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KANONIΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής - Γενικές Διατάξεις

1.  Η  οικονομική  οργάνωση  και  λογιστική  λειτουργία  του  Ταμείου  Επαγγελματικής  Ασφάλισης
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΤΕΑ-ΕΕΚΕ)  που λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. αναφερομένου
εφεξής ως Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 3029/2002, 4261/2014 , του Π.Δ. 80/1997, του
αριθ. Φ Επαγ. ασφ/οικ 16 περί όρων λειτουργίας των Ταμείων Επαγ. Ασφάλισης,του  Φ51010/ΟΙΚ
19976/861.10.10.2014  περί  Κανονισμού  Δεοντολογίας  και  Καλών  Πρακτικών  λειτουργίας  των
Ταμείων Επαγ. Ασφάλισης - όπως τα ανωτέρω τροποποιούνται ή/και διευκρινίζονται - και από τους
εκάστοτε ισχύοντες νόμους.

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ταμείου ασκείται από την Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

3. Το Ταμείο αποτελείται από τους κλάδους που αναφέρονται στο καταστατικό του, οι οποίοι έχουν
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Άρθρο 2 - Οικονομικό Έτος

1.  Οικονομικό έτος  είναι  η  χρονική  περίοδος  που περιλαμβάνει  τις  διαχειριστικές,  διοικητικές  και
λογιστικές πράξεις, που έχουν σχέση με τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών
γενικά στοιχείων του Ταμείου.
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2. Το Οικονομικό έτος της διαχείρισης του Ταμείου αρχίζει  την 1η Ιανουαρίου και  λήγει  την 31η
Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους.

3. Η λογιστική χρήση του Ταμείου ταυτίζεται με το οικονομικό έτος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 3 - Έννοια και Περιεχόμενο Προϋπολογισμών

1. Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα όρια εξόδων - εσόδων
του Ταμείου για κάθε έτος.

2.  Τα  έσοδα  και  τα  έξοδα  του  προϋπολογισμού  ταξινομούνται  κατά  είδος,  ομάδα  και  κατηγορία
ανάλογα με τη φύση τους.

3. Σε ειδικό πίνακα αναγράφονται οι πιστώσεις σε βάρος των οποίων πραγματοποιούνται οι πάσης
φύσεως επενδύσεις.

4. Τα Έσοδα και Έξοδα του Ταμείου προσδιορίζονται για κάθε οικονομικό έτος με τον Προϋπολογισμό
που αποτελείται από:

   α) Τον προϋπολογισμό των εισφορών των ασφαλισμένων

  β)  Τον  προϋπολογισμό  των  προσόδων  της  περιουσίας  του  Ταμείου  καθώς  και  η  απόδοση  των
κεφαλαίων και των αποθεματικών

       αυτών.

   γ) Τα έσοδα από Ειδικούς Λογαριασμούς.

   δ) ΄Εσοδα από λοιπές πηγές.

Στα έξοδα του Προϋπολογισμού περιλαμβάνονται: 

1. Οι από το ισχύον καταστατικό προβλεπόμενες  πάσης φύσεως παροχές.

2. Οι δαπάνες διαχειρίσεως της περιουσίας του Ταμείου.

3. Οι δαπάνες διοικήσεως (συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών του προσωπικού)

4. Δαπάνες επενδύσεων

5. Λοιπές δαπάνες.
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Άρθρο 4 - Κατάρτιση και Έγκριση του Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους καταρτίζεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Ταμείου
πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο
σύμφωνα με το καταστατικό του.

Άρθρο 5 - Έξοδα

1. ΄Εξοδα Προϋπολογισμού είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεών του,
στη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός ανεξάρτηρτα από τη
χρονική περίοδο στην οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση για πληρωμή.

2. ΄Ολα τα έξοδα πραγματοποιούνται με έκδοση εντάλματος πληρωμής.

Άρθρο 6 - Έλεγχος, Εκκαθάριση και Εντολή Πληρωμής Δαπανών

1. Όλες οι δαπάνες του Ταμείου ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό
βάσει  των  νομίμων  δικαιολογητικών  στοιχείων.  Εξαιρούνται  όσες  απορρέουν  από  συμβατικές
υποχρεώσεις.

