ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ.
ΠΡΟΣ
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 03-12-2017

Για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού:
Προοίμιο,5,6,7,9,11,30,37,38,40,41,42,47,62,64,66,67,
68,77,78 και Πίνακας Παροραμάτων.
(8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.)

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
5.Το πιο κάτω κωδικοποιημένο καταστατικό που αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού που έχει
καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 8905 Ειδ.
2488/29-06-2015 αποτελούμενο από ογδόντα (80) άρθρα, εγκρίθηκε με τις νόμιμες καταστατικές
διαδικασίες και την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, από τη Γενική Συνέλευση του ταμείου της 2606-2016 και θα ρυθμίζει τη λειτουργία και δράση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από την ημερομηνία
καταχώρησής του στην οικεία στήλη του Βιβλίου Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΗ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1η

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

: Η παρ. 5 του Προοιμίου του ισχύοντος από 10-11-2016 καταστατικού αντικαθίσταται
ως εξής:

«5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 26-06-2016 έγινε για τέταρτη
φορά τροποποίηση του καταστατικού που εγκρίθηκε δικαστικά με την υπ’ αριθ. 341/2016
Διάταξη του κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Βιβλίου
Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 8905 Ειδ. 2488/10-112016.
2η : Προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
6. Το πιο κάτω κωδικοποιημένο καταστατικό που αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού
που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών
με α/α 8905 Ειδ. 2488/10-11-2016, αποτελούμενο από ογδόντα (80) άρθρα, εγκρίθηκε με
τις νόμιμες καταστατικές διαδικασίες και την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, από τη
Γενική Συνέλευση των μελών της 03-12- 2017 και θα ρυθμίζει τη λειτουργία και δράση του
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, μετά την δικαστική επικύρωσή του από τον κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, από την
ημερομηνία καταχώρησής του στην οικεία στήλη του Βιβλίου Ανεγνωρισμένων Σωματείων
του Πρωτοδικείου Αθηνών».
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Άρθρο 5
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:
1η: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΕΔΑΦΙΟ 1
2η: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11
Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
1) Αν χάσει την ιδιότητα του εργαζομένου στον εργοδότη που απασχολείται και δεν συνεχίζει την
ασφάλισή του στο ταμείο ούτε και ως αυτασφαλιζόμενο πρόσωπο.
2) 11. Αν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ότι μία πληθυσμιακή ομάδα ή ένα ή περισσότερα πρόσωπα
υπάγονται ή όχι στην ασφάλιση του ταμείου ή αν ο ενεργός ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος
υπάγονται στις διαδικασίες ομαδικής αποχώρησης της παρ. 3 του άρθρου 6 τότε αποφασίζει το Δ.Σ.
του ταμείου, με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Γ΄)

ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

1η :Το 1ο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν αποχωρήσει οριστικά και πραγματικά από την επιχείρηση (τον εργοδότη) το
προσωπικό του οποίου, ολικά ή μερικά υπάγεται στην ασφάλιση του ταμείου. Οι
ασφαλισμένοι που συνεχίζουν την εργασία τους με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης ή
ανεξάρτητης εργασίας ή οποιαδήποτε συνεταιριστική ή εταιρική σχέση με την ίδια
επιχείρηση, μέσω της οποίας ασφαλίζονται στο ταμείο ή με οποιαδήποτε εξαρτημένη ή
συνδεδεμένη ή θυγατρική άλλη επιχείρηση, δεν χάνουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου
του ταμείου και συνεχίζουν αυτοδίκαια την ασφάλισή τους σε αυτό».
2η :Μετά την παρ. 11 προστίθενται παρ. 12 και 13, ως εξής:
« 12. Η αρχική υπαγωγή των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ταμείου εργαζομένων
(που έγινε μάλιστα και κατόπιν ελεύθερης επιλογής τους) ήτο και εξακολουθεί να είναι
υποχρεωτική. Απασφάλιση των εν λόγω εργαζομένων από το ταμείο είναι δυνατή μόνο
για όσους αποχωρούν απ’ αυτό, κατά την έννοια της διάταξης του 1ου εδαφίου της παρ.
7 του παρόντος άρθρου».
« 13. Τα ασφαλιζόμενα στο ταμείο πρόσωπα εκ του καταστατικού και του δικαίου
κοινωνικής ασφάλισης, έχουν, ενόψει της διττής λειτουργίας του ταμείου (δηλ. ως
σωματείου του ΑΚ και ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης) σχέσεις και δικαιώματα
σωματειακού δικαίου και σαφώς διαχωρισμένες σχέσεις και δικαιώματα ασφαλιστικού
δικαίου».
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Άρθρο 6
Α΄)ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΟΥΝ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2, 5 ΚΑΙ 6
Β΄) ΑΚΡΙΒΗ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΡΑ
1. Όροι ατομικής αποχώρησης ασφαλιζομένων προσώπων που δεν συνεχίζουν την απασχόλησή
τους, σε εργοδότη, το προσωπικό του οποίου να υπάγεται στην ασφάλιση του ταμείου.
Η αποχώρηση των ασφαλιζομένων προσώπων που δεν συνεχίζουν την απασχόλησή τους σε
εργοδότη, το προσωπικό του οποίου να υπάγεται στην ασφάλιση του ταμείου και δεν θεμελιώνουν
δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης γήρατος, είναι ελεύθερη και συντελείται οποτεδήποτε, με
χρονικό σημείο έναρξης την τελευταία μέρα του τελευταίου μήνα καταβολής των εισφορών.
2. Όροι ατομικής αποχώρησης ασφαλιζομένων προσώπων, χωρίς ταυτόχρονη απώλεια της
ιδιότητας του εργαζόμενου σε εργοδότη, το προσωπικό του οποίου να υπάγεται στην ασφάλιση
του ταμείου.
Η αποχώρηση των ασφαλισμένων από το ταμείο, χωρίς ταυτόχρονη απώλεια της ιδιότητας του
εργαζόμενου σε εργοδότη, το προσωπικό του οποίου να υπάγεται στην ασφάλιση του ταμείου και
χωρίς θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής σύνταξης γήρατος, γνωστοποιείται γραπτά στο
Δ.Σ., τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού – οικονομικού έτους και ισχύει για το
τέλος αυτού. Τα αποχωρούντα μέλη της κατηγορίας αυτής υποχρεώνονται να καταβάλουν τις
αναλογούσες εισφορές, εργοδότου και ασφαλισμένου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου
αποχώρησης.
5. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι από πληθυσμιακές ομάδες που δεν ανήκουν σε κάποια συνδικαλιστική
οργάνωση ή εάν η συνδικαλιστική τους οργάνωση στην οποία ανήκουν αδρανεί για οποιοδήποτε
λόγο, μπορούν να υπαχθούν στις διαδικασίες αποχώρησης άλλης αποχωρούσας συνδικαλιστικής
οργάνωσης της επιλογής τους, με σχετική γραπτή δήλωσή τους προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και
αποδοχή αυτής από το Δ.Σ. της αποχωρούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
6. Τα εδάφια 4 και 5 της παρ. 4 του άρθρου 38 εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες της ομαδικής
αποχώρησης ασφαλισμένων, με ανάλογη προσαρμογή.

Γ΄)ΑΚΡΙΒΗ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1η: Στην παρ. 1, στη λέξη «οποτεδήποτε» τίθεται τελεία και στη συνέχεια προστίθενται
τα εξής: «Για την έννοια της αποχώρησης και απασφάλισης ισχύουν οι συνδυασμένες
ρυθμίσεις των παρ. 7 εδ. 1ο και παρ. 12 του άρθρου 5.»
2η: Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Όροι απασφάλισης ασφαλιζομένων προσώπων από το ταμείο.
Τα ασφαλιζόμενα στο ταμείο πρόσωπα συνεχίζουν υποχρεωτικά ν’ ασφαλίζονται σ’
αυτό εφόσον δεν χάνουν την ιδιότητα του ασφαλισμένου, κατά τους όρους της παρ. 7
του άρθ. 5. Η απασφάλιση των αποχωρούντων από το ταμείο ασφαλισμένων έχει
χρονικό σημείο έναρξης την πρώτη μέρα μετά την τελευταία μέρα ασφάλισης στο
ταμείο και γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. διαπιστωτικού χαρακτήρα».
3η: Η ως άνω παρ. 5 καταργείται και η ως άνω παρ. 6 αναριθμείται σε 5
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Άρθρο 7
Α΄)ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΟΥΝ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
εδάφιο γ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Β΄)ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ

ΠΡΟΣ

1. Ποιοι είναι μέλη.
Μέλη του ταμείου, υπό την ανωτέρω έννοια, είναι:
γ) οι συνταξιοδοτούμενοι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του ταμείου για όσο χρόνο οι
συνολικές τους καταβληθείσες ονομαστικές εισφορές + εξαγορές, είναι υπέρτερες των ληφθεισών
ονομαστικών συντάξεων. Οι λοιποί συνταξιούχοι χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους
από το χρονικό σημείο που οι συνολικές ληφθείσες ονομαστικές συντάξεις είναι υπέρτερες των
συνολικών καταβληθεισών εισφορών και εξαγορών. Η εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης γίνεται
με απλή διαπιστωτική πράξη (απόφαση) του Δ.Σ. του ταμείου, μέσα σ’ ένα 2μηνο το αργότερο από
το χρόνο κατά τον οποίο πληρούνται οι όροι της αυτοδίκαιας απώλειας της ιδιότητας του μέλους.
Είναι αυτονόητο ότι τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά δικαιώματα των συνταξιούχων που χάνουν
αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους, σ’ εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εξακολουθούν και
μετά την απώλεια να παραμένουν πλήρη, κατά τους ορισμούς του καταστατικού.
3. Όροι απόκτησης – απώλειας– αναστολής ιδιότητας και αποχώρησης μελών.
Όλα όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 5, για τους όρους εισόδου, απώλειας και
αναστολής της ιδιότητας του ασφαλισμένου και αποχώρησής τους από το ταμείο, ισχύουν,
προσαρμοζόμενα ανάλογα και για την ιδιότητα του μέλους.
5. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών – Πειθαρχικές ποινές – Πειθαρχικές διαδικασίες
1) Πειθαρχικά παραπτώματα.
Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών, τα οποία επισύρουν πειθαρχικές ποινές (κυρώσεις) είναι: η
αντισυναδελφική, αντεργατική και αντιασφαλιστική συμπεριφορά, η μη τήρηση και εφαρμογή
των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., η μη τακτοποίηση των
οικονομικών υποχρεώσεων έναντι του ταμείου, η ενσυνείδητη υπονόμευση των κάθε είδους
δραστηριοτήτων του και γενικά κάθε κακόβουλη εκδήλωση αντισυνδικαλιστικού και
αντιασφαλιστικού πνεύματος, καθώς και η αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης ανατεθέντων
καθηκόντων.

