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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας (ΕΚΛ) αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(ΤΑΥΦΕ). 

Ο ΕΚΛ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τού 

Ταµείου, τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του, την 

οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών και τις λειτουργίες τους µε καθορισµένες 

διαδικασίες. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας οριστικοποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 

76/161/08-03-2017 οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τού ΤΑΥΦΕ, ετέθη δε, 

υπ’ όψιν της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ασφαλισµένων µελών του ΤΑΥΦΕ 

στις 18/03/2017, όπου και επικυρώθηκε οµόφωνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων 

Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆) ιδρύθηκε το 1960 µε την υπ’ αρ. 

86215/Ε.2778/29-12-1959 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 13/15-01-1960) και 

εντάχθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆ µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.  

Με τον Ν.3655/2008 εντάχθηκε ως τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρµακευτικών 

Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) στο Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) - ΝΠ∆∆ µε λογιστική 

και οικονοµική αυτοτέλεια.  

Με την υπ’ αρ. 442/27-09-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ 

και µετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου του, κ. Γεράσιµου Κονιδάρη, αποφασίστηκε η 

µετατροπή τού ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠ∆∆ σε ΝΠΙ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 20 του 

Ν.3029/2002.
1
 

Για την ίδρυση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, σύµφωνα µε το Ν.3029/2002 άρθρο 6 παρ. 20 και 

το Ν.3655/2008, δεν προβλέπεται πρόταση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από 

συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε προβλέπεται επισπεύδουσα ή µη συνδικαλιστική οργάνωση. 

Απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κάθε Ταµείου ΝΠ∆∆ 

(Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8)
2
 και απλώς έκφραση γνώµης των οικείων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων (Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 

1)
3
.  

                     
1
 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 20 του Ν.3029/2002 «υφιστάµενα ταµεία ασφάλισης τα οποία λειτουργούν ως 

ΝΠ∆∆ ή κλάδοι αυτών που χορηγούν παροχές οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο δηµόσιας, κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης και για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές µόνο από τους εργαζόµενους, µετατρέπονται σε 

ΝΠΙ∆ µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, µετά από αίτηση που υποβάλλει προς αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκάστου ταµείου. 

Με την ίδια κοινή απόφαση εγκρίνεται και το καταστατικό του ΝΠΙ∆.  

Τα εν λόγω ταµεία µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων, ύστερα από αναλογιστική µελέτη η οποία και 

υποβάλλεται προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, καθορίζουν το ύψος των παρεχόµενων εφάπαξ βοηθηµάτων για τους ασφαλισµένους και τους 

συνταξιούχους τους, διασφαλίζοντας την αναλογιστική ισορροπία κάθε ταµείου.» 

 
 
2
Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8 «8 …µετά από αίτηση που υποβάλει προς αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε 

Ταµείου.» 

 
3
Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 1 «στο τέλος της παρ. 20 «Για την µετατροπή των Ταµείων, πλην των 

αναφερόµενων στα ανωτέρω εδάφια προϋποθέσεων, απαιτείται και γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων τους…» 
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Στην προκειµένη περίπτωση οι οικείες δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

των ασφαλισµένων στον κλάδο του Φαρµάκου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, 

εξέφρασαν η µία θετική και η άλλη αρνητική γνώµη. 

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), ο ΤΠΥΦΕ 

του ΤΑΠΙΤ ΝΠ∆∆ µετατράπηκε σε ΝΠΙ∆ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης µε την 

επωνυµία «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών» µε διακριτικό 

τίτλο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, σύµφωνα µε: 

(α) το Ν.3029/2002, άρθρο 6, παρ. 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

(β) την υπ’ αρ. 442/27.09.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ 

ΝΠ∆∆, µε την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταµείου και µετά από γνώµες των 

οικείων δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων και  

(γ) την εγκεκριµένη αναλογιστική µελέτη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας.  

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλισης και Πρόνοιας δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό του Ταµείου 

στο ΦΕΚ µε αριθµό 3259/20.12.2013 (Τεύχος Β’).  

Με την υπ’ αρ. 33/2014 διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών επικυρώθηκε το ως άνω 

Καταστατικό του Ταµείου και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 365/2014 πιστοποιητικό του 

Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη το Ταµείο στο βιβλίο σωµατείων του 

Πρωτοδικείου Αθηνών µε αριθµό µητρώου 29919.  

Το ΤΑΥΦΕ αποτελεί καθολικό διάδοχο του µετατρεπόµενου Τοµέα Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών του ΝΠ∆∆ Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα 

(ΤΑΠΙΤ), και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Το ΤΑΥΦΕ αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικότερα αλληλοβοηθητικό ταµείο υποχρεωτικής 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Το βασικό, νοµικό - θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση, οργάνωση και 

λειτουργία του είναι: 

� ο Ν.3655/2008 (∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις), άρθρο 138 παρ. 8,  

� ο Ν.3029/2002 (Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης), άρθρο 6 

παρ. 20, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 6 του Ν.3220/2004, το 

άρθρο 22 παρ. 7 του Ν.3232/2004 και το άρθρο 63 παρ. 3 του Ν.3518/2006, 

� οι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών Υπουργικές Αποφάσεις, 

� οι διατάξεις των άρθρων 33-39 του Β∆ 20
ης

/05/1920 (ΦΕΚ 112/Α/20-05-1920), 

� οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, 

� οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 

� οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 

� οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, 

� ο Ν. 1405/1983 (Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζοµένους που 

µετακινούνται από τον ιδιωτικό τοµέα στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις), άρθρο 12 παρ. 3, 

� ο Ν. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµι-

κής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012 

και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016), 

άρθρο 1 υποπαράγραφος ΙΑ.5 περίπτωση 2, 

� το Ν∆ 4202/1961 (Περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως 

δικαιωµάτων εις περιπτώσεις µεταβολής ασφαλιστικού φορέως), 

� το Π∆ 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης) σε συνδυασµό µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

� η ΚΥΑ µε αριθµό Φ.30123/οικ.28567/918 (Φ.Ε.Κ. 3259/20.12.2013 – Τεύχος 
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Β’), η οποία αποτελεί το Καταστατικό του ΤΑΥΦΕ,  

� ο Ν. 4336/2015, 

� ο Ν. 4387/2016, 

� καθώς και η γενικότερη ασφαλιστική νοµοθεσία όπου δεν αντιστρατεύεται το 

Καταστατικό του Ταµείου και τον παρόντα Κανονισµό. 

 

 

3.1 Καταστατικό ΤΑΥΦΕ - Κανονισµοί 

 

Στο Καταστατικό καθορίζονται ο σκοπός, η υπαγωγή στην ασφάλιση και τα 

δικαιώµατα των ασφαλισµένων, ο τρόπος χρηµατοδότησης, η οικονοµική διαχείριση και η 

λογιστική οργάνωση, οι κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσεων, ο τρόπος 

διοίκησης και λοιπά θέµατα  του ΤΑΥΦΕ. 

Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το Καταστατικό, καθορίζονται από τις διατάξεις 

του νοµικού και θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Αλληλοβοηθητικών Ταµείων, και 

εξειδικεύονται από τις διατάξεις τού παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, του 

Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, του Κανονισµού Επενδύσεων, του 

Κανονισµού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, του Κανονισµού Παροχών, Υπαγωγής 

στην Ασφάλιση, Βεβαίωσης και Είσπραξης Εισφορών, καθώς και των αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΥΦΕ. 

 

 

3.2 Σκοπός - Ασφαλιστική Προστασία 

 

Σκοπός του ΤΑΥΦΕ είναι (α) η απονοµή εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος λόγω 

συνταξιοδότησης υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού, (β) 

η επιστροφή των εισφορών ή µέρους αυτών στους ασφαλισµένους στις αναφερόµενες στο 

άρθρο 16 του Καταστατικού περιπτώσεις.  

Η ασφάλιση στο ΤΑΥΦΕ είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

Καταστατικού. 
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3.3 Αρχές Λειτουργίας 

 

Η ασφάλιση στο ΤΑΥΦΕ και η λειτουργία του διέπεται από τις κάτωθι βασικές 

αρχές: 

• Αρχή τής συνετής διοίκησης και θεσµικής λειτουργίας. 

• Αρχή τής διαφάνειας: Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται 

πάντα µέσα στο πλαίσιο των νοµικών ρυθµίσεων της Πολιτείας, των κανονιστικών πράξεων, 

του Καταστατικού και των Κανονισµών του.   

• Αρχή τής αποτελεσµατικής διαχείρισης. 

• Αρχή τής ανταποδοτικότητας: σύµφωνα µε την οποία κατ’ αρχήν τηρείται αναλογία 

µεταξύ των εισφορών και των παροχών.  

• Αρχή τής ίσης µεταχείρισης των ασφαλισµένων: Οι  λειτουργικές διαδικασίες 

αντιµετωπίζουν όλους τους ασφαλισµένους µε πνεύµα ισότητας. ∆εν επιτρέπονται οι 

επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσµα το όφελος ορισµένων 

ασφαλισµένων εις βάρος άλλων ασφαλισµένων.  

• Αρχή τής προστασίας της βιωσιµότητας: Οι λειτουργίες και διαδικασίες 

αποσκοπούν στη βιωσιµότητα του ΤΑΥΦΕ. Κάθε δύο (2) χρόνια τουλάχιστον εκπονείται 

αναλογιστική µελέτη σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού. 

 

 

3.4 Μητρώο Μελών 

 

Στην ασφάλιση του ΤΑΥΦΕ υπάγονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 

του Καταστατικού του.  Το ΤΑΥΦΕ τηρεί αυτοτελές Μητρώο ασφαλισµένων και εργοδοτών 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού του, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία, 

που αφορούν στους ασφαλισµένους και αναγράφονται υποχρεωτικά στο Απογραφικό ∆ελτίο 

κάθε ασφαλισµένου.  

Το Μητρώο ασφαλισµένων και εργοδοτών τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή και κάθε 

ασφαλισµένος και εργοδότης λαµβάνει ένα µοναδικό αριθµό Μητρώου.  

Τα µητρώα ασφαλισµένων και εν γένει τα αρχεία του Ταµείου τηρούνται για χρονικό 

διάστηµα 50 ετών.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του κάθε ασφαλισµένου στο 

ΤΑΥΦΕ, το Απογραφικό ∆ελτίο, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο, φυλάσσονται στον 
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ατοµικό φάκελο κάθε ασφαλισµένου. 

Η υπαγωγή στην ασφάλιση επέρχεται υποχρεωτικά από την ανάληψη της  

ασφαλιστέας εργασίας στο ΤΑΥΦΕ.  Το ΤΑΥΦΕ διαµέσου των οργάνων του είναι 

αποκλειστικά αρµόδιο να αποφασίζει την υπαγωγή στην ασφάλιση σύµφωνα µε το 

Καταστατικό του και την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία.  

Ο ασφαλισµένος, στο πρόσωπο του οποίου παύουν να συντρέχουν οι ιδιότητες του 

ασφαλισµένου, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του ασφαλισµένου, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 6  περ. 3 του Καταστατικού.  

 

 

3.5 Πόροι - Εισφορές 

 

Οι πόροι και οι εισφορές του ΤΑΥΦΕ, προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς του, 

καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 13 του Καταστατικού του ΤΑΥΦΕ.  

 

 

3.6 Κυρώσεις 

 

Κυρώσεις σε βάρος των ασφαλισµένων:  

Αρµόδιο για να επιβάλλει κυρώσεις κατά των ασφαλισµένων είναι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο.  

Κυρώσεις επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις: 

� Όταν ασφαλισµένος µε την συµπεριφορά του επιδιώκει σκόπιµα και κακόβουλα την 

µαταίωση ή παρακώλυση: της εκτέλεσης των σύννοµων πράξεων, της διενέργειας των 

Γενικών Συνελεύσεων, της διεξαγωγής των συνεδριάσεων ή της εκτέλεσης των 

αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και της εν γένει λειτουργίας του ΤΑΥΦΕ. 

� Όταν ασφαλισµένος µε υπαίτια πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει τις διατάξεις τής 

νοµοθεσίας, που διέπει το ΤΑΥΦΕ.  

� Όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος (πράξη ή παράλειψη ή ενέργεια που µπορεί να βλάψει 

τα συµφέροντα του Ταµείου ή των ασφαλισµένων του). Ενδεικτικά, σπουδαίο λόγο 

αποτελεί η παράβαση των προβλεπόµενων υποχρεώσεων στο άρθρο 5, παρ. 2 του 

Καταστατικού. 

� Σε κάθε περίπτωση, οι ∆ιευθυντές ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο του 
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Ταµείου ερευνούν την υπόθεση και συντάσσουν σχετική εισήγηση, την οποία 

υποβάλλουν  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Οι κυρώσεις, που µπορεί να επιβληθούν είναι: 

- Πρόστιµο σε βάρος του ασφαλισµένου που αντιστοιχεί στις εισφορές από 

τρείς έως δώδεκα µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξης και την 

υπαιτιότητα του καθ’ ου το πρόστιµο. Κάθε πρόστιµο προσαυξάνει τους 

πόρους τού ΤΑΥΦΕ. 

- Προσωρινή αναστολή της χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος µέχρις ότου ο 

ασφαλισµένος συµµορφωθεί σε όλες τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται 

στο Καταστατικό και ιδίως αυτές του άρθρου 5, παρ. 2.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πριν από την επιβολή του προστίµου επιβάλλεται 

να καλείται ο καθ’ ου σε προηγούµενη ακρόαση. Η πρόσκληση γίνεται µε κάθε πρόσφορο 

µέσο (τηλεφωνικά, µε SMS, µε απλή επιστολή κ.λπ.) Ο καθ’ ού το πρόστιµο δικαιούται να 

αποστείλει εγγράφως τις απόψεις του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από 

την παραλαβή της πρόσκλησης σε προηγούµενη ακρόαση. Σε περίπτωση µη εµφάνισης, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση του. Κατά τη 

συζήτηση της υπόθεσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πριν από τη λήψη της απόφασης ο 

κρινόµενος δικαιούται να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή/και µε δικηγόρο και να εκθέσει και 

προφορικά τις θέσεις του. Η υποβολή εγγράφου υποµνήµατος εξοµοιούται µε την φυσική 

παρουσία.  

Ένσταση κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 

χωρεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ TOY ΤΑΥΦΕ 

 

 

Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των Οργάνων, των Υπηρεσιών και των 

Επιτροπών του ΤΑΥΦΕ καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, του 

Καταστατικού του Ταµείου, του παρόντος ΕΚΛ, του Κανονισµού Επενδύσεων, του 

Κανονισµού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, του Κανονισµού Προµηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών, και του Κανονισµού Παροχών, Υπαγωγής στην ασφάλιση, βεβαίωσης 

και είσπραξης εισφορών. Συµπληρωµατικά µε τον παρόντα Κανονισµό, τα θέµατα 

συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπολοίπων 

διοικητικών οργάνων ρυθµίζονται σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

 

 

4.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, απαρτίζεται από τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 24 του Καταστατικού πρόσωπα, καθορίζει την πολιτική, την 

στρατηγική του Ταµείου και έχει την συνολική ευθύνη για την λειτουργία του. 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου εκπρόσωπος των 

εργαζοµένων του Ταµείου, όταν συζητούνται θέµατα προσωπικού ή οργάνωσης και 

λειτουργίας του Ταµείου, ο οποίος προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου 

των εργαζοµένων του Ταµείου.  Η θητεία του διαρκεί όσο η θητεία και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24, παρ. 3 του Καταστατικού του Ταµείου. 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την νοµοθεσία για τα Αλληλοβοηθητικά 

Ταµεία, το Καταστατικό, τους Κανονισµούς τού Ταµείου και τον παρόντα Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας, ασκεί τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες που του παρέχονται διά 

µέσου των αρµοδίων οργάνων του.  

 Ειδικότερα οι αρµοδιότητες και οι εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (αρ. 23, 26 

του Καταστατικού) και του Προέδρου (αρ. 27 του Καταστατικού) σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, 

τη διαχείριση, την εποπτεία, τον έλεγχο του Ταµείου, την εσωτερική λειτουργία του, κ.λπ., 

ασκούνται υποχρεωτικά δια µέσου των οργάνων και των υπηρεσιών του Ταµείου, σύµφωνα 

µε την διοικητική και οργανωτική διάρθρωση και ιεραρχία. 
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  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως όταν παραβρίσκονται και µετέχουν 

στη συνεδρίαση το ½ συν ένα µέλος του, ήτοι 3 από τα 5 µέλη του (απαρτία).  Η απαρτία 

πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

  Το µέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο, θεωρείται απόν.  

  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να συνεδριάζει και µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη). Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο δεν 

δύναται να παραβρίσκεται µε φυσική παρουσία, µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις 

κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών µέσων (skype, τηλεφωνική συνδιάλεξη, κλπ.).  Σε τέτοια 

περίπτωση το Ταµείο θα πρέπει να εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα.  

 Οι συνεδριάσεις, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι µυστικές. Κατά τη συζήτηση των 

θεµάτων η παρουσία άλλων προσώπων, πλην των οριζοµένων στο Καταστατικό και τον 

παρόντα Κανονισµό, δεν επιτρέπεται.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όµως, µπορεί να καλέσει 

προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων και άλλα πρόσωπα, τα οποία και 

αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης. 

  Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συµµετέχουν σε Επιτροπές έργου 

που τους ανατίθενται µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον δεν αντιστρατεύονται 

άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 

Στις επιτροπές αξιολόγησης, προσλήψεων, διαγωνισµών, παροχής υπηρεσιών και 

προµηθειών δεν µπορεί να συµπίπτει η ιδιότητα προτείνοντος και αποφασίζοντος οργάνου.  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απέχουν από αυτές τις επιτροπές. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν δικαίωµα ψήφου, σε περίπτωση που 

συζητούνται στις συνεδριάσεις θέµατα προσωπικού συµφέροντος ή αντιµετωπίζουν 

σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή τυχόν συγγενικών τους προσώπων, απέχουν της 

συνεδρίασης.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει, όχι όµως πέρα από ένα τρίµηνο, 

αν κάποια από τα µέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απωλέσουν 

την ιδιότητα βάσει της οποίας διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του 

τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. 

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απώλεσε την ιδιότητα του ασφαλισµένου µε 

την οποία εξελέγη (άρθρο 6 του Καταστατικού) εκπίπτει του αξιώµατός του αυτοδίκαια και 

συµπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωµατικό µέλος. 

Η πάγια τακτική αποζηµίωση του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα, του 

Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που τους έχουν 

εκχωρηθεί εκτελεστικές αρµοδιότητες ή συµµετέχουν σε διαρκείς ειδικές επιτροπές για την 
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µελέτη, προώθηση και αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία και το σκοπό του 

Ταµείου, καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Με απόφασή του το ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζει την αποζηµίωση των µελών του 

και του Εντεταλµένου Συµβούλου ∆ιοίκησης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποζηµιώσεις των 

υπηρεσιακών παραγόντων και του εκπροσώπου των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, οι οποίοι συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Εφ’ 

όσον οι συνεδριάσεις διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του Ταµείου, η αποζηµίωση 

ανά συνεδρίαση είναι η ίδια µε την αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε 

περίπτωση που οι συνεδριάσεις διεξαχθούν εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, 

δεν υπάρχει αµοιβή των υπηρεσιακών παραγόντων και του εκπροσώπου των εργαζοµένων. 

Την ίδια αποζηµίωση λαµβάνει οποιοσδήποτε εξωτερικός συνεργάτης καλείται από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να συµµετάσχει στις συνεδριάσεις του. 

 

 

4.2 Προσόντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Μελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου - Προϋποθέσεις 

 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας θα πρέπει να έχουν τα 

απαιτούµενα για τη θέση τους προσόντα, και επιπλέον ικανότητα, εµπειρία και επαγγελµατισµό 

στη ∆ιοίκηση, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο.   

Τα υπόλοιπα µέλη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τελειόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και επιπλέον να έχουν ικανότητα, εµπειρία και επαγγελµατισµό στη ∆ιοίκηση. 

Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού 

Γραµµατέα και οι εξουσίες που τους παρέχονται, ασκούνται υποχρεωτικά δια µέσου των 

οργάνων και των υπηρεσιών του Ταµείου, σύµφωνα µε τη διοικητική και οργανωτική διάρθρωση 

και την ιεραρχία. 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας θα πρέπει να έχουν πτυχίο 

ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή µεταπτυχιακό τίτλο 

διοίκησης επιχειρήσεων ανεξαρτήτου βαθµίδας και οκταετή τουλάχιστον εµπειρία στην άσκηση 

διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα σε θέµατα 

κοινωνικής ασφάλισης ή σε διοικητικά και οικονοµικά θέµατα, ή τετραετή τουλάχιστον εµπειρία 

σε ανώτατη θέση ευθύνης µε εκτελεστικά καθήκοντα στη διοίκηση ασφαλιστικών οργανισµών 

και τετραετή τουλάχιστον εµπειρία σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό 
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τοµέα.  

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας ή κάποιο από 

τα εκλεγµένα µέλη δεν διαθέτει τα ανωτέρω προσόντα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται 

σε σώµα και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης επέχει θέση ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ο 

οποίος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου. Τα 

προσόντα, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου/Εντεταλµένου Συµβούλου καθορίζονται στο κεφάλαιο 7.1.1. του παρόντος 

Κανονισµού.  Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης λόγω της µεγάλης εµπειρίας και των 

ειδικών προσόντων που απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπό του, διατηρεί το ανωτέρω 

δικαίωµα ακόµη και στην περίπτωση που όλα τα εκλεγµένα µέλη τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα τής παρ. 4 του παρόντος.   

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και τα µέλη του ∆Σ δεν επιτρέπεται 

να συµµετέχουν σε λειτουργικά όργανα, επιτροπές ή οµάδες εργασίας του Ταµείου, εφόσον 

υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων ή συµπίπτει η ιδιότητα του προτείνοντος και του 

αποφασίζοντος.  

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆Σ του Ταµείου δεν πρέπει 

να είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας ή µέλος Εκτελεστικής 

Επιτροπής οικείας δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των ασφαλισµένων του Ταµείου, 

προκειµένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους στο 

Ταµείο.  

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί 

να εκλεγεί οποιοδήποτε µέλος του ∆Σ, εφόσον πληροί σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις.   

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος τροποποιηµένου Κανονισµού (µε την υπ’ αρ. 

76/161/08-03-2017 απόφαση του ∆Σ), εξαιρουµένης τής παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 

οποία τίθεται σε ισχύ άµεσα, τα µέλη του ∆Σ δεν καταλαµβάνονται από τα ανωτέρω, µέχρι τη 

λήξη της θητείας τους.   

Όλα τα εκλεγµένα µέλη του ∆Σ για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία τους θα 

πρέπει να έχουν ενεργό εργασιακό/ασφαλιστικό δεσµό µε το Ταµείο σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

Καταστατικού.  Σε περίπτωση που µέλος του ∆Σ απωλέσει την ιδιότητα του ασφαλισµένου 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού, εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητάς του ως µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και τη θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος αναπληρωµατικός κατά σειρά 

εκλογής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης µέλους για οποιοδήποτε λόγο. Στις 

περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 4.3 του παρόντος.  

Κατά τα λοιπά, σε θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας τού Ταµείου, εφαρµόζεται ο 

Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999), το Καταστατικό και ο παρών Κανονισµός. 



 

14 

4.3 Σύγκληση ∆ιοικητικού Συµβουλίου - Τόπος και Χρόνος Συνεδριάσεων 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Καταστατικό του Ταµείου, τον παρόντα Κανονισµό και την κείµενη νοµοθεσία. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του µετά την συγκρότηση σε σώµα 

αποφασίζει την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασής του.  Οι συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν χώρα εκτός των ωρών λειτουργίας του Ταµείου. 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του µε πρόσκληση που 

γνωστοποιείται στα µέλη δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

Σύντµηση της προθεσµίας επιτρέπεται σύµφωνα µε το αρ.26, παρ.3 του Καταστατικού.  

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, 

επιτρέπεται σε τουλάχιστον 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να ζητήσουν µε αίτησή τους 

προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο 

οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός πέντε ηµερών.  Στην ανωτέρω αίτησή τους 

πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα 

συζητηθούν στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα 

θέµατα αυτά αναγράφονται πρώτα στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης τακτικής 

συνεδρίασης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του µπορεί να προβαίνει σε 

αναδιάρθρωση θέσεων, µετά από πρόταση της πλειοψηφίας των µελών του, παραίτησης ή 

και έκπτωσης µέλους, παραίτησης, έκπτωσης ή απώλειας ασφαλιστικού δεσµού του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γεν. Γραµµατέα, τηρουµένων όσων ορίζονται στο 

Καταστατικό του Ταµείου, τον παρόντα Κανονισµό και τη σχετική νοµοθεσία. 

 

 

4.4 Υποχρεώσεις µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 Η προσέλευση στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για όλα τα µέλη του, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 26 του Καταστατικού. Μέλος κωλυόµενο να παραστεί σε συνεδρίαση υποχρεούται να 

ενηµερώνει εγκαίρως την Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  προκειµένου να 

ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής του.  
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 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν:  

• Να ενεργούν µε βάση την ισχύουσα για το ΤΑΥΦΕ νοµοθεσία, το Καταστατικό του 

Ταµείου, τις αρχές λειτουργίας του ΤΑΥΦΕ και τις θεσµικές διαδικασίες που τίθενται 

από το  παρόντα Κανονισµό, τον Κανονισµό Παροχών, Υπαγωγής στην Ασφάλιση, 

Βεβαίωσης & Είσπραξης Εισφορών, τον Κανονισµό Επενδύσεων, τον Κανονισµό 

Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, 

προκειµένου να εξυπηρετούνται οι σκοποί του ΤΑΥΦΕ και να εξασφαλίζεται η 

βιωσιµότητα και η φερεγγυότητά του, καθώς και η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών 

του προς όφελος των ασφαλισµένων µελών του. 

• Να επιδεικνύουν σύνεση και ευπρέπεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να 

συµµετέχουν ενεργά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να αιτιολογούν τη γνώµη τους, να 

τηρούν τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν εκφράσει 

µειοψηφούσα γνώµη.  

• Να τηρούν εχεµύθεια. 

• Να προστατεύουν την προσωπικότητα και το κύρος του ΤΑΥΦΕ.  

• Να µετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης µελών ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των Αλληλοβοηθητικών Ταµείων που οργανώνει η εποπτεύουσα αρχή ή 

άλλος αρµόδιος φορέας, προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι 

του ΤΑΥΦΕ. 

• Να ενηµερώνουν την εποπτεύουσα αρχή στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι πράξεις ή 

παραλείψεις µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή 

τους Κανονισµούς του Ταµείου και βλάπτουν ή είναι σε θέση να βλάψουν τα 

συµφέροντα του Ταµείου και συνακόλουθα των ασφαλισµένων.  

 

 

4.5 Ηµερήσια ∆ιάταξη 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη σύµφωνα 

µε τις υπηρεσιακές ανάγκες σε συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τον ΕΣ∆ και τους ∆ιευθυντές, και τα θέµατά της περιέχονται στην πρόσκληση 

που αποστέλλεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 

πριν από τη συνεδρίαση.  

Η πρόσκληση είναι έγγραφη και ενυπόγραφη από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου και σ' αυτήν αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου, η ηµεροµηνία, η ώρα, ο 

τόπος της συνεδρίασης και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Τρία (3) τουλάχιστον τακτικά  µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δια έγγραφης 

αιτήσεώς τους δύνανται να ζητήσουν την αναγραφή οποιουδήποτε θέµατος στην ηµερήσια 

διάταξη. 

Θέµατα που έχουν προκριθεί από τα αρµόδια όργανα (ΕΣ∆, ΟΕ∆Ε, ΕΥΓΕ, Νοµικό 

Σύµβουλο ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ΑΓΝΥ, Αναλογιστή, Επενδυτική Επιτροπή, Επιτροπή 

Υπαγωγής στην Ασφάλιση, τους ∆ιευθυντές ή τους Αναπληρωτές τους, κλπ.), και δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, δύνανται µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

να συζητηθούν, εφόσον είναι παρόντα όλα τα µέλη και κανένα δεν αντιλέγει ή εάν 

αναγνωρισθεί παµψηφεί από τα παρόντα µέλη ότι πρόκειται περί επειγούσης ανάγκης µη 

επιδεχόµενης αναβολή. Σε διαφορετική περίπτωση τα θέµατα αυτά συζητούνται 

υποχρεωτικά στην επόµενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πρώτα στη σειρά.   

 

 

4.6 Τρίτοι που µετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο χωρίς δικαίωµα ψήφου 

 

Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρίστανται υποχρεωτικά ο 

γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο αναπληρωτής του, οι ∆ιευθυντές ή οι 

Αναπληρωτές τους, ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο δικηγόρος του 

ΑΓΝΥ. Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις 

οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργάτη ή εµπειρογνώµονα ή υπάλληλο, εφόσον το κρίνει 

απαραίτητο, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, οι οποίοι αποχωρούν πριν 

από την έναρξη της συζήτησης για λήψη απόφασης. 

 

 

4.7 Εισήγηση Θεµάτων 

 

Εισηγητές των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης για θέµατα αρµοδιότητάς τους είναι 

οι ∆ιευθυντές ή οι αναπληρωτές τους, ο νοµικός σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο 

δικηγόρος του ΑΓΝΥ, ο ΕΣ∆, η Επενδυτική Επιτροπή, ο Αναλογιστής, η ΟΕ∆Ε, η Επιτροπή 

Υπαγωγής στην Ασφάλιση και η ΕΥΓΕ.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει 

οποιοδήποτε µέλος του ή άλλο αρµόδιο όργανο ή πρόσωπο, προκειµένου να εισηγηθεί 
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ειδικότερα θέµατα. 

Μαζί µε την Ηµερήσια ∆ιάταξη επί σοβαρών ή ειδικών θεµάτων (σχέδια 

Κανονισµών, προϋπολογισµού, ισολογισµού, απολογισµού, ισοζύγια, ΟΠΣ, σύνθεση 

επιτροπών, κλπ.), διανέµονται περιληπτικές εισηγήσεις ή εκθέσεις, καθώς και κάθε πρόταση 

που υποβάλλεται στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τους ορισθέντες εισηγητές ή επιτροπές.  

 

 

4.8 Λήψη Αποφάσεων 

 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Καταστατικού στο πλαίσιο 

των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 24 Καταστατικού), οι δε συζητήσεις 

και οι ληφθείσες αποφάσεις είναι απόρρητες κατά τα οριζόµενα στο Καταστατικό.  Τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλοι οι συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεµύθειας ως προς τα απόρρητα του 

Ταµείου, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε λόγου.  Παράβαση της 

υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο παύσης τού παραβάτη από µέλος του οργάνου (άρθρο 24, 

παρ. 5 του Καταστατικού), άσκησης πειθαρχικών διώξεων ή καταγγελίας της σύµβασης των 

υπηρεσιακών παραγόντων. 

 

 

4.9 Αµεροληψία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να παρέχει εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων του. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν δικαίωµα ψήφου οφείλουν να 

απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή 

διατύπωση γνώµης ή πρότασης, εφ’ όσον:   

- η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, 

- είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατευθείαν µεν γραµµή 

απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον από τους 

ενδιαφεροµένους, ή  

- έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους. 

Το µέλος τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό 



 

18 

του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αµέσως στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια.  Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατό. 

Αίτηση εξαίρεσης µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από συνεδρίαση µπορούν να 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι, που συζητείται θέµα τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.  

Η αίτηση υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποφαίνεται το ταχύτερο 

δυνατό. 

 

 

4.10 Κυρώσεις κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται για τις αποφάσεις τους που δεν 

είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τον σκοπό του Ταµείου και τη σύνεση που 

πρέπει να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα υπόκεινται στις 

κυρώσεις που προβλέπει η ΥΑ Φ51010/1821/16 Επιβολή ∆ιοικητικών Κυρώσεων του 

Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις πράξεις και παραλείψεις τους 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν 

πέραν τούτου ποινική ευθύνη, καθώς και αστική έναντι του ΤΑΥΦΕ.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να απευθύνει σύσταση ή να επιπλήττει µέλη 

του, που παραβιάζουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις της σύνεσης, ευπρέπειας ή που µε πράξεις ή 

παραλείψεις τους θίγουν την προσωπικότητα, το κύρος ή τα συµφέροντα του ΤΑΥΦΕ. Στην 

περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε ευθύνη του Προέδρου άµεσα 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρα 4.3, 4.4, 4.7 του παρόντος Κανονισµού. 

Οι κυρώσεις σε βάρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως συλλογικού οργάνου 

επιβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

και ιδίως µε βάση την ως άνω αναφερόµενη Υπουργική Απόφαση περί Επιβολής ∆ιοικητικών 

Κυρώσεων.  

 

 

4.11.  Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου – Καθήκοντα – Τήρηση πρακτικών 

 

Σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, σύµφωνα µε 

το άρθρο 26 του Καταστατικού.  Την ευθύνη τήρησης των πρακτικών τού ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου και του βιβλίου παρουσίας των µελών και των λοιπών συµµετεχόντων στις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ο 

οποίος εκτελεί χρέη γραµµατέα των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορίζει 

τους αναπληρωτές γραµµατείς του.   

Ειδικότερα, ο γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου έχει τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

• Συντάσσει την πρόσκληση προς τα µέλη και τους λοιπούς συµµετέχοντες στις 

συνεδριάσεις, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της 

συνεδρίασης. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαµβάνει τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τον Πρόεδρο του Ταµείου σε συνεργασία µε τον 

Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο ∆ιοίκησης, 

τους ∆ιευθυντές ή τους αναπληρωτές τους ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο όργανο του 

Ταµείου. 

• Αποστέλλει δύο ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση, προς τα µέλη και τους 

λοιπούς συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις, αντίγραφο της πρόσκλησης - Ηµερήσιας 

∆ιάταξης, των τυχόν εισηγήσεων και λοιπών σχετικών στοιχείων. 

• Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά και επιµελείται της αρίθµησης των συνεδριάσεων και 

των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Εκδίδει αποσπάσµατα πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

µεριµνά για την ανακοίνωσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου για την 

εκτέλεση των αποφάσεων. 