2.  Όταν πρόκειται για αποζημίωση δικαιούχων από κλάδο του Ταμείου, υποβάλλεται αίτηση με τα
νόμιμα δικαιολογητικά και  ανοίγει φάκελλος εκκρεμών ζημιών σύμφωνα με την Υ .Α.

αρθ. Φ. Επαγ. ασφ/οικ 16 Περί όρων λειτγουργίας των Ταμείων Επαγ. Ασφάλισης ΦΕΚ462 τ. Β΄/2003.

3. Μετά την έγκριση της δαπάνης ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συντάσσουν και υπογράφουν
εντολή πληρωμής προς τον Οικονομικό Γραμματέα προκειμένου να πραγματοποιήσει την πληρωμή. Η
ανωτέρω εντολή συντάσσεται και υπογράφεται ανεξαρτήτως ποσού δαπάνης και ανεξαρτήτως τρόπου
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πληρωμής (ηλεκτρονικά ή μετρητά) .  Δεν χρειάζεται  έκδοση εντολής αν η  υποχρέωση πληρωμής
αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Ταμείου.

4.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  πληρωμής  ο  Οικονομικός  Γραμματέας  αναγράφει  τα  στοιχεία  του
εντάλματος πληρωμής (ημερομηνία και αριθμό) και προσυπογράφει την ανωτέρω εντολή. 

5. Υπεύθυνοι για την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών κάθε εκκαθαριζόμενης δαπάνης
είναι το Δ.Σ. του Ταμείου.

Άρθρο 7 - Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων

1. Τα χρηματικά εντάλματα συντάσσονται σε έντυπα που έχουν στέλεχος σε 3 τουλάχιστον αντίγραφα.

Απ' αυτά το πρώτο αποτελεί το πρωτότυπο, το δεύτερο το αντίγραφο και το τρίτο το στέλεχος του
εντάλματος.

2.  Η  συμπλήρωση  του  πρωτοτύπου  του  χρηματικού  εντάλματος  διενεργείται  με  κάθε  μέσο  που
εξασφαλίζει ανεξίτηλη γραφή.

3. Τα χρηματικά εντάλματα δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, αλλοιώσεις, διαγραφές.

4. Στο ένταλμα αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, το ποσόν (αριθμητικώς και ολογράφως) και σε
τί αφορά η δαπάνη.
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Άρθρο 8 - Θεώρηση Χρηματικών Ενταλμάτων

Τα χρηματικά εντάλματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό
Γραμματέα, σύμφωνα με το κασταστικό του Ταμείου και φυλάσσονται  με  όλα τα δικαιολογητικά
ούτως  ώστε  να  παραδοθούν   για  έλεγχο  στην  Επιτροπή  Εσωτερικού  Ελέγχου,  τους  Ορκωτούς
Λογιστές-Ελεγκτές ή τις εποπτικές αρχές.

Άρθρο 9 - Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων

1. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων στηρίζεται σε πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα

2. Κάθε έλλειψη ή ανωμαλία που ήθελε διαπιστωθεί από την τα ελεγκτικά όργανα αναφέρεται στο Δ.Σ.
το οποίο επιμελείται για την τακτοποίηση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού.

Άρθρο 10

1.  ΄Εσοδα του προϋπολογισμού είναι τα ποσά που προβλέπεται να εισπραχθούν κατά κωδικό αριθμό
στη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός ανεξάρτητα από την
χρονική περίοδο που πρέρχονται.

2.  Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις βεβαιωθούν, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξής τους.

Η  καταβολή των εισφορών από τους ασφαλισμένους του Ταμείου δύναται να γίνει:

α)  Στα υποκαταστήματα των Τραπεζών
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β)  Με ηλεκτρονικά μέσα

γ)  Στα γραφεία του Ταμείου

3. Η καταβολή των εισφορών των άμεσα ασφαλισμένων πραγματοποιείται μηνιαίως με απ΄ευθείας
παρακράτηση από τον εκκαθαριστή.

4. Η καταβολή των εισφορών των δικαιούχων παροχών πραγματοποιείται όπως το καταστατικό ορίζει,
είτε με μηνιαία καταβολή.