5

2) Πειθαρχικές ποινές.
Επί των ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές
(ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, το βαθμό υπαιτιότητας και τη διαπίστωση ή όχι
υποτροπής): σύσταση, επίπληξη, μομφή, προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους για
χρονικό διάστημα 1-6 μηνών.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΗ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

1η : Το ως άνω εδάφιο γ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι συνταξιοδοτούμενοι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του ταμείου για όσο
χρόνο οι συνολικές τους εισφορές + εξαγορές + ποσά συμμετοχής λοιπών φορέων
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης (λόγω εφαρμογής των κανόνων της διαδοχικής
ασφάλισης και μόνο για τις περιπτώσεις που απονέμων φορέας είναι το ταμείο), είναι
υπέρτερες των ληφθεισών ονομαστικών συντάξεων». Η απώλεια της ιδιότητας του
μέλους γίνεται με απλή διαπιστωτική πράξη (απόφαση) του Δ.Σ. του ταμείου,
μέσα σε ένα 2μηνο το αργότερο από το χρόνο κατά τον οποίον πληρούνται οι όροι
της αυτοδίκαιας απώλειας της ιδιότητας του μέλους.
Είναι αυτονόητο ότι τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά δικαιώματα των
συνταξιούχων που χάνουν αυτοδίκαια της ιδιότητα του μέλους, σ’ εφαρμογή της
παρούσας διάταξης, εξακολουθούν και μετά την απώλεια να παραμένουν πλήρη,
κατά τους ορισμούς του καταστατικού».
2η : Μετά το τέλος της παρ. 3 προστίθεται οι εξής φράσεις:
«Ειδικά για το ζήτημα της αποχώρησης των μελών από το σωματείο, ισχύει η
ρύθμιση του άρθ. 87 ΑΚ, αλλά μόνο για την άσκηση των δικαιωμάτων σωματειακού
δικαίου. Η κατά το άρθ. 87 ΑΚ γενόμενη αποχώρηση από το σωματείο δεν επάγεται
και απασφάλιση από το ταμείο, για την οποία έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθ. 5 παρ.
7, 12 και 13 και άρθ. 6 παρ. 1 και 2.
3η : Στο τέλος του 1ου εδαφίου της παρ. 5 καταργείται η τελεία και προστίθενται οι εξής
λέξεις:
«και η αδικαιολόγητη για δεύτερη φορά και μη οφειλόμενη σε λόγους ανώτερης βίας
μη συμμετοχή είτε στα δημοψηφίσματα του άρθ. 78 είτε στις διαδικασίες εκλογής ή
ορισμού Αντιπροσώπων (Συνέδρων) του άρθ. 11»
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Άρθρο 9
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΗΘΟΥΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

εδάφια (α) και (στ)

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 9
Αξιοποίηση πόρων και περιουσίας ταμείου
1. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ταμείου επενδύονται, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την είσπραξή τους ή από την αποδέσμευσή τους από οποιαδήποτε προγενέστερη τοποθέτηση :
ε) σε μετοχές Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του FTSE 20, στ) σε
οποιαδήποτε άλλα Τραπεζικά ή Χρηματιστηριακά ή Χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως αυτά
εξελίσσονται κάθε φορά,
9. Ανάθεση επαγγελματικής διαχείρισης
Το ΔΣ του ταμείου δύναται με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του να αναθέτει σε Τράπεζες ή άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, της Ελλάδας ή χωρών αναφερομένων στην παρ.1 εδ.1, την
επαγγελματική διαχείριση όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων του, διασφαλίζοντας τους
επωφελέστερους δυνατούς όρους, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και θεμελιακά κριτήρια την
ασφάλεια, την απόδοση, τη διασπορά κινδύνων και τη διασφάλιση της ρευστότητας για την καταβολή
των συντάξεων.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΗ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1η Στην παρ. 1: Α) στο εδάφιο ε, οι λέξεις «του FTSE 20» αντικαθίστανται ως εξής: «του
τραπεζικού κλάδου, των ΔΕΚΟ και άλλων εταιρειών που συμμετέχουν στο δείκτη
FTSE LARGE CAP 25 (ή αλλιώς, όπως ο δείκτης αυτός διαμορφώνεται και
ονομάζεται, εξελικτικά)» και Β) στο εδάφιο στ μετά τις λέξεις «χρηματοοικονομικά
προϊόντα» προστίθενται οι λέξεις «ή ασφαλιστικά ή επενδυτικά προϊόντα και
προγράμματα φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών, ελληνικών ή διεθνών».
2η Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:
Το Δ.Σ. του ταμείου δύναται με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων
(2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του να αναθέτει σε Τράπεζες ή
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή φερέγγυες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ελληνικά ή
διεθνή Funds που έχουν πρόσφατη θετική αξιολόγηση από αναγνωρισμένους διεθνείς
επενδυτικούς οίκους της Ελλάδας ή χωρών αναφερόμενων στην παρ. 1 εδ. 1, την
επαγγελματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων κεφαλαίων του, διασφαλίζοντας τους
επωφελέστερους δυνατούς όρους, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και θεμελιακά
κριτήρια την ασφάλεια, την απόδοση, τη διασπορά κινδύνων και τη διασφάλιση της
ρευστότητας για την καταβολή των συντάξεων.»
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Άρθρο 11
Α') ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1-7 ΤΟΥ 1ΟΥ
ΜΕΡΟΥΣ

