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Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Ίδρυση και Νομική Υπόσταση 

Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων 

Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ) ιδρύθηκε το 1960 με την υπ’ αρ. 

86215/Ε.2778/29-12-1959 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 13/15-01-1960) και 

εντάχθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Με τον Ν.3655/2008 εντάχθηκε ως τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών 

Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) - ΝΠΔΔ με λογιστική 

και οικονομική αυτοτέλεια. 

Με την υπ’ αρ. 442/27-09-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΙΤ και 

μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου του, κ. Γεράσιμου Κονιδάρη, αποφασίστηκε η 

μετατροπή τού ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 20 του 

Ν.3029/2002.1 2 3 

Για την ίδρυση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το Ν.3029/2002 άρθρο 6 παρ. 20 και 

το Ν.3655/2008, δεν προβλέπεται πρόταση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από συνδικαλιστική 

οργάνωση, ούτε προβλέπεται επισπεύδουσα ή μη συνδικαλιστική οργάνωση. Απαιτείται 

υποχρεωτικά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου ΝΠΔΔ (Ν.3655/2008, 

άρθρο 138, παρ. 8)2 και απλώς έκφραση γνώμης των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

των ασφαλισμένων (Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 1)3. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 20 του Ν.3029/2002 «υφιστάμενα ταμεία ασφάλισης τα οποία λειτουργούν ως ΝΠΔΔ ή 

κλάδοι αυτών που χορηγούν παροχές οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο δημόσιας, κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

και για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές μόνο από τους εργαζόμενους, μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από αίτηση που υποβάλλει 

προς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου ταμείου. 

Με την ίδια κοινή απόφαση εγκρίνεται και το καταστατικό του ΝΠΙΔ. 

Τα εν λόγω ταμεία με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, ύστερα από αναλογιστική μελέτη η οποία και 

υποβάλλεται προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

καθορίζουν το ύψος των παρεχόμενων εφάπαξ βοηθημάτων για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους τους, 

διασφαλίζοντας την αναλογιστική ισορροπία κάθε ταμείου.» 

2Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8 «8 ...μετά από αίτηση που υποβάλει προς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 

Ταμείου.» 

3Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 1 «στο τέλος της παρ. 20 «Για την μετατροπή των Ταμείων, πλην των 

αναφερόμενων στα ανωτέρω εδάφια προϋποθέσεων, απαιτείται και γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων τους.» 



των ασφαλισμένων στον κλάδο του Φαρμάκου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, 

εξέφρασαν η μία θετική και η άλλη αρνητική γνώμη. 

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), ο ΤΠΥΦΕ του 

ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης με την επωνυμία 

«Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών» με διακριτικό τίτλο 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με: 

(α) το Ν.3029/2002, άρθρο 6, παρ. 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(β) την υπ’ αρ. 442/27.09.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΙΤ 

ΝΠΔΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείου και μετά από γνώμες των οικείων 

δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων και 

(γ) την εγκεκριμένη αναλογιστική μελέτη από την αρμόδια Διεύθυνση Αναλογιστικών 

Μελετών της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύτηκε το Καταστατικό του Ταμείου 

στο ΦΕΚ με αριθμό 3259/20.12.2013 (Τεύχος Β’). 

Με την υπ’ αρ. 33/2014 διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών επικυρώθηκε το ως άνω 

Καταστατικό του Ταμείου και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 365/2014 πιστοποιητικό του Γραμματέα 

του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη το Ταμείο στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου 

Αθηνών με αριθμό μητρώου 29919. 

Το ΤΑΥΦΕ αποτελεί καθολικό διάδοχο του μετατρεπόμενου Τομέα Πρόνοιας 

Υπαλλήλων φαρμακευτικών  Εργασιών του ΝΠΔΔ Ταμείο Πρόνοιας ιδιωτικού Τομέα 

(ΤΑΠΙΤ), και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού. 

Σκοπός  

Σκοπός του Ταμείου με βάση το ισχύον Καταστατικό (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013) είναι: 

1. Η απονομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης υπό τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό. 

2. Η επιστροφή των εισφορών ή μέρους αυτών στους ασφαλισμένους στις 

αναφερόμενες στο άρθρο 15 περιπτώσεις 

Διοίκηση του Ταμείου 

Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές ΔΣ, το οποίο απαρτίζεται από: Πέντε εκπροσώπους 

των ασφαλισμένων και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια 

απευθείας από τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου. 

