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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                                                             (ΣΥΜ 4/2020) 

(άρθρου 2, παρ. 2, περ.(ια) του Ν. 4013/2011) 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα την 14η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:30 π.μ., και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, 

συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής. 

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα: 

Πρόεδρος:   Γεώργιος Καταπόδης 

Αναπλ. Πρόεδρος:      Μιχαήλ Εκατομμάτης 

Μέλη:       Δημήτριος  Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

                            Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 

Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης,  Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού. 

Εισηγητής: Γεώργιος Τράντας, Νομικός Σύμβουλος  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστην ο εισηγητής, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πριν την 

έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.  

Ερώτημα:  Η «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και 

με διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με το με ΑΠ 1/1852/17.07.2020 έγγραφο (ΑΠ ΕΑΑΔΗΣΥ 

3850/17.07.2020), ζητά να διαπιστωθεί η υπαγωγή της ή μη στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 

4412/2016. Συναφώς υπέβαλε το νομικό πλαίσιο, το καταστατικό της και επίσης τα έγγραφα 

2/22829/ΔΕΠ/17.03.2016 του ΓΛΚ και 43266/1508/24.11.2016 του Υπουργείου Εργασίας από τα 

οποία προκύπτει ότι δεν υπάγεται στις μισθολογικές διατάξεις του Ν. 4354/2015.  
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Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ι. Διατάξεις σχετικά με την αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 
1. Στη παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) 
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες 
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών, κατά την εκάστοτε έννοια αυτών στην ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, όπως σήμερα ορίζεται στο Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. 
Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες - πλαίσιο, τα δυναμικά συστήματα αγορών, 
καθώς και οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά την έννοια της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως σήμερα κατά την έννοια του Ν. 4413/2016 (Α` 148) και 
της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3978/2011 (Α` 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από 
το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που 
συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).» 
 
2. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση ια΄, Ν. 4013/2011ορίζει ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ:  
«ια) Παρέχει συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
αιτήματα των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων.». 
 
ΙΙ. Σχετικές Διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων 
 
3. Το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι:  
«Άρθρο 2 
Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ) 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή 
περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά 
την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά 
την έννοια του άρθρου 224, 
[…] 
4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού 
συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική 
προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων 
υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή 
εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις 
κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, 

[…]» 
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ΙΙΙ. Διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας περί της «ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
 
3. Άρθρο 12 του Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού δημοσίου 
δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), 
σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου 
Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 273): 
 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. 
Άρθρο 12 
Σύσταση - Καταστατικό Εταιρίας 
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού 
Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)". Η Εταιρία αυτή λειτουργεί κατά τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2396/1996 και του 
Καταστατικού της, που έχει ως εξής: 
 
"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε.) 
 
Άρθρο πρώτο 
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός 
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ 
Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. Α.Α.", και με το διακριτικό τίτλο "ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.". Για τις διεθνείς συναλλαγές 
της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα και ο 
διακριτικός τίτλος της θα είναι "ΕΟΕΚΤ - ΟΤΕ S.A.". 
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Υποκαταστήματα της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται 
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής που προσδιορίζουν τις 
Αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας αυτών. 
3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η λειτουργία της Εταιρείας αρχίζει από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
4. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η διαχείριση και η αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. -Ο.Τ.Ε.), που δημιουργείται κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και ιδίως η αγορά και πώληση κινητών αξιών 
συμπεριλαμβανομένων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ειδικό Κεφάλαιο θα επενδύεται 
ως ακολούθως: σε μετοχές μέχρι ποσοστού 25%,  σε αμοιβαία αναπτυξιακά κεφάλαια μέχρι 
ποσοστού 35% και σε χρεόγραφα ή σε αμοιβαία κεφάλαια, πλην αναπτυξιακών και μικτών , ή σε 
επενδυτικά μη μετοχικά προϊόντα, μέχρι ποσοστού 40%. Δεν επιτρέπεται η επένδυση 
οποιουδήποτε ποσού του Ειδικού Κεφαλαίου σε παράγωγα, 
"β. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσεως για τη 
διαχείριση και τις επενδύσεις, καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης και αξιοποίησης 
περιουσιακών στοιχείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 3586/ 2007 
(ΦΕΚ 151 Α΄)." 
[Η περ. β΄ της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 
του Ν. 3655/2008, ΦΕΚ Α΄ 58] 
5. α. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να διαμεσολαβεί ή να συνάπτει 
συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε περιεχομένου, καθώς και να παρέχει τις 
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υπηρεσίες που προβλέπονται από το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 2396/1996 
και του ν. 2533/1997 με την εξαίρεση της εκτέλεσης χρηματιστηριακών πράξεων. 
β. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, να συμμετέχει σε υφιστάμενες εταιρείες ή στην ίδρυση εταιριών 
που έχουν συναφείς με αυτήν σκοπούς, καθώς και σε Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, σε Εταιρείες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και σε Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες. 
 
Άρθρο δεύτερο 
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου 
(1.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 
δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται ως εξής: ο 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) θα αναλάβει το 40% του μετοχικού 
κεφαλαίου ήτοι 40.000 μετοχές, το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. θα αναλάβει το 35% του 
μετοχικού κεφαλαίου , ήτοι 35.000 μετοχές το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. - 
Ο.Τ.Ε.) θα αναλάβει το 15% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.000 μετοχές, η Ομοσπονδία 
Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (ΟΜ.Ε. - Ο.Τ.Ε.) θα αναλάβει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 
μετοχές και το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 5.000 
μετοχές. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σε μετρητά εντός δύo (2) μηνών από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι 
ονομαστικές και αμεταβίβαστες. 
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία 
που προβλέπεται από το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας με την έκδοση ονομαστικών και αμεταβίβαστων μετοχών. Σε περίπτωση παραίτησης 
μετόχου ή μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, ισχύουν οι οικείες διατάξεις του κ.ν.2190/1920. 
 