Β') ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ
1. 1) Τα μέλη (άρθ. 7 παρ.2) εκχωρούν δια του παρόντος καταστατικού, ανεπιφύλακτα,
αυτοδίκαια και χωρίς ν’ απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, τα ατομικά τους
δικαιώματα σωματειακού δικαίου (π.χ. συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. κ.ά.) στις
διοικήσεις των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ή συνταξιουχικών σωματείων, κατά
τους κατωτέρω όρους του καταστατικού.
2)Τα μέλη (αρθ. 7 παρ.2) αντιπροσωπεύονται στη Γ.Σ. (ή Σ.Α.) μέσω Αντιπροσώπων
(Συνέδρων), εκλεγομένων ή/και οριζομένων, κατά τις κατωτέρω διαδικασίες.
2. Το συνέδριο συγκροτείται ως εξής:
1) Από αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οποίων τα μέλη, ολικά ή
μερικά, είναι ενεργοί ασφαλισμένοι και μέλη του ταμείου (παρ. 2 εδ.α και β άρθρου 7).
2) Από αντιπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων (οι οποίες έχουν ως μέλη τους
συνταξιούχους που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ) ή/και συνταξιούχων
πληθυσμιακών ομάδων που δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε συνταξιουχική οργάνωση, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
3.Διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων (Συνέδρων) συνδικαλιστικών οργανώσεων
(σ.ο.).
1) Μέσα στο α΄ τρίμηνο κάθε χρόνου, το ΔΣ κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, αφού πρώτα
επιβεβαιώνει τον ακριβή αριθμό των μελών της που είναι και ενεργοί ασφαλισμένοι- μέλη
του ταμείου, κατά την 31η Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, κατόπιν συνεργασίας με το
ΔΣ του ταμείου, εκλέγει ή ορίζει τους Αντιπροσώπους (Συνέδρους) της για το Συνέδριο του
ταμείου. Στην έννοια των ενεργών ασφαλισμένων-μελών, για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης, συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη που υπάγονται στο εδ.β της παρ. 2 του άρθρου
7 του καταστατικού.
2) Το εκλογικό μέτρο για την εκλογή ή ορισμό ενός (1) Αντιπροσώπου (Συνέδρου) είναι
είκοσι (20) μέλη.
3) Ο αριθμός των συνέδρων κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης προκύπτει από το συνολικό
αριθμό των μελών της, κατά τα ανωτέρω, δια του αριθμού του εκλογικού μέτρου. Σε
περίπτωση που από τη διαίρεση προκύπτει δεκαδικός αριθμός ίσος ή μεγαλύτερος από το
μισό του εκλογικού μέτρου εκλέγεται- ορίζεται ένας ακόμα σύνεδρος. Δεν
αντιπροσωπεύεται στο Συνέδριο του ταμείου η συνδικαλιστική οργάνωση που δεν καλύπτει
τουλάχιστο το μισό (1/2) του εκλογικού μέτρου.
4) Μετά τις ανωτέρω διαδικασίες το ΔΣ κάθε σ.ο., με απόφασή του λαμβανόμενη με
πλειοψηφία τουλάχιστο 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, εκλέγει ή ορίζει τους
αντιστοιχούντες σ’ αυτή τακτικούς Συνέδρους, με ισάριθμους αναπληρωματικούς κατά
σειρά κατάταξης (1ος αναπληρωματικός, 2ος κ.ο.κ.) . Οι οριζόμενοι Αντιπρόσωποι
ανυπερθέτως πρέπει να είναι μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
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5) Ακολούθως το ΔΣ της σ.ο., βάσει των ανωτέρω, καταρτίζει πίνακα των Συνέδρων που
θα αντιπροσωπεύουν τα μέλη της σ.ο. στο συνέδριο του ταμείου. Τον εν λόγω πίνακα
γνωστοποιεί στο ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το αργότερο την 31η Μαρτίου κάθε χρόνου.
6) Η θητεία των συνέδρων είναι ενός έτους. Αρχίζει την 1η Απριλίου του έτους της εκλογής
και λήγει την 31η Μαρτίου του επόμενου χρόνου.
7) Αλλαγή στους ετήσιους ισχύοντες πίνακες συνέδρων είναι επιτρεπτή μόνο σε περίπτωση
απροσδόκητης μεγάλης μείωσης ή αύξησης του αριθμού των Συνέδρων που αντιστοιχούν
σε κάθε σ.ο. (π.χ. απροσδόκητη μεγάλη μείωση αριθμού μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ανήκουν
σε κάποια αποχωρούσα σ.ο. κ.ο.κ.)
8) Σε περίπτωση που ενεργοί ασφαλισμένοι - μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν είναι και μέλη
κάποιας σ.ο. ή η προϋφιστάμενη σ.ο. έχει διαλυθεί ή βρίσκεται σε αδράνεια, τότε η
αντιπροσώπευση αυτών στο συνέδριο του ταμείου, μπορεί να γίνει μέσω κοινής δήλωσης
υπογραφόμενης από είκοσι (20) μέλη που υποβάλλεται στο ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,
συνοδευόμενη από ατομικές δηλώσεις των μελών που είναι θεωρημένες για το γνήσιο της
υπογραφής τους από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ. Το ΔΣ καταρτίζει υποδείγματα των
δηλώσεων αυτών που είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
9) Τα μέλη του ταμείου που είναι ταυτόχρονα και μέλη κάποιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης, εφόσον δεν επιθυμούν την αντιπροσώπευσή τους στη Γ.Σ. μέσω της
συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Δ.Σ. του
ταμείου, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου απ’ αυτόν για τον
οποίο επίκεινται να γίνουν διαδικασίες ανάδειξης νέων συνέδρων. Σ’ αυτή την περίπτωση
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αμέσως προηγούμενου εδαφίου 8.
4. Διαδικασίες ανάδειξης Αντιπροσώπων (Συνέδρων) Συνταξιουχικών οργανώσεων
και μεμονωμένων συνταξιούχων-μελών του ταμείου.
1) Μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου οι συνταξιουχικές οργανώσεις που λειτουργούν
νόμιμα και έχουν μέλη τους που ταυτόχρονα διατηρούν και την ιδιότητα του μέλους του
ταμείου, γνωστοποιούν στο ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αντίγραφο του μητρώου μελών τους. Ως
συνταξιουχικές οργανώσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,
θεωρούνται και είναι μόνο τα συνταξιουχικά σωματεία που καλύπτουν τους συνταξιούχους
(ολικά ή μερικά) μίας μόνο Τράπεζας εκ των αναφερομένων ξεχωριστά (πριν τις
συγχωνεύσεις κ.λ.π.) στο αρθ. 2 παρ. 1 του προϊσχύσαντες καταστατικού.
2) Στη συνέχεια το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διενεργεί έλεγχο και συντάσσει πίνακα στον οποίο
εμφανίζονται ονομαστικά τα εκ των μελών του αντιστοίχου Συλλόγου κατέχοντα και την
ιδιότητα του μέλους του ταμείου. Ακολούθως γνωστοποιεί τον συνταχθέντα πίνακα στην
αρμόδια συνταξιουχική οργάνωση.
3) Μετά το ΔΣ κάθε συνταξιουχικής οργάνωσης με απόφασή του λαμβανόμενη με
πλειοψηφία τουλάχιστον 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, εκλέγει ή ορίζει τους
Συνέδρους που του αναλογούν, για το Συνέδριο του ταμείου, εφαρμόζοντας και
προσαρμόζοντας κατάλληλα τις διαδικασίες που περιγράφονται στην αμέσως προηγούμενη
παράγραφο, ακολούθως δε αποστέλλει στο ταμείο, το αργότερο μέχρι την 31 η Μαρτίου,
καταστάσεις των εκλεγέντων ή ορισθέντων τακτικών μελών, με ισάριθμους
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αναπληρωματικούς, κατά σειρά αναπλήρωσης. Και οι εκλεγόμενοι – οριζόμενοι υπό των
συνταξιουχικών οργανώσεων σύνεδροι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν οπωσδήποτε την
ιδιότητα του μέλους του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
4) Συνταξιουχικές οργανώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
θεωρούνται μέχρι σήμερα οι εξής: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ», «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»,
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ»,«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», και ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», μόνο για τους προερχόμενους από την Τράπεζα Αθηνών
συνταξιούχους. Σε περίπτωση λειτουργίας περισσοτέρων του ενός (1) συνταξιουχικών
σωματείων για κάθε πληθυσμιακή ομάδα, ο συνταξιούχος – μέλος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ επιλέγει
με γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ. του ταμείου τη συνταξιουχική οργάνωση μέσω της
οποίας επιθυμεί ν’ αντιπροσωπεύεται στο Σ.Α.
Σημειώνεται πως δεν είναι επιτρεπτή η αντιπροσώπευση του ίδιου μέλους μέσω δύο (2)
διαφορετικών φορέων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αντιπροσώπευση του ίδιου μέλους μέσω
των Συλλόγων Συνταξιούχων Αθηνών και Κρήτης ή Εργασίας και Αθηνών ή Συλλόγων
συνταξιούχων που καλύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχους ίδιας τράπεζας.
5) Οι συνταξιούχοι που έχουν και την ιδιότητα του μέλους του ταμείου αλλά δεν είναι μέλη
καμίας λειτουργούσας συνταξιουχικής οργάνωσης, κατά τους όρους του παρόντος
καταστατικού, μπορούν να ορίσουν Αντιπροσώπους- Συνέδρους για το Συνέδριο του
ταμείου, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες:
Με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων προέλευσής τους ή των επιμελέστερων
εξ αυτών μελών, μέσα στο πρώτο 2μηνο κάθε χρόνου, συντονίζουν τις ενέργειές τους και
ορίζουν, ανά είκοσι (20) μέλη συνέδρους της επιλογής τους. Ο κατ’ αυτό τον τρόπο,
ορισμός συνέδρων είναι έγκυρος, εφόσον υποβάλλεται κοινή γραπτή δήλωση ορισμού
συνέδρων στο ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, συνοδευόμενη από ξεχωριστές δηλώσεις των μελών
που είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ. Το
ΔΣ καταρτίζει υποδείγματα των δηλώσεων αυτών που είναι διαθέσιμα σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
5.Το ΔΣ του ταμείου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ.3 και 4 και
τη λήψη όλων των εγγράφων ορισμού συνέδρων από τους αρμόδιους φορείς κ.λπ.,
συνεδριάζει μέσα στον μήνα Απρίλιο κάθε χρόνου και καταρτίζει και επικυρώνει το
Μητρώο των Αντιπροσώπων (Συνέδρων) που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ομιλίας και
ψήφου στα τακτικά ή έκτακτα συνέδρια του ταμείου.
6. Με απόφαση του ΔΣ του ταμείου λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού
των μελών του ερμηνεύονται αυθεντικά όλες οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 1-5, επιλύεται
κάθε αμφισβήτηση που ήθελε αναφυεί και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
ορθή και έγκυρη εφαρμογή τους. Έγγραφα ορισμού Αντιπροσώπων που γνωστοποιούνται
στο ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετά την 1η Απριλίου κάθε χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη.
7. Κατά την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, οι διαδικασίες ορισμού των
συνέδρων περατώνονται, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης
10

ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι παρ. 1-7 του 1ου Μέρους αντικαθίστανται ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

