
Νόµος 3586/2007 «Θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α΄ 151/10.7.2007) 
 
 

Ά 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

 
1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.∆.∆. και 
Ν.Π.Ι,∆., καθώς και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής που 
χορηγεί περιοδικές παροχές υπό τύπο κύριων και επικουρικών συντάξεων, βοηθηµάτων ή 
µερισµάτων ή παροχές ασθένειας, εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός 
πόρος. 
2. Οι επενδυτικές αποφάσεις για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
Φ.Κ.Α. λαµβάνονται αποκλειστικά για κάθε κλάδο ασφάλισης του Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση που 
από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται συγχώνευση Φ,Κ.Α. ή απορρόφηση κλάδων, η 
µεταβίβαση της κυριότητας ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων ακινήτων γίνεται µε 
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από 
πρόταση των Φ.Κ.Α., η οποία µεταγράφεται στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται 
στο κτηµατολόγιο, 
3. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φ.Κ.Α. και έγκριση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να µεταφέρεται µέρος ή το σύνολο της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας ενός κλάδου Ασφάλισης σε άλλο ή άλλους Κλάδους 
Ασφάλισης του ίδιου Φορέα Ασφάλισης µε αντίστοιχη καταβολή της αξίας της µεταφερόµενης 
περιουσίας. 
Η µεταφορά αυτή ενεργείται αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση αδυναµίας του Κλάδου 
Ασφάλισης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω ανακύψαντος ελλείµµατος και 
έλλειψης ταµιακής ρευστότητας. 
Ως αξίες για τον υπολογισµό της µεταφερόµενης περιουσίας νοούνται η τιµή εκτίµησης του 
ακινήτου από το Σ.Ο.Ε. και η τρέχουσα τιµή των στοιχείων της κινητής περιουσίας κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ε΄ κατά το χρόνο µεταφοράς. 
 
 

 
Άρθρο 2 

Επενδύσεις διαθεσίµων 
 
1. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που σχηµατίζονται πέραν 
από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασµούς ταµιακής διαχείρισης 
µεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασµό διαθεσίµων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν.1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του ν.δ. 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α΄). 
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
τους, να επενδύουν µέρος των διαθεσίµων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος σε προϊόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου. 
3. Η διαχείριση των µη επενδυόµενων κεφαλαίων του λογαριασµού διαθεσίµων γίνεται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 και 
της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων». 
 
 

 



 
Άρθρο 3 

Επενδύσεις διαθεσίµων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια 
 
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
τους, να επενδύουν χωρίς περιορισµούς κεφάλαια εκ του λογαριασµού διαθεσίµων τους στις 
παρακάτω κινητές αξίες: 
α. σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σταθερού ή κυµαινόµενου επιτοκίου πλην των 
σύνθετων (structured) οµολόγων, 
β, σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τη µορφή της αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης 
(πράξεις REPOS). 
2. Χωρίς περιορισµούς πραγµατοποιούνται και οι ρευστοποιήσεις όλων των κινητών αξιών 
της προηγούµενης παραγράφου. 
 
 
 

Άρθρο 4 
 
Επενδύσεις διαθεσίµων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται µε προϋποθέσεις και 

όρια 
 
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
τους, να επενδύουν µέρος των διαθεσίµων κεφαλαίων τους: 
α. Σε ακίνητα, για στέγαση ή εκµετάλλευση. 
β. Σε κινητές αξίες ως ακολούθως: 
β1. µετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), 
β2. µετοχές εταιριών που διατίθενται σε δηµόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), 
β3. µετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών των κρατών 
- µελών της Ευρωζώνης, εισηγµένων σε χρηµατιστήρια κράτους - µέλους της Ευρωζώνης και 
διαπραγµατεύσιµων σε ευρώ, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο έχει ελάχιστο ύψος 
πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) ευρώ, 
β4. µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων των κρατών 
- µελών της Ευρωζώνης που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 19 της 
οδηγίας της ΕΚ 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), 
β5. συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και ∆ικαιώµατα Προαίρεσης του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (Χ.Α.), 
β6. κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από κράτη - µέλη της Ευρωζώνης, πλην των σύνθετων 
(structured) οµολόγων. 
γ. Σε συγχρηµατοδοτήσεις έργων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σε συµπράξεις Ιδιωτικού και 
∆ηµόσιου Τοµέα και σε συγχρηµατοδότηση έργων των Οργανισµών που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
δ. Σε δικαιώµατα από χρηµατοδοτική µίσθωση. 
2. Οι επενδύσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται µέχρι ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό 
(23%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισµό των στοιχείων της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. 
3. Επίσης, οι Φ.Κ.Α, δύνανται, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, να 
επενδύουν, µέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) του ποσού που προκύπτει από το 
συνυπολογισµό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, στις εξής αξίες: 
α. προθεσµιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής, µέχρι ποσοστού ένα τοις 
εκατό (1 %), 
β. σύνθετα (structured) οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως αυτά ορίζονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, µέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%). 
4. Για τον υπολογισµό του ποσοστού επένδυσης λαµβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία: 
α. το υπόλοιπο του λογαριασµού ταµιακής διαχείρισης, 
β. το υπόλοιπο του λογαριασµού διαθεσίµων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
γ. οι επενδύσεις σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά µε βάση τις 
τρέχουσες τιµές των κινητών αξιών, 



δ. οι επενδύσεις σε κινητές αξίες που δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά µε βάση 
την τιµή κτήσης, 
ε. οι επενδύσεις σε ακίνητα µε βάση την αντικειµενική τους αξία, στ. τα ανεξόφλητα ποσά των 
δανείων, 
ζ. το πλεόνασµα χρήσης του προϋπολογισµού του έτους επένδυσης. 
Ο συνυπολογισµός των άνω στοιχείων για τον προσδιορισµό του επιτρεπόµενου ποσού 
επένδυσης ενεργείται κατά το χρόνο λήψης της απόφασης. Το ποσό προς επένδυση είναι 
αυτό που αποµένει µετά την αφαίρεση από το ποσό του είκοσι τρία τοις εκατό (23%) των 
τυχόν γενοµένων επενδύσεων σε κινητές αξίες και ακίνητα. 
5. Οι Φ.Κ,Α. οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου υπερβαίνουν τα 
όρια της παραγράφου 2 υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη 
διάρθρωση των ήδη υφιστάµενων χαρτοφυλακίων τους, σύµφωνα µε το οριζόµενο από την 
παράγραφο αυτή ποσοστό. Κατά το χρονικό διάστηµα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου 
τους, δεν επιτρέπεται η επένδυση σε σύνθετα (structured) οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
6. Το ποσοστό επένδυσης της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση επένδυσης 
κεφαλαίων του Φ.Κ.Α. για την άσκηση των δικαιωµάτων συµµετοχής του στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου εταιριών, στις οποίες είναι παλαιός µέτοχος. 
7. Κινητές αξίες ή ακίνητα που δεν είναι προϊόντα επενδυτικής απόφασης των Φ.Κ.Α. αλλά 
περιέρχονται σε αυτούς έναντι ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων 
απαιτήσεων, περιλαµβάνονται ως στοιχείο της βάσης υπολογισµού του ποσοστού 
επένδυσης, αλλά δεν υπολογίζονται στο σύνολο των επενδύσεων που διενεργούνται µε όρια, 
όπως αυτά προκύπτουν από τον παρόντα νόµο. 
8. Παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να συστήνουν ίδια ή οµαδικά 
Αµοιβαία Κεφάλαια, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, καθώς και Ανώνυµες Εταιρίες 
∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.) και Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας 
(Ε.Ε.Α.Π.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος. Επιπλέον για τους Φ.Κ.Α. εφαρµόζονται 
οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3283/2004. 
9. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλών τους, οι Φ.Κ.Α. δύνανται να διαθέτουν εκ των 
διαθεσίµων τους ποσά για τη χορήγηση δανείων προς ασφαλισµένους, συνταξιούχους και 
υπαλλήλους τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος, καθώς και δανείων προς 
άλλους φορείς ή κλάδους ασφάλισης, εφόσον τούτο προβλέπεται από οικείες καταστατικές 
διατάξεις των φορέων. 
10. Τα ανεξόφλητα ποσά των δανείων προς ασφαλισµένους, συνταξιούχους, υπαλλήλους, 
καθώς και προς άλλους φορείς ή κλάδους ασφάλισης περιλαµβάνονται ως στοιχεία της 
βάσης υπολογισµού του ποσοστού επένδυσης των Φ.Κ.Α., αλλά δεν υπολογίζονται στο 
σύνολο των επενδύσεων που διενεργούνται µε όρια. 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φ.Κ.Α. 
µπορούν να καθορίζονται και άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεκτού κινδύνου, στα οποία 
επιτρέπεται να επενδύουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
12. Τα υφιστάµενα στο χαρτοφυλάκιο των Φ.Κ.Α., µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, 
σύνθετα οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου και πιστωτικών ιδρυµάτων, δεν λαµβάνονται υπόψη 
για τον υπολογισµό των ποσοστών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 
 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` 
ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες 

