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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 58120/Ν/16-12-1968 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄. 724/24-12-1968) και τροποποιήθηκε με τις κάτωθι Υπουργικές
αποφάσεις:
- Υ.Α. 155/649/16-2-1973 (ΦΕΚ 256/Β/27-2-73),
- Υ.Α. 155/3/1925/20-6-1975 (ΦΕΚ 947/Β/9-9-75),
- Υ.Α.155/3/2569/ 29-7-1976 (ΦΕΚ 1016/Β/9-8-76),
- Υ.Α.155/3/2844/10-12-1977 (ΦΕΚ 3/Β/9-1-78),
- Υ.Α.155/2151/22-8-1979 (ΦΕΚ 715/Β/28-8-79),
- Υ.Α.155/Οικ.548/24-3-1982 (ΦΕΚ 163/Β/12-4-82),
- Υ.Α.155/3195 (ΦΕΚ 742/Β/21-12-83),
- Υ.Α.155/3365/10-12-1985 (ΦΕΚ 824/Β/31-12-85),
-Υ.Α.155/1988 (ΦΕΚ 125/Β/3-3-88),
- Υ.Α.155/880/15-6-1988 (ΦΕΚ 483/Β/14-7-88),
- Υ.Α.155/Οικ.1721/16-8-1988 (ΦΕΚ 642/Β/6-9-88),
- Υ.Α. 1262/22-8-1989 (ΦΕΚ 630/Β/28-8-89).
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ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση - Επωνυμία -Έδρα

Ο

Ενιαίος

Δημοσιογραφικός

Οργανισμός

Επικουρικής

Ασφαλίσεως

και

Περιθάλψεως, που ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 248/1967, και στο εξής θα αναφέρεται για
συντομία με τα αρχικά του, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
εδρεύει στην Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω Α.Ν. και του παρόντος
Καταστατικού και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

Σκοπός του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:
1. Η παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους - μέλη ή, σε
περίπτωση θανάτου τους, στους δικαιοδόχους τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
ειδικότερα στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος.
2. Η παροχή μηνιαίας επικουρήσεως στους μετόχους - μέλη ή, σε περίπτωση
θανάτου τους, στους δικαιοδόχους τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα
άρθρα 11 και 13 του παρόντος.
3. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως στους μετόχους
- μέλη και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του παρόντος και με τον Κανονισμό του Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως,
καθώς και στα πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
1. Για όλους τους κλάδους ασφαλίσεως που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
παρόντος: Τα μέλη (τακτικά, συνταξιούχοι, πάρεδρα και δόκιμα) των παρακάτω
δημοσιογραφικών Ενώσεων: της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,
της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, της Ενώσεως

4

Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων
Εφημερίδων Θεσ/νίκης.
2. Για τους κλάδους ασφαλίσεως που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2
(ιατροφαρμακευτική - νοσοκομειακή περίθαλψη και μηνιαία επικούρηση) και εφόσον δεν
είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ομοειδή οργανισμό:
α) Οι γιατροί και δικηγόροι του Οργανισμού με πάγια αντιμισθία.
β) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας - Θράκης.
γ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/νίκης.
δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών.
ε) Το Τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
στ) Οι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Ιδιοκτήτες Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
και Θεσ/νίκης (Ν.Δ.1344/73).
ζ) Οι Έλληνες ομογενείς δημοσιογράφοι από την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και
οι Έλληνες ομογενείς δημοσιογράφοι που απελάθηκαν από την Τουρκία, σύμφωνα με το
άρθρο 1 της υπ' αριθ. 165/1963 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου που κυρώθηκε με
το Ν.Δ. 4377/1964 «περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων
και ομογενών», από της ισχύος του Ν. 712/1977 (1.10.1977).
3. Στον
νοσοκομειακή

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
περίθαλψη,

ασφαλίζεται,
το

μόνο

υπαλληλικό

για

την

προσωπικό

ιατροφαρμακευτική

του

Ταμείου

και

Συντάξεων

Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).
4. Η υπαγωγή όλων των προσώπων, που αναφέρονται σε τούτο το άρθρο, στην
ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται με την από μέρους τους υποβολή σχετικής αιτήσεως
καθώς και των δικαιολογητικών που προβλέπονται κάθε φορά.
5. Η εισφορά των προσώπων των ασφαλισμένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με
την παρ. 2, εδαφ. στ' και ζ' ορίζεται ως εξής:
α) Οι ιδιοκτήτες ή εκδότες εφημερίδων θα εισφέρουν το 3% του ανωτάτου μισθού
που καταβάλλουν στο διευθυντή συντάξεως ή τον αρχισυντάκτη ή άλλον υπάλληλο.
β) Οι δημοσιογράφοι από την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και την Τουρκία θα
καταβάλλουν για την αναγνώριση του κάθε μήνα επαγγελματικής τους απασχολήσεως,
ως δημοσιογράφων στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, ποσοστό 6% επί της συντάξεως που
τους παρέχεται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. Το ποσόν οφειλής που θα προκύπτει, θα μπορεί είτε
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να καταβληθεί εφάπαξ είτε να παρακρατείται από τη μηνιαία επικούρησή τους σε δόσεις
που θα καθορίζονται από το Δ.Σ. και που ο αριθμός τους δεν θα μπορεί να υπερβεί τις
εξήντα (60).
γ) Η συνταξιοδότηση των ασφαλιζομένων δημοσιογράφων από την Ενωμένη
Αραβική Δημοκρατία και την Τουρκία αρχίζει με την έναρξη της ισχύος του Ν. 712/1977
(1.10.1977) και από την ημέρα της υποβολής της αιτήσεώς τους για συνταξιοδότηση.
6. Οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 του παρόντος, οι οποίοι, για οποιονδήποτε λόγο,
διακόπτουν την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εξακολουθούν
να είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μόνο για την ιατροφαρμακευτική και τη
νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ομοειδή οργανισμό ή
στο Δημόσιο, με εισφορά 3% που υπολογίζεται με βάση το 15πλάσιο του ανωτάτου
τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ, το οποίο ισχύει κάθε φορά.
7α. Μέτοχοι - μέλη εν ενεργεία που διαγράφονται οριστικά από τις οικείες
επαγγελματικές

Ενώσεις

λόγω

αλλαγής

επαγγελματικού

προσανατολισμού,

δεν

δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη των
οικογενειών τους.
β) Σε μετόχους - μέλη που διαγράφονται οριστικά από τις οικείες Ενώσεις για
παράβαση καταστατικών διατάξεων, η συνέχιση ή η διακοπή της περιθάλψεως
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ως τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως η περίθαλψη
συνεχίζεται.
Σε περίπτωση όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη διακοπή της περιθάλψεως
του αμέσου μέλους η περίθαλψη συνεχίζεται για τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά εφόσον
δεν έχουν άλλη περίθαλψη ή η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν έχει άλλους επαρκείς
οικονομικούς πόρους.
γ) Σε περίπτωση διαγραφής για διάπραξη ποινικού αδικήματος, η περίθαλψη
συνεχίζεται μόνο για τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά εφόσον δεν έχουν άλλη περίθαλψη
ή η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν έχει άλλους επαρκείς οικονομικούς πόρους.
δ) Για την παροχή περιθάλψεως στα πρόσωπα των εδαφ. β' και γ' της παρ. αυτής
θα εισπράττεται εισφορά που θα ορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. α) Κατ' εξαίρεση μέτοχοι - μέλη, διαγραφόμενοι από τις Ενώσεις της παρ. 1 του
παρόντος, λόγω αλλαγής ειδικότητας, που θεμελιώνει όμως δικαίωμα εγγραφής τους,
μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, σε μια άλλη από τις παραπάνω
Ενώσεις, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθενείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έπειτα
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από αίτησή τους, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή το
Δημόσιο και εφόσον ασφαλίζονται για την εργασία τους αυτή, στον Οργανισμό κυρίας
ασφάλισης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).
β) Η διάρκεια της ασφάλισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, να υπερβαίνει τον
χρόνο που απαιτείται από το Καταστατικό της οικείας επαγγελματικής Ένωσης για την
εγγραφή τους ως δοκίμων ή τακτικών μελών.
γ) Για την υπαγωγή των κατά το εδαφ. α' του παρόντος προσώπων στον κλάδο
ασθενείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα καταβάλλεται εισφορά ίση με τα 2/3 της εισφοράς
ασφαλισμένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. επί των αποδοχών, όμως, που υπολογίζονται οι
εισφορές υπέρ του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ..

ΑΡΘΡΟ 4
Κεφάλαια
Τα κεφάλαια του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την ίδρυσή του αποτελούνται:
1. Από τις εφάπαξ εισφορές των Ενώσεων που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 248/67, οι οποίες ανέρχονται σε δρχ. 18.300.000.
Αναλυτικότερα:
α) Της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δρχ. 13.000.000.
β) Της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης δρχ.
1.000.000.
γ) Της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δρχ. 4.000.000.
δ) Της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης δρχ. 300.000.
2. Από τη διαφορά που τυχόν προκύπτει επιπλέον με τον βάσει της παρ. 6 του
άρθρου 8 του Α.Ν. 248/1967 προσεχή συμψηφισμό των εισφορών της προηγούμενης
παρ. με τις περιουσίες των οργανισμών ή λογαριασμών που λειτουργούσαν στην Ένωση
ως τις 31.12.1967.

ΑΡΘΡΟ 5
Πόροι
Πόροι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:
1α) Εισφορά 3% επί των κάθε είδους τακτικών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων
σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, με εξαίρεση τα πρόσωπα που
ασφαλίζονται σύμφωνα με την παρ. 2, εδαφ. στ' και ζ' (ιδιοκτήτες εφημερίδων και
ομογενείς, που η εισφορά τους ρυθμίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος).
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β) Εισφορά 3% των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 3. Ως
μισθός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η εισφορά σύμφωνα με το παρόν εδάφιο,
θεωρείται το 15πλάσιο του ανωτάτου τεκμαρτού ημερομισθίου που λαμβάνεται κάθε φορά
υπόψη από το Ι.Κ.Α., για τον υπολογισμό των εισφορών σε αυτό.
γ) Προκειμένου για μετόχους - μέλη που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους λόγω
ανεργίας που αποδεικνύεται με την υποβολή υπευθύνου δηλώσεως σύμφωνης με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, η εισφορά η οριζομένη από το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί,
κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μειώνεται στο μισό.
Η καθυστέρηση της καταβολής των εισφορών που προβλέπονται από τα εδαφ. β'
και

γ'

πέρα

από

ένα

τρίμηνο,

συνεπάγεται

τη

διακοπή

της

παρεχομένης

ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως. Η διακοπή αρχίζει ένα 15ήμερο
μετά τη γνωστοποίηση της σχετικής αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο, η οποία του
κοινοποιείται με συστημένη επιστολή.
2. Το 85% του αγγελιοσήμου από το τίμημα των διαφημίσεων που δημοσιεύονται στις
ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας καθώς και από το τίμημα όλων των δημοσιευμάτων
που καταχωρούνται σε αυτές επί πληρωμή.
3. Το 87,5% του αγγελιοσήμου από το τίμημα των αναλόγων διαφημίσεων και
δημοσιεύσεων που καταχωρούνται στις ημερήσιες εφημερίδες τις εκδιδόμενες στη
Θεσ/νίκη.
4. Το 50% του αγγελιοσήμου από το τίμημα όλων των διαφημίσεων που γίνονται στις
εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Τα παράβολα που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Α.Ν. 248/67.
6. Οι τόκοι από την περιουσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθώς και κάθε πρόσοδος από τη
διαχείρισή της.
7. Κάθε πόρος ο οποίος θα νομοθετηθεί ενδεχομένως υπέρ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο
μέλλον.
8. Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λπ..
9. Οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται για την καθυστέρηση της αποδόσεως των κάθε
είδους οφειλών στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Ως επιτόκιο για τις προσαυξήσεις αυτού του είδους
ορίζεται αυτό που καταβάλλει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος.
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ΑΡΘΡΟ 6
Είσπραξη πόρων
1. Οι εισφορές οι προβλεπόμενες από το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 5 του
παρόντος παρακρατούνται κατά την καταβολή των αποδοχών των ασφαλισμένων από τα
λογιστήρια των εφημερίδων ή των υπηρεσιών όπου οι ασφαλισμένοι απασχολούνται, και
αποδίδονται στον Οργανισμό μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την παρακράτησή τους με
απευθείας κατάθεση στον οικείο λογαριασμό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος.
2. Οι πόροι από το αγγελιόσημο καθώς και το παράβολο των νεοεκδιδομένων
εφημερίδων εισπράττονται και αποδίδονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα
άρθρα 12 και 14 του Α.Ν. 248/67.