1. Τα μέλη (άρθ. 7 παρ.2) εκχωρούν (μεταβιβάζουν), δια του παρόντος καταστατικού
(πολυμερούς σύμβασης) ανεπιφύλακτα, αυτοδίκαια και χωρίς ν’ απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη διατύπωση ή διαδικασία, αυστηρά τα ατομικά τους συμμετοχικά δικαιώματα
σωματειακού δικαίου (της αυτοπρόσωπης συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.) πλην των
ειδικά οριζόμενων στο άρθρο 78 του καταστατικού) σε Αντιπροσώπους αυτών που
ανυπερθέτως κατέχουν την ιδιότητα του μέλους του ταμείου, εκλεγόμενους ή οριζόμενους
είτε με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των ιδρυτριών συνδικαλιστικών οργανώσεων
(άρθ. 1 παρ. 2 καταστατικού) είτε με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των
ανεγνωρισμένων συνταξιουχικών σωματείων των οποίων είναι μέλη είτε και
εκλεγόμενους απευθείας υπό των ιδίων, κατά τις κατωτέρω καθοριζόμενες διαδικασίες.
2. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) συγκροτείται ως εξής:
1) Από Αντιπροσώπους των ιδρυτριών συνδικαλιστικών οργανώσεων (σ.ο.), των οποίων
τα μέλη, ολικά ή μερικά, είναι ενεργοί ασφαλισμένοι και μέλη του ταμείου (παρ. 2 εδ.α και
β άρθρου 7).
2) Από Αντιπροσώπους των ανεγνωρισμένων συνταξιουχικών σωματείων (σ.σ.) τα οποία
έχουν ως μέλη τους συνταξιούχους που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ ή/και
Αντιπροσώπους ξεχωριστών πληθυσμιακών ομάδων συνταξιούχων που είτε στον
ξεχωριστό χώρο τους δεν λειτουργεί κανένα αναγνωρισμένο συνταξιουχικό σωματείο είτε
τα μέλη αυτά δεν ανήκουν σε οποιοδήποτε συνταξιουχικό σωματείο κ.ά., κατά τα ειδικότερα
κατωτέρω οριζόμενα.
3. Διαδικασίες ανάδειξης Αντιπροσώπων (Συνέδρων) συνδικαλιστικών οργανώσεων
(σ.ο.).
1) Μέσα στο α΄ τρίμηνο κάθε τρίτου χρόνου, και ειδικότερα κατά το α΄ τρίμηνο του χρόνου
συνεδρίασης της τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., το ΔΣ κάθε συνδικαλιστικής
οργάνωσης, αφού πρώτα επιβεβαιώνει, κατόπιν συνεργασίας με το Δ.Σ. του ταμείου, τον
ακριβή αριθμό των μελών της που είναι και ενεργοί ασφαλισμένοι- μέλη του ταμείου, κατά
την 31η Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, εκλέγει ή ορίζει τους Αντιπροσώπους
(Συνέδρους) της για τη Γ.Σ. του ταμείου. Στην έννοια των ενεργών ασφαλισμένων-μελών,
για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη που υπάγονται
στο εδ.β της παρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού.
2) Το εκλογικό μέτρο για την εκλογή ή ορισμό ενός (1) Αντιπροσώπου (Συνέδρου) είναι
είκοσι (20) μέλη και είναι ενιαίο για όλες ανεξαίρετα τις διαδικασίες εκλογής ή ορισμού
Αντιπροσώπων που προβλέπονται από το παρόν 1ο Μέρος του άρθρου 11.
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3) Ο αριθμός των Αντιπροσώπων κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης προκύπτει από το
συνολικό αριθμό των μελών της, κατά τα ανωτέρω, δια του αριθμού του εκλογικού μέτρου.
Σε περίπτωση που από τη διαίρεση προκύπτει δεκαδικός αριθμός ίσος ή μεγαλύτερος από
το μισό του εκλογικού μέτρου εκλέγεται ή ορίζεται ένας ακόμα Αντιπρόσωπος. Δεν
αντιπροσωπεύεται στη Γ.Σ. του ταμείου η συνδικαλιστική οργάνωση που δεν καλύπτει
τουλάχιστο το μισό (1/2) του εκλογικού μέτρου.
4) Μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, το ΔΣ κάθε σ.ο., με απόφασή του λαμβανόμενη με
πλειοψηφία τουλάχιστο 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, εκλέγει ή ορίζει τους
αντιστοιχούντες σ’ αυτή τακτικούς Συνέδρους, με ισάριθμους αναπληρωματικούς κατά
σειρά κατάταξης (1ος αναπληρωματικός, 2ος κ.ο.κ.) . Οι οριζόμενοι Αντιπρόσωποι
ανυπερθέτως πρέπει να είναι μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
5) Ακολούθως το ΔΣ της σ.ο., βάσει των ανωτέρω, καταρτίζει πίνακα των Αντιπροσώπων
που θα αντιπροσωπεύουν τα μέλη της σ.ο. στη Γ.Σ. του ταμείου. Τον εν λόγω πίνακα
γνωστοποιεί στο ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το αργότερο την 31η Μαρτίου του χρόνου εκλογής ή
ορισμού Αντιπροσώπων. Είναι ευνόητο ότι οι διαδικασίες εκλογής ή ορισμού των
Αντιπροσώπων, κατά την ελεύθερη επιλογή κάθε αρμόδιας σ.ο. είναι επιτρεπτές και
κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. της σ.ο. που γνωστοποιείται γραπτά από το Δ.Σ. της σ.ο. στο
Δ.Σ. του ταμείου, οπωσδήποτε μέσα στις ίδιες προθεσμίες.
6) Η θητεία των Αντιπροσώπων είναι τριετής. Αρχίζει την 1η Απριλίου του έτους εκλογής ή
ορισμού και λήγει την 31η Μαρτίου του τρίτου χρόνου μετά από το έτος αυτό.
7) Μεταβολές στους ανωτέρω πίνακες 3ετούς θητείας των Αντιπροσώπων είναι επιτρεπτές
μόνο μία φορά κάθε χρόνο και μόνο σε περιπτώσεις απροσδόκητης μεγάλης μείωσης ή
αύξησης του αριθμού των Αντιπροσώπων που αντιστοιχούν σε κάθε σ.ο. (π.χ. απροσδόκητη
μεγάλη μείωση αριθμού μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ανήκουν σε κάποια σ.ο. ή μαζικές
παραιτήσεις Αντιπροσώπων και γενικά για οποιαδήποτε εύλογη αιτία)
8) Σε περίπτωση που ενεργοί ασφαλισμένοι - μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν είναι και μέλη
κάποιας σ.ο. ή η προϋφιστάμενη σ.ο. έχει διαλυθεί ή βρίσκεται σε αδράνεια, ή η αρμόδια
σ.ο. για οποιοδήποτε λόγο αδρανεί και δεν εκλέγει ή ορίζει Αντιπροσώπους, τότε η
αντιπροσώπευση αυτών στη Γ.Σ. του ταμείου, επιτρέπεται να γίνει κατ’ ανάλογη εφαρμογή
και προσαρμογή των κατωτέρω καταστατικών διατάξεων της παρ. 7 του 1ου Μέρους του
παρόντος άρθρου.
9) Τα μέλη του ταμείου που είναι ταυτόχρονα και μέλη κάποιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης, εφόσον δεν επιθυμούν την αντιπροσώπευσή τους στη Γ.Σ. μέσω της
συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αρνητική δήλωση στο
Δ.Σ. του ταμείου, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου απ’ αυτόν
κατά τον οποίο επίκεινται να γίνουν διαδικασίες ανάδειξης νέων Αντιπροσώπων. Σ’ αυτή
την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αμέσως προηγούμενου εδαφίου 8.
4. Η αντιπροσώπευση των συνταξιούχων στη Γ.Σ. γίνεται ανά ξεχωριστή πληθυσμιακή
ομάδα συνταξιούχων (ξ.π.ο.σ.)
Οι ξεχωριστές πληθυσμιακές ομάδες συνταξιούχων (ξ.π.ο.σ.) προσδιορίζονται ανά
κάθε ξ.π.ο.σ. προέλευσης μίας μόνο ξεχωριστής Τράπεζας εκ των αναφερομένων
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ξεχωριστά (πριν τις τραπεζικές συγχωνεύσεις κ.λπ.) στο άρθ. 2 παρ.1 του καταστατικού που
ίσχυσε από 13-03-1991 έως και 28-06-2015. Έτσι ξεχωριστές πληθυσμιακές ομάδες
συνταξιούχων του ταμείου είναι σήμερα οι εξής ξ.π.ο.σ. προέλευσης των εξής τραπεζών:
ΙΛΤΕ, Εργασίας, Εθνοκάρτας, Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης, Κεντρικής Ελλάδος, Αθηνών,
Αττικής και ΕΤΕΒΑ.
Κάθε ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα από τις ανωτέρω εκλέγει τους δικούς της
Αντιπροσώπους για τη Γ.Σ. (Σ.Α.) του ταμείου, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Η κάθε
(ξ.π.ο.σ.) αποτελείται από το σύνολο των μελών που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2
εδ. γ του καταστατικού.
Είναι αυτονόητο ότι οι συνταξιούχοι που συμμετέχουν στις οριζόμενες κατά τα
κατωτέρω διαδικασίες εκλογής Αντιπροσώπων πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την
ιδιότητα του μέλους του ταμείου.
5. Έννοια συνταξιουχικών σωματείων (σ.σ.)
Ως συνταξιουχικά σωματεία, για την εφαρμογή των διατάξεων του 1ου Μέρους του
παρόντος άρθρου θεωρούνται και είναι μόνο τα ανεγνωρισμένα αμιγή συνταξιουχικά
σωματεία που καλύπτουν μόνο τους συνταξιούχους (ολικά ή μερικά) μίας μόνο Τράπεζας
εκ των αναφερομένων ξεχωριστά (πριν τις τραπεζικές συγχωνεύσεις κ.λ.π.) στο αρθ. 2 παρ.
1 του προϊσχύσαντος καταστατικού.
6. Διαδικασίες
σωματείων