 
1. Όλες οι επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε κινητές αξίες διενεργούνται µετά από απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους και εµπεριστατωµένη και πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση των 
αρµόδιων υπηρεσιών τους. 
2. Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα. 



Η ανάθεση από Φ.Κ.Α. της ταµιακής του διαχείρισης σε Πιστωτικό Ίδρυµα περιορίζεται 
αποκλειστικά στην είσπραξη και πληρωµή τακτικών µόνο εσόδων και δαπανών του οικείου 
Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε το ν.1611/1950, όπως ισχύει. 
Ενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα µετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Στη σύµβαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάθεση, η διάρκεια της 
σύµβασης, το ύψος του επιτοκίου, οι προµήθειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
3. Προθεσµιακές καταθέσεις. 
Οι προθεσµιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα ενεργούνται µε την υπογραφή σχετικής 
σύµβασης µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Με τη σύµβαση αυτή καθορίζονται το ύψος του επενδυόµενου ποσού κατάθεσης, η χρονική 
διάρκεια αυτής, το ύψος του επιτοκίου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια διασφάλισης των 
κεφαλαίων του Φ.Κ.Α.. 
4. Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης. 
Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 1665/1986, όπως ισχύει, που διέπουν την κατάρτιση αυτών των συµβάσεων. 
Εάν η χρηµατοδοτική µίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστική µεταβίβαση του 
κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, ισχύουν οι σχετικές µε την εν λόγω απόκτηση ή 
µεταβίβαση διατάξεις. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το 
ρυθµιστικό πλαίσιο, οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις για τη µη εφαρµογή του, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την αξιοποίηση της περιουσίας των Φ.Κ.Α.. 
5. Πράξεις REPOS. 
Οι πράξεις REPOS συνάπτονται µόνο µε Πιστωτικά Ιδρύµατα, σύµφωνα µε την αριθµ. 
87/11/23.11.2000 (ΦΕΚ 293 Α 729.12.2000) απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και 
Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 
6. Κινητές αξίες. 
Η εντολή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων 
συνοδεύεται από τη σχετική απόφαση του ∆.Σ. και από εµπεριστατωµένη οικονοµική έκθεση 
στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των 
κινητών αξιών τα οποία συνεκτιµήθηκαν κατά τη λήψη των συγκεκριµένων επενδυτικών 
αποφάσεων. 
Η επένδυση σε µετοχές εταιριών που διατίθενται σε δηµόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία επιτρέπεται εφόσον έχουν 
χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρµόδιες προς τούτο ∆ιοικητικές Αρχές. 
7. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση υποχρεούνται να 
υποβάλουν στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων των Φ.Κ.Α., µε κοινοποίηση στην 
αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από την πραγµατοποίηση της επένδυσης, τα εξής: 
α. Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α. για την πραγµατοποίηση της 
επένδυσης ή ρευστοποίησης. 
β. Την εντολή αγοράς - πώλησης (deal slip), η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
βα. τον ενδιάµεσο φορέα µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή, 
ββ. το αντίγραφο της σύµβασης µε τον φορέα, µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η 
συναλλαγή, 
βγ, την περιγραφή του επενδυτικού προϊόντος, 
βδ. την ποσότητα και την τιµή αγοράς - πώλησης ανά τεµάχιο, 
βε. τη συνολική αξία συναλλαγής µε προµήθειες αγοράς - πώλησης, έξοδα ενδιάµεσου φορέα 
που µεσολάβησε και ηµεροµηνία εκκαθάρισης. 
8. Η ανάληψη των απαιτούµενων κεφαλαίων για τις ανωτέρω επενδύσεις πραγµατοποιείται 
µε εντολή του Φ.Κ.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνοδεύεται από την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
 

Άρθρο 6 
∆ιαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα 

 



1. Η διάθεση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα ενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φ.Κ.Α. µετά από εµπεριστατωµένη εισήγηση της αρµόδιας 
υπηρεσίας. Η απόφαση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 
Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης εγκρίνονται τα απαιτούµενα προς επένδυση 
κεφάλαια και καθορίζονται ο χρόνος ισχύος της απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
το σκοπό αυτόν. 
2. Ως επενδύσεις σε ακίνητα νοούνται οι πάσης φύσεως αγορές ακινήτων, οι  
ανοικοδοµήσεις και οι δαπάνες έργων και εργασιών εκτεταµένων επισκευών,  
συντηρήσεων, αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακαίνισης κτιρίων πλην των έργων ή  
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.δ. 328/1998 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως  
ισχύει. 
3. Οι εκποιήσεις ακινήτων ενεργούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Φ.Κ.Α. µετά από εµπεριστατωµένη και αιτιολογηµένη εισήγηση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας του Φορέα, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, εγκρίνεται το προς εκποίηση ακίνητο, καθορίζεται 
ο χρόνος ισχύος της απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για το σκοπό αυτόν. 
4. Οι διαδικασίες για µισθώσεις, εκµισθώσεις, αγορές, εκποιήσεις, ανταλλαγές και 
αντιπαροχές ακινήτων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην των Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και 
Ο.Γ.Α. ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως ισχύει, 
µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 3, 52 παράγραφος 2, 54 παράγραφος 
3 και 59 παράγραφος 3 του διατάγµατος αυτού, κατά το µέρος που οι διατάξεις αυτές 
προβλέπουν την εκτίµηση της αγοραίας αξίας του προς αγορά ή πώληση ακινήτου. 
5. Οι διαδικασίες για µισθώσεις, εκµισθώσεις, αγορές, εκποιήσεις, ανταλλαγές και 
αντιπαροχές ακινήτων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τον Ο.Γ.Α. ενεργούνται σύµφωνα µε τους 
οικείους κανονισµούς αυτών. 
6. Για την αγορά ή εκποίηση ακινήτου ενεργείται εκτίµηση της αγοραίας αξίας αυτού από το 
Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του 
ν.1041/1980, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999 
και ισχύει. 
Στις περιπτώσεις που διενεργούνται διαδοχικά επαναληπτικοί ή νέοι διαγωνισµοί για την 
αγορά ή εκποίηση ακινήτων, απαιτείται η επικαιροποίηση ή επανεκτίµηση της εκτιµηθείσας 
αξίας του προς αγορά ή πώληση ακινήτου. 
7. Το τίµηµα αγοράς ακινήτου δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να είναι ανώτερο από την 
εκτιµηθείσα από το Σ.Ο.Ε. αγοραία αξία του ακινήτου. Επίσης το τίµηµα εκποίησης του 
ακινήτου δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερο από την εκτιµηθείσα από το 
Σ.Ο.Ε. αγοραία αξία του ακινήτου.  
8. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συµβολαίου, η απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
υποβάλλεται µαζί µε όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού προς έγκριση στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, τα ακίνητα των Φ.Κ.Α. ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις παροχής υπηρεσιών. Με απόφαση των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φορέων, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
 
