηικού
Αναλογιζηικόρ κίνδςνορ
Κίνδςνορ διοίκηζηρ και ανηιπποζώπεςζηρ
Κίνδςνορ λειηοςπγικόρ και εξωηεπικήρ ανάθεζηρ
Κίνδςνορ πληποθοπιακών ζςζηημάηων
Δξωηεπικόρ και ζηπαηηγικόρ κίνδςνορ
Νομικόρ κίνδςνορ
Κίνδςνορ μείωζηρ ηηρ καλήρ θήμηρ και αξιοπιζηίαρ

1.3. Θέζπηζε πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. γηα θάζε κηα θαηεγνξία θηλδχλνπ ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
δηαρείξηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε, αλαθνξά θαη
δηαρείξηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη Καιψλ Πξαθηηθψλ
(ΦΔΚ 178/Β΄/23-1-2015)
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., θνηλνπνηείηαη ζηελ
Αξκφδηα Αξρή εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην
Γ..
1.4. Οξηζκφο ππεχζπλνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
Σν Γ.. απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ αξκνδίνπ ζηειέρνπο ή νξηζκφ επηηξνπήο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή νξηζκφ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή εμσηεξηθή
αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
Γηα ην έηνο 2015 απνθαζίδεηαη ε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ
απνηειείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή, ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν.
1.5. Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε
Σν Γ.. ηαθηηθά θαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, κέζσ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο
Κηλδχλσλ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ή λσξίηεξα εθφζνλ απηφ θξηζεί
αλαγθαίν απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη γλσζηνπνηείηαη ζην Γ...
Σν Γ.. έρεη ηελ ηειηθή επζχλε λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, λα θαζνξίδεη ηε ζηάζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. σο πξνο ηελ αλάιεςε
θηλδχλνπ θαη ηα ζπλνιηθά φξηα αλνρήο θηλδχλνπ θαζψο θαη λα εγθξίλεη ηηο θχξηεο
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ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηζεγήζεσλ ησλ
ππεχζπλσλ θηλδχλνπ. ε δηαθνξεηηθή γλψκε ην Γ.. νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηηο ελ ιφγσ
εηζεγήζεηο.
Ο ππεχζπλνο θηλδχλνπ νθείιεη, ζε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε ή ε επελδπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθφ θίλδπλν ή ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ,
λα γλσζηνπνηεί ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν ή ηε κεηαβνιή ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ζην Γ..
AΡΘΡΟ 2 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ
ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ αλαηίζεληαη εμσηεξηθά.
Σν Γ.. νξίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην πξφζσπν εληφο ή εθηφο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.,
ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Tν πξφζσπν απηφ είλαη αλεμάξηεην
απφ ηηο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, δελ πξέπεη λα αζθεί άιιε αξκνδηφηεηα ζην
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. πιελ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζέηεη άκεζε πξφζβαζε ελεκέξσζεο θαηά
ηε δηθή ηνπ θξίζε θαη πξσηνβνπιία πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο,
ηνλ Τπεχζπλν Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ηνλ Αλαινγηζηή.
Οη δηαπηζηψζεηο θαη νη ζπζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
αλαθέξνληαη ζην Γ.. ην νπνίν θαζνξίδεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ελ
ιφγσ δηαπηζηψζεηο θαη ζπζηάζεηο θαη δηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ.
2.1. Παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξέο
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη νπνίνη παξέρνπλ ζην Γ.. ηηο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
2.2. Αλεμαξηεζία
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζθαιίδεη φηη, ηφζν θαηά ηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ, φζν θαη θαηά
ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ, ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ
επεξεάδεηαη απφ ην Γ.. κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ
ακεξνιεςία απηήο.
2.3. Πνιηηηθή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηνπο
αθφινπζνπο, ηνπιάρηζηνλ, ηνκείο:
α) Σνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
κπνξεί λα θαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη ή λα ζπλδξάκεη ή λα εθηειέζεη άιια εηδηθά θαζήθνληα.
β) Σηο δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφδεη θαηά πεξίπησζε ν ππεχζπλνο γηα ηε
ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Δπνπηεχνπζαο Αξρήο ή θαη ησλ
Δπνπηηθψλ Αξρψλ.
γ) Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαθαηαλνκή θαζεθφλησλ ζην
πξνζσπηθφ.
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Ζ πνιηηηθή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηαγξάθεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.., αθνχ ιεθζεί ππφςε
εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
Ζ πνιηηηθή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηεο εγθξίλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Γ.., θνηλνπνηείηαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γ..
AΡΘΡΟ 3 ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία:
α) πληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ.
β) Αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ππνθείκελσλ κνληέισλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, θαζψο θαη ησλ παξαδνρψλ
πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Σν Γ.. νξίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην πξφζσπν, εληφο ή εθηφο ηνπ Σακείνπ,
ππεχζπλν γηα ηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία.
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ
πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ αλαζέηνπλ πξφζζεηα θαζήθνληα
ή αξκνδηφηεηεο ζηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία.
3.1. Αλαινγηζηηθή έθζεζε
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. απαηηεί απφ ηελ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία λα θαηαξηίδεη θαη λα
ππνβάιιεη γξαπηή έθζεζε θαη λα ηελ παξνπζηάδεη απηνπξνζψπσο, ηνπιάρηζηνλ αλά έηνο, ζην
Γ.., ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη φιεο νη ζεκαληηθέο εξγαζίεο πνπ αλέιαβε ε αλαινγηζηηθή
ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηπρφλ ειιείςεηο
θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ε έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή (Δζληθή
Αλαινγηζηηθή Αξρή).
3.2. Αλαινγηζηηθή απνηίκεζε
Αλαινγηζηηθή απνηίκεζε είλαη ε αξηζκεηηθή εθηίκεζε ησλ παξνπζψλ αμηψλ γηα ηηο
εθξνέο (παξνρέο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα) θαη ηηο εηζξνέο
(εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηνπ εξγνδφηε, απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ θαη ινηπνί
πφξνη), ηνπ ηακείνπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ηεο αλαινγηζηηθήο
επηζηήκεο.
Ζ αλαινγηζηηθή απνηίκεζε δηελεξγείηαη ζε εηήζηα βάζε ή/θαη έθηαθηα χζηεξα απφ
απφθαζε ηνπ Γ..
Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηερληθήο βάζεο, θαζψο θαη ε κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Αλαινγηζηηθήο Έθζεζεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σν Σακείν ππνινγίδεη θάζε ρξφλν ηα ηερληθά απνζέκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
Ζ αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία είλαη ζπλππεχζπλε γηα ηελ εηήζηα έθζεζε πνπ ην
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ζπληάζζεη γηα ηε ζρέζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο θαη ηελ ελδεδεηγκέλε ζηξαηεγηθή ησλ επελδχζεσλ ησλ ηακείσλ κε πξννπηηθή φρη
κηθξφηεξε ησλ δέθα εηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ
AΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. έρεη ζπληάμεη Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο
(Κεθάιαην Δ, Παξάξηεκα 1.3), ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Αξκφδηα Δπνπηηθή Αξρή, ηελ Δζληθή
Αλαινγηζηηθή Αξρή.
Σν Γ.. δηαζθαιίδεη φηη ε ινγηζηηθή νξγάλσζή ηνπ είλαη αμηφπηζηε θαη θεξέγγπα θαη
απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κε επάξθεηα θαη πιεξφηεηα ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο
θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο.
AΡΘΡΟ 2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε
νηθνλνκηθή ρξήζε θαη ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Δπνπηηθή Αξρή (Δζληθή Αλαινγηζηηθή
Αξρή). Σηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απνηεινχλ ν Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο αλά Κιάδν, ν Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη ην
Πξνζάξηεκα πνπ απνηειείηαη απφ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ αλσηέξσ.
AΡΘΡΟ 3 ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΑΝΑΘΔΔΗ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζθαιίδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθά αλαηηζέκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηεο ζπλερνχο
παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ
αγαζψλ/ ιήςεο ππεξεζηψλ (Κεθάιαην Δ, παξάξηεκα 1.5), ην Γ.. νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο ηνπ παξφρνπ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα ειέγρνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη θαηά
ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ηα
λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεληαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σακείνπ.
Ζ εμσηεξηθή αλάζεζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ δελ επηηξέπεηαη
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νδεγεί ζε:
α) Μείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ Σ.Δ.Α.
β) Αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Σ.Δ.Α.
γ) Μείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα παξαθνινπζνχλ ηε ζπκκφξθσζε
ησλ Σ.Δ.Α. πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
δ) Τπνλφκεπζε ηεο ζπλερνχο θαη ηθαλνπνηεηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο θαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο.
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. φηαλ αλαζέηεη εμσηεξηθά βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ζπλάπηεη έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ. Ζ
ζπκθσλία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζαθψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε δηάξζξσζε ησλ
ππεξεζηψλ, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα.

10

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.
Απνζηνιή ηνπ T.E.A.Τ.Φ.Δ. είλαη λα δηνηθεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ
ηακείνπ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ αμηφπηζηε θαη θεξέγγπα πεγή
ζπληαμηνδνηηθψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ.
Ωο εθ ηνχηνπ ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ
πξνβιέπεη ηε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη θαηάιιειε θαη δηαθαλή νξγαλσηηθή δνκή κε
ζαθή θαηαλνκή θαη νξζφ δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ., θαζψο
θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πιεξνθφξεζεο.
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ειέγρσλ, ηνπο κεραληζκνχο
θηλήηξσλ πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαιή ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θαη ηε ζσζηή θαη έγθαηξε
εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ, ηε δηαθάλεηα, ηελ επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή
επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηακείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.
Ζ δνκή ηεο Γηνίθεζεο εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ
επζπλψλ θαη επνπηείαο, ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ
επηθνξηίδνληαη αλάινγεο επζχλεο.
Κάζε κέινο ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξγάλνπ πξέπεη λα έρεη ηελ επαξθή θαη απαξαίηεηε
επαγγεικαηηθή θήκε, πξνζφληα θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Ζ επζχλε ησλ κειψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξγάλσλ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε ζπκκφξθσζε
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
T.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. έηζη ψζηε λα απνηεινχλ αζθαιή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζπληάμεσλ.
