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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.51020/7071/65
    Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίηση Καταστατι−

κού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργεί−
ου Οικονομικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

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

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

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

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

4. Το Π.Δ. 187/07−10−2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Η υπ’ αριθμ. οικ.935/2/15−01−2010 (ΦΕΚ 50 Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

6. Το υπ’ αριθμ. 11.494/08−03−2010 συμβολαιογραφικό 
έγγραφο. 

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρ−
χής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. οικ.91/22−03−2010 
έγγραφό της. 

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

Την έγκριση τροποποίησης και την κωδικοποίηση του 
Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλι−
σης Υπουργείου Οικονομικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.), 
το οποίο τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το υπ’ 
αριθμ. 11.494/08−03−2010 συμβολαιογραφικό έγγραφο, 
το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η Συμβολαιογράφος 
Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ.

Η απόφαση αυτή και το επισυναπτόμενο καταστατικό 
με τους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτού, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

   ΑΡΙΘΜΟΣ 11.494.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟ−
ΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Στην Αθήνα σήμερα στις Οκτώ (8) του μηνός Μαρτίου 
του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα Δευτέρα, 
στo συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο 
(Γ) όροφο του μεγάρου «Παλλάδος» και επί της γωνίας 
των οδών Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) αριθμός 
34 και Ιπποκράτους αρ. 1, ιδιοκτησίας Ερατώς Χαροκό−
που, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο 
Γλυφάδας Αττικής Βασιλική Αποστόλου Καρπούζου, 
με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι ικανοί και μη 
εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
του Λεωνίδα και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στην 
Βυτίνα Αρκαδίας το 1960, εφοριακός, κάτοικος Ν. Ιωνίας 
Αττικής, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 145, κάτοχος του με αριθ−
μό Φ048653/2−3−01 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περισ−
σού με Α.Φ.Μ. 028170570 – Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, 
2) ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ του Ζαφειρίου και της Καίτης, 
που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1960, εφοριακός, κάτοι−
κος Νίκαιας Αττικής, οδός Κιτίου αρ. 13, κάτοχος του 
με αριθμό ΑΕ.582167/17−5−2007 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Νίκαιας με Α.Φ.Μ. 030450612 − Δ.Ο.Υ. Νίκαιας Αττικής 
και 3) ΡΟΗ ΚΥΑΜΟΥ του Γεωργίου και της Αθανασίας, 
που γεννήθηκε στο Δούκα Ηλείας το 1958, εφοριακός, 
κάτοικος Αθηνών (Λυσιμάχου 11− Παγκράτι), κάτοχος του 
με αριθμό ΑΙ−008003/22−5−2009 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Παγκρατίου με Α.Φ.Μ. 062206591 − Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, 
οι οποίοι δήλωσαν ότι μπορούν να υπογράφουν και ζή−
τησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, 
ότι παρίστανται εν προκειμένω ο μεν πρώτος ως Πρόε−
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δεύτερος ως Αντι−
πρόεδρος και η τρίτη ως Γραμματέας του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» καλούμενο και χάριν 
συντομίας «ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ», διεπόμενο από τις διατάξεις 
του ν. 3029/02, τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και του 
καταστατικού αυτού, λειτουργούν δε υπό την εποπτεία 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, που έχει 
συσταθεί με το υπ’ αριθμόν 6.161/11−11−2003 συμβόλαιο 
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της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελεωνόρας – Αλεξάν−
δρας Κρεμαλή − Μουλοπούλου, το οποίο, μαζί με την 
υπ’ αριθμόν Φ.51020/8370/117 εγκριτική του καταστατικού 
αυτού απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δημοσιευτεί στο 
υπ’ αριθμόν 727/14−5−2004 Φύλλο της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄), επίσημο αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στο παρόν, έχει δε εγκριθεί από τη Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπως προκύπτει 
από το με αριθμό πρωτ. Φ.51020/8503/118/6−5−2004 έγ−
γραφο της παραπάνω υπηρεσίας, απευθυνόμενο προς 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΕ – ΔOY) φωτοτυπικό αντί−
γραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και κατά 
δήλωσή τους το παραπάνω καταστατικό δεν έχει τρο−
ποποιηθεί περαιτέρω, ούτε λυθεί, αλλά λειτουργεί μέχρι 
σήμερα, με έδρα τον νομό Αττικής και γραφεία επί της 
οδού Ομήρου αρ. 18, με τον εξής σκοπό: 1. Το ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ 
αποσκοπεί στη συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλι−
στικών παροχών που προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα 
μέλη του από το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης 
(π.χ. από το ΙΚΑ ή το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων). 
2. Σκοπός του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση πρόσθετης 
υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του. 
Ειδικότερα, στην πρώτη φάση λειτουργίας του σκοπός 
του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ είναι αποκλειστικά η κάλυψη της πρό−
σθετης υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων 
του, σε συνδυασμό με τις ειδικές παροχές «Ιατρικής 
Υποστήριξης» και «Επείγουσας Μεταφοράς Ασθενούς». 
Σε μεταγενέστερη φάση λειτουργίας του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ 
μπορεί να ενεργοποιηθούν προγράμματα, όπως η πα−
ροχή εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, κατόπιν απο−
φάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με 
τις νόμιμες διαδικασίες. 3. Οι ασφαλιστικές παροχές 
προσφέρονται από τους πόρους και το αποθεματικό 
του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ χωρίς την ασφάλιση των μελών του σε 
Ασφαλιστική Εταιρεία, εκτός αν κριθεί αυτή απαραίτητη 
λόγω της φύσης ορισμένων παροχών (π.χ. ειδικές πα−
ροχές «Ιατρικής Υποστήριξης» και «Επείγουσας Μετα−
φοράς Ασθενούς»). 4. Η συμπλήρωση και βελτίωση των 
παροχών υγειονομικής περίθαλψης οφείλει να γίνεται 
σταδιακά και λελογισμένα, έχοντας υπόψη: − Τους πό−
ρους του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ και το αντίστοιχο αποθεματικό 
του. − Το πλήθος και τη σύνθεση των μελών του, ως 
προς το φύλο (π.χ. μητρότητα), την ηλικία και τη «νο−
σηρότητά» τους (ιστορικό προγενέστερων παθήσεων, 
αναγκαιότητα νοσηλείας τους). − Την καθυστέρηση 
εναρμόνισης των παροχών του Κύριου Ταμείου Κοινω−
νικής Ασφάλισης με τις ιδιαιτερότητες και το κόστος 
των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης. 5. Η διοίκηση του 
ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ προβαίνει σε ειδικές συμφωνίες με όσο το 
δυνατόν περισσότερες ενδιαφερόμενες Υγειονομικές 
Μονάδες, κυρίως εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, με 
στόχους: − Τη διευκόλυνση των μελών του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ 
όσον αφορά στις διαδικασίες εμπλοκής του Κύριου Τα−
μείου Κοινωνικής Ασφάλισης στις αντίστοιχες δαπάνες 
νοσηλείας και αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων 
και λοιπών θεραπόντων ιατρών της Υγειονομικής Μο−
νάδας. − Τη βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών 
υπηρεσιών (αναβάθμιση θέσης νοσηλείας) που τυχόν 
έχει συμφωνήσει η Υγειονομική Μονάδα με το Κύριο 
Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης. − Την εκλογίκευση του 

κόστους παροχών υγειονομικής περίθαλψης που τελι−
κά θα βαρύνει το ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ και ιδιαίτερα τις αμοιβές 
χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων 
ιατρών που απασχολούνται ή συνεργάζονται με τις Υγει−
ονομικές Μονάδες.

Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού του 
παραπάνω Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έλαβε 
απόφαση, διατυπωθείσα στο με ημερομηνία 7 Δεκεμβρί−
ου 2009 πρακτικό του – επίσημο αντίγραφο του οποίου 
προσαρτάται στο παρόν − για την τροποποίηση του 
καταστατικού του, με σκοπό την προσαρμογή του στα 
νέα δεδομένα λειτουργίας του Ταμείου και στις νέες 
παροχές αυτού, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον 
των μελών και την αποδοτικότερη λειτουργία αυτού 
και παρέσχε εξουσιοδότηση προς τους ως άνω εμφα−
νισθέντες για την υπογραφή της παρούσης πράξεως. 
Ειδικότερα με το παραπάνω πρακτικό, αποφασίστηκαν 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού:

Στο άρθρο ένα (1): Τροποποιείται η επωνυμία του Τα−
μείου, λόγω της πρόσφατης αλλαγής επωνυμίας του 
αρμόδιου Υπουργείου.