 

Άρθρο 7 
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων στην Κ.Ε.∆. ή στην τεχνική διεύθυνση 

του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
 
1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., µετά από εµπεριστατωµένη εισήγηση της αρµόδιας 
υπηρεσίας του. 
2. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, στο πλαίσιο 
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, να αναθέτουν απευθείας στην Κτηµατική Εταιρία 
του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) ή στις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τα ακόλουθα 
έργα και εργασίες: 



α. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, µισθώσεως, εκµισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη 
σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συµβάσεων για αγορές, πωλήσεις, 
µισθώσεις, εκµισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς 
και την έρευνα της αγοράς για αγορές, πωλήσεις, µισθώσεις, εκµισθώσεις και ανταλλαγές 
ακινήτων. 
β. Τις µελέτες αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκµετάλλευση 
τους. 
γ. Την κατάρτιση προγραµµάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονοµικών υπηρεσιών 
αυτών µε τα οποία θα εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή 
αξιοποίησης των υφισταµένων. 
δ. Το σύνολο ή µέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, 
καθώς και εργασίες συντήρησης των ακινήτων. 
ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούµενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών 
µελετών ή εκτέλεση τεχνικών έργων. 
στ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων µεταφοράς συντελεστή δόµησης 
ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα µε σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόµενου 
συντελεστή δόµησης. 
ζ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγµατογνωµοσύνες των 
ακινήτων, καθώς και τις εκτιµήσεις για αγορά, πώληση, εκµίσθωση, µίσθωση και ανταλλαγή 
ακινήτων. 
η. Κάθε άλλη προκαταρτική ή συµπληρωµατική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση 
οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες. 
3. Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση η οποία συνάπτεται µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων των 
συµβαλλοµένων. 
4. Με τη σύµβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέµενο έργο και καθορίζεται το ύψος της 
αµοιβής, ο τρόπος πληρωµής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του 
έργου. 
Με την ίδια σύµβαση επιτρέπεται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυµβαλλόµενους 
της παραγράφου 2 φορείς να ενεργούν ως νόµιµοι αντιπρόσωποι, µε δικαίωµα υπογραφής 
εγγράφων για λογαριασµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου 
εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων και 
η εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας. 
5. Όταν οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται από τους Φ.Κ.Α., παρέχεται η δυνατότητα σε 
αυτούς να αναθέτουν το έργο του τεχνικού συµβούλου στους αντισυµβαλλόµενους της 
παραγράφου 2 φορείς. 
6. Τα ανατιθέµενα έργα και εργασίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εκτελούνται 
από τους αντισυµβαλλόµενους φορείς µε βάση τις διαδικασίες που ορίζονται από τους 
κανονισµούς τους. 
 
 

 
 

Άρθρο 8 
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων σε Τράπεζες ή θυγατρικές Τραπεζών 

 
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
τους να αναθέτουν σε Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή θυγατρικές των 
Τραπεζών αυτών τα ακόλουθα έργα και εργασίες: 
α. Τις µελέτες αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκµετάλλευση 
τους. 
β. Την κατάρτιση προγραµµάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονοµικών υπηρεσιών 
αυτών µε σκοπό την αγορά κτιρίων ή την αξιοποίηση της ήδη υφιστάµενης ακίνητης 
περιουσίας. 
γ. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, µισθώσεως, εκµισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη 
σύνταξη προδιαγραφών και κατάρτιση σχεδίου συµβάσεων για αγορά, πώληση, µίσθωση, 
εκµίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα 
της αγοράς για αγορά, πώληση, µίσθωση, εκµίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων. 
δ. Το σύνολο ή µέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, 
καθώς και εργασίες συντήρησης µικρής έκτασης. 



ε. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούµενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών 
µελετών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών έργων µικρής έκτασης. 
Ως έργα µικρής έκτασης νοούνται τα έργα των οποίων η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει σε 
ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 
στ. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγµατογνωµοσύνες επί 
ακινήτων, καθώς και τις εκτιµήσεις για αγορά, πώληση, εκµίσθωση, µίσθωση και ανταλλαγή 
ακινήτων. 
ζ. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων µεταφοράς συντελεστή δόµησης 
ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα, µε σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόµενου 
συντελεστή δόµησης. 
η. Κάθε άλλη συµπληρωµατική εργασία που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα 
παραπάνω έργα ή εργασίες. 
2. Η ανάθεση γίνεται µε τις διαδικασίες της νοµοθεσίας περί συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και συνάπτεται µεταξύ των νόµιµων εκπροσώπων των 
ενδιαφερόµενων µερών. 
Με τη σύµβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέµενο έργο, το ύψος της αµοιβής, ο τρόπος 
πληρωµής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του έργου. 
3. Οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές αυτών, που αναλαµβάνουν τα προαναφερόµενα έργα ή 
εργασίες, ενεργούν για λογαριασµό του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η 
οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων και η εν γένει 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. 
4. Όταν οι εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκτελούνται από τους Φ.Κ.Α. ή 
και για οποιοδήποτε έργο ή εργασία που σχετίζεται µε την αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας τους, οι Φ.Κ.Α. µπορούν να αναθέτουν το έργο του τεχνικού συµβούλου σε 
Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε θυγατρικές αυτών. 
5. Οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές τους εταιρίες στις οποίες ανατίθενται τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 1 έργα και εργασίες ενεργούν σύµφωνα µε τις δικές τους διαδικασίες, δεν 
υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 κατά την εκπλήρωση του 
ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, µισθώσεων και εκµισθώσεων 
ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.. 
 
 

 
 

Άρθρο 9 
Ανάθεση εκτέλεσης έργων ή υπηρεσιών του ν. 3389/2005 

 
1. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων δύνανται να συνάπτονται συµβάσεις 
σύµπραξης µεταξύ των Φ,Κ.Α. και Νοµικών Προσώπων του Ιδιωτικού Τοµέα σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο ν. 3389/2005 «Περί Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» (ΦΕΚ 
232 Α΄). 
Η απόφαση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
2. Αντικείµενο των συµβάσεων αυτών είναι η εκτέλεση έργων ή και η ανάθεση υπηρεσιών, 
όπως κατωτέρω: 
α. Η ανέγερση κτιρίων για στέγαση ∆ιοικητικών ή Υγειονοµικών Υπηρεσιών του Φ.Κ.Α.. 
β. Η ανακαίνιση, ανάπλαση και εκσυγχρονισµός κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων ενός ή 
περισσοτέρων φορέων. 
γ. Η συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων. 
δ. Η συντήρηση του εξοπλισµού των κτιρίων. 
ε. Η φύλαξη και καθαριότητα των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. 
στ. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδέεται µε το αντικείµενο των συµβάσεων του παρόντος 
άρθρου. 
 
