
 
 

                                        

 

 

“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Γενικές Διατάξεις 

Άρθρο 1 

 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα 

(α) Με το παρόν Καταστατικό ιδρύεται Ταμείο Επαγγελματικής 

Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μορφή νομικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ N.Π.Ι.Δ.” (εφεξής “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”  ή “ΤΑΜΕΙΟ”). Σε ξενόγλωσσα κείμενα η 

επωνυμία του Ταμείου αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. 

Ειδικότερα, στην αγγλική η επωνυμία του “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι “INTERAMERICAN 

OCCUPATIONAL PENSION FUND”. 

(β) Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” διέπεται από τις διατάξεις 

του Ν. 3029/2002, όπως αυτός ισχύει, από τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις, από 

το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από το παρόν Καταστατικό και 

τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Υπάγεται στην 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

(γ) Έδρα του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι ο Δήμος 

Αθηναίων.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται εντός των 

ορίων του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος 

Καταστατικού.  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν 

υποκαταστήματα και γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 

(δ) Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” εκπροσωπείται δικαστικά ή 

εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή 

περισσότερα μέλη του δικαιούνται να εκπροσωπούν το Ταμείο 

εν γένει ή σε ορισμένες μόνο πράξεις. 

(ε) Η Σφραγίδα του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” φέρει την 

επωνυμία αυτού και το έτος ίδρυσής του.  

Άρθρο 2 

Σκοπός 

1. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” έχει ως σκοπό την παροχή 

στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, 

επαγγελματική ασφαλιστική προστασία, πέραν της παρεχόμενης 

από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τους 

ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους 

γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, 

ασθενείας, διακοπής της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό 

χορηγούνται παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται 

περιοδικώς ή εφάπαξ. 

2. Ειδικότερα, σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ 

παροχής στους ασφαλισμένους με τις προϋποθέσεις και στην 

έκταση που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του παρόντος. 
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Άρθρο 3 

Διάρκεια 

Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” ιδρύεται για αόριστο χρόνο και 

διαλύεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που 

προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Υπαγωγή στην ασφάλιση-Δικαιώματα ασφαλισμένων 

Άρθρο 4 

Υπαγωγή στην ασφάλιση 

1. Στην ασφάλιση του “ΤΕΑ” υπάγεται το απασχολούμενο με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό 

στις εταιρίες “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”, “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.”, 

“ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”, 

“ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”, “ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”, 

“ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ”, “INTERDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, “ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ” και “INTERAMERICAN FINANCE ΠΑΡΟΧΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.” και οι 

δικηγόροι που παρέχουν στις παραπάνω εταιρίες τις υπηρεσίες 

τους με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τους όρους των 

άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού. Οι παραπάνω  

εταιρίες θα αποκαλούνται εφεξής “χρηματοδοτούσες 



 
 
 
 
 
 
 
 

επιχειρήσεις” και θα καταβάλλουν τις εισφορές που ορίζονται 

στο παρόν Καταστατικό. 

2. Η υπαγωγή στην ασφάλιση προϋποθέτει αίτηση εισδοχής του 

υποψήφιου μέλους με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η 

αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, 

πρωτοκολλείται και εισάγεται προς έγκριση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την υποβολή της 

αίτησης, συνεδρίασή του αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του 

αιτούντος ως μέλους στο Ταμείο. Η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται 

στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα πέντε (15) ημερών.  

4. Η υπαγωγή στο “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι προαιρετική 

και η ιδιότητα του μέλους δεν εξαρτιέται από τη συμμετοχή του 

ενδιαφερομένου σε συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελματική 

ένωση εργαζομένων.  

5. Η ιδιότητα του μέλους αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου 

μήνα από την ημερομηνία της απόφασης εισδοχής και 

συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος 

Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

(συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν Παραρτημάτων αυτού), 

καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Άρθρο 5 

Μητρώο μελών 

1. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” τηρεί Μητρώο Μελών σε 

ηλεκτρονική μορφή, όπου καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα 
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στοιχεία τους και ιδίως τα παρακάτω: 

(α) Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και αριθμός 

φορολογικού μητρώου. 

(β) Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Αριθμός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

(γ) Η επωνυμία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, όπου 

απασχολείται το μέλος. 

(δ) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν καταβάλλει 

το μέλος μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) συνεχών μηνών 

εργασίας σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση, καθώς και ο χρόνος 

καταβολής τους. 

(ε) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει το 

μέλος πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) συνεχών μηνών 

εργασίας σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση, καθώς και ο χρόνος 

καταβολής τους. 

(στ) Τα ποσά των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και ο 

χρόνος καταβολής τους. 

(ζ) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ατομικού λογαριασμού του 

μέλους. 

(η) Το απογραφικό δελτίο μέλους που συμπληρώνεται κατά την 

υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο αριθμός μητρώου μέλους και 

η ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας του μέλους.  

2. Τα νέα μέλη παίρνουν, κάθε φορά, τον επόμενο αριθμό 

μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και 

διαγραφέντες ή αποβιώσαντες ασφαλισμένοι. Το Ταμείο τηρεί, 

επίσης, Μητρώο Διαγραφέντων και Αποβιωσάντων, ενώ με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθιερωθεί 

επιβοηθητικά και Αλφαβητικό Μητρώο Μελών. 

3. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους (ΑΦΑΜΕΛ), 



 
 
 
 
 
 
 
 

με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Ασφαλισμένων, όπου 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με το μέλος έγγραφα τόσο κατά 

την εγγραφή του όσο και μετέπειτα.   

Άρθρο 6 

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους 

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει, στις περιπτώσεις που:  

 (α) Το μέλος ζητεί τη διαγραφή του (κατά το άρθρο 7 παρ. 10 

του Ν. 3029/02). 

(β) Το μέλος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο 

Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

(γ) Το μέλος θεμελιώσει δικαίωμα εφάπαξ παροχής και το 

ασκήσει με αίτησή του προς το Ταμείο, τηρώντας τις νόμιμες 

προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. 