Στο άρθρο δύο (2): Αφαιρείται από την παράγραφο 2 η 
πρόταση «σε συνδυασμό με τις ειδικές παροχές Ιατρικής 
Υποστήριξης και Επείγουσας Μεταφοράς Ασθενούς» και 
από την παράγραφο 3 η πρόταση «(π.χ. ειδικές παρο−
χές Ιατρικής Υποστήριξης και Επείγουσας Μεταφοράς 
Ασθενούς». 

Στο άρθρο τέσσερα (4): Α) Καταργείται η παράθεση 
των ειδικότερων υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται 
τα μέλη του Ταμείου και τίθεται «στις Φορολογικές 
Υπηρεσίες». Η τροποποίηση γίνεται λόγω του ότι η συ−
χνή κατάργηση ειδικότερων υπηρεσιών και η σύσταση 
καινούργιων θα επέφερε διαρκή τροποποίηση του κα−
ταστατικού. 

Β) Στην παράγραφο 2 παρατίθενται τα όρια ηλικίας 
και οι άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται τη δεδομέ−
νη στιγμή να πληρούν τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου 
να καθίστανται δικαιούχοι των παροχών του Ταμείου. 

Στο άρθρο πέντε (5): Τροποποιείται η λειτουργία της 
πειθαρχικής διαδικασίας του Ταμείου, με την εισαγωγή 
του μέτρου της κλήσης για την παροχή εγγράφων εξη−
γήσεων και τη δυνατότητα επιβολής και άλλων ποινών 
πέραν της διαγραφής του μέλους. 

Στο άρθρο έξι (6): Προβλέπεται η δυνατότητα ενημέ−
ρωσης των μελών του Ταμείου με την ανάρτηση των 
στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου, καθώς και 
με την αποστολή αυτών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
των μελών.

Στο άρθρο οκτώ (8): Α) Τροποποιείται η διαδικασία 
ανάδειξης των Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών 
για τη διενέργεια των εκλογών του Ταμείου, καθώς και 
το πλήθος αυτών.

Β) Τροποποιείται η διαδικασία ψηφοφορίας, καθώς 
αντί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών με−
λών Διοικητικού Συμβουλίου, πλέον (σε συνδυασμό και 
με τις τροποποιήσεις του άρθρου 9) εκλέγονται μόνο 
τακτικά μέλη και οι επιλαχόντες (10, 11 κ.ο.κ. σε ψήφους) 
ως αναπληρωματικά μέλη.

Στο άρθρο εννέα (9): Α) Καταργείται η έννοια των 
αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως αυτή προϋπήρχε, ήτοι ως ένα αναπληρωματικό Δι−
οικητικό Συμβούλιο, κάθε μέλος του οποίου αντικαθι−
στούσε σε περίπτωση κωλύματος το αντίστοιχο του 
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τακτικού (π.χ. σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, 
αυτός αντικαθίστατο από τον αναπληρωματικό Πρόε−
δρο). Πλέον υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 
αναπληρωματικά αυτού μέλη ως επιλαχόντες.

Β) Καταργείται η θέση του Οργανωτικού Γραμματέα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ’ ακολουθία σε περί−
πτωση κωλύματος του Γραμματέα τον υποκαθιστά στα 
καθήκοντά του ο Διαχειριστής.

Στο άρθρο ένδεκα (11): Α) Στην παράγραφο τρία (3) 
αλλάζει ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να υπάρχει 
απαρτία κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς πλέον 
απαιτείται η παρουσία πέντε (5) και όχι επτά (7) μελών. 
Ωστόσο, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων επί κρί−
σιμων ζητημάτων, απαιτείται αυξημένη απαρτία επτά 
(7) μελών.

Β) Καταργείται η παράγραφος έξι (6), η οποία ήταν 
αναγκαία μόνο στο αρχικό καταστατικό.

 Στο άρθρο δέκα τέσσερα (14): Αλλάζουν τα ποσοστά 
των δαπανών επί του συνόλου των ετήσιων πόρων του 
Ταμείου και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«1. Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του ΤΕΑ−
ΥΠΟΙΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του.

2. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΑ−
ΥΠΟΙΚ, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μισθο−
δοσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του. Για τον 
προσδιορισμό του ποσού αυτού, σε περίπτωση αγοράς 
παγίων, το ποσό μπορεί να κατανεμηθεί στο τρέχον 
και στα επόμενα δύο (2) έτη. Επιπλέον, το Διοικητικό 
Συμβούλιο που συνεδριάζει με την αυξημένη απαρτία 
του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος και με ομόφωνη 
απόφαση των παρόντων μελών, μπορεί να αποφασίσει, 
ότι για την αγορά παγίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αδιάθετα κεφάλαια προηγουμένων ετών, κατά τα οποία 
δεν εξαντλήθηκε το ανώτερο όριο του δέκα τοις εκατό 
(10%) των ετήσιων πόρων του Ταμείου για την κάλυψη 
των λειτουργικών του δαπανών.»

Στο άρθρο δέκα πέντε (15): Αφαιρούνται οι προτάσεις 
«Το ύψος της ετήσιας προσόδου ……….. έσοδα της ΠΟΕ−
ΔΟΥ.» και «Ειδικότερα, προς ίδρυση …………… στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες».

Στα άρθρα δέκα επτά (17), δέκα οκτώ (18), δέκα εννέα 
(19) (τα 18 και 19 έγιναν ένα ενιαίο άρθρο), είκοσι ένα 
(21), είκοσι δύο (22) και είκοσι τρία (23): Περιγράφονται 
οι ισχύουσες πλέον παροχές του Ταμείου, η διαδικασία 
συμμετοχής του Ταμείου στις δαπάνες νοσηλείας και 
οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών.

Στο άρθρο 20 τροποποιείται η διατύπωση, η οποία 
θα έχει ως ακολούθως: 

«Διαδικασία συμμετοχής του TEA−ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες 
νοσηλείας

Η συμμετοχή του TEA−ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας 
νοσηλευθέντος μέλους, μετά την αφαίρεση των πρώτων 
1.000€, έως και 100% αναλόγως της θέσης νοσηλείας και 
του νοσηλευτικού ιδρύματος που έχει επιλεχθεί, γίνεται 
απευθείας μόνο μέσω του συμβεβλημένου Νοσοκομείου 
ή απολογιστικά και εφόσον προσκομισθούν:

• Πρωτότυπα τιμολόγια (ή αποδείξεις) εκείνων των 
δαπανών νοσηλείας που το μέλος κατέβαλε εξ’ ιδίων 
πόρων, πέραν εκείνων που κατέβαλε το Κύριο Ταμείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης..

• Φωτοτυπίες τιμολογίων (ή αποδείξεων) που κατα−
τέθηκαν για εκκαθάριση στο Κύριο Ταμείο Κοινωνικής 

Ασφάλισης και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα 
και Πρωτότυπη απόφαση του Κύριου Ταμείου Κοινω−
νικής του Ασφάλισης (για φορολογική χρήση) για το 
μέρος της μη αποζημιωθείσας δαπάνης».

Στο άρθρο 23 προστίθεται και η πρόταση: «Κάθε σχε−
τική μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης από 
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και πρέπει υποχρεωτικά 
να κοινοποιείται σ’ αυτήν και στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Στο άρθρο 25 τροποποιείται η διατύπωση, η οποία θα 
έχει ως ακολούθως:

«Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσε−
ων

Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Τα−
μείου διέπονται από τις αρχές της συνετής – συντηρη−
τικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας 
των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται με 
ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίη−
σης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός 
επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρα−
κολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικότερα το 
Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες, λειτουργεί 
με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 7 του 
Ν. 3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 
του Ν. 3385/2005, στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, της Υπ. Απόφ. Φ. Επαγγ.ασφ./οικ.16/9−4−2003, 
στο Κοινοτικό Δίκαιο, όπως ενσωματώνεται στην Ελ−
ληνική Νομοθεσία και στον κανονισμό επενδύσεων του 
Ταμείου».

Στα άρθρα τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33): Δι−
ευκρινίζεται ότι με την αναφορά στην πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Δ.Σ., εννοείται η 
πλειοψηφία των επτά (7) μελών».

Τέλος καταργείται το παλαιό άρθρο τριάντα οκτώ 
(38): του αρχικού καταστατικού, το οποίο περιείχε μόνο 
μεταβατικές διατάξεις και ήταν απαραίτητο μόνο στο 
αρχικό καταστατικό για τη σύσταση του Ταμείου.