AΡΘΡΟ 1 ΓΟΜΖ ΓΗΟΗΚΖΖ – ΟΡΓΑΝΑ
Σν T.E.A.Τ.Φ.Δ. έρεη αλαπηχμεη ηε δηνηθεηηθή ηνπ δνκή αλάινγα κε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
Ζ εζσηεξηθή δνκή δηνίθεζεο θαη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ηακείνπ πεξηγξάθνληαη ζην
θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαη εμεηδηθεχνληαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο επηκεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ αληηθαηνπηξίδεη
ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ηακείν.
Ζ δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ πεξηιακβάλεη :
Ένα Όπγανο Γιοίκηζηρ (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην) ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε
ράξαμε γεληθήο πνιηηηθήο, γηα ηε δηαρείξηζε θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ έλαληη ηξίησλ.
Δίλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ εθαπμογή ηηρ γενικήρ πολιηικήρ ηος Tαμείος και ηων
αποθάζεων ηος Γ.. Ο Γηεπζπληήο, ην πξνζσπηθφ θαη ηα άιια φξγαλα θαη εμσηεξηθνί
ζπλεξγάηεο φπσο Οξθσηνί Διεγθηέο, Αλαινγηζηέο, Δπελδπηηθνί χκβνπινη, φξγαλα
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θ.ιπ. ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γ.. Ζ Δλεγκηική Δπιηποπή είλαη
αηξεηφ φξγαλν θαη δηέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο.
Ζ δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. απεηθνλίδεηαη ζην νξγαλφγξακκα (Κεθάιαην Δ,
παξάγξαθνο 1.5) πνπ ελζσκαηψλεηαη θαη αλαιχεηαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο.
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1.1. Όξγαλα Γηνίθεζεο
1.1.α. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Σν Γ.. είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο, απαξηίδεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 12 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πξφζσπα, θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή, ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ηακείνπ
θαη έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Γηαηεξεί ηε ηειηθή επζχλε γηα ην
ηακείν, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ζε εμσηεξηθνχο παξφρνπο
ππεξεζηψλ (outsourcing).
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ζπλάπηεη ζχκβαζε αζηηθήο επζχλεο θαη λνκηθήο πξνζηαζίαο
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη ηα κέιε ηνπ
Γ.. απφ θάζε θίλδπλν αζηηθήο επζχλεο θαη δηθαζηηθήο δηακάρεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο.
Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαη
ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κε φια ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα ζ' απηφ.
Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Γ.. πξέπεη λα είλαη δεφλησο ηεθκεξησκέλεο θαη
λα πεξηγξάθνπλ επηπξφζζεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ
ειήθζεζαλ απφ ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε Δπηηξνπέο έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη κε
απφθαζε Γ.. ηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ
δελ κπνξεί λα ζπκπίπηεη ε ηδηφηεηα πξνηείλνληνο θαη απνθαζίδνληνο νξγάλνπ.
Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηεξνχληαη πξαθηηθά ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, φπσο
εμεηδηθεχεηαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη
απφ φια ηα παξφληα κέιε θαη ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο − εκπεηξνγλψκνλεο κέιε ηνπ Γ..
αλεμαξηήησο αλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ή φρη, ηεξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν ηεξήζεσο
πξαθηηθψλ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπνπηεχνπζαο Αξρήο θαη ησλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ.
Σν Γ.. αλαπηχζζεη πνιηηηθή ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηηο
παξνρέο θαη λα αζθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρσξίο δηαθνπή.
Ζ πνιηηηθή ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληηκεησπίδεη ηηο ζνβαξέο θαη
απξνγξακκάηηζηεο δηαθνπέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
1.1.β. Καηαιιειφηεηα Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη Μειψλ ηνπ Γ..
1.1.β.α. Πξφηππν ζπλεηνχ πξνζψπνπ
Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ππφθεηληαη ζε πξφηππα θαηαιιειφηεηαο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη έλα πςειφ επίπεδν αθεξαηφηεηαο, ηθαλνηήησλ, πείξαο θαη επαγγεικαηηζκνχ
ζηε δηνίθεζε.
Θα πξέπεη σο εθ ηνχηνπ, λα έρνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηε ζέζε ηνπο πξνζφληα θαη
επηπιένλ ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αζθνχλ ρξεζηή θαη ζπλεηή
δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ θαη λα εθηεινχλ νξζά ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Θα πξέπεη επίζεο
λα ραίξνπλ ππφιεςεο θαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αθεξαηφηεηα (απαίηεζε γηα ήζνο).
Σν Γ.. ζα πξέπεη λα έρεη ζπιινγηθά ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο γηα λα
επηβιέπεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην ηακείν, θαη λα παξαθνινπζεί ηνπο
εθπξφζσπνπο θαη ζπκβνχινπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί αλάινγα θαζήθνληα. Πξέπεη
επίζεο λα επηδηψμεη λα εληζρχζεη ηηο γλψζεηο ηνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κέζσ ηεο
θαηάιιειεο θαηάξηηζεο.
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Καη’ εμαίξεζε ζε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Γ.. ή ηα φξγαλα ηνπ ηακείνπ θξίλνπλ
φηη γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα
ζπγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ ηδίσο λα ιεθζνχλ πιήξσο αηηηνινγεκέλεο
θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο, κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζε εκπεηξνγλψκνλεο,
κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ..
Σα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ζην πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο πείξαο
ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ Γ.. θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ δηεπζχλνπλ δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
Σακείνπ είλαη (α) ε εληηκφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε θήκε θαη (β) ε επαγγεικαηηθή πείξα θαη
ε επάξθεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε.
Έλα πξφζσπν δελ ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο εληηκφηεηαο,
αθεξαηφηεηαο θαη θήκεο εάλ:
1. Έρεη θαηαδηθαζζεί δπλάκεη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα αδηθήκαηα πνπ
απνηεινχλ θψιπκα γηα ην δηνξηζκφ ηεο ζέζεο ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.
3528/2007 (ΦΔΚ Α’26) «Κψδηθαο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ &
Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη γηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ην λφκηζκα (άξζξα
207, 208, 214 θαη 215 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα), γηα θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ (άξζξν 397 ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα), γηα ρξενθνπία (άξζξν 398 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα), γηα ηνθνγιπθία (άξζξν
404 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα) θαη γηα παξαπιάλεζε ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο (άξζξν 406
ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα).
2. Έρεη θαηαδηθαζζεί δπλάκεη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα αδηθήκαηα ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3606/2007.
3. Έρεη απνιπζεί απφ πξνεγνχκελε ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ
λ. 3528/2007,
4. Έρεη θαηαδηθαζζεί δπλάκεη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα αδηθήκαηα ηνπ λ.
3340/2005 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ
πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ
πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ 3340/2005,
5. Έρεη θαηαδηθαζζεί δπλάκεη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα αδηθήκαηα ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ
ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (λ.2331/1995) ή αδηθήκαηα
αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαηά ηελ ελλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
νδεγίαο 2005/60/ΔΚ,
6. Έρεη αζθεζεί εηο βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε θαηφπηλ ππνβνιήο απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο κελπηήξηαο αλαθνξάο ή έγθιεζεο,
7. Έρεη δηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εηαηξείαο ηεο νπνίαο ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
αλαθάιεζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο (β), (γ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3606/2007,
8. Έρνπλ επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρξεκαηηθέο
θπξψζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (€15.000) επξψ γηα
παξαβάζεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο, γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία
άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ, ή γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πνπ
επηθπξψλεη ηελ επηβνιή ηνπο.
9.Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ θαη φηαλ ε αληίζηνηρε ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ή ηεο
παξάβαζεο έιαβε ρψξα εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ή ε αληίζηνηρε θχξσζε ή θαηαδίθε
έρεη επηβιεζεί απφ αξκφδηεο αξρέο ή φξγαλα άιιεο ρψξαο.
10. Σειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
11. Λφγσ θαηαδίθεο έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
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Σα πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη λα δηεπζχλνπλ πξαγκαηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σακείνπ
(Πξφεδξνο θαη κέιε κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο) νθείινπλ λα δηαζέηνπλ κνξθσηηθφ
επίπεδν θαη επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ επάξθεηα ηνπο σο πξνο ηελ
επηηπρή εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ην Σακείν δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, πξνεδξεχεη ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο
δξάζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ.
Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, κειεηά θαη θαηαξηίδεη ηα
πξνγξάκκαηα δξάζεσο ηνπ Σακείνπ πεξί ησλ νπνίσλ ζπληάζζεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θαη
πξνηάζεηο.
1.1.β.β. Πξνζφληα Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη κειψλ ηνπ Γ..
Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε
λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα θαη πείξα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αζθνχλ ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε
θαη λα εθηεινχλ νξζά ηα θαζήθνληά ηνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα ραίξνπλ ππφιεςεο θαη λα
ραξαθηεξίδνληαη απφ αθεξαηφηεηα.
Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. κπνξεί λα εθιεγεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ..,
εθ’ φζνλ πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, αζθαιίδεηαη απφ ην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ζηνλ θνξέα θπξίαο
αζθάιηζεο θαη αζθαιίδεηαη ζην Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. Δάλ απφ ηα εθιεγκέλα κέιε θαλέλα δελ
δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηφηε ν Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο δελ έρνπλ εθηειεζηηθά
θαζήθνληα.
Δκηελεζηικά καθήκονηα αζκούν ηα μέλη ηος Γ.Σ. πος αζσολούνηαι με ηην καθημεπινή
διασείπιζη ηων Τ.Δ.Α.Υ.Φ.Δ. και εκδίδοςν (ςπογπάθοςν) ππάξειρ πος παπάγοςν έννομα
αποηελέζμαηα, όπωρ η έκδοζη ζςνηαξιοδοηικών αποθάζεων και άλλων παποσών, η ενηολή για
επενδύζειρ, η ςπογπαθή ζςμβάζεων, η επιβολή κςπώζεων, η είζππαξη ηων εζόδων κ.λπ.(ΦΔΚ
178/Β΄/23-1-2015)
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα εθηειεζηηθά θαζήθνληα αλαηίζεληαη ζε άηνκν
αλαιφγσλ πξνζφλησλ, θαηαιακβάλεη ζέζε Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Ο Γηεπζχλσλ
χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γ.. φπσο νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ.