(δ) Το μέλος στερηθεί μιας αναγκαίας κατά το νόμο ή το παρόν 

Καταστατικό προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση 

της ιδιότητας του μέλους. 

2. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται και σε 

περίπτωση σπουδαίου λόγου, ύστερα από αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδίως στις 

περιπτώσεις που το μέλος:  

(α) Παύει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από το νόμο, το 

Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

(β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για τη 

μείωση των συνεπειών του. 

(γ) Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με τις 

απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το “ΤΕΑ”, θέτοντας σε 

κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύρυθμη λειτουργία του. 
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(δ) Προβεί σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του 

“ΤΕΑ”.  

(ε) Παραπλανήσει τα όργανα του “ΤΕΑ”  ως προς τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε ασφαλιστική 

παροχή από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την 

ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και ισχύει 

άμεσα.  

Άρθρο 7 

Δικαιώματα των μελών 

1. Όλα τα μέλη του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” δικαιούνται ίσης 

μεταχείρισης. 

2. Κάθε μέλος δικαιούται ενημέρωσης από το “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, ιδίως ως προς:  

(α) Τα επιμέρους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του 

Ταμείου. 

(β) Τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της 

ασφαλιστικής του σχέσης. 

(γ) Τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθεστώς 

ασφάλισής του στο Ταμείο. 

(δ) Τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.     

Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης από μέλος 

ή δικαιούχο παροχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να 

περιορίζει εύλογα την ανωτέρω ενημέρωση. 

3. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” έχει υποχρέωση να δημοσιεύει 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια εφημερίδα 

πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία οικονομική, τις 



 
 
 
 
 
 
 
 

οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των 

ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής 

Αναλογιστικής Αρχής 

4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα υποβολής προς το “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” αιτήσεων για τη χορήγηση διάφορων 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται 

αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο για την επεξεργασία τους.  

5. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να χορηγεί στα μέλη ετησίως, με 

δική του δαπάνη, βεβαίωση για τις προσωπικές εισφορές τους 

κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους, καθώς και γραπτή 

ενημέρωση για τα ποσά των ατομικών τους λογαριασμών κατά 

την ίδια ημερομηνία.  

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις μελών 

1. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 

της σχετικής νομοθεσίας, του Καταστατικού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις αποφάσεις των οργάνων 

του. 

2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν, ως μηνιαία 

συνδρομή, στο Ταμείο, το ποσό των δύο (2,00) Ευρώ ανά μισθό 

που λαμβάνουν από τις “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις”  

(δηλαδή για κάθε ένα από τους δέκα τέσσερις (14) μισθούς) και 

παρέχουν εντολή στον εργοδότη τους να παρακρατά και να 

αποδίδει στο Ταμείο το ποσό της συνδρομής από κάθε μισθό. Σε 

περίπτωση διακοπής της μισθοδοσίας λόγω αποχώρησης από τη 



 5ο φύλλο του υπ' αριθμόν                  συμβολαίου  
 

χρηματοδοτούσα επιχείρηση, το μέλος του Ταμείου υποχρεούται 

να καταβάλει εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους εφάπαξ το 

ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή (14 x 2,00 = 28,00 

ευρώ), άλλως το ποσό αυτό παρακρατείται από το κεφάλαιο του 

μέλους. Οι εν λόγω συνδρομές των μελών αποτελούν 

συνεισφορά τους στο αποθεματικό λειτουργίας του Ταμείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

Διοίκηση 

Άρθρο 9 

Όργανα διοίκησης 

Όργανα διοίκησης του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”  είναι: 

1) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), 

2) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 

3) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

Άρθρο 10 

Γενική Συνέλευση: Αρμοδιότητες 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τόσο τα 

μέλη, όσο και τη διοίκηση του “ΤΕΑ”.  

2. H Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Εκλέγει τα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα υπόλοιπα τρία (3) ορίζονται από τις χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. 

(β) Ανακαλεί ή παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που 

εκλέγονται από αυτή. 

(γ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, εφόσον 

έχει συγκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο 

άρθρο 11 του παρόντος.  

(δ) Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα Ταμεία 

Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος, για τη σύσταση 

Ομοσπονδιών και Ενώσεων με αυτά τα Ταμεία ή για τη 

συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες Ομοσπονδίες και Ενώσεις 

Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

(ε)  Αποφασίζει για τη διάσπαση ή τη διάλυση του Ταμείου. 

(στ) Διορίζει εκκαθαριστές. 

(ζ) Εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

3. Για τα υπόλοιπα θέματα διοίκησης του Ταμείου αποφασίζει το 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 11 

Γενική Συνέλευση: Σύγκληση 

1. Το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ. υποχρεωτικά δύο (2) μήνες πριν από 

τη λήξη της θητείας του. Με την επιφύλαξη της διάταξης του 

επόμενου εδαφίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ., 

εφόσον το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του ή το ένα τρίτο 

(1/3) των μελών του Ταμείου με αίτηση προς τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση, για τη σύγκληση Γ.Σ. με θέματα: α) την 

τροποποίηση του Καταστατικού ως προς τη σύσταση νέων 

κλάδων, β) τη μερική ή ολική τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 17 του παρόντος, γ) τη μερική ή ολική τροποποίηση του 

άρθρου 21 του παρόντος, με εξαίρεση τη μείωση της εισφοράς 

των “χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων”, δ) την ενοποίηση του 

Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε) τη μερική ή ολική 

τροποποίηση της παρούσης παραγράφου, απαιτείται να έχει 

προηγηθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστο 
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πέντε (5) μελών του. 

2. Η Γ.Σ. συνέρχεται εντός τριάντα (30) ημερών από την 

επίδοση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. των παραπάνω αιτήσεων 

σύγκλησης. Η πρώτη Γ.Σ. μετά την ίδρυση του Ταμείου θα 

συνεδριάσει με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή 

των τεσσάρων (4) από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ., τα οποία 

εκλέγονται από τη Γ.Σ.  

3. Η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ. προς τα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία συνεδρίασής της. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε 

εμφανή σημεία στα γραφεία του Ταμείου και αποστέλλεται προς 

όλα τα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Αυτή 

περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης, καθώς και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

4. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν στις Γ.Σ. 

αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους (κάθε εκπρόσωπος μπορεί 

να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος του Ταμείου), δυνάμει γραπτής 

εξουσιοδότησης αρμόδια θεωρημένης. 

5. Κατά την έναρξη της Γ.Σ. τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν 

Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο 

τις κυριότερες συζητήσεις και όλες τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

Άρθρο 12 

Γενική Συνέλευση: Απαρτία-Πλειοψηφία-Aποφάσεις 

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον 

παρίσταται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του 

Ταμείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., συγκαλείται 

νέα με τα ίδια ακριβώς θέματα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

την προηγουμένη. Πρέπει τότε να προηγηθούν προσκλήσεις πριν 

από δέκα (10) ημέρες και υπάρχει απαρτία και έγκυρη 



 
 
 
 
 
 
 
 

συνεδρίαση κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση 

οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών του 

Ταμείου.   

2. Κατ’ εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων:  

(α) τροποποίησης του Καταστατικού,  

(β) ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής 

Ασφάλισης, 

(γ) σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα ομοειδή 

Ταμεία, 

(δ) διάσπασης ή διάλυσης του Ταμείου, 

η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών. Αν δεν επιτευχθεί 

τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

Βρίσκεται τότε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον 

παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) των 

μελών.  

Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι 

με την αμέσως παραπάνω διαδικασία και βρίσκεται σε απαρτία 

συνεδριάζοντας έγκυρα και αποφασίζοντας, αν παρίσταται 

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών. 

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

των παριστάμενων μελών. Εξαιρετικά οι παραπάνω, στην 

παράγραφο 2, αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία 

δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων. 

Άρθρο 13 

Διοικητικό Συμβούλιο: Σύνθεση-Θητεία-Εκλογή 
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1. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” διοικείται από επταμελές Δ.Σ. 

Τα τρία (3) τακτικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από τις 

“χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις”, με κοινό έγγραφό τους. Σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι “χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις” δεν υποδείξουν τα μέλη του Δ.Σ. με κοινό 

έγγραφο, τότε αυτά ορίζονται από μόνη την 

“ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΖΩΗΣ Α.Ε.”. Τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη του Δ.Σ. και τα 

αναπληρωματικά τους εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μελών του 

Ταμείου.  

2. Η θητεία των μελών είναι τετραετής.   

3. Τόσο τα τρία (3) μέλη, που εκπροσωπούν τις 

“χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις”, όσο και τα τέσσερα (4) μέλη, 

που εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους του Ταμείου, μπορούν 

να οριστούν ή επανεκλεγούν, αντίστοιχα. 

4. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο 

περισσότερα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ.   

5. Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπροσωπούν τις χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις ανακαλούνται από αυτές οποτεδήποτε και 

αντικαθίστανται από άλλα που ορίζουν οι χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις. 

6. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης για 

οποιοδήποτε λόγο ενός μέλους του Δ.Σ. που εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση, η θέση του καταλαμβάνεται από το κατά 

σειράν επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Αν υπάρξει κενή θέση 

τακτικού μέλους του Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση και έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών 

μελών, διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες για την πλήρωση των 

κενών θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών μελών εντός δύο 



 
 
 
 
 
 
 
 

(2) μηνών. Τα μέλη που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση 

προς αντικατάσταση των μελών που εξέπεσαν, απεβίωσαν ή 

αποχώρησαν, εκλέγονται για το υπόλοιπο της θητείας εκείνων 

που αντικαθιστούν. 

7. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης για 

οποιοδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται από τις 

χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις, η θέση του καταλαμβάνεται από 

το πρόσωπο που θα ορίσουν οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

8. Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους στο 

Ταμείο. 

Άρθρο 14 

Διοικητικό Συμβούλιο: Αρμοδιότητες 

1. Το Δ.Σ. αποτελεί όργανο γενικής αρμοδιότητας του Ταμείου. 

Σ’ αυτό υπάγεται, σε περίπτωση αμφιβολίας, κάθε θέμα που 

αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και τη 

γενικότερη επιδίωξη των σκοπών του Ταμείου.  

2. Το Δ.Σ. ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών 

που ορίζονται στο νόμο, στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας.  

3. Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

(α) Μεριμνά για το σχηματισμό του μαθηματικού αποθέματος 

της εφάπαξ παροχής του “ΤΕΑ” και για την κάλυψή του με  

ασφαλιστική τοποθέτηση. Επενδύει την περιουσία του Ταμείου,  

κατά το άρθρο 27 του παρόντος, χαράσσει την επενδυτική 

πολιτική  του. 

(β) Αποφασίζει την εγγραφή μελών στο Ταμείο, κατά το άρθρο 
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4 του παρόντος. 

(γ) Αποφασίζει τη διαγραφή μελών του Ταμείου, κατά το άρθρο 

6 του παρόντος. 

(δ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, καθώς 

και την ετήσια έκθεση διοίκησης του Ταμείου. 

(ε) Εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς 

αποτελεσμάτων χρήσεων. 

(στ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην “Εθνική Αναλογιστική Αρχή”  

τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 7 

παρ. 18 Ν. 3029/02 και από την απόφαση 

Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 του Υφυπουργού Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

(ζ) Χορηγεί με δαπάνη του Ταμείου βεβαίωση στα μέλη του για 

τις προσωπικές εισφορές τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους και έγγραφη ενημέρωση για τα ποσά των ατομικών τους 

λογαριασμών κατά την ίδια ημερομηνία. 

(η) Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά τη λειτουργία του 

Ταμείου 

(θ) Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά μέλους του Δ.Σ. που το 

ζημίωσε. 

(ι) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου. 

Εγκρίνει συνεργασίες με οικονομικούς και νομικούς 

συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς κ.ά. 

(κ) Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και 

παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. 

(λ)  Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους. 

(μ) Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου ή και 

τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του. 