Συνεπεία, των παραπάνω τροποποιήσεων, οι οποίες 
αναλυτικά αναφέρονται στο παραπάνω πρακτικό, το 
πλήρες κείμενο του καταστατικού το οποίο πλέον απο−
τελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα, κωδικοποιημένο θα 
έχει ως ακολούθως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Ίδρυση − Επωνυμία − Έδρα

1. Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ταμείο Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ». (κα−
λούμενο εφεξής και χάριν συντομίας «TEA−ΥΠΟΙΚ»). Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του TEA−ΥΠΟΙΚ, 
για τις σχέσεις του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ με την αλλοδαπή, η 
επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της 
χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Στην αγγλι−
κή η επωνυμία του TEA−ΥΠΟΙΚ είναι «OCCUPATIONAL 
INSURANCE FUND OF THE MINISTRY OF FINANCE».

2. Το TEA−ΥΠΟΙΚ διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3029/2002, τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και το 
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παρόν Καταστατικό, λειτουργεί δε υπό την εποπτεία 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Έδρα του TEA−ΥΠΟΙΚ ορίζεται ο νομός Αττικής. 
Τα γραφεία του TEA−ΥΠΟΙΚ μεταφέρονται εντός των 
ορίων του νομού Αττικής με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του πα−
ρόντος Καταστατικού.

4. Το TEA−ΥΠΟΙΚ με απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία 
και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του 
σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. 
Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 2. Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας

1. Το TEA−ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη συμπλήρωση και 
βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρο−
νται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από το Κύριο Ταμείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. από το ΙΚΑ ή το Ταμείο 
Δημοσίων Υπαλλήλων).

2. Σκοπός του TEA−ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση πρόσθε−
της, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, υγει−
ονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του, ενώ 
μελλοντικά μπορούν να ενεργοποιηθούν προγράμμα−
τα, όπως η παροχή εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, 
κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

3. Οι ασφαλιστικές παροχές προσφέρονται από τους 
πόρους και το αποθεματικό του TEA−ΥΠΟΙΚ χωρίς την 
ασφάλιση των μελών του σε Ασφαλιστική Εταιρεία, 
εκτός αν κριθεί αυτή απαραίτητη λόγω της φύσης ορι−
σμένων παροχών.

4. Η συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών υγει−
ονομικής περίθαλψης οφείλει να γίνεται σταδιακά και 
λελογισμένα, έχοντας υπόψη:

− Τους πόρους του TEA−ΥΠΟΙΚ και το αντίστοιχο απο−
θεματικό του.

− Το πλήθος και τη σύνθεση των μελών του, ως προς 
το φύλο (π.χ. μητρότητα), την ηλικία και τη «νοσηρότη−
τά» τους (ιστορικό προγενέστερων παθήσεων, αναγκαι−
ότητα νοσηλείας τους).

− Την καθυστέρηση εναρμόνισης των παροχών του 
Κύριου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης με τις ιδιαι−
τερότητες και το κόστος των εξελίξεων της ιατρικής 
επιστήμης.

5. Η διοίκηση του TEA−ΥΠΟΙΚ προβαίνει σε ειδικές 
συμφωνίες με όσο το δυνατόν περισσότερες ενδιαφε−
ρόμενες Υγειονομικές Μονάδες, κυρίως εντός αλλά και 
εκτός Ελλάδος, με στόχους:

− Τη διευκόλυνση των μελών του TEA−ΥΠΟΙΚ όσον 
αφορά στις διαδικασίες εμπλοκής του Κύριου Ταμείου 
Κοινωνικής Ασφάλισης στις αντίστοιχες δαπάνες νοση−
λείας και αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοι−
πών θεραπόντων ιατρών της Υγειονομικής Μονάδας.

− Τη βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπη−
ρεσιών (αναβάθμιση θέσης νοσηλείας) που τυχόν έχει 
συμφωνήσει η Υγειονομική Μονάδα με το Κύριο Ταμείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

− Την εκλογίκευση του κόστους παροχών υγειονομικής 
περίθαλψης που τελικά θα βαρύνει το TEA−ΥΠΟΙΚ και 
ιδιαίτερα τις αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων 
και λοιπών θεραπόντων ιατρών που απασχολούνται ή 
συνεργάζονται με τις Υγειονομικές Μονάδες.

Άρθρο 3. Διάρκεια

Το TEA−ΥΠΟΙΚ ιδρύθηκε για αόριστο χρόνο και λύεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και 
το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Άρθρο 4. Υπαγωγή

1. Στην ασφάλιση του TEA−ΥΠΟΙΚ δύνανται να υπάγο−
νται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται 
στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στις φορο−
λογικές υπηρεσίες του, καθώς και σε υπηρεσίες που 
συνδέονται με αυτές, μετά από αίτηση εισδοχής και 
ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος Καταστατικού, 
του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων των 
αρμοδίων οργάνων διοίκησης.

2. Δικαιούχοι παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρ−
τώμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμέ−
νου, που θεωρούνται: 

α) Ο/η σύζυγος, με την προϋπόθεση ότι είναι μέχρι 
εξήντα πέντε (65) ετών. Το όριο ηλικίας αυτό θα με−
ταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και θα εξειδικεύεται στον Οδηγό Μέλους που εκδίδει 
αυτό.

β) Τα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τέκνα που 
έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και 
ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με 
δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά την 
ηλικία των 18 ετών, το δικαίωμα παρατείνεται μέχρι τη 
συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, με την 
προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένα σε Κύριο Φορέα 
Ασφάλισης. Στα ανασφάλιστα τέκνα έως 26 ετών, χο−
ρηγείται μόνο το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα για 
νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι 
την ημερομηνία γάμου τους και έως τη διαγραφή του 
κυρίως μέλους.

δ) Τα τέκνα καθ’ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
τους στράτευσης.

3. Η αίτηση ένταξης υποβάλλεται σε έντυπο του TEA−
ΥΠΟΙΚ, όπου αναφέρονται και τα αναγκαία συνυποβαλ−
λόμενα δικαιολογητικά, πρωτοκολλείται και εισάγεται 
προς έγκριση στο Δ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμεί−
ου.

4. Η υπαγωγή στο TEA−ΥΠΟΙΚ είναι προαιρετική και 
η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν 
συνδέεται σε καμιά περίπτωση με τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελματική ένωση ερ−
γαζομένων.

5. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια θα 
μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Μέλους που εκδίδει 
αυτό.

Άρθρο 5. Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται σε περίπτω−
ση που:

1. Ο ασφαλισμένος παραιτείται, συνταξιοδοτείται ή 
απολύεται.
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2. Ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το 
TEA−ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους 
όρους του άρθρου 7 παρ. 10 Ν.3029/02.

3. Ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφό−
σον υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. 
ιδίως στις περιπτώσεις που το μέλος:

α) Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το 
παρόν Καταστατικό.

β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει 
για τη μείωση των συνεπειών του.

γ) Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε 
βάρος του TEA−ΥΠΟΙΚ.

δ) Παραπλανά το TEA−ΥΠΟΙΚ ως προς τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παρο−
χές που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και 
τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα προσκαλείται από το 
Δ.Σ το μέλος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, προκειμένου 
να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις για τους αποδιδό−
μενους λόγους διαγραφής του, προσκομίζοντας ταυ−
τόχρονα αποδείξεις και στοιχεία που θα διευκολύνουν 
την κρίση του Δ.Σ.. Ακολούθως, εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο, καλεί το μέλος ή νόμιμο εκ−
πρόσωπό του σε απολογία. Μετά από τα ανωτέρω και 
αφού ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, το 
Δ.Σ. θα αποφασίζει περί της επιβολής ή μη κυρώσεων, 
καθώς και του είδους αυτών. Οι πειθαρχικές ποινές που 
μπορούν να επιβληθούν στο μέλος είναι: α) Η οριστι−
κή διαγραφή, β) η διαγραφή για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και γ) η επιβολή χρηματικού προστίμου. Αν 
ο εγκαλούμενος αδικαιολόγητα δεν προσέλθει για να 
απολογηθεί ή να παράσχει εξηγήσεις, το Δ.Σ. μπορεί 
να αποφασίσει για τη διαγραφή του ή μη ή και για την 
επιβολή ή μη άλλου είδους κυρώσεων, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. Αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει, τότε 
θα ορίζεται από το Δ.Σ. νέα ημερομηνία απολογίας ή 
παροχής εγγράφων εξηγήσεων. Το δικαιολογημένο ή 
όχι της μη προσέλευσης το κρίνει το Δ.Σ., σταθμίζοντας 
τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά.

4. Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου επέρχεται, εφό−
σον συντρέχει μεταγενέστερη έκλειψη μιας αναγκαίας, 
κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, προϋπόθεσης 
για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του 
ασφαλισμένου.

5. Τις ίδιες στερήσεις και με τους ίδιους όρους υφί−
στανται και οι δικαιούχοι παροχών γενικότερα.

Άρθρο 6. Δικαιώματα των ασφαλισμένων

1. Όλοι οι ασφαλισμένοι στο TEA−ΥΠΟΙΚ έχουν ίσα 
δικαιώματα.

2. Κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παροχών του 
TEΑ−ΥΠΟΙΚ δικαιούται να ενημερώνεται μια φορά κάθε 
χρόνο από το TEA−ΥΠΟΙΚ για τις οικονομικές, τεχνι−
κές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, 
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του 
TEA−ΥΠΟΙΚ και ιδίως για τις αλλαγές των κανόνων του 
ασφαλιστικού καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο επί−
πεδο παροχών, για την πραγματική χρηματοδότηση 
των παροχών και για το προσδοκώμενο επίπεδό τους.

Ειδικότερα, κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παρο−
χών δικαιούται να λαμβάνει:

α) Κατόπιν αιτήματός του τους ετήσιους λογαρια−
σμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που παρουσιάζουν την 

ακριβή και πραγματική εικόνα των στοιχείων ενεργη−
τικού και παθητικού της χρηματοοικονομικής θέσης 
του TEA−ΥΠΟΙΚ, όπως έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια 
προς τούτο εξουσιοδοτημένα όργανα, αναλυτικές και 
ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με το επιδιωκόμενο 
επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών, το επίπεδο των πα−
ροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης, 
το φάσμα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, 
και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όταν 
το μέλος επωμίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς 
και ενημέρωση για τον κίνδυνο και τις δαπάνες που 
συνδέονται με τις επενδύσεις, τις λεπτομέρειες μετα−
φοράς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης σε περίπτωση λήξης της 
σχέσης εργασίας.

β) Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές του 
ασφαλιστικού συστήματος εντός εύλογου χρονικού δι−
αστήματος.

3. Η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής κοινο−
ποιείται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούχους 
παροχών.

4. Οι ασφαλισμένοι του TEA−ΥΠΟΙΚ δικαιούνται να 
λαμβάνουν κάθε χρόνο συνοπτικές πληροφορίες για την 
κατάσταση του Ταμείου και ειδικότερα για την τρέχου−
σα οικονομική κατάσταση, όσον αφορά τη χρηματοδό−
τηση των δεδουλευμένων ατομικών δικαιωμάτων.

5. Κάθε δικαιούχος παροχής δικαιούται να λαμβάνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες για τις οφειλόμενες παρο−
χές και για τις δυνατές επιλογές καταβολής τους.

6. Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του TEA−ΥΠΟΙΚ, άσκησης του 
δικαιώματος ενημέρωσης από ασφαλισμένο ή δικαιούχο 
παροχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να περιο−
ρίζει εύλογα την ανωτέρω ενημέρωση.

7. Το δικαίωμα ενημέρωσης θα ασκείται στα κεντρικά 
ή στα κατά τόπους γραφεία του TEA−ΥΠΟΙΚ, καθώς και 
με τη χρήση: 

α) του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου, για τον οποίο 
τα μέλη θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα και

β) του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
κάθε μέλους.

8. Όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης των μελών εξα−
ντλούνται, με την ανάρτηση των ανωτέρω στοιχείων 
στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου, για τον οποίο τα 
μέλη θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς 
και με την αποστολή αυτών στο προσωπικό ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του κάθε μέλους (εφόσον διαθέτει και το 
έχει κοινοποιήσει στο Ταμείο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOY TEA−ΥΠΟΙΚ

Άρθρο 7. Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του TEA−ΥΠΟΙΚ είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 8. Εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτρο−
πής

1. Τo TEA−ΥΠΟΙΚ διοικείται από εννεαμελές (9μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται από 
τα ασφαλισμένα μέλη με μυστική ψηφοφορία και για 
4ετή θητεία. Οι εκλογές διενεργούνται την ίδια ημέρα 
στην έδρα κάθε νομού ή κάθε εκλογικής περιφέρειας, 
όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω, από την Εφορευτική 
Επιτροπή κάθε εκλογικής Περιφέρειας.
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Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών φέρει 
η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή συγκροτείται 
στην έδρα του TEA−ΥΠΟΙΚ, που είναι ο Νομός Αττικής, 
κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των ασφαλισμένων μελών 
του. Την ευθύνη για την κλήρωση φέρει το υφιστάμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Τα μέλη κάθε Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτρο−
πής επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των ασφαλισμένων 
κάθε Νομού ή κάθε εκλογικής περιφέρειας. Την ευθύνη 
για την κλήρωση αυτή φέρει η Κεντρική Εφορευτική Επι−
τροπή. Επιπροσθέτως, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
δύναται να προβαίνει σε διεύρυνση ή σύντμηση των 
εκλογικών περιφερειών (και των αντίστοιχων Εφορευ−
τικών Επιτροπών), προκειμένου αυτές να περιλαμβάνουν 
περισσότερους του ενός νομών ή να είναι περισσότερες 
εντός του ιδίου νομού.

2. Τα εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ., τα τρία (3) μέλη 
της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά τους 
μέλη ως επιλαχόντες εκλέγονται με ενιαίο Πανελλαδικό 
ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο γράφει στο πάνω μέρος 
με κεφαλαία γράμματα τη φράση ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψη−
φίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφε−
ται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με 
αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών. 
Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε στυλό μέχρι εννέα 
(9) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των ΜΕ−
ΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και μέχρι τρεις 
(3) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των μελών 
της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κάθε άλλο σημείο επί του 
ψηφοδελτίου αποτελεί λόγο ακυρότητας του.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί 
στην αίθουσα εκλογών η κάλπη για την εξυπηρέτηση 
των ψηφοφόρων. Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από 
την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο, αποσύρεται 
σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλ−
τιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο 
στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψή−
φισε και αποχωρεί από την αίθουσα. Μετά το τέλος της 
ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετρούνται οι φά−
κελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό 
των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή 
και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα 
ειδικό Πρακτικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
5. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέ−

τρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό 
της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα και η ανα−
κήρυξη των επιτυχόντων.

Άρθρο 9. Σύνθεση, αρμοδιότητες και συγκρότηση του 
Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα 
που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του TEA−ΥΠΟΙΚ δεν αναθέτουν 
σε άλλο όργανο. 

2. Οι πρώτοι εννέα (9) κατά σειρά ψήφων από τους 
υποψηφίους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συ−
γκροτούνται σε σώμα ως εξής:

α) Ενα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Προέδρου 
του Δ.Σ.,

β) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Αντιπρο−
έδρου,

γ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Γραμμα−
τέα,

δ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή 
και

ε) πέντε (5) τακτικά μέλη παραμένουν απλά μέλη του 
Δ.Σ.

Τα καθήκοντα κάθε μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται ει−
δικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
TEA−ΥΠΟΙΚ.

3. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέ−
δρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρό−
εδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέ−
δρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από το Γραμματέα 
του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα του 
Δ.Σ. στα καθήκοντα του τον υποκαθιστά ο Διαχειριστής 
του Δ.Σ. Τέλος, σε περίπτωση κωλύματος του Διαχειρι−
στή, στα καθήκοντα του τον υποκαθιστά ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. 

4. Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας των προϋποθέ−
σεων εκλογής ή άλλου μόνιμου κωλύματος του Προέ−
δρου ή άλλου τακτικού μέλους του Δ.Σ. αυτό αντικαθί−
σταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος (πρώτο 
επιλαχόντα με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα) και το 
Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. 
Τα μέλη του Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ, τα οποία αντικαθίστα−
νται, σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται ταυτόχρονα 
στους ασφαλισμένους του TEA−ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

5. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο 
περισσότερα από τα παραπάνω αξιώματα των μελών 
Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ.

Άρθρο 10. Συγκρότηση σε σώμα − Παραλαβή και πα−
ράδοση του Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ συνέρχονται σε 
πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση τους σε σώμα 
το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των 
αρχαιρεσιών, με έγγραφη πρόσκληση του πρώτου πλει−
οψηφήσαντος υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η 
ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρί−
ασης. Η πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με προθεσμία 
που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
TEA−ΥΠΟΙΚ. Στη συνεδρίαση αυτή και με μυστική ψη−
φοφορία τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, και το Διαχειριστή. Ειδικά, 
ως προς την ειδική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου 
Δ.Σ., απαιτείται πλέον της μυστικής ψηφοφορίας και 
παρουσία του συνόλου των μελών.