Άρθρο 11 - Παρακράτηση Οφειλών Ασφαλισμένων  από Αποζημιώσεις

1.  Εαν κατά την εκκαθάριση  διαπιστωθεί ληξιπρόθεσμη οφειλή του ασφαλισμένου προς το Ταμείο,
γίνεται  συμψηφισμός  -  έστω  και  αν  έχει  γίνει  ρύθμιση  χρεών  -  παρακρατούνται  οι  οφειλόμενες
συνδρομές και αποδίδεται η διαφορά.

Άρθρο  12 - Έλεγχος Ταμειακού Υπολοίπου

1.   Για  την  εξακρίβωση του ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται  πράξη,  που υπογράφεται  από τον
αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον οικονομικό γραμματέα, τον Πρόεδρο του Ταμείου και τον
Γενικό Γραμματέα .

2.  Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται η συχνότητα του ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου,
άλλως   πραγματοποιείται  ανά  τρίμηνο  ούτως  ώστε  να  διευκολύνεται  στο  έργο  της   η  Επιτροπή
Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ.  δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή έλεγχο ταμειακού υπολοίπου.
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Άρθρο 13 - Ταμειακά Ελλείμματα 

1. Κάθε έλλειψη στην διαχείριση χρημάτων που διαπιστώνεται, αναπληρώνεται από τον Οικονομικό
Γραμματέα μέσα σε 48 ώρες, διαφορετικά καταλογίζεται η έλλειψη σε βάρος του.

2. Απαγορεύεται η ανάμειξη ξένων χρημάτων στο διαχείριση. και για κάθε χρηματικό πλεόνασμα που
εμφανίζεται στη διαχείριση συνιστά παρακαταθήκη, μέχρι να αποδειχθεί η αιτία αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 14

1.             Η Λογιστική Υπηρεσία τηρεί τους κανόνες λογιστικής παρακολούθησης για τις οικονομικές
κινήσεις του Ταμείου, σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο και τις αρχές της λογιστικής επιστήμης.

2.             Για την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου χρησιμοποιείται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο που
ισχύει κάθε φορά.

3.             Τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται από τη Λογιστική Υπηρεσία είναι τα εξής:

3.1.1.      Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

3.1.2.      Αναλυτικό Ημερολόγιο

3.1.3.      Αναλυτικό Καθολικό

3.1.4.      Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών

3.1.5.      Βοηθητικά βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του Ταμείου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου

 

Άρθρο 15 - Παραστατικά Στοιχεία

1.   Για  κάθε  είσπραξη,  πληρωμή  ή  μεταβολή  της  περιουσιακής  κατάστασης  του  Ταμείου  ή  για
λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών απαιτείται η έκδοση παραστατικού διαχείρισης.

2.  Τα παραστατικά διαχείρισης διακρίνονται σε:

α. Γραμμάτια είσπραξης για τις εισπράξεις

β. Εντάλματα πληρωμής για τις πληρωμές.
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3. Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία στηρίζονται στα παραστατικάσ του παρόντος άρθρου.

4. Τα παραστατικά διαχείρισης υπογράφονται από όργανα του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό του
Ταμείου.

Άρθρο 16 - Περιεχόμενο Ενταλμάτων Πληρωμής

1. Στα εντάλματα πληρωμής αναγράφονται;

α.  Ο αύξων αριθμός του εντάλματος 

β. Η ημερομηνία έκδοσής του

γ.  Η αιτιολογία πληρωμής

δ. Το ονοματεπώνυμο  του δικαιούχου

ε.  Το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς

στ. Τρόπος πληρωμής (ηλεκτρονικά ή μετρητά) . Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής αναγράφεται
η Τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η πληρωμή.

ζ. Οι υπογραφές των αρμοδίων μελών του Δ.Σ.
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Άρθρο 17 - Αποδεικτικά (Γραμμάτια) Εισπράξεως  

Τα αποδεικτικά (γραμμάτια) είσπραξης περιέχουν:

α. Τον τίτλο του ΤΕΑ-ΕΕΚΕ

β. Το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη

γ. Την αιτία οφειλής, το οικονομικό έτος αυτής.

δ. Το ποσόν ολογράφως και αριθμητικά.

ε. Τη χρονολογία έκδοσης.

στ. Τις υπογραφές των αρμοδίων μελών του Δ.Σ.