ΑΡΘΡΟ 7
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Η υπηρεσία στην οποία θεμελιώνονται τα δικαιώματα των μετόχων - μελών του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, διακρίνεται σε πραγματική (εν
ασφαλίσει) υπηρεσία και σε πλασματική.
2. Ως πραγματική υπηρεσία λογίζεται:
α) Ο χρόνος της υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού από την ίδρυσή του
(1.1.1968) και εφεξής.
β) Η υπηρεσία του μετόχου - μέλους η αναγνωρισμένη από τα Ταμεία κυρίας
ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., την οποία ο ασφαλισμένος έχει διανύσει πριν ή
μετά την εγγραφή του στην οικεία Ένωση:
αα) Στις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσ/νίκης, της
Μακεδονίας και της Θράκης, ως συντάκτης ή υπάλληλος.
ββ) Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων με την ειδικότητα του συντάκτη. Επίσης με
την ειδικότητα του οικονομικού διευθυντή, του υπαλλήλου του λογιστηρίου, του χειριστή
λογιστικών μηχανών, του ταμία, του διεκπεραιωτή, του αρχειοθέτη και του υπαλλήλου της
Γραμματείας, εφόσον η υπηρεσία τους αναγνωρίζεται από το Καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α.,
για την εγγραφή τους, ως μελών της.
γγ) Σε θέση μονίμου ανταποκριτή στο εξωτερικό ημερησίας εφημερίδας της Αθήνας ή
της Θεσ/νίκης καθώς και του ΑΠΕ.
δδ) Σε θέση μόνιμου ανταποκριτή στην Ελλάδα μεγάλων αναγνωρισμένων ξένων
ειδησεογραφικών πρακτορείων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9

εε) Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., την Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., την Ε.Π.Η.Ε.Α., την
Ε.Π.Η.Ε.Θ. και την Ε.Ι.Η.Ε.Α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου.
Αν οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, προτού η ασφάλισή τους υπαχθεί
στον

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,

υπάγονταν

σε

άλλον

οργανισμό

επικουρικής

ασφαλίσεως,

προσμετρείται και η προϋπηρεσία τους σε αυτόν, εφόσον ο άλλος οργανισμός δεν τους
έχει χορηγήσει μηνιαία επικούρηση και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
στστ) Στα νομοθετημένα γραφεία Τύπου και Πληροφοριών Κρατικών Υπηρεσιών
γενικά (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
Δημοσίων Επιχειρήσεων, στην Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση και στην Υπηρεσία
Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων με την ειδικότητα του συντάκτη ή του υπαλλήλου της
διαχειρίσεως, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του τακτικού μέλους των
Δημοσιογραφικών Ενώσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 και υπό τον όρο ότι η υπηρεσία
αυτή αναγνωρίζεται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ..
ζζ) Κατά το χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας ως εφέδρου κληρωτού ή εθελοντή,
από την απελευθέρωση της χώρας και για όλη τη διάρκεια της περιόδου από 1.4.1946 ως
31.10.1949, εφόσον κατά το χρόνο της κλήσεώς του υπό τα όπλα ο ενδιαφερόμενος
τελούσε σε ενεργή εργασιακή σχέση.
ηη) Κατά το χρόνο της εφεδρικής υπηρεσίας στο στρατό, για την οποία καταβλήθηκε
το εφεδρικό επίδομα το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις.
θθ) Στον περιοδικό Τύπο της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσ/νίκης, ο οποίος
πρακτορεύεται από τα αναγνωρίσιμα πρακτορεία, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει ληφθεί
υπόψη από άλλον οργανισμό επικουρικής ασφαλίσεως, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8
και συγκεκριμένα: α) στις εβδομαδιαίες, ποικίλης ύλης, πολιτικές, οικονομικές και
αθλητικές εφημερίδες ή περιοδικά και β) στα πολιτικά, οικονομικά, λογοτεχνικά,
επιστημονικά και ποικίλης ύλης περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
ιι) Στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου
υπεδαφίου και της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
ιαια) Τα τακτικά μέλη των δημοσιογραφικών επαγγελματικών οργανώσεων τα
απασχολούμενα σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας ή της Βορείου Ελλάδος
εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα και μετά την τυχόν διακοπή της εκδόσεως της
εφημερίδας και για όσο χρόνο εξακολουθούν αποδεδειγμένα να προσφέρουν στην
επιχείρηση της εφημερίδας την ίδια υπηρεσία για την οποία ασφαλίστηκαν στον
Οργανισμό και δεν απασχολούνται σε άλλη εργασία που τους παρέχει το δικαίωμα
ασφαλίσεως σε άλλον φορέα κυρίας συντάξεως.
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Ο χρόνος ο αναφερόμενος στην παρούσα παρ., ο οποίος διαπιστώνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία και λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής ασφαλίσεως με την καταβολή των προβλεπομένων εισφορών.
ιβιβ) Ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν για κάποιο
από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 519/74 «περί χορηγήσεως
αμνηστίας» μπορούν με αίτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο πραγματικής
ασφαλίσεως το χρόνο της εκτοπίσεως ή φυλακίσεώς τους, εφόσον ο χρόνος αυτός
αναγνωρίσθηκε από τον Οργανισμό κυρίας ασφαλίσεως (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και εφόσον
καταβάλλουν για κάθε μήνα εισφορά από 3% που υπολογίζεται στις αποδοχές ή στη
σύνταξη του χρόνου υποβολής της σχετικής αιτήσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει και για μετόχους - μέλη που βρίσκονται σε αναγκαστική
υπερορία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί ήταν ασφαλισμένοι
στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και ότι ο χρόνος της υπερορίας έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος από
τον Οργανισμό κυρίας ασφαλίσεως (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).
Η αναγνώριση υπηρεσίας μ' αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργεί για τους μετόχους μέλη

δικαίωμα

αναδρομικής

καταβολής

οποιουδήποτε

ποσού

λόγω

μηνιαίας

επικούρησης.
ιγιγ) Μέτοχοι - μέλη που εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν κατά το διάστημα από
21.4.1967 για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Ν.Δ. 519/74 μπορούν με
αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία το χρόνο εκτοπίσεως ή
φυλακίσεώς τους.
ιδιδ) Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης λογίζεται η χρονική περίοδος από 21.4.1967
έως 24.7.1974, κατά την οποία ο μέτοχος - μέλος παρέμεινε αποδεδειγμένα άνεργος
λόγω διακοπής της εκδόσεως της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν ή παρέμεινε εκτός
των ορίων της χώρας λόγω των ειδικών συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί εφόσον κατά
το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο είχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η διάταξη αυτή ισχύει και
για μετόχους - μέλη που μετά την αναγκαστική διακοπή της έκδοσης της εφημερίδας είχαν
αναλάβει προσωπική εργασία, σε άλλη εφημερίδα για λόγους επιβίωσης.
ιειε) Τα τακτικά μέλη των Δημοσιογραφικών Ενώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 3 του Καταστατικού μπορούν να αναγνωρίσουν ως πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία την εργασία τους στον Τύπο της Εθνικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια της
κατοχικής περιόδου (Απρίλιος 1941 - Οκτώβριος 1944). Το υπό αναγνώριση διάστημα
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει στο σύνολο του τα δύο χρόνια. Η σχετική
αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των έξι (6) μηνών από
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τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να
συνοδεύεται από δήλωση του Ν. 105/69 όπου θα αναφέρεται το υπό αναγνώριση χρονικό
διάστημα καθώς και τα έντυπα στα οποία εργάσθηκε ο ενδιαφερόμενος. Επίσης θα
πρέπει, αν είναι δυνατόν, να συνυποβάλλονται αντίτυπα αυτών των εντύπων. Τέλος
πρέπει να συνυποβάλλονται απαραίτητα υπεύθυνες δηλώσεις δύο τουλάχιστον μελών της
ίδιας Ενώσεως με τον ενδιαφερόμενο, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα γνώση, συμμετοχή
και δραστηριότητα στον Τύπο της Εθνικής Αντίστασης και να βεβαιώνουν το περιεχόμενο
της αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Η αναγνώριση αυτή γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με
την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος είχε συμπληρώσει κατά το υπό αναγνώριση
χρονικό διάστημα, το 18ο έτος της ηλικίας του.
Η αναγνώριση της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνεται χωρίς εξαγορά.
Από την υπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το παρόν εδαφ. δεν
δημιουργείται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής οποιουδήποτε ποσού για εφάπαξ
ενίσχυση ή μηνιαία επικούρηση.
Ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση καθώς και ο χρόνος φυλάκισης,
αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1543/85 (Φ.Ε.Κ. 73) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
3. Ως πλασματική υπηρεσία ορίζεται:
α) Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο μέτοχος - μέλος ήταν άνεργος, εφόσον ο
χρόνος αυτός πιστοποιείται και αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από τα ταμεία κυρίας
ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ..
β) Ο χρόνος της εφεδρικής υπηρεσίας στο στρατό η οποία δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις ζζ και ηη της παρ. 2 του παρόντος, εφόσον ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται
ως συντάξιμος από τα ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
γ) Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε από τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λόγω ασθενείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Υγείας. Η
εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 8.
4. Η ασφάλιση του μετόχου - μέλους και στα δύο παραπάνω ταμεία (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) εφόσον αφορά υπηρεσία που ο μέτοχος - μέλος την έχει διανύσει
παράλληλα, προσμετρείται μόνο μία φορά για την αναγνώρισή της.
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5. Ο μέτοχος - μέλος που έχει διανύσει την υπηρεσία την προβλεπομένη από την παρ.
2 του παρόντος άρθρου και που δεν είναι ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή στο
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. μπορεί να την αναγνωρίσει, εφόσον η υπηρεσία αυτή αποδεικνύεται
αποκλειστικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά (αθροιστικά):
α) Βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. ή της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας που να βεβαιώνει ότι
ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα κατά τον κρίσιμο χρόνο.
β) Υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών υπηρεσιών του εργοδότη στον οποίο
απασχολήθηκε ο μέτοχος - μέλος που ζητεί την αναγνώριση της υπηρεσίας. Η δήλωση
αυτή πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 105/1969, και εκτός από
τον χρόνο της απασχολήσεως να αναφέρει και την ιδιότητα με την οποία απασχολήθηκε ο
μέτοχος - μέλος.
Αν η εφημερίδα έχει διακόψει την έκδοσή της και είναι αποδεδειγμένα αδύνατο να
υπογραφεί η δήλωση από την εργοδοσία, τότε τη δήλωση την υπογράφει ο
ενδιαφερόμενος και την προσυπογράφουν δύο (2) τακτικά μέλη της Ενώσεως στην οποία
ανήκει και ο ίδιος. Τα δύο αυτά μέλη πρέπει να έχουν συνυπηρετήσει με τον
ενδιαφερόμενο στον ίδιο εργοδότη την ίδια περίοδο.
Για την αίτηση αυτή του μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
αποφασίζει κατά την εύλογη κρίση του.
6. Αναγνωρίζεται ως πραγματική η υπηρεσία του υπαλληλικού προσωπικού του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. η οποία είχε διανυθεί στους οργανισμούς ή τα ταμεία επικουρικής
ασφαλίσεως και περιθάλψεως που λειτουργούσαν ως τη σύσταση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και
που διαλύθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με αυτόν κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 248/67.
7. Η υπηρεσία των υπαλλήλων των τεσσάρων Ενώσεων η οποία είχε διανυθεί σε
αυτές πριν από τη σύσταση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναγνωρίζεται ως πραγματική ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου.
8. Μέτοχος - μέλος του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που έχει συμπληρώσει πραγματική 12ετή
υπηρεσία σύμφωνα με τα εδάφια α' και β', υπεδ. αα και στστ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της υπηρεσίας που ορίζεται στα υπεδ. θθ και
του εδαφ. β' της ίδιας παρ. και του ίδιου άρθρου και που καθορίζεται ως εξής:
α) Για εργασία που έχει διανυθεί σε εβδομαδιαίες ποικίλης ύλης πολιτικές, οικονομικές
και αθλητικές εφημερίδες ή περιοδικά και στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες
αναγνωρίζεται υπηρεσία 5 ετών.
Για υπηρεσία μεγαλύτερη από 12ετή αναγνωρίζονται ισάριθμη έτη, πέρα από τα
πέντε, και ως 12 το περισσότερο.
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β) Για εργασία που διανύθηκε σε 15ήμερες εκδόσεις αναγνωρίζεται υπηρεσία 5 ετών.
Για υπηρεσία μεγαλύτερη από 12ετή αναγνωρίζονται ισάριθμα έτη και ως 8 το πολύ.
γ) Για εργασία που διανύθηκε σε μηνιαίες εκδόσεις αναγνωρίζεται υπηρεσία 4 ετών.
9.