Σα κέιε ηνπ Γ θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο δχλαληαη λα αζθαιίδνληαη ζην
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ..
1.1.β.γ. Απαηηήζεηο σο πξνο ην ήζνο
Σν Σακείν πεξηιακβάλεη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ ήζνπο, ε
νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ:
α) πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ ήζνπο ησλ
πξνζψπσλ πνπ νπζηαζηηθά δηνηθνχλ ή αζθνχλ άιιεο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο, ηφζν θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο πξηλ αλαιάβνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε φζν θαη ζε
ζπλερή βάζε,
β) πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο θξίλεηαη ζθφπηκε ε επαλεμέηαζε ηεο
ηθαλφηεηαο θαη ηνπ ήζνπο θαη
γ) αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο.
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1.1.β.δ. Τπνρξεψζεηο Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη κειψλ ηνπ Γ..
Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ:
Να ελεξγνχλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα γηα ην ηακείν λνκνζεζία, ηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο, ην Καηαζηαηηθφ ηνπ ηακείνπ, ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηακείνπ θαη ηηο
ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη απφ ην παξφληα Καλνληζκφ, ηνλ Καλνληζκφ Παξνρψλ, ηνλ
Καλνληζκφ Δπελδχζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη
ζθνπνί ηνπ ηακείνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα θαη ε θεξεγγπφηεηά ηνπ, θαζψο θαη
ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο φθεινο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ
ζπληαμηνχρσλ.
Να επηδεηθλχνπλ ζχλεζε θαη εππξέπεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην Γ.., λα αηηηνινγνχλ ηε γλψκε ηνπο, λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γ.. αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ εθθξάζεη κεηνςεθνχζα γλψκε.
Να ηεξνχλ ερεκχζεηα.
Να πξνζηαηεχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ ηακείνπ.
Να κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο κειψλ Γ.. πνπ νξγαλψλεη
ε Δπνπηεχνπζα Αξρή ή άιινο αξκφδηνο θνξέαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ ηακείνπ.
Να ελεκεξψλνπλ ηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη
πξάμεηο ή παξαιείςεηο κειψλ ηνπ Γ.. αληίθεηληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηνπο
Καλνληζκνχο ηνπ ηακείνπ θαη βιάπηνπλ ή είλαη ζε ζέζε λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ηακείνπ θαη ζπλαθφινπζα ησλ αζθαιηζκέλσλ.
1.1.β.ε. Πνιηηηθή απνδνρψλ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. δηαζέηεη ρξεζηή πνιηηηθή απνδνρψλ γηα ηα πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ην
ηακείν, θαηά ηξφπν θαηάιιειν γηα ην κέγεζνο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή ηνπ, θαζψο θαη
γηα ηε θχζε, ην εχξνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ πνιηηηθή
απνδνρψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ παξφληα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο δεκνζηνπνηείηαη κε αλάξηεζε ζην επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε ακνηβή ηνπ
θαζνξίδεηαη απφ ην Γ...
Ζ ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο ακνηβέο ηνπ Πξνέδξνπ αληίζηνηρνπ
ζε κέγεζνο Αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ ηνπ Γεκνζίνπ αληίζηνηρεο απαζρφιεζεο.
Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. κπνξεί λα είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ε ακνηβή ηνπ
αληηζηνηρεί ζην 80% ηεο ακνηβήο ηνπ Πξνέδξνπ εθφζνλ ν Πξφεδξνο είλαη πιήξνπο
απαζρφιεζεο.
Ο Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο πιήξνπο απαζρφιεζεο έρνπλ δηθαίσκα αζθάιηζεο ζην
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.
Όια ηα κέιε ηνπ Γ.. δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηηξνπέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο
αλαζέηεη ην Γ... Με απφθαζή ηνπ ην Γ.. θαζνξίδεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ κειψλ
ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαηξνθήο θαη δηακνλήο.
1.1.γ.α. Αξραηξεζίεο - νξηζκφο κειψλ Γ..
1. Αλά ηεηξαεηία ελεξγνχληαη αξραηξεζίεο θαηά ην άξζξν 12 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πξνο
αλάδεημε:
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α) Σσλ πέληε απφ ηα ελλέα κέιε ηνπ Γ.. θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ηνπο απφ
επηιαρφληεο ηνπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο.
β) Σσλ δχν απφ ηα ηξία κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ
κειψλ απφ ηνπο επηιαρφληεο θαη θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
2. Έμη κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαλνληθήο ζεηείαο ηνχ Γ.., ηα αξκφδηα φξγαλα (ν
Γηεπζπληήο –Σκήκα Γηνηθεηηθνχ) ηνπ Σακείνπ νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή εηζήγεζε
πξνο ην Γ.., ην νπνίν κε απφθαζή ηνπ ππνρξενχηαη λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο
αξραηξεζίεο.
Ζ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ πξέπεη λα γίλεη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο
απφ ηελ έλαξμε ηνπ σο άλσ 6κήλνπ.
Σηο δαπάλεο γηα ηηο αξραηξεζίεο αλαιακβάλεη ην Σακείν, εθηφο απφ ηηο ηπρφλ δαπάλεο
γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ εθινγέσλ θαη ησλ εθιεγνκέλσλ. Οη δηαδηθαζίεο εθινγήο πξέπεη λα
έρνπλ νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ...
ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γ.. δελ πξνθεξχζζεη ηηο εθινγέο εληφο ηεο σο άλσ
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. απηνδηθαίσο εθπίπηνπλ ηνπ
αμηψκαηφο ηνπο θαη ην αξκφδην φξγαλν (ν Γηεπζπληήο –Σκήκα Γηνηθεηηθνχ) ηνπ Σακείνπ
ελεκεξψλεη ακειιεηί ηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο δηνξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζσξηλφ Γ..,
πξνθεηκέλνπ λα δηεμαγάγεη ηηο εθινγέο, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξ. Φ51010/1821/16/2004
ππνπξγηθή απφθαζε, εληφο 6 κελψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ.
3. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ελψπηνλ πεληακεινχο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηα ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θιεξψλνληαη 7 εκέξεο
πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ. ηελ θιήξσζε ζπκκεηέρνπλ
φια ηα ελεξγά αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ Σακείνπ πνπ δειψλνπλ ππνςεθηφηεηα γηα κέινο ηεο
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, πιελ ησλ ππνςεθίσλ.
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, επνπηεχεη ηε δηελέξγεηα
ησλ αξραηξεζηψλ, ψζηε απηέο λα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ θαη
βάζεη ηνπ Μεηξψνπ ησλ κειψλ θαη απνθαίλεηαη πξνζσξηλά γηα θάζε έλζηαζε πνπ
ππνβάιιεηαη.
4. Οη αζθαιηζκέλνη πνπ επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ην Γ.. ή ηελ
Διεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ ζα έρνπλ ηελ
επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ.
5. Κσιχκαηα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη.
5.1. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ζην Γ.. θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή έρνπλ φζνη
πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο :
α) Όζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε αζθάιηζεο ζην Σακείν γηα ην
Γ.. θαη ηξία (3) έηε αζθάιηζεο ζην Σακείν γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή,
β) Όζνη έρνπλ δψδεθα κήλεο αζθάιηζεο ζην Σακείν κέζα ζηα δχν ηειεπηαία ρξφληα.
5.2. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ην Γ.. θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή έρνπλ φζνη έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο αζθάιηζεο ζην Σακείν ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα.
6. Σα αξκφδηα φξγαλα εληφο δέθα (10) εκεξψλ ην πνιχ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ, ζπληάζζνπλ βάζεη ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, πίλαθα
ππνςεθίσλ γηα ην Γ.. θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, θαη’ απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά. Ο
πίλαθαο απηφο απνηειεί ην εληαίν ςεθνδέιηην ησλ αξραηξεζηψλ. Σν εληαίν ςεθνδέιηην πξέπεη
λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 15 ππνςεθίνπο. Σν ςεθνδέιηην απηφ αλαξηάηαη ζηα
γξαθεία θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ, κε κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.
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7. Οη ςεθνθνξίεο δηεμάγνληαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γ.. θαη κπνξεί λα
δηαξθέζνπλ έσο θαη 3 εκέξεο. Μπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο δηθαζηηθνχ
αληηπξνζψπνπ (δηθεγφξνπ ή ζπκβνιαηνγξάθνπ) γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ.
8.α) Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε εληαίν
ςεθνδέιηην.
 Σν Γ.. θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξε δεκνζηφηεηα . Δίλαη ππνρξεσηηθή ε δεκνζίεπζε γηα ηε δηεμαγσγή
ησλ εθινγψλ:
 ζε ηξεηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο
 θαζψο θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν θαη Μ.Μ.Δ.
 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ καδί κε ζχληνκα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ
β) Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα εμππεξεηεί ηελ αξρή ηεο
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ελεξγνχο αζθαιηζκέλνπο
9. Οη αζθαιηζκέλνη ςεθίδνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Δθδειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή
ηνπο ζέηνληαο ζηαπξφ πξνηίκεζεο δίπια ζην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ηεο επηινγήο ηνπο. ηνπο
ππνςεθίνπο γηα ην Γ.. κπνξνχλ λα ζέηνπλ κέρξη πέληε (5) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. ηνπο
ππνςεθίνπο γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή κπνξνχλ λα ζέηνπλ κέρξη δχν (2) ζηαπξνχο
πξνηίκεζεο.
10. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη θαη κε ην ζχζηεκα ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ. Σν θφζηνο
ησλ επηζηνιψλ, ησλ θαθέισλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ ηαρπδξνκείνπ (ζπζηεκέλα) βαξχλνπλ ην
Σακείν. ηελ πεξίπησζε απηή ην Γ.., ακέζσο κφιηο θαηαξηίζεη ην εληαίν ςεθνδέιηην, ην
αλαξηά ζηα γξαθεία θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ. Ο αζθαιηζκέλνο πνπ ςεθίδεη κε
επηζηνιηθή ςήθν ζα πξέπεη καδί κε ην ςεθνδέιηην, λα πξνκεζεπηεί δχν θαθέινπο θαη κία
Τπεχζπλε Γήισζε, ζηνλ κηθξφηεξν ιεπθφ, ζα ηνπνζεηήζεη ην ςεθνδέιηην ζπκπιεξσκέλν
θαη ζηνλ κεγαιχηεξν ιεπθφ ζα ηνπνζεηήζεη ηελ Τπεχζπλε Γήισζε (γλήζην ππνγξαθήο) θαη
ζα αλαγξάςεη ηα ζηνηρεία ηνπ (απνζηνιέαο) θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ (παξαιήπηεο) κε
ηελ έλδεημε «Γηα ηηο εθινγέο ηνπ ΣΔΑΤΦΔ». Μέζα ζηνλ κεγαιχηεξν θάθειν, ζα
ηνπνζεηήζεη ηνλ κηθξφηεξν θάθειν.
Γηα θάζε θάθειν πνπ ζα παξαιακβάλεη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζα θαηαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, ζα θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα ηνπ Σακείνπ φηη έρεη ςεθίζεη θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα αλνίγεη ν κεγάινο θάθεινο, ν νπνίνο ζα θπιάζζεηαη θαη ν κηθξφο θάθεινο ζα
ηνπνζεηείηαη ζε θάιπε, καδί κε φια ηα ςεθνδέιηηα. Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη
επαλάγλσζηε ρξνλνινγηθή ζήκαλζε ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Οη εκεξνκελίεο, κέζα ζηηο νπνίεο
κπνξεί ν θάζε αζθαιηζκέλνο λα ςεθίζεη κε επηζηνιηθή ςήθν είλαη απηέο ηηο νπνίεο έρεη
πξνθεξχμεη ην Γ.. θαη κφλν φζνη θάθεινη θέξνπλ απηέο ηηο εκεξνκελίεο ζα γίλνληαη δεθηνί.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο αξκφδην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν απφ ην Σακείν ζα
παξαιακβάλεη θαθέινπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 7 εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
απνζηνιή απφ ηα ηαρπδξνκηθά γξαθεία θαη ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο φιεο ηεο ρψξαο, ηνπο
νπνίνπο ζα θπιάζζεη ζε εηδηθφ ρψξν, ζπληάζζνληαο νλνκαζηηθή θαηάζηαζε παξαιεθζέλησλ
θαθέισλ. Μφιηο παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ 7 εκεξψλ, παξαδίδεη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. ην κεηαμχ δηάζηεκα ε
θάιπε ζα θπιάζζεηαη ζηελ έδξα ηνπ Σακείνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν δελ πεξηιακβάλεηαη δεχηεξνο θάθεινο, αιιά
απ’ επζείαο ην ςεθνδέιηην, απηφ ζα ζεσξείηαη άθπξν, θαζψο παξαβηάδεηαη ε κπζηηθφηεηα
ηεο ςήθνπ, ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηα παξφληα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζα
θπιάζζεηαη.
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11. Μεηά ηε ιήμε ηνπ 7εκέξνπ ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ηελ θάιπε θαη
πξνβαίλεη ζηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. Δπηηπρφληεο
αλαθεξχζζνληαη νη θαηά ζεηξά ζηαπξψλ πξνηίκεζεο ππνςήθηνη, σο εμήο:
α) Πέληε (5) ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ..
β) Γχν (2) κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο
Οη ππφινηπνη ππνςήθηνη αλαθεξχζζνληαη θαηά ζεηξά ζηαπξψλ πξνηίκεζεο
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππνςεθίσλ, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κε
θιήξσζε, ηελ νπνία δηεμάγεη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
12. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο κπζηηθήο
ςεθνθνξίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο θαη καδί κε ηνλ θαηάινγν ησλ
αζθαιηζκέλσλ πνπ ςήθηζαλ, ηα ςεθνδέιηηα θαη ηα ζρεηηθά κε ηηο αξραηξεζίεο έγγξαθα,
παξαδίδεηαη ζην κέινο ηνπ Γ.., πνπ έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, πξνο
θχιαμε ζην αξρείν ηνπ Σακείνπ. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ αλαξηάηαη ζηα γξαθεία θαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ.
1.1.γ.β. Γηαδηθαζία νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ δηνξίδνληαη
Καηά ην άξζξν 12 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζην Γ.. πέξαλ ησλ εθιεγφκελσλ κειψλ
κεηέρνπλ θαη
α) Γχν εθπξφζσπνη ησλ αζθαιηζκέλσλ, ηνπο νπνίνπο νξίδνπλ νη νηθείεο
δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη
λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 1.1.δ.α. ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
β) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ λφκηκα ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Διιάδα, ηνλ νπνίν νξίδεη ε πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή εξγνδνηηθή νξγάλσζε.
γ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ αζθαιηζκέλσλ, ηνλ νπνίν νξίδεη ε πιένλ
αληηπξνζσπεπηηθή έλσζε ζπληαμηνχρσλ.
δ) Γχν κέιε εθ ησλ νπνίσλ έλαο νηθνλνκνιφγνο / αλαινγηζηήο θαη έλαο εηδηθφο κε
αλαγλσξηζκέλν θχξνο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ επηιέγνληαη απφ
ην Γ...
Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νξίδνληαη ηα σο άλσ κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ νξίδνληαη θαη νη
ηζάξηζκνη αλαπιεξσηέο ηνπο.
Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ..
εθθηλνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ σο άλσ κειψλ ηνπ Γ.. κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηηο
πξναλαθεξφκελεο νξγαλψζεηο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα λα ππνδείμνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Οη νηθείεο νξγαλψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ νθείινπλ ην αξγφηεξν
εληφο δηκήλνπ απφ ηελ πξνο απηέο θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο λα νξίζνπλ ηα κέιε πνπ
επηζπκνχλ. ε πεξίπησζε φπνπ ε κία δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε εθ ησλ δχν
δελ νξίζεη κέινο, ε άιιε δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε νπνηεδήπνηε λα νξίζεη
θαη δεχηεξν κέινο ζην Γ..
1.1.γ.γ. πγθξφηεζε ηνπ Γ
Σν Γ.. ζπγθξνηείηαη εθφζνλ εθιεγνχλ θαη δηνξηζηνχλ φια ηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά ηνπ κέιε, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ.
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Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. είλαη λφκηκε εάλ εγγξάθσο θαη ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο
εκεξνκελίεο έρεη δεηεζεί ε ππφδεημε ησλ εθπξνζψπσλ (αξ.12 παξ.1α, 1β, 1γ, ηνπ
θαηαζηαηηθνχ) θαη ηα ππφινηπα εθιεγκέλα κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη απαξηία.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γ.. θαη ν Πξφεδξνο δελ εθθηλνχλ έγθαηξα ηε δηαδηθαζία
εθινγψλ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ππφδεημεο εθπξνζψπσλ θαη ιήμεη ε ζεηεία ηνπ
Γ.., ηφηε ην Γ.. εθπίπηεη θαη ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο
δηνξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέιε ζην Γ.. ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξ.:Φ51010/1821/16/24-22004 Τπνπξγηθή Απφθαζε (αξ. ΦΔΚ 370 ηεχρνο Β΄).
Σν Γ.. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, φρη φκσο πέξα απφ έλα (1) ηξίκελν αλ θάπνηα απφ ηα
κέιε ηνπ εθιείςνπλ ή απνρσξήζνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα βάζεη
ηεο νπνίαο δηνξίζηεθαλ ή εθιέρζεθαλ, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηα ινηπά κέιε
επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.
Μέινο ηνπ Γ.. πνπ απψιεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηελ νπνία εμειέγε
(άξζξν 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ) εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ απηνδίθαηα θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ
ην πξψην θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Δίλαη αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθιεγκέλνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΔΑΤΦΔ ε
ηδηφηεηα ηνπ εθιεγκέλνπ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΤΦΔ.
Σα κέιε ηνπ Γ.., εθφζνλ απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία δηνξίζηεθαλ,
αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ ηηο νξγαλψζεηο πνπ πξνηάζεθαλ (αξ.12 παξ.1β,1γ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ)
Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ δηνξίζηεθαλ απφ ηηο νηθείεο δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ (αξ.12 παξ.1α ηνπ θαηαζηαηηθνχ) θαη απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηελ νπνία δηνξίζηεθαλ (αξ. 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ) εθπίπηνπλ ηνπ
αμηψκαηφο ηνπο απηνδίθαηα θαη ε νηθεία δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε δηνξίδεη
ην λέν κέινο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία. Μέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεσο ηνπ κέινπο
πνπ απψιεζε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηε ζέζε ηνπ θαιχπηεη ν αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ.
Δάλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηκήλνπ ε νηθεία δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε
δελ έρεη πξνηείλεη λέν κέινο, ην Γ.. ζπλεδξηάδεη λνκίκσο κε ηα ινηπά κέιε εθφζνλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο πθίζηαηαη απαξηία ηνπ 50% ζπλ έλα.
1.1.γ.δ. χλζεζε Γ.. – πλεδξηάζεηο
Σν Γ.. ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ, κεηά ηελ ζπγθξφηεζε ζε ζψκα, απνθαζίδεη ηελ
εκέξα ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζπλεδξίαζήο ηνπ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνπλ ρψξα
εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά ν Γηεπζπληήο θαη ν Ννκηθφο
χκβνπινο, νη ππάιιεινη, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη ηξίηα πξφζσπα παξίζηαληαη φηαλ
πξνζθιεζνχλ απφ ην Γ.., ν Πξφεδξνο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο ππνρξεσηηθά άπαμ
κεληαίσο ελεκεξψλεη θαη ζε θάζε πεξίπησζε φπνηε άιινηε θξίλεη αλαγθαίν.