ανάδειξης

Αντιπροσώπων

Ανεγνωρισμένων

Συνταξιουχικών

1) Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο κάθε τρίτου χρόνου, πριν από το χρόνο διεξαγωγής (κατά
τις διατάξεις του καταστατικού) της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., οι διοικήσεις των κατά τα
ανωτέρω σ.σ., μετά από έγκαιρη σχετική ειδοποίηση του Δ.Σ. του ταμείου, γνωστοποιούν
γραπτά στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ πλήρες αντίγραφο του Μητρώου Μελών τους, θεωρημένο
από το Δ.Σ. για την ακρίβεια και γνησιότητα.
2) Στη συνέχεια το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ , μετά από διενέργεια ελέγχου και αντιπαραβολή
των Μητρώων μελών του σ.σ. και του ταμείου, και συντάσσει πίνακα, στον οποίο
εμφανίζονται ονομαστικά τα εκ των μελών του αντιστοίχου σ.σ. κατέχοντα και την ιδιότητα
του μέλους του ταμείου. Ακολούθως γνωστοποιεί τον συνταχθέντα πίνακα στο αρμόδιο σ.σ.,
μέσα στο μήνα Οκτώβριο.
3) Μετά το ΔΣ κάθε σ.σ. με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/5 του
συνολικού αριθμού των μελών του, εκλέγει ή ορίζει τους Αντιπροσώπους που του
αναλογούν, για τη Γ.Σ. του ταμείου, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Δ.Σ. του ταμείου.
Ακολούθως, ανυπερθέτως μέχρι την 30η Νοεμβρίου, γνωστοποιεί γραπτά στο ταμείο
πίνακα των εκλεγέντων ή ορισθέντων τακτικών μελών, με ισάριθμους αναπληρωματικούς,
κατά σειρά αναπλήρωσης. Και οι εκλεγόμενοι – οριζόμενοι υπό των σ.σ. Αντιπρόσωποι
πρέπει υποχρεωτικά να έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του μέλους του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Είναι
ευνόητο ότι οι διαδικασίες εκλογής ή ορισμού των Αντιπροσώπων, κατά την ελεύθερη
επιλογή κάθε σ.σ., είναι επιτρεπτές και κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. του σ.σ. που
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γνωστοποιείται γραπτά από το Δ.Σ. του σ.σ. στο Δ.Σ. του ταμείου, οπωσδήποτε μέσα στις
ίδιες προθεσμίες.
Σημειώνεται πως δεν είναι επιτρεπτή η αντιπροσώπευση του ίδιου μέλους μέσω δύο (2)
διαφορετικών σ.σ. για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αντιπροσώπευση του ίδιου μέλους μέσω των
σ.σ. Αθηνών και Κρήτης ή Εργασίας και Αθηνών ή σ.σ. που καλύπτουν με οποιοδήποτε
τρόπο συνταξιούχους ίδιας τράπεζας).
4) Οι συνταξιούχοι μέλη των σ.σ. και μέλη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ που δεν επιθυμούν ν’
αντιπροσωπεύονται στη Γ.Σ. μέσω των σ.σ. υποβάλλουν σχετική αρνητική δήλωση στο Δ.Σ.
του ΤΑΠΙΛΤΑΤ το αργότερο μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, οπότε για τα μέλη της κατηγορίας
αυτής ή αντιπροσώπευσή τους στη Γ.Σ. του ταμείου μπορεί να γίνει κατ’ ανάλογη εφαρμογή
ή προσαρμογή των κατωτέρω καταστατικών διατάξεων της παρ. 7 του 1 ου Μέρους του
παρόντος άρθρου.
5) Στα σ.σ., τα οποία για δύο (2) τουλάχιστο οποιεσδήποτε συνεχόμενες και οποτεδήποτε
γενόμενες διαδικασίες εκλογής Αντιπροσώπων τήρησαν αρνητική στάση και δεν
ανταποκρίθηκαν στα υπό των τότε ισχυουσών συναφών καταστατικών ρυθμίσεων η
αρμοδιότητα εκλογής ή ορισμού Αντιπροσώπων, αυτοδίκαια και με απλή διαπιστωτική
απόφαση του Δ.Σ. του ταμείου παύει να ισχύει εφεξής, οπότε η αντιπροσώπευση της οικείας
ξ.π.ο.σ. πλέον υλοποιείται κατά τις επιταγές της παρ. 7 του 1 ου Μέρους του παρόντος
άρθρου.
7. Διαδικασίες εκλογής - ανάδειξης Αντιπροσώπων α) στις ξ.π.ο.σ. που δεν
λειτουργούν σ.σ., β) στις ξ.π.ο.σ στις οποίες το οικείο σ.σ. για οποιοδήποτε λόγο είτε
δεν αποστέλλει έγκαιρα το θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου Μελών του (παρ. 6 εδ.
1 1ου Μέρους του παρόντος άρθρου) είτε δεν αποστέλλει έγκαιρα τον Πίνακα
Αντιπροσώπων (παρ. 6 εδ. 3, 1ου Μέρους παρόντος άρθρου) είτε για δύο (2)
συνεχόμενες φορές τηρεί αρνητική στάση στις διαδικασίες εκλογής ή ορισμού
Αντιπροσώπων (5ο εδάφιο παρ. 6 1ου Μέρους παρόντος άρθρου).
1) Μέσα στο 1ο 10 ήμερο του μήνα Δεκεμβρίου κάθε τρίτου χρόνου, πριν τον χρόνο κατά
τον οποίο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της τακτικής εκλογοαπολογιστικής
Γ.Σ., η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ. ΕΠ.) προκηρύσσει αρχαιρεσιακές διαδικασίες για
την ανάδειξη των κατά τα ανωτέρω Αντιπροσώπων και καλεί, με σχετική Ανακοίνωσή
της που υποχρεωτικά αναρτάται στον ιστότοπο του ταμείου επί είκοσι (20)
τουλάχιστον συνεχείς μέρες, κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα (έντυπο
της οποίας επίσης υποχρεωτικά αναρτάται στον ιστότοπο) στην Εφορευτική Επιτροπή
(ΕΦ.ΕΠ).
2) Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦ.Ε.Π.)
(α) Η ΕΦ. ΕΠ. ειδικά για τις εδώ διαδικασίες ανάδειξης Αντιπροσώπων συγκροτείται
από πέντε (5) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, εκλεγόμενα από κάθε
εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., με ανάλογη εφαρμογή και προσαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 26 του καταστατικού. Η θητεία της ΕΦ. ΕΠ. ακολουθεί τη θητεία του
εκλεγόμενου (από την ίδια Γ.Σ.) Δ.Σ.
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(β) Η ΕΦ.ΕΠ. κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με
ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτής.
(γ) Είναι ευνόητο ότι τα μέλη της ΕΦ.ΕΠ. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως
υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης Αντιπροσώπων.
3) Εκλογικό σύστημα
Το εφαρμοζόμενο εκλογικό σύστημα είναι αυτό του ενιαίου ψηφοδελτίου όλων των
υποψηφίων (παρ. 1 εδ. 1 και παρ. 2 άρθ. 24, με ανάλογη προσαρμογή των εν λόγω
διατάξεων για την παρούσα ρύθμιση).
4) Υποβολή υποψηφιοτήτων
α) Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
είτε ταχυδρομικά είτε μέσω FAX είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με ιδιόχειρη
κατάθεση στα γραφεία του ταμείου.
β) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ανά ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα συνταξιούχων
(ξ.π.ο.σ.) (π.χ. το μέλος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ της ξεχωριστής πληθυσμιακής ομάδας των
συνταξιούχων της Τράπεζας Εργασίας δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για την
εκλογή του ως Αντιπροσώπου μόνο της ίδιας ξ.π.ο.σ. κ.ο.κ.).
5) Δικαίωμα εκλέγειν
Τα μέλη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ κάθε ξ.π.ο.σ. ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν μέσω
ξεχωριστού ψηφοδελτίου υποψηφίων της ίδιας ξεχωριστής πληθυσμιακής ομάδας.
6) Υποβολή υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην ΕΦ. ΕΠ.
Για το περιεχόμενο των δηλώσεων υποψηφιοτήτων ισχύουν οι ρυθμίσεις της παρ. 5
του άρθ. 25, προσαρμοζόμενες ανάλογα.
7) Ανακήρυξη υποψηφίων
Μέσα στο 1ο 15νθήμερο του Ιανουαρίου του έτους συνεδρίασης της
εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., η ΕΦ.ΕΠ. συνεδριάζει, ελέγχει τις τυπικές προϋποθέσεις
αποδοχής τους και προβαίνει σε ανακήρυξη των υποψηφίων, ανά ξ.π.ο.σ., με ανάρτηση της
σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ταμείου επί δέκα (10) συνεχείς μέρες.
8) Κατάρτιση ξεχωριστών ψηφοδελτίων ανά ξ.π.ο.σ.
Για κάθε ξ.π.ο.σ. καταρτίζεται ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
9) Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων
Για τα ζητήματα αυτά ισχύουν οι ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθ. 25, προσαρμοζόμενες
ανάλογα.
10) Εκτύπωση ψηφοδελτίων
α) Για το προκείμενο ζήτημα ισχύουν οι ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθ. 25,
προσαρμοζόμενες ανάλογα.
β) Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία
ανακήρυξης του υποψηφίων.
11) Εκλογικοί φάκελοι.
Για το ανωτέρω ζήτημα ισχύουν οι ρυθμίσεις της παρ. 9 του αρθ. 25, προσαρμοζόμενες
ανάλογα.
12) Θέσπιση διαδικασιών καθολικής ψηφοφορίας.
α) Λόγω της αντικειμενικής και βεβαιωμένης αδυναμίας συγκρότησης Τοπικών
Εφορευτικών Επιτροπών σ’ όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας όπου διαμένουν ή
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εργάζονται μέλη του ταμείου ανήκοντα στις εδώ οριζόμενες κατηγορίες και προκειμένου
να επιτευχθεί η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των μελών των ξ.π.ο.σ. στην
ψηφοφορία, η απλοποίηση και διευκόλυνση της οργανωτικής προσπάθειας των αρμόδιων
καταστατικών οργάνων (ΕΦ. ΕΠ. και Δ.Σ.) καθώς και η ευχερέστερη και ταχύτερη
αποπεράτωση των εκλογικών διαδικασιών, θεσπίζεται, η διενέργεια καθολικής
ψηφοφορίας, με τις κατωτέρω διαδικασίες:
β) Αμέσως μετά την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και το αργότερο την 31η Ιανουαρίου, η
ΕΦ.ΕΠ. α) μέσω του δημόσιου ταχυδρομείου (ΕΛ.ΤΑ.) αποστέλλει σ’ όλα τα έχοντα το
δικαίωμα του εκλέγειν μέλη φάκελο εκλογικού υλικού που περιέχει α) ένα (1) ψηφοδέλτιο
του καταρτισθέντος ενιαίου ψηφοδελτίου της ξ.π.ο.σ. του εκλογέα και ένα (1) λευκό
ψηφοδέλτιο, β) εκλογικό φάκελο, σφραγισμένο μόνο με τη σφραγίδα της ΕΦ.ΕΠ. στο
άνοιγμά του, γ) κατάλληλο και πρόσφορο, προπληρωμένο από το ταμείο, φάκελο για την
επιστροφή από τον ψηφοφόρο του φακέλου ψηφοφορίας και των άλλων οριζόμενων
απαραίτητων εγγράφων στην ΕΦ.ΕΠ. και δ) έντυπο οδηγιών της ΕΦ.ΕΠ., για τις
διαδικασίες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.
γ) Στον ως άνω προπληρωμένο φάκελο που επιστρέφεται από τον ψηφοφόρο, στην
ΕΦ.ΕΠ., είναι προτυπωμένα, ως στοιχεία του αποδέκτη του επιστρεφόμενου φακέλου, τα
εξής:
ΤΑΠΙΛΤΑΤ - ΕΦ.ΕΠ.
Ευπόλιδος 8
105.51 ΑΘΗΝΑ
δ) Το ενδιαφερόμενο μέλος ν΄ ασκήσει, το δικαίωμα του εκλέγειν, αμέσως μετά την
παραλαβή του πιο πάνω φακέλου εκλογικού υλικού, θα ενεργεί ως εξής, για την άσκηση
του εκλογικού του δικαιώματος, μέσα στους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.
δα) Θα κλείνει μέσα στον φάκελο ψηφοφορίας (πάνω στον οποίο θα υπάρχει μόνο η
σφραγίδα της ΕΦ.ΕΠ. και απολύτως καμία άλλη ένδειξη) το ψηφοδέλτιο της επιλογής του,
θέτοντας προηγούμενα τους σταυρούς προτίμησης που επιλέγει, δβ) θα εξάγει μία (1)
φωτοτυπία και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς του ή του Διαβατηρίου ή της άδειας
οδήγησης, στην οποία θα υπάρχει και η φωτογραφία του και θα προκύπτει και ο αριθμός
τους, δγ) θα κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας (πάνω στον οποίο θα υπάρχει μόνο η
σφραγίδα της ΕΦ.ΕΠ. και απολύτως καμία άλλη ένδειξη) και την φωτοτυπία του Δελτίου
Ταυτότητάς του ή του Διαβατηρίου του κ.λπ. στον ως άνω προπληρωμένο από το ταμείο
φάκελο επιστροφής του εκλογικού υλικού και δδ) θα επιστρέφει όλα τα ως άνω έγγραφα
[(φάκελο ψηφοφορίας (με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του) και τη φωτοτυπία του δελτίου
ταυτότητας κ.λπ. ως άνω)], με τον ως προπληρωμένο φάκελο επιστροφής στο ταμείο, όπως
ορίζεται αμέσως ανωτέρω.
13) Παραλαβή και ασφαλής φύλαξη αποστελλόμενων εκλογικών φακέλων
Για την παραλαβή και ασφαλή φύλαξη των αποστελλόμενων στην ΕΦ.ΕΠ εκλογικών
φακέλων μόνη αρμόδια είναι η ΕΦ.ΕΠ. που με αποφάσεις της λαμβανόμενες με απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ρυθμίζει όλα τα σχετικά ζητήματα.
(π.χ. διαδικασίες παραλαβής φακέλων, διαμόρφωση χώρου φύλαξης, μέτρα ασφαλούς
φύλαξης κ.λπ.)
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14) Κατάρτιση Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας
Την καθορισμένη από την ΕΦ.ΕΠ. ημερομηνία και ώρα έναρξης των διαδικασιών διαλογής
των ψηφοδελτίων κ.λπ., ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΦ. ΕΠ, αφού βεβαιώνονται ότι έχουν
παραλάβει όλους τους πιο πάνω φακέλους, όλων των ψηφισάντων εκλογέων, συνεδριάζουν
και:
α) Παραλαμβάνουν τους εν λόγω φακέλους από το χώρο φύλαξής τους
β) Κάνουν καταμέτρηση και επαλήθευση των εν λόγω παραληφθέντων φακέλων, ανά
ξ.π.ο.σ.
γ) Ελέγχουν το απαραβίαστό τους (π.χ. διαπίστωση του απαραβίαστου του ανοίγματος
των (εξωτερικών) φακέλων κ.λπ.)
δ) Στη συνέχεια ανοίγουν ένα-ένα τους φακέλους αυτούς, εξετάζουν πρώτα τον ειδικό
εσώκλειστο φάκελο ψηφοφορίας και ελέγχουν:
• αν υπάρχει σφραγίδα της ΕΦ.ΕΠ. πάνω στο άνοιγμα του φακέλου ψηφοφορίας και ότι
πάνω στο φάκελο αυτό δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη πλην της σφραγίδας της ΕΦ.ΕΠ.
• αν ο εκλογέας έχει αποστείλει και τα άλλα απαραίτητα εκλογικά έγγραφα και αν ο
εκλογέας είναι μέλος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και εκλογέας για την ίδια ξ.π.ο.σ.
ε) Τέλος καταρτίζουν πρωτόκολλο ψηφοφορίας με βάση τις αποσταλείσες φωτοτυπίες
των Δελτίων Ταυτότητας ή Διαβατηρίων κ.λπ.
15) Διαλογή ψηφοδελτίων
α) Στη συνέχεια η ΕΦ.ΕΠ., ανά ξ.π.ο.σ., προβαίνει σε διαλογή και διαχωρισμό των
ψηφοδελτίων, σε λευκά, άκυρα και έγκυρα, με ανάλογη εφαρμογή και προσαρμογή των
διατάξεων της γενικής εκλογικής νομοθεσίας.
β) Μετά η ΕΦ.ΕΠ. προβαίνει στη διαλογή των σταυρών προτίμησης υπέρ των υποψηφίων
κάθε ψηφοδελτίου, επίσης με ανάλογη εφαρμογή και προσαρμογή των διατάξεων της
γενικής εκλογικής νομοθεσίας.
16) Ανακήρυξη Επιτυχόντων - Σύνταξη και υπογραφή Πρακτικού
Διαλογής
Ψηφοδελτίων και Ανακήρυξης Επιτυχόντων - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων.
Για τα ως άνω ζητήματα ισχύουν οι ρυθμίσεις των παρ. 15-19 του άρθ. 27, με ανάλογη
προσαρμογή τους.
17) Οι εκλογικές διαδικασίες θεωρούνται έγκυρες όταν ο αριθμός των ψηφισάντων
μελών ανά ξ.π.ο.σ. υπερβαίνει τουλάχιστο το 1/4 του συνολικού αριθμού μελών κάθε
ξ.π.ο.σ
18) Όρια σταυρών προτίμησης
Ο ανώτατος αριθμός των επιτρεπομένων σταυρών προτίμησης υπέρ των υποψηφίων είναι
το πολύ ίσος με τον συνολικό αριθμό των εκλεγομένων αντιπροσώπων κάθε ξ.π.ο.σ.
19) Ακυρότητες ψηφοδελτίων
Για το ως άνω ζήτημα ισχύουν οι διατάξεις της γενικής εκλογικής νομοθεσίας,
προσαρμοζόμενες ανάλογα.
20) Θητεία εκλεγομένων Αντιπροσώπων
Η θητεία των εκλεγομένων Αντιπροσώπων αρχίζει την 1η Απριλίου του έτους εκλογής τους
και λήγει την 31η Μαρτίου του τρίτου έτους μετά το έτος εκλογής.
21) Για οποιαδήποτε ανακύπτοντα συναφή με τις εκλογικές διαδικασίες ζητήματα για τα
οποία δεν θεσπίζεται ρύθμιση με το παρόν καταστατικό καθώς και για τις λεπτομέρειες
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εφαρμογής των ως άνω διατάξεων επιλαμβάνεται η ΕΦ. ΕΠ. που παίρνοντας υπόψη και
την ισχύουσα για το όμοιο ζήτημα του άρθ. 78 απόφαση του Δ.Σ. (Κανονισμό) περί
διεξαγωγής δημοψηφισμάτων, αποφασίζει σχετικά, με απόφασή της λαμβανόμενη με
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Στις αρμοδιότητες της ΕΦ.
ΕΠ. συγκαταλέγεται και η κατά κρίση της παράταση ή σύντμηση των οριζόμενων
προθεσμιών κατά ένα (1) μήνα το πολύ.
22) Διατάξεις μεταβατικής ισχύος
α) Η εφαρμογή για πρώτη φορά των ανωτέρω διατάξεων θ’ αρχίσει τον πρώτο
Σεπτέμβριο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταστατικής
τροποποίησης και η θητεία των Αντιπροσώπων που θα εκλεγούν θα λήξει την 3103-2021.
β) Η θητεία των αναδειχθέντων Αντιπροσώπων βάσει των διαδικασιών του
προϊσχύσαντος καταστατικού παρατείνεται και λήγει την 31-03-2019.
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Άρθρο 30
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
Όλο το άρθρο