Άρθρο τρίτο 
Γενική Συνέλευση 
1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για 
κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: 
α. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. 
β. Τροποποίηση του Καταστατικού. 
γ. Αύξηση (ή μείωση) του Μετοχικού Κεφαλαίου. 
δ. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση των μετόχων, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην παρ. 2του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού. 
ε. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
στ. Διάθεση ετήσιων κερδών . 
ζ. Εκλογή των Ελεγκτών. 
η. Έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών. 
θ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. 
ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και 
ια. Διορισμό Εκκαθαριστών. 
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 
τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε 
έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό 
αναγκαίο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή 
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οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το Καταστατικό περιπτώσεις. 
4. Όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10 ) ημερών από 
την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης 
το θέμα που περιέχεται στην αίτηση. 
5. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλον τόπο, εκτός της 
έδρας της Εταιρείας, ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται 
όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης 
και στη λήψη αποφάσεων . 
6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη. 
7. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 
εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
οριζομένη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η 
ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της 
δεν υπολογίζονται. 
8. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη 
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 
σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως 
εξής: 
α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος 
"Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". 
β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις 
εφημερίδες του άρθρου 3του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει και 
γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: 
αα. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά 
οικονομικές εφημερίδες, 
ββ. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ` όλη την 
τριετία και 
γγ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως 
οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν 
προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του 
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα 
πιο πάνω εδάφια ( αα) , (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. 
9. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 
στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη 
λήψη αποφάσεων. 
10. Κάθε μέτοχος, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να πάρει από 
την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών . 
11. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν 
τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν 
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από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 
12. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 
αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα 
αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά. 
13. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των 
μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
14. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 
αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
15. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του 
καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα 
ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που 
αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των 
μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 
16. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες 
το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 
17. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη για το σκοπό 
αυτόν πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή 
συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπείται σε αυτήν. 
18. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της 
επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση 
δανείου δι’ ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, 
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή 
ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση 
ομολογιακού δανείου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 
εκπροσωπούντες τα δύo τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
19. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ 
νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε 
αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και 
αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα παραπάνω βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 
εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
20. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των 
εκπροσωπούμενων ψήφων σε αυτήν. 
21. Κατ` εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 18 του παρόντος, 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύo τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
συνέλευση. 
22. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, 
όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός 
που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 
23. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί 
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στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 
24. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου, ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης 
του μετόχου. 
25. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
που ορίζεται από αυτό. 
26. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική 
Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την 
απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο 
με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις 
του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920. 
 
Άρθρο τέταρτο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Έκαστος 
μέτοχος εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως: ο Ο.Τ.Ε. με ένα (1) μέλος, το 
Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. με δύo (2) μέλη, το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. με ένα (1) μέλος, η ΟΜ.Ε. - 
Ο.Τ.Ε. με ένα (1) μέλος και το Ελληνικό Δημόσιο με δύo (2) μέλη εκ των οποίων το ένα θα 
προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) και το άλλο από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Έκαστος μέτοχος προτείνει στη Γενική  Συνέλευση αριθμό 
υποψηφίων διπλάσιο από τον αριθμό, των  εκπροσώπων του από Διοικητικό Συμβούλιο 
προκειμένου η Γενική  Συνέλευση να προβεί στην εκλογή τους. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί 
υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένου κύρους, εμπειρίας ή επιστημονικής 
διακρίσεως στο χρηματοοικονομικό χώρο. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τριετή θητεία. Η θητεία των συμβούλων 
δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό. Δύνανται να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς να 
απαιτείται ειδική προς τούτο αιτιολογία μόνον από τον μέτοχο τον οποίον εκπροσωπούν και με 
ειδική αιτιολογία από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί 
θέση συμβούλου λόγω παραιτήσεως, ανακλήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως, αυτή πληρώνεται για 
το υπόλοιπο της θητείας με υπόδειξη του μετόχου στον οποίο αναλογεί η κενωθείσα θέση. 
Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 
εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και ενδεχομένως έναν 
Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις Αρμοδιότητες αυτών. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει 
τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την 
περιουσία της. 
Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού 
σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων. 
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από την Επενδυτική Επιτροπή. Μετά 
από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, 
το πλαίσιο των διαφόρων μορφών επενδύσεων, την κατανομή των ποσών, τους  διαχειριστές και 
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το μέρος του Ειδικού Κεφαλαίου που θα ανατίθεται προς διαχείριση σε κάθε Διαχειριστή. 
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω Αρμοδιότητες: 
α. Αναλαμβάνει κάθε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και 
καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία. 
β. Καταρτίζει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Εταιρείας. 
γ. Καταρτίζει, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον 
απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. 
δ. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το 
Καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. 
ε. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέματα. 
στ. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες 
εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 
ζ. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την 
παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για 
δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, 
δυναμένης της Εταιρείας να εκχωρεί για την ασφάλειά της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της 
Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων της. 
η. Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, το Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικού και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής. 
θ. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. 
ι. Αποφασίζει επί των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, καθώς 
και στον εσωτερικό Κανονισμό και στον έλεγχο αυτής. 
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή 
ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση 
υποθέσεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή στον 
Εντεταλμένο Σύμβουλο, εκτός εάν ο νόμος για τις πράξεις αυτές απαιτεί συλλογική ενέργεια. 
8. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων καθενός  από τους 
μετόχους, τηρώντας την αναλογία εκπροσώπησης αυτών της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως της ως άνω Κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
Άρθρο πέμπτο 
Επενδυτική Επιτροπή 
1. Η Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων ο ένας θα 
είναι διαχειριστής, και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, υπάλληλοι ή μη της 
Εταιρείας, θα είναι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ανώτατων σχολών με 
τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά και με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχες θέσεις ή σε διευθυντικές θέσεις εταιρειών με συναφές αντικείμενο. Οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής, οι αρμοδιότητές της και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής τους αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
2. Η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο: 
α. Την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, το πλαίσιο και την κατανομή των διαφόρων μορφών 
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επενδύσεων με σκοπό την αποδοτική διαχείριση και ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων. 
β. Τους Διαχειριστές, τους οποίους η Επιτροπή αξιολογεί με βάση τη φερεγγυότητά τους και τις 
προηγούμενες επιδόσεις τους στη διαχείριση. 
γ. Το μέρος του Ειδικού Κεφαλαίου που θα ανατεθεί προς διαχείριση σε καθέναν από τους 
Διαχειριστές. 
3. Η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει τους Διαχειριστές και υποβάλλει σε τακτική ή έκτακτη 
βάση στο Διοικητικό Συμβούλιο τα πορίσματα του ελέγχου. 
4. Επιτρέπεται στην Εταιρεία να διαχειρίζεται η ίδια ποσό ανερχόμενο μέχρι το 20% του συνόλου 
του Ειδικού Κεφαλαίου. Η διαχείριση του εναπομένοντος ποσού Θα ανατίθεται υποχρεωτικώς σε 
εξωτερικό Διαχειριστή ή Διαχειριστές. 
 