 

 
 

Άρθρο 10 
∆ιαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων 

 



1. Οι διαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ακίνητα των Φ.Κ.Α. που δεν διαθέτουν 
επαρκή Τεχνική Υπηρεσία ενεργούνται µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων 
Έργων από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας της περιοχής όπου εκτελείται 
το έργο, σύµφωνα µε το π.δ.170/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄) για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και σύµφωνα µε το 
π.δ. 328/1998 (ΦΕΚ 222 Α΄) για τους λοιπούς Φ.Κ.Α.. 
2. Επίσης οι διαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων των Φ.Κ.Α. µπορούν να 
πραγµατοποιούνται είτε από την Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου είτε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
7 του παρόντος νόµου. 
 
 

 
Άρθρο 11 

Τήρηση βιβλίων και στοιχείων επενδύσεων 
 
1. Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται µε τις επενδύσεις τους, Τα βιβλία και όλα τα στοιχεία τηρούνται για είκοσι (20) 
χρόνια. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το 
είδος των βιβλίων, ο τρόπος καταχώρισης των στοιχείων και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
3. Οι κινητές αξίες των φορέων κατατίθενται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
4. Κινητές αξίες που είναι εισηγµένες σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο δύναται να κατατίθενται 
προς φύλαξη και σε τράπεζες της αλλοδαπής. 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε.∆.Α.Κ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 12 
Συγκρότηση αµοιβαίων κεφαλαίων 

 
1. Με απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φ.Κ.Α. δύνανται να συγκροτούνται ίδια ή 
οµαδικά αµοιβαία κεφάλαια τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 
Α7 2.11.2004) και του παρόντος νόµου. 
2. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 15 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α72.11.2004) να εισφέρουν σε αµοιβαία κεφάλαια, 
τόσο κατά το στάδιο της αρχικής συγκρότησης όσο και σε µεταγενέστερο στάδιο: α) τις 
κινητές αξίες που κατέχουν ή µέρος αυτών και β) µέρος των κατατεθειµένων στην Τράπεζα 
της Ελλάδος διαθεσίµων κεφαλαίων. Η εισφορά κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών γίνεται εξωχρηµατιστηριακά κατά παρέκκλιση 
των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/ 1928, όπως ισχύει. Η εισφορά και 
ανταλλαγή κινητών αξιών και κεφαλαίων, τόσο κατά τη συγκρότηση ή και σε µεταγενέστερο 
στάδιο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωµα ή οποιαδήποτε άλλη 
επιβάρυνση υπέρ δηµοσίου ή τρίτου. 
3. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Φ.Κ.Α., το οποίο αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης Α.Ε.∆.Α.Κ. της 
οποίας η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση είναι στην Ελλάδα, συνιστάται µετά από 
άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 12-24 του ν. 
3283/2004 και του παρόντος νόµου. 
4. Ειδικότερα, προκειµένου να συσταθεί Αµοιβαίο Κεφάλαιο Φ.Κ.Α. απαιτείται η παρακάτω 
διαδικασία: 
α. Αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα για σύσταση Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, στην οποία να περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων η οικονοµική κατάσταση του Φ.Κ,Α. 
και αναλυτικός κατάλογος των στοιχείων που θα επενδυθούν και των οποίων η συνολική αξία 
θα είναι τουλάχιστον πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ. 



β. Επιλογή Α.Ε.∆.Α.Κ. για τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία πραγµατοποιείται 
µε εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
βα. Για την ανάθεση της συγκρότησης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ήδη λειτουργούσες εταιρίες 
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οι Φ.Κ.Α. προβαίνουν στη µέσω του τύπου πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
ββ. Οι Φ.Κ.Α. υποβάλλουν στις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εταιρίες διαχείρισης για την έγκριση συγκρότησης του 
αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στον Φ.Κ.Α. να καταρτίσει 
την κατάλληλη επενδυτική πολιτική. 
βγ. Οι προσφορές των εταιριών διαχείρισης πρέπει να περιέχουν λεπτοµερείς προτάσεις για 
τη διαχείριση της κινητής περιουσίας που θα εισφέρει ο κάθε Φ.Κ.Α., την επενδυτική πολιτική 
που θα ακολουθήσουν, τους κανονισµούς των αµοιβαίων κεφαλαίων που θα συγκροτηθούν 
και στους οποίους θα αναγράφεται η προµήθεια διαχείρισης και θεµατοφυλακής, καθώς και 
τυχόν προµήθειες εξαγοράς µεριδίων και λοιπά έξοδα. Επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν 
λεπτοµερή στοιχεία για την οργανωτική τους υποδοµή, τα στελέχη και το ∆ιοικητικό τους 
Συµβούλιο, για όλες τις συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, καθώς και τις κατά το παρελθόν 
επιτευχθείσες αποδόσεις στα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται και είναι οµοειδή κατά 
γενικό τύπο, µε αυτά που θα συγκροτήσουν για λογαριασµό των Φ.Κ.Α.. 
βδ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας συγκροτείται ειδική πενταµελής επιτροπή εµπειρογνωµόνων που θα 
έχει ως έργο την αξιολόγηση των προσφορών των εταιριών διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων 
προς τους Φ.Κ.Α.. 
Στην Επιτροπή θα συµµετέχει ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης θεσµικών 
Επενδυτών και κατά περίπτωση αξιολόγησης, ένας εκπρόσωπος που θα υποδεικνύεται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ενδιαφερόµενου Φ.Κ.Α.. Η Επιτροπή θα υποβάλει εντός µηνός 
από την υποβολή του αιτήµατος σε αυτήν το πόρισµά της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Φ.Κ.Α., το οποίο θα λαµβάνει την τελική απόφαση αναθέσεως της συγκρότησης του 
αµοιβαίου κεφαλαίου. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιριών αυτών συµµετέχει υποχρεωτικά 
εκπρόσωπος του πιστωτικού ιδρύµατος µε δικαίωµα ψήφου. 
γ. Έγκριση κανονισµού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Φ.Κ.Α.. Ο κανονισµός συντάσσεται 
µετά την επιλογή του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα, υπογράφεται από την Α.Ε.∆.Α.Κ. και 
εγκρίνεται από το ∆.Σ. του Φ.Κ.Α.. 
5. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας είναι οµάδα περιουσίας η οποία σχηµατίζεται 
από ακίνητα, κινητές αξίες και µετρητά, δεν έχει νοµική προσωπικότητα και τα επί µέρους 
περιουσιακά στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους φορείς. 
Η διαχείριση του ασκείται από Α.Ε.∆.Α.Κ. που λαµβάνει τη µορφή ανώνυµης εταιρίας και έχει 
ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία περιλαµβάνεται και η 
διαχείριση ενός ή περισσότερων αµοιβαίων ακίνητης περιουσίας. 
5. Ο Κανονισµός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει εκτός των νοµίµως προβλεπόµενων και 
τα ακόλουθα: 
Τα µερίδια ανήκουν αποκλειστικά στους Φ.Κ.Α. ή τους φ.Κ.Α. που συγκρότησαν το Αµοιβαίο 
Κεφάλαιο και η πώληση µεριδίων επιτρέπεται µόνον προς Φ.Κ.Α.. Έκθεση σκοπιµότητας για 
το σκοπό συγκρότησης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ότι η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική 
συναρτάται µε τις ανάγκες κάλυψης των εισροών- εκροών των Φ.Κ.Α.. 
7. Υπεύθυνη για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής είναι η εταιρία διαχείρισης. 
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
ρυθµίζονται ο τύπος του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και όλα τα επί µέρους θέµατα που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
 