ζ. Την υπογραφή του καταθέτη - αν πρόκειται για μετρητά.

Άρθρο 18 - Τύπος και Περιεχόμενο Βεβαίωσης Εισφορών

1. Οι τίτλοι βεβαίωσης εισφορών  εκδίδονται από το Τμήμα Μηχανογράφησης του Ταμείου χωριστά
για κάθε άμεσο μέλος και δικαιούχο παραχών.

2. Οι βεβαιώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου
του μέλους .
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β. Το ποσόν που κατέβαλε  το προηγούμενο έτος.

γ. Την αιτία έκδοσής τους     

 

Άρθρο 19 - Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

1. Για τη διαχειριστική  και  λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων κάθε
περιουσιακού  στοιχείου  τηρείται  υποχρεωτικά  Μητρώο Παγίων  Στοιχείων,  το  οποίο  αποτελεί  την
τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των στοιχείων αυτών.

2.  Για  την  τήρηση  του  Μητρώου  Παγίων  Περιουσιακών  Στοιχείων  του  Ταμείου  εφαρμόζεται  το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 20 - Μητρώο Ασφαλισμένων

1. Το  Ταμείο  οφείλει  να  τηρεί  ενημερωμένο  μητρώο  ασφαλισμένων  με  όλα  τα  απαιτούμενα
στοιχεία που ζητούνται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και εποπτικές αρχές.

2. Η Οικονομική και Λογιστική Υπηρεσία λαμβάνει το αρχικό μητρώο ασφαλισμένων και στη
συνέχεια τηρεί όλες τις αλλαγές (εισαγωγές, διαγραφές μελών και οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης
ασφαλισμένων) και τις πληροφορίες σε μηχανογραφικό σύστημα, όπως έχει οριστεί.

3. Το  μηχανογραφικό  σύστημα  τηρεί  και  όλες  τις  πληροφορίες  που  σχετίζονται  με  τους
ασφαλισμένους, τις απαιτήσεις του Ταμείου (χρεώσεις), εισπράξεις (πιστώσεις), παροχές  και υπόλοιπα
κάθε ασφαλισμένου.

4. Υφίσταται ευθύνη από την πλευρά του Ταμείου για την ορθότητα των στοιχείων και ευθύνη από
την  πλευρά  της  Οικονομικής  και  Λογιστικής  Υπηρεσίας  για  την  ορθή  καταχώρηση  και  τήρηση
αρχείου.

5. Η  Οικονομική  και  Λογιστική  Υπηρεσία  δύναται  να  ζητήσει  επιπλέον  στοιχεία  από  τους
ασφαλισμένους, εφόσον ζητηθούν από τις εποπτικές αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 21 - Λογιστικό Σύστημα

Τα λογιστικά βιβλία του Ταμείου τηρούνται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 80/1997 και τις αρχές της
λογιστικής επιστήμης.

Άρθρο 22 - Κατάρτιση Απολογισμού

1.  Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου  Οικονομικού έτους  καταρτίζεται  από τους  αρμόδιους
γι΄αυτό το σκοπό ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους για κάθε
κλάδο του Ταμείου.    

2   Ο Απολογισμός  εσόδων και  εξόδων κάθε  οικονομικού  έτους  απεικονίζει  τα  αποτελέσματα  της
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Ειδικότερα εμφανίζει κατά στήλες και με την ίδια σειρά των λογαριασμών του προϋπολογισμού;

α. Τα αρχικά προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα.

β. Τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που τυχόν έγιναν μεταγενέστερα

γ. Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα.

δ. Το πλεόνασμα ή έλλειμμα.
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Άρθρο 23 - Απογραφή

1.  Στο  τέλος  της  διαχειριστικής  περιόδου και  μέσα στις  προθεσμίες  κατάρτισης  του Ισολογισμού,
γίνεται λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών
όλων  των  στοιχείων  της  περιουσίας  του  Ταμείου  τα  οποία  υπάρχουν  την  τελευταία  ημέρα  της
διαχειριστικής περιόδου.

2. Ως περιουσία θεωρείται:

α.  Το  σύνολο  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  του  Ταμείου  όπως  τα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία
(ακίνητα, μηχανήματα) , απαιτήσεις, καταθέσεις κτλ.

β. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού, όπως οι υποχρεώσεις.

γ. Το σύνολο των στοιχείων της καθαρής περιουσίας όπως το Κεφάλαια και τα Αποθεματικά.

3. Για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών τουλάχιστον:

α. Η αξία κτήσης 

β. Οι αποσβέσεις

γ. Η αναπόσβεστη αξία του

4. Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης πάγιου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στην απογραφή
αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού (0, 01) € .

5. Για τα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό μπορεί να αναγράφεται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή
αποσβέσεων, το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης, η αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία.
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6.Για  τα  λοιπά  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  παρακολουθούνται  με  περιληπτικούς  -  γενικούς
λογαριασμούς  μπορεί  να  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  απογραφών  τα  υπόλοιπα  μόνο  των  οικείων
λογαραιασμών, εφ΄όσον καταχωρείται ανάλυση κάθε λογαριασμού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.

Ειδικότερα για τις  μετοχές,  τις  ομολογίες  και  τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται  για  κάθε είδος  η
ποσότητα, η αξία κτήσης και η τρέχουσα αξία.

 

Άρθρο 24 - Αποτίμηση Στοιχείων Απογραφής 

1.       Η αποτίμηση των ποσών που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να
συμφωνεί με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας οικείας νομοθεσίας.

2.       Οι μέθοδοι αποτίμησης εφαρμόζονται πάγια, χωρίς μεταβολές από χρήση σε χρήση.

3.        Ανεξάρτητα από το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης,  πρέπει να λογίζονται οι απαραίτητες
αποσβέσεις και προβλέψεις.

4.       Τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σε αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο
είσπραξης ή της πληρωμής τους.

5.       Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αποτιμώνται χωριστά.

6.       Τα ποσά ανοίγματος των λογαριασμών της νέας χρήσης θα πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά
κλεισίματος της προηγούμενης.

7.       Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε αγοραίες αξίες. Οι αγοραίες αξίες
καθορίζονται από ορκωτό εκτιμητή και επανακαθορίζονται κάθε τρία έτη.

8.       Οι αποσβέσεις διενεργούνται συστηματικά και ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές διατάξεις.

9.       Οι εισηγμένοι τίτλοι στο χρηματιστήριο (μετοχές, ομολογίες κ.ο.κ.) αποτιμώνται στην αγοραία
αξία κατά την χρονική στιγμή της απογραφής.

10.     Οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές ανωνύμων εταιρειών αποτιμώνται στην εσωτερική
λογιστική αξία τους, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας
τους.
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11.     Οι λοιποί, πλην μετοχών, μη εισηγμένοι τίτλοι στο χρηματιστήριο αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους.

12.     Τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμώνται στην αγοραία αξία κατά τη χρονική στιγμή της
απογραφής.

13.     Τα χρεόγραφα και οι τίτλοι, που έχουν το χαρακτήρα της προθεσμιακής κατάθεσης και δεν είναι
εισηγμένα στο χρηματιστήριο, όπως είναι τα Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου και τα Ομόλογα Δημοσίου
και  Τραπεζών,  αποτιμώνται  στην  αγοραία  αξία  τους  κατά  την  χρονική  στιγμή  της  απογραφής,
λαμβάνοντας υπόψη και το δεδουλευμένο μέρος των τόκων.

14.     Οι απαιτήσεις αποτιμώνται αναλυτικά με την αξία που εμφανίζεται στους λογαριασμούς του
Ταμείου, προσαυξημένη με τυχόν επιβαρύνσεις της οφειλής, π.χ. πρόσθετα τέλη ή τόκοι.

15.      Οι  απαιτήσεις  που  θεωρούνται  ανεπίδεκτες  είσπραξης  διαγράφονται  ολοσχερώς,  ενώ  οι
επισφαλείς  απαιτήσεις  απεικονίζονται  στον Ισολογισμό,  προσαυξημένες  με τυχόν επιβαρύνσεις  και
μειωμένες με τη διενεργηθείσα πρόβλεψη για πιθανή ζημιά λόγω μη είσπραξής τους.

16.     Οι υποχρεώσεις αποτιμώνται στην αξία των οφειλών, προσαυξημένες με τις τυχόν επιβαρύνσεις.