Σν Γ.. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε
ηνπ δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. χληκεζε ηεο πξνζεζκίαο επηηξέπεηαη
ζχκθσλα κε ην αξ.14 παξ.3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζε πεξίπησζε
άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γ.., κέζα ζηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία ή εθπξφζεζκεο ζχγθιεζήο ηνπ, επηηξέπεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε λα δεηήζνπλ
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
ην ζπγθαιέζεη εληφο πέληε εκεξψλ. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζή ηνπο πξέπεη, κε πνηλή
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απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Ζκεξήζηα δηάηαμε
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζχκθσλα κε ηηο ππεξεζηαθέο
αλάγθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηα ζέκαηά ηεο πεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε
πνπ απνζηέιιεηαη ζηα κέιε δχν ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ πξφζθιεζε είλαη έγγξαθε θαη ελππφγξαθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ζ' απηήλ
αλαγξάθνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ε εκεξνκελία, ε ψξα, ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σξία (3) ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. δηα αηηήζεψο ηνπο δχλαληαη λα δεηήζνπλ
ηε αλαγξαθή νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Θέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..
εθφζνλ ππάξρεη απαξηία θαη ζπκθσλνχλ φια ηα παξηζηάκελα κέιε ζηε ζπδήηεζή ηνπο.
Δηζήγεζε ζεκάησλ
Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ν Γηεπζπληήο, ή νη πξντζηάκελνη
ησλ ηκεκάησλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο ή άιιν αξκφδην φξγαλν. Μαδί κε ηελ Ζκεξήζηα
Γηάηαμε επί ζνβαξψλ ή εηδηθψλ ζεκάησλ (ζρέδηα θαλνληζκψλ, πξνυπνινγηζκνχ,
ηζνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ, ηζνδχγηα, ΟΠ, ζχλζεζε επηηξνπψλ, θ.ιπ.), δηαλέκνληαη
πεξηιεπηηθέο εηζεγήζεηο ή εθζέζεηο, θαζψο θαη θάζε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γ.. απφ
ηνπο νξηζζέληεο εηζεγεηέο ή επηηξνπέο.
Δηζεγήζεηο, πνπ άπηνληαη λνκηθψλ δεηεκάησλ (φπσο ζπκβάζεηο κε ηξίηνπο,
δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ, θ.ιπ.) πξέπεη λα ζπληάζζνληαη απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ
Σακείνπ θαη επ΄απηψλ απνθαζίδεη ην Γ...
Δηζεγήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα επελδχζεσλ ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ελ γέλεη ηεο
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή θαη επ΄απηψλ
απνθαζίδεη ην Γ...
Δηζεγήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα αλαινγηζηηθά ζπληάζζνληαη απφ ηνλ
αλαινγηζηή ηνπ Σακείνπ, θαη επ΄απηψλ ζα απνθαζίδεη ην Γ..
Λήςε απνθάζεσλ
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη λνκίκσο φηαλ παξαβξίζθνληαη θαη κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε ην ½
ζπλ έλα κέινο ηνπ, ήηνη 5 απφ ηα 9 κέιε ηνπ (απαξηία). Ζ απαξηία πξέπεη λα ππάξρεη ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο.
Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηνχληαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ζέκαηα πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο ή αληηκεησπίδνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ
ησλ ηδίσλ ή ηπρφλ ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ, απέρνπλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Οη ζπλεδξηάζεηο, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, είλαη κπζηηθέο. Καηά ηε ζπδήηεζε ησλ
ζεκάησλ ε παξνπζία άιισλ πξνζψπσλ, πιελ ησλ νξηδνκέλσλ ζην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ
παξφληα Καλνληζκφ, δελ επηηξέπεηαη. Σν Γ.., φκσο, κπνξεί λα θαιέζεη πξνο παξνρή
πιεξνθνξηψλ ή πξνζαγσγή ζηνηρείσλ θαη άιια πξφζσπα, ηα νπνία θαη απνρσξνχλ πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο.
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γ.. (άξζξν 15
Καηαζηαηηθνχ), κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ή κε απμεκέλε πιεηνςεθία, εθφζνλ
ηνχην νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ. Σν κέινο πνπ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ή δίλεη ιεπθή
ςήθν, ζεσξείηαη απψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ πξνζκεηξείηαη δηπιή.
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Σα κέιε ηνπ Γ.. ππνρξενχληαη ζε απζηεξή ηήξεζε ερεκχζεηαο σο πξνο ηα απφξξεηα
ηνπ Σακείνπ, ηα νπνία θαηέζηεζαλ ζε απηά γλσζηά εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ. Παξάβαζε ηεο
ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ιφγν παχζεο ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. (άξζξν 12, παξ. 6 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ).

1.1. γ.ε. Τπνρξεψζεηο κειψλ Γ.. – Κπξψζεηο
Ζ πξνζέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, απνηειεί ππεξεζηαθφ θαζήθνλ απηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Μέινο θσιπφκελν λα παξαζηεί ζε ζπλεδξίαζε ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ
γξακκαηέα ηνπ Γ.., πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηεζεί ν αλαπιεξσηήο ηνπ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ:
Να ελεξγνχλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ, ηηο αξρέο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη απφ ην παξφληα Καλνληζκφ, ηνλ
Καλνληζκφ Παξνρψλ, ηνλ Καλνληζκφ Δπελδχζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα θαη ε
θεξεγγπφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο φθεινο ησλ
αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ νθείινπλ λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα ή
δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά ζπκκεηνρή ζε ιήςε απφθαζεο ή δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο, εθ΄
φζνλ:
 ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο
ππφζεζεο,
 είλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαηεπζείαλ κελ γξακκή
απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, κε θάπνηνλ απφ ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο, ή
 έρνπλ ηδηαίηεξν δεζκφ ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξφηεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
 Σν κέινο ηνπ Γ.., εθ’ φζνλ θξίλεη φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνο πνπ
επηβάιιεη ηελ απνρή ηνπ, νθείιεη λα ην δειψζεη ακέζσο ζην Γ.. θαη λα απέρεη απφ
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ην Γ.. απνθαίλεηαη ην ηαρχηεξν
δπλαηφ.
 Αίηεζε εμαίξεζεο κέινπο ηνπ Γ.. απφ ζπλεδξίαζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ νη
ελδηαθεξφκελνη, πνπ ζπδεηείηαη ζέκα ηνπο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ
αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Γ.., ην νπνίν απνθαίλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ.
 Να επηδεηθλχνπλ ζχλεζε θαη εππξέπεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην Γ.., λα αηηηνινγνχλ ηε γλψκε ηνπο, λα ηεξνχλ ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γ.. αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ εθθξάζεη κεηνςεθνχζα γλψκε,
 Να ηεξνχλ ερεκχζεηα
 Να πξνζηαηεχνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ Σακείνπ
 Να κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο κειψλ Γ.. πνπ
νξγαλψλεη ε επνπηεχνπζα αξρή ή άιινο αξκφδηνο θνξέαο, πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ Σακείνπ
 Να ελεκεξψλνπλ ηελ επνπηεχνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη
πξάμεηο ή παξαιείςεηο κειψλ ηνπ Γ.. αληίθεηληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηνπο
Καλνληζκνχο ηνπ Σακείνπ θαη βιάπηνπλ ή είλαη ζε ζέζε λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Σακείνπ θαη ζπλαθφινπζα ησλ αζθαιηζκέλσλ.
 Σα κέιε ηνπ Γ.. επζχλνληαη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνλ ζθνπφ ηνπ Σακείνπ θαη ηε ζχλεζε πνπ πξέπεη λα
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επηδεηθλχνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα ππφθεηληαη ζηηο
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ΤΑ Φ51010/1821/16 Δπιβολή Γιοικηηικών Κςπώζεων ηνπ
Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο
ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο κειψλ ηνπ Γ.. θαη έρνπλ πέξαλ
ηνχηνπ πνηληθή επζχλε, θαζψο θαη αζηηθή έλαληη ηνπ Σακείνπ.
Σν Γ.. ππνρξενχηαη λα απεπζχλεη ζχζηαζε ή λα επηπιήηηεη κέιε ηνπ, πνπ παξαβηάδνπλ
ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηεο ζχλεζεο, εππξέπεηαο ή πνπ κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο
ζίγνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ην θχξνο ή ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σακείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην
Γ.. ζπγθαιείηαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ άκεζα. Σν κέινο ηνπ Γ.. πνπ έρεη παξαβηάζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαιείηαη πξνεγνπκέλσο ζην Γ.. λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ. .
Οη θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ Γ.. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ
επνπηεχνληα Τπνπξγφ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ηδίσο κε βάζε ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε Τπνπξγηθή Απφθαζε πεπί Δπιβολήρ Γιοικηηικών
Κςπώζεων.
1.1.ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή
ην Σακείν, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, εθιέγεηαη θαη ζπγθξνηείηαη
ηξηκειήο Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη
δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Σακείνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηνπ
Σακείνπ θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σα κέιε ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα θαη θσιχκαηα κε ηα κέιε ηνπ Γ. Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο
είλαη ηεηξαεηήο.
Μέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ δχλαηαη λα είλαη θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ.
Σα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο παξέρνπλ αλεπεξέαζηεο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεηο,
απέρνπλ δε, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ή αληηκεησπίδνπλ ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ.
Τπνρξενχληαη ζε ηήξεζε ερεκχζεηαο θαη εηδηθφηεξα λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε ηξίηνπο
πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Έξγν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη λα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη
εθηάθησλ ειέγρσλ θαη λα ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζην Γ.., φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 19, παξ. 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Καηαζηαηηθνχ αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαγξάςεη
ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη θάζε ρξφλν πξνο ην Γ.. γηα έγθξηζε ην εηήζην
πξφγξακκα ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξνεγνχκελεο
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σν εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ηακείνπ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ κέζα ζηε ρξήζε θαζψο θαη λα
πξνβιέπεη γηα ηπρφλ εηδηθέο εξγαζίεο ή εηδηθνχο ειέγρνπο πνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ην
Γ...
Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, κεηά ηε δηελέξγεηα θάζε ειέγρνπ, ζπληάζζεη Έθζεζε ε νπνία
πεξηέρεη ηα επξήκαηα ηνπ Διέγρνπ. Ζ Έθζεζε Διέγρνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γ... ηελ
Έθζεζε Διέγρνπ αλαθέξεηαη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ, ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
απνθνκίζηεθαλ, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα βειηησηηθέο ή δηνξζσηηθέο
θηλήζεηο.
Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην έηνο ζην Γ..
εθζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ ηεο φπνπ ζα ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο πεξηφδνπ,
νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν.
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Σν Γ.. νθείιεη λα παξέρεη ζηα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο φια ηα απαξαίηεηα
κέζα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη
ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θάζε
ζρεηηθφ κε ηνλ έιεγρν ζηνηρείν ή έγγξαθν.
Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζπλεξγάδεηαη θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ηνπ Σακείνπ, ηνλ Αλαινγηζηή, ην
Θεκαηνθχιαθα, ηελ Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επνπηηθνχο θνξείο
(Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζληθή
Αλαινγηζηηθή Αξρή θ.ιπ.) θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο,
ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηνί αζθνχλ.

1.2. Άιια Λεηηνπξγηθά Όξγαλα
Οη νξθσηνί ειεγθηέο, νη αλαινγηζηέο, νη επελδπηηθνί ζχκβνπινη, νη ινγηζηέο, νη
κεραλνγξάθνη θαη θάζε άιιε εηδηθφηεηα πνπ αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο κεηά απφ απφθαζε
ηνπ Γ.. πξέπεη λα έρνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηε ζέζε ηνπο πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπο, θαη επηπιένλ ηθαλφηεηα, εκπεηξία θαη ήζνο.
Οθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία δηαηάμεηο θαηά ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πξνο ην Σακείν θαη λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ην Γ.. θαη ηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή
γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ηακείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ.. πνπ
αληίθεηληαη ζηε λνκνζεζία, ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ ηακείνπ θαη
ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη βιάπηνπλ ή είλαη ζε ζέζε λα βιάςνπλ ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ηακείνπ θαη ζπλαθφινπζα ησλ αζθαιηζκέλσλ.
1.2.α. Οξθσηνί Διεγθηέο
Σν Γ.. νξίδεη νξθσηνχο ειεγθηέο. Ο νξθσηφο ειεγθηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ
δηαζέηεη ηε ζρεηηθή δηαπίζηεπζε θαη αζθεί ην επάγγεικά ηνπ σο κέινο εηαηξείαο Οξθσηψλ
Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ. Θα πξέπεη λα έρεη γλψζε θαη εκπεηξία ζε δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
εληαίν θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην γηα ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.δ. 80/1997, ΦΔΚ
Α΄68 24), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, φπσο απηά θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη
λα έρεη δηελεξγήζεη ειέγρνπο ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη εηδηθφηεξα ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία,
ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεληαεηία. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ειέγρεη ηελ αξηηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε
ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ην Σακείν έρεη πηνζεηήζεη θαηάιιειεο
δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε
ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ T.E.Α. Διέγρεη ηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ νπνία δίλεη θαη ηελ
εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ T.E.A.Τ.Φ.Δ. ζε πλεχκα
πιήξνπο αλεμαξηεζίαο. Τπνβάιιεη έθζεζε ζην Γ.. γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ Tακείνπ κία θνξά ην ρξφλν θαη φηαλ ην Γ.. ην δεηήζεη. Οξθσηφο ειεγθηήο
θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλαθέξεη ακειιεηί ζην Γ.. ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ή αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηε δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή
νξγάλσζε ηνπ ηακείνπ.
Γελ κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ αλαινγηζηή νχηε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κέζα ζην Σακείν.

23

1.2.β. Δζσηεξηθφο Διεγθηήο
Σν Γ.. νξίδεη εζσηεξηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο έρεη ηα απαηηνχκελα γηα ηε ζέζε πξνζφληα
θαη πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειεγθηή.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαηαξηίδεη, εθαξκφδεη θαη ηεξεί ζρέδην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
ζχκθσλν κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ηακείνπ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη εξγαζίεο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνπ πξφθεηηαη λα δηεθπεξαησζνχλ θαηά ηα πξνζερή έηε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηακείνπ.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ειέγρεη αλ αθνινπζνχληαη νη θαηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο ηνπ
ηακείνπ θαζψο θαη ε θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεη ζπζηάζεηο φηαλ απαηηείηαη θαη βεβαηψλεη γηα
ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Γ...
Ζ ππνβαιιφκελε ζην Γ.. έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ζπζηάζεηο, πξνζδηνξίδνληαο επίζεο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν δηφξζσζεο ησλ
αδπλακηψλ θαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη αξκφδηα γη’ απηφ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ην βαζκφ εθηέιεζεο
ηφζν ηνπ ζρεδίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζπληάζζεη εθζέζεηο αλά ηξίκελν θαη ηηο ππνβάιιεη ζην Γ..
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε έηνο.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα. Απηφ ζεκαίλεη ηδίσο φηη δελ
κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηνπ Γ.. ή άιινπ ιεηηνπξγηθνχ νξγάλνπ ηνπ T.E.A.Τ.Φ.Δ., νχηε λα
ζπκκεηέρεη ζε κηα ιεηηνπξγία πνπ ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.
1.2.γ. Αλαινγηζηήο
Σν Γ.. νξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαινγηζηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
πηζηνπνίεζε αλαινγηζηή θαη δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία. Ο αλαινγηζηήο ππνινγίδεη ηα
ηερληθά απνζέκαηα, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, ζπγθξίλεη ηηο βέιηηζηεο
εθηηκήζεηο κε ηηο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, ελεκεξψλεη ην δηνηθεηηθφ, ην δηαρεηξηζηηθφ ή ην
επνπηηθφ φξγαλν ηνπ ηακείνπ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ
ησλ ηερληθψλ απνζεκαηηθψλ απνζεκάησλ, εθθξάδεη γλψκε ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή
αλάιεςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ, εθφζνλ ην ίδξπκα δηαζέηεη ηέηνηα πνιηηηθή, παξέρεη ηε
γλψκε ηνπ γηα ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο φπνηε απηφ απαηηείηαη, εθθξάδεη γλψκε
ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκθσληψλ, εθφζνλ ην ίδξπκα δηαζέηεη
ηέηνηεο ζπκθσλίεο, φπσο θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αληαζθαιηζηηθψλ ζπκθσληψλ,
εθφζνλ ην ίδξπκα δηαζέηεη ηέηνηεο ζπκθσλίεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ο αλαινγηζηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επελδπηηθή επηηξνπή θαη φηαλ απαηηείηαη κε ηνπο
δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή θάιπςε ησλ ηερληθψλ
απνζεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ κε θαηάιιεια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά θαη γηα
ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο αληηζηνίρηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.
Ο αλαινγηζηήο δίλεη ζπκβνπιέο απεπζπλφκελεο ζην αξκφδην ιεηηνπξγηθφ φξγαλν, νη
νπνίεο αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
ηακείνπ ζε φηη αθνξά ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ, ησλ παξνρψλ, ηελ ελεκέξσζε
ησλ αηνκηθψλ κεξίδσλ, φπνπ απηέο πθίζηαληαη. πληάζζεη εηήζηα αλαινγηζηηθή έθζεζε
θαζψο θαη έθηαθηεο αλαινγηζηηθέο εθζέζεηο φπνηε ρξεηαζηεί.
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ε θάζε πεξίπησζε ε αλαινγηζηηθή έθζεζε, αθνχ εγθξηζεί απφ ην Γ.., ππνβάιιεηαη
ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή πξνο έγθξηζε. Ο αλαινγηζηήο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο
ηνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ζην Γ.. θάζε γεγνλφο ή απφθαζε ηεο νπνίαο έρεη γλψζε, θαη ηα
νπνία απνηεινχλ αδίθεκα θαηά ηελ λνκνζεζία.
Ο αλαινγηζηήο πξέπεη λα εξγάδεηαη αλεμάξηεηα. Απηφ ζεκαίλεη ηδίσο φηη δελ κπνξεί λα
απνηειεί κέξνο ηνπ Γ.. ή άιινπ ιεηηνπξγηθνχ νξγάλνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε κηα
ιεηηνπξγία πνπ ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Γελ κπνξεί λα αζθεί
θαζήθνληα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή νχηε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κέζα ζην Σακείν.
1.2.δ. Δπελδπηηθή Δπηηξνπή
Σν Γ.. ππνρξεσηηθά δηνξίδεη επελδπηηθή επηηξνπή ηεο νπνίαο ηα κέιε πξέπεη λα έρνπλ
ηα απαηηνχκελα γηα ηε ζέζε ηνπο πξνζφληα θαη πηζηνπνηήζεηο θαη επηπιένλ ηθαλφηεηα,
εκπεηξία θαη ήζνο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
Δπελδπηηθή Δπηηξνπήο θαη Καλνληζκφ Δπελδχζεσλ (Κεθάιαην Δ, Παξάξηεκα 1.1.)
Σν Σακείν ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εληφο 5 εκεξψλ ηα ζηνηρεία ηνπ
ζεκαηνθχιαθα, ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ησλ κειψλ ηεο επελδπηηθήο επηηξνπήο (βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, πξάμε δηνξηζκνχ, εξσηεκαηνιφγην, αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, πηζηνπνηεηηθφ
κε πηψρεπζεο, ππεχζπλε δήισζε θ.ιπ.). Δπίζεο, γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο ηπρφλ αλάθιεζε ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπο ή παξαίηεζήο ηνπο εληφο 5
εκεξψλ αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλάθιεζεο.
Αλ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θξίλεη φηη ηα παξαπάλσ πξφζσπα δε δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε αμηνπηζηία θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο, δεηεί απφ
ην Σακείν ηελ απνκάθξπλζή ηνπο.
Καηά ηελ αλσηέξσ αμηνιφγεζε εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο
4/452/1.11.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Ζ επελδπηηθή επηηξνπή ζέηεη ηα φξηα ησλ επελδχζεσλ θαη ηε ζχλζεζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ψζηε ν δηαρεηξηζηήο επελδχζεσλ λα πξνβεί ζε επελδχζεηο ζχκθσλα κε ηα
φξηα απηά θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.
Ζ επελδπηηθή επηηξνπή ραξάζζεη ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.,
ζπκβνπιεχεη αλάινγα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θαζψο θαη ην Γ.., παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπ
δηαρεηξηζηή επελδχζεσλ θαη ειέγρεη ηηο εθζέζεηο πνπ ππνβάιιεη, ππνδεηθλχεη έγθαηξα
θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη επηζεκαίλεη ζην Γ.. ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Σακείνπ.