 

 
 

Άρθρο 13 
Σύσταση Α.Ε.∆.Α.Κ. από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

 



1. Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συστήνουν κατά οµάδες Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Ε.∆.Α.Κ.- Φ.Κ.Α.), οι οποίες έχουν ως 
αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται από τις διατάξεις του 
ν. 3283/ 2004 και του παρόντος νόµου. 
2. Για τη σύσταση της Α.Ε.∆.Α.Κ.- Φ.Κ.Α., εκτός των προβλεποµένων από τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 3283/2004, απαιτείται απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ή 
των Φορέων που εισφέρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Επενδυτικής 
Πολιτικής Φ.Κ.Α.. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αναφέρει 
τους ενδιαφερόµενους Φορείς που θα συµµετάσχουν στη σύσταση της εταιρίας, τον τίτλο, το 
ποσό που θα συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και τη διάρκεια 
της λειτουργίας της. Επίσης µε την απόφαση υποβάλλεται και το επιχειρησιακό ή επενδυτικό 
σχέδιο και έκθεση σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονοµικά µέσα 
της υπό ίδρυση Α.Ε.∆.Α.Κ. - Φ.Κ.Α.. 
3. Η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. περιλαµβάνει: 
α. τη συγκρότηση αµοιβαίων κεφαλαίων, 
β. τη διαχείριση επενδύσεων, 
γ. τη διοίκηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αυτήν 
περιλαµβάνονται νοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης Φ.Κ.Α., αποτίµηση του ενεργητικού του Αµοιβαίου 
Κεφαλαίου και καθορισµός της αξίας των µεριδίων του, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών 
διατάξεων, έκδοση και εξαγορά µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και 
αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων. 
4. Οι µετοχές της Α.Ε.∆.Α.Κ - Φ.Κ.Α. είναι ονοµαστικές και δεν αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.∆.Α.Κ.- Φ.Κ.Α. 
ανήκει σε έναν ή περισσότερους Φ.Κ,Α., καταβάλλεται σε µετρητά και έχει ελάχιστο ύψος 
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ. Στο µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να συµµετέχει 
πιστωτικό ίδρυµα, σε ποσοστό µέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%). 
Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ν. 3283/ 2004 εφαρµόζονται προκειµένου για 
την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της µε πρόσθετο ποσό, όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της 
Α.Ε.∆.Α.Κ. - Φ.Κ.Α. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ. 
5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη σύσταση της Α.Ε.∆.Α.Κ. - Φ.Κ.Α. 
και γενικά για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  
6. Η Α.Ε.∆.Α.Κ. των Ασφαλιστικών Οργανισµών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του ν. 
2076/1992, οφείλει να προσαρµοσθεί στις διατάξεις του ν. 3283/2004 και του παρόντος 
νόµου, εντός διετίας από τη δηµοσίευση του. 
 

 
 

Άρθρο 14 
Σύσταση εταιρίας επένδυσης ακίνητης περιουσίας 

 
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συστήσουν από κοινού, µία ή περισσότερες 
Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.), στις οποίες θα συνεισφέρουν τα ακίνητα 
τους ή τα δικαιώµατα επί ακινήτων που παράγουν εισόδηµα, κινητές αξίες και µετρητά. 
2. Για τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ή 
των Φορέων που εισφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και έγκριση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δίδεται µετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα θα 
πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόµενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που θα 
συµµετάσχουν στη σύσταση της εταιρίας, τον τίτλο, το ποσό και το είδος που θα 
συνεισφέρουν που αντιστοιχεί στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τη διάρκεια λειτουργίας 
της, τη διαδικασία πρόσληψης θεµατοφύλακα, προσωπικού κ.λπ.. Επίσης, µαζί µε την 
απόφαση υποβάλλεται και το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιέχει υποχρεωτικά αναλυτική 
περιγραφή των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σχετικά µε το επενδυτικό 
πρόγραµµα, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των µέσων 
που προτίθενται να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας. 
3. Τα διαθέσιµα της εταιρίας επενδύονται µόνο: 



α. σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια 
της παραγράφου 4, 
β. σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι επενδύσεις αυτές 
δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των διαθεσίµων, 
γ. σε άλλα κινητά πράγµατα τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας και 
τα οποία µαζί µε τα ακίνητα που αποκτά η εταιρία για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των διαθεσίµων κατά την απόκτηση 
τους. 
4. Ως ακίνητη περιουσία, στην οποία µπορεί να επενδύει η εταιρία, νοούνται τα ακίνητα, τα 
ευρισκόµενα στην Ελλάδα. Η αξία κάθε ακινήτου, το οποίο περιλαµβάνεται στις επενδύσεις 
της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά το χρόνο της απόκτησης, το δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών της. Ακίνητα που συνδέονται άµεσα 
µεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε τα ακίνητα αυτά να µην είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 
χωριστά, θεωρούνται ως ενιαία ακίνητα. Το όριο του δεύτερου εδαφίου αυξάνεται σε είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%), εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο µπορεί να διαχωριστεί σε 
περισσότερα ακίνητα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς για κάποιον από τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
5. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισµούς: 
α. η επένδυση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό τρία 
τοις εκατό (3%) επί του ανώτατου επιτρεπόµενου ποσοστού επενδύσεων της εταιρίας σε 
κινητές αξίες, 
β. οι επενδύσεις αυτές γίνονται υποχρεωτικά σε κινητές αξίες τουλάχιστον έξι (6) εκδοτών, 
γ. οι επενδύσεις της εταιρίας σε κινητές αξίες, που εκδίδονται από εταιρίες µε αντικείµενο 
δραστηριότητας την κατασκευή ή εκµετάλλευση ακινήτων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, 
στο σύνολο τους, το είκοσι τοις εκατό (20%) των επενδύσεων της εταιρίας σε κινητές αξίες. 
6. Απαγορεύεται η µεταβίβαση ακινήτων ή κινητών της εταιρίας σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρίας, του ή των φορέων, στο προσωπικό της εταιρίας και των φορέων, 
καθώς και στους συζύγους και συγγενείς τους µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας. Επίσης, απαγορεύεται η αγορά ή πώληση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρίας σε εταιρίες που έχουν συµµετοχή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας 
και των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το προσωπικό της 
εταιρίας και των φορέων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους µέχρι και τρίτου βαθµού 
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 
7. Οι εταιρίες επένδυσης ακίνητης περιουσίας του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από το 
φόρο µεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που σχηµατίστηκαν µετά από: 
α. εισφορά ακίνητης περιουσίας δύο (2) ή περισσότερων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 
β. συγχώνευση δύο (2) ή περισσότερων εταιριών ακίνητης περιουσίας οι οποίες διαθέτουν 
ακίνητη περιουσία, 
γ. διάσπαση ή απόσχιση υφιστάµενης εταιρίας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή 
υφιστάµενο νοµικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία. 
8. Τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των διαχειριστών των Ε.Ε.Α.Π. 
και των µελών οργάνων διοίκησης των Ε.Ε.Α.Π. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
υπόκεινται σε τακτικό ή περιοδικό έλεγχο από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των 
Επενδύσεων των Φ.Κ.Α.. 
9. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2778/1999, όπως ισχύουν. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 
 

Άρθρο 15 
Χορήγηση δανείων 

 
1. Οι Φ.Κ.Α., µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους, δύνανται, εκ των διαθεσίµων 
κεφαλαίων τους, να διαθέτουν χρηµατικά ποσά για τη χορήγηση εντόκων δανείων προς 
ασφαλισµένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους. 
2. Η χορήγηση δανείων γίνεται κατόπιν προηγούµενης εγκριτικής απόφασης του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 



