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Έρνληαο ππόςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.18 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3029/2002(160Α).
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 27 ηνπ λ.1558/1985 (137Α),ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ
437/1985(157Α) θαη ηνπ π.δ 372/1995 (201Α ).
3.Σελ 80088/31-10-2001(1485Β)απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ».
4.Σελ κε αξηζ. πξση. 5/8-4-03 γλώκε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν
9 λ. 3029/2002.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Άξζξν 1
Αλαινγηζηηθέο Απνηηκήζεηο
1. Αλαινγηζηηθή απνηίκεζε, είλαη ε αξηζκεηηθή εθηίκεζε ησλ παξνπζώλ αμηώλ γηα ηηο εθξνέο,
(ππνρξεώζεηο-παξνρέο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα) θαη ηηο εηζξνέο,
(εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηεο ρξεκαηνδόηξηαο επηρείξεζεο, εηζόδεκα εμ επελδύζεσλ θαη
ινηπνί πόξνη) ελόο Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθώλ θαη κεζόδσλ
ηεο αλαινγηζηηθήο επηζηήκεο.
2. Οη αλαινγηζηηθέο απνηηκήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Οη ηαθηηθέο δηελεξγνύληαη
ζε εηήζηα βάζε. Οη έθηαθηεο δηελεξγνύληαη ζε ρξόλν κηθξόηεξν ηνπ έηνπο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο
πξνγξάκκαηνο, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, ζπγρώλεπζεο ή δηάζπαζεο ηνπ Σακείνπ ή νζάθηο
ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη ιόγνη νη νπνίνη θαζηζηνύλ αλαγθαίεο ηηο αλαινγηζηηθέο απνηηκήζεηο γηα ηε
βησζηκόηεηα ηνπ Σακείνπ.
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3. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηερληθήο βάζεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εηεζίσλ ηαθηηθώλ ή εθηάθησλ
αλαινγηζηηθώλ απνηηκήζεσλ δηέπεηαη από ηηο αθόινπζεο αξρέο:
α. ύλεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη δεκνγξαθηθώλ κεγεζώλ,
β. Αλαγλώξηζε ησλ παξακέηξσλ θαη κεζόδσλ δηεμαγσγήο από ηε Γηεζλή Πξαθηηθή θαη ηελ
Αλαινγηζηηθή Δπηζηήκε,
γ. Σεθκεξίσζε ησλ παξαδνρώλ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία ηεο θνηλσληθν - νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο θαη ησλ εηδηθόηεξσλ ζηαηηζηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ.
δ. Δηδηθά γηα ηηο ηαθηηθέο εηήζηεο απνηηκήζεηο, νη επηινγέο ησλ ηερληθώλ βάζεσλ, πξέπεη λα
παξνπζηάδνπλ ρξνληθή ζπλέπεηα, ζπλέρεηα θαη ζηαζεξόηεηα.
4. Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαινγηζηηθώλ απνηηκήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο
Πξνβεβιεκέλεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method) ή ε κέζνδνο ηεο
Πξνζεγγηζζείζαο Ζιηθίαο (Attained Age Method).
5. Σν κέγηζην ύςνο ηεο απόδνζεο ησλ επελδύζεσλ ζε καθξνπξόζεζκε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ αλαινγηζηηθή απνηίκεζε ελόο ηακείνπ ηζνύηαη κε πέληε ηνηο εθαηό (5%).
Άξζξν 2
Μειέηεο γηα ηελ ζρέζε Πεξηνπζίαο - Τπνρξεώζεωλ
Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ζπληάζζνπλ κειέηεο, θάζε ηξία ρξόληα ηνπιάρηζηνλ, γηα ηε
ζρέζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη ηελ ελδεδεηγκέλε ζηξαηεγηθή
ησλ επελδύζεσλ ηνπ ηακείνπ κε πξννπηηθή όρη κηθξόηεξε ησλ δέθα εηώλ.