Ζ γλψκε ηεο επελδπηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη αηηηνινγεκέλε. Σν
Γ.. ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά απφ γλψκε ηεο επελδπηηθήο επηηξνπήο
νθείιεη λα αηηηνινγήζεη εηδηθά ηελ απφθαζή ηνπ εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
αθνινχζεζε ηε γλψκε ηεο επελδπηηθήο επηηξνπήο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο.
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. θαζνξίδεη ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ
επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηνλ ξφιν ηεο επελδπηηθήο
επηηξνπήο, ζηα κέγηζηα επηηξεπηά πνζνηηθά φξηα επέλδπζεο αλά δηαρεηξηζηή θαη ζηνλ
θαζνξηζκφ ηεο επζχλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ
Δπνπηεχνπζα Αξρή θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα θάζε ελέξγεηα ή παξάιεηςε απφ
ηελ νπνία πξνθχπηεη θίλδπλνο βιάβεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ..
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1.2.ε. Θεκαηνθχιαθαο θαη Γηαρεηξηζηήο Δπελδχζεσλ
Σν Γ.. δηνξίδεη ζεκαηνθχιαθα , ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ Σακείνπ.
Οκνίσο θαη ν δηαρεηξηζηήο ή νη δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ νξίδεη ην Γ.. πξέπεη λα έρνπλ
ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη πηζηνπνηήζεηο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη
ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ Σακείνπ.
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εληφο 5 εκεξψλ ηα
ζηνηρεία ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηψλ επελδχζεσλ θαη γλσζηνπνηεί ηπρφλ
ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο εληφο 5 εκεξψλ.
Ζ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζεκαηνθχιαθα θαη ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηψλ επελδχζεσλ
γίλεηαη κε αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ πξνκήζεηαο
αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ (Κεθάιαην Δ, παξάξηεκα 1.5).

1.3. Πξνζσπηθφ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη ηελ
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
αμηνθξαηίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ, έρεη
ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο – απφιπζεο – θαη εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ λα εγγπψληαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία ησλ δηαδηθαζηψλ.
Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ ηνπ Σακείνπ δηέπνληαη απφ ην ηδησηηθφ
- εξγαηηθφ δίθαην.
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ., γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ έρεη ζπζηήζεη νξγαληθέο κνλάδεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
νξγαλφγξακκα θαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Οη αξκνδηφηεηεο θαη
ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο.
Ο Γηεπζπληήο είλαη ν άκεζνο πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ.,
παξαθνινπζεί, θαηεπζχλεη, επηβιέπεη, επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, ην θαηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ηηο εγθπθιίνπο θαη
νδεγίεο ηεο Δπνπηεχνπζαο Αξρήο θαη ησλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ..
Οη πξντζηάκελνη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ έρνπλ ηελ άκεζε επνπηεία θαη επζχλε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία απηψλ. Ο πξντζηάκελνο θάζε ηκήκαηνο ππνρξενχηαη λα
εμεηδηθεχεη θαη λα αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ζην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο ηνπ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο.
Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ έρεη
ππνρξεσηηθά ζεζκηθφ ραξαθηήξα, δηεμάγεηαη κε ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα.
Σν πξνζσπηθφ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Έρεη ζπγθξνηεζεί
ηξηκειήο ππεξεζηαθή γλσκνδνηηθή επηηξνπή πξφζιεςεο, εμέιημεο θαη απφιπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα απηά κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο
επηηξνπήο απηήο.
Κάζε ππάιιεινο ηνπ Σακείνπ ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ πξντζηακέλνπ
ηνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ..
Κάζε άξλεζή ηνπ λα εθηειέζεη εληνιή πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ είλαη κε λφκηκε πξέπεη
λα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο πξνο ηα φξγαλα. Δάλ ζηε ζπλέρεηα ε εληνιή επηβεβαησζεί
εγγξάθσο ν ππάιιεινο ειέγρεηαη απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κε ην εξψηεκα ηεο
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο.
26

1.3.α. Πξνζφληα πξφζιεςεο – Κσιχκαηα
Σα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρα κε
ηε ζέζε γηα ηελ νπνία πξνζιακβάλνληαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη ζχλλνκε
ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ηνπ.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΣΔΑΤΦΔ ζα πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο αλψηεξεο ή αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, λα γλσξίδεη κία μέλε γιψζζα θαη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο ζηνλ
ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα ζε δηνηθεηηθά ή νηθνλνκηθά ή αζθαιηζηηθά ζέκαηα. Σν Γ.. κπνξεί
λα νξίδεη θαη επηπιένλ πξνζφληα γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή.
Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή δχλαηαη λα πιεξνχηαη απφ ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ηνπ
Σακείνπ, εθφζνλ θξηζνχλ θαηάιιεινη θαη έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη πξνυπεξεζία
φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Ζ εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο ζαλ πξντζηάκελνο ζε ηκήκα ηνπ
Σακείνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε πεξίπησζε θξίζεσλ γηα Γηεπζπληή.
ε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο ππάιιεινο δελ πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ην Γ..
πξνθεξχζζεη ηε ζέζε θαη πξνζιακβάλεη κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη Πξντζηάκελνη ζα πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, λα
γλσξίδνπλ κία μέλε γιψζζα, γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη λα δηαζέηνπλ
εξγαζηαθή εκπεηξία.
1.3.β. Γηαδηθαζία πξφζιεςεο – απφιπζεο
Σν Γ.. έρεη εηζάγεη κε ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνιηηηθή θαη
δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κε αλνηρηέο
δηαδηθαζίεο, κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, κε δηαθάλεηα θαη κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηηκεο
πξφζβαζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο.
Γηα θάζε πξνθήξπμε ζέζεο ζα δίλεηαη ε αλάινγε δεκνζηφηεηα (π.ρ. δεκνζίεπζε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ή/θαη ζε εθεκεξίδεο θ.ιπ.). ηελ πξνθήξπμε ζα αλαθέξνληαη ε
δηαδηθαζία επηινγήο, ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη, θ.ιπ.
Σν Γ.. είλαη ην αξκφδην φξγαλν λα εγθξίλεη ηηο πξνζιήςεηο ή ηηο απνιχζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ηακείνπ. Σν Γ.. κε ηνλ παξφληα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα
πξφζιεςεο γηα θάζε ζέζε θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ ζέζε.
Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην θαη ηηο δηαηάμεηο
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηα Ν.Π.Η.Γ.
Σα θαζήθνληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα
θάζε ζέζε εξγαζίαο θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. ηνλ θάζε ππάιιειν κπνξεί λα
αλαηίζεληαη επηπιένλ θαζήθνληα κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ άκεζνπ Πξντζηάκελνπ.
πγθξνηείηαη ηξηκειήο ππεξεζηαθή γλσκνδνηηθή επηηξνπή πξφζιεςεο, εμέιημεο θαη
απφιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ νξηδφκελε απφ ην
Γ.. επηηξνπή ε νπνία ζπλεθηηκψληαο ηα ηππηθά πξνζφληα, αμηνινγεί ζπλνιηθά ηνλ θάζε
ππνςήθην θαη ηνλ βαζκνινγεί. ηε ζπλέρεηα ε ππεξεζηαθή γλσκνδνηηθή επηηξνπή ππνβάιιεη
αηηηνινγεκέλε έθζεζε ζην Γ.. γηα ην δήηεκα ηεο πξφζιεςεο, αμηνιφγεζεο ή απφιπζεο.
Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη :
1)
Σα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί
φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε.
2)
ρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο πξνυπεξεζία εάλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ή ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Σακείνπ θαη φπσο
εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξνθήξπμε.
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Γλψζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
Πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε θνηλφ.
Γλψζε μέλεο γιψζζαο.
Ο πξνζιακβαλφκελνο ζα πξέπεη λα κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα απφ ειιεληθφ ή
αιινδαπφ Γηθαζηήξην κε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο γηα θινπή, ππεμαίξεζε,
απάηε, εθβίαζε, απηζηία, παξάβαζε θαζήθνληνο, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία,
δσξνδνθία, ιηπνηαμία, ςεπδή δήισζε, έγθιεκα πεξί ην εζληθφ λφκηζκα θαη ςεπδνχο
βεβαίσζε. Κάζε θψιπκα γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. (άξζξν 18 παξ. 2 θαηαζηαηηθνχ )
θαηαιακβάλεη θαη ηνλ δηεπζπληή, ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σακείνπ θαη ηνπο
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ.
7)
Ο πξνζιακβαλφκελνο ζα πξέπεη λα κελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπλδξνκή –
ζπκπαξάζηαζε.
Γηα θάζε ππάιιειν ηεξείηαη ζην ηκήκα Γηνηθεηηθνχ θάθεινο κε ηα πξνζφληα θαη ηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ,ηηο αμηνινγήζεηο , παξαηεξήζεηο, επηπιήμεηο πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη,
θαζψο θαη θάζε ηη πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία.
Ζ πξφζιεςε αλαθνηλψλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή ή
νπνηνπδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, πνπ απνηειεί πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε
ζπκβάζεσο. Με ην ίδην έγγξαθν θαιείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε, λα αλαιάβεη ππεξεζία ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία . Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ
παξνπζηαζζεί ή δελ αλαιάβεη ππεξεζία ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή ην αξγφηεξν εληφο 5
εκεξψλ απφ απηήλ, ζεσξείηαη φηη δελ απνδέρεηαη ηελ πξφζιεςή ηνπ.
Κάζε λέα πξφζιεςε γίλεηαη δνθηκαζηηθά γηα ρξνληθή πεξίνδν 6 έσο 12 κελψλ, εθηφο
θη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ πξνθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε ησλ παξαπάλσ ρξνληθψλ
δηαζηεκάησλ νη ππάιιεινη αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ
θαη ε γλσκνδνηηθή επηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γ.. αλ ε ζχκβαζε ζα κεηαηξαπεί ζε ανξίζηνπ
ρξφλνπ ή φρη.