• Τηρεί τις καταστάσεις παρουσίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

λοιπών συµµετεχόντων στις συνεδριάσεις και συντάσσει τις καταστάσεις αµοιβής των 

µελών και των λοιπών συµµετεχόντων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Επιµελείται της µαγνητοφώνησης των συζητήσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βάσει 

του άρθρου 26, παρ. 7, εδ. 7 του Καταστατικού. 

Τα πρακτικά υπογράφονται τουλάχιστον από τα µέλη τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον γραµµατέα τού 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και από τα εντεταλµένα όργανα του Ταµείου, εφ’ όσον 

εισηγούνται θέµατα αρµοδιότητάς τους. 

Τα πρακτικά τηρούνται και σε µηχανογραφική µορφή.  Η αρχειοθέτηση και η τήρηση 

των πρακτικών γίνεται και µε µορφή pdf, τα δε υπογεγραµµένα πρακτικά από τα µέλη και 

τους λοιπούς συµµετέχοντες, σαρώνονται και αρχειοθετούνται. 
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4.12 Ελεγκτική Επιτροπή – Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Βάσει των άρθρων 22 και 31 του Καταστατικού, ταυτόχρονα µε την εκλογή του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκλέγεται και τριµελής Ελεγκτική Επιτροπή.  Η Ελεγκτική 

Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο των αρχών, κανόνων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

του Ταµείου, µε στόχο τη διαφάνεια στις λειτουργικές διαδικασίες, την ενίσχυση του κύρους 

του Ταµείου και την προάσπιση των συµφερόντων των ασφαλισµένων.   

Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής διαρκεί όσο η θητεία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι και µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΤΑΥΦΕ.  

Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής παρέχουν ανεπηρέαστες και αµερόληπτες κρίσεις, 

απέχουν δε, σε περίπτωση που έχουν προσωπικό συµφέρον ή αντιµετωπίζουν σύγκρουση 

συµφερόντων.   

Υποχρεούνται σε τήρηση εχεµύθειας και ειδικότερα να µην ανακοινώνουν σε τρίτους 

πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να προβαίνει στη διενέργεια τακτικών και 

εκτάκτων ελέγχων και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τη ΓΣ, όπως ορίζεται στο Καταστατικό στο άρθρο 31, παρ. 3, 4, 5 και 6 και 

στο άρθρο 20, παρ. 3.1.γ, αντίστοιχα.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου οφείλει να παρέχει στα µέλη της Ελεγκτικής 

Επιτροπής όλα τα απαραίτητα µέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και 

αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. Οι υπηρεσίες του Ταµείου υποχρεούνται να θέτουν στη 

διάθεση της Ελεγκτικής  Επιτροπής κάθε σχετικό µε τον έλεγχο στοιχείο ή έγγραφο.  

Η Ελεγκτική Επιτροπή για την εκτέλεση των καθηκόντων της συνεργάζεται και 

υποστηρίζεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές του Ταµείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

 

5.1. Γενικά – Εφορευτική Επιτροπή 

 

Ανά τετραετία διενεργούνται αρχαιρεσίες σύµφωνα µε το άρθρο 22 του 

Καταστατικού  προς ανάδειξη: 

Α) Του πενταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των αναπληρωµατικών µελών από 

τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες. 

Β) Της τριµελούς  Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωµατικών µελών από τους 

κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Καταστατικού.  

Πριν από τη λήξη της θητείας τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 

24, παρ. 3 του Καταστατικού, το αρµόδιο όργανο του Ταµείου, η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους χρονικούς περιορισµούς που θέτει το 

Καταστατικό, οφείλει να υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,, το 

οποίο µε απόφασή του υποχρεούται να κινήσει άµεσα τις διαδικασίες για τις αρχαιρεσίες.  

Στην περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προκηρύξει τις εκλογές, ο 

Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώµατός 

τους και το αρµόδιο όργανο (η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης) του Ταµείου 

ενηµερώνει αµελλητί τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος διορίζει κατά την κρίση του προσωρινό ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, προκειµένου να διεξαγάγει τις εκλογές εντός 6 µηνών από τον διορισµό του, 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Φ51010/1821/16/2004 υπουργική απόφαση,.  

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Λόγω του 

µεγάλου αριθµού των ασφαλισµένων µελών του Ταµείου και του πανελλαδικού του 

χαρακτήρα, ο οποίος καθιστά ανέφικτη τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή 

Εφορευτικής Επιτροπής κατά την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική 

Επιτροπή, καθώς και τα ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη της, εκλέγονται από Γενική 

Συνέλευση, η οποία διεξάγεται σε ηµεροµηνία προγενέστερη από αυτήν που έχει οριστεί για 

τις αρχαιρεσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.  

Σχετικά µε την πλειοψηφία βάσει της οποίας λαµβάνονται οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και την απαρτία που απαιτείται ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 
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του άρθρου 21 του Καταστατικού. Ειδικότερα, σε περίπτωση που στην τρίτη Γενική 

Συνέλευση δεν καταστεί εφικτή η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

προβαίνει σε κλήρωση των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των αναπληρωµατικών 

τους µεταξύ των ασφαλισµένων µελών, η οποία διενεργείται ενώπιον συµβολαιογράφου. 

Στην διαδικασία εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής συµµετέχουν όλα τα ενεργά 

ασφαλισµένα µέλη του Ταµείου που έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πλην των 

υποψηφίων.  

Τα εκλεγέντα τακτικά µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αµέσως µετά την εκλογή 

τους συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη διενέργεια 

των αρχαιρεσιών, ώστε αυτές να διεξαχθούν σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό και 

βάσει του Μητρώου των µελών και αποφαίνεται για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Η 

Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, τη διαλογή των σταυρών προτίµησης 

και την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων συνεργάζεται και υποστηρίζεται από την 

Οργανωτική Επιτροπή των Εκλογών, καθώς και από την δεκαµελή γραµµατεία υποστήριξης, 

και συµβουλεύεται και συνεπικουρείται στο έργο της από το νοµικό σύµβουλο του ∆Σ ή 

νοµικό σύµβουλο που εισηγείται η ΟΕ∆Ε.  Σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες µεταξύ 

των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ο νοµικός σύµβουλος καταθέτει, αν απαιτηθεί, και 

εγγράφως την άποψή του, προκειµένου να διευκολύνει το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Οι ασφαλισµένοι που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για 

τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα (10) το πολύ ηµερών από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, συντάσσει βάσει των αιτήσεων που 

υποβλήθηκαν, διακριτό πίνακα υποψηφίων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική 

Επιτροπή, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά.  Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο 

των αρχαιρεσιών.  Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του 

Ταµείου µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 

Οι ψηφοφορίες διεξάγονται σε ηµεροµηνίες και ώρες που ορίζονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και µπορεί να διαρκέσουν έως και 3 ηµέρες. 

Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Τις δαπάνες για τις αρχαιρεσίες αναλαµβάνει το Ταµείο, εκτός από τις τυχόν δαπάνες 
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για τη µετακίνηση των εκλογέων και των εκλεγοµένων.  

 

 

5.2 ∆ικαιώµατα και κωλύµατα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

5.2.1. Εκλέγεσθαι 

 

∆ικαίωµα του εκλέγεσθαι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή  

έχουν όσοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το άρθρο 22 

παρ. 4 του Καταστατικού του Ταµείου: 

α)  Όσοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη ασφάλισης στο Ταµείο για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και δέκα (10) έτη ασφάλισης στο Ταµείο για την Ελεγκτική Επιτροπή, 

β) Όσοι δεν τελούν σε οποιαδήποτε οικονοµική ή επαγγελµατική εξάρτηση από το 

Ταµείο, 

γ) Όσοι έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας τους, 

δ) Όσοι δεν έχουν παραπεµφθεί µε οριστικό βούλευµα για κακούργηµα, κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήµατα κατά των ηθών και 

συκοφαντική δυσφήµηση ή βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία µε το 

Ταµείο ή σε όσους έχει ασκηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής πειθαρχικών 

κυρώσεων τού άρθρου 3.6 του παρόντος Κανονισµού ή τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις βάσει 

της υπουργικής απόφασης Φ51010/1821/16 (Β 370/2004), όπως ισχύει. 

ε)  Όσοι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι.  Είναι ασφαλιστικά ενήµεροι όσοι έχουν 

καταβάλλει τις εισφορές τους στο Ταµείο.  

στ) Όσοι έχουν ενεργό εργασιακό/ασφαλιστικό δεσµό µε το Ταµείο.  Οι υποψήφιοι 

για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν ενεργό 

εργασιακό/ασφαλιστικό δεσµό και κατά τον χρόνο υποβολής υποψηφιότητας και ειδικότερα 

να εργάζονται και να είναι ασφαλισµένοι στο Ταµείο επί ένα συνεχές έτος από την ηµέρα 

των εκλογών και πίσω. 

Οι υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει 

κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να υποβάλλουν στο αρµόδιο όργανο του 

Ταµείου, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, τα 

οποία υποχρεωτικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταµείου. 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και να 

παρέχονται εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 



 

24 

Ελεγκτικής Επιτροπής, είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του εκλεγµένου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ η ιδιότητα του 

εκλεγµένου ή διορισµένου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙ∆. Επίσης, είναι ασυµβίβαστο η ιδιότητα του υποψηφίου για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µε την ιδιότητα του 

υποψηφίου για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙ∆. 

 

 

5.2.2.  Εκλέγειν 

  

∆ικαίωµα του εκλέγειν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν 

τα ασφαλισµένα µέλη, τα οποία πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α)  Όσοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ασφάλισης στο Ταµείο, 

β)  Όσοι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι.  Είναι ασφαλιστικά ενήµεροι όσοι έχουν 

καταβάλλει τις εισφορές τους στο Ταµείο επί ένα συνεχές έτος.   

γ) Όσοι έχουν ενεργό εργασιακό/ασφαλιστικό δεσµό µε το Ταµείο, και ειδικότερα να 

εργάζονται και να είναι ασφαλισµένοι στο Ταµείο επί ένα συνεχές έτος από την ηµέρα των 

εκλογών και πίσω. 

 

 

5.3 Οργάνωση και δηµοσιότητα αρχαιρεσιών 

 

Με βάση τις αρχές τής διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των ασφαλισµένων, οι 

οποίες διέπουν τη λειτουργία του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, συστήνεται Οργανωτική Επιτροπή 

∆ιεξαγωγής των Εκλογών (ΟΕ∆Ε).  Η ΟΕ∆Ε αποτελείται από τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υπαγωγής στην Ασφάλιση και το νοµικό 

σύµβουλο του ∆Σ.  Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας ενός µέλους, αυτό αναπληρώνεται 

από τον ∆ιευθυντή Εσόδων.  Η ΟΕ∆Ε προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της, δύναται 

να συνεπικουρείται από τον ΕΣ∆, υπαλλήλους τού Ταµείου ή/και από εξωτερικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι επιλέγονται από την ίδια την ΟΕ∆Ε, ανάλογα µε τις ανάγκες που κάθε 

φορά προκύπτουν. 

Η ΟΕ∆Ε έχει υποχρεωτικά θεσµικό χαρακτήρα.  Για λόγους διαφάνειας και 

αµεροληψίας οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή της ή τροποποίηση της ΟΕ∆Ε από το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο, δεν θα αφορά στις εκλογές που αυτό προκηρύσσει, αλλά στις 

επόµενες. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή οι υποψήφιοι 

για τα όργανα αυτά, απαγορεύεται να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή ή οµάδα 

εργασίας εκλογών.  Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απέχουν από οποιαδήποτε 

προσπάθεια ή διαδικασία µπορεί να χαρακτηριστεί ως παρέµβαση στο έργο και τη 

λειτουργία της ως άνω Επιτροπής. 

Η ΟΕ∆Ε µεριµνά για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη δηµοσιότητα των αρχαιρεσιών. 

Είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών:  

- σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής εµβέλειας, 

- στον ηλεκτρονικό τύπο και ΜΜΕ, 

- στην ιστοσελίδα του Ταµείου, στην οποία υποχρεωτικά θα αναρτώνται και τα 

βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Η ΟΕ∆Ε δύναται να χρησιµοποιήσει οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο, 

προκειµένου να δοθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη δηµοσιότητα στη διεξαγωγή των εκλογών 

και να ενηµερωθούν οι ασφαλισµένοι. 

 

 

5.4 ∆ιαδικασία ψηφοφορίας 

 

(α)  Οι ασφαλισµένοι ψηφίζουν µε µυστική ψηφοφορία. Εκδηλώνουν την προτίµησή 

τους θέτοντας σταυρό προτίµησης δίπλα στο όνοµα του υποψηφίου της επιλογής τους.  

Στους υποψηφίους για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορούν να θέτουν µέχρι πέντε (5) 

σταυρούς προτίµησης.  Στους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή µπορούν να θέτουν 

µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης.  

 

(β)  Ψηφοφορία στα γραφεία τού Ταµείου. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας, 

νοµιµότητας και διαφάνειας κατά τη διαδικασία της διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της 

διαλογής των σταυρών προτίµησης, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα παρευρίσκεται 

το αρµόδιο όργανο του Ταµείου και ειδικότερα η ΟΕ∆Ε, ήτοι ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υπαγωγής στην ασφάλιση και ο νοµικός 

σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η ΟΕ∆Ε είναι σε κάθε περίπτωση αρµόδιο όργανο να παρακολουθεί τη διαδικασία 
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ψηφοφορίας και την διαλογή των σταυρών προτίµησης. 

Με απόφαση της ΟΕ∆Ε προβλέπεται η σύσταση δεκαµελούς (10) γραµµατείας 

υποστήριξης των εκλογών, η οποία θα παρευρίσκεται και θα παρέχει τις υπηρεσίες της κατά 

τη διεξαγωγή των εκλογών και τη διαλογή των σταυρών προτίµησης. Η ως άνω γραµµατεία 

θα απαρτίζεται από υπαλλήλους του Ταµείου. 

Κατά τις ηµέρες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών η κάλπη θα φυλάσσεται στο χώρο 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών από ειδικό προσωπικό φύλαξης (π.χ. εταιρεία security), το 

οποίο θα προσλαµβάνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της 

ΟΕ∆Ε.  Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και για χρονικό 

διάστηµα επτά (7) ηµερών, προκειµένου να ολοκληρωθεί η αποστολή τής επιστολικής 

ψήφου από τα ταχυδροµικά γραφεία και τις ταχυδροµικές εταιρείες όλης της χώρας (όπως 

αναλύεται στην παρ. γ. του παρόντος άρθρου), η κάλπη θα φυλάσσεται σε Συµβολαιογράφο. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να παρέχεται εύλογη αποζηµίωση 

στα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής λόγω του γεγονότος ότι κατά τη διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών και τη διαλογή των σταυρών προτίµησης θα απουσιάσουν από την εργασία τους 

και ενδεχοµένως θα απωλέσουν εισοδήµατα και ένσηµα. 

 

(γ) Επιστολική ψήφος (Αρ. 22 παρ.2, του καταστατικού) 

(γ.1) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται και µε το σύστηµα της επιστολικής ψήφου. Στην 

περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µόλις καταρτίσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο,  το 

αναρτά στα γραφεία και την ιστοσελίδα του Ταµείου. Ο ασφαλισµένος που ψηφίζει µε 

επιστολική ψήφο θα πρέπει µαζί µε το ψηφοδέλτιο να προµηθευτεί δύο φακέλους και µια 

Υπεύθυνη ∆ήλωση4. Στον µικρότερο λευκό φάκελο θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο 

συµπληρωµένο και στον µεγαλύτερο λευκό θα τοποθετήσει: 1) την Υπεύθυνη ∆ήλωση στην 

οποία θα έχει βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του σε ∆ηµόσια Αρχή (ΚΕΠ ή Αστυνοµία) και 

θα αναγράψει τα στοιχεία του (αποστολέας) και τα στοιχεία του Ταµείου (παραλήπτης) µε την 

ένδειξη «Για τις εκλογές του ΤΑΥΦΕ», και 2) τον µικρότερο φάκελο.  Στη συνέχεια θα σφραγίσει 

τον φάκελο και θα τον αποστείλει συστηµένο µε το ταχυδροµείο ή ταχυδροµική εταιρεία (courier) 

στο Ταµείο. 

(γ.2) Σε κάθε περίπτωση το ΤΑΥΦΕ θα αποστείλει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και τους 

προβλεπόµενους φακέλους, µαζί µε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της επιστολικής 

ψηφοφορίας, σε όλα τα ασφαλισµένα µέλη του Ταµείου. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη θα 

βαρύνει το Ταµείο. 

                     
4
 Σε εναρµόνιση µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 679/2016 και κατόπιν των υποδείξεων των ΕΛΤΑ, διορθώνεται η παρούσα 

διάταξη και το γνήσιο της υπογραφής στον απαντητικό φάκελο καταργείται και εφαρµόζεται η υπεύθυνη δήλωση. 