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετέχει υποχρεωτικά ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης, 



καθώς και εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ταμείου με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται 

θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας (Κεφ. 4, άρθρο 4.1 του ΕΚΛ), η θητεία του 

οποίου διαρκεί όσο και η θητεία του ΔΣ.  

Επίσης, στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά για θέματα αρμοδιότητάς 

τους χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές και οι δικηγόροι του Ταμείου,. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία του Ταμείου, καθώς και τις 

αρμοδιότητες που του παρέχονται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου, 

εκτός εκείνων των θεμάτων, που έχουν ανατεθεί στην ειδική αρμοδιότητα άλλου οργάνου από 

τη σχετική νομοθεσία, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς του Ταμείου, αποκλειστικώς δια 

μέσου των εντεταλμένων οργάνων και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την οργανωτική 

διάρθρωση του Κεφαλαίου 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  Διαχειρίζεται την 

περιουσία του ΤΑΥΦΕ και επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο την πραγματοποίηση των σκοπών 

του Ταμείου.  Συγκεκριμένα, παρακολουθεί την έγκαιρη και κανονική είσπραξη των εσόδων 

και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου και 

των ασφαλισμένων μελών του.  Το Ταμείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, και σε περίπτωση 

κωλύματος του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο 

μέλος του ΔΣ ή εντεταλμένο όργανο. 

 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου από 20/01/2021, μετά τη 

συμπλήρωση κενής θέσης σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.4 του Καταστατικού του Ταμείου, 

έχει ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΚΑΚΗΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενεργό εργασιακό ασφαλιστικό 

δεσμό με το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, καθώς και με το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και είναι πτυχιούχοι 

ανωτάτων σχολών.   

Ο Πρόεδρος είναι πτυχιούχος οικονομικών σπουδών και συγκεκριμένα κατέχει 



πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου του Hertfordshire 

και μεταπτυχιακό τίτλο του πανεπιστημίου του Westminster στο Λονδίνο και γνωρίζει 

πολύ καλά Αγγλικά.   

Ο Αντιπρόεδρος είναι πτυχιούχος ανωτάτης σχολής Δημόσιας Διοίκησης με 

κατεύθυνση Δημόσια Οικονομικά. Από το 1996 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της Pharmagroup Αργολίδας.   

Ο Γενικός Γραμματέας είναι κάτοχος Bachelor (BSc) στη χημεία και κάτοχος 

Master (MSc) στην αναλυτική χημεία.  Επίσης, είναι κάτοχος Proficiency. 

Ο ΕΣΔ είναι ο πρώην Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ επί οκτώ χρόνια και επίτιμος 

Πρόεδρός του, Αντιπρόεδρος του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ επί τέσσερα έτη και μέλος του ΔΣ του ΤΕΑΙΤ 

ΝΠΔΔ, με πρωτοβουλίες του οποίου ιδρύθηκαν τα δύο Ταμεία, ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ.  Έχει όλα τα επαγγελματικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με το 

νομικό πλαίσιο που διέπει το Ταμείο.  Για το λόγο αυτό προτάθηκε ομόφωνα από τις Διοικήσεις 

και των δύο Ταμείων ως Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά 

στη συγκρότηση και λειτουργία των δύο Ταμείων, ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ.  

 

Εργασιακά ζητήματα 

Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού του ως έναν από τους 

σημαντικότερους τομείς της λειτουργίας του.  Έχοντας ως επίκεντρο το σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα έχει δώσει άμεση προτεραιότητα στην πρόοδο και εξέλιξη του 

προσωπικού του, στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στην παροχή διευκολύνσεων για 

τη διαμόρφωση ενός ευχάριστου, ασφαλούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος, ως 

κατωτέρω: 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση  

Το Ταμείο στο πλαίσιο της εξέλιξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού παρέχει εκπαιδευτικές δυνατότητες που τις προωθούν και τις αναδεικνύουν.  

Ενδεικτικά: 

- Κάθε χρόνο διεξάγονται 3μερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, με τη συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων, στο πλαίσιο του 5ετους σχεδίου δράσης και του επιχειρησιακού 

σχεδίου κάθε χρονιάς, με εκτίμηση των αποτελεσμάτων και προγραμματισμό των 

νέων δράσεων και στόχων. 

- Επιχορηγεί μεταπτυχιακές σπουδές ή και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλο το 

προσωπικό. 