Άρθρο έκτο 
Εταιρική Χρήση 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη δημοσίευση του 
παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου 
έτους. 
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920 και του ν.2396/1996." 
 
2. α. Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) δημιουργείται Ειδικό Κεφάλαιο 
από εφάπαξ εισφορά του Δημοσίου, από προκαταβολή της οικονομικής υποχρέωσης του Ο.Τ.Ε. 
προς αυτό, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2257/1994 και από δάνειο του 
Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. που χορηγείται κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. 
β. Η εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου καταβάλλεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών 
Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) έναντι τμήματος του προϊόντος μετοχοποίησης του Ο.Τ.Ε. υπό 
μορφή τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ή μετοχών. 
Η εν λόγω εισφορά καθορίζεται στο ποσό των 90 δισ. δρχ. και διατίθεται στην "Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" ευθύς μετά την ίδρυσή της. 
γ. Ο Ο.Τ.Ε. προκαταβάλλει εφάπαξ στο Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ποσά που αντιστοιχούν στις οικονομικές ενισχύσεις περισσότερων οικονομικών 
ετών, μέχρι του ορίου που καθορίζεται στην παρ. 21 του άρθρου Δεύτερου του ν. 2257/1994. 
Στην απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. αναφέρονται ρητά τα έτη για τα οποία προκαταβάλλονται τα 
σχετικά ποσά. 
δ. Το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 
που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος μέρος των διαθέσιμων 
κεφαλαίων του, που τελούν υπό καθεστώς αποκλειστικής διαχείρισης, προκειμένου να προβεί 
στην παροχή δανείου προς το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.). 
Για τον υπολογισμό του ποσοστού των διαθεσίμων του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. που 
επενδύεται ελεύθερα, το ποσό του δανείου που αυτό θα χορηγήσει κατά τα ανωτέρω στο Τ.Α.Π. - 
Ο.Τ.Ε. θα συνυπολογίζεται στα στοιχεία του Ενεργητικού του ως να ήταν κατατεθειμένο στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
Το επιτόκιο του χορηγούμενου δανείου είναι τουλάχιστον ίσο με την ποσοστιαία μέση ετήσια 
απόδοση των κατατεθειμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος των ασφαλιστικών ταμείων. Η 
καταβολή των τόκων θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου έτους. 
ε. Η εφάπαξ εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου, η προκαταβολή του Ο.Τ.Ε. και το δάνειο του 
Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. θα καταβληθούν για λογαριασμό του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. στην 
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"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" ευθύς μετά 
την ίδρυσή της. 
στ. Το Ειδικό Κεφάλαιο εξαιρείται από τις διατάξεις του α. ν. 1611/1950 και του ν. 2676/1999, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
ζ. Οι αποδόσεις του Ειδικού Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των προς το Ταμείο Αρωγής 
Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ετησίως καταβαλλόμενων τόκων, διατίθενται για την κάλυψη των ετήσιων 
ελλειμμάτων του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.. Το εναπομένον ποσό προστίθεται στο κεφάλαιο του Ειδικού 
Κεφαλαίου. Δεν επιτρέπεται στο Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. να αναλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό του Ειδικού 
Κεφαλαίου. 
η. Έσοδα της Εταιρείας είναι οι αμοιβές από τη διαχείριση του Ειδικού Κεφαλαίου και οι πρόσοδοι 
από την εν γένει επιχειρηματική της δραστηριότητα, οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, ως 
και οι πρόσοδοι από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
θ. Η Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. της 
περιόδου 1.11.1998 έως έξι (6) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της Ανωνύμου Εταιρείας της 
παρ. 1 του άρθρου αυτού, που διενεργείται με την παράδοση στο Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.  ισόποσης αξίας 
τίτλων ή μετοχών. 
ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.» 
 
3. Στο άρθρο 5 παρ. 12 του Ν.3029/2002,ΦΕΚ Α 160/11.7.2002, ορίζεται ότι: 
«12. Οι αποδόσεις του Ειδικού Κεφαλαίου που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ.2 εδ. ζ` του 
καταστατικού της Εταιρείας Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε Α.Ε.) 
του άρθρου 12 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α) καταβάλλονται από την ένταξη του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. στο 
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.» 
 