 

27 

(γ.3) Για κάθε φάκελο επιστολικής ψήφου, θα καταγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα, 

θα διεξάγεται έλεγχος ότι έχει τις προϋποθέσεις να ψηφίσει, θα καταχωρίζεται στο σύστηµα του 

Ταµείου ότι έχει ψηφίσει και στη συνέχεια θα ανοίγει ο µεγάλος φάκελος, ο οποίος θα 

φυλάσσεται µαζί µε την επιστολική ψήφο, και ο µικρός φάκελος θα µονογράφεται και θα 

τοποθετείται σε κάλπη. Ο µεγάλος φάκελος θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστη χρονολογική 

σήµανση του ταχυδροµείου.  Οι ηµεροµηνίες µέσα στις οποίες µπορεί ο κάθε ασφαλισµένος να 

ψηφίσει µε επιστολική ψήφο είναι αυτές τις οποίες έχει προκηρύξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

µόνο όσοι φάκελοι φέρουν αυτές τις ηµεροµηνίες θα γίνονται δεκτοί. 

 (γ.4)  Σε περίπτωση που στον µεγάλο φάκελο περιλαµβάνεται απ’ ευθείας το 

ψηφοδέλτιο, αυτό θα θεωρείται άκυρο, καθώς παραβιάζεται η µυστικότητα της ψήφου, θα 

µονογράφεται και θα φυλάσσεται.   

 (γ.5)  Το αρµόδιο όργανο, η ΟΕ∆Ε, θα παραλαµβάνει φακέλους επιστολικής ψήφου 

κατά τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και για χρονικό διάστηµα επτά (7) ηµερών 

µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο (γ.3) του παρόντος άρθρου, προκειµένου να ολοκληρωθεί η αποστολή από τα 

ταχυδροµικά γραφεία και τις ταχυδροµικές εταιρείες όλης της χώρας, τους οποίους θα φυλάσσει 

σε ειδικό χώρο, συντάσσοντας ονοµαστική κατάσταση παραληφθέντων φακέλων.  Ο χώρος θα 

φυλάσσεται από ειδικό προσωπικό φύλαξης (π.χ.: εταιρεία security), το οποίο θα 

προσλαµβάνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της ΟΕ∆Ε.  

Μόλις παρέλθει η προθεσµία των 7 ηµερών, η ΟΕ∆Ε παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή την 

ονοµαστική κατάσταση και τους σχετικούς φακέλους µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.   

 

 

5.5 ∆ιαλογή σταυρών προτίµησης - Καταµέτρηση 

 

(α)  Μετά τη λήξη του 7ηµέρου η Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει την κάλπη και 

προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και στην καταµέτρηση των ψήφων.   

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής τοποθετεί στο τραπέζι την πρώτη δεσµίδα 

των ψηφοδελτίων (50άδα).  Τα λοιπά µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ανοίγουν (µε 

προσοχή) τους φακέλους και τοποθετούν τα ψηφοδέλτια ανοικτά πάνω στο τραπέζι. Αν 

σκιστεί κατά το άνοιγµα κάποιο ψηφοδέλτιο γίνεται πάνω στο ψηφοδέλτιο σχετική σηµείωση 

από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογράφεται από αυτόν. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παίρνει ένα-ένα τα ψηφοδέλτια στα χέρια 

του και ελέγχει την εγκυρότητά τους. Στη συνέχεια (για τα έγκυρα ψηφοδέλτια): Ι) διαβάζει 
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µεγαλόφωνα τον αύξοντα αριθµό του και τους σταυροδοτηµένους υποψήφιους για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αρχικά και την Ελεγκτική Επιτροπή στη συνέχεια, ΙΙ) καταγράφει τον 

αύξοντα αριθµό του (ώστε το ψηφοδέλτιο να αποκτήσει ταυτότητα), ΙΙΙ) καταγράφει 

ολογράφως τον αριθµό των σταυρών για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική 

Επιτροπή (π.χ. για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ένας, δύο κ.ο.κ., για την Ελεγκτική Επιτροπή 

ένας, δύο, κ.ο.κ.), ΙV) µονογράφει τόσο στη σηµείωσή του αυτή, όσο και δίπλα από κάθε 

σταυρό προτίµησης και V) τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο τραπέζι σε στοίβα. 

Σε περίπτωση που το ενιαίο ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους 

σταυρούς προτίµησης (π.χ. έξι αντί πέντε σταυροί προτίµησης για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

τέσσερις αντί τριών για την Ελεγκτική Επιτροπή) το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και δεν 

λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί. 

 

(β) Άκυρα ψηφοδέλτια 

Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαµβάνουν το γενικό αύξοντα αριθµό των εγκύρων 

ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους αρίθµηση (πχ. Άκυρο 1, 2, 3, κ.ο.κ.). 

Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται µαζί µε το φάκελό του και τοποθετείται στη 

σωρό των άκυρων. 

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναµφίβολα άκυρων ψηφοδελτίων είναι: 

β.1) Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο. 

β.2) Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώµα ή διαστάσεις. 

β.3) Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει ουσιαστικές αλλοιώσεις, 

υπογραµµίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις. 

Ως άκυρο κρίνεται επίσης το ψηφοδέλτιο που: 

β.4) Φέρει σταυρό άλλου χρώµατος, εκτός µαύρου ή µπλε. 

β.5) Είναι κοµµένο κατά κάποια ή όλες τις άνω ή κάτω γωνίες του. 

β.6) Φέρει ευκρινή γραµµή πλαγίως και καθέτως οποιουδήποτε χρώµατος. 

β.7) Φέρει αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού ή σταυρό µέσα σε κύκλο ή 

οποιοδήποτε άλλο σχήµα ή σχέδιο ή έχει κυκλωθεί ο αύξων αριθµός δίπλα στο όνοµα του 

υποψηφίου δίχως να τεθεί σταυρός προτίµησης. 

β.8) Φέρει στίγµατα προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκλογέα. 

β.9) Είναι διπλωµένο κατά ιδιόρρυθµο τρόπο. 

β.10) Φέρει χαρακτηριστικό γράµµα ή σχήµα ή σχέδιο στην εµπρόσθια ή οπίσθια πλευρά 

του. 
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(γ)  Έγκυρα ψηφοδέλτια 

Αντίθετα κρίνεται ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο που: 

γ.1) Φέρει σταυρό προτίµησης σηµειωµένο κακότεχνα, ώστε να µοιάζει µε Χ ή οι γραµµές 

του σταυρού δεν είναι απόλυτα ευθείες ή ισοµεγέθεις. 

γ.2) Φέρει σταυρούς µε διάφορο χρώµα µελάνης, αλλά µόνο µαύρο ή µπλε (πχ. µαύρο και 

µπλε) 

γ.3) Φέρει ανεπαίσθητα ίχνη από κραγιόν χειλέων. 

γ.4) Φέρει σταυρούς προτίµησης χαραγµένους σε διάφορη πλευρά (πχ. ένα δεξιά και ένα 

αριστερά). 

γ.5) Φέρει τυχαίες και ανεπαίσθητες µελανιές στην εµπρόσθια ή οπίσθια πλευρά του. 

Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να κατακρατά τελευταία τα αµφισβητούµενα 

ψηφοδέλτια χωρίς να τα αριθµεί για να τα κρίνει κατά ενιαίο τρόπο. 

Όλα τα ανωτέρω προβλέπονται στις διατάξεις της Εκλογικής Νοµοθεσίας και 

έχουν παγιωθεί νοµολογιακά µε αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου (ΑΕ∆). 

Σε κάθε περίπτωση, η Εφορευτική Επιτροπή είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να 

αποφασίσει σχετικά µε την εγκυρότητα ή µη των ψηφοδελτίων, καθώς και για κάθε 

άλλο θέµα που πιθανόν να προκύψει κατά τη διεξαγωγή των εκλογών και την 

καταµέτρηση των σταυρών προτίµησης. 

 

 

5.6 Ανακήρυξη Αποτελεσµάτων 

 

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι κατά σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιοι, ως 

εξής: 

α)  Πέντε (5) τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

β)  Τρία (3) µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανακηρύσσονται κατά σειρά σταυρών προτίµησης 

αναπληρωµατικά µέλη των τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων, η σειρά καθορίζεται µε 

κλήρωση, την οποία διεξάγει η Εφορευτική Επιτροπή.  

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσµατα της µυστικής 

ψηφοφορίας.  Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα µέλη της και µαζί µε τον κατάλογο των 

ασφαλισµένων που ψήφισαν, τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά µε τις αρχαιρεσίες έγγραφα, 
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παραδίδεται στο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που έλαβε τους περισσότερους 

σταυρούς προτίµησης, προς φύλαξη στο αρχείο του Ταµείου.   

Συνοπτικό πρακτικό µε τα αποτελέσµατα των εκλογών αναρτάται στα γραφεία και 

την ιστοσελίδα του Ταµείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

 

6.1 Αρµοδιότητες 

 

Η Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του 

Ταµείου και αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν ανατίθεται από το νόµο και το παρόν 

Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα 

άλλα όργανα της ∆ιοίκησης του Ταµείου και έχει το δικαίωµα οποτεδήποτε να τα παύει για 

σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα 

να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. 

 Η Γενική Συνέλευση έχει µεταξύ άλλων και τις κάτωθι αρµοδιότητες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 20, παρ. 2 του Καταστατικού: 

α) να κρίνει τον απολογισµό του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και του 

απολογισµού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε 

ευθύνη, βάσει της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

γ) να αποφασίζει την αποβολή ασφαλισµένου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. 

δ) να εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε 

τετραετία. 

ε)  Να εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

στ) Κάθε άλλο θέµα που υποβάλλεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

6.2.  Σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 

Η Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κάθε έτος και µέσα σε ένα τρίµηνο από τη λήξη του έτους, προκειµένου τα µέλη να ελέγξουν 

και να εγκρίνουν: 

α) το διοικητικό απολογισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) τον οικονοµικό 
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απολογισµό του χρόνου που τέλειωσε και τον προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου,  

γ) την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και  

δ) κάθε άλλο θέµα που υποβάλλεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται:  

α) όταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, µε απόφασή του ή 

β) όταν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/20 των ασφαλισµένων του Ταµείου, µε έγγραφη 

αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην οποία πρέπει υποχρεωτικώς και επί ποινή 

απαραδέκτου της αιτήσεως, να αναγράφονται λεπτοµερώς τα προς συζήτηση θέµατα. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται, στη περίπτωση αυτή, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 

µέσα σε είκοσι (20) το πολύ ηµέρες από την υποβολή τής αίτησης, µε θέµατα ηµερήσιας 

διάταξης αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται σε αυτήν. 

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα 

του Ταµείου τουλάχιστον οχτώ (8) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη 

Γενική Συνέλευση.  

Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει: 

α) τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης. 

β) τα θέµατα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση. Προσθήκη νέων θεµάτων 

στις προσκλήσεις για δεύτερη ή τρίτη Συνέλευση απαγορεύεται. 

γ) αν η Γενική Συνέλευση που καλείται είναι τακτική ή έκτακτη. 

 

 

6.3 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης 

 

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει τριµελές Προεδρείο, που εκλέγεται ειδικά προς 

τούτο από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από Πρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα και ένα 

µέλος.  Η εκλογή του δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε ανάταση χειρός, ποτέ όµως δια 

βοής. 

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας τηρούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, 

τα οποία συνυπογράφουν για την εγκυρότητά τους και τα τρία µέλη. 

Στη Γενική Συνέλευση λαµβάνουν µέρος τα µέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές 

τους και έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσµό κατά τον χρόνο διεξαγωγής της.  

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων, µε εξαίρεση τις αποφάσεις: 
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α) για την άρση της εµπιστοσύνης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την ανάκληση µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αποβολή µέλους, β) για την τροποποίηση του 

Καταστατικού, τη µεταβολή του σκοπού, την ενοποίηση ή τη διάλυση του Ταµείου, και γ) 

για την τύχη της περιουσίας του Ταµείου σε περίπτωση διάλυσης του, για τις οποίες ισχύουν 

όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 5, του άρθρου 21 του Καταστατικού. 

Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ως εξής: 

Στην πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόν το 1/10 τουλάχιστον των µελών 

του Ταµείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη 

Γενική Συνέλευση, καλείται νέα µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών, µε τα ίδια ακριβώς θέµατα και 

µε την ίδια διαδικασία, στην οποία πρέπει να είναι παρόν τουλάχιστον το 1/20 των µελών του 

Ταµείου, που έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους.  Αν και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση 

δεν υπάρξει απαρτία, καλείται νέα µε τα ίδια ακριβώς θέµατα, στον ίδιο τόπο και την ίδια 

ηµέρα µετά την πάροδο µισής ώρας από τη δεύτερη µε όσα µέλη είναι παρόντα, εφόσον 

όµως στην πρόσκληση για τη δεύτερη Γενική Συνέλευση έχει γνωστοποιηθεί ότι σε 

περίπτωση µη απαρτίας της δεύτερης Γενικής Συνέλευσης, η τρίτη Γενική Συνέλευση θα 

λάβει χώρα την ίδια ηµέρα, στον ίδιο τόπο, µε τα ίδια θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης, µετά την 

πάροδο µισής ώρας από τη δεύτερη, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παριστάµενων µελών. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρισταµένων ταµειακώς εντάξει µελών, εκτός αν µε ειδικότερες διατάξεις ορίζεται 

διαφορετικά.  

Θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητούνται µετά από σχετική έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης µε πλειοψηφία των 2/3 των παρισταµένων µελών.  

Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, 

τον Γενικό Γραµµατέα και το µέλος του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα και 

αποσπάσµατα αυτών υπογράφονται από τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Ταµείου.  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων δύνανται να 

τηρούνται και σε ηλεκτρονική µορφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY ΤΑΥΦΕ 

 

 

Το ΤΑΥΦΕ, για την επίτευξη του σκοπού του και την αποτελεσµατική λειτουργία 

του, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις βασικές αρχές λειτουργίας του (άρθρο 3.3, Κεφ. 3), έχει την 

κάτωθι οργανωτική δοµή, η οποία απεικονίζεται στο οργανόγραµµα του ΤΑΥΦΕ 

(Παράρτηµα Ι). 

 

 

7.1 Οργανωτική δοµή 

 

Για τον καλλίτερο έλεγχο των διαδικασιών, τη βέλτιστη λειτουργικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα του ΤΑΥΦΕ, συστήνονται οι κάτωθι οργανικές µονάδες, οργανικές 

επιτροπές, αυτοτελή όργανα και εξωτερικοί συνεργάτες και υπηρεσίες:  

α) Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης 

β) Οργανικές µονάδες (∆ιευθύνσεις): 

- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

- ∆ιεύθυνση Εσόδων  

- ∆ιεύθυνση Παροχών 

- ∆ιεύθυνση Μητρώου  

γ) Νοµική υπηρεσία: 

 - Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων (ΑΓΝΥ) 

 - Νοµικός σύµβουλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

δ) Οργανικές Επιτροπές 

i. Οργανωτική Επιτροπή ∆ιεξαγωγής Εκλογών (ΟΕ∆Ε) (άρθρο 5.3, Κεφ. 5 

του παρόντος Κανονισµού) 

ii. Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαγωγής στην ασφάλιση 

(άρθρο 7.1.4.2, Κεφ. 7 του παρόντος Κανονισµού) 

iii. Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Προσλήψεων, Αξιολόγησης 

Εξέλιξης και Απόλυσης προσωπικού (ΕΥΓΕ), (άρθρο 8.1, Κεφ. 8 του 

παρόντος Κανονισµού) 

ε) Εξωτερικοί συνεργάτες – υπηρεσίες: 
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i. επενδυτική επιτροπή, σύµβουλοι επενδύσεων 

ii. αναλογιστικές υπηρεσίες, 

iii. λογιστικές υπηρεσίες,  

iv. ελεγκτικές υπηρεσίες – ορκωτοί ελεγκτές λογιστές 

στ) τµήµα εκκρεµοτήτων παρελθόντων ετών (ΤΕΠΕ) (παράρτηµα IΙ) 

 

 

7.1.1. Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης (ΕΣ∆) 

 

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης (ΕΣ∆) είναι εξωτερικός συνεργάτης και 

συµβάλλεται µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ιοίκησης, πρέπει να έχει: 

Α) πτυχίο ανώτατης σχολής, οικονοµικής κατεύθυνσης µε ειδίκευση στο management 

και µεταπτυχιακό στο marketing ή και χρηµατοοικονοµικές επιστήµες και 8ετή τουλάχιστον 

προϋπηρεσία σε ανώτατη διοικητική θέση ευθύνης στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, ή 

Β) 10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανώτατη θέση διοίκησης ασφαλιστικών 

Οργανισµών (Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος) και να αποδεικνύεται.   

Οι όροι απασχόλησης, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και η αµοιβή του καθορίζονται 

µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ειδικής 

Υπηρεσιακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής (ΕΥΓΕ) (8.1 του παρόντος).   

Έχει τις εξής αρµοδιότητες και καθήκοντα: 

� Γνωµοδοτεί, αξιολογεί, εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέµατα που αφορούν στη 

βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου και υποβάλλει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σχετικές εκθέσεις και προτάσεις. 

� Αξιολογεί και ελέγχει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι υπάλληλοι και τα όργανα του 

Ταµείου και υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικές εκθέσεις, πορίσµατα 

ελέγχου και προτάσεις. 

� Εισηγείται στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέµατα που αφορούν στη σύνταξη και την 

εφαρµογή των Κανονισµών (Εσωτερικής Λειτουργίας, Επενδύσεων, Προµηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών, Παροχών, Υπαγωγής στην Ασφάλιση, Βεβαίωσης και Είσπραξης 

Εισφορών), στην εφαρµογή του Καταστατικού και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στην πρόσληψη προσωπικού, την απόλυση προσωπικού και εν γένει στην 

οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου. 