 



Το 2019 υπηρετούν στο Ταμείο συνολικά 52 εργαζόμενοι, εκ των οποίων δύο δικηγόροι 

και δύο εργατοτεχνικό προσωπικό.   

Όλοι οι Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές είναι κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων 

σχολών και μεταπτυχιακών σπουδών, συναφών με το αντικείμενό τους, και όλοι έχουν πτυχία 

ξένων γλωσσών. 

Στο σύνολο των εργαζομένων οι 39 είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερης ή και ανώτατης 

εκπαίδευσης.  Το 56,4% είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, εκ των οποίων το 62% κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  Το 30,7% έχει δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης και το 

26,5% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό του ως έναν από τους 

σημαντικότερους τομείς της λειτουργίας του.  Έχοντας ως επίκεντρο το σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες που υπηρετεί, έχει δώσει άμεση προτεραιότητα στην 

πρόοδο και εξέλιξη του προσωπικού του, στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στην 

παροχή διευκολύνσεων για τη διαμόρφωση ενός ευχάριστου, ασφαλούς και παραγωγικού 

εργασιακού περιβάλλοντος, ως κατωτέρω: 

 

• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών του διασφαλίζεται από την 

πολιτική υγείας και ασφάλειας την οποία ακολουθούμε απαρέγκλιτα.  Οι βασικοί άξονες για 

την διασφάλισή τους είναι, αφενός η πλήρης συμμόρφωση και τήρηση των εν ισχύ 

νομοθετικών απαιτήσεων και πρακτικών στον τομέα αυτό, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης, και αφετέρου η λήψη των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης της υγείας και 

ασφάλειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικά: 

- Το Ταμείο είναι συμβεβλημένο με ιατρό εργασίας, ο οποίος δύο φορές το μήνα 

παρευρίσκεται στους χώρους εργασίας και στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι 

εργαζόμενοι για θέματα υγείας. 

- Το Ταμείο είναι συμβεβλημένο με τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος επισκέπτεται το 

Ταμείο και ελέγχει τις εγκαταστάσεις του Ταμείου και συντάσσει σχετική έκθεση για 

την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσομένων. 

- Το Ταμείο προβαίνει σε ασκήσεις ετοιμότητας του προσωπικού σε περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιάς, κλπ.), σε συνεργασία με την Πυροσβεστική ή 

και άλλους φορείς. 

 



• Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία 

Το ταμείο καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εργαζομένων του 

και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το προσωπικό μας έχει προσληφθεί, εργάζεται και 

παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της παροχής ίσων ευκαιριών, καθώς και 

της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

Το Ταμείο από το 2016 συνάπτει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το Σωματείο των 

εργαζομένων, εξειδικεύοντας όλα τα εργασιακά, θεσμικά και επαγγελματικά θέματα που 

διέπουν και αφορούν στους εργαζομένους.  Ενδεικτικά: 

- Εισαγωγικός μισθός 750,00 ευρώ 

- Αναγνώριση τριετιών 

- Επίδομα παιδικού σταθμού 

- Ομαδική ασφάλιση 

 

Επενδυτική Επιτροπή 

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται: 

1. Πρόεδρος:  ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης,  καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Αγορών 

του Τομέα Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην 

εκτελεστικός Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου 

εταιρειών Ελληνικά Χρηματιστήρια,  

2. Μέλος:  ο κ. Παναγιώτης Αρτίκης, καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

3. Μέλος:  ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, διαχειριστής και αναλυτής επενδύσεων.  

 

Η Επενδυτική Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας της, στο πλαίσιο του 

Κανονισμού Επενδύσεων και της νομοθεσίας σχετικά με τις επενδύσεις, που διέπει το Ταμείο. 

 

Αναλογιστής  

Το Ταμείο είναι συμβεβλημένο και συνεργάζεται με τον ανεξάρτητο αδειούχο αναλογιστή, κ. 

Γεώργιο Μαρκολέφα, ο οποίος έχει εκπονήσει όλες τις αναλογιστικές μελέτες από το 2013 μέχρι 

σήμερα. 