17.     Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων του Ταμείου οφείλει να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις που ισχύουν από την εκάστοτε νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 25 - Αποσβέσεις

1. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου ενεργούνται κατά την σύνταξη του Ισολογισμού των
αποσβέσεων  και  υπολογίζονται  σε  ποσοστά  επί  τοις  εκατό  στην  αξία  των  πάγιων  περιουσιακών
στοιχείων  κατά  το  χρόνο  κτήσης  τους  ή  στην  αξία  κόστους  κατασκευής  προσαυξημένη  με  τις
επεκτάσεις, προσθήκες και βελτώσεις.

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τους η αξία κτήσης θεωρείται η αναπροσαρμοσμένη.

2. Δεν επιτρέπεται απόσβεση των γηπέδων και οικοπέδων. Προκειμένου περί ακινήτων η απόσβεση
ενεργείται μόνο στην αξία των κτισμάτων.

3. Οι αποσβέσεις  είναι υποχρεωτικές, υπολογίζονται και για τα πάγια που είναι εκτός λειτουργίας.
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4. Οι ενεργούμενες αποσβέσεις δεν μπορεί να υπερβούν την αξία κτήσης ή την προσαρμοσμένη αξία
του αποσβεστέου στοιχείου.

5. Οι συντελεστές απόσβεσης εφαρμόζονται αναλογικά από το πρώτο οικονομικό έτος του Ταμείου.

6. Τα ολοσχερώς αποσβεσμένα πάγια στοιχεία, εμφανίζονται λογιστικά 0,01 €

7. Τα ποσοστά αποσβέσεων αφορούν στην ετήσια απόσβεση και περιορίζονται σε δωδέκατα, ανάλογα
με το χρόνο κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 26 - Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων

Μέσα  στο  πρώτο  τρίμηνο  του  επόμενου  οικονομικού  έτους  και  μετά  τον  έλεγχο  των  Ορκωτών
Λογιστών -  Ελεγκτών καταρτίζονται  οι  Οικονομικές  Καταστάσεις  του προηγούμενου Οικονομικού
έτους καθώς και οι εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών υποβάλλονται στο Δ.Σ προς έγκριση.

Εν  συνεχεία  υποβάλλονται  στις  εποπτεύουσες  αρχές  συνοδευόμενες  με  την  Αναλογιστική  Μελέτη
βιωσιμότητας του Ταμείου.

Άρθρο 27 - Είδη Οικονομικών Καταστάσεων

1.  Οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι εξής:

α. Ο  Ισολογισμός
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β. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης

γ. Ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

δ. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

2.  Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης καταρτίζεται υποχρεωτικά από
το Ταμείο αποτελεί συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, δίδει πρόσθετες ή επεξηγηματικές
πληροφορίες   ώστε  να  διευκολυνθούν  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  στους  οποίους  απευθύνονται  οι
οικονομικές καταστάσεις  να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους και να προσδιορίσουν την αληθινή
οικονομική κατάσταση του Ταμείου.

Άρθρο 28 - Ρύθμιση Χρεών

Οφειλές ασφαλισμένων δύνανται να ρυθμιστούν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Ταμείο.

Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση. Οι δόσεις δεν μπορούν να υπερβούν τις 10 (δέκα) αναλόγως του
ποσού του χρέους.

Εφ΄ όσον ο ασφαλισμένος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του για δύο συνεχόμενους μήνες,
θα διαγράφεται  και η απαίτηση θα είναι έντοκη με επιτόκιο   1%  (ένα τοις εκατό).

Άρθρο 29 - Διαγραφή Χρεών προς το Ταμείο

Το Δ.Σ. του Ταμείου, μετά από γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, αποφασίζει για την διαγραφή
χρεών προς  το Ταμείο ή την άσκηση ενδίκων μέσων εφ΄όσον αυτό  είναι  προς  το συμφέρον του
Ταμείου. Εννοείται ότι αυτή η απόφαση αφορά σε μέλη τα οποία έχουν ήδη διαγραφεί λόγω χρεών από
τα μητρώα.
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Άρθρο 30 - Διαγραφή Υλικού

1. Διαγραφή κάθε είδους υλικού ενεργείται στις παρακάτω περιπτώσεις.