� Συντονίζει και εποπτεύει τις υπηρεσίες µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία και την 
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εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων. 

� Προτείνει στον Πρόεδρο τα θέµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές του για να τα 

θέσει στην ηµερήσια διάταξη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

� Εκπροσωπεί τον Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις εντολές που 

λαµβάνει και τις εξουσιοδοτήσεις που του παρέχονται. 

� ∆ύναται, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης να προβαίνει σε επικύρωση των αντιγράφων 

και των αποσπασµάτων των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία πρόκειται 

να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα. 

� ∆ύναται, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που 

σχετίζονται µε την οµαλή λειτουργία του Ταµείου και την εξυπηρέτηση των 

συναλλασσόµενων, όπως βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης, ασφαλιστικές ενηµερότητες, 

βεβαιώσεις απόδοσης φόρου, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα, που κάθε φορά 

απαιτούνται. 

� Είναι υπεύθυνος για τις δηµόσιες σχέσεις, την επικοινωνία και τις επαφές µε  φορείς και 

ειδικότερα για την προαγωγή και την προώθηση θεµάτων που απασχολούν τα Ταµεία 

Αλληλοβοηθείας.  

� Συντονίζει τις υπηρεσίες/∆ιευθύνσεις για την κατάρτιση των ετήσιων στόχων του 

Ταµείου και του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου και εποπτεύει για την εφαρµογή 

τους. 

� Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του παρίσταται, µε δικαίωµα ψήφου, 

υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

� Ο ΕΣ∆ παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει, εποπτεύει τη λειτουργία του Ταµείου, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία το Καταστατικό, τις κανονιστικές διατάξεις, τον 

εσωτερικό Κανονισµό, τις εγκυκλίους του εποπτεύοντος υπουργείου και τις αποφάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

� Κάθε άλλη αρµοδιότητα, που θα του αναθέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εύρυθµη 

λειτουργία του Ταµείου και ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται η κάλυψη αναγκών, 

εξουσιοδοτήσεων, υπογραφών, κλπ., λόγω κενών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από 

την απουσία, κώλυµα ή έλλειψη ∆ιευθυντή, κλπ..   

 

  Τον Εντεταλµένο Σύµβουλο ∆ιοίκησης, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, 

αναπληρώνει ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 
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7.1.2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  (∆ιευθύνσεις) 

 

Οι ∆ιευθυντές των οργανικών µονάδων έχουν την άµεση εποπτεία και ευθύνη  για 

την αποτελεσµατική λειτουργία των  ∆ιευθύνσεών  τους.  

Η συνεργασία και η αλληλογραφία µεταξύ των ∆ιευθύνσεων θα έχει υποχρεωτικά 

θεσµικό χαρακτήρα, θα διεξάγεται µέσω του πρωτοκόλλου, θα κοινοποιείται και θα 

χρεώνεται αρµοδίως.  

 

 

Α. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης έχει εν γένει την ευθύνη της διοικητικής 

λειτουργίας του Ταµείου.   

 

Γενικές αρµοδιότητες ∆ιευθυντή 

� Συνυπογράφει τα εντάλµατα πληρωµών, δαπανών/προµηθειών, µισθοδοσίας, 

µεταφοράς κεφαλαίων, επενδύσεων, πληρωµής φόρου, ασφαλιστικών εισφορών, 

κλπ., στο πλαίσιο των αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται. 

� Υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο της ∆ιεύθυνσής του, του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των λοιπών εξουσιοδοτηµένων οργάνων στο πλαίσιο των 

αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται. 

� Συντάσσει τον προϋπολογισµό της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης και έχει 

την ευθύνη παρακολούθησής του. 

� Τηρεί τη σφραγίδα του Ταµείου και επιµελείται για την έκδοση σφραγίδων για 

κάθε ∆ιεύθυνση σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ταµείου. 

� Τηρεί και διαχειρίζεται το εµπιστευτικό πρωτόκολλο του Ταµείου. 

� Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 

και γενικότερα ζητήµατα του Ταµείου. 

 

Για την καλλίτερη οργάνωση και λειτουργία της, συστήνεται από τα ακόλουθα γραφεία: 

 

Α. Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Επενδυτικής Επιτροπής & λοιπών Επιτροπών 

1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της 
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Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής και των λοιπών Επιτροπών 

του Ταµείου.  Την ευθύνη τήρησης των πρακτικών έχει ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, ο οποίος τελεί και χρέη γραµµατέα των ανωτέρω αναφεροµένων 

οργάνων. 

2. Επιµελείται για τη µαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής 

και των λοιπών Επιτροπών του Ταµείου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Τηρεί καταστάσεις συµµετεχόντων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής και των 

λοιπών Επιτροπών του Ταµείου, προκειµένου να καταβληθούν οι προβλεπόµενες 

αποζηµιώσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4. Μεριµνά για την χορήγηση των σχετικών αποσπασµάτων πρακτικών στα αρµόδια 

τµήµατα και ∆ιευθύνσεις για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

5. Έχει την ευθύνη για τη γραµµατειακή υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής και των λοιπών 

Επιτροπών του Ταµείου. 

6. Παρακολουθεί τις πάσης φύσεως δαπάνες του Ταµείου, προκειµένου να 

συζητούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για λήψη σχετικών αποφάσεων πληρωµής 

και έκδοση των αντίστοιχων ενταλµάτων. 

 

Β.  Γραφείο Ανθρώπινου δυναµικού - Οργάνωσης - Εκπαίδευσης 

1. Η παρακολούθηση της τήρησης του παρόντος Κανονισµού και των λοιπών 

Κανονισµών του Ταµείου.   

2. Η παρακολούθηση και τήρηση των κανόνων που διέπουν τις σχέσεις εργασίας 

του προσωπικού (προσλήψεις, αναγγελίες προσλήψεων, απολύσεις, αξιολόγηση 

προσωπικού, επιβολή κυρώσεων, κλπ., που προβλέπονται στον παρόντα 

Κανονισµό, ο υπολογισµός και η χορήγηση δικαιούµενων αδειών, κλπ.) και εν 

γένει η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας. 

3. Η παρακολούθηση της τήρησης ωραρίου. 

4. Η µέριµνα για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του Ταµείου σε σχέση µε 

το αντικείµενο εργασίας του. 

5. Η τήρηση Μητρώου µε όλο το προσωπικό του Ταµείου και τους 
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συνεργαζόµενους µε το ΤΑΥΦΕ, που θα περιλαµβάνει αναλυτικά ατοµικά 

στοιχεία του ενεργού προσωπικού, αναλυτικά µισθολογικά στοιχεία του ενεργού 

προσωπικού, τα προσόντα, αναλυτικά ασφαλιστικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία σε 

σχέση µε το παλαιότερο προσωπικό.  

 

Γ.  Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών - Πρωτόκολλο 

1. Η παραλαβή των πάσης φύσεως αιτήσεων, η ευθύνη για τη διακίνηση της 

εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, η τήρηση κοινού πρωτοκόλλου, η 

αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειµένων, η διανοµή των εγγράφων στα 

αρµόδια τµήµατα/∆ιευθύνσεις, η τήρηση αρχείου αποφάσεων κάθε τµήµατος, η 

τήρηση αρχείου εξερχοµένων εγγράφων, η διεκπεραίωση των εξωτερικών 

εργασιών του Ταµείου, η κατ' αρχήν γενική ενηµέρωση των συναλλασσοµένων 

για κάθε θέµα και την πορεία εξέλιξης του αιτήµατός του. 

2. Την ευθύνη ανάρτησης στη ∆ιαύγεια του ΤΑΥΦΕ όλων των αποφάσεων και 

εγγράφων που θα υποδεικνύονται από τους ∆ιευθυντές των τµηµάτων.  

 

∆.   Γραφείο Επαφών και Επικοινωνιών 

1. Μεριµνά για την παραγωγή ενηµερωτικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων. 

2. Μεριµνά για τη διασύνδεση του ΤΑΥΦΕ µε άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο 

Εργασίας, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ο ΕΦΚΑ, η Η∆ΙΚΑ, η Εθνική Τράπεζα, 

το ∆ΙΑΣ, κ.λπ..  

3. Μεριµνά για την έκδοση ∆ελτίων Τύπων και Ανακοινώσεων σχετικά µε θέµατα 

του Ταµείου, σε συνεργασία µε τον Εντεταλµένο Σύµβουλο ∆ιοίκησης. 

 

Ε.   Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης  

1. Η ενηµέρωση της ιστοσελίδας του Ταµείου. 

2. Η µέριµνα για την καταγραφή των αναγκών σε µηχανογραφικό εξοπλισµό και τη 

συντήρηση του υπάρχοντος.  

3. Η εν γένει µηχανογραφική υποστήριξη του Ταµείου και οπωσδήποτε στους τοµείς 

hardware και software. 

4. Η ευθύνη για την τήρηση και χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε 

εξουσιοδοτηµένους και µη χρήστες. 
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ΣΤ.  Γραφείο Οικονοµικών υπηρεσιών - Λογιστηρίου 

 Το γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών - Λογιστηρίου έχει την ευθύνη της λογιστικής 

και οικονοµικής οργάνωσης του Ταµείου και λαµβάνει υπ’ όψιν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 

για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Π∆ 80/97, ΦΕΚ 68/Α/08-05-1997), σε συνδυασµό 

µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.  Οι εργασίες του γραφείου 

Οικονοµικών Υπηρεσιών - Λογιστηρίου υπάγονται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, λόγω συνάφειας του αντικειµένου (προµήθειες, εντάλµατα δαπανών, 

διαγωνισµοί, περιουσιολόγιο, χαρτοφυλάκιο, κτλ.). 

1. Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού  

2. Οικονοµική διαχείριση  

2..1. Τήρηση και ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταµείου 

2.2. Έσοδα, Πόροι 

2.3. ∆απάνες, Παροχές και λοιπά έξοδα,  

2.4. Λογαριασµοί όψεως, προθεσµιακοί κ.λπ. 

3. Απολογισµός χρήσης – Ισολογισµός, σε συνεργασία µε εταιρεία παροχής λογιστικών 

υπηρεσιών 

 

 Επίσης, στις αρµοδιότητες του γραφείου Οικονοµικών Υπηρεσιών - Λογιστηρίου 

συµπεριλαµβάνονται: 

 

Στ.1 - Λογιστήριο 

1. Η διεκπεραίωση τρεχουσών υποχρεώσεων του Ταµείου προς τρίτους και έκδοση 

ενταλµάτων. 

2. Η έκδοση µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ταµείου, µηνιαίων αποζηµιώσεων και 

λοιπών αµοιβών. 

3. Η σύνταξη και υποβολή µηνιαίων προσωρινών δηλώσεων απόδοσης 

παρακρατούµενων φόρων στην αρµόδια ∆ΥΟ. 

4. Ηλεκτρονική υποβολή στον ΕΦΚΑ µηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης. 

5. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στους υπόχρεους φορείς, κ.λπ.. 

6. Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και παρακρατούµενων φόρων. 

7. Ηλεκτρονική υποβολή µηνιαίας κατάστασης πελατών, προµηθευτών και 

συναλλαγών – ΜΥΦ. 

8. Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού. 

9. Σύνταξη ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
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Στ.2 – Περιουσιολόγιο - Χαρτοφυλάκιο 

1. Η διαδικασία εκµίσθωσης ή µίσθωσης των κτηρίων του Ταµείου και η λήψη 

µέτρων για την ασφάλισή τους, η µέριµνα για την είσπραξη µισθωµάτων ακίνητης 

περιουσίας. 

2. Η τήρηση Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

3. Η εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε επένδυση ή 

ρευστοποίηση κινητών αξιών και παρακολούθηση των χρηµατικών διαθεσίµων 

στις τράπεζες. 

4. Η ευθύνη παρακολούθησης και αποτίµησης του χαρτοφυλακίου της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του Ταµείου.  

5. Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταµείου. 

 

Στ.3 - Προµήθειες 

1. Η επιµέλεια για την προµήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία 

του Ταµείου. 

2. Η κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων προµηθειών για τον εφοδιασµό του Ταµείου 

σε εξοπλισµό, έντυπα, υλικά και υπηρεσίες, η διενέργεια της διαδικασίας των 

διαγωνισµών για την προµήθεια των παραπάνω, η µέριµνα για την κατάρτιση και 

την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, η παρακολούθηση των κατατεθειµένων 

εγγυητικών επιστολών των προµηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών, 

κλπ., στο πλαίσιο του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του 

Ταµείου. 

3. Η τήρηση Μητρώου Προµηθευτών, στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία 

ταυτοποίησης των προµηθευτών, οι συµβάσεις που έχει υπογράψει το Ταµείο, οι 

Επιτροπές που ενεπλάκησαν σε όλες τις φάσεις του έργου, αντίγραφα των 

παραστατικών των προµηθευτών, αρχείο προσφορών και σχολιασµός ή πρόσθετα 

στοιχεία για κάθε προµηθευτή. 

4. Η παρακολούθηση της κατάστασης των κτηρίων και η σύνταξη εκθέσεων για τις 

απαιτούµενες εργασίες συντήρησής τους. 

5. Η ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, παρακολούθηση και επέκταση 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων του Ταµείου. 

6. Η εισήγηση για την εκτέλεση τεχνικών έργων στις εγκαταστάσεις της ακίνητης 

περιουσίας του Ταµείου, η επίβλεψη από τρίτους της ορθής εκτέλεσης των πάσης 

φύσεως εργασιών, που έχουν σχέση µε τις ανωτέρω εγκαταστάσεις. 
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7. Η παρακολούθηση της καταβολής προµηθειών, αµοιβών ή οποιασδήποτε άλλης 

φύσεως αντιπαροχής προς τους συµβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής 

και ακίνητης περιουσίας, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατιστηριακές 

εταιρείες και θεµατοφύλακες, καθώς και η τήρηση των συµβάσεων, που διέπουν 

την παροχή των υπηρεσιών αυτών.  

 

Όποια άλλη αρµοδιότητα της ανατεθεί στο µέλλον. 
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Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

1.  Γραφείο Είσπραξης & Ελέγχου Εσόδων 

2.  Γραφείο Καταχωρίσεων Εισφορών και οριστικοποίησης Εσόδων 

 

Γενικές Αρµοδιότητες: 

1. Έλεγχος και είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών 

a. Έλεγχοι επιχειρήσεων τακτικοί και έκτακτοι, εντός και εκτός έδρας 

b. Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και έκδοση σχετικών 

επιβαρυντικών πράξεων 

2.  Έκδοση ΠΕΕ (Πράξη Επιβολής Εισφορών), ΠΕΠΤ (Πράξη Επιβολής Πρόσθετων 

Τελών) και ΠΕΤΥ (Πράξη Επιβολής Τόκων Υπερηµερίας),  και σύνταξη εκθέσεων 

ελέγχου εργοδοτών 

3. Αντιµετώπιση ενστάσεων 

4. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών  

a. Έλεγχος και εκκαθάριση οφειλών  

b. Ρυθµίσεις οφειλετών  

c. Οχλήσεις οφειλετών 

5. Οριστικοποίηση εσόδων 

a. Ενηµέρωση ηλεκτρονικού αρχείου πληρωµών εργοδοτών από ΕΤΕ 

b. Καταχωρίσεις εισφορών στο Μητρώο Ασφαλισµένων & Εργοδοτών 

c. Συµφωνία τραπεζών 

d. Ενηµέρωση εξωλογιστικών λογαριασµών 

e. Συµφωνία απαιτήσεων και πληρωµών 

f. Εκκαθάριση οφειλών εργοδοτών 

6. Έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας 

7. Παράσταση στα ∆ικαστήρια κατ’ εξουσιοδότηση 

8. Έκδοση βεβαιώσεων για ∆ΟΥ 

9. Σύνταξη προϋπολογισµού ∆ιεύθυνσης Εσόδων και ευθύνη παρακολούθησής του. 

10. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση αναλογιστικών µελετών 

11. Πρωτογενής έλεγχος για την υπαγωγή ή µη στην ασφάλιση 

12. Τήρηση εργοδοτικών φακέλων σε φυσικό αρχείο 

13. Εισηγήσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 
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1.   Γραφείο Είσπραξης και Ελέγχου Εσόδων 

1. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, εντός και εκτός έδρας των επιχειρήσεων 

2. Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 

3. Σύνταξη προσκλήσεων σε ακρόαση προς εργοδότες 

4. Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και πρόσθετων επιβαρύνσεων για οφειλές 

εργοδοτών 

5. Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου εργοδοτών 

6. Αντιµετώπιση ενστάσεων  

7. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών 

8. Οριστική ρύθµιση οφειλών και ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Μητρώου  

9. Συµψηφισµοί-εκκαθαρίσεις ποσών ή οφειλών 

10. Αποστολή οχλήσεων σε οφειλέτες 

11. Έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας 

12. Έκδοση βεβαιώσεων για ∆ΟΥ 

13. Παράσταση στα ∆ικαστήρια 

 

2.   Γραφείο  Καταχωρίσεων Εισφορών και οριστικοποίησης Εσόδων 

1. Καταχώριση ηλεκτρονικών αρχείων πληρωµών εργοδοτών από ΕΤΕ 

2. Καταχωρίσεις εισφορών ασφαλισµένων τρέχουσας οικονοµικής χρήσης 

(γραµµάτια είσπραξης, καταστάσεις ασφαλίστρων, ηλεκτρονικά αρχεία 

εταιρειών, εµβάσµατα, πληρωµές µέσω ∆ΙΑΣ, κλπ.) 