 

 



Σημαντικά γεγονότα στην χρήση 

Ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου για την χρήση 01/01-31/12/2019 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 77/373/10-03-2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ.  Ο έλεγχος της χρήσης από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις και εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρ. 87/374/17-03-2021 απόφαση ΔΣ. 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση, παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της ετήσιας έκθεσης προς το Δ.Σ του Ταμείου. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα οικονομικά μεγέθη του Ταμείου για τις χρήσεις 2019 

και 2018. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2019       

  Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα  1.254.011,77 1.305.345,89 

Λοιπός εξοπλισμός  137.209,65 166.289,25 

Σύνολο  1.391.221,42 1.471.635,14 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Δάνεια και απαιτήσεις* (αναλύεται κατωτέρω)  38.936.384,28 38.936.384,28 

Επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων  
 

23.330.082,73 55.881.428,81 

Σύνολο  62.266.467,01 94.817.813,09 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  63.657.688,43 96.289.448,23 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές      

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές   8.001.000,49 8.510.569,46 



Δουλευμένα έσοδα περιόδου  2.599.499,49 2.931.514,18 

Λοιπές απαιτήσεις  1.213.711,26 1.126.376,23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  107.858.607,94 54.762.567,41 

Σύνολο  119.672.819,18 67.331.027,28 

Σύνολο κυκλοφορούντων  119.672.819,18 67.331.027,28 

Σύνολο ενεργητικού   183.330.507,61 163.620.475,51 

Καθαρή θέση       

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποτελέσματα εις νέο   180.503.122,03 158.060.668,86 

Σύνολο   180.503.122,03 158.060.668,86 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   180.503.122,03 158.060.668,86 

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισμένους  λόγω 

αναλογιστικής μελέτης  
 

0,00 0,00 

Λοιπές προβλέψεις για παροχές σε 

ασφαλισμένους  
 

1.466.842,95 1.962.781,62 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   58.089,74 46.300,33 

Σύνολο  1.524.932,69 2.009.081,95 

Υποχρεώσεις      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Φόρος εισοδήματος  0,00 2.006.242,14 

Λοιποί φόροι και τέλη  22.016,73 34.817,74 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  45.372,38 58.619,08 

Λοιπές υποχρεώσεις  1.233.292,37 1.444.750,99 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   1.771,41 6.294,75 

Σύνολο   1.302.452,89 3.550.724,70 

Σύνολο υποχρεώσεων   1.302.452,89 3.550.724,70 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων   183.330.507,61 163.620.475,51 

 

*  Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής και επεξηγείται επακριβώς στην έκθεση ελέγχου των 

ορκωτών ελεγκτών: 



 

 

-Απαίτηση Κλάδου Πρόνοιας από Κλάδο Σύνταξης 

από χρηματοδότηση  € 32.744.876,31 32.744.876,31 

 

1. 

-Απαίτηση από υπόλοιπο Τραπεζικού λογ/μού ΕΤΕ 

Λ/54500550 € 4.222.947,23 4.222.947,23 

 

2. 

-Αλληλόχρεος λογ/μός κλάδου σύνταξης  € -156.762,74 -156.762,74  

-Χρεώστες από εφάπαξ παροχή € 156.216,81 156.216,81  

-Απαίτηση Κλάδου Πρόνοιας από Κλάδο Σύνταξης 

για αποκατάσταση κεφαλαίου € 1.795.661,76 1.795.661,76 

 

3. 

-Απαίτηση από ΕΤΕ για μερίσματα τίτλων Cosmote € 39.837,00 39.837,00  

-Απαίτηση από  Κ.Υ ΤΑΠΙΤ  για  εκκαθάριση 

κοινών δαπανών   € 85.423,74 85.423,74 

 

-Ενοίκια εισπρακτέα € 48.184,17 48.184,17  

Σύνολο € 38.936.384,28 38.936.384,28  

 

 

 
    
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   31.12.2019 31.12.2018 

        

        

Έσοδα από εργοδοτικές εισφορές    18.193.605,57 17.772.576,01 

Κόστος παροχών σε ασφαλισμένους   -3.117.342,90 -2.564.530,39 

Μικτό αποτέλεσμα   15.076.262,67 15.208.045,62 

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00 0,00 

    15.076.262,67 15.208.045,62 

Έξοδα διοίκησης*   -1.834.928,54 -2.037.117,82 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων 
  

5.760.843,54 -702.668,66 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη 

αξία (καθαρό ποσό) 
  

1.560.553,29 -766.083,83 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   10.504,00 7.128,18 



Λοιπά έξοδα και ζημίες   0,00 -140,97 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   646.967,54 854.716,42 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   21.220.202,50 12.563.878,94 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   1.924.485,91 1.941.044,99 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -26.626,88 -26.710,89 

Αποτέλεσμα προ φόρων   23.118.061,53 14.478.213,04 

Φόροι εισοδήματος   -675.608,36 -1.302.392,99 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   22.442.453,17 13.175.820,05 