4. Στο άρθρο 37 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285) ορίζεται ότι: 
«1. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 
Α`) αντικαθίσταται ως εξής: 
"Το Ταμείο Αρωγής προσωπικού Ο.Τ.Ε. μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που 
εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος μέρος των  διαθεσίμων 
κεφαλαίων του, που τελούν υπό καθεστώς αποκλειστικής διαχείρισης, καθώς και μέρος των 
κατεχόμενων Χρεογράφων του Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλες Τράπεζες, 
προκειμένου να προβεί στην παροχή δανείου προς το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 
(Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.)". 
2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 προστίθενται 
δύο εδάφια που έχουν ως εξής: 
"Οι όροι χορήγησης του δανείου, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης αυτού, η αποτίμηση της αξίας 
των εισφερόμενων χρεογράφων του Δημοσίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
καθορίζονται με την υπογραφή της σχετικής δανειακής σύμβασης. 
Η σύμβαση παροχής δανείου, η εξόφληση του δανείου, καθώς και η εξόφληση των εξ αυτού 
τόκων απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από οποιαδήποτε εισφορά, δικαίωμα 
ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων." 
3. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 τροποποιείται ως εξής, ως 
ακολούθως: 
"Η ΔΕΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. της 
περιόδου 1.11.1998 έως τρεις (3) μήνες μετά τη χορήγηση άδειας παροχής επενδυτικών 
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υπηρεσιών στην ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που διενεργείται με 
την παράδοση στο Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. ισόποσης αξίας τίτλων ή μετοχών." 
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 προστίθεται περίπτωση ια΄ που 
έχει ως εξής: 
"ια. Επί των τόκων που καταβάλλονται στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ενεργείται 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εξαντλούμενης της φορολογικής 
υποχρέωσης για το εισόδημα αυτό. Ο παρακρατούμενος φόρος του προηγούμενου εδαφίου 
αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης από τον οφειλέτη των 
τόκων στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του, 
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα που έγινε η παρακράτηση του φόρου. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και για τους τόκους της περίπτωσης αυτής. 
Κατά την είσπραξη από την εταιρεία τόκων προερχόμενων από τη διαχείριση του ειδικού 
κεφαλαίου του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.) ενεργείται από τον 
καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 
12 και 54 του ν. 2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 
φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. 
Το καθαρό εισόδημα οπό κινητές αξίας, που προκύπτει ετησίως από επενδύσεις του ειδικού 
κεφαλαίου σε τίτλους αλλοδαπής προέλευσης, φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%), εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για το εισόδημα αυτά. Η 
εταιρεία έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο στην αρμόδια για τη φορολογία 
ταυ δικαιούχου του εισοδήματος αυτού Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο μήνα Ιανουάριο 
του επόμενου έτους. 
Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο 
που οφείλεται με βάση τη διάταξη αυτή".» 
 
5. Στην παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ Α΄ 169) ορίζεται ότι: 
«4. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
"Η προκαταβολή της οικονομικής υποχρέωσης του ΟΤΕ προς τη συσταθείσας ΕΔΕΚΤ - ΟΤΕ για τη 
δημιουργία Ειδικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 120 δις δρχ. και καταβάλλεται μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ μέχρι την 1η Αυγούστου 2001. 
Η προκαταβολή αυτή αντιστοιχεί στις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις δέκα (10) ετών αρχής 
γενομένης από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2011."»  
 
6. Στο άρθρο 17 του Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 49 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115) ορίζεται περαιτέρω: 
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Άρθρο 17 
Αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης περιουσίας 
1. Τα Διοικητικά 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 
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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 Διοικητικών 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. Διάρκεια 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. Διασφάλιση 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 
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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.» 
 
7. Στο άρθρο 20 παρ. 16 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 216) ορίζεται ότι: 
«16. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθενται εδάφια ως εξής: 
"Από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ εξαιρούνται επίσης η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920. 
Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται διαδικασίες 
επιλογής των μελών και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ρυθμίζονται θέματα 
εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα."» 
 
8. Το άρθρο 49 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄ 115) ορίζει τα ακόλουθα:  
«Άρθρο 49 
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων 
1. Το άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 10 
Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων 
1. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του. 
2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας τους, υποχρεούνται να αναθέτουν σε εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης 
ακινήτων τα ακόλουθα έργα και εργασίες: 
α. Τη μελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη 
εκμετάλλευση τους. 
β. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων. Τη 
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σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, 
εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα 
αγοράς για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων. 
γ. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών, 
με τα οποία 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 απαιτούμενη προκαταρτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην 
εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες. 
3. Η ανάθεση γίνεται με συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια. Οι Φ.Κ.Α. συνάπτουν 
συμφωνίες - πλαίσια με τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει 
δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων 
Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.ΚΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), 
ακολουθώντας τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α`) και στο 
παρόν άρθρο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία γίνεται κατ` εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 
Α΄). Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια για την αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις. 
Η διάρκεια μιας συμφωνίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας. 
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 δύναται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυμβαλλόμενους της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με 
δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για λογαριασμό του Διοικητικού 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. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων στις οποίες ανατίθενται τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους 
διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α`), 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.. 
6. Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που 
δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες 
διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης 
προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί 
στο σύστημα επιλογής, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και 
εργασιών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α.. 
Στο σύστημα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων 
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υποβάλλουν προσφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής και η προσφορά 
τους είναι σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. 
Η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης 
ακινήτων να υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχετικές προσφορές με σκοπό 
να γίνει δεκτή στο σύστημα, και ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα, σχετικά με 
την αποδοχή της στο σύστημα επιλογής για συμμετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς 
της. 
Επίσης, η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να διαγράφει από το σύστημα επιλογής όσες εταιρίες 
διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική 
προκήρυξη κριτήρια επιλογής. 
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. 
"8. Μέρος των οριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, 
μπορεί να ανατίθενται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης στις Τεχνικές Υπηρεσίες τους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο και χωρίς να έχει 
προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω έργα και εργασίες 
μπορεί να ανατίθενται και με εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3316/2005 (Α 42) και του ν. 
3669/2008 (Α 116), με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών των Φ.Κ.Α. εφόσον η ετήσια 
προγραμματιζόμενη δαπάνη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μελετών, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.."” 
[όπως η παρ. 8 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88)] 
2. Η διαδικασία επιλογής των εταιριών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων από την Ε.Δ.Ε.ΚΤ. 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
3. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου. Έως τότε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 
 