2. Αν ο πρώτος πλειοψηφήσας υποψήφιος αμελήσει 
να απευθύνει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου πρόσκληση, η σύγκλιση γίνεται 
με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Αν 
για οποιοδήποτε λόγο, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο 
δε συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη του συνε−
δρίαση, η ψηφοφορία και η συγκρότηση σε σώμα διε−
νεργούνται σε επόμενες συνεδριάσεις, που κάθε φορά 
αποφασίζονται και ορίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε 
καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να 
διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην 
τελευταία ψηφοφορία του 15νθημέρου δεν επιτευχθεί 
η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια ημέρα 
νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι 
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αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των 
παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας 
γίνεται κλήρωση.

3. Το Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ, μετά τη συγκρότηση του 
σε σώμα, παραλαμβάνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το 
αργότερο τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του 
TEA−ΥΠΟΙΚ από το προηγούμενο Δ.Σ. σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

4. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ 
σε σώμα και την παράδοση σε αυτό της διοίκησης και 
της διαχείρισης του TEA−ΥΠΟΙΚ, παρατείνεται αυτοδί−
καια και για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η θητεία του 
απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 11. Θέματα διοίκησης

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και 
έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζη−
τήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 5 μέλη του. Αν 
ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση 
του Δ.Σ. περισσότερο από 5 ημέρες, τότε καλούν το 
Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική 
αίτηση.

2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, αφού 
λάβει συμβουλευτικά υπόψη τις απόψεις των υπόλοιπων 
μελών του Δ.Σ. Οι απόψεις αυτές μαζί με την πρόσκληση 
ανακοινώνονται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστο δύο ημέ−
ρες πριν από τη συζήτηση. Στις εκάστοτε συνεδριάσεις 
δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν 
πρόκειται για επείγοντα θέματα.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται 
στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται ότι πλειοψήφησε η 
άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Η διαπί−
στωση της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο. Σε πε−
ρίπτωση που θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για κρίσιμα 
ζητήματα του Ταμείου, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν 
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) 
μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των παρόντων. Εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
ως κρίσιμα ζητήματα για τα οποία απαιτείται η αυξημέ−
νη απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, αναφέρονται 
η αγορά ακινήτων, η απόφαση για τη σύναψη και υπο−
γραφή συμβάσεων με νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και 
η αγορά παγίων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 2 
εδ. γ΄ του παρόντος.

4. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπο−
γράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο 
πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

5. Τα λοιπά θέματα διοίκησης του TEA−ΥΠΟΙΚ (σύγκλι−
ση, απαρτία, αποφάσεις, πρακτικά, εκπροσώπηση, αρμο−
διότητες για την εσωτερική του λειτουργία, μεταβίβαση 
εξουσιών, ευθύνη των μελών της διοίκησης, τα σχετικά 
με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα των οργάνων του, 
άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λπ.) 
καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ.

Άρθρο 12. Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία εκλέγεται για 
4ετή θητεία είναι 3μελής, εποπτεύει και ελέγχει τις 
πράξεις του Δ.Σ., ενώ τα μέλη της παρευρίσκονται στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνουν το λόγο για οποι−
οδήποτε θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Μέλος της Ε.Ε. δεν δύναται να είναι και μέλος Δ.Σ. 
του TEA−ΥΠΟΙΚ.

3. Κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του TEA−ΥΠΟΙΚ 
το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. κάθε 
στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με τη διαχείριση του TEA−
ΥΠΟΙΚ.

4. Οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι παροχών του 
TEA−ΥΠΟΙΚ., στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος ενη−
μέρωσης τους, λαμβάνουν γνώση της ετήσιας έκθεσης 
της Ε.Ε., η οποία υπογράφεται από δύο (2) τουλάχιστο 
μέλη της. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερι−
κό Κανονισμό Λειτουργίας η Ε.Ε. μπορεί να υποχρεωθεί 
στην υποβολή συνοπτικών εκθέσεων και σε πιο σύντομα 
από το έτος χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 13. Προσωπικό του TEA−ΥΠΟΙΚ

Με απόφαση του Δ.Σ. το TEA−ΥΠΟΙΚ μπορεί να προ−
σλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία του προ−
σωπικό.

Άρθρο 14. Περιορισμοί του λειτουργικού κόστους

1. Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του TEA−
ΥΠΟΙΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 
(5%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του.

2. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του TEA−
ΥΠΟΙΚ, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μισθο−
δοσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του. Για τον 
προσδιορισμό του ποσού αυτού, σε περίπτωση αγοράς 
παγίων, το ποσό μπορεί να κατανεμηθεί στο τρέχον 
και στα επόμενα δύο (2) έτη. Επιπλέον, το Διοικητικό 
Συμβούλιο που συνεδριάζει με την αυξημένη απαρτία 
του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος και με ομόφωνη 
απόφαση των παρόντων μελών, μπορεί να αποφασίσει, 
ότι για την αγορά παγίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αδιάθετα κεφάλαια προηγουμένων ετών, κατά τα οποία 
δεν εξαντλήθηκε το ανώτερο όριο του 10% των ετήσιων 
πόρων του Ταμείου για την κάλυψη των λειτουργικών 
του δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΟΡΟΙ TOY TEA−ΥΠΟΙΚ

Άρθρο 15. Πόροι του TEA−ΥΠΟΙΚ.

Πόροι του TEA−ΥΠΟΙΚ είναι ενδεικτικά:
α) Ετήσια πρόσοδος προερχόμενη από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες (ΠΟΕ−ΔΟΥ) ή από οιοδήποτε άλλο φορέα.

β) Εισφορές των ασφαλισμένων.
γ) Πρόσοδοι περιουσίας του TEA−ΥΠΟΙΚ.
δ) Αποδόσεις των κεφαλαίων και αποθεματικών.
ε) Δωρεές − κληροδοτήματα υπέρ του TEA−ΥΠΟΙΚ.
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 16. Μεταβολή και αναπροσαρμογή των εισφο−
ρών

Οι εισφορές προς το TEA−ΥΠΟΙΚ μεταβάλλονται και 
αναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οικονομικής 
χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., με σκοπό την κάλυψη του 
αναλογιστικού ισοζυγίου και των λειτουργικών εξόδων 
του TEA−ΥΠOIK κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 16 του 
Ν.3029/02. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή 
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πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΟΧΕΣ

Άρθρο 17. Παροχές

1. Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης που συμπλη−
ρώνει και βελτιώνει το TEA−ΥΠΟΙΚ ανήκουν στις παρα−
κάτω κατηγορίες δαπανών νοσηλείας:

• Ανώτατο ετήσιο όριο, για όλες τις περιπτώσεις πα−
ροχών του TEA−ΥΠΟΙΚ, ανά κύριο μέλος: 50.000 €.

• Διατήρηση των παροχών του TEA−ΥΠΟΙΚ, σε πε−
ρίπτωση θανάτου κύριου μέλους: Ο/η σύζυγος και τα 
τέκνα διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Τα τέκνα 
μέχρι την ημερομηνία που ορίζει ο Οδηγός Μέλους και 
μέχρι την χρονική στιγμή κατά την οποία το κυρίως 
μέλος θα συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του 
εάν ζούσε και ο/η σύζυγος, μέχρι την ημερομηνία που 
οποιοδήποτε τέκνο είναι μέλος.

• Ελάχιστη καλυπτόμενη Θέση νοσηλείας: Δίκλινο 
Δωμάτιο.

• Χρήση «δωματίου» Νοσηλευτικής Μονάδας (πχ. Σε 
μονάδα εντατικής παρακολούθησης κάλυψη έως 300 
€ ανά ημέρα νοσηλείας και έως 14 ημέρες, μονόκλινο, 
δίκλινο, «κλειστό» νοσήλιο κ.λπ.), με ελάχιστη θέση νοση−
λείας το δίκλινο δωμάτιο. Καλυπτόμενη θέση νοσηλείας 
στο εξωτερικό: 240 € ανά ημέρα νοσηλείας.

• Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμα−
κευτικό και υγειονομικό υλικό, αίμα και πλάσμα αίματος, 
οξυγόνο, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας του μέλους σε Νοσηλευτική Μονάδα.

• Αμοιβές ιατρικού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπι−
κού της Νοσηλευτικής Μονάδος (συμπεριλαμβανομένων 
και των φυσιοθεραπειών), όταν κρίνονται αναγκαίες 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

• Χρήση χειρουργείου, ιατρικών συσκευών, ασθενο−
φόρου (με γεωγραφικούς περιορισμούς).