(ν) Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των 



 
 
 
 
 
 
 
 

σκοπών του Ταμείου. 

Άρθρο 15 

Διοικητικό Συμβούλιο: Αρχαιρεσίες 

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των 4 μελών του Δ.Σ. από τη 

Γ.Σ. διεξάγονται από τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με 

την παρουσία νομίμως διοριζόμενου Δικαστικού Αντιπροσώπου. 

Εάν κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών δεν 

εμφανιστεί Δικαστικός Αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες 

διεξάγονται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

2. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται, 

μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γ.Σ. με μυστική 

ψηφοφορία. 

3. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να 

συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι. 

4. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. 

υποβάλλουν σχετική αίτηση προς αυτό τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.  

5. Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Δ.Σ. συντρέχει στο πρόσωπο 

όσων: 

(α) δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας τους, 

(β) παραπέμφθηκαν με οριστικό βούλευμα για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, 

δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά 

των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. 

6. Το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει βάσει των αιτήσεων 

πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ. κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. 
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Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των 

αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα γραφεία του 

Ταμείου με μέριμνα του Δ.Σ. 

7. Η ψηφοφορία διεξάγεται κατά την ημερομηνία που ορίζεται 

από τη Γ.Σ. και εντός τριών (3) μηνών από τη σύγκλησή της. 

8. Τα μέλη μπορούν να θέσουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς 

προτίμησης.  

9. Μετά το πέρας της διαλογής η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή ανακηρύσσει τα αναδειχθέντα 4 τακτικά μέλη του Δ.Σ. 

και ως αναπληρωματικά μέλη το σύνολο των υπόλοιπων 

υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με 

κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή. 

10. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για 

τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται 

από τα μέλη της και μαζί με τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις 

αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδεται στο μέλος του Δ.Σ. που έλαβε 

τις περισσότερες ψήφους προτίμησης προς φύλαξη στο αρχείο 

του Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στα 

γραφεία του Ταμείου και κοινοποιείται στα μέλη του 

απερχόμενου Δ.Σ.  

Άρθρο 16 

Διοικητικό Συμβούλιο: Συγκρότηση-Παράδοση-Παραλαβή 

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να 

ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν 

δε στις ίδιες περιπτώσεις, αντικαθιστά μετά από απόφαση του 

Δ.Σ. ένα άλλο μέλος του Δ.Σ.  



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο, μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, τα 

βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του “ΤΕΑ”.  

3. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρότηση του 

νέου Δ.Σ.  σε σώμα και την παράδοση σε αυτό της διοίκησης και 

της διαχείρισης, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του 

απερχόμενου Δ.Σ. 

Άρθρο 17 

Διοικητικό Συμβούλιο: Συνεδριάσεις-Απαρτία-Πλειοψηφία 

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα. Έκτακτα 

συνεδριάζει, όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του 

Προέδρου ή όταν το ζητήσουν, με αίτησή τους προς τον 

Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστο μέλη του για συγκεκριμένα 

θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου 

στην αίτηση. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να ορίσει 

συνεδρίαση Δ.Σ. με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Αν 

υπάρχει έλλειψη απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό 

συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη 

της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.   

2. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋποθέτει 

έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία 

αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με 

διαδικασία που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. 

3. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, 

οφείλει να ειδοποιήσει τον Πρόεδρο, διαφορετικά θεωρείται 
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αδικαιολογήτως απών. 

4. Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις 

(3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως από 

την ιδιότητα αυτή.    

5. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του 

παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν 

παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. 

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του 

παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Η λήψη 

αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή ψηφοφορία.  

7. Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν 

παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) μέλη, προκειμένου να 

αποφασίσει: 

(α) την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των πάσης 

φύσεως εξόδων και δαπανών του Ταμείου. 

(β) την τοποθέτηση-επένδυση των κεφαλαίων του Ταμείου. 

(γ) την κατανομή των πόρων των παρ. (ε), (στ) και (η) του 

άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού είτε στο αποθεματικό 

παροχών, είτε στο αποθεματικό λειτουργίας και 

(δ) τη σύγκληση Γ.Σ. με θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο 3 

της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος, δηλαδή: (αα) 

την τροποποίηση του Καταστατικού ως προς τη σύσταση νέων 

κλάδων, (ββ) τη μερική ή ολική τροποποίηση της παρούσας 

παραγράφου, (γγ) τη μερική ή ολική τροποποίηση του άρθρου 

21 του παρόντος, με εξαίρεση τη μείωση εισφοράς των 

χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων, (δδ) τη μερική ή ολική 

τροποποίηση του εδαφίου 3 του άρθρου 11 του παρόντος 

Καταστατικού και  (εε) την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα 



 
 
 
 
 
 
 
 

ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. 

για τα αμέσως παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία 

τουλάχιστον πέντε (5) μελών του. 

(ε) την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

8. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία  υπογράφονται 

από όλα τα μέλη που παραστάθηκαν. 

9. Λοιπά θέματα διοίκησης του “ΤΕΑ” (λ.χ. σύγκληση 

συνεδριάσεων, αποφάσεις, πρακτικά, εκπροσώπηση, 

αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, μεταβίβαση 

εξουσιών, ευθύνη των μελών της διοίκησης, λειτουργικά έξοδα 

των οργάνων διοίκησης, άδειες διευκολύνσεων των μελών της 

διοίκησης κλπ), δύνανται να ορίζονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

Άρθρο 18 

Διοικητικό Συμβούλιο: Ευθύνη μελών 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια και 

ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά τη 

διοίκηση των υποθέσεών του. Το βάρος απόδειξης της 

επιμέλειας έχει το μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν 

ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση, κατά 

την οποία δεν παρίσταντο ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή 

παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους 

καταγράφηκε στο σχετικό πρακτικό. 

2. Το Ταμείο δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του προς 

αποζημίωση κατά μέλους του Δ.Σ. ή να συμβιβασθεί μόνο μετά 
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την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον 

εφόσον συγκατατίθεται η Γ.Σ. 