Οη ππάιιεινη ηνπνζεηνχληαη ζηα Σκήκαηα γηα ηα νπνία πξνζιήθζεθαλ. Μεηαθίλεζε
ππαιιήινπ απφ ηκήκα ζε ηκήκα γίλεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ πξνο ηνλ
Γηεπζπληή, ν νπνίνο απνθαζίδεη ζρεηηθά.
Οη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ νξίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηα Σκήκαηα κε
απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή, πνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε
ηνπο, ηα ηππηθά, νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.
Απνιχζεηο γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. κε εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο ππεξεζηαθήο
γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο πξφζιεςεο, εμέιημεο θαη απφιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εθφζνλ ν
ππάιιεινο έρεη αμηνινγεζεί αξλεηηθά ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ή γηα ζπνπδαίν ιφγν.
Απφ ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία πξφζιεςεο εμαηξνχληαη νη πξνζιήςεηο ππαιιήισλ –
εξγαηψλ γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
3)
4)
5)
6)

1.3.γ. Αμηνιφγεζε θαη εμέιημε
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. έρεη εηζάγεη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη
αμηνινγήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, κε δηαθάλεηα θαη κε ηήξεζε
ηεο αξρήο ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο αμηνινγνχκελνπο.
Δηδηθφηεξα :
ηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν Γηεπζπληήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
πξντζηάκελν, ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σακείνπ θαη θάζε ηκήκαηνο ρσξηζηά.
Οη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ νθείινπλ λα ζέηνπλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο γηα θάζε
έλαλ ππάιιειν, πνπ ππεξεηεί ζην ηκήκα ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ππάιιεινη λα
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αμηνινγεζνχλ κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα . Οη ζηφρνη απηνί ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο
ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζην ηκήκα ηνπο, γηα λα ιάβνπλ γλψζε.
Οη ππάιιεινη ηνπ ΣΔΑΤΦΔ ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο αμηνινγνχληαη γηα
ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ ππεξεζηαθή
γλσκνδνηηθή επηηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο δηαθσλεί κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ,
δχλαηαη λα πξνζθεχγεη ζην Γ.. ην νπνίν απνθαζίδεη ζρεηηθά.
Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη βάζεη πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ.
1) Πνζνηηθά θξηηήξηα:
i.
Απφδνζε θαη Σαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο έξγνπ (π.ρ αξ. απνθάζεσλ,
ειέγρσλ )
ii.
Οξγάλσζε εξγαζίαο,.
iii.
Σαρχηεηα αληίδξαζεο, ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη
απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο
2) Πνηνηηθά θξηηήξηα:
i. Ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ
ii.
Γλψζε Αληηθεηκέλνπ
iii.
Πνηφηεηα εξγαζίαο
iv.
Αξηζ. Λαζψλ θαη ζπνπδαηφηεηά ηνπο
v.
Γπλαηφηεηα εξγαζίαο θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο
vi.
Βειηίσζε δεμηνηήησλ
vii.
Αληαπφθξηζε ζηελ εθηέιεζε νδεγηψλ πξντζηακέλσλ
viii.
πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, επηθνηλσλία κε αζθαιηζκέλνπο /ζπληαμηνχρνπο
ix.
Σήξεζε σξαξίνπ
x.
Δλδηαθέξνλ, πξνζπκία θαη δήιν γηα ην αληηθείκελφ ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ ηκήκαηφο ηνπο
xi. Ήζνο θαη αθεξαηφηεηα
Οη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ αμηνινγνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή κε βάζε πνηνηηθά
θαη πνζνηηθά θξηηήξηα φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ νπνίνπ
πξνΐζηαληαη.
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξντζηακέλσλ :
1. Οξγάλσζε εξγαζίαο θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ
2. Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
3. Γλψζε αληηθεηκέλνπ
4. Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα θαη ηα φξγαλα ηνπ
ηακείνπ.
5. ηνρνζεζία θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα
6. Έιεγρνο Δξγαζηψλ Σκήκαηνο
7. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ , εληάζεσλ εηδηθά θαηά ηελ ζπλαιιαγή κε πνιίηεο
8. Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν πνπ επηηεινχλ
9. Απφδνζε ηκήκαηνο
10. Πνηφηεηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σκήκαηνο
11. Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ ηφζν νξγάλσζεο φζν θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο
12. πλεηζθνξά ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σακείνπ
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ αμηνινγείηαη απφ ην Γ...
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1.3.δ. Παξαπηψκαηα – Πεηζαξρηθέο Κπξψζεηο
1. Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, νη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο απηψλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο.
ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ (ην νπνίν ιεηηνπξγεί εθ κεηαηξνπήο θαη ζε ππνθαηάζηαζε
ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο) εθαξκφδεηαη ν Πεηζαξρηθφο
Καλνληζκφο θαη ν θαλνληζκφο Πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο (Κεθάιαην Δ, Παξάξηεκα 1.6.).
2. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 2
ηνπ αξ.8 λ.3029/2002(ΦΔΚ Α΄160/2−7−2002) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην αξ.180
λ.4261/2014 (ΦΔΚ Α΄107/5−5−2014) επηβάιεη ηηο θπξψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,4,5 θαη 6
ηνπ αξ.94 λ.4099/2012 (ΦΔΚ Α΄250/20−12−2012).
AΡΘΡΟ 2 ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΑΡΥΖ - ΔΠΟΠΣΗΚΔ ΑΡΥΔ - ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη
ζηηο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο αξκφδηεο Δπνπηεχνπζεο Αξρέο :
α. Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ
β. Καλνληζκφ Δπελδχζεσλ
γ. Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο
δ. Καλνληζκφ Παξνρψλ
ε. Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη είζπξαμεο εζφδσλ
ζη. Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ
δ. Αλαινγηζηηθή Έθζεζε
ε. Έθζεζε θηλδχλσλ
ζ. Έθζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
η. Απνγξαθηθά Γειηία
ηα. Πίλαθα Δπελδχζεσλ
Όηαλ απαηηείηαη, θαηαξηίδεηαη ρέδην Υξεκαηνδφηεζεο ην νπνίν ζπληάζζεηαη
παξάιιεια κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ππνβάιιεηαη καδί κε απηφλ ζην ηέινο θάζε έηνπο.
Οη αλσηέξσ θαλνληζκνί σο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα
θαηά πεξίπησζε Δπνπηεχνπζα Αξρή κε επηκέιεηα ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εληφο 15 εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γ...
Σν Σακείν ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ππνβάιιεη ηα επηζπλαπηφκελα ζην
Παξάξηεκα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ΣΔΑ (Τ.Α.Φ.51010/νηθ.19976/861) εξσηεκαηνιφγηα.
Σν T.E.A.Τ.Φ.Δ. επίζεο θνηλνπνηεί ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή θαη ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, ηα
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο «κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο Μεηξψνπ
Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο», θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη απφ απηέο.
AΡΘΡΟ 3 ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
1. Πξφζβαζε ζε έγγξαθα
Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα
ιακβάλεη γλψζε ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπ.
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Σν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηθαίσκα δελ ηθαλνπνηείηαη αλ παξαβιάπηεηαη
έλλνκν ζπκθέξνλ άιινπ πξνζψπνπ ή ην ζπκθέξνλ ηνπ Σακείνπ.
2. Αλαξηεηέα ζηνλ Ηζηφηνπν ηνπ ΣΔΑΤΦΔ
Σν Σ.Δ.Α.Τ.Φ.Δ., ζηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο
δηαθχιαμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ, ππνρξενχηαη λα
αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ :
1. Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ,
2. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ,
3. Σνλ Καλνληζκφ Δπελδχζεσλ,
4. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο,
5. Σνλ Καλνληζκφ Παξνρψλ,
6. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο,
7. Σν Οξγαλφγξακκα θαη ηε ζχλζεζε ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ Οξγάλσλ
ηνπ ηακείνπ, θαζψο θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ηνπ Γηεπζχλνληα
πκβνχινπ, ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ Πξντζηακέλσλ,
8. Σελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε,
9. Αλαιπηηθή Δηθφλα ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ,
10. Ζκεξήζηα Απνηίκεζε Υαξηνθπιαθίνπ
11. πλνπηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη Γαπάλεο,
12. Όιεο ηηο απνθάζεηο γηα πξνκήζεηεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζε εηδηθή
δηακνξθσκέλε ζηήιε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη πεξηιεπηηθή αλαθνξά,
13. Όιεο νη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απνθάζεηο ηνπ Γ.. νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ
ζε δηαηάμεηο ερεκχζεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο
14. Κάζε άιιε πξάμε ηνπ Γ.. ή άιινπ νξγάλνπ πνπ θξίλεηαη ρξήζηκε ε
γλσζηνπνίεζή ηεο.
3. Δλεκέξσζε Αζθαιηζκέλσλ
Σν T.E.A.Τ.Φ.Δ. ελεκεξψλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ή ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα επαγγεικαηηθά ηακεία.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ νη αθφινπζνη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο.
1.1. Καλνληζκφο Δπελδχζεσλ θαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο
1.2. Καλνληζκφο Παξνρψλ
1.3. Καλνληζκφο Οηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη είζπξαμεο εζφδσλ
1.4. Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Αγαζψλ θαη Λήςεο Τπεξεζηψλ
1.5. Οξγαλφγξακκα – Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε
1.6 Πεηζαξρηθφο θαλνληζκφο
1.7. Έθζεζε δηαρείξηζεο θηλδχλνπ
1.8. Έθζεζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
1.9 . Αλαινγηζηηθή Έθζεζε
1.10. Απνγξαθηθά Γειηία
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ΑΡΘΡΟ 2 ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
Ο παξψλ θαλνληζκφο ςεθίδεηαη κε ην ζθνπφ να ςυμμορφωθεί το Ταμείο με την υπ'αρ.
Φ.51010/οικ.1892/15 απόφαςη Υπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ
Αλληλεγγφησ (Κανονιςμόσ Δεοντολογίασ), ΦΕΚ 178/Β΄/23.1.2015 θαη αξρίδεη λα ηζρχεη απφ
ηελ ςήθηζή ηνπ κε ηελ ππ΄αξ. 422/30/22-07-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ
ζηνλ ηζηφηνπν www.teayfe.gr.
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