Η υπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.,

υπολογιζομένη αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη.
10. Ως υπηρεσία του μετόχου - μέλους, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό των εν γένει παροχών λογίζεται όλη η πραγματική και μέρος της
αναγνωριζομένης πλασματικής, και συγκεκριμένα υπηρεσία ως επτά (7) ετών κατ'
ανώτατο όριο.
11. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 1358/83, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 8
Εξαγορά Προϋπηρεσίας
1. Η εξόφληση της οφειλής προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για υπηρεσία μετόχου - μέλους
αναγνωριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού
γίνεται είτε εφάπαξ είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά την εκλογή του
ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση των δόσεων, τούτες καθορίζονται με την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, τη σχετική με την αναγνώριση, δεν μπορούν να είναι
περισσότερες από εξήντα (60).
2. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέσα στο δεύτερο μήνα μετά την
ημερομηνία κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο της αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου της σχετικής με την αναγνώριση.
3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσεως συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού που
αναλογεί στην κάθε δόση. Ως επιτόκιο για τον υπολογισμό αυτής της προσαυξήσεως
υπολογίζεται αυτό που καταβάλλεται κάθε φορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι δόσεις για την εξαγορά αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας που οι μέτοχοι δεν
τις έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα, υπάγονται στη ρύθμιση τούτης της παραγράφου.
4. Σε περίπτωση αναγνωρίσεως υπηρεσίας, η εισφορά υπολογίζεται ως εξής: α) Για
υπηρεσία που ανάγεται σε χρόνο πριν από την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (1.1.1968), σε
διακόσιες πενήντα (250) δρχ. για κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας. Η υπηρεσία
που εξαγοράζεται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν μπορεί να επεκταθεί σε χρονικό
διάστημα πριν από 1.1.1948.
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β) Για υπηρεσία που ανάγεται σε χρόνο μετά την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ως τις
24.7.1974 η εισφορά προσδιορίζεται σε πεντακόσιες (500) δρχ. για κάθε μήνα
αναγνωριζομένης υπηρεσίας.
γ) Για αναγνώριση υπηρεσίας που ανάγεται σε χρόνο μετά τις 24.7.1974 η εξαγορά
γίνεται με ποσοστό 3% επί των αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο για αναγνώριση
και που υπολογίσθηκαν σαν βάση για την εισφορά υπέρ του Οργανισμού κυρίας
ασφαλίσεως.
δ) Για αναγνώριση χρόνου ανεργίας η εισφορά υπολογίζεται σε 3% των αποδοχών
του τελευταίου μήνα πριν από την έναρξη της ανεργίας, οι οποίες υπόκεινται σε
κρατήσεις.
ε) Για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας που αναγνωρίζεται και από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του Καταστατικού του (εδάφια α', β' και γ'
της παραγράφου 1 του άρθρου 3) υπολογίζεται ποσοστό 3% επί του ποσού ή των
αποδοχών που υπολογίσθηκαν σαν βάση για την εισφορά υπέρ του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
στ) Στις διατάξεις τούτης της παραγράφου υπάγονται και όσοι μέτοχοι - μέλη έχουν
καταστεί εκπρόθεσμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού που ίσχυε
προηγουμένως.
5. Μέτοχοι - μέλη που έχουν αναγνωρίσει υπηρεσία και την έχουν εξαγοράσει βάσει
ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ., υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Δυνάμει της Υ.Α.155/οικ.267/25‐2‐1994 (ΦΕΚ 149/Β/4‐3‐1994), η εξαγορά για την αναγνώριση όλων των
περιπτώσεων της παρ.4 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί
των πάσης φύσεως αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον προηγούμενο της υποβολής της
αίτησης μήνα.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαιώματα των Ενώσεων
Από τα έσοδα που ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πραγματοποιεί από το αγγελιόσημο, μετά την
αφαίρεση των γενικών εξόδων λειτουργίας του, διατίθενται, δυνάμει της παρ. 3 του
άρθρου 6 του Α.Ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 712/1977:
α) Στην Ε.Σ.Η.Ε.Α.

ποσοστό 4,55%

β) Στην Ε.Π.Η.Ε.Α.

ποσοστό 0,55%

γ) Στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.

ποσοστό 0,75%

δ) Στην Ε.Π.Η.Ε.Θ.

ποσοστό 0,15%
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ΑΡΘΡΟ 10
Διάθεση εσόδων - Αποθεματικό
1. Τα έσοδα που ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πραγματοποιεί κάθε χρόνο από το αγγελιόσημο,
μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των Ενώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του
παρόντος, καθώς και από άλλες πηγές, διατίθενται ως εξής:
α) Για κάλυψη των εξόδων διοικήσεως και διαχειρίσεως που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της χρήσεως.
β) Για την ενίσχυση του Αποθεματικού Ασφαλείας, το οποίο κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά, δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 10% των
ακαθαρίστων εσόδων.
γ) Για δημιουργία κεφαλαίων Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Κλάδου
Υγειονομικής Περιθάλψεως. Το τελικό υπόλοιπο που απομένει, κατανέμεται ως εξής:
αα) Ποσοστό 75% στον Κλάδο Επικουρικής Ασφαλίσεως.
ββ) Ποσοστό 25% στον Κλάδο Υγειονομικής Περιθάλψεως.
2. Το Αποθεματικό Ασφαλείας ενισχύεται από τα περισσεύματα των κεφαλαίων του
Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως και του Κλάδου Υγείας που τυχόν θα προκύψουν κατά
τη χρήση, ή αντίθετα συμπληρώνει τα ελλείμματα αυτών των κεφαλαίων.