Άρθρο 19 

Ελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι 3μελής. Ένα (1) μέλος της 

ορίζεται από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις με κοινό 

έγγραφό τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι 

“χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις” δεν ορίσουν το μέλος της 

Ελεγκτικής Επιτροπής με κοινό έγγραφο, τότε αυτό ορίζεται από 

μόνη την “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Ε.Ε. 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου. Η 

εκλογή των μελών της Ε.Ε. από τη Γενική Συνέλευση γίνεται 

ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. από τη Γ.Σ.. Η 

θητεία των μελών είναι τετραετής. Μέλη της μπορεί να είναι 

μέλη του Ταμείου, ή και τρίτοι. Το μέλος της Ε.Ε. δεν δύναται 

να είναι και μέλος Δ.Σ. του Ταμείου. 

2. Έργο της Ε.Ε. είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων 

του Δ.Σ. ως και ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του 

Ταμείου. 

3. Κατά τον έλεγχο διαχείρισης του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”  

το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. κάθε σχετικό 

στοιχείο ή έγγραφο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

Πόροι του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” 

Άρθρο 20 

Πόροι 

Πόροι του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι:  

(α) Οι τακτικές και οι τυχόν έκτακτες εισφορές των 



 
 
 
 
 
 
 
 

“χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων”. 

(β) Οι εισφορές των μελών που εργάζονται στις 

χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 

δώδεκα (12) συνεχών μηνών. 

(γ) Οι εισφορές των εργαζομένων στις “χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις”, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) 

μήνες συνεχούς εργασίας σε αυτές και επιθυμούν να καταστούν 

μέλη στο Ταμείο. 

(δ) Οι πρόσοδοι περιουσίας του Ταμείου. 

(ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων και αποθεματικών.  

(στ) Δωρεές-κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου.  

(ζ) Κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το Ταμείο. 

(η) Οι συνδρομές των μελών 

(θ) Κάθε άλλου είδους έσοδο. 

(ι) Η καταβολή εκ μέρους των αφ’ ετέρου εδώ συμβαλλομένων 

εταιριών των λειτουργικών εξόδων για την πρώτη δεκαετή 

λειτουργία του Ταμείου (υπ’ αριθμόν 7.888/20-3-2009 

συμβόλαιο υπόσχεσης χρηματικής παροχής της 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελεονόρας Μουλοπούλου-Κρεμαλή. 

Οποιοδήποτε έσοδο του Ταμείου προέρχεται από τους πόρους 

των παρ. (στ), (ζ) και (θ) κατανέμεται είτε στο αποθεματικό 

παροχών, είτε στο αποθεματικό λειτουργίας με απόφαση του 

Δ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. 

Άρθρο 21 

Τακτικές εισφορές των “Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων” 

Η τακτική εισφορά κάθε “χρηματοδοτούσας επιχείρησης” για 
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κάθε εργαζόμενό της, που συνδέεται με αυτή με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και για κάθε 

Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής, που έχει συμπληρώσει 

δώδεκα (12) συνεχείς μήνες εργασίας σε αυτήν, ορίζεται σε 

ποσοστό 6,25%, υπολογιζόμενο σε όλες τις τακτικές μικτές 

μηνιαίες αποδοχές τους (δηλαδή δέκα τέσσερις (14) 

συμφωνημένους ονομαστικούς μισθούς, εξαιρουμένων των 

αμοιβών για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία τις 

Κυριακές και  αργίες και των οποιωνδήποτε έκτακτων αμοιβών).  

Οι εισφορές αποδίδονται από κάθε χρηματοδοτούσα επιχείρηση  

απευθείας στο “ΤΕΑ” κάθε μήνα, ταυτόχρονα με την καταβολή 

των αντίστοιχων μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων και 

Δικηγόρων. Οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν 

καμία εισφορά για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν 

συμπληρώσει δώδεκα (12) συνεχείς μήνες απασχόλησης σε 

αυτές. 

Άρθρο 22 

Εισφορές των μελών που απασχολούνται στις 

“χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις” 

1. Εργαζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες 

συνεχούς εργασίας σε “χρηματοδοτούσα επιχείρηση”, εφόσον 

επιθυμεί να ασφαλιστεί υποχρεούται να καταβάλλει τακτικές 

εισφορές, υποβάλλοντας σχετική δήλωση προς το “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) 

συνεχών μηνών εργασίας στις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις. 

Οι εισφορές αυτές ορίζονται ως οποιοδήποτε ακέραιο ποσοστό 

επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μέλους από ένα επί 

τοις εκατό (1%) μέχρι και δέκα επί τοις εκατό (10%). Στην 

περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος εξουσιοδοτεί την εργοδότριά 



 
 
 
 
 
 
 
 

του χρηματοδοτούσα επιχείρηση να παρακρατεί το ποσό της 

εισφοράς από τις τακτικές αποδοχές του και να το αποδίδει στο 

“ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”  εντός προθεσμίας που θα θέσει το 

Δ.Σ., η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την ημερομηνία της μισθοδοσίας. 

2. Εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) συνεχείς 

μήνες εργασίας σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση δικαιούται να 

καταβάλλει τακτικές προαιρετικές εισφορές υποβάλλοντας 

σχετική δήλωση προς το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” στην αρχή 

κάθε ημερολογιακού έτους. Οι εισφορές αυτές ορίζονται ως 

οποιοδήποτε ακέραιο ποσοστό επί των τακτικών μικτών 

μηνιαίων αποδοχών του μέλους από ένα επί τοις εκατό (1%) 

μέχρι και δέκα επί τοις εκατό (10%). Στην περίπτωση αυτή ο 

εργαζόμενος εξουσιοδοτεί την εργοδότριά του χρηματοδοτούσα 

επιχείρηση να παρακρατεί το ποσό της εισφοράς από τις 

τακτικές αποδοχές του και να το αποδίδει στο “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” εντός προθεσμίας που θα θέσει το Δ.Σ, η 

οποία δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία της μισθοδοσίας.  