3. Συµψηφισµοί-εκκαθαρίσεις ποσών 

4. Συµφωνίες τραπεζών 

5. Ενηµέρωση εξωλογιστικών λογαριασµών εσόδων  

6. Συµφωνία απαιτήσεων και πληρωµών 

7. Συµψηφιστικές εγγραφές  

8. Οριστικοποίηση εσόδων 

9. ∆ηµιουργία µηνιαίου ισοζυγίου εργοδοτών 

10. Σύνταξη προϋπολογισµού εσόδων 

11. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση αναλογιστικών µελετών 

 

Όποια άλλη αρµοδιότητα της ανατεθεί στο µέλλον.   
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Γ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

1) Γραφείο Ελέγχου δικαιολογητικών 

2) Γραφείο Ανακεφαλαίωσης & Ελέγχου Χρόνου Ασφάλισης 

3) Γραφείο Απονοµής Παροχών 

 

Γενικές Αρµοδιότητες: 

1) Έλεγχος Χρόνου Ασφάλισης 

2) Έλεγχος Καταβολής των εισφορών 

3) Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης 

4) Χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης 

5) Η χορήγηση της εφάπαξ παροχής 

6) Η χορήγηση επιστροφής των εισφορών,  

7) ∆ιαδοχική ασφάλιση  

8) Προαιρετική ασφάλιση 

9) Υπηρεσιακά σηµειώµατα προς τη Νοµική Υπηρεσία για γνωµοδοτήσεις  

10) Την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 

11) Η τήρηση και ενηµέρωση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου αιτήσεως εφάπαξ 

παροχής ή επιστροφής εισφορών  

12) Η τήρηση και ενηµέρωση του Αρχείου Εσωτερικού Ελέγχου (Α.Ε.Ε.) αποφάσεων 

απονοµής εφάπαξ και επιστροφής εισφορών 

13) Χειρισµός των ενστάσεων  

14) Παράσταση στα δικαστήρια  

15) Σύνταξη προϋπολογισµού ∆ιεύθυνσης Παροχών και ευθύνη παρακολούθησής του. 

16) Εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 

Όποια άλλη αρµοδιότητα της ανατεθεί στο µέλλον. 

 

Α. Γραφείο Ελέγχου ∆ικαιολογητικών 

1. Παραλαβή αιτήσεων χορήγησης των παροχών και έλεγχος πληρότητας 

δικαιολογητικών 

2. Ενηµέρωση των ασφαλισµένων για ελλείψεις του φακέλου τους 

3. Ενηµέρωση των ασφαλισµένων για την πορεία των αιτήσεων τους 

4. Τήρηση και ενηµέρωση του φακέλου αιτήσεως εφάπαξ παροχής ή επιστροφής 

εισφορών 
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5. Τήρηση και ενηµέρωση του Αρχείου Εσωτερικού Ελέγχου (Α.Ε.Ε.) αποφάσεων 

απονοµής εφάπαξ και επιστροφής εισφορών 

 

Β. Γραφείο Ανακεφαλαίωσης και Ελέγχου Χρόνου Ασφάλισης 

1. Έλεγχος καταβολής εισφορών για τη χορήγηση των παροχών 

2. Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης του αιτούντος την παροχή 

3. Προσδιορισµός των συντάξιµων αποδοχών του αιτούντος την παροχή 

4. Η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών και της αλληλογραφίας µε τους 

ασφαλισµένους, τους εργοδότες, τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς, για την 

παροχή και διασταύρωση στοιχείων που κρίνονται αναγκαία 

5. Πρόσκληση σε ακρόαση προς εργοδότες και ασφαλισµένους 

6. Χειρισµός θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαδοχική και την προαιρετική ασφάλιση 

7. Υποβολή έκθεσης ελέγχου για την µη καταβολή εισφορών των υπόχρεων εργοδοτών 

προς τη ∆ιεύθυνση Εσόδων για την έκδοση επιβαρυντικών πράξεων (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, 

ΠΕΤΥ, κλπ.) 

8. Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης  

 

Γ. Γραφείο Απονοµής Παροχών  

1. Έλεγχος προϋποθέσεων θεµελίωσης δικαιώµατος χορήγησης εφάπαξ ή επιστροφής 

εισφορών 

2. Υπολογισµός µέσου όρου των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων 

3. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ ή απόρριψης του αιτήµατος 

4. Έκδοση απόφασης επιστροφής εισφορών ή απόρριψης του αιτήµατος 

5. Σύνταξη προσκλήσεων σε ακρόαση σε περίπτωση µη χορήγησης των παροχών 

6. Σύνταξη προσκλήσεων σε ακρόαση σε περιπτώσεις καταλογισµού για αχρεωστήτως 

καταβληθέντα εφάπαξ 

7. Έκδοση αποφάσεων σχετικά µε αιτήµατα για προαιρετική ασφάλιση 

8. Έκδοση αποφάσεων καταλογισµού για αχρεωστήτως καταβληθέντα εφάπαξ 

9. Αναθεώρηση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ ή επιστροφής εισφορών 

10. Αντιµετώπιση ενστάσεων κατά αποφάσεων της ∆ιεύθυνσης 

11. Παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων 

αναφορικά µε δικαστικές υποθέσεις της ∆ιεύθυνσης  

 

Όποια άλλη αρµοδιότητα της ανατεθεί στο µέλλον.   
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∆.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

1.   Γραφείο Μητρώου Ασφαλισµένων και Εργοδοτών 

2.   Γραφείο Μητρώου Οφειλετών 

 

Γενικές αρµοδιότητες 

1. Τήρηση και παρακολούθηση ηλεκτρονικού µητρώου και φυσικού αρχείου 

ασφαλισµένων 

2. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου και αρχικού φακέλου εργοδότη σε φυσικό 

αρχείο και ενηµέρωση αυτού για τυχόν µεταβολές. 

3. Τήρηση και παρακολούθηση ηλεκτρονικού µητρώου και φυσικού αρχείου 

οφειλετών και αντίστοιχη ενηµέρωση του εργοδοτικού φακέλου 

4. Απογραφή ασφαλισµένων και εργοδοτών και µεταβολές αυτών 

5. Τήρηση και παρακολούθηση µητρώου των υπό πτώχευση ή πτωχευµένων 

εταιρειών 

6. Τήρηση και παρακολούθηση του µητρώου οφειλετών για την άσκηση ενδίκων 

µέσων 

7. Τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων του µητρώου οφειλετών και 

παρακολούθηση αυτού 

8. Σύνταξη φακέλου οφειλετών για δικαστική χρήση 

9. Παράσταση στα ∆ικαστήρια 

10. ∆ηµιουργία Ατοµικών Μερίδων Ασφαλισµένων 

11. Οχλήσεις οφειλετών 

12. Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών (έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας, 

εκκαθαριστές, νόµιµοι εκπρόσωποι, αρ. ΓΕΜΗ, κλπ.) 

13. Παρακολούθηση και έγκαιρη ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εσόδων για 

τα χρεωστικά υπόλοιπα των οφειλετών, καθώς και τα επικαιροποιηµένα στοιχεία 

τους.  

14. Σύνταξη προϋπολογισµού ∆ιεύθυνσης Μητρώου και ευθύνη παρακολούθησής 

του. 

15. Εισηγήσεις προς ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης 
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Α) Γραφείο Μητρώου Ασφαλισµένων και Εργοδοτών  

1. Τήρηση µητρώου ασφαλισµένων σε ηλεκτρονικό αρχείο (σύστηµα Η∆ΙΚΑ) και σε 

φυσικό αρχείο 

2. Εισαγωγή νέων µητρώων ασφαλισµένων 

3. ∆ιόρθωση και ενηµέρωση στοιχείων µητρώου ασφαλισµένων  

4. ∆ιαµόρφωση απογραφικού δελτίου ασφαλισµένου 

5. Εγγραφή νέων ασφαλισµένων στο Μητρώο 

6. Τήρηση ατοµικού φακέλου ασφαλισµένου (φυσικό αρχείο) σύµφωνα µε το 

Καταστατικό. 

7. Απογραφές ασφαλισµένων και µεταβολές αυτών  

8. Τήρηση µητρώου εργοδοτών σε ηλεκτρονικό αρχείο (σύστηµα Η∆ΙΚΑ)  

9. Εισαγωγή νέων µητρώων εργοδοτών 

10. ∆ιόρθωση και ενηµέρωση στοιχείων µητρώου εργοδοτών 

11. ∆ιαµόρφωση απογραφικού δελτίου εργοδοτών 

12. Εγγραφή νέων εργοδοτών στο Μητρώο 

13. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου και φυσικού αρχείου εργοδοτών και ενηµέρωσή 

τους για τυχόν µεταβολές 

14. Απογραφές εργοδοτών και µεταβολές αυτών  

 

Β.   Γραφείο Μητρώου Οφειλετών 

1. Καταγραφή και τήρηση Μητρώου Οφειλετών σε ηλεκτρονικό αρχείο: 

a. των υφιστάµενων οφειλετών του κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆ και 

του τοµέα ΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠ∆∆, έως 31/12/2013 

b. των υφιστάµενων οφειλετών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ από 01/01/2014 και εντεύθεν 

2. Παρακολούθηση πορείας παλαιών και νέων οφειλετών (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, 

ΠΕΤΥ), εξοφλήσεις οφειλών, µερικές εξοφλήσεις οφειλών, ενεργές ρυθµίσεις, 

κλπ.) και άµεση ενηµέρωση επ’ αυτών των αρµόδιων διευθύνσεων Εσόδων 

και Παροχών. Καταχώριση όλων των µεταβολών στο σύστηµα Εσόδων της 

Η∆ΙΚΑ, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των ∆ιευθύνσεων Εσόδων και Παροχών 

3. Ενηµέρωση των χρεώσεων του συστήµατος της Η∆ΙΚΑ για τυχόν εξοφλήσεις 

οφειλών 

4. Παρακολούθηση των υπό πτώχευση ή πτωχευµένων εταιρειών και σύνταξη 

έκθεσης ελέγχου περί αυτών και ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εσόδων 

και της Νοµικής Υπηρεσίας. 
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5. Σύνταξη φακέλου οφειλετών για δικαστική χρήση 

6. Παράσταση στα ∆ικαστήρια κατ’ εξουσιοδότηση 

7. Σύνταξη Υπηρεσιακών Σηµειωµάτων προς την ∆ιεύθυνση Εσόδων για όλες τις 

ενέργειες του κάθε οφειλέτη προκειµένου να ενηµερωθεί ο εργοδοτικός φάκελος 

8. Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών (έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας, 

εκκαθαριστές, νόµιµοι εκπρόσωποι, αρ. ΓΕΜΗ, κλπ.) 

9. Παρακολούθηση και έγκαιρη ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εσόδων για τα 

χρεωστικά υπόλοιπα των οφειλετών, καθώς και τα επικαιροποιηµένα στοιχεία 

τους. 

10. Παρακολούθηση των υπό παραγραφή πράξεων καταλογισµού 20ετίας και έγκαιρη 

ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εσόδων για την επικαιροποίηση αυτών. 

 

Όποια άλλη αρµοδιότητα της ανατεθεί στο µέλλον. 
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7.1.3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΑΓΝΥ) 

 

Στο γραφείο αυτό υπηρετεί µε σχέση έµµισθης εντολής ένας δικηγόρος στον Άρειο 

Πάγο ή το Εφετείο.   

Παρακολουθεί δικαστικά και ενώπιον των διοικητικών αρχών τις υποθέσεις του 

Ταµείου, καθώς και την εξέλιξη αυτών και παρέχει νοµική – γνωµοδοτική κάλυψη και 

υποστήριξη για τις υποθέσεις του Ταµείου.  Ενδεικτικά:  

- Συντάσσει κατάλογο δικασίµων µε χρονολογική σειρά και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τις αρµόδιες διευθύνσεις τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη δικάσιµο, εφόσον 

τα σχετικά δικόγραφα έχουν πρωτοκολληθεί από το Ταµείο στο ΑΓΝΥ δύο τουλάχιστον 

µήνες πριν από τη δικάσιµο.  

- Γνωµοδοτεί επί θεµάτων νοµικής φύσεως που αφορούν στο Ταµείο, κατόπιν ανάθεσης 

της γνωµοδότησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον ΕΣ∆.  

- Παρέχει νοµικές οδηγίες. 

- Γνωµοδοτεί επί αιτηµάτων και ερωτηµάτων που υποβάλλονται από τους ∆ιευθυντές του 

Ταµείου αποκλειστικά για θέµατα της αρµοδιότητάς τους.  

- Κινεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέσα 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του Ταµείου ή και των κληρονόµων τους 

κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου ή του ΕΣ∆ του Ταµείου.  

- Επεξεργάζεται νοµικά τα σχέδια των πάσης φύσεως διακηρύξεων και συµβάσεων του 

Ταµείου, καθώς και τα σχέδια Κανονισµών του Ταµείου και τις τροποποιήσεις αυτών.  

- Παρακολουθεί τη νοµολογία των δικαστηρίων που αφορά στο Ταµείο, και παρέχει τις 

σχετικές οδηγίες στις υπηρεσίες.   

- Θεωρεί τις εισηγήσεις, που απαιτούν νοµική θεώρηση (όπως συµβάσεις µε τρίτους, 

διακηρύξεις διαγωνισµών, κ.λπ.). Εισηγήσεις που αφορούν πάσης φύσεως νοµικά θέµατα 

(π.χ. άσκηση ενδίκων µέσων ή παραίτηση από αυτά, κ.λπ.), καθώς και τον τρόπο 

χειρισµού κάθε υποθέσεως, συντάσσονται από το δικηγόρο του ΤΑΥΦΕ και 

υποβάλλονται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον ΕΣ∆ για να εισαχθούν 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 

- Συντάσσει υποµνήµατα και πάσης φύσεως δικόγραφα (πχ: αγωγές, προτάσεις, εξώδικες 

δηλώσεις, κ.λπ.) και µεριµνά για την κατάθεσή τους ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. 
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Β.  ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Σ 

 

1. Παρέχει τις νοµικές του συµβουλές προφορικά ή γραπτά. 

2. Επιλύει τα εκάστοτε αναφυόµενα νοµικής φύσεως ζητήµατα αµέσως και σε 

κάθε περίπτωση στον ταχύτερο δυνατόν χρόνο. Παρέχει νοµικές συµβουλές στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και στις επί µέρους επιτροπές που τυχόν θα συσταθούν 

από αυτό στο µέλλον για τη µελέτη και επίλυση συγκεκριµένων θεµάτων. 

3. Παρέχει νοµικές συµβουλές και βοήθεια σε διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη 

συµβάσεων και για την εκτέλεση των επιχειρηµατικών σχεδίων που 

αποφασίζονται. 

4. Συντάσσει ή παρέχει τις συµβουλές του για τη σύνταξη των απαιτούµενων 

συµβάσεων, τόσο για τη λειτουργία και οργάνωση του Ταµείου όσο και για την 

υλοποίηση των αποφασισθέντων επιχειρηµατικών σχεδίων. 

5. ∆ιεκπεραιώνει όλες τις δίκες ή /και διαιτησίες, στις οποίες θα συµµετέχει, ως 

διάδικος υφ' οιανδήποτε µορφή το Ταµείο. 

6. Προτείνει τη συνεργασία µε τυχόν απαιτηθησόµενους ειδικούς συµβούλους για 

την εκτέλεση των επιχειρηµατικών σχεδίων που θα αποφασισθούν, συνδράµει 

τους ορισθησοµένους εκπροσώπους τού Ταµείου κατά τις διαπραγµατεύσεις 

µετ' αυτών και συντάσσει ή παρέχει συµβουλές για  τη σύναψη των µετ' αυτών 

σχετικών συµβάσεων και γενικά ενεργεί οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την 

υποστήριξη των συµφερόντων του Ταµείου. 

7. Συµµετέχει υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε 

οποιαδήποτε επιτροπή του αναθέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην επιτροπή 

του άρθρου 8.1 του Κεφ. 8 του παρόντος Κανονισµού, καθώς και σε µελλοντική 

τυχόν τροποποίησή της συµµετέχει υποχρεωτικά ως εκπρόσωπος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

8. Επεξεργάζεται νοµικά τα σχέδια των πάσης φύσεως διακηρύξεων και 

συµβάσεων του Ταµείου, καθώς και τα σχέδια Κανονισµών του Ταµείου και τις 

τροποποιήσεις αυτών. 
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7.1.4.  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

1.  Οργανωτική Επιτροπή ∆ιεξαγωγής Εκλογών (ΟΕ∆Ε) 

 

 Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 

Εκλογών (ΟΕ∆Ε) αναλύεται στο Κεφάλαιο 5, άρθρο 5.3 τού παρόντος Κανονισµού. 

 

 

2.  Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαγωγής στην Ασφάλιση (ΕΥΓΕΥΑ) 

 

 Η Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαγωγής στην Ασφάλιση εξετάζει σε 

πρώτο βαθµό όλες τις υποθέσεις σχετικά µε την υπαγωγή ή µη στην ασφάλιση του Ταµείου.   