Άξζξν 3
Σερληθά Απνζέκαηα
1. Σερληθά Απνζέκαηα είλαη :
α. Tα Μαζεκαηηθά Απνζέκαηα, ήηνη ην ζύλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Σακείνπ
όπσο απηέο απνξξένπλ από ην θαηαζηαηηθό ηνπ θαη ππνινγίδνληαη αλαινγηζηηθώο, κε βάζε ηα
ζεκειησκέλα δηθαηώκαηα παξνρώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη δηθαηνύρσλ παξνρώλ
θαζώο θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ απνρώξεζαλ έρνληαο ζεκειηώζεη δηθαίσκα ιήςεο παξνρώλ .
Σν ύςνο ησλ Μαζεκαηηθώλ Απνζεκάησλ ππνινγίδεηαη θάζε ρξόλν από αλαινγηζηή, βάζεη ησλ
κεζόδσλ ηνπ άξζξνπ 1 απηήο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη βάζεη ησλ ίδησλ αξρώλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ απνζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηεη ηηο εθάζηνηε
ππνρξεώζεηο παξνρώλ ηνπ Σακείνπ.
β. Σν Απόζεκα κε Γεδνπιεπκέλσλ Δηζθνξώλ, ήηνη ην ηκήκα ησλ εηζθνξώλ πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί
αιιά αθνξνύλ θάιπςε θηλδύλσλ θαη εμόδσλ ηεο επόκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.
γ. Σν Απόζεκα Δθθξεκώλ Εεκηώλ, ήηνη ην πξνβιεπόκελν πνζό πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην Σακείν γηα
ηελ θάιπςε ησλ δεκηώλ πνπ επήιζαλ ζηελ ππό εμέηαζε νηθνλνκηθή ρξήζε, αιιά δελ έρνπλ πιήξσο
δηαθαλνληζηεί εληόο ηεο ρξήζεο απηήο.
2. Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ηα νπνία αθνινπζνύλ θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα
ππνρξενύληαη ζε ζύζηαζε Μαζεκαηηθώλ Απνζεκάησλ θαη όζα αθνινπζνύλ δηαλεκεηηθό ζύζηεκα
ππνρξενύληαη ζε ζύζηαζε απνζέκαηνο κε δεδνπιεπκέλσλ εηζθνξώλ θαη απνζέκαηνο εθθξεκώλ
δεκηώλ.
3.ηελ πεξίπησζε πνπ Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο αθνινπζεί θεθαιαηνπνηεηηθό θαη
δηαλεκεηηθό ζύζηεκα αλαιόγσο ησλ θηλδύλσλ πνπ θαιύπηεη θαη ησλ παξνρώλ πνπ ρνξεγεί,
ππνρξενύηαη ζε ρσξηζηή ηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ απνζεκάησλ.
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Άξζξν 4
Πεξηζώξην θεξεγγπόηεηαο
1. Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο, ηα νπνία εγγπώληαη ην ύςνο ησλ παξνρώλ ή ην ύςνο ηεο
επελδπηηθήο απόδνζεο ππνρξενύληαη λα ζρεκαηίδνπλ «Πεξηζώξην Φεξεγγπόηεηαο».
2. α)Σν ύςνο ηνπ Πεξηζσξίνπ Φεξεγγπόηεηαο γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, εθόζνλ ππάξρεη
ζρεηηθή εγγύεζε γηα ην ύςνο ηνπο ή ην ύςνο ηεο επελδπηηθήο απόδνζεο, ππνινγίδεηαη:
4% x (Μ.Α)x ι1
όπνπ (Μ.Α)= Μαζεκαηηθά Απνζέκαηα όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 απηήο ηεο
Τπνπξγηθήο απόθαζεο θαη

Μαθημαηικά Αποθέμαηα Ιδίας Κράηηζης 
ι1 = max 0,85 ,

Σσνολικά Μαθημαηικά Αποθέμαηα 

β) ην ύςνο ηνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπόηεηαο γηα ηηο ινηπέο παξνρέο εθόζνλ ππάξρεη εγγύεζε γηα ην
ύςνο ηνπο, ππνινγίδεηαη σο εμήο:
18%  Σ.Ε.Ε.  λ 2
όπνπ (.Δ.Δ) = πλνιηθέο εηήζηεο Δηζθνξέο πνπ αθνξνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξνρέο θαη

Αποζημιώζε ις Ιδίας Κράηηζης 
ι2 = max 0,50 ,

Σσνολικές Αποζημιώζε ις 

3. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην Πεξηζώξην Φεξεγγπόηεηαο είλαη ηα θεθάιαηα ηνπ
Σακείνπ, πνπ είλαη ειεύζεξα ππνρξεώζεσλ, δειαδή δελ έρνπλ δηαηεζεί γηα αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
ή γηα θάιπςε άιισλ πθηζηακέλσλ πξνβιέςηκσλ ππνρξεώζεσλ θαη είλαη επελδεδπκέλα ζε έληνθα
γξακκάηηα θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο.
4. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε θάιπςε ηνπ ζρεηηθνύ πεξηζσξίνπ θεξεγγπόηεηαο
ππνβάιιεηαη ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή γηα έγθξηζε, πξόγξακκα βξαρππξόζεζκεο, έσο ηξηώλ
εηώλ θάιπςεο ηεο πθηζηάκελεο δηαθνξάο.
Άξζξν 5
Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε
1.Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε είλαη ε δηάζεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ
ηνπ Σακείνπ ζε ηερληθά Απνζέκαηα κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ,
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3029/02, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη.
2. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπνζέηεζεο απνηεινύλ κεηνρέο, νκόινγα θαη
νκνινγίεο εηαηξεηώλ, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί ζηελ Διιάδα ή ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ.
θαη είλαη εηζεγκέλα ζε αλαγλσξηζκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή
νξγαληζκώλ ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (Ο..Δ.Κ.Α.) πνπ εκπίπηνπλ ζηελ Οδεγία
85/611/ΔΟΚ (EL 375/31-12-85) θαη ιεηηνπξγνύλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ,
θξαηηθά νκόινγα, έληνθα γξακκάηηα, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη αθίλεηα.
3. Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε κέρξη
πνζνζηνύ 5% επί ηνπ αλαθεξόκελνπ ζην άξζξν 7 παξ.15 ηνπ λ. 3029/02 πνζνζηνύ, εθόζνλ νη
εθδόηεο ηνπο δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην ή από ην δίθαην άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηεο
Δ.Ο.Υ. θαη εθόζνλ δεκνζηεύνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειεγκέλεο από νξθσηνύο ειεγθηέο.
4. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηίζεληαη ζε Αζθαιηζηηθή Σνπνζέηεζε θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ Σακείνπ ζε ηερληθά Απνζέκαηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνβάιιεηαη ζηελ Δζληθή
Αλαινγηζηηθή Αξρή γηα έγθξηζε, Πξόγξακκα Βξαρππξόζεζκεο Υξεκαηνδόηεζεο ησλ Διιεηκκάησλ
κεγίζηεο δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ.
5. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Σακείσλ ζε Αζθαιηζηηθή Σνπνζέηεζε, νινθιεξώλεηαη ηελ
31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.
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Άξζξν 6
Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ Αζθαιηζηηθήο Σνπνζέηεζεο
1. Αθίλεηα
Δίδνο : ηα αθίλεηα πξέπεη λα είλαη εθκεηαιιεύζηκα εληόο ζρεδίνπ θαη ζε πόιεηο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε πιεζπζκό άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ.
Αμία: γηα αθίλεηα εληόο Διιάδαο, ε αμία δηάζεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ αληηθεηκεληθή ηνπο
αμία πξνζαπμεκέλε θαηά 20%, ελώ γηα αθίλεηα εθηόο Διιάδνο, ε αμία ηνπο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε
ηελ αμία θηήζεσο θαη ησλ αξρώλ εθηίκεζεο πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα όπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην.