3. Σε περίπτωση διακοπής της μισθοδοσίας, λόγω αποχώρησης 

του εργαζομένου από την χρηματοδοτούσα επιχείρηση, διατηρεί 

το δικαίωμα καταβολής τακτικών προαιρετικών εισφορών (το 

ύψος των οποίων θα γνωστοποιείται με σχετική δήλωση προς το 

“ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” στην αρχή κάθε ημερολογιακού 

έτους) και το δικαίωμα της έκτακτης ετήσιας εισφοράς σύμφωνα 

με τα παρακάτω . 

4. Κάθε μέλος δικαιούται να καταβάλει μία φορά το χρόνο 
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έκτακτη προαιρετική εισφορά, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση 

προς το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, ύψους, κατ’ ελάχιστον, 

χιλίων (1.000,00) Ευρώ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

Παροχές 

Άρθρο 23 

Εφάπαξ παροχή 

1. Ως εφάπαξ παροχή ορίζεται το σύνολο του ατομικού 

λογαριασμού του μέλους όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά 

τη χρονική στιγμή της πληρωμής, από τις τακτικές εισφορές της 

“χρηματοδοτούσας επιχείρησης”, τις τυχόν έκτακτες εισφορές 

της “χρηματοδοτούσας επιχείρησης”, τις τακτικές εισφορές του 

μέλους πριν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες συνεχούς 

εργασίας σε “χρηματοδοτούσα επιχείρηση”, τις προαιρετικές 

εισφορές του μέλους μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών 

συνεχούς εργασίας σε “χρηματοδοτούσα επιχείρηση”, τις τυχόν 

έκτακτες εισφορές του μέλους, τις κατανομές υπέρ του 

αποθεματικού παροχών κατά το άρθρο 20 του παρόντος 

Καταστατικού, καθώς και από τις αποδόσεις επενδύσεων, τόσο 

των εισφορών, όσο και του ήδη σχηματισμένου λογαριασμού. 

2. Κάθε μέλος δικαιούται την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέξει 

στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους ηλικίας, 

ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας.  

(β) Συνταξιοδότηση (πλήρης ή μειωμένη) από τον κύριο 

ασφαλιστικό φορέα.  

(γ) Συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης στο “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”. 

(δ) Ανικανότητα για εργασία και δικαίωμα σύνταξης αναπηρίας 



 
 
 
 
 
 
 
 

από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 

(ε) Θάνατος του ασφαλισμένου, οπότε η παροχή καταβάλλεται 

στους δικαιούχους και σε περίπτωση που δεν έχουν οριστεί 

δικαιούχοι στους νόμιμους κληρονόμους του. 

3. Σε περίπτωση αποχώρησης του μέλους, για οποιονδήποτε 

λόγο, από “χρηματοδοτούσα επιχείρηση” πριν αποκτήσει 

δικαίωμα εφάπαξ παροχής, αυτή παύει να του καταβάλλει την 

τακτική εισφορά, που ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλά 

αυτός, εφόσον δεν μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο 

“ΤΕΑ”, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους, ανεξάρτητα από το 

εάν θα καταβάλλει στο εξής προαιρετικές εισφορές. Και στην 

περίπτωση αυτή, η εφάπαξ παροχή θα καταβληθεί μετά τη 

συμπλήρωση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις της αμέσως 

προηγούμενης παραγράφου. 

4. Στην περίπτωση που το μέλος λάβει την εφάπαξ παροχή του, 

αλλά εξακολουθεί να εργάζεται στην “χρηματοδοτούσα 

επιχείρηση”, παύει να είναι μέλος του “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” και η χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν 

καταβάλλει πλέον εισφορές για αυτόν. 

5. Σε περίπτωση που το μέλος δεν ασκήσει το δικαίωμά του για 

εφάπαξ παροχή με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου 

(58ου) έτους της ηλικίας ή με τη συμπλήρωση είκοσι (20) χρόνων 

ασφάλισης στο Ταμείο και εξακολουθεί να εργάζεται στη 

χρηματοδοτούσα επιχείρηση, τότε, αυτή εξακολουθεί να του 

καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο μέχρι τη συνταξιοδότησή του 

από το φορέα κύριας ασφάλισης.  

Άρθρο 24 
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Διαδοχική ασφάλιση 

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα “ΤΕΑ”  

της Ελλάδας ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 10 και 11 του Ν. 

3029/02 και των κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

Οικονομική διαχείριση-Λογιστική οργάνωση-Ασφαλιστική 

τοποθέτηση - Επενδύσεις 

Άρθρο 25 

Οικονομική διαχείριση 

1. Το οικονομικό σύστημα που θα ακολουθηθεί είναι το 

κεφαλαιοποιητικό. 

2. Για κάθε οικονομική συναλλαγή το “ΤΕΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις 

υπογραφές δύο εκπροσώπων που εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. 

Ο ένας θα είναι μέλος του Δ.Σ. που έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ. και 

ο άλλος μέλος του Δ.Σ. που έχει οριστεί από τις 

χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις.  

3. Υποχρεωτικός έλεγχος του Ταμείου από ορκωτούς ελεγκτές 

διενεργείται μια φορά το χρόνο, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. ή της 

Ε.Ε. μπορεί να διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς 

λογιστές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

4. Η οικονομική χρήση του “ΤΕΑ” είναι δωδεκάμηνης 

διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

5. Το Ταμείο υποβάλλει ετησίως μέχρι την 31η Μαρτίου στην 

“Εθνική Αναλογιστική Αρχή”: 



 
 
 
 
 
 
 
 

α. Ισολογισμό.  

β. Λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε κίνδυνο-

παροχή. 

γ. Ετήσια έκθεση διοίκησης. 

δ. Αναλογιστική έκθεση. 

ε. Έκθεση ορκωτών λογιστών.   

6. Το Ταμείο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 

μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μια 

οικονομική εφημερίδα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα 

πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα 

ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 

Άρθρο 26 

Λογιστική οργάνωση 

1. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία που 

τηρούνται καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.  