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
«Άρθρο 30
Αναλυτικές Μερίδες Ενεργών Ασφαλισμένων, Αποχωρησάντων Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων
1. Το ταμείο τηρεί αναλυτικές μερίδες για κάθε ενεργό ή αποχωρήσαντα ασφαλισμένο και
συνταξιούχο, από τις οποίες ενδεικτικά προκύπτουν οι συνολικές καταβληθείσες σ’ όλη τη διάρκεια
της ασφάλισής τους εισφορές και εξαγορές και οι συνολικές καταβληθείσες συντάξεις, καθώς και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει απαραίτητα το Δ.Σ., κατά την ανέλεγκτη κρίση του.
2. Όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας καταστατικής διάταξης ρυθμίζονται με
απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του».

Δ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Το άρθρο 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Αναλυτικές Ατομικές Μερίδες Ενεργών Ασφαλισμένων, Αποχωρησάντων
Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων
1.Αναλυτικές Ατομικές Μερίδες βάσει ονομαστικών (χωρίς οποιαδήποτε
προσαύξηση) εισροών και εκροών.
Το ταμείο τηρεί αναλυτικές ατομικές μερίδες, για κάθε ενεργό ή αποχωρήσαντα ασφαλισμένο και
συνταξιούχο, από τις οποίες ενδεικτικά προκύπτουν οι συνολικές ονομαστικές καταβληθείσες σ’
όλη τη διάρκεια της ασφάλισής τους εισφορές, εξαγορές και ποσά συμμετοχής στη
συνταξιοδότηση άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης
και οι συνολικές ονομαστικές
καταβληθείσες συντάξεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει απαραίτητα το Δ.Σ. μετά
από εισήγηση του αναλογιστικού και νομικού συμβούλου.

2.Αναλυτικές Ατομικές Μερίδες Ενεργών Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και
Αποχωρησάντων Ασφαλισμένων από το ταμείο χωρίς ανάληψη των εισφορών τους,
αντιστοιχούσες στην εκάστοτε τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση του ταμείου που
απεικονίζεται στον τελευταίο ετήσιο Ισολογισμό.

Μέσα στο 1ο εξάμηνο κάθε χρόνου το Δ.Σ. του ταμείου είναι υποχρεωμένο να αναθέτει σε
αναλογιστικό γραφείο της Ελλάδας ή άλλης χώρας της Ε.Ε. την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης,
από την οποία θα προκύπτουν (βάσει των κανόνων της αναλογιστικής επιστήμης) οι Αναλυτικές
Ατομικές Μερίδες Ενεργών Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και Αποχωρησάντων Ασφαλισμένων
που δεν ανέλαβαν τις εισφορές τους, οι οποίες αντιστοιχούν στην απεικονιζόμενη πραγματική
περιουσιακή κατάσταση του ταμείου στον τελευταίο Ισολογισμό του.

3. Όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 ρυθμίζονται
με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
μελών του, κατόπιν εισηγήσεων του αναλογιστικού, ασφαλιστικού και νομικού
συμβούλου.
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Άρθρο 37
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΕΔΑΦΙΟ 2

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 37
Όροι συγχώνευσης – ενοποίησης και μετατροπής ταμείου
1. Όροι συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.
………………………………………………………………………………………………………………..
2) Αποκλειστική αρμοδιότητα Γ.Σ. για τη λήψη της σχετικής απόφασης συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.
Αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α. είναι η Γ.Σ., με
απόφασή της λαμβανόμενη σύμφωνα με τις οριζόμενες για την τροποποίηση του καταστατικού
διαδικασίες.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Στο τέλος του εδαφίου 2 της παρ. 1 καταργείται η τελεία και προστίθενται οι εξής λέξεις:
«, βάσει της πλέον πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας που έχει εκπονηθεί
για το φορέα αυτό (Ε.Τ.Ε.Α.)».
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Άρθρο 38
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 38
Όροι και διαδικασίες διάλυσης ταμείου
1. Εκούσια διάλυση (αυτοδιάλυση)
Η εκούσια διάλυση (αυτοδιάλυση) γίνεται οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με απόφαση του
Συνεδρίου που λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία με την παρουσία τουλάχιστον του μισού (1/2)
του συνολικού αριθμού των Συνέδρων και με πλειοψηφία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) επί των ψηφισάντων.
Ως λόγος διάλυσης, σε κάθε περίπτωση, είναι η προφανής αδυναμία εκπλήρωσης του βασικού
ενεργού σκοπού (άρθ.2), η οποία προκύπτει από πρόσφατη αναλογιστική μελέτη.
Αδυναμία εκπλήρωσης του βασικού ενεργού σκοπού σημαίνει ότι το ταμείο αδυνατεί να διασφαλίσει
ολικά τις εύλογες και δίκαιες ασφαλιστικές προσδοκίες των ενεργών ασφαλισμένων, ακόμα και του
τελευταίου που ασφαλίστηκε στο ταμείο.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Διάλυση κατ’ εφαρμογή διατάξεων άρθρου 103 ΑΚ
Η διάλυση του ταμείου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 ΑΚ γίνεται με
απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία με την
παρουσία τουλάχιστον του μισού (1/2) του συνολικού αριθμού των Αντιπροσώπων και με
πλειοψηφία τουλάχιστον 75% (3/4) επί των ψηφισάντων».
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Άρθρο 40
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Β΄) ΑΚΡΙΒΗ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΡΑ
4. Στο ταμείο άτυπα εφαρμόζετο το αμιγές διανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, από την ίδρυσή
του παρόλο ότι από 01-01-2005 έπαυσαν ν’ ασφαλίζονται σ’ αυτό οποιαδήποτε πρόσωπα εκ
των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 του από 13-03-1991 ισχύοντος καταστατικού, με
αποτελέσματα ιδίως την δραματική επιδείνωση των δεικτών βιωσιμότητας του ταμείου και την
δημιουργία χιλιάδων περιπτώσεων εξωφρενικής δυσαναλογίας μεταξύ αφενός συνολικών
καταβληθεισών εισφορών και εξαγορών και αφετέρου συνολικά καταβληθεισών συντάξεων
κ.ά. που αποδειγμένα οδηγούν σε αφανισμό τις εύλογες και δίκαιες ασφαλιστικές προσδοκίες
των νεότερων γενεών ασφαλισμένων.
6. Όλες οι λεπτομέρειες υλοποίησης και εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου
ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, μετά από προηγούμενη κατάρτιση αναλογιστικής μελέτης.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΗ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

1η : Μετά το τέλος της παρ. 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Σε συνέχεια των ανωτέρω και λόγω της διαπιστωμένης πλέον (με απόλυτη βεβαιότητα)
αδυναμίας συνέχισης εφαρμογής του διανεμητικού συστήματος ασφάλισης-συστήματος
καθορισμένων παροχών, το εφαρμοζόμενο στο ταμείο σύστημα ασφάλισης μετατρέπεται
πλέον σε «σύστημα καθορισμένων εισφορών».
2η : Οι ήδη αριθμημένες παρ. 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα.
3η : Η ως άνω παρ. 6 που αναριθμείται σε 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Όλες οι λεπτομέρειες υλοποίησης και εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος
άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανόμενη με πλειοψηφία τουλάχιστο των
δύο τρίτων (2/3) συνολικού αριθμού των μελών του, μετά από προηγούμενη κατάρτιση
αναλογιστικής μελέτης και εισήγηση του αναλογιστικού, ασφαλιστικού και νομικού
συμβούλου».

22

Άρθρο 41
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΕΔΑΦΙΟ Η

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ

Άρθρο 41
παρ. 3 Εδάφιο Η:
«Η) Γενικά ο οποιοσδήποτε χρόνος τον οποίο το Δ.Σ του ταμείου με απόφασή του λαμβανομένη με
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του θα κρίνει ότι εμπίπτει στο πνεύμα των πιο
πάνω εξαιρέσεων».

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ

(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Το εδάφιο Η της 3ης παραγράφου καταργείται
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ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Άρθρο 42
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 42
Προϋποθέσεις και όροι θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
1. Οι ασφαλισμένοι, άνδρες και γυναίκες, που αποχωρούν από τον εργοδότη τους και
απασφαλίζονται από το ταμείο, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος από την
ίδια ημερομηνία που καθίστανται συνταξιούχοι κύριας ή επικουρικής σύνταξης από φορέα
κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργεί με τη νομική μορφή Ν.Π.Δ.Δ.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Μετά το τέλος της παρ. 1 προστίθεται η εξής φράση:
«Για την πλήρωση της απαραίτητης προϋπόθεσης της αποχώρησης από τον εργοδότη
ισχύουν οι διατάξεις των άρθ. 5 παρ. 7 και 12 και άρθ. 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού».
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Άρθρο 47
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΕΔΑΦΙΟ 3

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
3)Ειδικά, το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος των συνταξιούχων των οποίων οι
ληφθείσες παροχές είναι ήδη ή καθίστανται εξελικτικά, υπέρτερες των συνολικών καταβληθεισών
εισφορών και εξαγορών είναι ίσο με το εκάστοτε ισχύον αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται από το
1ο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Έναρξη εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 1η του τέταρτου
μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Το 3ο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρ. 47 αντικαθίσταται ως εξής:
3) Ειδικά, το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος των συνταξιούχων, των
οποίων οι ληφθείσες ονομαστικές παροχές είναι ήδη ή καθίστανται εξελικτικά, υπέρτερες
των ονομαστικών συνολικών καταβληθεισών εισφορών, εξαγορών και ποσών
συμμετοχής λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, είναι ίσο με το εκάστοτε ισχύον
αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται από το 1ο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Έναρξη
εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 1η του τέταρτου μήνα μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του τροποποιημένου καταστατικού .
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Άρθρο 62
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
Όλο το άρθρο

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ

«Άρθρο 62
Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών
1. Ποιοι δικαιούνται επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών
Με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων του άρθ. 6 παρ. 3-6, δικαιούνται επιστροφής
ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι που χάνουν την ιδιότητά τους αυτή, σύμφωνα με τις
σχετικές ρυθμίσεις του καταστατικού και επιλέγουν οι ίδιοι την επιστροφή των ασφαλιστικών τους
εισφορών, με ταυτόχρονη απώλεια κάθε συνταξιοδοτικού δικαιώματος για λήψη επικουρικής
σύνταξης και κάθε άλλης αξίωσης.
2. Διαδικασίες επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών
Κάθε ασφαλισμένος που εμπίπτει στις ρυθμίσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου
δικαιούται, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στο Δ.Σ., επιστροφής των συνολικά καταβληθεισών
από τον ίδιο, ως ασφαλισμένου στο ταμείο, ατομικών ονομαστικών (χωρίς αποδόσεις) εισφορών,
στις οποίες δεν συνυπολογίζονται, με οποιοδήποτε τρόπο οι εργοδοτικές ονομαστικές εισφορές
3. Λοιποί όροι επιστροφής εισφορών
Οι λοιποί όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων καθορίζονται από το Δ.Σ με
απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
4. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής κατά τα πιο πάνω εισφορών προς τον ασφαλισμένο αυτός
υποχρεούται σε υποβολή γραπτής δήλωσης προς το ταμείο από την οποία θα προκύπτει η
αναμφισβήτητη είσπραξη του δικαιούμενου ποσού και η ως εκ τούτου ανεπιφύλακτη παραίτηση του
ασφαλισμένου από κάθε συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή από την αξίωση συνυπολογισμού και
προσμέτρησης του αντίστοιχου συντάξιμου χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση εφαρμογής των
ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τη διαδοχική ασφάλιση.
5. Αποκλείεται η επανακατάθεση του αναληφθέντος από τον ασφαλισμένο ποσού με οποιοδήποτε
τρόπο για την αναβίωση των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων.
6. Σε περίπτωση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών κατόπιν ομαδικής αποχώρησης ασφαλισμένων
σύμφωνα με τις, οριζόμενες από το καταστατικό αυτό, διαδικασίες είναι αυτονόητη η απώλεια κάθε
συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους αποχωρούντες ασφαλισμένους.
Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου έχουν ισχύ και εφαρμόζονται και για τους
ασφαλισμένους που αποχωρούν με τους όρους και τις διαδικασίες της ομαδικής αποχώρησης
ασφαλισμένων (άρθ. 6)».

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Το άρθρο 62 αντικαθίσταται, ως εξής:
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ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