* Στο ανωτέρω ποσό, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι δαπάνες εκκρεμοτήτων 

παρελθόντων ετών, που αφορούν σε προγενέστερες χρήσεις (κλ. Πρόνοιας του ΤΕΑΥΦΕ 

ΝΠΔΔ και τ. ΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ), καθώς και οι δαπάνες άσκησης ενδίκων μέσων 

σχετικά με τις απαιτήσεις του Ταμείου. 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση 2019: 

• συνολικός κύκλος εργασιών (έσοδα από εισφορές) ανήλθε στο ποσό των € 

18.193.605,57 έναντι ποσού € 17.772.576,01 της προηγούμενης χρήσεως, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 421.029,56. 

• Οι δουλευμένες απαιτήσεις από εισφορές ανήλθαν σε ποσό 8.001.000,49 έναντι 

ποσού € 8.510.569,46 της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσό 

€ -509.568,97.   

• Το αποτέλεσμα της χρήσης παρουσίασε πλεόνασμα € 22.442.453,17 έναντι 

πλεονάσματος € 19.941.610 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

ποσό € 13.175.820,05. 

• Η περιουσία του ταμείου σε χρηματικά διαθέσιμα και επενδύσεις ανήλθε σε 

131.188.690,67. έναντι ποσού € 110.643.996,22 παρουσιάζοντας αύξηση € 

20.544.694,45 (+18,57%). 

  31.12.2019 31.12.2018 

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά 

στοιχεία(Μετοχές-

Ομόλογα-Αμοιβαία) 23.330.082,73 55.881.428,81 

Ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα 107.858.607,94 54.762.567,41 



  131.188.690,67 110.643.996,22 

  

Δημογραφικά στοιχεία – αναλογιστικά δεδομένα 

1. Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ 31/12/2019 ανέρχονταν σε 23.824.  Εξ αυτών 42% 

ήταν άντρες με μέση ηλικία τα 43 έτη και 58% γυναίκες με μέση ηλικία τα 39 έτη. 

2. α.  Το 21% των ενεργών ασφαλισμένων ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μέχρι τις 31/12/1992 

(παλαιοί ασφαλισμένοι με εισφορά 2%) και  

β. Το 79% των ενεργών ασφαλισμένων ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μετά τις 01/01/1993 

(νέοι ασφαλισμένοι με εισφορά 4%). 

3. Ανενεργοί ασφαλισμένοι: Με βάση πιλοτική απογραφή 2008-2018 εκτιμήθηκε ότι θα 

υπάρξει αναλογιστική επιβάρυνση 42,7 εκατ.ευρώ. 

4. Το αναλογιστικό έλλειμμα 31/12/2018 σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη μετάβασης 

σε νέο οικονομικό σύστημα εκτιμήθηκε στα 274.702.000 ευρώ, με επιτόκιο 

προεξόφλησης στο βασικό σενάριο 2,5% και μέση αύξηση αποδοχών στο αναλογιστικό 

εύρος εκτίμησης 30 ετών, 2%-2,5% ετησίως. 

Το ποσοστό αποθεματοποίησης 31/12/2018 ανερχόταν στο 56%. 

Η ιδρυτική αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του τ. ΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ με σκοπό 

τη μετατροπή αυτού σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 20 του Ν. 

3029/2002, η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΚΑ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ανέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα, με 

τεχνικό επιτόκιο προεξόφλησης 2%, ύψους 348.088.000 ευρώ, ενώ με επιτόκιο 

προεξόφλησης 3,15%, ύψους 171.385.000 ευρώ. 

Με βάση τις εκπονηθείσες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΓΓΚΑ και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η πορεία του αναλογιστικού 

ελλείμματος στο κεντρικό σενάριο με επιτόκιο προεξόφλησης 2,5% και με την προϋπόθεση 

ότι θα εισπραχθούν άμεσα οι απαιτήσεις του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, βάσει 

της έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αποτυπώθηκαν αθροιστικά στις 

οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2008 (01/01-30/09/2008), συνολικού ποσού 

42.404.311,15 ευρώ, καθώς επίσης και οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στο 

ΤΕΑΥΦΕ αντί του ΤΑΥΦΕ (01/10/2008-31/12/2013), ύψους 5.173.154,42 ευρώ, έχει ως 

εξής: 

Έτος Αναλογιστικό Έλλειμμα (εκ) 

2013 -182.013 



2014 -190.080 

2015 -177.729 

2016 -203.788 

2017 -236.763 

2018 -274.702 

 