2. Ως προς τη λογιστική οργάνωση εφαρμόζονται οι ελληνικοί 

νόμοι, οι κατευθύνσεις της “Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής”  και 

το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Λαμβάνεται ιδίως υπόψη το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΠΔ 80/97, ΦΕΚ 68 Α΄, 8-5-97), 

σε συνδυασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά 

ισχύουν κάθε φορά. 

3. Ειδικότερα, θέματα που αφορούν την τήρηση λογιστικών 

βιβλίων και γενικότερα τη λογιστική οργάνωση του Ταμείου 

ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.  

Άρθρο 27 

Ασφαλιστική τοποθέτηση-Επενδύσεις 
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1. Για τον υπολογισμό και την κάλυψη με ασφαλιστική 

τοποθέτηση των αποθεματικών, καθώς και για τις επενδύσεις, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15, (όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 3385/2009) και 16 Ν. 

3029/02, οι κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου 

εκδιδόμενες Υπουργικές Αποφάσεις και οι κανόνες του 

Κοινοτικού Δικαίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.  Εφαρμόζονται, 

ειδικότερα, οι αρχές της συνετής, συντηρητικής διαχείρισης, της 

διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε 

να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η 

διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του βαθμού επικινδυνότητας του 

χαρτοφυλακίου.  

2. Το Ταμείο δεν παρέχει στα μέλη του καμία επενδυτική ή 

βιομετρική εγγύηση. Για το λόγο αυτό απαλλάσσεται από τη 

συγκρότηση περιθωρίου φερεγγυότητας. 

3. Το Ταμείο συνεργάζεται με εξειδικευμένο αναλογιστή και 

νομικό σύμβουλο για την παρακολούθηση και την υποστήριξη 

των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και για την προετοιμασία 

των ετήσιων εκθέσεων προς έγκριση από την “Εθνική 

Αναλογιστική Αρχή”. 

Άρθρο 28 

Μαθηματικά αποθέματα 

1. Τα μαθηματικά αποθέματα αντιστοιχούν στο σύνολο των 

συσσωρευμένων υποχρεώσεων του Ταμείου, όπως αυτές 

απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.  

2. Υπολογίζονται αναλογιστικώς με βάση τα έτη ασφάλισης, το 

σύνολο των καταβληθεισών εισφορών και τις επιτευχθείσες 

αποδόσεις από τις επενδύσεις των ατομικών λογαριασμών των 



 
 
 
 
 
 
 
 

σφαλισμένων, όπως αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

Αναδιαρθρώσεις του Ταμείου 

Άρθρο 29 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνο 

με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα περί 

αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας οριζόμενα στα άρθρα 11 

παρ. 1 και 12 παρ. 2 του παρόντος και με κατάρτιση 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους όρους και τις 

διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την ίδρυση του Ταμείου.  

Άρθρο 30 

Ενοποίηση 

1. Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 παρ. 2 του παρόντος και 

με κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυνατή η 

ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή που λειτουργούν στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ εφόσον 

τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη ή προάσπιση των 

στόχων του Ταμείου και την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής 

του πολιτικής. 

2. Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή Ταμεία απαιτείται 

καταχώρηση του τροποποιημένου Καταστατικού στο σχετικό 

Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

όπως ο νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή ο νέος φορέας 
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υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται 

από το ενοποιημένο “ΤΕΑ” χωρίς διακοπή. 

Άρθρο 31 

Διάσπαση 

Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούμενου άρθρου 

είναι δυνατή η διάσπαση του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” σε 

περισσότερα Ταμεία (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι σχετικές 

νόμιμες προϋποθέσεις.  

Άρθρο 32 

Συνεργασία ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες 

1. Με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα 

περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας οριζόμενα, είναι 

δυνατή η συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή 

Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, επιχειρησιακού, κλαδικού ή 

άλλου επιπέδου, της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη ή προάσπιση 

των στόχων του Ταμείου. 

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή ή η 

προσχώρηση του Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων 

(ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και η πρωτοβουλία σύστασης 

αντίστοιχης Ομοσπονδίας ΤΕΑ, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 

Διάλυση-Εκκαθάριση του Ταμείου 

Άρθρο 33 

Διάλυση 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. Το Ταμείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται 

κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος.  

2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου το προϊόν της 

εκκαθάρισης διανέμεται σε κάθε μέλος το σύνολο του ατομικού 

λογαριασμού του, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 23 και όπως 

αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία διάλυσης του 

“ΤΕΑ”. Σε περίπτωση που προκύπτει πλεόνασμα από τους 

πόρους των παραγράφων (ε), (στ), (η) του άρθρου 20, αυτό 

διανέμεται στα μέλη ανάλογα με τον ατομικό τους λογαριασμό.  

Άρθρο 34 

Εκκαθάριση 

1. Τη διάλυση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάρισή του. Η Γ.Σ. 

στην απόφαση διάλυσης του Ταμείου ορίζει και τους 

εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι από τρεις (3) μέχρι 

πέντε (5), καθώς και την αμοιβή τους. 

2. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., 

όπως αυτές τυχόν περιορίζονται με την απόφαση της Γ.Σ., με 

την οποία οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται. 

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της 

περιουσίας του Ταμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεών του, να συντάξουν ισολογισμό και να προβούν σε 

κάθε απαραίτητη ενέργεια μεριμνώντας για την εφαρμογή του 

άρθρου 8 Ν. 3029/02 και των σχετικών Υπουργικών 

Αποφάσεων. Εάν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα 

(1) έτος, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού 

για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν οι 

εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 
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4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση περάτωση 

των εκκρεμών υποθέσεων του Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα 

της περιουσίας του, σε εξόφληση των χρεών και σε είσπραξη 

των απαιτήσεών του. Μπορούν, επίσης, να ενεργήσουν και νέες 

πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται οι σκοποί της 

εκκαθάρισης. 

5. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβούν σε εκποίηση 

ακινήτων, η τιμή πώλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο της πώλησης 

προσαυξημένης κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%). Για ακίνητα 

για τα οποία δεν ισχύουν οι αντικειμενικές αξίες, η τιμή 

πώλησης υπολογίζεται με βάση την αξία κτήσης τους και τις 

αρχές εκτίμησης που ισχύουν στην περιοχή που βρίσκονται 

αυτά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο Ν. 