 Η Επιτροπή αυτή είναι τριµελής και αποτελείται από το ∆ιευθυντή Παροχών, ως 

Πρόεδρο αυτής, τον ∆ιευθυντή Εσόδων και τον ∆ιευθυντή Μητρώου.  Συνεπικουρείται από 

τη νοµική υπηρεσία τού Ταµείου. 

 Έργο της Επιτροπής είναι, µεταξύ άλλων, να εξειδικεύει και να ελέγχει οτιδήποτε έχει 

σχέση µε την υπαγωγή ή µη στην ασφάλιση φυσικού ή νοµικού προσώπου, τόσο κατά το 

στάδιο της ασφάλισης όσο και κατά το στάδιο της χορήγησης των παροχών. 

Το Ταµείο είναι αποκλειστικά το µόνο αρµόδιο να αποφασίζει για την υπαγωγή ή µη 

στην ασφάλιση και δεν δεσµεύεται από αποφάσεις άλλων φορέων κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης, συνεκτιµώντας πάντοτε την πραγµατική ασφαλιστέα εργασία. 

 

 

3.  Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Προσλήψεων, Αξιολόγησης, Εξέλιξης 

και Απόλυσης Προσωπικού (ΕΥΓΕ) 

 

 Η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και το έργο της Ειδικής Υπηρεσιακής Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Προσλήψεων, Αξιολόγησης, Εξέλιξης και Απόλυσης Προσωπικού (ΕΥΓΕ) 

αναλύεται στο Κεφάλαιο 8, άρθρο 8.1 τού παρόντος Κανονισµού. 
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Οι ανωτέρω περιγραφόµενες οργανικές Επιτροπές τού παρόντος άρθρου διέπονται 

από τις βασικές αρχές λειτουργίας του Ταµείου, έχουν υποχρεωτικά θεσµικό χαρακτήρα και, 

για λόγους διαφάνειας και αµεροληψίας, οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή τους ή 

τροποποίησή τους θα τίθεται σε ισχύ από τη θητεία του επόµενου εκλεγµένου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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7.1.5.  ΕΞΩΤΕΡΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Το ΤΑΥΦΕ κατόπιν εισήγησης του αρµοδίου οργάνου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 8, παρ. 8.1 του παρόντος Κανονισµού, δύναται να προσλαµβάνει συµβούλους για 

εξειδικευµένα θέµατα µε τις εξής ιδιότητες: νοµικοί σύµβουλοι, αναλογιστές, σύµβουλοι 

επενδύσεων, σύµβουλοι µηχανογραφικών υπηρεσιών, κλπ., µε τα ανάλογα προσόντα, άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος, πιστοποίηση και εµπειρία. Επίσης, µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση 

έργων, την εκπόνηση µελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (εξωτερικούς 

συνεργάτες) µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 8.1. του 

Κεφαλαίου 8 του παρόντος Κανονισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Καταστατικό, 

τον παρόντα Κανονισµό, τον Κανονισµό Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, τον 

Κανονισµό Παροχών, Υπαγωγής στην Ασφάλισης, Βεβαίωσης και Είσπραξης Εισφορών, τον 

Κανονισµό Επενδύσεων  και τους λοιπούς κανονισµούς.  Οι όροι απασχόλησής τους και η 

αµοιβή τους καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη 

εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής 8.1. του Κεφαλαίου 8 του παρόντος Κανονισµού. 

 

Επενδυτική Επιτροπή.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεωτικά διορίζει Επενδυτική 

Επιτροπή, τα µέλη της οποίας πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα για τη θέση τους προσόντα 

και πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εµπειρία και ήθος.   

Η Επενδυτική Επιτροπή λειτουργεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επενδύσεων και τον 

Κανονισµό Λειτουργίας της. 

Η Επενδυτική Επιτροπή χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταµείου.  Τα 

καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της ρυθµίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της 

Επενδυτικής Επιτροπής και στον Κανονισµό Επενδύσεων. 

 

Αναλογιστικές υπηρεσίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεωτικά διορίζει 

τουλάχιστον έναν Αναλογιστή, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη πιστοποίηση αναλογιστή 

και την ανάλογη εµπειρία.   

Ο αναλογιστής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες : 

� Υπολογίζει τα αποθέµατα, αξιολογεί την επάρκεια και ποιότητα των στοιχείων που 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αποθεµατικού. 

� Την παρακολούθηση των αναλογιστικών στοιχείων του Ταµείου σε ό,τι αφορά τον 

σωστό υπολογισµό των παροχών, την ενηµέρωση των ατοµικών συνταξιοδοτικών 

µερίδων και των λοιπών αποθεµατικών του Ταµείου. 
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� Τον υπολογισµό του ύψους των τεχνικών αποθεµάτων. 

� Τον υπολογισµό τού ύψους των υποχρεώσεων του Ταµείου και τη βεβαίωση της 

επαρκούς κάλυψης των υποχρεώσεων αυτών µε τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία του 

Ταµείου. 

� Τη σύνταξη ετήσιας αναλογιστικής έκθεσης σχετικά µε τα παραπάνω και έκτακτες 

αναλογιστικές εκθέσεις όποτε χρειαστεί. 

Οι αναλογιστικές αποτιµήσεις γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις τελικές 

διατάξεις και µε γνώµονα την αρχή της προστασίας της βιωσιµότητας του Ταµείου.  

Η έκθεση του αναλογιστή σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Καταστατικού 

παρουσιάζεται από τον ίδιο σε ειδική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, αφού 

εγκριθεί, υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Προνοίας µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

Ο Αναλογιστής συνεργάζεται, όταν απαιτείται, µε την Επενδυτική Επιτροπή, µε τους 

διαχειριστές επενδύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η καλλίτερη δυνατή κάλυψη των τεχνικών 

αποθεµάτων και των λοιπών υποχρεώσεων µε κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και 

για τη σύνταξη της µελέτης αντιστοίχισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

Ταµείου. 

Ο Αναλογιστής δίνει συµβουλές για την παρακολούθηση των αναλογιστικών 

µεγεθών σε ό,τι αφορά το σωστό υπολογισµό των παροχών και την ενηµέρωση των 

ατοµικών µερίδων. 

 

Λογιστικές υπηρεσίες.  Οι λογιστικές εργασίες τού Ταµείου, όπως περιγράφονται 

στο Κεφάλαιο 7, άρθρο 7.1.2.Α.Στ και στο Κεφάλαιο 9, παρ. 9.1-9.5 του παρόντος 

Κανονισµού, δύνανται, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της ΕΥΓΕ, να υποστηρίζονται από 

εξωτερικό λογιστή ή λογιστική εταιρεία, η οποία θα πρέπει να έχει γνώση και εµπειρία σε 

δηµόσιο λογιστικό και ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης (Π∆ 80/1997, ΦΕΚ 68/Α/08-05-1997), σε συνδυασµό µε τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.    

 

Ελεγκτικές υπηρεσίες-ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.  Το Ταµείο αναθέτει τον έλεγχο 

των ισολογισµών και των οικονοµικών καταστάσεών του σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, όπως περιγράφεται στα άρθρα 9.6 και 9.7 του Κεφαλαίου 9 του παρόντος 

Κανονισµού.    Ο εσωτερικός έλεγχος του Ταµείου ασκείται και από την Ελεγκτική Επιτροπή 

τού Ταµείου.    
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7.1.6.  ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΤΕΠΕ) 

 

 Την εποπτεία του ΤΕΠΕ έχει ο ΕΣ∆.   Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 

τµήµατος ορίζονται ως συντονιστές ο ∆ιευθυντής Εσόδων και ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης, λόγω της πολυπλοκότητας των θεµάτων των εκκρεµοτήτων παρελθόντων ετών 

και της συνάφειας µεταξύ των θεµάτων [καταχωρίσεις εισφορών, συµφωνίες τραπεζών, 

ενηµέρωση εξωλογιστικών λογαριασµών, οριστικοποίηση εσόδων, λογιστικοποίηση εσόδων, 

σύνταξη ισοζυγίου εργοδοτών και προαιρετικά ασφαλισµένων (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπα), 

δηµιουργία ατοµικών µερίδων, σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων παρελθόντων χρήσεων 

και έλεγχοί τους από Ορκωτούς Ελεγκτές, ψηφιακοποίηση φυσικού αρχείου εργοδοτών και 

ασφαλισµένων, εισαγωγή δεδοµένων παρελθόντων ετών στο ΟΠΣ, κλπ.].   

 Η οργανωτική διάρθρωση του ΤΕΠΕ απεικονίζεται στο Οργανόγραµµα του τµήµατος 

(παράρτηµα ΙΙ). 

 

Αρµοδιότητες & εργασίες: 

1. Καταχωρίσεις εισφορών  

2. Οριστικοποίηση εσόδων 

3. Λογιστικοποίηση εσόδων 

4. Συµφωνίες τραπεζών 

5. Κατάρτιση ισολογισµών 

6. Έλεγχοι χρήσεων 

7. Ψηφιακοποίηση αρχείου ασφαλισµένων & εργοδοτών 

8. Ανασύσταση µητρώου ασφαλισµένων & εργοδοτών 

9. Έλεγχοι καταβολής εισφορών και βεβαίωση αυτών έως 2013 

10. ∆ηµιουργία ατοµικών µερίδων 

11. Απογραφή ενεργών και ανενεργών ασφαλισµένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

8.1. Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή Προσλήψεων, Αξιολόγησης, Εξέλιξης 

και Απόλυσης Προσωπικού 

 

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότιµης πρόσβασης και των 

ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψηφίους και την αξιολόγηση των υπηρετούντων 

υπαλλήλων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την πρόσληψη εξωτερικών 

συνεργατών, συστήνεται Ειδική Υπηρεσιακή Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια 

να εξετάζει και να εισηγείται επί προσλήψεων, αξιολόγησης, ανάθεσης καθηκόντων, λύσης 

σχέσης εργασίας και σχέσεων έργου, εξέλιξης-προαγωγής προσωπικού, κλπ..  Η Επιτροπή 

αυτή είναι πενταµελής και απαρτίζεται από τον ΕΣ∆ ως Πρόεδρο αυτής, τον ∆ιευθυντή 

∆ιοικητικής Υποστήριξης, τον ∆ιευθυντή Εσόδων, τον ∆ιευθυντή Παροχών και το ∆ιευθυντή 

Μητρώου. Τον Πρόεδρο της ΕΥΓΕ, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, αναπληρώνει 

ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής Υποστήριξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των 

∆ιευθυντών, συµµετέχουν οι αναπληρωτές τους.   

Η Επιτροπή του παρόντος άρθρου για να επιτελέσει το έργο και το θεσµικό της ρόλο 

µε βάση την αρχή της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότιµης πρόσβασης, των ίσων 

ευκαιριών για όλους τους υποψήφιους, την αξιολόγηση των υπηρετούντων υπαλλήλων, 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών λειτουργεί 

µε πλήρη ανεξαρτησία και δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από το νοµικό 

σύµβουλο του ∆Σ ή τον δικηγόρο του ΑΓΝΥ ή από οποιονδήποτε εξωτερικό ειδικό 

σύµβουλο από τον οποίο έχει αιτηθεί σχετική γνωµοδότηση για οποιοδήποτε θέµα. Στην 

περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του παρέχει την αναγκαία κάλυψη. 

Η πενταµελής αυτή  Επιτροπή είναι η µόνη αρµόδια να καταρτίζει αιτιολογηµένες 

εισηγήσεις µε βάση τις παραπάνω αρχές και τις ανάγκες του Ταµείου, που υποβάλλονται 

µέσω του Εντεταλµένου Συµβούλου προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, σχετικά µε 

α) την πρόσληψη προσωπικού, β) ανάθεση εργασιών και κάθε είδους καθηκόντων προς το 

προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες, γ)  την απόλυση προσωπικού  ή διακοπή κάθε 

είδους συνεργασίας ή σχέσης εργασίας µε το Ταµείο όλων των παραπάνω, δ) της εξέλιξης 

του προσωπικού, όπως ειδικότερα αναλύονται κατωτέρω στα άρθρα 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 του 
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παρόντος Κανονισµού. 

Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο καθίσταται υποχρεωτική για τις 

λειτουργίες του Ταµείου. 

 

 

8.2.  Προσλήψεις – Τοποθετήσεις - ∆ιαδικασία 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΥΦΕ είναι το αρµόδιο όργανο να εγκρίνει τις 

προσλήψεις, την εξέλιξη και τις απολύσεις του προσωπικού του Ταµείου µετά από 

αιτιολογηµένη εισήγηση της παραπάνω Ειδικής Υπηρεσιακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

Προσλήψεων, Αξιολόγησης, Εξέλιξης και Απόλυσης Προσωπικού και Συνεργατών του 

άρθρου 8.1 του παρόντος. 

 Το προσωπικό που προσλαµβάνεται διέπεται από τις διατάξεις του ιδιωτικού 

δικαίου. 

Οι θέσεις εργασίας, όπως και τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες κάθε θέσης 

καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισµό. 

Τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση εργασίας 

καθορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη (έκτος των περιπτώσεων-θέσεων που καθορίζονται 

στον παρόντα Κανονισµό), ανάλογα µε τις ανάγκες του Ταµείου και όπως αυτές 

περιγράφονται στις αρµοδιότητες και στα καθήκοντα κάθε θέσης εργασίας στον παρόντα 

Κανονισµό. Στον κάθε υπάλληλο µπορεί να ανατίθενται επιπλέον καθήκοντα µε απόφαση 

του ΕΣ∆ ή των ∆ιευθυντών. 

Οι θέσεις προκηρύσσονται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της ΕΥΓΕ του άρθρου 

8.1 του παρόντος και σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Για κάθε προκήρυξη θέσης θα δίνεται η ανάλογη δηµοσιότητα (π.χ. δηµοσίευση στην 

ιστοσελίδα του ΤΑΥΦΕ, κ.λπ.), καθώς επίσης θα αναφέρονται στην προκήρυξη τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία επιλογής 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8.1 του παρόντος. 

Ανάλογα µε την υπό πλήρωση θέση, οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλονται σε 

ατοµική ή οµαδική διαγωνιστική διαδικασία (test) για την εξακρίβωση των ικανοτήτων τους 

από την ΕΥΓΕ του άρθρου 8.1 του παρόντος Κανονισµού, η οποία καθορίζει το περιεχόµενο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται  υποχρεωτικά σε σύντοµη προσωπική 

συνέντευξη από την ΕΥΓΕ, η οποία συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα του test (για όποιες 
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θέσεις εφαρµοστεί) και την προσωπική συνέντευξη, αξιολογεί συνολικά τον κάθε υποψήφιο 

και τον βαθµολογεί.  Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω, αλλά και συνυπολογίζοντας  τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,  υποβάλλει  αιτιολογηµένη  εισήγηση  στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για την έγκριση της πρόσληψης ή της συνεργασίας. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει : 

1) Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση εργασίας που έχει προκηρυχθεί 

όπως καθορίζονται στον παρόντα εσωτερικό Κανονισµό ή αν δεν περιγράφονται 

στο Κανονισµό, όπως διατυπώνονται  στην προκήρυξη. 

2) Σχετική µε το αντικείµενο της θέσης, προϋπηρεσία εάν κρίνεται σκόπιµο από τις 

απαιτήσεις της συγκεκριµένης θέσης ή τις εκάστοτε ανάγκες του Ταµείου και όπως 

καθορίζονται στον παρόντα εσωτερικό Κανονισµό ή αν δεν περιγράφονται στο 

Κανονισµό, όπως εξειδικεύεται στην προκήρυξη. 

3) Πιστοποιηµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

4) Πνεύµα οµαδικότητας και δεξιότητες επικοινωνίας µε κοινό.  

5) Γνώση ξένης γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στον παρόντα εσωτερικό Κανονισµό ή 

αν δεν περιγράφεται στο Κανονισµό, όπως εξειδικεύεται στην προκήρυξη. 

6) Ο προσλαµβανόµενος θα πρέπει να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα από 

ελληνικό ή αλλοδαπό ∆ικαστήριο µε ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασµό, απιστία, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία, 

ψευδορκία, δωροδοκία, λιποταξία, ψευδή δήλωση, έγκληµα περί το εθνικό νόµισµα. 

7) Ο προσλαµβανόµενος θα πρέπει να µην τελεί υπό δικαστική συνδροµή – 

συµπαράσταση. 

Για κάθε υπάλληλο τηρείται στο αρµόδιο Τµήµα του ΤΑΥΦΕ απόρρητος φάκελος µε 

εµπιστευτικό πρωτόκολλο µε τα προσόντα και τα προσωπικά του στοιχεία, τις αξιολογήσεις, 

παρατηρήσεις, τυχόν επιπλήξεις που του έχουν γίνει, καθώς και κάθε τι που αφορά στην 

επαγγελµατική του πορεία.   

Η πρόσληψη ανακοινώνεται στον ενδιαφερόµενο µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικής Υποστήριξης. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο ενδιαφερόµενος να υπογράψει τη 

σχετική σύµβαση και να αναλάβει υπηρεσία σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Αν ο 

ενδιαφερόµενος δεν παρουσιασθεί ή δεν αναλάβει υπηρεσία στην καθορισµένη προθεσµία ή 

το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από αυτήν, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή 

του.  

