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1. Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.), που ήταν 

Τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος από την ίδρυση του, 

εντάχθηκε  την 1η Αυγούστου 2008, στον Οργανισμό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 

2. Η ένταξη έγινε με τον νόμο 3655/2008 με πρωτοβουλία της  

κυβέρνησης στα πλαίσια της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και με 

επίσπευση της τότε αρμοδίας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 

Φ.Πάλλη-Πετραλιά. 

3. Έτσι, από 1/8/2008 οι ασφαλισμένοι ξενοδόχοι  του Τ.Π.Ξ. 

μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., θεωρούνται  δε ασφαλισμένοι 

του και διέπονται από την νομοθεσία του, από την οποία καθορίζεται και το ποσό 

της εισφοράς  τους προς τον Ο.Α.Ε.Ε. 

4. Από την παραπάνω ημερομηνία ένταξης, ο Ο.Α.Ε.Ε. ανέλαβε και συνεχίζει 

να πληρώνει τις συντάξεις που κατέβαλλε προηγουμένως το Τ.Π.Ξ. στους 

συνταξιούχους του. 

5. Το ποσό σύνταξης των ασφαλισμένων που θα θεμελιώνουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/8/2008, αποτελείται από δύο τμήματα: 

α) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην 

ασφάλιση του Τ.Π.Ξ., υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου 

Προνοίας  Ξενοδόχων και εκδίδεται από το  ΞΕΕ διαπιστωτική πράξη  και 

β) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στον Ο.Α.Ε.Ε., 

υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. 



Το άρθροισμα των δύο παραπάνω τμημάτων της σύνταξης, αποτελεί το 

συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο ξενοδόχο  από 

τον  Ο.Α.Ε.Ε. 

6. Από την παραπάνω ημερομηνία ένταξης του Τ.Π.Ξ.(1-8-2008) στον 

Ο.Α.Ε.Ε., οι αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως, όσων συμπληρώνουν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις, υποβάλλονται στον Ο.Α.Ε.Ε. 

7. Για την πληρωμή, από τον Ο.Α.Ε.Ε., των συντάξεων προς τους 

συνταξιούχους του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει υποχρεωθεί από τον ασφαλιστικό νόμο  

να πληρώνει προς τον Ο.Α.Ε.Ε. κάθε χρόνο και για μία 10ετία ποσό που 

αντιστοιχεί στο 50% των εισφορών του. 

8. Για κάθε πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία ασφαλίσεως στο τέως Τ.Π.Ξ., 

μπορείτε να απευθύνεσθε στο αρμόδιο Τμήμα του Ξ.Ε.Ε. (κ. Συμβουλίδης) ή 

στην Νομική Υπηρεσία. 