Με βάση την πορεία των αναλογιστικών ελλειμμάτων και σύμφωνα με το άρθρο 180.Ζ του 

Ν. 4261/2014, το Ταμείο εκπόνησε μελέτη αναμόρφωσης παροχών το 2018 και στη 

συνέχεια μελέτη μετάβασης σε νέο οικονομικό σύστημα NDC, μετά από απόφαση του ΔΣ 

και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του 2019.  Η μελέτη αναμόρφωσης παροχών και η 

μελέτη μετάβασης στο νέο οικονομικό σύστημα NDC θα αποσταλεί στην Εθνική 

Αναλογιστική Αρχή, θα οριστικοποιηθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΑΑ και θα προωθηθεί 

για έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με το νέο οικονομικό σύστημα του Ταμείου: 

Νοητής κεφαλαιοποίησης προκαθορισμένων εισφορών (NDC), οικονομικό σύστημα που 

εφαρμόζει και ο ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ) σχετικά με την εφάπαξ παροχή. 

 

 

 

Περιουσία του Ταμείου στις 31/12/2019 

 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας 

χρήσεως 2019 και της προηγούμενης 2018 έχουν ως ακολούθως: 

 

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης: 



Ο παρακάτω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Ταμείου. 

 

Οι παρακάτω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση του Ταμείου. 

 

 

 

Προβλεπόμενη πορεία του Ταμείου 

Η πορεία του Ταμείου στη χρήση 2020 αναμένεται ανοδική καθότι ο κλάδος του φαρμάκου 

δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. 

 

Πεπραγμένα Διοίκησης-Μελλοντικές δράσεις 

Α. Πεπραγμένα Διοίκησης 

• Απογραφή ενεργών ασφαλισμένων 

• Έλεγχοι εργοδοτών 20ετίας (1999-2019) για την αποφυγή παραγραφών 

• Έλεγχος πράξεων καταλογισμού εισφορών για αποφυγή παραγραφών 

• Ανακεφαλαίωση και έλεγχος χρόνου ασφάλισης 

• Έναρξη διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού και υπογραφή προγραμματικής 

συμφωνίας με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) 

Β. Μελλοντικές δράσεις 

• Καθολική απογραφή ανενεργών ασφαλισμένων 

• Καθολική απογραφή ενεργών και ανενεργών συνταξιούχων 

• Έλεγχοι εργοδοτών 20ετίας για την αποφυγή παραγραφών 

• Συνεργασία με σύμβουλο έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

• Εκτέλεση σημαντικών υπό-έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: 

o Cyber security 

o Διαλειτουργικότητα και διεπαφές με τρίτα συστήματα του Δημοσίου 

o gdpr 

o Πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου 

• Επιλογή οικονομικού συστήματος για το Ταμείο, σύμφωνα με το Ν. 4261/2014  

• Αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση του φυσικού αρχείου και των φορέων και 

υπηρεσιών του Ταμείου 

Ιδια κεφάλαια 180.503.122,03 13858,71% 158.060.668,86 4451,50%

Σύνολο υποχρεώσεων 1.302.452,89 3.550.724,70

Σύνολο υποχρεώσεων 1.302.452,89 0,71% 3.550.724,70 2,17%

Σύνολο Παθητικού 183.330.507,61 163.620.475,51



• Ταυτότητα πληρωμής εισφορών μέσω web εφαρμογής 

• Μελέτη ειδικού σκοπού για την αγορά εργασίας στον κλάδο του φαρμάκου με 

προβολή και αντιστοίχηση με την αναλογιστική μελέτη 

• Τροποποίηση Καταστατικού και προσαρμογή των Κανονισμών του Ταμείου  

• Ένδικα μέσα, άσκηση αγωγών για τις απαιτήσεις του ΤΑΥΦΕ από το ΤΕΑΥΦΕ 

σύμφωνα και με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

• Προοδευτική ολοκλήρωση ελέγχων αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο 

ΤΕΑΥΦΕ των περιόδων 01/10/2008 – 28/02/2013, καθώς και μεταγενέστερα, εάν 

προκύπτουν 

• Ίδρυση επενδυτικού φορέα 

• Ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Εργασιών, Μελετών και Ερευνών του ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ 

• Σύσταση Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) του 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

 

ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στην εγχώρια αγορά λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος αντικατοπτρίζει κύρια πιθανές ζημίες λόγω μη αναμενόμενης αθέτησης, 

ή επιδείνωσης στην πιστωτική θέση των αντισυμβαλλομένων και οφειλετών του Ταμείου, σε 

σχέση κυρίως με τις απαιτήσεις από εργοδότες και ασφαλισμένους του Ταμείου και λοιπών 

αντισυμβαλλομένων μερών. Οι υπηρεσίες του Ταμείου παρακολουθούν ενεργά τις απαιτήσεις, 

με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή έκθεση στον ως άνω κίνδυνο.  