 
Άρθρο 16 

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων 
 
1. Από τους Φ.Κ.Α. χορηγούνται προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε υπαλλήλους, 
ασφαλισµένους και συνταξιούχους, µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 
α. Το ποσό του χορηγούµενου τοκοχρεωλυτικού δανείου από έναν ή περισσότερους Φ.Κ.Α. 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περίπτωση τις αποδοχές ή συντάξεις τριών (3) µηνών του 
δανειολήπτη. 
β. ∆άνεια εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισµένους, υπαλλήλους και συνταξιούχους µπορούν να 
χορηγούνται από δύο (2), κατ’ ανώτατο όριο, Φ.Κ.Α. προς το ίδιο φυσικό πρόσωπο και µέχρι 
του ορίου τριών (3) µισθών ή συντάξεων από κάθε Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι 
πρόκειται για αυτοτελείς, αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους Φ.Κ.Α.. 
∆εν επιτρέπεται η χορήγηση από τον ίδιο Φ.Κ.Α. νέου δανείου πριν από την πλήρη εξόφληση 
από τον δανειοδοτούµενο του δανείου που του χορηγήθηκε κατά το παρελθόν. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονοµικής ανάγκης του δανειολήπτη, η οποία δεν 
µπορεί να αντιµετωπισθεί διαφορετικά, είναι δυνατή, µετά τη διαπίστωση της ανάγκης αυτής 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φ.Κ.Α., η χορήγηση συµπληρωµατικού δανείου µέχρι 
ποσού ίσου µε το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούµενος 
από κάθε Φ.Κ.Α., ανεξαρτήτως οφειλών του από προηγούµενα δάνεια. 
γ. Η χορήγηση δανείου είναι δυνατή αποκλειστικά προς αντιµετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις 
γάµου, τοκετού, σοβαρής ασθένειας, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και σε κάθε 
άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τα καταστατικά των Φ.Κ.Α.. 
Τα εν λόγω περιστατικά πρέπει να αφορούν τον ίδιο τον δανειοδοτούµενο ή συντηρούµενο 
από αυτόν µέλος της οικογένειας του ή προκειµένου περί αγάµου και της πατρικής 
οικογένειας του. 
δ. Τα δάνεια πρέπει να εξοφλούνται σε τριάντα έξι (36) το πολύ ίσες µηνιαίες δόσεις που 
αρχίζουν από τον επόµενο της χορηγήσεως τους, µήνα. 
2. Το επιτόκιο µε το οποίο βαρύνονται τα δάνεια των Φ.Κ.Α., που συνάπτονται από την 
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
3. Παρέχεται η δυνατότητα στους Φ.Κ.Α. να αναπροσαρµόζουν τα επιτόκια των δανείων, ως 
εξής: 
α. στις υφιστάµενες δανειακές συµβάσεις, µετά από υποβολή αίτησης του δανειολήπτη και 
β. στις δανειακές συµβάσεις που συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
εφόσον σε αυτές περιλαµβάνεται σχετική ειδική πρόβλεψη περί αναπροσαρµογής του 
επιτοκίου και µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δανειολήπτη, στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων των Φ.Κ.Α.. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα 
αναγκαία µέτρα σε περίπτωση ανείσπρακτων οφειλών από δάνεια, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 17 
Αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης περιουσίας 

 
1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να λαµβάνουν αποφάσεις για 
επενδύσεις των διαθεσίµων κεφαλαίων τους και για αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας τους εντός του κατωτέρω πλαισίου γενικών αρχών διαχείρισης: 
α. Η επενδυτική πολιτική και οι στόχοι πρέπει να καθορίζονται µε τρόπο ώστε: 
αα. Οι επενδυτικές επιλογές να έχουν κυρίως µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα µε γνώµονα 
την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής απόδοσης µε ελαχιστοποίηση του αναλαµβανόµενου 
κινδύνου. 
αβ. Να βοηθούν στην κατανόηση, ταυτοποίηση και µέτρηση των αναµενόµενων επιπέδων 
απόδοσης και κινδύνου. 
αγ. Να προσφέρονται για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). 



αδ. Να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθµό η διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων 
µε ιδιαίτερη έµφαση στην ευρεία διασπορά των επενδύσεων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
σώρευση κινδύνων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου. 
αε. Να λαµβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις των Φ.Κ. Α. τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και 
µακροπρόθεσµα σε σχέση µε την ισχύουσα αλλά και την αναµενόµενη αναλογική σχέση 
µεταξύ των εν ενεργεία ασφαλισµένων και συνταξιούχων, την ασφαλιστική ωρίµανση των 
Φορέων και το µέγεθος των υφιστάµενων αποθεµατικών κεφαλαίων. 
αστ. Να εγγυώνται την εφαρµογή των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης επενδυτικού 
κινδύνου (risk management). 
β. Καθορισµός παραµέτρων επενδυτικής πολιτικής. 
Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και κατόπιν εµπεριστατωµένης και 
αιτιολογηµένης αξιολόγησης και ανάλυσης καθορίζονται κατά τακτές χρονικές περιόδους οι 
παράµετροι επενδυτικής πολιτικής µε σκοπό την εξειδίκευση της πολιτικής αυτής και 
ειδικότερα: 
βα. Αναλογίες µεταξύ βασικών επενδυτικών κατηγοριών (asset mix), δηλαδή µετοχών, τίτλων 
σταθερού εισοδήµατος, αµοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.. 
ββ. Παράµετροι διασποράς όπως µέγιστο και ελάχιστο όριο αριθµού µετοχών του 
χαρτοφυλακίου, µέγιστο όριο ποσοστιαίας συµµετοχής µετοχών και ποσοστιαία συµµετοχή 
µετοχών στον ίδιο εκδότη. 
βγ. ∆ιάρκεια χαρτοφυλακίου τίτλων. 
βδ. Παράµετροι ρευστότητας (ελάχιστα και µέγιστα ποσοστιαία όρια). 
Η ύπαρξη ρευστότητας πρέπει να διασφαλίζεται µε τη θέσπιση παραµέτρων οι οποίες 
λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή των επενδύσεων ώστε σε περίπτωση ανάγκης 
εκταµιεύσεων να µην προκύπτουν προβλήµατα ρευστοποιήσεων. 
βε. Κλαδική σύνθεση χαρτοφυλακίου. 
γ. Καθορισµός ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των 
επενδύσεων σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα. 
δ. Πρότυπα κινδύνων. 
Πρέπει να µελετώνται και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που επηρεάζουν τις αποδόσεις των 
χαρτοφυλακίων. 
ε. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. 
Για την ακριβή παρακολούθηση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και την προσέγγιση 
και ανάλυση στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας στη λήψη των επενδυτικών 
αποφάσεων, πρέπει οι Φ.Κ.Α. να προβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην αποτίµηση 
του χαρτοφυλακίου τους, ανάλογα µε το είδος του περιουσιακού στοιχείου: 
Η αποτίµηση των χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, γίνεται 
µε βάση την τιµή κλεισίµατος της ηµέρας αποτίµησης. 
Η αποτίµηση των χρεογράφων τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, 
γίνεται µε βάση την τιµή κτήσης. 
Η αποτίµηση των ακινήτων γίνεται µε βάση τις αντικειµενικές αξίες τους. 
Πέραν των άνω αποτιµήσεων οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να ενεργούν αποτιµήσεις των 
περιουσιακών τους στοιχείων την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε έτους.  
στ. ∆ιασφάλιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων, της οµαλότητας 
και της εύρυθµης λειτουργίας των αγορών κεφαλαίων και ακινήτων και της διαφάνειας κατά τη 
λήψη των επενδυτικών αποφάσεων - πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης (corporate 
governance). 
Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο της επενδυτικής τους δραστηριότητας οφείλουν: στα. Να 
λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα τα οποία διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
επενδυτικών αποφάσεων και την οµαλότητα και την εύρυθµη λειτουργία των αγορών 
κεφαλαίων και ακινήτων. 
στβ. Να διασφαλίζουν την αυτονοµία και τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των επενδυτικών 
αποφάσεων, ιδίως στο εσωτερικό τους, και να µεριµνούν για την αποφυγή καταστάσεων 
σύγκρουσης συµφερόντων, λαµβάνοντας µέτρα για τη διευθέτηση τέτοιων καταστάσεων που 
ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την ενάσκηση της δραστηριότητας τους. 
στγ. Να χαράσσουν και να ασκούν την επενδυτική τους πολιτική µε τέτοιο τρόπο που να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων τους, τον αποτελεσµατικό έλεγχο της 
διαχείρισης και την ευθύνη αυτής εξυπηρετώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
συµφέροντα των ασφαλισµένων. 