9. Τέλος, στο άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ  Α΄ 205) προβλέφθηκαν τα ακόλουθα: 
«Άρθρο 50 
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές 
διατάξεις 
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3586/2007 (Α 151) τροποποιείται ως εξής: 
“2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ή να αναθέτουν σε τρίτους, τις 
ακόλουθες μελέτες, έργα ή εργασίες:”. 
β. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3586/2007 (Α 151) τροποποιείται ως εξής: 
“3. Οι Φ.Κ.Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. 
Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης 
ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείες Διαχείρισης 
Επενδυτικών Κεφαλαίων, Ταμείων Ασφάλισης, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.Υ.), εφόσον, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, κριθεί 
από το Δ.Σ. τους ότι ο Φορέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή. Στις συμβάσεις της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147).” 
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 3586/2007 (Α 151) απαλείφεται. 
δ. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 3586/2007 (Α 151) αναριθμείται σε 7 και τροποποιείται ως εξής: 
“7.α. Εντός των ορίων που προβλέπονται για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ανά 
περίπτωση κι εφόσον η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής 
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αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση του 
οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τις μελέτες, τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε 
ιδιώτη μηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του Ν. 4412/2016 (Α 147). Οι Φ.Κ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
και απόφαση του οικείου Δ.Σ., μπορούν να αναθέτουν τη σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των 
μελετών και των τευχών δημοπράτησης σε μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που υπηρετεί στο Φ.Κ.Α., χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή. 
β. Στην περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων (του πρόχειρου διαγωνισμού), η συνολική 
δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 
απαιτείται επιπρόσθετα και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία θα εγκρίνει την απόφαση 
ανάθεσης του οικείου Δ.Σ.. 
γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου 
διαγωνισμού ανά περίπτωση, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, 
απόφαση του οικείου Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού: i. να αναθέτουν τα ανωτέρω έργα 
και εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, στην περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ii. να απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που 
διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, iii. να απευθύνονται σε θυγατρικές Τραπεζών και iv. 
να απευθύνονται σε εταιρείες που συμμετέχουν στην Ε.ΔΕΚ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε 
περίπτωση ανάθεσης των μελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους (περιπτώσεις ii, iii και iv), 
πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς την ανάθεση αυτή. 
δ. Ακίνητα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων 
τους και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, να εκμισθώνονται, μόνα ή κατά ομάδες και ενός ή 
περισσοτέρων Φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 
49 του Π.D. 715/1979. Με τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Φορέων καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια, το ελάχιστο μίσθωμα, οι 
τυχόν αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης, τα αποδεικτικά βιωσιμότητας της επιχείρησης, το ύψος 
της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής 
διάρκειας της μίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
ε. Για την ανάθεση μελέτης σε τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται έγκριση της απόφασης 
του οικείου Δ.Σ. από τον αρμόδιο Υπουργό.” 
ε. Στο άρθρο 10 του Ν. 3586/2007 (Α 151) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 
“8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα άρθρα 6, 9 του Ν. 3586/2007 εφαρμόζονται 
από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.” 
στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να παραχωρούνται σε 
Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς 
και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η παραχώρηση της χρήσης 
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης που ορίζει τους όρους παραχώρησης, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Φορέων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι 
υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το αντάλλαγμα, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών 
ή άλλων αδειών βαρύνουν τον φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και 
μπορούν να συμψηφίζονται με το μηνιαίο μίσθωμα κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του φορέα που 
εκμισθώνει. 
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ζ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α., μετά την ένταξη του ΕΤΑΑ σε αυτόν, μπορεί να 
προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 
παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49 του Π.δ. 715/1979 για την εκμίσθωση του Ξενοδοχείου «ΕΣΠΕΡΙΑ» 
μετά ή άνευ του κινητού εξοπλισμού του. Ο μη παραχωρούμενος εξοπλισμός μπορεί να 
διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς. Στην απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζεται 
η χρονική διάρκεια της μίσθωσης, το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, οι παρεχόμενες εγγυήσεις και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
η. Για τον προσδιορισμό του μισθώματος των μισθώσεων των προηγούμενων παραγράφων 
προηγείται εκτίμηση της μισθωτικής αξίας από νόμιμα Πιστοποιημένο Εκτιμητή κατά τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4152/2013, εκ του τηρουμένου στο Υπουργείο Οικονομικών μητρώου.» 
 
 
ΙV. Εξέλιξη της "Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.» (ΕΔΕΚΤ - 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) σε «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 
(ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) Σημερινή μετοχική σύνθεση της εταιρείας.  
 
10. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δημιουργήθηκε ως εξής:  
α. Με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτή συστάθηκε με το 
άρθρο 12 του ν. 2768/1999, το μετοχικό της κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό του ενός 
δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές 
ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και αναλήφθηκε ως εξής:  Ο 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ανέλαβε το 40% του μετοχικού 
κεφαλαίου ήτοι 40.000 μετοχές, το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ανέλαβε το 35% του 
μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 35.000 μετοχές, το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-
Ο.Τ.Ε) ανέλαβε το 15% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.000 μετοχές, η Ομοσπονδία 
Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (ΟΜ.Ε.-Ο.Τ.Ε.) ανέλαβε το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 μετοχές 
και το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 μετοχές. Οι μετοχές 
της Εταιρείας ορίσθηκαν ονομαστικές και αμεταβίβαστες.  
β. Ακολούθως, με την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατόν 
μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (101.250) με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη αύξηση της 
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε δέκα χιλιάδες μία 
δραχμές και εκατόν είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά (10.001,0125) για την προσαρμογή του σε 
ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα 
πέντε χιλιάδες (2.935.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες(100.000) κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35). Οι μετοχές της 
Εταιρείας ορίσθηκαν ονομαστικές και αμεταβίβαστες.  
γ. Με την από 28.09.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 
αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 3586/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 3863/2010, ότι οι μετοχές που κατέχονται από την 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε., δύνανται να μεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ότι πλην της συγκεκριμένης μεταβίβασης οι μετοχές αυτές θα παραμένουν 
αμεταβίβαστες.  
δ. Με την από 2.04.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε 
η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε 
χιλιάδες (2.635.000,00 €) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από είκοσι εννέα 
ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35€) σε τρία ευρώ (3,00€). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό 
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χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία (3,00€) ευρώ η καθεμία 
και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.  
ε. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό γ., οι μετοχές που κατέχονταν από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 
μεταβιβάσθηκαν ως εξής: 20% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 20.000 μετοχές, στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 10% του μετοχικού 
κεφαλαίου, ήτοι 10.000 μετοχές, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 
και 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 10.000 μετοχές, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΟΓΑ).  
στ. Με την από 23.05.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 
αποφασίσθηκε ότι, λόγω εφαρμογής του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», ήδη από 1.1.2017, και κατόπιν 
συστάσεως με τον ίδιο νόμο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οιονεί 
καθολικού διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Μισθωτών (Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και 
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως προς τις ασφαλιστικές του αρμοδιότητες, η 
μετοχική σύνθεση στην Εταιρεία διαμορφώνεται ως εξής: στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) περιέρχεται το ποσοστό: του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου 
Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), και συνεπώς ο Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Ε∆ΕΚΤΑ.Ε.Π.Ε.Υ. με συνολικό ποσοστό 55%. Το πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
(Ε.Τ.Ε.Α.), μετονομασθέν σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), εξακολουθεί να συμμετέχει με ποσοστό 35% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η 
ΟΜ.Ε–Ο.Τ.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχουν με ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου, 
έκαστος εξ αυτών. 
ζ. Ήδη μετά την συγχώνευση Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Π. στον e-ΕΦΚΑ αυτός πλέον συγκεντρώνει το 
90% των μετοχών, ενώ κατέχουν από 5% το Δημόσιο και η Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε. 
 