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Λόγω της πιστωτικής κρίσης και τις αδυναμίες στήριξης της οικονομίας από το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ο κίνδυνος ρευστότητας είναι αυξημένος. Τα ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία του ενεργητικού είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν συγκεκριμένα 

κριτήρια ρευστότητας. Περιλαμβάνουν τα χρηματικά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς, τα κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας, τις ρευστοποιήσιμες μετοχές και τα 

αμοιβαία κεφάλαια. Το Ταμείο έχει τα απαιτούμενα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

ενεργητικού ώστε να εξασφαλίσει την κάλυψη των υποχρεώσεών του.  Ταυτόχρονα, στο 

πλαίσιο εκπόνησης του πενταετούς και ετήσιου σχεδίου δράσης, καθώς και του επενδυτικού 



σχεδιασμού, λαμβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι λειτουργικές ανάγκες, οι ανάγκες σκοπού, 

καθώς και έκτακτες ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν, ούτως ώστε να μην απαιτηθεί η 

βεβιασμένη και ενδεχομένως ζημιογόνα ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. 

 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος.  

Το Ταμείο δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Δεν έχει απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε 

ξένο νόμισμα. 

 

(δ) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων  

Το Ταμείο επίσης εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων εξαιτίας των σημαντικών επενδύσεων σε 

ομόλογα από την πλευρά του ενεργητικού. Αν και οι επενδύσεις στα ομόλογα είναι σημαντικές, 

το Ταμείο δεν εκτίθεται σημαντικά στον κίνδυνο επιτοκίων χάρη στην ορθή αντιστοίχιση των 

αναμενόμενων χρηματορροών των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αυτού. 

Για τη Διοίκηση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

   Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας           Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος  

          Διοίκησης  

           

 

Χρήστος Λάζαρης     Γεώργιος Φικιώρης        Γεράσιμος Κονιδάρης 



 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΥΦΕ) Ν.Π.Ι.Δ» 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΥΦΕ) Ν.Π.Ι.Δ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 

31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΥΦΕ) Ν.Π.Ι.Δ», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 

χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι στο υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού "Απαιτήσεις από 

ασφαλιστικές εισφορές", περιλαμβάνονται ποσά απαιτήσεων από εργοδότες σε καθυστέρηση ποσού € 

2.89 εκ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επι των απαιτήσεων αυτών κατά την εκτίμηση μας ποσού € 

2,89 εκ περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού οι Απαιτήσεις από εργοδότες και τα Ιδία Κεφαλαία 

εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.  

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τo Ταμείο, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη. 

Έμφαση Θεμάτων 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

 

1. Στη σημείωση υπ’ αριθμ. 7.1.1 «Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία», περίπτωση 1 και 3 του 

Προσαρτήματος που αναφέρονται στις απαιτήσεις ποσού  € 32.744.876,31 και € 1.795.661,76 

αντίστοιχα από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, για τις οποίες έχουν ασκηθεί αγωγές. 

 

2. Στη σημείωση υπ’ αριθμ. 7.1.1 «Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία» περίπτωση 2 του 

Προσαρτήματος που αναφέρεται στην απαίτηση ποσού  € 4.222.947,23 από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. 

 



3. Στην υπ' αριθμ. 7.2.1 «Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές» σημείωση του Προσαρτήματος που 

αναφέρεται στην απαίτηση ποσού €  3.261.838,43 από ασφαλιστικές εισφορές. 