στδ. Να ακολουθούν τους κανόνες διακυβέρνησης ελέγχου, επικοινωνίας κ.ά. προκειµένου να 
διασφαλίζεται η ορθή λήψη αποφάσεων, η πιστή εκτέλεση των εντολών, η διαφάνεια και η 
τακτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης. 
στε, Να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσµατικά οι πάσης 
φύσεως µηχανισµοί ελέγχου. 
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από γνώµη 
της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής, εξειδικεύεται το ανωτέρω πλαίσιο γενικών αρχών 
διαχείρισης µε τη θέσπιση κανόνων επενδυτικής συµπεριφοράς, δεοντολογίας και διασποράς 
για επενδύσεις και αξιοποίηση εν γένει της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.. 
3. Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των ήδη 
υφιστάµενων χαρτοφυλακίων τους, προκειµένου να εναρµονιστούν µε τους κανόνες 
επενδυτικής συµπεριφοράς που θεσπίζονται µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης 
παραγράφου. 
 

 
 

Άρθρο 18 
Σύµβουλοι επενδύσεων 

 
1. Οι Φ.Κ.Α. δύνανται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, να προσλαµβάνουν 
συµβούλους επενδύσεων για την αξιοποίηση της περιουσίας τους καταρτίζοντας σχετική 
σύµβαση παροχής υπηρεσιών στην οποία καθορίζεται η διάρκεια της σύµβασης, το ύψος και 
ο συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού της αµοιβής, καθώς και το είδος και η διαδικασία 
παροχής των υπηρεσιών. 
2. Έργο των συµβούλων επενδύσεων είναι η παροχή συµβουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά µε τη 
διάρθρωση της περιουσίας τους, τη διαµόρφωση της επενδυτικής τους στρατηγικής, καθώς 
και κάθε θέµα σχετικό µε την οικονοµική τους δραστηριότητα. 
3. Η πρόσληψη συµβούλου επενδύσεων γίνεται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
4. Κριτήρια για την πρόσληψη αυτών είναι: 
α. Η κατάλληλη οργανωτική δοµή, τα απαραίτητα τεχνικά και οικονοµικά µέσα. β. Η 
αξιοπιστία, πείρα και επαγγελµατική ικανότητα, γ. Η πιστοποίηση από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 
5. Οι Φ.Κ.Α. µε απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους δύνανται να προσλαµβάνουν 
από κοινού συµβούλους επενδύσεων. 
6. Η απόκτηση από τους Φ.Κ.Α. κινητών αξιών που διαχειρίζονται ή εκδίδουν οι σύµβουλοι 
επενδύσεων ή ο όµιλος εταιριών στον οποίο ανήκουν επιτρέπεται µέχρι ποσοστού πέντε τοις 
εκατό (5%) των στοιχείων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φ.Κ.Α., καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
 
 

 
 

Άρθρο 19 
∆ιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων 

 
1, Οι Φ.Κ.Α. δύνανται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους να αναθέτουν σε 
διαχειριστές τη διαχείριση µέρους ή του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων, 
καταρτίζοντας, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετική σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών, στην οποία καθορίζεται η διάρκεια της σύµβασης, το ύψος και ο συγκεκριµένος 
τρόπος της αµοιβής, καθώς και το είδος και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών. 
2. Έργο του διαχειριστή είναι: 
α. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φ.Κ.Α., στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα 
χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόµου. 
β. Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων. 



γ. Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενηµέρωση του Φ.Κ. Α. για τις πράξεις που έχει κάνει ο 
διαχειριστής κατά τη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και έκτακτη 
ενηµέρωση για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις επενδύσεις του Φ.Κ.Α.. 
3. Κριτήρια για την πρόσληψη των διαχειριστών είναι: 
α. Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονοµική οργάνωση, οι κατάλληλοι µηχανισµοί 
ελέγχου και ασφαλείας στον τοµέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων, οι 
αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούνται από 
όργανα του διαχειριστή για λογαριασµό του Φ.Κ.Α. και το σύστηµα λογιστικής καταχώρησης 
των διενεργούµενων πράξεων για λογαριασµό του Φ.Κ.Α.. 
β, Η οργάνωση και οι µηχανισµοί που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων που ανήκουν 
στους Φ.Κ.Α..  
γ. Η πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
4. Απαγορεύεται η απόκτηση από το Φ.Κ.Α. κινητών αξιών του ∆ιαχειριστή ή του 
θεµατοφύλακα ή των οµίλων αυτών. 
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των 
Φ.Κ.Α., καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
 
 

Άρθρο 20 
Επιτροπή επενδυτικής πολιτικής φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

 
1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας συστήνεται «Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης». Η Επιτροπή αποτελεί γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων επί θεµάτων εφαρµογής της κείµενης 
νοµοθεσίας και των εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων για επενδύσεις και αξιοποίηση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α., τον εκσυγχρονισµό αυτής, καθώς και λήψης 
µέτρων και θέσπισης κανόνων για την τροποποίηση, συµπλήρωση της νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα εισηγείται επί θεµάτων που αφορούν: 
α. Τον καθορισµό του πλαισίου κανόνων επενδυτικής συµπεριφοράς και δεοντολογίας, 
καθώς και των κανόνων διαχείρισης των κινδύνων που διατρέχουν οι Φ.Κ.Α., µε κοινά 
αποδεκτούς τρόπους αναγνώρισης, µέτρησης και παρακολούθησης των κινδύνων που 
αναλαµβάνονται µε τις επενδύσεις των Φ.Κ.Α.. 
β. Την υιοθέτηση ενιαίας µεθοδολογίας µέτρησης των αποδόσεων και των κινδύνων, σε 
συνδυασµό µε την επιλογή κατάλληλων δεικτών αναφοράς (benchmarks), ώστε να καθίσταται 
δυνατή και άµεσα συγκρίσιµη η αξιολόγηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων. 
γ. Το πλαίσιο της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.. 
δ. Τον καθορισµό πλαισίου για τη διαχείριση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίων (risk 
management), λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστηµονικές παραδοχές. 
ε. Την αξιολόγηση νέων επενδυτικών προϊόντων. 
στ. Την επίλυση τυχόν αναφυόµενων αµφισβητήσεων ως προς την εφαρµογή των διατάξεων 
της νοµοθεσίας περί επενδύσεων των Φ.Κ.Α.. 
3. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται όλων των ανωτέρω, µετά από σχετική παραποµπή των 
θεµάτων από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
4. Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, η θητεία των 
οποίων διαρκεί τρία χρόνια. Στην Επιτροπή µετέχουν οι εξής: 
α. Ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρος. 
β. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλος. 
γ, Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως µέλος. 
δ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως µέλος. 
ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως µέλος. 
στ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), ως µέλος. Στις 
περιπτώσεις που συζητούνται θέµατα ακινήτων, συµµετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.∆. 
αντί του εκπροσώπου της Ε.Θ.Ε. 
ζ. Ένας (1) εκπρόσωπος των Φ.Κ.Α., ως µέλος. 
η. ∆ύο (2) εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., ως µέλη. 