Β. Νομική Εκτίμηση 
 

11. Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι ο ν. 4412/2016 θεσπίζει κανόνες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες 

προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές, 

ανεξαρτήτως του είδους και της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων.  Για το εύρος, επομένως, 

εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016, καθ’ υποκείμενο, κρίσιμος είναι ο προσδιορισμός 

της έννοιας της “αναθέτουσας αρχής”. Με το ερώτημα της η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ουσιαστικά 

υποστηρίζει ότι δεν είναι αναθέτουσα αρχή. 

12. Σύμφωνα με το στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, ως “αναθέτουσα αρχή” 

νοείται “το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις 

μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς 

δημοσίου δικαίου ...”. Επιπλέον, σύμφωνα με το στοιχείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 2, «Ως 

«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού 

συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική 

προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις 
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αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων 

υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή 

εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις 

κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου”. 

12. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η έννοια του «οργανισμού δημοσίου δικαίου», αποτελεί 

αόριστη νομική έννοια, ο προσδιορισμός της οποίας, παρά τα ειδικότερα κριτήρια που τίθενται 

στο γράμμα της σχετικής διάταξης, εναπόκειται στην ερμηνευτική προσέγγιση του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Δικαστήριο ή ΔΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο μέσω της 

σταθερής νομολογίας του επισημαίνει ότι η έννοια της αναθέτουσας αρχής και ειδικότερα αυτή 

του «οργανισμού δημοσίου δικαίου», για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας των 

δημοσίων συμβάσεων, πρέπει να ερμηνεύεται αυτοτελώς και με ευρύτητα, βάσει λειτουργικών 

κριτηρίων, δεδομένου ότι σκοπός των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, είναι τόσο η 

αποσόβηση του κινδύνου να προτιμηθούν ημεδαποί προσφέροντες ή υποψήφιοι κατά τη 

σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, όσο και ο αποκλεισμός 

του ενδεχομένου ένας οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτείται ή ελέγχεται από το Δημόσιο, από 

τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου να καθορίζει τη στάση 

του με βάση εκτιμήσεις μη οικονομικής φύσεως.1 

13. Ειδικότερα, το Δικαστήριο ερμηνεύοντας τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις 

δημόσιες συμβάσεις, διευκρινίζει ότι η έννοια της αναθέτουσας αρχής εκτός από το κράτος και 

τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης – ήτοι τον «παραδοσιακό» μηχανισμό του κράτους – 

καταλαμβάνει κάθε νομική οντότητα-οργανισμό2, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, για τον 

οποίο συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) δημιουργήθηκε ειδικά για να 

καλύπτει ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) 

έχει νομική προσωπικότητα και γ) τελεί σε στενή σχέση εξάρτησης προς το Κράτος, τις Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως η στενή αυτή σχέση 

εξάρτησης προσδιορίζεται είτε από τη χρηματοδότηση είτε από τον διοικητικό ή διαχειριστικό 

έλεγχο του κράτους.  

14. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, η οποία 

αποτελεί  νομική οντότητα της ελληνικής έννομης τάξης και αφορά σε φορείς του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν δραστηριότητες μεικτού χαρακτήρα. Συνεπώς, προκειμένου 

να θεμελιωθεί η ταυτότητα της ως αναθέτουσας αρχής και η υπαγωγή αυτού στο ρυθμιστικό 

πεδίο του Ν. 4412/2016  θα πρέπει  να διερευνηθεί κατά πόσο πληρούνται εν προκειμένω τα 

ειδικότερα κριτήρια της έννοιας του «οργανισμού δημοσίου δικαίου», όπως αποτυπώνονται στο 

άρθρο 2 παρ. 1 περ. 4 του ν. 4412/2016.  

                                                 
1 Βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 22 Μαΐου 2003 στην υπόθεση C-18/01 Korhonen, σκ. 52 και την εκεί παρατιθέμενη 

νομολογία.  
2 Σύμφωνα με την ελληνική νομολογία ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου θεωρούνται εκείνοι, οι οποίοι, ανεξαρτήτως 

του νομικού τους ενδύματος (από το αν δηλαδή ανήκουν ή όχι στο δημόσιο τομέα), της ιδιαίτερης οργανωτικής τους 

μορφής (ως παραχωρηθείσες ή δημόσιες επιχειρήσεις ή εταιρείες) και το καθεστώς δικαίου (δημοσίου, ιδιωτικού ή 

μικτού) που τους διέπει, οργανώνονται ως νομικά πρόσωπα για την εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος, για 

τα οποία η δημόσια εξουσία επιλέγει να διατηρήσει ειδική σχέση ελέγχου ή εξαρτήσεως (βλ. Πρακτικά 6ης Γεν.Συν. 