• Έξοδα ειδικών θεραπειών (π.χ. χημειοθεραπείας). 
Ισχύουν δωρεάν θεραπείες χωρίς όριο αριθμού σε 
συμβεβλημένα και κάλυψη δαπάνης σε μη συμβεβλη−
μένα νοσοκομεία, κλινικές. Δεν περιλαμβάνονται στην 
παροχή, τα φάρμακα που χορηγεί ο Κύριος Φορέας 
Ασφάλισης.

• Αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο που εκδίδει η Νο−
σηλευτική Μονάδα και έχει προηγηθεί διαδικασία εκκα−
θάρισης μέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα.

• Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας, χειρουργείων κλπ 
για τον Δότη Μοσχεύματος.

• Καλύπτονται τα έξοδα για τοποθέτηση γαστρικού 
δακτυλίου και για μπαλονάκι, όταν πρόκειται για νοσο−
γόνο παχυσαρκία.

• Στις περιπτώσεις νοσηλείας βρεφών λόγω προωρό−
τητας, οι καλύψεις είναι αντίστοιχες με τις ισχύουσες 
για νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

 2. Συμπληρωματικά, το TEA−ΥΠΟΙΚ καταβάλλει τα 
κάτωθι επιδόματα:

• Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα ανά νοσηλεία (δι−
ανυκτέρευση) σε Δημόσιο Νοσοκομείο, το οποίο κλιμα−
κώνεται ως εξής (ανά διανυκτέρευση):

 Από την 1η έως την 5η ημέρα: Επίδομα 70€.
 Από την 6η έως την 10η ημέρα: Επίδομα 60€.
 Από την 11 η έως την 200ή ημέρα: Επίδομα 50€.

Για νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, για 
την οποία δεν έχει επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε τρόπο 
το TEA−ΥΠΟΙΚ επειδή το συνολικό κόστος καλύπτει ο 
Κύριος Φορέας Ασφάλισης και διαρκεί περισσότερο 
από 30 ημερολογιακές ημέρες, καλύπτεται με το μι−
κρότερο εκάστοτε ισχύον νοσοκομειακό επίδομα ως 
ακολούθως:

 50€, για το διάστημα από την 31η μέχρι και την 
200ή ημέρα νοσηλείας.

Για νοσηλεία στο εξωτερικό, για την οποία δεν συμμε−
τέχει στις δαπάνες ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης, αποδί−
δεται Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα με ανώτατο όριο 
τις 100 ημέρες ανά νοσηλεία. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την συμμετοχή του ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νο−
σηλείας, στο εξωτερικό, είναι η συμμετοχή του Κύριου 
Φορέα Ασφάλισης και όχι η προέγκριση του. 

• Χειρουργικό επίδομα ανά νοσηλεία σε Δημόσιο 
Νοσοκομείο, με ανώτατο όριο το ποσό των 4.000€ 
και σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών 
Επεμβάσεων.

• Επίδομα Μητρότητας, ως εξής:
 Σε φυσιολογικό τοκετό: Επίδομα 1.200€.
 Σε τοκετό με καισαρική τομή: Επίδομα 1.300€.
 Σε περίπτωση αποβολής: επίδομα 600€.

• Επίδομα Χημειοθεραπείας, 250€ ανά θεραπεία
• Επίδομα Ακτινοθεραπείας, ως ακολούθως:

 Μέχρι 10 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 200€.
 Μέχρι 20 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 500€.
 Μέχρι 30 συνεδρίες/θεραπείες επίδομα 1.000€.
 Άνω των 30 συνεδριών/θεραπειών επίδομα 1.500€.

• Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού, λόγω Μαστεκτο−
μής εξαιτίας καρκίνου: 

 1.000€ ανά μαστό.
• Επίδομα συνοδού, για τέκνο έως 14 ετών και με 

γεωγραφικούς περιορισμούς ως ακολούθως (ανά δια−
νυκτέρευση):

 Από την 1η έως την 5η ημέρα: Επίδομα 35€.
 Από την 6η έως την 10η ημέρα: Επίδομα 30€.
 Από την 11η έως την 200ή ημέρα: Επίδομα 25€.

• Επίδομα θερμοκοιτίδας, το οποίο κλιμακώνεται ως 
εξής (ανά διανυκτέρευση):

 Από την 1η έως την 5η ημέρα: Ημερήσιο επίδομα 
140€

 Από την 6η έως την 10η ημέρα: Ημερήσιο επίδομα 
120€

 Από την 11η έως την 200ή ημέρα: Ημερήσιο επίδομα 
100€.

Για αιτία εκτός της προωρότητας, το επίδομα αποδί−
δεται από την 1η και μέχρι την 30ή ημέρα νοσηλείας.

Σε περίπτωση παραμονής βρέφους σε θερμοκοιτίδα 
Δημόσιου Νοσοκομείου, θα χορηγείται μόνο το επίδο−
μα θερμοκοιτίδας και όχι το Ημερήσιο Νοσοκομειακό 
Επίδομα.

• Για νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης, χορηγείται 
το 50% του Ημερήσιου Νοσοκομειακού Επιδόματος ανά 
νοσηλεία (διανυκτέρευση).

• Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων, 60€ ανά ημέρα 
νοσηλείας με μέγιστο όριο τις 10 ημέρες.

• Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, ύψους 1000€, το οποίο 
χορηγείται σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει από 
το ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας εξαι−
τίας της σοβαρής ασθένειας για την οποία έλαβε το 
επίδομα. Ο κατάλογος των σοβαρών ασθενειών έχει 
διευρυνθεί από 68 στις 110 ασθένειες. 
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• Επίδομα ψυχρής θεραπείας, ίσο με το 1/3 της χη−
μειοθεραπείας ύψους 83€, για κάθε ψυχρή θεραπεία. 
Το πλήθος των ψυχρών θεραπειών δεν ξεπερνάει το 
πλήθος των χημειοθεραπειών ανά περιστατικό.

• Επίδομα ειδικής θεραπείας, ύψους 250€ ανά ειδι−
κή θεραπεία. Οι ειδικές θεραπείες ορίζονται από το 
Ταμείο.

Άρθρο 18. Κατάταξη Νοσηλευτικών Μονάδων – Παρο−
χές Υγείας TEA−ΥΠΟΙΚ

1. Τα ισχύοντα ανώτατα όρια καταβλητέων ποσών 
από το TEA−ΥΠΟΙΚ, ανά περιστατικό νοσηλείας και ανά 
κατηγορία παροχών, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής 
του στο μέρος των δαπανών νοσηλείας που το αφο−
ρούν, καθορίζονται βάσει της κατάταξης των Νοσηλευ−
τικών Μονάδων σε συνδυασμό με τη θέση νοσηλείας, 
ως εξής:

• Για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, η συμμετοχή 
του TEA−ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας είναι 100%.

• Για νοσηλεία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα συμβεβλημένο 
με το TEA−ΥΠΟΙΚ, η συμμετοχή του TEA−ΥΠΟΙΚ στις 
δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση των πρώτων 
1.000€, εκτός και εάν πρόκειται για σοβαρή πάθηση ή 
διαδοχική νοσηλεία, ορίζεται ως ακολούθως:

 100% (για τη θέση που καλύπτει το TEA−ΥΠΟΙΚ)
 80% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας 

πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA−ΥΠΟΙΚ)
 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγο−

ρίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA−ΥΠΟΙΚ)
• Για νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα συμ−

βεβλημένο ή μη συμβεβλημένο με το Κύριο Ταμείο Κοι−
νωνικής Ασφάλισης του μέλους, η συμμετοχή του TEA−
ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση των 
πρώτων 1.000€, εκτός και εάν πρόκειται για σοβαρή πά−
θηση ή διαδοχική νοσηλεία, ορίζεται ως ακολούθως:

 70% (για τη θέση που καλύπτει το TEA−ΥΠΟΙΚ)
 60% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας 

πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA−ΥΠΟΙΚ)
 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγο−

ρίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το TEA−ΥΠΟΙΚ)
• Για νοσηλεία εκτός Ελλάδος, η συμμετοχή του TEA−

ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση των 
πρώτων 1.000€, εκτός και εάν πρόκειται για σοβαρή πά−
θηση ή διαδοχική νοσηλεία, ορίζεται ως ακολούθως:

 70% ανεξαρτήτως θέσης νοσηλείας και για την 
θέση νοσηλείας καλύπτονται:

 240€ ανά ημέρα νοσηλείας. 
• Για χειρουργική επέμβαση χωρίς νοσηλεία, σε μη 

συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία, το TEA−ΥΠΟΙΚ συμ−
μετέχει στις δαπάνες: 100% (μετά την αφαίρεση των 
πρώτων 1.000€) ή 70% σε περίπτωση απόρριψης της 
δαπάνης από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

2. Η συμμετοχή του TEA−ΥΠΟΙΚ στις αμοιβές χειρουρ−
γών και αναισθησιολόγων, ορίζεται ως εξής:

• Για τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα μη συμβεβλη−
μένα με το TEA−ΥΠΟΙΚ, η ανώτατη αμοιβή χειρουργού 
είναι ύψους 4.000€ ή 10.000€ σε περίπτωση νοσηλείας 
στο εξωτερικό και αποδίδεται συναρτήσει συγκεκριμέ−
νου Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων του 
TEA−ΥΠΟΙΚ. Η αμοιβή αναισθησιολόγου προσδιορίζεται 
στο 20% επί της εκάστοτε αμοιβής χειρουργού. Η συνύ−
παρξη βοηθών χειρουργών εξαρτάται κυρίως από τη σο−
βαρότητα και το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

• Για τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα 
με το TEA−ΥΠΟΙΚ, ο προσδιορισμός της αμοιβής για 
τον χειρουργό, τον βοηθό χειρουργό και τον αναισθη−
σιολόγο, γίνεται με βάση τους τιμοκαταλόγους από τα 
Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, οι οποίοι ισχύουν για το 
ΤΕΑ−ΥΠΟΙΚ και ορίζουν τις ιατρικές αμοιβές για κάθε 
Νοσοκομείο.

Άρθρο 19. Ενημέρωση ασφαλισμένων μελών του TEA−
ΥΠΟΙΚ.

Τo TEA−ΥΠΟΙΚ ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη του για τα 
παραπάνω αναφερόμενα, δηλαδή για τις συμβεβλημένες 
με αυτό Νοσηλευτικές Μονάδες.

Άρθρο 20. Διαδικασία συμμετοχής του TEA−ΥΠΟΙΚ 
στις δαπάνες νοσηλείας

Η συμμετοχή του TEA−ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας 
νοσηλευθέντος μέλους, μετά την αφαίρεση των πρώτων 
1.000€, έως και 100% αναλόγως της θέσης νοσηλείας και 
του νοσηλευτικού ιδρύματος που έχει επιλεχθεί, γίνεται 
απευθείας μόνο μέσω του συμβεβλημένου Νοσοκομείου 
ή απολογιστικά και εφόσον προσκομισθούν:

• πρωτότυπα τιμολόγια (ή αποδείξεις) εκείνων των 
δαπανών νοσηλείας που το μέλος κατέβαλε εξ’ ιδίων 
πόρων, πέραν εκείνων που κατέβαλε το Κύριο Ταμείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

• φωτοτυπίες τιμολογίων (ή αποδείξεων) που κατα−
τέθηκαν για εκκαθάριση στο Κύριο Ταμείο Κοινωνικής 
Ασφάλισης και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα 
και Πρωτότυπη απόφαση του Κύριου Ταμείου Κοινω−
νικής του Ασφάλισης (για φορολογική χρήση) για το 
μέρος της μη αποζημιωθείσας δαπάνης.

Άρθρο 21. Εξαιρούμενα−μη καταβαλλόμενα έξοδα

Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης που διευκρινίζε−
ται εκ των προτέρων ότι δεν συμπληρώνει και βελτιώνει 
το TEA−ΥΠΟΙΚ, ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Έξοδα αγοράς προσθετικών μελών ή εξαρτημάτων 
(π.χ. βηματοδότες, τεχνητή καρδιά, πατερίτσες, αναπη−
ρικά καροτσάκια κ.τ.λ.), εάν ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης 
απορρίψει την δαπάνη. Τo TEA−ΥΠΟΙΚ συμμετέχει στην 
δαπάνη με ανώτατο όριο το 50% του ποσού που έχει 
καλύψει ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης.

• Έξοδα αγοράς μοσχευμάτων (π.χ. νεφρά).
• Πάσης φύσεως διαθλαστικές (οφθαλμολογικές) 

επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι συνεπεία ασθενείας ή 
ατυχήματος.

• Πάσης φύσεως αισθητικές ή πλαστικές επεμβάσεις 
για αποκλειστικά καλλωπιστικούς σκοπούς.

• Πάσης φύσεως οδοντιατρικές επεμβάσεις, εκτός αν 
είναι συνεπεία ατυχήματος. Σε περίπτωση νοσηλείας 
σε Δημόσιο Νοσοκομείο λόγω οδοντιατρικού προβλή−
ματος (ασθένεια), αποδίδεται Ημερήσιο Νοσοκομειακό 
Επίδομα.

• Δεν καλύπτονται δαπάνες νοσηλείας που έχουν 
σχέση με μητρότητα, εγκυμοσύνη, λοχεία, αποβολή, 
απόξεση και επιπλοκές τους. Σε περίπτωση νοσηλείας 
σε Δημόσιο Νοσοκομείο λόγω επιπλοκής εγκυμοσύ−
νης, αποδίδεται Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα. Σε 
περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο λόγω 
τοκετού προβλέπεται κάλυψη δαπάνης.
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Άρθρο 22. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών

Οι συμπληρωματικές παροχές νοσηλευτικής περίθαλ−
ψης του TEA−ΥΠΟΙΚ προσφέρονται, εφόσον το ενδια−
φερόμενο μέλος έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απα−
ραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτεί το Κύριο 
Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης για τη μερική ή ολική 
εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών της νοσοκομεια−
κής του περίθαλψης ή τη σχετική τους προέγκριση. Στην 
περίπτωση που ο ασφαλισμένος του TEA−ΥΠΟΙΚ δεν 
προβεί εγκαίρως στις ανωτέρω διαδικαστικές ενέργειες, 
αυτό μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του να περιορίσει 
την κάλυψη των δαπανών στο ήμισυ των πραγματο−
ποιηθεισών.

Άρθρο 23. Αναπροσαρμογή ή τρόπος μεταβολής των 
παροχών 

Οι παροχές που χορηγεί το TEA−ΥΠΟΙΚ μεταβάλλο−
νται και αναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οι−
κονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτη−
το, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε σχετική 
μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης από την 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και πρέπει υποχρεωτικά να 
κοινοποιείται σ’ αυτήν και στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 24. Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική χρήση του TEA−ΥΠΟΙΚ αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία 
που τηρούνται καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., η 
οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του. Ως προς τη λογιστική οργάνωση ακολουθείται το 
Π.Δ. 80/97, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρό−
τυπα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Για κάθε δαπάνη απαιτείται προηγούμενη απόφα−
ση ή άμεση έγκριση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ενώ για κάθε οι−
κονομική συναλλαγή το TEA−ΥΠΟΙΚ νομιμοποιείται και 
δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου 
και του Διαχειριστή. Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί 
να θέτει κάποιο όριο ποσού πληρωμής, άνω του οποίου 
απαιτείται και απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. που θα 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον άλλα 
τρία (3) μέλη του Δ.Σ.

4. Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές διενεργείται υπο−
χρεωτικά μια φορά το χρόνο, ενώ κατόπιν αιτήματος 
του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή με απόφαση της Ε.Ε. μπορεί 
να διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς 
λογιστές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ, η οποία λαμ−
βάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, είναι 
δυνατόν ως διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύ−
λακες να ορίζονται φορείς που παρέχουν εξωτερικές 
υπηρεσίες (outsourcing), είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο 
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 25. Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και 
επενδύσεων

Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Τα−
μείου διέπονται από τις αρχές της συνετής – συντη−
ρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας 
των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίη−
σης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός 
επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρα−
κολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικότερα το 
Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες, λειτουργεί 
με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 7 του 
Ν.3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του 
Ν.3385/2005, στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 
της Υπ.Αποφ. Φ.Επαγγ.ασφ./οικ. 16/9−4−2003, στο Κοινοτι−
κό Δίκαιο, όπως ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθε−
σία και στον κανονισμό επενδύσεων του Ταμείου.

Άρθρο 26. Επιτροπή Επενδύσεων

Με απόφαση Δ.Σ. του TEA−ΥΠΟΙΚ, η οποία λαμβάνεται 
με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, συστήνεται 
και λειτουργεί ειδική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία 
συμβουλεύει τη διοίκηση του TEA−ΥΠΟΙΚ σε θέματα 
επενδυτικής πολιτικής και τοποθέτησης των κεφαλαίων, 
προκειμένου αυτή να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις 
και να προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες.