θ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ως µέλος. 
ι. Ένας (1) εκπρόσωπος του Χ.Α., ως µέλος. 
Τα µέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, 
µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας 
των Φ.Κ.Α. και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να είναι τα ίδια µε τα µέλη της Ειδικής 
Επιτροπής Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α.. 
Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραµµατεία αποτελούµενη από δύο (2) µέλη που είναι 
µόνιµοι υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγκροτείται η 
Επιτροπή και καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας της και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 

 
 

Άρθρο 21 
Ειδική επιτροπή ελέγχου επενδύσεων Φ.Κ.Α. 

 
1. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α.. 
2. Έργο της Επιτροπής είναι: 
α. Ο έλεγχος της νοµιµότητας µε βάση τα στοιχεία συναλλαγής όπως αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 7, των πάσης φύσεως επενδύσεων σε κινητές αξίες, καθώς και ο έλεγχος 
εφαρµογής των αρχών διαχείρισης και των κανόνων επενδυτικής συµπεριφοράς. 
β. Ο περιοδικός έλεγχος των στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Φ.Κ.Α. και των διαχειριστών της περιουσίας τους. 
Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα για την 
πραγµατοποίηση του έργου της στοιχεία οποτεδήποτε η Επιτροπή τα ζητήσει. 
Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής µπορεί κατά περίπτωση να ζητείται η 
συνδροµή των αρµόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Τραπεζών και των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 
3. Στην Επιτροπή µετέχουν: 
α. Ανώτατος κρατικός λειτουργός εν ενεργεία ή συνταξιούχος ή ανώτατος δικαστικός 
λειτουργός επί τιµή ή πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους µε γνώσεις και εµπειρία σε 
οικονοµικά θέµατα ελέγχου και διαχείρισης, ως Πρόεδρος. 
β. ∆ύο (2) εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, ως µέλη. 
γ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως µέλος. 
δ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως 
µέλος. 
ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως µέλος. 
στ. ∆ύο (2) εκπρόσωποι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι επιλέγονται µεταξύ 
των προτεινοµένων από τους πέντε (5) µεγαλύτερους σε κινητή περιουσία φορείς, ως µέλη. 
ζ. ∆ύο (2) εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., ως µέλη. 
η. Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ως µέλος. 
Τα µέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, 
µε γνώση και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης επενδύσεων. 
Τα µέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται ύστερα από προτάσεις των 
φορέων που υποβάλλονται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών αφότου ζητηθούν. 
Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραµµατεία αποτελούµενη από έναν µόνιµο υπάλληλο της 
Τράπεζας της Ελλάδος και έναν µόνιµο υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
Το έργο και η λειτουργία της Επιτροπής υποστηρίζεται από τη ∆ιεύθυνση Εργασιών 
∆ηµοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Γενικής 
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγκροτείται η 
Επιτροπή και καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας της. 



Η αποζηµίωση των µελών και των γραµµατέων της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς 
και της Επιτροπής του άρθρου 20, ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
5. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ασκούµενης διαχείρισης εκ µέρους των διαχειριστών της 
περιουσίας των Φορέων δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση άλλους ελέγχους που γίνονται 
στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας για εποπτικούς ή άλλους σκοπούς. 
6. Επιβολή Ποινών. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, παράβασης της κείµενης 
νοµοθεσίας, η Επιτροπή υποβάλλει πόρισµα µε το οποίο εισηγείται στους Υπουργούς 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την έκδοση κοινής 
απόφασης για την επιβολή ποινών: 
α. Χρηµατικών προστίµων στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των διοικητικών 
υπηρεσιών των Φ.Κ.Α. που έλαβαν τη σχετική απόφαση, στα µέλη των οργάνων διοίκησης 
των Α,Ε.∆.Α.Κ. και των Ε.Ε.Α.Π. των Φ.Κ.Α., καθώς και στους διαχειριστές των Φ.Κ.Α. και 
µέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας της επένδυσης για την οποία διαπιστώθηκε 
η παράβαση. 
β. ∆ιοικητικών ποινών στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών 
των Φ.Κ.Α., στα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των Α.Ε.∆.Α.Κ. και των Ε.Ε.Α.Π. των 
Φ.Κ.Α., καθώς και στους διαχειριστές των Φ.Κ.Α., οι οποίες δύνανται να φθάνουν έως και την 
οριστική τους παύση. 
Οι αποφάσεις επιβολής ποινών υπόκεινται σε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. 
7. Η ευθύνη των µελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αυτή των 
δηµοσίων υπαλλήλων. 
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξειδικεύονται τα χρηµατικά πρόστιµα και οι ποινές 
ανάλογα µε τις παραβάσεις, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε το θέµα αυτό. 
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καταργείται η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και 
Εποπτείας της ∆ιαχείρισης της Περιουσίας των Φ.Κ.Α., που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του ν. 2676/1999. 
 
 

 
Άρθρο 22 

Λοιπές διατάξεις 
 
1. Οι µετοχές των «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Εθνικό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης-Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.», που συστήθηκαν µε τα άρθρα 9 και 10 του ν. 
2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄), καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία των εταιριών αυτών, 
περιέρχονται αυτοδίκαια στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας ρυθµίζονται οποιαδήποτε θέµατα σχετίζονται µε τη λειτουργία των 
εταιριών της παραγράφου 1. 
3. Οι ∆ιοικητές, Υποδιοικητές και Πρόεδροι των Ν.Π.∆,∆. που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. 
4. Όπου από την εφαρµογή του παρόντος νόµου ανακύπτουν θέµατα καταβολής 
προµηθειών, αµοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους 
επιλεγόµενους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του νόµου αυτού, συµβούλους επενδύσεων, 
διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατιστηριακές 
εταιρίες και θεµατοφύλακες, αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το οριζόµενο από το Φ.Κ.Α. 
αναγραφόµενο όριο στη µεταξύ τους σύµβαση, το οποίο πάντως πρέπει να βρίσκεται 
αυστηρά εντός του πλαισίου των τιµών της αγοράς, για κάθε προϊόν επένδυσης και µορφή 
συναλλαγής. 
 
 

 
Άρθρο 23 

 



Καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς το Ταµείο 
Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.∆.Υ.), ύψους 1.095.629,42 ευρώ, το 
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.), ύψους 876.503,54 ευρώ το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Φαρµακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.), ύψους 602.596,18 ευρώ και το Ταµείο Συντάξεων 
Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.), ύψους 493.033,24 ευρώ. 
Η παροχή αυτή δεν θίγει οποιεσδήποτε αξιώσεις των Ταµείων κατά τρίτων και είναι 
ανεξάρτητη από τη δυνατότητα άσκησης παντός δικαιώµατος του ∆ηµοσίου. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. 
 
 

Άρθρο 24 
 
1. Κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου καταργείται. 
2. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. 
 