Ολομέλειας Ελ.Συν. της 6.3.2002, Πράξεις VI Τμήματος Ελ.Συν. 20/2005, 128/2007, ΣΤ΄ Κλιμακίου 17/2006). 
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15. Περαιτέρω, ως προς την υπαγωγή της ελεγχόμενης εταιρείας στο κανονιστικό πεδίο της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα αναφορικά με τον 

χαρακτηρισμό αυτής ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», καθίσταται ομοίως σαφές ότι οι δύο εκ 

των τριών προϋποθέσεων της οριοθέτησης της προαναφερόμενης έννοιας, ήτοι η ύπαρξη 

νομικής προσωπικότητας και η στενή εξάρτηση του φορέα από το Κράτος συντρέχουν εν 

προκειμένω. Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος φορέας απέκτησε νομική προσωπικότητα με τη 

σύστασή του εκ του νόμου και με το καταστατικό του, η δε εξάρτησή του από το κράτος 

προκύπτει σαφώς από τον διοικητικό έλεγχο που ασκεί το κράτος σε αυτόν, δεδομένου ότι 7 από 

τα 9 μέλη της Διοίκησής του ορίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που είναι Φ.Κ.Α. και ν.π.δ.δ., και 1 από 

τον Υπουργό Οικονομικών ως εκπρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου, ενώ 1 μόνο μέλος ορίζεται 

από την Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε. 

16. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστεί εν προκειμένω η πλήρωση της πρώτης εκ των τριών 

προϋποθέσεων, της έννοιας του «οργανισμού δημοσίου δικαίου», ήτοι η σύσταση του 

ελεγχόμενου φορέα για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον 

βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.  Το πρώτο αυτό κριτήριο προσδιορισμού της έννοιας του 

«οργανισμού δημοσίου δικαίου», κατά τα προαναφερόμενα, απαιτεί αφενός ο οργανισμός 

δημοσίου δικαίου να ικανοποιεί ανάγκες γενικού συμφέροντος, αφετέρου οι ανάγκες αυτές να 

μην έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα3. Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, 

γίνεται δεκτό ότι ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 

χαρακτήρα συνιστούν αφενός, ανάγκες οι οποίες εξυπηρετούνται κατά κανόνα κατά τρόπο 

διαφορετικό από την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στην αγορά και, αφετέρου, ανάγκες τις 

οποίες, για λόγους που άπτονται του γενικότερου συμφέροντος, επιλέγει να ικανοποιήσει το ίδιο 

το κράτος ή επί των οποίων επιθυμεί να διατηρήσει καθοριστική επιρροή.4  

17. Προς τον σκοπό επομένως διερεύνησης του ζητήματος κατά πόσο η ελεγχόμενη εταιρεία 

εξυπηρετεί ανάγκες γενικού συμφέροντος, κρίσιμη είναι εν πρώτοις η εξέταση του 

συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο αυτή έχει ιδρυθεί.  Εν προκειμένω, όπως συνάγεται από τα 

συστατικά έγγραφα της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., αυτή συστάθηκε καταρχάς με τον σκοπό να ασκήσει 

οικονομική δραστηριότητα στην ελεύθερη οικονομία. Πράγματι, όπως βεβαιώνεται από τα 

προσκομισθέντα έγγραφα του ΓΛΚ και του Υπουργείου Εργασίας, η εταιρεία, αν και είναι 

εγγεγραμμένη στο μητρώο φορέων του Δημοσίου, εξαιρείται των μισθολογικών διατάξεων του 

δημόσιου τομέα. Η Εταιρεία δεν επιχορηγείται και δεν επιδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Το σύνολο των εσόδων της καλύπτεται από ίδια έσοδα. Πιο αναλυτικά, η 

Εταιρεία ως Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνάπτει συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με τους πελάτες 

της, και ως εκ τούτου λαμβάνει προμήθεια διαχείρισης ή επενδυτικών συμβουλών, η οποία 

αποτελεί το αποκλειστικό έσοδο της Εταιρείας. Η Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 16 του ν. 

4019/2011,  εξαιρείται ρητά από τις διατάξεις του Α’ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ. 

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι στην οικεία αιτιολογική έκθεση του ν. 4019/2011 ρητά αναφέρεται ότι 

                                                 
3 Βλ. Αποφάσεις του ΔΕΕ της 5ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-567/15 LitSpecMet UAB σκ. 36, της 22ας Μαΐου 

2003 στην υπόθεση C-18/01 Korhonen κ.λ.π. σκ. 40. 
4 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΔΕΕ της της 10ης Μαΐου 2001, C-223/99 και C-260/99,  Agora και Excelsior σκ. 37, της 

10ης Νοεμβρίου 1998, C-360/96, BFI Holding σκ. 50-51 και της 10ης Απριλίου 2008 C-393/06 Fernwarme Wien, σκ. 

40-41. 
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«η ΕΔΕΚΤ έχει ιδρυθεί με ειδικό νόμο (αρ. 12 Ν.2768/1999), ως ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί 

με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η τήρηση των κανόνων αυτών και η διασφάλιση όρων 

ανταγωνιστικότητας και αναπτυξιακής πορείας της ΕΔΕΚΤ δεν είναι μόνον απαραίτητη για την 

ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της και την επιτέλεση του έργου της, αλλά συνιστά και όρο 

της ύπαρξής της». Βέβαια, τα παραπάνω σχετικοποιούνται υπό την έννοια ότι οι «πελάτες» της 

ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι οι Φ.Κ.Α., και ότι η εταιρεία εξυπηρετεί ανάγκες γενικού συμφέροντος 

συνιστάμενους στην διαχείριση των κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. 

18. Η υπαγωγή όμως στην έννοια του «οργανισμού δημοσίου δικαίου» προϋποθέτει επιπλέον οι 

ανάγκες γενικού συμφέροντος που καλύπτει να μην έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. 

Κατά την πάγια θέση του Δικαστηρίου, η εκτίμηση του κατά πόσον οι ανάγκες αυτές δεν 

εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα πρέπει να πραγματοποιείται αντικειμενικά 

λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κρίσιμων νομικών και πραγματικών δεδομένων, όπως 

των περιστάσεων υπό τις οποίες συστάθηκε ο οικείος οργανισμός και των συνθηκών υπό τις 

οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του, περιλαμβανομένων ιδίως της απουσίας ανταγωνισμού στην 

αγορά, της μη επιδιώξεως κερδοσκοπικού σκοπού κατά κύριο λόγο, της μη αναλήψεως των 

κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτές, καθώς και της ενδεχόμενης δημόσιας 

χρηματοδοτήσεως των επίμαχων δραστηριοτήτων.5 

19. Το Δικαστήριο, με την πάγια νομολογία του, έχει κάνει δεκτό ότι εάν ένας οργανισμός ασκεί 

τη δραστηριότητά του υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, ο σκοπός του είναι κερδοσκοπικός και 

φέρει τις συνδεδεμένες με την άσκηση της δραστηριότητάς του ζημίες, δεν είναι πολύ πιθανόν 

ότι οι ανάγκες που επιδιώκει να ικανοποιήσει δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. 