ΑΡΘΡΟ 11
Δικαιοδόχοι
1. Ως δικαιοδόχοι του μετόχου - μέλους που αποβιώνει σε ό,τι αφορά την εφάπαξ
ενίσχυση και τη μηνιαία επικούρηση αναγνωρίζονται:
α) Η χήρα ή ο άπορος και ανάπηρος χήρος που η συντήρησή του βάρυνε κυρίως τη
μέτοχο - μέλος που απεβίωσε.
β) Τα άγαμα παιδιά, νόμιμα, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, καθώς
και τα φυσικά παιδιά γυναικός μετόχου - μέλους.
γ) Οι γονείς, εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε κυρίως τον ή τη μέτοχο - μέλος που
απεβίωσε.
δ) Οι ορφανοί από μητέρα και πατέρα αδελφοί, εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε
κυρίως τον ή τη μέτοχο - μέλος που απεβίωσε, και με τις ίδιες λοιπές προϋποθέσεις όπως
και για τα παιδιά.
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2. Τα πρόσωπα του εδαφίου α' της προηγουμένης παρ. δεν αναγνωρίζονται ως
δικαιοδόχοι εφόσον ανάμεσα στην τέλεση του γάμου και στον θάνατο του μετόχου μέλους δεν έχει συμπληρωθεί έτος, εκτός αν:
αα) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα.
ββ) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με τον γάμο νομιμοποιήθηκε παιδί.
γγ) Η σύζυγος (χήρα) κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
3. Τα πρόσωπα του εδαφίου β' της παρ. 1 αναγνωρίζονται ως δικαιοδόχοι εφόσον:
α) Δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β) Προκειμένου για νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα παιδιά εφόσον η
νομιμοποίηση ή αναγνώριση ή υιοθεσία έγιναν δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από το
θάνατο του μετόχου - μέλους, που ήταν ενεργεία, και είχε ηλικία όχι ανώτερη από 60 ετών.
Ο περιορισμός της διετίας δεν ισχύει εφόσον ο θάνατος του μετόχου - μέλους ήταν
αποτέλεσμα αιφνιδίου συμβάντος.
Αν ο θάνατος του μετόχου - μέλους επήλθε σε ηλικία κατώτερη των 55 ετών, το
υιοθετημένο ή αναγνωρισμένο παιδί δικαιούται άμεση προστασία και αποκτά απέναντι
στον Οργανισμό όλα τα δικαιώματα του νόμιμου παιδιού άσχετα από το χρόνο της
υιοθεσίας, της νομιμοποιήσεως ή της αναγνωρίσεως.
γ) Αν τα παιδιά σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, η ιδιότητά τους ως
δικαιοδόχων παρατείνεται μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Τα όρια ηλικίας των εδ. α' και γ' δεν ισχύουν, προκειμένου για παιδιά ανίκανα για
οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα αυτή εμφανίστηκε προτού
συμπληρώσουν αυτά τα όρια ηλικίας ή και μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών,
εφόσον δεν παίρνουν από άλλη πηγή σύνταξη ανώτερη από το κατώτατο όριο συντάξεως
που δικαιούνται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
δ) Ειδικά για τις άγαμες ή τις διαζευγμένες θυγατέρες ή αδελφές η σύνταξη χορηγείται
και πάλι, ή, όταν συντρέχει περίπτωση χορηγείται για πρώτη φορά, μετά τη συμπλήρωση
του 60ού έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν παίρνουν από την
εργασία τους, ή από σύνταξη από άλλη πηγή, ποσό μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο
συντάξεως που χορηγείται για την κατηγορία τους από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 65ο από 1.1.1985.
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ΑΡΘΡΟ 12
Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση
1. Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση παρέχεται:
α) Στους μετόχους - μέλη με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος εφόσον έχουν
συμπληρώσει 12 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
β) Στους μετόχους - μέλη με τη συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας ανεξάρτητα
από έτη υπηρεσίας.
γ) Στους δικαιοδόχους που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 11,
ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας του μετόχου - μέλους.
δ) Στους εν ενεργεία μετόχους - μέλη με τη διαγραφή τους από τα μητρώα της οικείας
Ενώσεώς τους με τις προϋποθέσεις του εδαφίου α' τούτης της παραγράφου.
ε) Σε όσους μεταγράφονται από τις επαρχιακές επαγγελματικές Ενώσεις Πατρών
(Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Βόλου (Ε.Σ.Η.Ε.Σ.Θ.Ε.) με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος,
ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας τους στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εφόσον έχουν
συμπληρώσει 12έτη πραγματικής υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και εκείνη την
οποία έχουν διανύσει με την ιδιότητα του μέλους μιας από τις παραπάνω επαγγελματικές
Ενώσεις.
Για τον υπολογισμό του ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, προς τους
μετόχους - μέλη του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας που
έχουν διανύσει στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
2. Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του κάθε έτους ανάλογα με την οικονομική και την
ταμιακή κατάσταση του Οργανισμού. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη οι εξής
συντελεστές:
α) Βασικό ποσό δρχ. 20.000 για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας ως την 40ετία,
και το μισό αυτού του ποσού για τα έτη υπηρεσίας πάνω από την 40ετία. Υπολογίζεται
επίσης ως δωδεκατημόριο ο κάθε συμπληρωμένος μήνας.
β) Ο παραπάνω βασικός συντελεστής ισχύει για τους μετόχους - μέλη που
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί αποδοχών ως δρχ. 30.000. Για όσους
καταβάλλουν εισφορές επί αποδοχών πάνω από δρχ. 30.000, ο βασικός συντελεστής
προσαυξάνεται κατά ποσοστό 5% 0 για κάθε χιλιάδα πάνω από τις δρχ. 30.000.
Ως ανώτατο ύψος αποδοχών για τον υπολογισμό της προσαυξήσεως της εφάπαξ
οικονομικής ενισχύσεως κατά 5% 0 καθορίζεται το ποσό των δρχ. 60.000.
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γ) Το βασικό ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, το ποσοστό προσαυξήσεώς
της και το ανώτατο ύψος αποδοχών πάνω στις οποίες υπολογίζεται η προσαύξηση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' τούτης της παρ., μπορούν να
μεταβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις γενικές οικονομικές συνθήκες
και δυνατότητες του Οργανισμού, καθώς και με τα ποσοστά αυξήσεως των αποδοχών
των εργαζομένων.
δ) Το ύψος των αποδοχών πάνω στις οποίες υπολογίζεται η προσαύξηση 5% 0 ,
εξάγεται από τον μέσο όρο μιας συνεχούς τετραετίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
την οποία τετραετία επιλέγει ο μέτοχος - μέλος.
ε) Από το ποσόν της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως που υπολογίζεται υπέρ των
μετόχων - μελών οι οποίοι μεταγράφονται από τις επαρχιακές δημοσιογραφικές Ενώσεις
Πατρών (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Βόλου (Ε.Σ.Η.Ε.Σ.Θ.Ε.) καθώς και υπέρ αυτών που
δικαιούνται την εν λόγω παροχή από το ταμείο επικουρικής ασφαλίσεως Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. για
παράλληλο χρόνο ασφαλίσεως, θα εκπίπτεται το ποσόν που θα παίρνουν οι
ενδιαφερόμενοι από τις παραπάνω Ενώσεις και τους Οργανισμούς για εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση.
3. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούνται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, και την
πάρουν, και κατόπιν επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία λόγω διακοπής της
συνταξιοδότησής τους ή επανεγγραφόμενοι, θεωρούνται από την άποψη της εφάπαξ
οικονομικής ενισχύσεως νέοι μέτοχοι - μέλη, χωρίς τον χρονικό περιορισμό του εδαφίου α'
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (12ετία).
4α) Για τους μετόχους - μέλη που βγαίνουν από το επάγγελμα λόγω αναπηρίας και
συνταξιοδοτούνται για την αιτία αυτή από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., ο
υπολογισμός της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά
συντελεστή, και με υπηρεσία εικοσαετή προκειμένου για μερική αναπηρία και
εικοσιπενταετή προκειμένου για ολική αναπηρία.
Σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου ασφαλισμένου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
ή εξ αφορμής της, και όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το όριο για τη
συνταξιοδότηση του, ο υπολογισμός της εφάπαξ ενισχύσεως προς τους δικαιοδόχους του
κατά το άρθρο 11 γίνεται με το συντελεστή που προβλέπεται κάθε φορά και με
εικοσιπενταετή υπηρεσία.
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β) Η διαπίστωση της αναπηρίας και ο χαρακτηρισμός της ως «μερικής» ή «ολικής»
γίνονται με τα δικαιολογητικά που ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στα ταμεία κυρίας
ασφαλίσεως

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

ή

Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.

Επικυρωμένα

αντίγραφα

αυτών

των

δικαιολογητικών υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
5. Σε περίπτωση ταμιακής δυσχέρειας του Οργανισμού η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση
μπορεί να καταβάλεται τμηματικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Όλες οι οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, του μετόχου - μέλους προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή προς τις Ενώσεις (Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ.)
συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τα δικαιώματά του από εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.
7α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές
και ταμιακές δυνατότητες του Οργανισμού, ποσοστό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
είναι δυνατόν να καταβάλεται και σε ενεργεία μετόχους - μέλη, που έχουν συμπληρώσει
25ετή πραγματική υπηρεσία αναγνωρισμένη στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
Προκειμένου για θήλεα με άμεση ασφάλιση, το ανωτέρω όριο πραγματικής
υπηρεσίας μειώνεται κατά 5 έτη.
β) Το ποσό που καταβάλλεται βάσει του προηγούμενου εδαφίου, προσαυξάνεται με
το επιτόκιο που προβλέπεται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδος, κεφαλαιοποιείται
και αφαιρείται από το ποσόν της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως που δικαιούται να λάβει
ο μέτοχος - μέλος κατά την έξοδο του στη σύνταξη.
8α) Κατ' εξαίρεση του εδαφίου α' της παρ. 7 του παρόντος στους μετόχους - μέλη που
έχουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναγνωρισμένη 12ετή πραγματική υπηρεσία, είναι δυνατόν να
καταβάλεται από τον Οργανισμό η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τους λόγους που
αναφέρονται περιοριστικά παρακάτω:
αα) Για την αγορά πρώτης μόνιμης κατοικίας στο όνομα του μετόχου - μέλους, της
συζύγου του, του ανήλικου γιού του ή της άγαμης θυγατέρας του, με την προϋπόθεση ότι
δεν έχουν άλλη μόνιμη κατοικία και με την υποβολή, για τον σκοπό αυτό, σχετικής
υπεύθυνης δηλώσεως του Ν. 105/69.
ββ) Για την οικοδόμηση πρώτης μόνιμης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο από μέρους
των προσώπων του προηγουμένου υπεδαφίου.
γγ) Για επέκταση, αποπεράτωση ή επισκευή πρώτης μόνιμης κατοικίας ιδιοκτησίας
του μετόχου - μέλους της συζύγου του, του ανήλικου γιού του ή της άγαμης θυγατέρας
του.
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δδ) Για την εξόφληση ή την αποδεδειγμένα τμηματική εξυπηρέτηση ενυπόθηκης
οφειλής που συνομολογήθηκε για την αγορά πρώτης μόνιμης κατοικίας του μετόχου μέλους, της συζύγου του και των παιδιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σχετική
νομοθεσία.
β) Η καταβολή της εφάπαξ ενισχύσεως για τους λόγους που αναφέρονται στα
προηγούμενα εδάφια, γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας των μετόχων - μελών στο
επάγγελμα, βάσει σχετικού πίνακα που καταρτίζει η υπηρεσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέσα στο
μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
γ) Από την παροχή που προβλέπει τούτη η παράγραφος, αποκλείονται όσοι με
οποιονδήποτε τρόπο έχουν στεγασθεί από την Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Ε.Π.Η.Ε.Α., την
Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Π.Η.Ε.Θ..
δ) Ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως για την αγορά, την
οικοδόμηση ή την επέκταση πρώτης μόνιμης κατοικίας γίνεται με βάση το συντελεστή που
ισχύει κάθε φορά επί τα έτη πραγματικής υπηρεσίας του μετόχου - μέλους στην ασφάλιση
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα είκοσι
(20).
Για επισκευή κατοικίας, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/5 του
ποσού που υπολογίζεται με τον παραπάνω τρόπο.
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή και της παροχής που προβλέπει τούτη
η παράγραφος, είναι η εξόφληση τυχόν οφειλής του μετόχου - μέλους προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
στ) Το ποσόν που καταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και μετά τη
δημοσίευση τούτης της διατάξεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφαιρείται από την
εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που δικαιούται να πάρει ο μέτοχος - μέλος κατά την έξοδο
του στη σύνταξη, αφού προσαυξηθεί κατά ποσοστό 4% ετησίως. Οπωσδήποτε όμως μετά
τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως, η προσαύξηση σύμφωνα με τα
παραπάνω ορίζεται ίση με την προβλεπόμενη από το εδάφιο β' της παρ. 7 του άρθρου
12.
9. Η σειρά αναγνωρίσεως των δικαιοδόχων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 11, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στα δικαιώματα του μετόχου - μέλους
σε εφάπαξ καθορίζεται ως εξής:
α) Όταν υπάρχουν σύζυγος και παιδιά, η σύζυγος παίρνει το 60% και τα παιδιά το
υπόλοιπο 40% κατ' ισομοιρία.
β) Όταν δεν υπάρχει σύζυγος το σύνολο καταβάλλεται στα παιδιά κατ' ισομοιρία.
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γ) Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, η σύζυγος ή ο σύζυγος παίρνει το 75% και το
υπόλοιπο 25% καταβάλλεται κατ' ισομοιρία στους γονείς, και όταν δεν υπάρχουν γονείς,
στους αδελφούς και στις αδελφές.
δ) Όταν δεν υπάρχουν γονείς και αδελφοί ή αδελφές, η σύζυγος ή ο σύζυγος παίρνει
το σύνολο.
ε) Όταν δεν υπάρχουν σύζυγος και παιδιά, οι γονείς παίρνουν το 50% κατ' ισομοιρία,
όταν δεν υπάρχουν γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές παίρνουν το 50% κατ' ισομοιρία. Και
στις δύο περιπτώσεις το υπόλοιπο 50% μεταφέρεται υπέρ του Αποθεματικού Ασφαλείας.
στ) Όταν δεν υπάρχουν οι δικαιοδόχοι τούτης της παραγράφου, τα δικαιώματα για
εφάπαξ ενίσχυση μεταφέρονται υπέρ του Αποθεματικού Ασφαλείας.
ζ) Τα δικαιώματα για εφάπαξ ενίσχυση παραγράφονται μετά πενταετία, η οποία
αρχίζει την πρώτη του έτους που ακολουθεί μετά τη γένεσή τους. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για διακοπή και αναστολή της
παραγραφής.
10. Σε περίπτωση θανάτου μετόχου - μέλους πριν από την εκ μέρους του ανάληψη
της εφάπαξ ενισχύσεως του ή μέρους της, καταβάλλεται στους δικαιοδόχους του το
υπόλοιπο, μετά την παρακράτηση των τυχόν οφειλών του μετόχου - μέλους προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ή τις Ενώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του παρόντος
άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 13
Μηνιαία Επικούρηση