3029/2002 και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υπουργικές 

Αποφάσεις.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 35 

Προσωρινή Διοίκηση 

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”  

η Προσωρινή Διοίκηση ασκείται από τους: 1) Ιωάννα Μπουκέα, 

του Καρόλου και της Αγγελικής, 2) Ανδρέα Ρούβα, του 

Γεωργίου και της Σοφίας, 3) Ανδρέα Φιαμέγκο, του Χρήστου 

και της Μαρίας, οι οποίοι ορίζονται από τις χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις και από τους: 1) Ανδρέα Παναγιώτου, του 

Νικολάου και της Ευαγγελίας, 2) Ευάγγελο Θωμόπουλο, του 

Θωμά και της Παρασκευής, 3) Κωνσταντίνο Βάγια, του 

Βασιλείου και της Μαγδαληνής, 4) Εμμανουήλ Γεωργακόπουλο, 



 
 
 
 
 
 
 
 

του Αγγελή και της Μαρίας, οι οποίοι ορίζονται από τα ιδρυτικά 

μέλη. 

2. Η Προσωρινή Διοίκηση μεριμνά για τις διατυπώσεις 

σύστασης του “ΤΕΑ” και για την επίτευξη των στόχων του μέχρι 

την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ., η οποία πρέπει να γίνει εντός 

τριών (3) μηνών από τη σύσταση του Ταμείου. Η Προσωρινή 

Διοίκηση εξουσιοδοτείται να αποδεχτεί τροποποιήσεις ή 

προσθήκες διατάξεων στο παρόν Καταστατικό ή στη Μελέτη 

Ίδρυσης “ΤΕΑ Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, οι οποίες 

ενδεχομένως θα υποδειχτούν από τις αρμόδιες προς έγκριση 

διοικητικές αρχές.  

Η προσωρινή Διοίκηση εξουσιοδοτείται να συνάψει 

οποιεσδήποτε συμβάσεις είναι απαραίτητες για την άμεση 

έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου. Ως τέτοιες, σε κάθε 

περίπτωση, θεωρούνται η κατάρτιση μισθωτηρίου συμβολαίου ή 

σύμβασης παραχώρησης χρήσης, η κατάρτιση σύμβασης 

συνεργασίας με Λογιστή, Αναλογιστή και Τεχνικό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι συμβάσεις αυτές θα 

καταρτισθούν σύμφωνα με το Νόμο και τις λοιπές διατάξεις. 

Άρθρο 36 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του “ΤΕΑ” 

Η Προσωρινή Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 

συγκρότησή της σε σώμα. Για τη συγκρότηση αυτή  

αναλαμβάνουν κοινή πρωτοβουλία πρόσκλησης ένας 

εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος των 

“χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων” εντός δέκα (10) ημερών από 
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τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. που ιδρύει το “ΤΕΑ”. 

Άρθρο 37 

Πρώτη οικονομική χρήση 

Η πρώτη οικονομική χρήση του Ταμείου λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ίδρυσή του.” 

Έκαστος των συμβαλλομένων αποδέχθηκε τις δηλώσεις και 

ομολογίες του έτερου και άπαντες δήλωσαν, από κοινού, ότι 

παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμά τους 

για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου αυτού, για 

οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και 

όσα αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 178, 179, και 388 

του Αστικού Κώδικα. 

Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την σύσταση του άνω 

Τ.Ε.Α.-Ν.Π.Ι.Δ. ανέρχονται, περίπου, κατ’ εκτίμηση των 

συμβαλλομένων, συνολικά, σε ...................................................... 

........................................  

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις 

διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα και ακόμα, ότι αντίγραφο του παρόντος, μετά από 

εγκριτική απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της “Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής”, θα πρέπει να 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄) και 

τις συνέπειες της παραλείψεώς της.  

Σε βεβαίωση απάντων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν 

συμβόλαιό μου, σε σαράντα επτά (47) φύλλα, το οποίο 

διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ παρίσταται και 

εκπροσωπείται έκαστος, καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι, 

αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό 



 
 
 
 
 
 
 
 

του και το υπέγραψαν, στα φύλλα του παρόντος, πλην του 

τελευταίου, λόγω της μη επάρκειας του χώρου κάθε φύλλου, εκ 

του πλήθους των αφ’ ενός εδώ συμβαλλομένων-ιδρυτών του 

άνω Τ.Ε.Α., μόνον οι εξ αυτών και υπ’ αυτών ορισθέντες, ως 

αυτοί μου εδήλωσαν, Ιωάννα Μπουκέα, του Καρόλου και της 

Αγγελικής και Κωνσταντίνος Βάγιας, του Βασιλείου και της 

Μαγδαληνής, ως και ο άνω νόμιμος εκπρόσωπος των αφ’ ετέρου 

εδώ συμβαλλομένων εταιριών, Ευάγγελος Θωμόπουλος, του 

Θωμά και της Παρασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 παρ. 5 του Ν 2830/2000 “περί κώδικος 

Συμβολαιογράφων”, στο τέλος δε του παρόντος άπαντες οι ώδε 

συμβαλλόμενοι, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο 

Νόμος ορίζει. 

Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος, με ............ (..) αντίγραφ., 

των αντιγράφων αυτού αποτελουμένων, λόγω της πληθώρας των 

συμβαλλομένων, εκ σαράντα εννέα (49) φύλλων, θα 

εισπραχθούν, συνολικά, χωρίς να συνυπολογίζονται έξοδα 

δημοσίευσης του παρόντος, για την οποία θα φροντίσουν οι 

συμβαλλόμενοι, όπως ρητά μου δήλωσαν, ................................... 

....................................................., εκ των οποίων καθαρή αμοιβή 

......,... ευρώ και δικαιώματα υπέρ του “Ε.Τ.Α.Α.” (“Τ.Α.Ν.” και 

“Τ.Σ.”) και λοιπά τέλη, .......,... ευρώ  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                    
 