«Άρθρο 62
Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών
1. Αρχή της μη επιστροφής των νομίμως καταβληθεισών εισφορών – Εξαιρέσεις
αυτής.
1) Κατ’ αρχή οι εισφορές των ασφαλισμένων που καλύπτουν νόμιμα χρόνο
υποχρεωτικής ασφάλισης στο ταμείο (δηλαδή δεν κατεβλήθηκαν αχρεωστήτως),
δεν επιστρέφονται, με εξαίρεση τις κατωτέρω ειδικές περιπτώσεις (2 ο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου και παρ. 4) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.
3-6 του άρθρου 6 του καταστατικού που υπερισχύουν πάντοτε της παρούσας
διάταξης.
2) Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω αρχής, επιστρέφονται οι προσδιοριζόμενες στο άρθρο
30 παρ. 2 ονομαστικές εισφορές του ασφαλισμένου (κατ’ άρθ. 8 παρ. 1 εδ. 1 του
καταστατικού), αυστηρά και μόνο στους ατομικά αποχωρούντες ασφαλισμένους
που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1.Το επιστρεφόμενο ποσό ισούται με
τα τρία έβδομα (3/7) της προσδιοριζόμενης στο άρθρο 30 παρ. 2 ατομικής μερίδας
του ασφαλισμένου.
2. Απαγόρευση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών σε καταστάντες συνταξιούχους.
Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε επιστροφή εισφορών σε ασφαλισμένους που
κατέστησαν έστω και για ένα (1) μήνα συνταξιούχοι του ταμείου, με την επιφύλαξη της
ισχύος των διατάξεων των παρ. 3-6 του άρθ. 6 του καταστατικού
1. Απαγόρευση διάθεσης ασφαλιστικών εισφορών
1) Οι ασφαλιστικές εισφορές ουδέποτε για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε
αιτιολογία δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο διάθεσης ή κληρονομικής
διαδοχής (π.χ. με διαθήκη κ.λπ.) εκ μέρους του ασφαλισμένου.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 οι κληρονόμοι θνησκόντων
ενεργών ασφαλισμένων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστούν
δικαιούχοι των εισφορών θανόντος συγγενούς τους - ενεργού ασφαλισμένου
του ταμείου.
4.Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών στους δικαιοδόχους θνησκόντων ενεργών
ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση θανάτου ενεργού ασφαλισμένου, οι δικαιοδόχοι επικουρικής
σύνταξης (παρ. 3 άρθ. 49), ενεργώντας και συναινώντας από κοινού, μπορούν
να επιλέξουν την επιστροφή σ’ αυτούς των ονομαστικών ατομικών εισφορών
του θανόντος που προσδιορίζονται στο άρθ. 30 παρ. 2 του καταστατικού. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του 2ου εδαφίου της παρ. 1 και του 2ου εδαφίου
της παρ. 5
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5. Διαδικασίες επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών
1) Κάθε ασφαλισμένος που εμπίπτει στις ρυθμίσεις των παρ. 1, παρ. 2 και 4,
δικαιούται, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στο Δ.Σ., επιστροφής των
ατομικών ονομαστικών (χωρίς αποδόσεις) εισφορών, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο 2ο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Η ως άνω αίτηση επιφέρει νόμιμες συνέπειες μόνο εφόσον υποβάλλεται το
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απασφάλισης του ασφαλισμένου
από το ταμείο.
Για τους απασφαλισθέντες ασφαλισμένους πριν τη θέσπιση της παρούσας
ρύθμισης, η σχετική αίτηση για να επιφέρει νόμιμες συνέπειες δέον όπως υποβληθεί
εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης.
2) Σε κάθε περίπτωση επιστροφής κατά τα πιο πάνω εισφορών προς κάθε
δικαιούχο αυτός υποχρεούται σε υποβολή γραπτής δήλωσης προς το ταμείο, από
την οποία θα προκύπτει η αναμφισβήτητη είσπραξη του δικαιούμενου ποσού και
η ως εκ τούτου ανεπιφύλακτη παραίτηση του ασφαλισμένου από κάθε
συνταξιοδοτικό δικαίωμα και από οποιαδήποτε μορφής και φύσης άλλη
αξίωση, καθώς και από την αξίωση συνυπολογισμού και προσμέτρησης του
αντίστοιχου συντάξιμου χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση εφαρμογής των
ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τη διαδοχική ασφάλιση κ.λπ. Η ως άνω υποβολή
δήλωσης στο ταμείο οπωσδήποτε πρέπει να προηγείται της επιστροφής των
εισφορών. Δεν είναι επιτρεπτή η επιστροφή εισφορών στους δικαιούχους που
δεν παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα των ως άνω δικαιωμάτων και
αξιώσεών τους.
3) Αποκλείεται η επανακατάθεση του αναληφθέντος από τον ασφαλισμένο ποσού
με οποιοδήποτε τρόπο για την αναβίωση των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων.
4) Ανάκληση τυχόν κατά τα ανωτέρω υποβληθέντων αιτημάτων επιστροφής
εισφορών δεν είναι επιτρεπτή.
5) Σε περίπτωση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών κατόπιν ομαδικής
αποχώρησης ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις, οριζόμενες από το καταστατικό
αυτό διαδικασίες (παρ. 3-6 άρθ. 6) είναι αυτοδίκαιη και αυτονόητη η απώλεια
κάθε συνταξιοδοτικού δικαιώματος έναντι του ταμείου.
6. Οι διατάξεις της παρ.5 του ίδιου άρθρου έχουν ισχύ και εφαρμόζονται και για
τους ασφαλισμένους που αποχωρούν με τους όρους και τις διαδικασίες της
ομαδικής αποχώρησης ασφαλισμένων (παρ. 3-6 άρθ.6).
7. Λοιποί όροι επιστροφής εισφορών
Όλοι ανεξαίρετα οι λοιποί όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων (π.χ.
τύπος και περιεχόμενο δήλωσης, απαραίτητα δικαιολογητικά, διαδικασίες καταβολής του
επιστρεφόμενου ποσού κ.λπ.) καθορίζονται από το Δ.Σ., με απόφασή του που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
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Άρθρο 64
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΠΑΡ. 2
ΕΔΑΦΙΟ 1
Β) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
1) Το ταμείο σε κανένα ασφαλισμένο της κατηγορίας αυτής δεν θα απονέμει επικουρική σύνταξη
αν δεν εξαγοράζεται βάσει των αντικειμενικών αρχών του πλήρους αναλογιστικού ισοδυνάμου ο
συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται από την ημερομηνία αποχώρησης του ασφαλισμένου
μέχρι την ημερομηνία λήψης επικουρικής σύνταξης γήρατος από το ταμείο.

Γ) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Στο τέλος του 1ου εδαφίου της παρ. 2 καταργείται η τελεία και προστίθενται οι λέξεις «,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΠΙΛΤ-ΕΦΚΑ».

29

Άρθρο 66
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΕΔΑΦΙΟ 2

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 66
Υποχρεώσεις και δικαιώματα συνδικαλιστικών οργανώσεων
«2) Υποχρεώνονται να παρέχουν κάθε είδους συνδρομή στο έργο των αρμοδίων οργάνων του
ταμείου για ζητήματα που σχετίζονται είτε με την επικοινωνία αυτού είτε με τα μέλη (π.χ. διανομή
ανακοινώσεων ή εντύπων του ταμείου) είτε με την ομαλή και έγκαιρη συγκρότηση του Συνεδρίου
είτε με την αδιάβλητη οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών κ.λπ.).

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Μετά το τέλος του 2ου εδαφίου της παρ. 3, προστίθεται εδάφιο 3, ως εξής:
«3) Έχουν, ως ιδρύτριες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλα τα δικαιώματα που τους
αναγνωρίζεται από τη διάταξη του άρθ. 33 παρ. 1 του ΒΔ της 15/20-05-1920,
ασκούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του 1ου Μέρους του άρθρου 11.
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Άρθρο 67
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
«Άρθρο 67
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Συνταξιουχικών Σωματείων
Τα Συνταξιουχικά Σωματεία έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σε
αυτά από το καταστατικό».

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Στο άρθ. 67, μεταξύ των λέξεων «που-αναγνωρίζονται»προστίθεται η λέξη «τυχόν».
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Άρθρο 68
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΕΔΑΦΙΑ 2 και 6

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 68
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών
1. Υποχρεώσεις μελών:
Τα μέλη του Ταμείου υποχρεώνονται:
2) Να συμμετέχουν και εκφράζουν ελεύθερα και δημοκρατικά τις απόψεις τους στις καθολικές
πανελλαδικές μυστικές ψηφοφορίες (δημοψηφίσματα) του άρθρου 78.
6) Ν’ αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό ή αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτουν τα όργανα
διοίκησης του ταμείου και οι αρμόδιες συνδικαλιστικές ή συνταξιουχικές τους οργανώσεις.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΗ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

1η : Μετά το τέλος του 2ου εδαφίου η τελεία καταργείται και προστίθενται οι λέξεις «, καθώς
και στις διαδικασίες ανάδειξης Αντιπροσώπων (Συνέδρων), κατά τις επιταγές του 1 ου
Μέρους του άρθρου 11 του καταστατικού.
2η : Στο 6ο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «ή συνταξιουχικές τους» καταργούνται.
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Άρθρο 77
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ

Γ΄) ΑΚΡΙΒΕΣ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Μετά το τέλος της παρ. 11 προστίθεται παρ. 12, ως εξής:
«12. Οι διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και του διοικητικού δικαίου που
εφαρμόζονται για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, είτε για τον εφεξής χρόνο
είτε αναδρομικά, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις αποφάσεις των οργάνων
διοίκησης του ταμείου, προσαρμοζόμενες προς τα διοικητικά και ασφαλιστικά
δεδομένα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ».
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Άρθρο 78
Α΄) ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Β΄) ΑΚΡΙΒΕΣ (ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ
Άρθρο 78
Καθολικές ψηφοφορίες (δημοψηφίσματα) μελών
1. Το Δ.Σ., κατά την αντιμετώπιση σοβαρών (κατά την ανέλεγκτη κρίση του) θεμάτων που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητές του, μπορεί, προαιρετικά ν’ απευθύνεται απευθείας στα μέλη του ταμείου για
να εκφράζουν την γνώμη τους. Η διαδικασία έκφρασης γνώμης γίνεται μέσω επιστολικής ψήφου
ή/και μέσω ηλεκτρονικών κ.ά. συστημάτων ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Τα ερωτήματα
διατυπώνονται από το Δ.Σ., με τον προσφορότερο τρόπο. Η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική,
κατά την κρίση του Δ.Σ. που σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένο να διασφαλίζει το αδιάβλητο
των διαδικασιών και του αποτελέσματος.
2. Όλα ανεξαίρετα τα σχετικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
καθορίζονται από το Δ.Σ. με απόφασή του λαμβανόμενη με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού
των μελών του.
3. Τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων που έχουν ισχύ αποφάσεων Δ.Σ. είναι έγκυρα α) εάν
ψηφίζει σ’ αυτά τουλάχιστο το ½ του συνολικού αριθμού των μελών και β) εάν η πλειοψηφούσα
πρόταση συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

Γ΄) ΑΚΡΙΒΗ
(ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

1η: Στην παρ. 1 αμέσως μετά την φράση «Τα ερωτήματα …… τρόπο» προστίθεται η
εξής φράση: «Στην κρίση των μελών τίθενται αφενός μεν πάντοτε τα ερωτήματα που
διατυπώνονται από την πλειοψηφούσα άποψη του Δ.Σ. αφετέρου δε και τα
ερωτήματα που διατυπώνονται από την μειοψηφούσα άποψη του Δ.Σ. εφόσον αυτή
συγκεντρώνει υπέρ αυτής τρεις (3) τουλάχιστο θετικές ψήφους μελών του Δ.Σ.»
2η:Μετά το τέλος της παρ. 3 προστίθενται παρ. 4 και 5, ως εξής:
«4. Η συμμετοχή των μελών στις καθολικές ψηφοφορίες είναι υποχρεωτική για όλα
τα μέλη. Η αποχή απ’ αυτές μόνο για λόγους ανώτερης βίας θεωρείται
δικαιολογημένη».
5) Ειδικά και εξαιρετικά για τις διαδικασίες εκλογής των Αντιπροσώπων (Συνέδρων)
οι αρμοδιότητες των αντιστοίχων καθολικών ψηφοφοριών θεωρούνται και είναι
ισοδύναμες και ισόκυρες με αυτές της Γ.Σ.».
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