1. Μηνιαία επικούρηση παρέχεται:
α) Στους μετόχους - μέλη με τη συνταξιοδότησή τους, λόγω γήρατος, εφόσον έχουν
συμπληρώσει 12ετή πραγματική υπηρεσία.
β) Στους μετόχους - μέλη με την οριστική ή προσωρινή συνταξιοδότησή τους λόγω
αναπηρίας, ανεξάρτητα από έτη υπηρεσίας.
γ) Στους αναγνωριζόμενους ως δικαιοδόχους κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του
παρόντος.
δ) Σε όσους μεταγράφονται από τις επαρχιακές επαγγελματικές Ενώσεις Πατρών
(Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Βόλου (Ε.Σ.Η.Ε.Σ.Θ.Ε.), με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος,
ανεξάρτητα από έτη υπηρεσίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εφόσον έχουν
συμπληρώσει 12 έτη πραγματικής υπηρεσίας, συνυπολογιζομένης και εκείνης που έχουν
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διανύσει σε ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες με την ιδιότητα του μέλους μας μίας από τις
παραπάνω Ενώσεις.
Για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας επικουρήσεως στους μετόχους - μέλη του
παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας που έχουν διανύσει στην
ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τηρουμένου, όπου έχει εφαρμογή, και του άρθρου 7 του Ν.Δ.
4202/1961 «περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων εις
περιπτώσεις μεταβολής ασφαλιστικού φορέως», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11
του Ν. 825/78.
2. Το ύψος της μηνιαίας επικούρησης που δικαιούται ο μέτοχος - μέλος κατά την
έξοδο του στη σύνταξη, καθορίζεται, με βάση τα παρακάτω τρία στοιχεία:
α) Της βασικής επικουρήσεως.
β) Των ετών υπηρεσίας.
γ) Της συντάξεως που χορηγείται από το ταμείο κυρίας ασφαλίσεως.
3. Βασική επικούρηση είναι το ποσό που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει συμβατικά ότι
αντιστοιχεί σε 25 έτη αναγνωριζομένης υπηρεσίας. Το ποσό αυτό, ανάλογα με τις
οικονομικές και ταμιακές δυνατότητες του Οργανισμού, μπορεί να αυξομειώνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από 2.500 δρχ..
4. Η βασική μηνιαία επικούρηση προσαυξάνεται:
α) Με ποσοστό 5%-10% για κάθε έτος αναγνωριζομένης υπηρεσίας πέρα από την
25ετία και ως την 40ετία. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο
τέλος κάθε έτους ανάλογα με τις οικονομικές και τις ταμιακές συνθήκες. Αντίθετα η βασική
επικούρηση μειώνεται κατά ποσοστό 2% για κάθε έτος λιγότερο από την 25ετία και ως τη
12ετία. Η μείωση αυτή της βασικής επικουρήσεως δεν έχει εφαρμογή σε όσους
συνταξιοδοτούνται λόγω αναπηρίας.
β) Η βασική επικούρηση προσαυξάνεται με ποσοστό πάνω στη σύνταξη που χορηγεί
το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και με βάση την παρακάτω κλίμακα, την οποία μπορεί να αναμορφώνει
κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του
Οργανισμού, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Κύρια σύνταξη

δρχ.
μέχρι 30.000 ποσοστ. 20%

Τμήμα σύνταξης από 30.001

μέχρι 40.000 ποσοστ. 17%

Τμήμα σύνταξης από 40.001

μέχρι 50.000 ποσοστ. 14%

Τμήμα σύνταξης από 50.001

μέχρι 60.000 ποσοστ. 11%
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Τμήμα σύνταξης από 60.001 δρχ. και πάνω

ποσοστ. 10%

γ) Για τον καθορισμό του ύψους της μηνιαίας επικουρήσεως το χρονικό διάστημα ως
έξι μηνών παραλείπεται, ενώ το ίσο με έξι μήνες ή ανώτερο λογίζεται ως πλήρες έτος.
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει, κάθε χρόνο, με απόφαση πλήρως
αιτιολογημένη και εγκρινόμενη από τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστιαία
αύξηση του ποσού επικούρησης που προκύπτει σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρούσης
παραγράφου, εφόσον το επιβάλλουν οι βιοτικές ανάγκες και εφόσον το επιτρέπουν οι
οικονομικές και ταμιακές δυνατότητες του Οργανισμού.
5. Το σύνολο της μηνιαίας επικούρησης για κάθε συνταξιούχο, μέτοχο - μέλος δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση, να είναι μικρότερο του 50% των κατωτάτων ορίων
συντάξεων που χορηγεί το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ..
6. Η μηνιαία επικούρηση των δικαιοδόχων ορίζεται σε ποσοστό 70% της επικούρησης
που έπαιρνε ή που είχε δικαίωμα να παίρνει ο μέτοχος - μέλος.
7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα έτη υπηρεσίας μετόχου μέλους που αποβιώνει εν ενεργεία ή τα έτη υπηρεσίας τελούν υπό αναγνώριση ή ο
μέτοχος - μέλος δεν είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, στους
δικαιοδόχους του παρέχεται το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τα έτη υπηρεσίας του αμέσου
μέλους καθώς και μηνιαία επικούρηση οριζόμενη σε ποσοστό 70% της κατώτατης, όπως
τούτη προβλέπεται από την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
8. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μειώνει το
ύψος της μηνιαίας επικουρήσεως είτε κατά ενιαίο ποσοστό είτε βάσει κλίμακας ανάλογης
με το ύψος της μηνιαίας επικουρήσεως.
9. Η σειρά αναγνωρίσεως των δικαιοδόχων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 11, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στη μηνιαία επικούρηση,
καθορίζονται ως εξής:
α) Αν υπάρχουν σύζυγος και παιδιά, η σύζυγος ή ο σύζυγος παίρνει το 60% της
μηνιαίας επικουρήσεως και τα παιδιά το υπόλοιπο 40% κατ' ισομοιρία.
β) Όταν δεν υπάρχει σύζυγος, τα παιδιά παίρνουν το σύνολο κατ' ισομοιρία.
γ) Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, η σύζυγος ή ο σύζυγος παίρνουν το 75% της μηνιαίας
επικουρήσεως, και το υπόλοιπο 25% το παίρνουν οι γονείς κατ' ισομοιρία, και όταν δεν
υπάρχουν γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές του μετόχου - μέλους.
δ) Όταν δεν υπάρχουν γονείς ούτε αδελφοί, ή αδελφές, η σύζυγος ή ο σύζυγος,
παίρνει το σύνολο της μηνιαίας επικουρήσεως.
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ε) Όταν δεν υπάρχουν σύζυγος και παιδιά, οι γονείς παίρνουν το 50% κατ' ισομοιρία,
όταν δεν υπάρχουν γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές παίρνουν το 50% κατ' ισομοιρία.
στ) Ολόκληρη η μηνιαία επικούρηση των δικαιοδόχων καταβάλλεται σε αυτόν που έχει
το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής εκτός αν οι δικαιοδόχοι ζητήσουν οι ίδιοι να
καταβάλεται χωριστά.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παροχή επικουρήσεως με τη
συνταξιοδότηση του ενδιαφερόμενου και ύστερα από βεβαίωση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή του
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. Σε περίπτωση αναδρομικής αναγνωρίσεως υπηρεσίας, η μηνιαία επικούρηση
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, και αρχίζει να καταβάλεται από το μήνα που ακολουθεί
την αναγνώριση. Αναδρομικά δικαιώματα στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζονται.
11. Από την επικούρηση που παρέχεται κάθε μήνα, μπορεί, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά, να παρακρατείται ποσό ίσο με το μισό αυτής για
εξόφληση τυχόν οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία, του μετόχου - μέλους προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή τις Ενώσεις Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ..
12. Τα δικαιώματα σε μηνιαία επικούρηση παραγράφονται μετά πενταετία, η οποία
αρχίζει την πρώτη του έτους που ακολουθεί μετά τη γένεσή τους. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για διακοπή και αναστολή της
παραγραφής.
13. Η παροχή μηνιαίας επικουρήσεως από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν διακόπτεται έστω και
αν οι δικαιοδόχοι για οποιονδήποτε λόγο και αν την παίρνουν, διαγραφούν από τις οικείες
Ενώσεις τους, εφόσον εξακολουθούν να παίρνουν σύνταξη από τον φορέα κυρίας
ασφαλίσεως.
14. Από το ποσόν της μηνιαίας επικουρήσεως το οποίο υπολογίζεται υπέρ των
μετόχων - μελών που μεταγράφονται από τις επαρχιακές δημοσιογραφικές Ενώσεις
Πατρών (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Βόλου (Ε.Σ.Η.Ε.Σ.Θ.Ε.) και υπέρ εκείνων που δικαιούνται
την παροχή αυτή από το ταμείο επικουρικής ασφαλίσεως του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., για παράλληλο
χρόνο ασφαλίσεως, θα εκπίπτεται το ποσό που θα παίρνουν από τις παραπάνω Ενώσεις
και Οργανισμούς για επικούρηση.

ΑΡΘΡΟ 14
Περίθαλψη Ασφ/νων
1. Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δημιουργείται Τμήμα Υγείας και Περιθάλψεως για την παροχή
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως στους μετόχους - μέλη του
Οργανισμού και στα μέλη των οικογενειών τους.

25

2. Η λειτουργία του Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως διέπεται από τον Ειδικό
Κανονισμό τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει το Υπουργείο
Κοινωνικών Υπηρεσιών.
3. Παράρτημα του Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως, που διέπεται από τον ίδιο
Κανονισμό, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των μετόχων - μελών που
προέρχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Π.Η.Ε.Θ..
4. Την εποπτεία στο Τμήμα Υγείας και Περιθάλψεως ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο
το οποίο αναθέτει την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του σε επιτροπές
αποτελούμενες από μέλη του, τριμελή στην Αθήνα και διμελή στη Θεσσαλονίκη.
5. Η τριμελής επιτροπή στην Αθήνα αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρός της, προερχόμενα από την Ε.Σ.Η.Ε.Α.,
και από ένα μέλος προερχόμενο από την Ε.Π.Η.Ε.Α. Η διμελής Επιτροπή στη
Θεσσαλονίκη αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται το
ένα από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και το άλλο από την Ε.Π.Η.Ε.Θ. Της διμελούς Επιτροπής
προΐσταται ο προερχόμενος από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ..
6. Οι επιτροπές αυτές εφαρμόζουν τον Κανονισμό Υγείας και Περιθάλψεως και
εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέτρα που ενδείκνυται κάθε φορά για την
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Υγείας.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη των επιτροπών παρέχεται
αποζημίωση για έξοδα παραστάσεως.
8. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως από τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν διακόπτεται όταν οι οπωσδήποτε δικαιούχοι της βγαίνουν στη σύνταξη,
έστω και αν διαγραφούν από τις οικείες Ενώσεις, εφόσον εξακολουθούν να παίρνουν
σύνταξη από τον φορέα κυρίας ασφαλίσεως.
Η εφαρμογή της παρ. αυτής δεν ισχύει για τα δόκιμα μέλη που διαγράφονται από τις
οικείες Ενώσεις αλλά και από τα μητρώα των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εκτός αν
συνταξιοδοτούνται λόγω ασθενείας ή αναπηρίας.