Γηθαηνινγεηηθά: επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ζπκβνιαίσλ ηδηνθηεζίαο θαη πηζηνπνηεηηθά
κεηαγξαθήο θαη βαξώλ θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθά ησλ θηεκαηνινγηθώλ γξαθείσλ, ηα νπνία ζα έρνπλ
εθδνζεί εληόο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεο ππνβνιήο ηνπο κελόο. Όηαλ ηα αθίλεηα βξίζθνληαη εθηόο ηεο
Διιάδνο, ηα αλσηέξσ ππνβάιινληαη κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σα
πηζηνπνηεηηθά κεηαγξαθήο θαη βαξώλ, πξέπεη λα θέξνπλ επίζεκε επηθύξσζε ηεο γλεζηόηεηάο ηνπο
θαη λα ζπλνδεύνληαη από αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο δηάζεζήο ηνπο.
2. Μεηνρέο – Μεηαβηβάζηκα Αμηόγξαθα (εμνκνηνύκελα κε κεηνρέο) –Οκνινγίεο Δηαηξεηώλ.
Αμία: ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ρξενγξάθσλ γίλεηαη κε βάζε ην κέζν όξνηεο ηηκήο ηνπο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα, πνπ πξνεγείηαη ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Ζ
απνηίκεζε κε εηζεγκέλσλ ζε ρξεκαηηζηήξην κεηνρώλ γίλεηαη κε βάζε ηελ εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία
όπσο πξνθύπηεη κε βάζε ην λόκηκν ζπληαγκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκό.
Γηθαηνινγεηηθά: απνζηνιή αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο, κε ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη
δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο άκεζεο πξόζβαζεο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο ζηα ζεκεία
δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθώλ ραξηνθπιαθίσλ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα ζπλνδεύνληαη από ηεθκεξησκέλε
έθζεζε ησλ ππεπζύλσλ δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, κε εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ
επηθηλδπλόηεηαο ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κε εηζεγκέλσλ κεηνρώλ νη
ηειεπηαίνη λόκηκα ζπληαγκέλνη ηζνινγηζκνί.
3.Έληνθα Γξακκάηηα θαη Σξαπεδηθέο Καηαζέζεηο
Αμία: απνηηκώληαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο, πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ αμία θηήζεσο θαη
ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, αθνύ
αθαηξεζνύλ νη όπνηεο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαηνρή ηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά: ζρεηηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδώλ θαη δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο άκεζεο
πξόζβαζεο ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο.
4. Ακνηβαία θεθάιαηα
Αμία : απνηηκώληαη κε βάζε ην κέζν όξν ηεο ηηκήο εμαγνξάο ησλ ηίηισλ ησλ κεξηδίσλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ ην θιείζηκν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Από ηελ αμία απηή
αθαηξείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από ηελ θαηνρή ηνπο.
Γηθαηνινγεηηθά : ηα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ ηίηισλ.
Άξζξν 7
Καλόλεο Δπελδύζεωλ
1. Οη επελδύζεηο γίλνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 15 ηνπ λ. 3029/02, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη.
2. Οη επελδύζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ θεθαιαίσλ ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο δηέπνληαη
από ηηο αξρέο ηεο ζπλεηήο-ζπληεξεηηθήο δηαρείξηζεο, ηεο δηαζπνξάο θαη πνηόηεηαο ησλ επελδπηηθώλ
επηινγώλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε αζθάιεηα, ε απνδνηηθόηεηα θαη ε επθνιία ξεπζηνπνίεζεο ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε. Δπίζεο, πξέπεη λα
παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα ν βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ
επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ.
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Άξζξν 8
Αληαζθάιηζε
1.Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο, ηα νπνία εγγπώληαη ην ύςνο ησλ παξνρώλ ή ην ύςνο ηεο
επελδπηηθήο απόδνζεο ππνρξενύληαη ζε επαξθή αληαζθαιηζηηθή θάιπςε, ε νπνία ηεθκεξηώλεηαη από
ζρεηηθή κειέηε πνπ ιακβάλεη ππόςε ηελ θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ θηλδύλσλ θαζώο θαη ην πιήζνο
ησλ θαιππηνκέλσλ κειώλ.