Ένας οργανισμός που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και φέρει ο ίδιος τους συνδεδεμένους με τη 

δραστηριότητά του κινδύνους, κατά κανόνα δεν θα δεσμευθεί στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης 

συμβάσεως υπό όρους που δεν θα είναι οικονομικώς αιτιολογημένοι.6 Περαιτέρω, γίνεται δεκτό 

ότι η ύπαρξη ανταγωνισμού δεν οδηγεί αφ’ εαυτής στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη 

γενικού συμφέροντος μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα7, και συνεπώς δεν αρκεί για να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένας οργανισμός, ο οποίος χρηματοδοτείται ή ελέγχεται από το 

κράτος, να καθορίζει τη στάση του με βάση εκτιμήσεις μη οικονομικής φύσεως. 

20. Εν προκειμένω, αξιολογώντας το οικονομικό περιβάλλον, ή άλλως την αγορά αναφοράς στην 

οποία ασκεί τη δραστηριότητά του η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., προς εξακρίβωση του βαθμού ανάπτυξης 

του ανταγωνισμού, από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν στο πλαίσιο του διενεργούμενου 

ελέγχου, συνάγεται ότι, παρά το γεγονός ότι στον οικονομικό κλάδο δραστηριοποίησης της 

υπάρχουν πάρα πολλές αντίστοιχες εταιρείες, από το νομικό πλαίσιο της προκύπτει ότι δεν 

                                                 
5 Βλ. ενδεικτικά Απόφαση του ΔΕΕ της 16ης Οκτωβρίου 2003 στην υπόθεση C-283/00 Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκ. 81, 

και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία και την απόφαση του ΔΕΕ της 5ης Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-567/15 

LitSpecMet UAB, σκ. 43.  
6 Βλ. Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-567/15 LitSpecMet UAB, σκ. 46. 
7 Βλ. Αποφάσεις ΔΕΕ στις υποθέσεις C-393/06 Fernwarme Wien, σκ. 42, C-18/01 Korhonen, σκ. 48-49 και C-373/00 

Adolf Truly, σκ. 61. 
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υπάρχει εγγύηση ότι το κράτος ή ο e-E.Φ.Κ.Α. θα καλύψει τις ζημίες που τυχόν προκύψουν από 

την δραστηριότητα της ή ότι αυτή εξαιρείται των κοινών διατάξεων του πτωχευτικού δικαίου8. 

21. Με βάση το αρχικό νομικό πλαίσιο ιδρύσεως της το οποίο αφορά στην παροχή καθαρά 

επενδυτικών υπηρεσιών προς Φ.Κ.Α. η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι αυτή δεν 

αποτελεί αναθέτουσα αρχή. Εν τούτοις, με το άρθρο 49 του Ν. 3863/2010 ανατέθηκε 

συγκεκριμένη διοικητικής φύσεως αρμοδιότητα στην ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., και συγκεκριμένα η 

κατάρτιση συστήματος επιλογής εταιριών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων. Οι εταιρίες 

διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δημοσιεύει 

προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες διαχείρισης και 

αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας 

αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύστημα 

επιλογής, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και εργασιών 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α.  Ρητά αναφέρεται στη διάταξη ότι στο σύστημα 

επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν 

προσφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής, και η προσφορά τους είναι 

σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Η ΕΔΕΚΤ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να 

υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχετικές προσφορές με σκοπό να γίνει 

δεκτή στο σύστημα, και ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα, σχετικά με την 

αποδοχή της στο σύστημα επιλογής για συμμετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς της. 

Επίσης, η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να διαγράφει από το σύστημα επιλογής όσες εταιρίες 

διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική 

προκήρυξη κριτήρια επιλογής. Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., συνεπώς, είναι αρμόδια για την διενέργεια 

διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατάρτιση συστήματος επιλογής εταιριών διαχείρισης και 

αξιοποίησης ακινήτων από τους Φ.Κ.Α.  Το σύστημα αυτό ήταν αποκλειστικό και δεσμευτικό για 

τους Φ.Κ.Α. Η αποκλειστικότητα δεν ισχύει πλέον μετά την θέσπιση του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 

4430/2016 το οποίο, όμως, έχει διατηρήσει τη σχετική δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα που 

καταρτίζει η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνεπώς, και μόνο λόγο της αρμοδιότητας αυτής προκύπτει ότι η 

εταιρεία ασκεί και δραστηριότητες που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και κατ’  

ακολουθία πληροί και την πρώτη εκ των τριών προϋποθέσεων της έννοιας του «οργανισμού 

δημοσίου δικαίου», ήτοι την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον 

βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, και ως εκ τούτου υπάγεται στην έννοια του «οργανισμού 

δημοσίου δικαίου». 

                                                 
8 Λαμβάνοντας πάντως υπόψη ότι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας σε ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου της είναι 

τελικώς είτε έμμεσα (δια του e-E.Φ.Κ.Α.) είτε άμεσα το Ελληνικό Κράτος, ακόμη και στην περίπτωση που προκύψουν 

ζημίες από την άσκηση της δραστηριότητάς της, θεωρείται μάλλον απίθανο να αναλάβει η εταιρεία το κόστος 

αποκατάστασής τους, αλλά με μεγάλη βεβαιότητα, αυτές θα καλυφθούν από το Ελληνικό κράτος.  
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Συμπέρασμα 

Με βάση τα ανωτέρω, η απάντηση που προσήκει να δοθεί στο ερώτημα έχει ως ακολούθως: 

Η Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΔΕΚΤ-

Α.Ε.Π.Ε.Υ.), πληροί τις προϋποθέσεις της έννοιας του οργανισμού δημοσίου δικαίου και ως εκ 

τούτου υπάγεται στην έννοια της αναθέτουσας αρχής κατά τον Ν. 4412/2016.  

 

 

                                                                                                            Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020 

                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος      

                                                        

                                                                                                                   Γεώργιος Καταπόδης 