α. Λόγω εκποίησης

β. Λόγω αχρήστευσης

γ. Λόγω απωλείας από οποιαδήποτε αιτία.

2. Η εκποίηση άχρηστων κινητών πραγμάτων αποφασίζεται, ανεξάρτητα από το ποσό, από το Δ.Σ. το
οποίο ορίζει και τον τρόπο διενέργειάς της. Ο αριθμός των πραγμάτων που εκποιούνται δεν μπορεί να
είναι μικρότερος των δύο.΄Οι όροι και η διαδικασία της εκποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το
νόμο.

3.  Ο χαρακτηρισμός κινητών πραγμάτων ως άχρηστων γίνεται  από επιτροπή που συγκροτείται  με
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

4. Η καταστροφή υλικού ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

5. Το υλικό καταστρέφεται, εφόσον αυτό κατέστη άχρηστο για το σκοπό που προορίζεται, λόγω της
συνήθους χρήσης του και δεν μπορεί να εκποιηθεί ως μεταχειρισμένο.

6. Ο χαρακτηρισμός των άχρηστων κινητών πραγμάτων ως μη εμπορεύσιμων γίνεται από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

7.   Η εκποίηση ή/και  η  καταστροφή ενεργείται  από επιτροπή που ορίζεται  με  απόφαση του Δ.Σ.
περιλαμβάνει δύο μέλη του Δ.Σ. και ένα μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.
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8.  Τα  εκποιηθέντα  άχρηστα  κινητά  πράγματα  διαγράφονται  από  τα  μητρώα  των  περιουσιακών
στοιχείων του Ταμείου.

9.  Τα  καταστραφέντα  άχρηστα  και  μη  εμπορεύσιμα  πράγματα  διαγράφονται  από  τα  μητρώα των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 31 - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Παραστατικών Στοιχείων

Δύναται να γίνει  η χρήση μηχανογραφικών μέσων και συστημάτων πληροφορικής με βάση ειδικά
κατά  περίπτωση  προγράμματα  για  την  κατάρτιση  και  εκτέλεση  του  Πρϋπολογισμού,  την
παρακολούθηση των παροχών και λογαριασμών γενικής λογιστικής, των παγίων , και για οποιαδήποτε
περίπτωση προκύπτει από την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άρθρο 32 - Κατάθεση Κεφαλαίων

Σύμφωνα  με  το  ν.4261/2014  το  Ταμείο  υποχρεούται  να  διατηρεί  λογαριασμούς  για  κατάθεση
κεφαλαίων  στις τέσσερις συστημικές Τράπεζες.

Άρθρο 33 - Επένδυση Διαθεσίμων Κεφαλαίων

Τα  διαθέσιμα  κεφάλαια  του  Ταμείου  μπορούν  να  επενδύονται  όπως  ο  εκάστοτε   εγκεκριμένος
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ ορίζει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 34

1.  Αρμόδιος  για  την  επιμελή  και  υπεύθυνη  εκτέλεση  των  αποφάσεων  του  Δ.Σ.  του  Ταμείου  που
αφορούν  στην  οικονομική  διοίκηση,  διαχείριση  και  λογιστική  λειτουργία  του  είναι  βάσει  του
καταστατικού ο Οικονομικός Γραμματέας.

Άρθρο 35 - Υποχρεώσεις και Ευθύνες

1.  Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α.  Μεριμνά  για  την  έγκαιρη  κατάρτιση  του  Προϋπολογισμού  -  Απολογισμού  και  Οικονομικών
Καταστάσεων σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία .

β. Μεριμνά για τον έλεγχο των κάθε είδους τίτλων πληρωμής ώστε να επιβεβαιώσει ότι συνοδεύονται
από πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά.

γ.  Μεριμνά  για  την  νόμιμη,  ορθή  και  αιτιολογημένη  καταχώρηση  των  λογιστικών  εγγραφών  σε
συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία.

δ. Μεριμνά για την  ορθή είσπραξη των εσόδων.

ε.  Εισηγείται  στο Δ.Σ του Ταμείου την έγκαιρη λήψη των νόμιμων μέτρων για την είσπραξη των
οφειλομένων συνδρομών των μελών του.