Γελ παξέρνληαη παξνρέο ιόγσ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ θαηά ηα δύν πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνύ ηακείνπ, εθηόο εάλ νη θίλδπλνη απηνί θαιύπηνληαη κε αληαζθάιηζε.
2. Όιεο νη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο θαζώο θαη ζπλνπηηθό ζεκείσκα κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο θνηλνπνηνύληαη ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή από ηνλ ππεύζπλν Αλαινγηζηή ηνπ Σακείνπ.
Άξζξν 9
Δηήζηεο Δθζέζεηο θαη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ππνβάιινπλ εηεζίσο ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή κέρξη
ηελ 31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο:
1) Ηζνινγηζκό.
2) Λνγαξηαζκνύο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο γηα θάζε θίλδπλν-παξνρή.
3) Δηήζηα Έθζεζε Γηνηθήζεσο.
4) Αλαινγηζηηθή Έθζεζε.
5) Έθζεζε Οξθσηώλ Διεγθηώλ.
Άξζξν 10
ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή
1. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλνρήο αξρώλ Δπελδπηηθήο Πνιηηηθήο.
Κάζε Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο κε ην θιείζηκν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ρξήζεο ππνβάιιεη
ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ησλ αξρώλ ηεο επελδπηηθήο ηνπ
πνιηηηθήο, ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη απνθιίζεηο ζηηο απνζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ επελδπζέλησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ έλαληη ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ.
2. Απόδεημε Καηαβνιήο Δηζθνξώλ
Με ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο ππνβάιιεηαη ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή εηδηθό
έληππν απόδεημεο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ, ζηελ νπνία απνηππώλνληαη νη απνθιίζεηο από ηηο
αλαινγνύζεο εηζθνξέο αλά κήλα θαη ζπλνιηθά γηα ην έηνο.
3. Πεξηνπζηαθή Καηάζηαζε
Κάζε ρξόλν, ππνβάιιεηαη ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ θαηά θαηεγνξία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (κεηνρέο, αθίλεηα, νκόινγα θιπ) θαη
ππνρξεώζεσλ (Σερληθά Απνζέκαηα, Πεξηζώξην Φεξεγγπόηεηαο).
Άξζξν 11
Δλεκεξωηηθό Γειηίν Αζθαιηζκέλωλ
Μεηά ην θιείζηκν θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο ην Σακείν ππνρξενύηαη λα απνζηέιιεη ζε θάζε
αζθαιηζκέλν βεβαίσζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ θαη εηδηθό ελεκεξσηηθό δειηίν ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξ. 20 θαη 21 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3029/2003 θαζώο θαη ηε γεληθή εηθόλα ησλ κεγεζώλ
ηνπ Σακείνπ.
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Άξζξν 12
Λνγηζηηθή Οξγάλωζε
Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ ηνπο βηβιίσλ ππνρξενύληαη
λα εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην γηα ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.δ. 80/97 ΦΔΚ
68 Α΄ 8-5-97), ζε ζπλδπαζκό κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα.
Άξζξν 13
Σήξεζε κεηξώνπ
Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηεξνύλ εληαίν ηύπν κεηξώνπ αζθαιηζκέλσλ κειώλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
Άξζξν 14
Θεκαηνθύιαθεο – Γηαρεηξηζηέο Δπελδύζεωλ
Οη δηαρεηξηζηέο επελδύζεσλ θαη νη ζεκαηνθύιαθεο πνπ νξίδνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ησλ
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ππνρξενύληαη λα θαηέρνπλ ηηο απαηηνύκελεο από ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία άδεηεο. Αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ππνρξενύληαη λα
θαηέρνπλ ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο νδεγίεο 85/611/ΔΟΚ, 92/96ΔΟΚ θαη 2000/12/ΔΚ θαη
ηηο νδεγίεο 93/22/ΔΟΚ ή 2000/12/ΔΚ θαη 85/611/ΔΟΚ αληηζηνίρσο.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζην ηεύρνο Β ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο.
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