ΑΡΘΡΟ 15
Διοίκηση
1.

Ο

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

διοικείται

από

εννεαμελές

Διοικητικό

Συμβούλιο,

με

αντιπροσωπευτική σύνθεση των μελών, που τον αποτελούν ανάλογα με την προέλευσή
τους, από την Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Ε.Π.Η.Ε.Α., την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Π.Η.Ε.Θ.
Ειδικότερα, από τα μέλη του Δ.Σ. πέντε προέρχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Α., δύο από την
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Ε.Π.Η.Ε.Α., ένα από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και ένα από την Ε.Π.Η.Ε.Θ. Τα εννέα μέλη του Δ.Σ.
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις Ενώσεις, εκλέγονται από τις Γενικές
Συνελεύσεις των οικείων Ενώσεων και στην έδρα τους, με πλειοψηφία, για διετή θητεία,
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.
2. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται μ' αυτόν τον τρόπο, συνέρχονται σε
σώμα το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν με μυστική
ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα
και τον Ταμία.
3. Αν παραιτηθούν πέντε μέλη του ή ταυτόχρονα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος το
Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί στο σύνολο του, και οι Ενώσεις είναι υποχρεωμένες να
συγκαλέσουν μέσα σε 15 ημέρες Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Ως την
εκλογή νέου Δ.Σ. το παλαιό εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.
4. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία, και επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο
την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Παρακολουθεί και επιδιώκει την έγκαιρη και κανονική είσπραξη των πόρων του
Οργανισμού.
β) Διαχειρίζεται γενικά τα συμφέροντα του Οργανισμού και αποφασίζει για κάθε
πράξη που αφορά τη διοίκησή του, την ασφαλή τοποθέτηση των κεφαλαίων του, την
εκποίηση ή υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων του, κινητών ή ακινήτων, τη
σύναψη δανείου σε περίπτωση ανάγκης, και γενικά προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη
για την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού.
γ) Συμβάλλεται δικαστικώς και εξωδίκως για θέματα που αφορούν τον Οργανισμό
και παραιτείται από δίκες του Οργανισμού εφόσον παρέχονται οι σχετικές ουσιαστικές
προϋποθέσεις και εξυπηρετείται πρόδηλα το συμφέρον του Οργανισμού.
δ) Αποφασίζει για κάθε ασφαλιστική παροχή, τη χορήγηση κάθε άλλης δαπάνης που
αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού ή κοινωνικούς και άλλους σκοπούς.
ε) Με τις υπηρεσίες του Οργανισμού συντάσσει τον Ισολογισμό και καταρτίζει τα
Αποτελέσματα της Χρήσεως που έληξε και τον Προϋπολογισμό εκείνης που αρχίζει. Ως
την έγκριση του Προϋπολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, η διαχείριση ασκείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των ενδείξεων των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης περιόδου
της προηγούμενης χρήσεως.
στ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων - μελών.
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ζ) Διορίζει και παύει το πάσης φύσεως διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό, καθώς
και τους νομικούς συμβούλους και καθορίζει τις αποδοχές τους.
η) Συνάπτει συμβάσεις με κλινικές, νοσοκομεία, φαρμακεία και γιατρούς για την
εξυπηρέτηση του Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως.
θ) Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό του Κλάδου Υγείας, και τον Κανονισμό
των Υπηρεσιών του Οργανισμού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον από
τα μέλη του, και μεταξύ τους απαραίτητα ο πρόεδρος ή, όταν αυτός κωλύεται, ο
αντιπρόεδρος, υπό την προεδρία του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα.
6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες εφόσον παίρνονται με την
ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον από τα παριστάμενα μέλη του.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει ο Διευθυντής του Οργανισμού
χωρίς ψήφο, ως εισηγητής των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
7. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία,
εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα των μελών του, που αφορούν είτε τα ίδια είτε
συγγενείς τους, οπότε ο ενδιαφερόμενος αποχωρεί και οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορούν να ληφθούν με μυστική ψηφοφορία.
8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε
ειδικό βιβλίο και επικυρώνονται με την υπογραφή των παρόντων μελών του.
9. Κάθε μήνα ο Διευθυντής του Οργανισμού υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
εγγράφως στοιχεία της οικονομικής και ταμιακής διακινήσεως των λογαριασμών που
τηρούνται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
10. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί
να παραταθεί για ένα μήνα μετά τη λήξη της.
11. Έναντι τρίτων ο Οργανισμός δεσμεύεται μόνο με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου που λαμβάνονται έγκυρα και καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών.
12. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Εισηγητή καταβάλλεται
αποζημίωση που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για έξοδα κινήσεως και
παραστάσεως. Το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποιείται γι' αυτόν τον λόγο, πρέπει
να αναγράφεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό και να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων.

28

ΑΡΘΡΟ 16
Αρμοδιότητες του Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους καθώς και
απέναντι σε όλες τις διοικητικές αρχές και όλα τα δικαστήρια, και εποπτεύει την εκτέλεση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.
Οικονομικές δεσμεύσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ο Πρόεδρος μπορεί να αναλάβει μόνο με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των
θεμάτων που θα συζητηθούν.
3. Υπογράφει τα έγγραφα προς τρίτους, τα παραστατικά της εσωτερικής διακινήσεως
του Λογιστηρίου, καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
Επίσης, μαζί με τον Ταμία και τον Διευθυντή του Οργανισμού, υπογράφει τις επιταγές
πληρωμής.
4. Προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων - μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
5. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Οργανισμός μπορεί να εκπροσωπηθεί από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθυντή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που λαμβάνεται ειδικά για την κάθε περίπτωση και αιτιολογείται δεόντως.

ΑΡΘΡΟ 17
Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει σε όλες τις περιπτώσεις τον Πρόεδρο, όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 18
Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα
1. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού και
συνεργάζεται με τον Ταμία και τον Διευθυντή για τη συντήρηση των ακινήτων του
Οργανισμού.
β) Λαμβάνει γνώση των εισερχομένων εγγράφων.
γ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
δ) Επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων - μελών.
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2. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από
τους Συμβούλους που προέρχεται από την ίδια επαγγελματική Ένωση και που ορίζεται
από το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 19
Αρμοδιότητες του Ταμία
1. Ο Ταμίας του Δ.Σ.:
α) Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
β) Παρακολουθεί τις δοσοληπτικές σχέσεις του.
γ) Υπογράφει τα παραστατικά διακινήσεως του λογιστηρίου.
δ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Οργανισμού τις εκδιδόμενες
επιταγές πληρωμών.
2. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 20
Αρμοδιότητες του Διευθυντή
1. Ο Διευθυντής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.:
α) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία του.
β) Υπογράφει τα παραστατικά διακινήσεως του Λογιστηρίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. .
γ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τις επιταγές πληρωμών.
δ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως εισηγητής, χωρίς ψήφο και συντάσσει τα
πρακτικά τους.
2. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθυντής, τις επιταγές τις προσυπογράφει ο
Λογιστής του Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 21
Διαχείριση
1. Η οικονομική χρήση του κάθε έτους αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Η λογιστική υπηρεσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διεξάγεται από το Λογιστήριο του, το
οποίο, με τα λογιστικά βιβλία, κύρια και βοηθητικά, παρακολουθεί τη διακίνηση των
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λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, καθώς και τη θέση των
μετόχων - μελών απέναντί του.
3. Η οικονομική και ταμιακή διαχείριση ασκείται από το Δ.Σ. και διεξάγεται από τις
υπηρεσίες του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπό την εποπτεία και την ευθύνη του Ταμία του Δ.Σ. και του
Διευθυντή του Οργανισμού.
4. Οι αναλήψεις από τις τράπεζες των ποσών που χρειάζονται για τις πληρωμές,
γίνονται με επιταγές ή εντολές που τις υπογράφουν ο Πρόεδρος (και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος), ο Ταμίας και ο Διευθυντής του Οργανισμού. Οι
ίδιοι υπογράφουν τα παραστατικά της εσωτερικής διακινήσεως του Λογιστηρίου, που τα
υπογράψει επίσης ο Λογιστής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ο οποίος τα εκδίδει.
5. Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους και πριν από
την έναρξη των εγγραφών σε αυτά, θεωρούνται από την αρμόδια δημόσια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 22
Έλεγχος
1. Τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως της περιουσίας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τον
ασκεί 5μελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η σύνθεση, της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι
αντιπροσωπευτική και συγκεκριμένα, από τα πέντε μέλη της, τα δύο προέρχονται από την
Ε.Σ.Η.Ε.Α. και ανά ένα από τον Ε.Π.Η.Ε.Α., την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Π.Η.Ε.Θ..
2. Τα πέντε μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εκπροσωπούν τις Ενώσεις
εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Ενώσεων και στην έδρα τους, με
σχετική πλειοψηφία, για διετή θητεία, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26 του
παρόντος Καταστατικού.
3. Στις παραπάνω Συνελεύσεις των Ενώσεων εκλέγονται από τους επιλαχόντες κατά
σειρά επιτυχίας ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύο από την
Ε.Σ.Η.Ε.Α. και ανά ένα από την Ε.Π.Η.Ε.Α., την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Π.Η.Ε.Θ..
4. Εκλέξιμοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τα από πενταετία μέλη των
Ενώσεων.
5. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής θεωρείται μεταξύ των εκλεγομένων αυτός
που έχει τα περισσότερα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα μέλη έχουν ίσα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας
στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφαλίσεως τους στο
Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ..
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6. Σε περίπτωση παραιτήσεως ως τριών από τα μέλη της Επιτροπής καλούνται για
την αναπλήρωσή τους αντίστοιχα και κατά σειρά τα μέλη που έχουν εκλεγεί ως
αναπληρωματικά. Σε περίπτωση παραιτήσεως μελών περισσοτέρων από τρία, οι Ενώσεις
προκηρύσσουν μέσα σε ένα μήνα νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
7. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει απαραίτητα να είναι παρόντα τρία
τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής.
8. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο τακτικά κάθε τρίμηνο, αλλά και έκτακτα
όποτε το κρίνει αναγκαίο. Στο τέλος της χρήσεως ελέγχει τον Γενικό Ισολογισμό που έχει
καταρτισθεί και τα Αποτελέσματα Χρήσεως. Μετά τον έλεγχο η Εξελεγκτική Επιτροπή
συντάσσει εμπεριστατωμένη έκθεση με πλήρη αιτιολόγηση, αντίγραφο της οποίας
παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωσή του.
9. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων - μελών του Οργανισμού για την
έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εξελεγκτική Επιτροπή
υποβάλλει σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου της χρήσεως.
10. Σε περίπτωση διαπιστώσεως σοβαρών, κατά την κρίση της, διαχειριστικών
ανωμαλιών η Εξελεγκτική Επιτροπή ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων - μελών μέσα σε 20 ημέρες. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σ' αυτήν την περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση και προς αυτήν η Εξελεγκτική Επιτροπή εκθέτει τα πορίσματά της από τον
έλεγχο που έχει διενεργήσει.
11. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο που διενεργεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, το Διοικητικό
Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση μπορούν, όποτε το κρίνουν αναγκαίο, να διατάξουν τη
διενέργεια γενικού ή ειδικού ελέγχου από Ορκωτό Λογιστή σύμφωνα με τα καθορισμένα
από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται στα μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως και σε όλη τη διάρκεια της
θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 23
Εισπράξεις - Πληρωμές - Καταθέσεις
1. Όλες οι εισπράξεις διενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή από
άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα που την ορίζει το Δ.Σ..
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2. Τις πληρωμές ενεργεί η Τράπεζα που αναφέρεται στην παρ. 1 με έκδοση εντολών
ή επιταγών που τις υπογράφουν ο Πρόεδρος, ο Ταμίας και ο Διευθυντής του Οργανισμού,
ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3. Τα κεφάλαια του Οργανισμού κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και
εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του Ν. 1611/1950 και του ΝΔ 2999/1954.
4. Για τις τρέχουσες πληρωμές μικροδαπανών καθώς και για τα ανάλογα έξοδα του
Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως, που η πληρωμή τους μέσω τραπέζης δεν είναι
ευχερής, επιτρέπεται να υπάρχει στα χέρια του Ταμία ποσό δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000).
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να αποδίδει κάθε μήνα λογαριασμό για τα ποσά που έχουν
δαπανηθεί.