 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 

ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις  οικονομικές καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 



Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνουμε ότι: 

 

α)  Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και το περιβάλλον 

του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου  

 

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16611 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 

 



 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(ποσά σε ευρώ)       

  Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα  6.1 1.254.011,77 1.305.345,89 

Λοιπός εξοπλισμός  6.1 137.209,65 166.289,25 

Σύνολο   1.391.221,42 1.471.635,14 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις  7.1.1 38.936.384,28 38.936.384,28 

Επιμετρώμενα στην ευλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων   7.1.2 23.330.082,73 55.881.428,81 

Σύνολο   62.266.467,01 94.817.813,09 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   63.657.688,43 96.289.448,23 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές   7.2.1 8.001.000,49 8.510.569,46 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου  7.2.2 2.599.499,49 2.931.514,18 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 1.213.711,26 1.126.376,23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4 107.858.607,94 54.762.567,41 

Σύνολο   119.672.819,18 67.331.027,28 

Σύνολο κυκλοφορούντων   119.672.819,18 67.331.027,28 

Σύνολο ενεργητικού   183.330.507,61 163.620.475,51 

Καθαρή θέση       

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποτελέσματα εις νέο   180.503.122,03 158.060.668,86 

Σύνολο   180.503.122,03 158.060.668,86 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   180.503.122,03 158.060.668,86 

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισμένους  λόγω αναλογιστικής 

μελέτης  
 8.1 

0,00 0,00 

Λοιπές προβλέψεις για παροχές σε ασφαλισμένους    1.466.842,95 1.962.781,62 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   8.2 58.089,74 46.300,33 

Σύνολο   1.524.932,69 2.009.081,95 

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Φόρος εισοδήματος   0,00 2.006.242,14 

Λοιποί φόροι και τέλη   22.016,73 34.817,74 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   45.372,38 58.619,08 

Λοιπές υποχρεώσεις  9.1 1.233.292,37 1.444.750,99 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   1.771,41 6.294,75 

Σύνολο   1.302.452,89 3.550.724,70 

Σύνολο υποχρεώσεων   1.302.452,89 3.550.724,70 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   183.330.507,61 163.620.475,51 

 

 

 

 

  

    



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   31.12.2019 31.12.2018 

        

        

Έσοδα από εργοδοτικές εισφορές    18.193.605,57 17.772.576,01 

Κόστος παροχών σε ασφαλισμένους   -3.117.342,90 -2.564.530,39 

Μικτό αποτέλεσμα   15.076.262,67 15.208.045,62 

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00 0,00 

    15.076.262,67 15.208.045,62 

Έξοδα διοίκησης*   -1.834.928,54 -2.037.117,82 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων   5.760.843,54 -702.668,66 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία (καθαρό ποσό)   1.560.553,29 -766.083,83 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   10.504,00 7.128,18 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   0,00 -140,97 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   646.967,54 854.716,42 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   21.220.202,50 12.563.878,94 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   1.924.485,91 1.941.044,99 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -26.626,88 -26.710,89 

Αποτέλεσμα προ φόρων   23.118.061,53 14.478.213,04 

Φόροι εισοδήματος      -675.608,36 -1.302.392,99 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   22.442.453,17 13.175.820,05 

* Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών 

Οι δαπάνες παρελθόντων ετών περιλαμβάνουν έξοδα μισθοδοσίας εργαζομένων 

ορισμένου και αορίστου χρόνου, αμοιβές τρίτων για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, 

αμοιβές για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένων οργάνων σε 

συμβούλια και επιτροπές για εργασίες παρελθόντων ετών και αμοιβές δικηγόρων για 

συμμετοχή σε εκδικάσεις υποθέσεων.   

 

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

 

 

 

 

  

Αποτελέσματα 

εις νέο 

Σύνολο 

καθαρής 

θέσης 

Υπόλοιπο 01.01.2018 144.884.848,81 144.884.848,81 

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου 13.175.820,05 13.175.820,05 

Υπόλοιπο 31.12.2018 158.060.668,86 158.060.668,86 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου 22.442.453,17 22.442.453,17 

Υπόλοιπο 31.12.2019 180.503.122,03 180.503.122,03 



Αθήνα 10 Μαρτίου 2021 

 

O Πρόεδρος  του Δ.Σ. Ο Γενικός  Γραμματέας 

 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών 

Υπηρεσιών & Αναπλ/τής Δ/ντής 

Διοικητικής Υποστήριξης 

Λάζαρης Χρήστος 
 

Φικιώρης Γεώργιος 
 

Τρικούζας Αυγέρης 
 

ΑΔΤ: ΑΒ560866 ΑΔΤ: ΑΝ563438 

 

ΑΔΤ: ΑΑ113732 

ΑΔΕΤ: 0115314 - Β΄ Τάξης 

ΑΜΜΟΕΕ: 0113382/99 

 

 

 

 

 

Ο Συντάκτης Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης 

ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

 

Εμμανουήλ Φαλτσέτας 

 

 

Γεράσιμος Κονιδάρης 