Άρθρο 27. Αποθέματα και περιθώριο φερεγγυότητας

1. Το TEA−ΥΠΟΙΚ συντάσσει μελέτη, τουλάχιστον κάθε 
τρία (3) έτη, για τη σχέση των περιουσιακών του στοι−
χείων προς τις υποχρεώσεις του και την ενδεδειγμένη 
στρατηγική των επενδύσεων του με προοπτική όχι μι−
κρότερη των δέκα (10) ετών.

2. Στις περιπτώσεις που το TEA−ΥΠΟΙΚ εγγυάται το 
ύψος των παροχών ή το ύψος της επενδυτικής απόδο−
σης, υποχρεούται να σχηματίζει Περιθώριο Φερεγγυό−
τητας, σύμφωνα με τους κατάλληλους λογιστικούς και 
αναλογιστικούς υπολογισμούς. Τα περιουσιακά στοι−
χεία που απαρτίζουν το Περιθώριο Φερεγγυότητας του 
TEA−ΥΠΟΙΚ είναι τα κεφάλαια του TEA−ΥΠΟΙΚ που είναι 
ελεύθερα υποχρεώσεων, δηλαδή δεν έχουν διατεθεί για 
ασφαλιστική τοποθέτηση ή για κάλυψη άλλων υφιστάμε−
νων προβλέψιμων υποχρεώσεων και είναι επενδεδυμένα 
σε έντοκα γραμμάτια και τραπεζικές καταθέσεις.

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση 
κάλυψη του σχετικού Περιθωρίου Φερεγγυότητας, υπο−
βάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για έγκριση, 
πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης, μέχρι τριών (3) ετών, κά−
λυψης της υφιστάμενης διαφοράς.

Άρθρο 28. Αντασφάλιση

1. Στις περιπτώσεις που το TEA−ΥΠΟΙΚ εγγυάται το 
ύψος των παροχών ή το ύψος της επενδυτικής απόδο−
σης, υποχρεούται σε επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη, η 
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη που λαμβάνει 
υπόψη τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων, καθώς και 
το πλήθος των καλυπτόμενων μελών. Η αντασφαλιστι−
κή κάλυψη παρέχεται από εταιρία που διατηρεί άδεια 
διενέργειας αντασφαλιστικών συμβάσεων.

2. Όλες οι αντασφαλιστικές συμβάσεις και συνοπτικό 
σημείωμα με τα βασικά χαρακτηριστικά τους κοινοποι−
ούνται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Κεφάλαιο 7. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Άρθρο 29. Συνυπολογισμός χρόνου διαδοχικής ασφά−
λισης

Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης συνυπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 και 11 του Ν 3029/02 
και την κείμενη νομοθεσία.
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Κεφάλαιο 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 30. Λογιστική Οργάνωση του TEA−ΥΠΟΙΚ

Κάθε θέμα που αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων 
και τη λογιστική οργάνωση του TEA−ΥΠΟΙΚ γενικότερα, 
ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, το κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλι−
σης (Π.Δ. 80/97, ΦΕΚ 68 Α΄, 8−5−97), σε συνδυασμό με τα 
εφαρμοστέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 31. Τροποποίηση του Καταστατικού

Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρό−
ντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνο με απόφαση του 
Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του 
συνόλου των μελών του, ήτοι με την ψήφο τουλάχιστον 
επτά (7) μελών του και με κατάρτιση σχετικού συμ−
βολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους όρους, 
διατάξεις και διαδικασίες που τηρήθηκαν για την ίδρυση 
του TEA−ΥΠΟΙΚ.

Άρθρο 32. Ενοποίηση

1. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειο−
ψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, ήτοι με την 
ψήφο τουλάχιστον επτά (7) μελών του και με κατάρτιση 
σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυνατή 
η ενοποίηση του TEA−ΥΠΟΙΚ με άλλα ομοειδή Ταμεία 
που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέ−
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται 
σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων 
του TEA−ΥΠΟΙΚ.

2. Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή ταμεία απαιτεί−
ται καταχώρηση του νέου Καταστατικού στο μητρώο 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
όπως ο Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή το 
νέο TEA−ΥΠΟΙΚ υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι 
εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο TEA−ΥΠΟΙΚ 
χωρίς διακοπή.

Άρθρο 33. Διάσπαση

Με τους όρους του προηγούμενου άρθρου είναι δυνα−
τή η διάσπαση του TEA−ΥΠΟΙΚ σε περισσότερα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋπο−
θέσεις του νόμου.

Άρθρο 34. Σύσταση ή συμμετοχή σε ομοσπονδίες

1. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλει−
οψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, είναι δυνατή η 
συνεργασία του TEA−ΥΠΟΙΚ με άλλα ομοειδή Ταμεία και 
ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, επιχειρησιακές, κλαδι−
κές ή άλλες, της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και 
επίτευξη των στόχων του TEA−ΥΠΟΙΚ και για την καλύ−
τερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή ή η 
προσχώρηση του TEA−ΥΠΟΙΚ σε ομοσπονδίες ομοειδών 
Ταμείων στην ημεδαπή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 
και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης ομοσπονδίας 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Άρθρο 35. Διάλυση του TEA−ΥΠΟΙΚ

Το Ταμείο διαλύεται:
1. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλει−

οψηφία 3/4 των μελών αυτού α) όταν διαπιστωθεί με 
σχετική αναλογιστική μελέτη ότι το ύψος των αποθε−
ματικών του δεν επαρκεί για να καλύψει τις χρηματοοι−
κονομικές υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων 
και των δικαιούχων παροχών και δεν μπορεί να ληφθεί 
κανένα άλλο πρόσφορο μέτρο με το οποίο να πιθανο−
λογείται η κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων, και β) όταν 
ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των 100.

Άρθρο 36. Εκκαθάριση

1. Τη λύση του TEA−ΥΠΟΙΚ ακολουθεί η εκκαθάριση 
του. Σε περίπτωση διάλυσης του TEA−ΥΠΟΙΚ το προϊόν 
της εκκαθάρισης, στο οποίο ανήκουν και εργοδοτικές 
εισφορές, διανέμεται ανάλογα με την ασφαλιστική 
προσδοκία στους ασφαλισμένους.

2. Το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορίσει 
εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι δύο (2) έως τέσ−
σερα (4) μέλη του Δ.Σ., που ασκούν όλες τις αρμοδιό−
τητες αυτού, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον 
τρόπο της εκκαθάρισης, όπως προβλέπει ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του TEA−ΥΠΟΙΚ. Ο διορισμός των εκκαθα−
ριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση εξουσίας 
των μελών του Δ.Σ.

3. Οι διοριζόμενοι ως εκκαθαριστές οφείλουν από 
την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν 
απογραφή περιουσίας του TEA−ΥΠΟΙΚ και να προβούν 
σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ορθή εφαρμογή 
του άρθρου 8 Ν.3029/02 και των σχετικών Υπουργικών 
Αποφάσεων.

Προσαρτάται στο παρόν, συνοπτικός πίνακας παρο−
χών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, που αναφέρονται στα άρθρα 17 
και 18 του παρόντος καταστατικού, ο οποίος αποτελεί 
παράρτημα αυτού, υπογεγραμμένος από τους εμφανι−
σθέντες και εμένα τη συμβολαιογράφο στις συνολικά 
τέσσερις (4) σελίδες αυτού.. 

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλ−
λομένους την υποχρέωσή τους για δημοσίευση του 
παρόντος σύμφωνα με το ν. 3029/2002.

Γίνεται μνεία ότι, η παρούσα πράξη απαλλάσσεται 
τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι δεν οφείλονται 
δικαιώματα υπέρ του ΕΤΑΑ−ΤΑΝ ή του Τ.Π.Δ.Α., 

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω που συμφώνησαν 
οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτή η πράξη σε φύλλα 
δέκα εννέα (19) και εισπράχθηκαν για αυτό για τέλη και 
δικαιώματά μου συνολικά ευρώ (319,50) εκ των οποίων 
[α) καθαρά δικαιώματα πρωτοτύπου 120,97 €, β) 170,62 
€ δικαιώματα δύο (2) αντιγράφων], καθώς και 0,50€ για 
μεγαρόσημο και λοιπά δικαιώματα 27,41 € και αφού 
τη διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανι−
σθέντες, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το 
υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως 
ο νόμος ορίζει.

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
 Έπονται υπογραφές (Τ.Σ.) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

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

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02004521604100016*
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