ΑΡΘΡΟ 24
Επενδύσεις
Το Δ.Σ. επενδύει τα κεφάλαια του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις και τις
αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Νομισματικής Επιτροπής που
ισχύουν κάθε φορά γι' αυτό το θέμα, και στις ακόλουθες αξίες:
α) Σε χρεόγραφα του Κράτους και ομολογίες μεγάλων οικονομικών οργανισμών που
έχουν την εγγύηση του Κράτους. β) Σε μετοχές μεγάλων τραπεζών. γ) Σε προσοδοφόρα
ακίνητα.

ΑΡΘΡΟ 25
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που συγκροτείται από τους μετόχους μέλη
του, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκλέγει τους ψηφολέκτες των ψηφοφοριών που γίνονται για διάφορα θέματα.
β) Ψηφίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Εγκρίνει τα πεπραγμένα του Δ.Σ., τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και
τον Προϋπολογισμό, και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
δ) Ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και μπορεί, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, να το
παύσει και να ορίσει προσωρινή Διοίκηση ως την εκλογή νέας.
ε) Αποφασίζει για τη διάλυση του Οργανισμού ή τη συγχώνευσή του με άλλον
Οργανισμό και για τη διάθεση της περιουσίας του.
στ) Φροντίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και που
υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του Δ.Σ.
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ζ) Με αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. ανακηρύσσει επίτιμα μέλη της Διοικήσεως του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Οργανισμό και
στους ασφαλισμένους του.
2α) Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων - μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οι μέτοχοι μέλη που προέχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Π.Η.Ε.Θ. επειδή είναι δύσκολη η
μετακίνησή τους, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος. Για τον σκοπό αυτό ο
εκπροσωπούμενος

χορηγεί

στον

εκπροσωπούντα

έγγραφη

εξουσιοδότηση

που

απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση και αναγράφει λεπτομερειακά το περιεχόμενο της
εντολής που δίνεται. Πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως το έγγραφο της
εξουσιοδοτήσεως κατατίθεται στο Προεδρείο της που το ελέγχει. Το κάθε μέλος μπορεί να
αντιπροσωπεύει πέντε το πολύ άλλα μέλη προερχόμενα από την ίδια με αυτό Ένωση. Σε
περίπτωση υπερβάσεως αυτού του αριθμού εναπόκεινται στον εξουσιοδοτούμενο να
ορίσει ποια θα είναι μεταξύ των εξουσιοδοτούντων τα πέντε μέλη που θα
αντιπροσωπεύσει.
β) Στους μετόχους - μέλη από τη Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη, καταβάλλονται, βάσει των δικαιολογητικών
που προσκομίζουν, έξοδα ταξιδίου και παραμονής στην Αθήνα κατά την ημέρα που
συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
α) Μέσα στο πρώτο πεντάμηνο κάθε ημερολογιακού έτους για να λάβει γνώση της
λογοδοσίας του Δ.Σ., να εγκρίνει τα πεπραγμένα του, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα
Χρήσεως και τον Προϋπολογισμό, καθώς επίσης και για να λάβει γνώση της Εκθέσεως
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) Για να ψηφίσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.
γ) Όποτε το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της.
δ) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/10 των μετόχων - μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
4α) Για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως απαιτείται πρώτο να δημοσιευθεί η
σχετική πρόσκληση τουλάχιστον σε δύο πρωινές και σε μια απογευματινή, εφημερίδες της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την
οριζομένη ημερομηνία, και δεύτερον να τοιχοκολληθεί η σχετική πρόσκληση στα γραφεία
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Π.Η.Ε.Α., της
Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και της Ε.Π.Η.Ε.Θ. Το Δ.Σ. μπορεί να αποστείλει και ατομικές προσκλήσεις
προς τα μέλη.
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β) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων - μελών υπογράφεται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ορίζει απαραίτητα τον τόπο,
την ημέρα και την ώρα της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα
που θα συζητηθούν. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρηθούν, η Συνέλευση μπορεί να
θεωρηθεί άκυρη.
5. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντες σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3
των μετόχων - μελών, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός όσων τυχόν απουσιάζουν στο εξωτερικό
και των ασθενών που η μετακίνησή τους είναι αδύνατη. Όταν δεν πραγματοποιείται
απαρτία, καλείται μετά παρέλευση οκτώ ημερών, δεύτερη Γενική Συνέλευση, με την ίδια
διαδικασία και με τα ίδια θέματα, και στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται το
1/4 των μετόχων - μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, καλείται μέσα σε οκτώ
μέρες τρίτη Γενική Συνέλευση, οπότε απαρτία θεωρείται η παρουσία του 1/10 τουλάχιστον
των μετόχων - μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν μπορεί να κληθεί άλλη
Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα προτού περάσει χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η
Γενική Συνέλευση που συγκαλείται με αυτόν τον τρόπο θεωρείται πρώτη.
6. Όταν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., για διάλυση
ή συγχώνευσή του με άλλους οργανισμούς, καθώς και για διατύπωση προτάσεως μομφής
κατά μελών του Δ.Σ., για τον σχηματισμό απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/2
τουλάχιστον των μετόχων - μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και η απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η Γενική Συνέλευση συζητεί τα άρθρα
του

Καταστατικού

που

προτείνονται

για

τροποποίηση,

και

τελικά

ψηφίζει

τις

προτεινόμενες τροποποιήσεις. Όταν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν συγκεντρώσουν
στην πρώτη ψηφοφορία τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, η ψηφοφορία μπορεί να
επαναληφθεί στην ίδια συνέλευση των μετόχων - μελών, εφόσον το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι
με αυτήν μπορεί να επιτευχθεί αποτέλεσμα, ή σε άλλη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται
γι' αυτόν τον σκοπό.
7. Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες που γίνονται στη Γενική Συνέλευση, αφορούν
αποκλειστικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Οι μέτοχοι - μέλη δικαιούνται πριν από
τη Γενική Συνέλευση να κάνουν συζητήσεις και ανακοινώσεις για θέματα που δεν
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, αλλά για τον σκοπό αυτό απαιτείται ως την
προτεραία της Γενικής Συνέλευσης να έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. σχετική έγγραφη αίτηση με
τις υπογραφές του 1/10 τουλάχιστον των μετόχων - μελών. Στην περίπτωση αυτή η
συζήτηση δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από μισή ώρα. Διαφορετικά ο Πρόεδρος της
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Συνελεύσεως διακόπτει τη συζήτηση, και ορίζεται άλλη ημέρα για τη συνέχισή της και τη
λήψη αποφάσεως.
Με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
των παρόντων μελών.
8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της.

ΑΡΘΡΟ 26
Αρχαιρεσίες
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και την Εξελεγκτική
Επιτροπή γίνονται ως εξής:
α) Η καθεμιά από τις τέσσερις Ενώσεις Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και
Ε.Π.Η.Ε.Θ., σε Γενική Συνέλευση των μελών της, την οποία συγκαλεί ειδικά γι' αυτόν τον
σκοπό, σε ημέρα που καθορίζεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
παρακάτω, εκλέγει τους εκπροσώπους της, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος
Καταστατικού, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα της κάθε Ενώσεως υπό την εποπτεία
Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Καταστατικού της, και υπό την προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου που διορίζεται από
την αρμόδια δικαστική αρχή.
γ) Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
2 α) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη διεύθυνση της οικείας Ενώσεως και
αντίγραφο τους στη διεύθυνση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από τις αρχαιρεσίες και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στην αίτηση πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται η Ένωση από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος.
β) Εκλέξιμοι, ως μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
είναι οι μέτοχοι - μέλη που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια ως μέλη των
Ενώσεων από τις οποίες προέρχονται.
γ) Η ιδιότητα του μέλους των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαγγελματικών
Ενώσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
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δ) Υπάλληλοι των Ενώσεων ή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που είναι μέλη των Ενώσεων δεν
μπορούν να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
ε) Τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως
οι αιτήσεις των υποψηφίων της κάθε Ενώσεως διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή
της, η οποία συνεδριάσει για να προβεί στην ανακήρυξή τους και γνωστοποιεί τον
κατάλογο των υποψηφίων τοιχοκολλώντας τον στα γραφεία της Ενώσεως από την οποία
προέρχονται οι υποψήφιοι καθώς και στα γραφεία τους Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
3. Οι Εφορευτικές Επιτροπές που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Ενώσεων, παραλαμβάνουν η καθεμία από τη Διοίκηση της οικείας Ενώσεως την
ψηφοδόχο,