στ. Μεριμνά για την τακτική εισαγωγή των πραγματοποιουμένων εισπράξεων.
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ζ. ΄Εχει την ευθύνη συνεργασίας με την Οικονομική Υπηρεσία, την Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχγου,
τους Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές και όλους τους επί οικονομικών θεμάτων  συνεργάτες, καθώς και
της άμεσης ενημέρωσης  του Δ.Σ. του Ταμείου περί αυτών.

Άρθρο 36 - Αρμοδιότητες Οικονομικής Υπηρεσίας

1. Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό του Ταμείου,

2. Ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Ταμείου

3. Μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των διαθεσίμων του Ταμείου.

4.  Διαχειρίζεται οικονομικά και λογιστικά την αντιμετώπιση των δαπανων και υποχρεώσεων , των
παροχών , των εσόδων και των μεταφορών σε  λογαριασμούς Ιδίων Κεφαλαίων και Αποθεματικών.

5. Ασκεί τη λογιστική οργάνωση και παρακολούθηση του Ταμείου.

6. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τη λογιστική μηχανογράφηση.

7.  Σε  συνεργασία  με  τη  μηχανογράφηση  τηρεί  Ατομικό  Συνταξιοδοτικό  Λογαριασμό  και  Ατομικό
Λογαριασμό  Εφάπαξ  παροχής  για  κάθε  ασφαλισμένο  ξεχωριστά  ο  οποίος  περιλαμβάνει  όλες  τις
εισφορές και τις αποδόσεις που δικαιούται.

8. Καταρτίζει τον Απολογισμό του οικονομικού έτους κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

9. Καταρτίζει τις απαιτούμενες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου κατά το πρώτο τρίμηνο του
νέου οικονομικού έτους.
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10.  Σε  περίπτωση  Διάλυσης  -  Εκκαθάρισης  του  Ταμείου  συνεργάζεται  με  τους  εκκαθαριστές
παρέχοντας σε αυτούς όλα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στο έργο τους και  συνδράμει  σε
οτιδήποτε της ζητηθεί.

Άρθρο 37

1.  Το  Δ.Σ.  οφείλει  να  ενημερώνει  εγκαίρως  την  Οικονομική Υπηρεσία  για  όλες  τις  απαιτούμενες
πληροφορίες οικονομικής διαχείρισης:

α . Μεταβολή μητρώου μελών.

β. Τα ποσά των μηνιαίων τακτικών εισφορών των ασφαλισμένων.

γ.  Τα ποσά των έκτακτων εισφορών των ασφαλισμένων.

δ. Τις παροχές προς τους ασφαλισμένους ή τους νόμιμους κληρονόμους αυτών.

ε. Τις συμβάσεις που συνήφθησαν ανά τρίμηνο.

στ. Πρόσληψη προσωπικού.

ζ. Τις δαπάνες, τις μεταβολές περιουσιακών στοιχείων, τις επενδύσεις και τα έσοδα του Ταμείου

Άρθρο 38 - Έλεγχος Διαχείρισης

 Ο έλεγχος της διαχείρισης διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και το
καταστατικό του Ταμείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Άρθρο 39 - Συμβάσεις για Λογαριασμό του Ταμείου

1.  Για τη σύναψη κάθε σύμβασης του Ταμείου  με εξωτερικούς συνεργάτες για τις υπηρεσίες που
παρέχουν,  απαιτείται  ιδιωτικό  έγγραφο  η  μη  τήρηση  του  οποίου  συνεπάγεται  ακυρότητα  της
σύμβασης.

2.  Νόμιμος  εκπρόσωπος του Ταμείου για  την  σύναψη συμβάσεων είναι  ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ.  και
κωλυομένου αυτού ο Αντιπρόεδρος σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 40 - Προμήθειες

1.  Οι  κάθε φύσεως προμήθειες  πάγιων υλικών πραγματοποιούνται αφού πρώτα συγκεντρωθούν δύο
ή περισσότερες έγγραφες ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφορές από ανταγωνιστικές εταιρείες.

2.  Οι  προσφορές  κατατίθενται  στο Δ.Σ.  το  οποίο  σε  συνεδρίασή του αποφασίζει  και  επιλέγει  την
προσφορώτερη από άποψη ποιότητας ή/και τιμής.
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