Προσόντα ∆ιευθυντών και Αναπληρωτών ∆ιευθυντών:  Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης 

σχολής ή πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής µε αναγνωρισµένη επαγγελµατική ισοδυναµία 
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ή πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς στο δηµόσιο ή 

ιδιωτικό τοµέα σε θέση προϊσταµένου ή ∆ιευθυντή ή αναπληρωτή αυτών ή οκταετή 

τουλάχιστον προϋπηρεσία στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα σε θέση προϊσταµένου ή ∆ιευθυντή 

ή αναπληρωτή αυτών.  Αθροιστικά µε τα ανωτέρω ο κάτοχος πτυχιακού ή µεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διοίκηση οργανισµών ή στο management 

προηγείται για την κάλυψη θέσης ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή ∆ιευθυντή.  Υποχρεωτική είναι 

η γνώση µίας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση αγγλικών, τουλάχιστον σε επίπεδο Lower.   

Για τις θέσεις των ∆ιευθυντών ή των Αναπληρωτών η προϋηρεσία σε θέση 

προϊσταµένου ή ∆ιευθυντή ή αναπληρωτή αυτών στο Ταµείο ή σε άλλο ασφαλιστικό 

οργανισµό, δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, προσµετρείται εις διπλούν σε περίπτωση 

αξιολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται µε έγγραφα και λαµβάνονται 

υπ’ όψιν κατά τον χρόνο τής αξιολόγησης. 

 

 

8.3. Αξιολόγηση υπάλληλων – ∆ιευθυντών – Αυτοτελών Οργάνων 

 

Στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους ο ΕΣ∆, σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές, 

θέτει τους στόχους του Ταµείου και κάθε ∆ιεύθυνσης χωριστά. 

Οι  ∆ιευθυντές οφείλουν να θέτουν τους επιµέρους στόχους για κάθε έναν υπάλληλο, 

που υπηρετεί στο τµήµα τους, ώστε να µπορούν οι υπάλληλοι να αξιολογηθούν µε ποιοτικά 

και ποσοτικά κριτήρια. Οι στόχοι αυτοί θα κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπηρετούν 

σε κάθε ∆ιεύθυνση, για να λάβουν γνώση. 

Υπάλληλοι:  Οι υπάλληλοι του ΤΑΥΦΕ στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους αξιολογούνται 

για την ποιοτική και ποσοτική τους απόδοση και αποτελεσµατικότητα. 

Η αξιολόγηση γίνεται από τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων στην οποία υπάγεται 

ο κάθε υπάλληλος. Οποιοσδήποτε υπάλληλος µπορεί να προσφύγει στην ΕΥΓΕ (8.1 του 

παρόντος) στην περίπτωση που αµφισβητήσει την αξιολόγηση. 

∆ιευθυντές:  Τους ∆ιευθυντές και τους αναπληρωτές τους αξιολογεί η ΕΥΓΕ µετά από 

εισήγηση του ΕΣ∆.  Στην περίπτωση αυτή ο κρινόµενος ∆ιευθυντής απέχει από τη 

συνεδρίαση. 

Νοµική υπηρεσία:  Τους δικηγόρους της νοµικής υπηρεσίας (ΑΓΝΥ και νοµικό σύµβουλο 

∆Σ) αξιολογεί η ΕΥΓΕ µετά από εισήγηση του ΕΣ∆.  

Σε περίπτωση αµφισβήτησης της αξιολόγησης, ο κρινόµενος ∆ιευθυντής ή δικηγόρος 
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µπορεί να προσφύγει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

 

8.3.1.  Κριτήρια αξιολόγησης υπαλλήλων 

 

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων: 

 

1) Ποσοτικά κριτήρια: 

i.Απόδοση και  ταχύτητα διεκπεραίωσης έργου (π.χ.  αρ. αποφάσεων, ελέγχων) 

ii.Οργάνωση εργασίας, 

iii.Ταχύτητα αντίδρασης, ταχύτητα προσαρµογής σε νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις που 

υπαγορεύονται από το αντικείµενο εργασίας  

 

2)  Ποιοτικά κριτήρια: 

i. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων  

ii. Γνώση αντικειµένου  

iii. Ποιότητα εργασίας  

iv. Αριθµό λαθών και σπουδαιότητά τους 

v. ∆υνατότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης 

vi. Βελτίωση δεξιοτήτων  

vii. Ανταπόκριση στην  εκτέλεση οδηγιών προϊσταµένων   

viii. Συνεργασία µε συναδέλφους, επικοινωνία µε ασφαλισµένους/συνταξιούχους 

ix. Τήρηση ωραρίου 

x. Ενδιαφέρον, προθυµία και ζήλος για το αντικείµενό τους και την λειτουργία της 

∆ιεύθυνσής τους 

xi. Ήθος και ακεραιότητα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

9.1 Λογιστική οργάνωση 

 

Η λογιστική οργάνωση του Ταµείου διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και 

λαµβάνει υπ’ όψιν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Π∆ 

80/97, ΦΕΚ 68/Α/08-05-1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.  

 

 

9.2 Οικονοµικές καταστάσεις 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 

80/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σχετικές τροποποιήσεις του, σε 

συνδυασµό µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.  

 

 

9.3 Απολογισµός χρήσης 

 

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

της κάθε χρήσης συντάσσεται στο πρώτο εξάµηνο του εποµένου οικονοµικού έτους και 

περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

� Τις δεδουλευµένες τακτικές  καταβολές υποχρεωτικά ασφαλισµένων. 

� Τις δεδουλευµένες καταβολές  προαιρετικά ασφαλισµένων. 

� Τα έσοδα από επενδύσεις (τόκοι, µερίσµατα κ.λπ.), εντός της χρήσης προ φόρων 

� Τα κέρδη (ή  ζηµιές) από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, µεταβολές 

στην τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων, άλλα έσοδα της χρήσης, 

µεταβιβάσεις ποσών από άλλους φορείς, καταβληθείσες παροχές ασφαλισµένων 

εντός της χρήσης. 

� Τη µεταβολή της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις 

δεδουλευµένες παροχές που έχει αναλάβει το Ταµείο για τους ασφαλισµένους. 
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� Μεταβολή εκκρεµών (οφειλόµενων) παροχών εντός της χρήσης. 

� Έξοδα διαχείρισης του Ταµείου. 

� Άλλα έξοδα. 

� Μεταβιβάσεις ποσών προς άλλους φορείς. 

 

 

9.4 Προϋπολογισµός 

 

Το ΤΑΥΦΕ συντάσσει τον Προϋπολογισµό Εσόδων – Εξόδων για κάθε οικονοµική 

χρήση, ο οποίος εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση.  Μέχρι την έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισµού, οι δαπάνες εγκρίνονται και 

εκτελούνται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η εκτέλεση του Προϋπολογισµού γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου 

στο πλαίσιο των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τυχόν τροποποιήσεις  του Προϋπολογισµού γίνονται όταν κρίνονται απαραίτητες µε 

απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Με τον Προϋπολογισµό καταρτίζονται και τα ετήσια Προγράµµατα Προµηθειών και 

Παροχής υπηρεσιών τα οποία εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

 

9.5 Οικονοµική διαχείριση 

 

9.5.1 Έσοδα – Πόροι 

 

Η είσπραξη των κάθε φύσεως εσόδων του ΤΑΥΦΕ γίνεται αποκλειστικά µε 

κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς του Ταµείου. Για την είσπραξη εκδίδονται 

αριθµηµένα Γραµµάτια Είσπραξης τα οποία καταχωρίζονται στα Λογιστικά Βιβλία.  Η 

καταχώριση των εσόδων στα βιβλία του Ταµείου διενεργείται εφόσον έχει γίνει ενηµέρωση 

του Μητρώου Εργοδοτών-Ασφαλισµένων, και διαβιβάζονται από τη ∆ιεύθυνση Εσόδωνω 

στο Λογιστήριο ενυπόγραφες έντυπες ή ηλεκτρονικές καταστάσεις. Στις καταστάσεις αυτές  

θα αναλύονται το είδος των εισφορών, καθώς και οι σχετικές εισπράξεις που έγιναν µέσω 

τραπεζών. 
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9.5.2. ∆απάνες, παροχές και λοιπά έξοδα 

 

Οι δαπάνες του ΤΑΥΦΕ εκτελούνται µε την έκδοση Εντάλµατος Πληρωµής. Η κάθε 

δαπάνη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού του Ταµείου στο 

πλαίσιο του Προϋπολογισµού και σύµφωνα µε τις ανάγκες του Ταµείου.   Τα Χρηµατικά 

Εντάλµατα Πληρωµής εκδίδονται µηχανογραφικά, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση των σχετικών 

λογαριασµών Λογιστικής και συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα 

και τον αρµόδιο ∆ιευθυντή, ή από τους αναπληρωτές τους. 

Κάθε είσπραξη ή πληρωµή διενεργείται ύστερα από εντολή του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή από τα  εξουσιοδοτηµένα από αυτό όργανα. 

 

 

9.5.3 Λογαριασµοί όψεως  

 

Το ΤΑΥΦΕ τηρεί λογαριασµούς  όψεως σε τραπεζικά ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην 

Ελλάδα.  Στους λογαριασµούς αυτούς κατατίθενται οι εισφορές και τα λοιπά έσοδα του 

Ταµείουκαι από αυτούς καταβάλλονται οι παροχές και οι λοιπές πληρωµές. Στις συµβάσεις, 

που καταρτίζονται µε τα τραπεζικά ιδρύµατα για τους λογαριασµούς όψεως προβλέπονται 

µεταξύ άλλων τα εξής: 

- Ενηµερώνεται το ΤΑΥΦΕ εντός εύλογου χρόνου από την κατάθεση ποσού εισφορών ή 

άλλου ποσού. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει το ποσό, την ηµεροµηνία κατάθεσης, την 

αιτιολογία, το όνοµα του καταθέτη και την αναλυτική κατάσταση των εισφορών ανά 

ασφαλισµένο ή όποια άλλη αιτία. 

- Λαµβάνει από το ΤΑΥΦΕ εντολές για καταβολές παροχών ή άλλου είδους πληρωµές 

του Ταµείου. 

- Ελέγχει για τη νοµιµότητα των καταβολών και των εισπράξεων, σύµφωνα µε όσα 

διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές. 

- ∆ιεκπεραιώνει την εντολή πληρωµών, εφόσον κρίνει ότι όλα είναι σύµφωνα µε τους 

κανόνες που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές. 

- Ενηµερώνει το ΤΑΥΦΕ εντός ευλόγου χρόνου για την καταβολή ποσού παροχών ή 

άλλου ποσού.  Η ενηµέρωση περιλαµβάνει το ποσό, την ηµεροµηνία καταβολής, την 

αιτιολογία και το όνοµα του δικαιούχου. 
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9.6 Εσωτερικός έλεγχος 

 

Ο τακτικός και οι έκτακτοι εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται από την Ελεγκτική Επιτροπή 

που προβλέπεται στο άρθρο 4.12. του Κεφαλαίου 4 του παρόντος Κανονισµού.  

 

 

9.7 Εξωτερικός έλεγχος 

 

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων γίνεται από ορκωτό 

ελεγκτή.  

Ο ορκωτός ελεγκτής είναι φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική διαπίστευση του 

ορκωτού ελεγκτή, που ασκεί το επάγγελµά του ως µέλος εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών.  Θα πρέπει να έχει γνώση και εµπειρία σε δηµόσιο λογιστικό και ενιαίο κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Π∆ 80/1997, ΦΕΚ 68
Α
/ 8-5-1997), 

σε συνδυασµό µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.  Θα πρέπει να 

έχει διενεργήσει ελέγχους σε ΝΠ∆∆ και ειδικότερα σε Ασφαλιστικά Ταµεία, τουλάχιστον για 

µία πενταετία. 

Ο ορκωτός ελεγκτής ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για µία ή περισσότερες 

χρήσεις, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσιακής Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής τού άρθρου 8.1. του Κεφαλαίου 8 του παρόντος Κανονισµού, τηρουµένων των 

προϋποθέσεων του παρόντος Κανονισµού και του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής 

Υπηρεσιών. Με την ίδια διαδικασία προσλαµβάνονται ορκωτοί λογιστές και για τις 

προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί. Στην περίπτωση αυτή το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει την απόφαση συνολικά για όλες τις χρήσεις. 

Ο ορκωτός ελεγκτής ελέγχει την αρτιότητα των οικονοµικών καταστάσεων και τη 

συµβατότητά τους µε τις σχετικές απαιτήσεις τής νοµοθεσίας σχετικά µε την λογιστική 

απεικόνιση. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσει την έκθεσή του και αναφέρει τα 

πορίσµατά του. Η έκθεση παρουσιάζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον ίδιο τον ορκωτό 

ελεγκτή. 

Στην έκθεση θα περιλαµβάνονται παρατηρήσεις που αφορούν στη λειτουργία του 

Ταµείου ανεξάρτητα από το αν αυτές αφορούν αυστηρά θέµατα λογιστικής απεικόνισης ή 

και άλλες λειτουργίες του Ταµείου, οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν και τα λογιστικά του 

µεγέθη.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

 

Α.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Το ΤΑΥΦΕ για την αποτελεσµατική λειτουργία του καταρτίζει τους κάτωθι 

Κανονισµούς και Ηλεκτρονικές Εφαρµογές: 

16. Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας 

17. Οργανόγραµµα (Παράρτηµα Ι, ΙΙ) 

18. Κανονισµό Προµηθειών και παροχής υπηρεσιών  

19. Κανονισµό Επενδύσεων  

20. Κανονισµό Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής  

21. Κανονισµό Παροχών, Υπαγωγής στην Ασφάλιση, βεβαίωσης και είσπραξης 

εισφορών  

22. ΟΠΣ  

 

 

Β. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 Καταρτίζεται πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης του ΤΑΥΦΕ, το οποίο 

συντάσσεται από τα αρµόδια όργανα: τους ∆ιευθυντές, τους Αναπληρωτές τους, το 

Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων, το νοµικό σύµβουλο του ∆Σ, την Επενδυτική 

Επιτροπή, τον Αναλογιστή, το λογιστή του Ταµείου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές.   

Το συντονισµό για την εκπόνηση και την υλοποίηση του πενταετούς Επιχειρησιακού 

Σχεδίου ∆ράσης έχει ο ΕΣ∆. 

 

 

Γ.  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΤΑΥΦΕ 

 

∆ηµιουργείται ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα του Ταµείου όπου θα αναρτώνται 

υποχρεωτικά: 

- Καταστατικό του Ταµείου. 
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- Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας. 

- Ο Κανονισµός Παροχών, Υπαγωγής στην Ασφάλισης, Βεβαίωσης και Είσπραξης 

Εισφορών.   

- Το Οργανόγραµµα και οι συνθέσεις των ατοµικών και συλλογικών Οργάνων του 

Ταµείου, καθώς και τα βιογραφικά των µελών του ∆Σ, του ΕΣ∆, των ∆ιευθυντών και 

των Αναπληρωτών ∆ιευθυντών. 

- Η Αναλογιστική Έκθεση. 

- Η συνοπτική περιγραφή του χαρτοφυλακίου του Ταµείου τουλάχιστον ανά τρίµηνο. 

- Συνοπτικά στοιχεία ισολογισµών. 

- Περιληπτικές εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών. 

 

 

Ε.  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

 Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να 

λαµβάνει γνώση των αποφάσεων σχετικά µε την υπόθεσή του. 

Το κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαίωµα δεν υφίσταται αν παραβλάπτεται 

έννοµο συµφέρον άλλου προσώπου ή το συµφέρον του Ταµείου. 

 

 

ΣΤ.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

 Στο Ταµείο τηρείται εµπιστευτικό πρωτόκολλο για µείζονος σηµασίας θέµατα του 

Ταµείου, που απαιτούν εχεµύθεια, εµπιστευτικότητα, είναι απόρρητα, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο θέµα αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή αιτηθούν τα εντεταλµένα 

όργανά του. 

Στο εµπιστευτικό πρωτόκολλο τηρούνται οι προσωπικοί φάκελοι του προσωπικού και 

οι αξιολογήσεις του. 

 Το  εµπιστευτικό  πρωτόκολλο διαχειρίζεται ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 
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Ζ.  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 Η διοικητική, οργανωτική και υπηρεσιακή λειτουργία του Ταµείου ασκείται  

υποχρεωτικά σύµφωνα µε το εγκεκριµένο οργανόγραµµα. 

 Το οργανόγραµµα του Ταµείου τροποποιείται σε περίπτωση που απαιτείται 

εναρµόνιση µε το εσωτερικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο δοµών ή λειτουργιών ή εφόσον 

προκύπτουν νέες ανάγκες για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία, µετά από αιτιολογηµένη 

εισήγηση και σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσιακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής του 

άρθρου 8.1 του Κεφαλαίου 8 του παρόντος Κανονισµού προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το 

οποίο αποφασίζει σχετικά. Η παραπάνω θεσµική διαδικασία καθίσταται υποχρεωτική για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Μεταβολές ή προσθήκες στον παρόντα Κανονισµό γίνονται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση και σύµφωνη γνώµη της Ειδικής 

Υπηρεσιακής Γνωµοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8.1 του Κεφαλαίου 8 του παρόντος 

Κανονισµού, σύµφωνα µε το νοµικό-θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τη διοίκηση, οργάνωση και 

λειτουργία τού Ταµείου.  Η παραπάνω διαδικασία καθίσταται υποχρεωτική για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

 

 

Αθήνα, 08/03/2017 

 

Το ∆.Σ.         Η Ε.Υ.Γ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