που

την

ελέγχουν

και

την

σφραγίζουν

παρουσία

του

Δικαστικού

Αντιπροσώπου, κατάλογο των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν, και επαρκή αριθμό
ψηφοδελτίων, που τα σφραγίζουν με τη σφραγίδα της οικείας Ενώσεως και γύρω στις 9 το
πρωί της ορισμένης ημέρας κηρύσσουν την έναρξη της ψηφοφορίας.
4. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. Στο ίδιο
ψηφοδέλτιο και σε ιδιαίτερη θέση περιλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων για την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
5. Τα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν, μπαίνουν στην αίθουσα ψηφοφορίας,
τμηματικά, το πολύ ανά πέντε, και αφού παραλάβουν από την Εφορευτική Επιτροπή το
ψηφοδέλτιο με τον φάκελο του, μπαίνουν σε χώρους κατάλληλα διασκευασμένους, ώστε
να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας, και εκεί σημειώνουν με μελάνι δίπλα στα
ονόματα των υποψηφίων τον σταυρό της προτιμήσεώς τους. Ύστερα βάζουν το
ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο που τον κλείνουν και τον ρίχνουν στην ψηφοδόχο, και
κατόπιν υπογράφουν απέναντι από το όνομά τους στο βιβλίο πρακτικών και αποχωρούν
από την αίθουσα.
6. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9 το πρωί και διαρκεί ως τη δύση του ηλίου, αλλά
μπορεί να παραταθεί, αν είναι ανάγκη ωσότου εξαντληθεί ο αριθμός των μελών που
έχουν ήδη προσέλθει και περιμένουν για να ψηφίσουν. Τότε η Εφορευτική Επιτροπή
κηρύσσει το πέρας της ψηφοφορίας και αρχίζει τη διαλογή των ψήφων. Οι φάκελοι καθώς
βγαίνουν από την ψηφοδόχο, αριθμούνται. Ύστερα βγαίνουν από τους φακέλους τα
ψηφοδέλτια, από τα οποία χαρακτηρίζονται άκυρα όσα δεν έχουν τη σφραγίδα της
Εφορευτικής Επιτροπής και όσα έχουν διακριτικά σημεία άλλα από τους σταυρούς
προτιμήσεως. Σταυροί προτιμήσεως περισσότεροι από όσους επιτρέπονται στα
ψηφοδέλτια διαγράφονται από κάτω προς τα πάνω. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια, καθώς και
όσα θεωρήθηκαν άκυρα αριθμούνται και μονογράφονται από δύο τουλάχιστον μέλη της
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Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, και, κάτω από τον
τελευταίο σταυρό, αναγράφεται το σύνολο των σταυρών που είναι σημειωμένοι στο κάθε
ψηφοδέλτιο.
Μετά την αρίθμηση των σταυρών του κάθε υποψηφίου, συντάσσεται Πρακτικό όπου
αναγράφονται οι ψήφοι (σταυροί προτιμήσεως) που πήρε ο κάθε υποψήφιος, και
ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι των Ενώσεων τόσο για τη Διοίκηση του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
7. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται
με έγγραφη ανακοίνωση των Εφορευτικών Επιτροπών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Π.Η.Ε.Α.,
της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και της Ε.Π.Η.Ε.Θ. και ύστερα ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τα γνωστοποιεί στο
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
8. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων για την κατάληψη της τελευταίας
θέσεως συμβούλου γίνεται μέσα σε 8 ημέρες επαναληπτική εκλογή από τη Γενική
Συνέλευση της Ενώσεως από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος, εκτός αν ένας από
τους ισοψηφήσαντες παραιτηθεί.
9. Κατά την επαναληπτική εκλογή, δεν γίνονται δεκτές νέες υποψηφιότητες τηρείται,
όμως η διαδικασία που έχει καθιερωθεί για τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 27
Γενικές Διατάξεις
1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να ανασυνταχθεί ή να τροποποιηθεί ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή με πρόταση του 1/10 τουλάχιστον των μετόχων μελών.
2. Ο Οργανισμός έχει σφραγίδα στρογγυλή όπου φέρεται σε κύκλο και ολογράφως η
επωνυμία

του

«ΕΝΙΑΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» και στη μέση τα αρχικά Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

ΑΡΘΡΟ 28
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Όσοι την 31.12.1967 έπαιρναν με οποιονδήποτε τρόπο Μηνιαία Επικούρηση και
είχαν ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από τους Οργανισμούς, τα Ταμεία ή τους
Λογαριασμούς που συχωνεύθηκαν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., δικαιούνται τις ίδιες παροχές και
από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
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2α) Η περιέλευση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. των κεφαλαίων της Ε.Π.Η.Ε.Α., τα οποία
δεσμεύθηκαν βάσει του άρθρου 16, παρ. 3 εδάφιο β', υπεδάφιο β του ΑΝ 248/67 με την
πρόβλεψη να περιέλθουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται εκεί για την ενίσχυση των σκοπών του και των πόρων του, θα γίνει με
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Ε.Π.Η.Ε.Α. και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., οι οποίες
θα ρυθμίζουν τους μεταξύ τους λογαριασμούς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Η
σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Η.Ε.Α. θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των
μελών της.
β) Στην περίπτωση της εισφοράς των δεσμευμένων κεφαλαίων της Ε.Π.Η.Ε.Α. στον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με σκοπό την τακτοποίηση των θεμάτων που
ανακύπτουν λόγω της διαφορετικής ασφαλιστικής πολιτικής των Ενώσεων που μετέχουν
σε αυτόν, μπορεί να διαγράψει οφειλές από στεγαστικά δάνεια των μετόχων -μελών του
κατά την 1.1.1968. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό είναι η αποκατάσταση ισότητας από
όλες τις απόψεις ανάμεσα στα μέλη της κάθε Ένωσης ως προς τις παροχές που
χορηγήθηκαν πριν από την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Η ισότητα αυτή αποκαθίσταται κατά
την κρίση του Δ.Σ., που λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις των Καταστατικών ή
Κανονισμών

των

Οργανισμών

ή

Λογαριασμών

Επικουρικής

Ασφαλίσεως

και

Περιθάλψεως που λειτουργούσαν πριν από την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε συνδυασμό
με το ύψος της εφάπαξ ενισχύσεως που παρείχαν στα μέλη τους.
3. Ο υπολογισμός της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως των μετόχων - μελών που
την έλαβαν όσο ήταν ακόμη εν ενεργεία, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12 του
Καταστατικού που ίσχυε προηγουμένως, γίνεται κατά την έξοδο τους στη σύνταξη, βάσει
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού, αφού από το ποσό
που προκύπτει αφαιρεθεί εκείνο που έχει προκαταβληθεί και αφού το τελευταίο αυτό
προσαυξηθεί με το επιτόκιο που η Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλει κάθε φορά για τις
καταθέσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
4. Μέτοχοι - μέλη που έχουν βγει στη σύνταξη λόγω αναπηρίας, δικαιούνται να
πάρουν τη διαφορά της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως για τα χρόνια που υπολείπονται
ως την 20ετία ή 25ετία κατά περίπτωση. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται με συντελεστή δρχ.
8.000 και κατ' ανώτατο όριο ως το ποσόν των 80.000 δρχ.
5. Στους μετόχους - μέλη που ασφαλίσθηκαν αυτοδικαίως στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά
την ίδρυσή του, αναγνωρίζεται χωρίς κανένα περιορισμό όλη η υπηρεσία την οποία είχαν
διανύσει ως την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού, εφόσον η υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως
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συντάξιμη από τα ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. και δεν είναι
παράλληλη.
6. Από την αναγνώριση που γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παρ., δεν
δημιουργείται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής στους μετόχους - μέλη οποιουδήποτε
ποσού λόγω Εφάπαξ Ενισχύσεως ή Μηνιαίας Επικουρήσεως.
7. α) Μέτοχοι - μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που αποχώρησαν αναγκαστικά από τις
εφημερίδες που διέκοψαν την έκδοσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 21.4.67 ως
24.7.74 και συνταξιοδοτήθηκαν για λόγους επιβιώσεως, μπορούν να αναγνωρίσουν ως
συντάξιμη υπηρεσία τα χρόνια συνταξιοδοτήσεώς τους κατά το παραπάνω χρονικό
διάστημα με την προϋπόθεση ότι η συνολική συντάξιμη υπηρεσία τους δεν θα υπερβαίνει
τα 35 χρόνια.
Η διάταξη αυτή ισχύει και για μετόχους - μέλη που μετά τη διακοπή της εκδόσεως
της εφημερίδας, είχαν αναλάβει προσωρινή εργασία σε άλλη εφημερίδα με την
προϋπόθεση όμως ότι ο χρόνος της απασχολήσεως αυτής δεν αναγνωρίζεται ως
συντάξιμος.
β) Η εξαγορά της υπηρεσίας αυτής θα γίνεται με την καταβολή εισφοράς 3% επί του
ποσού της κυρίας συντάξεως που παίρνει ο μέτοχος - μέλος κατά τη δημοσίευση αυτής
της αποφάσεως.
γ) Από την υπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το εδ. α' της παραγράφου
αυτής, δεν δημιουργείται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής οποιουδήποτε ποσού λόγω
εφάπαξ ενισχύσεως ή μηνιαίας επικουρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 29
Προαιρετική συνέχιση της ασφαλίσεως
1.Πρόσωπο που έχει διατελέσει ασφαλισμένο στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και έχει
πραγματοποιήσει 20ετή πραγματική ασφάλιση, δικαιούται, σε περίπτωση διακοπής της
υποχρεωτικής ασφαλίσεως, να υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Οργανισμού για
μία πενταετία, με αίτησή του που υποβάλλεται εντός έτους από τη διακοπή της
υποχρεωτικής ασφαλίσεως.
2.α) Μέτοχοι - μέλη που έχουν 17ετή πραγματική υπηρεσία στην ασφάλιση του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., δικαιούνται σε περίπτωση ανεργίας τους, λόγω διακοπής της έκδοσης της
εφημερίδας στην οποία εργάζονταν, να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του
Οργανισμού μέχρι συμπλήρωσης 25ετούς συντάξιμης υπηρεσίας.
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β) Για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του Οργανισμού σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο υποβάλλεται αίτηση μέσα σε ένα χρόνο από τη διακοπή της
υποχρεωτικής ασφάλισης ή μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής
για όσους έχει ήδη διακοπεί η υποχρεωτική ασφάλιση.
3.Ο ασφαλιζόμενος προαιρετικά υποχρεώνεται να καταβάλει κάθε μήνα εισφορά ίση
με το διπλάσιο της εισφοράς ασφαλισμένου η οποία ισχύει κάθε φορά. Η εισφορά αυτή
υπολογίζεται επί του μέσου όρου των πάσης φύσεως αποδοχών του τελευταίου 24μήνου
πριν από τη διακοπή της εργασίας του προαιρετικά ασφαλιζομένου και οι αποδοχές αυτές
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις αυξήσεις που χορηγούνται κάθε φορά στους εν
ενεργεία ασφαλισμένους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
4.α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει εντός έξι μηνών αφότου θα του κοινοποιηθεί η
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την προαιρετική ασφάλισή του να καταβάλει
εφάπαξ ή τμηματικά τις απαιτητές εισφορές για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή της
υποχρεωτικής ασφαλίσεώς του ως την κοινοποίηση της αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) Από την κοινοποίηση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο προαιρετικά
ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τη μηνιαία εισφορά του ως το τέλος του
επομένου μηνός.
5.Καθυστέρηση καταβολής εισφορών περισσότερο από έξι μήνες μετά τη λήξη του
μηνός στον οποίο ανάγονται, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για περαιτέρω
συνέχιση της ασφαλίσεως που έχει αρχίσει.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να προσχωρήσει και πάλι στην προαιρετική ασφάλιση, με
αίτησή του, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.
6.Πρόσωπα που ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε άλλον Ασφαλιστικό Οργανισμό ή
που έχουν συμπληρώσει 35ετή συνολική συντάξιμη υπηρεσία, δεν έχουν δικαίωμα στην
παραπάνω προαιρετική συνέχιση της ασφαλίσεώς τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
7.Ο ασφαλισμένος που συνεχίζει προαιρετικά την υπαγωγή του στην ασφάλιση,
εξομοιώνεται καθ' όλα με τον ασφαλιζόμενο υποχρεωτικά.
8.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους μετόχους - μέλη που
έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., αλλά με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν άρθρο.
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