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ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    Αθήνα, 03/05/2020 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

        Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.∆.      Αρ. Πρωτ.:  5004 

                Καθολικός διάδοχος 

  του τ. Τοµέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.∆.∆. ΤΑ.Π.Ι.Τ. 
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 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
Έδρα: Μάρνη 22, 10433 Αθήνα 
Τηλ.: 210-5248526 
Fax: 210-5240883 
E-mail: grammateia@tayfe.gr  

Προς:  

Όλους τους ασφαλισµένους,  

εργοδότες και το συναλλασσόµενο κοινό    

Κοινοποίηση:  Υπουργείο Εργασίας  

& Κοινων. Υποθέσεων 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της αναστολής εξυπηρέτησης του συναλλασσόµενου κοινού στα 

γραφεία του Ταµείου, λόγω του κορονοϊού Covid-19 

 

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.ταµ. 3368/12-03-2020 ανακοίνωσης του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ 

σχετικά µε τη λειτουργία του Ταµείου λόγω της πανδηµίας του Covid-19, το Ταµείο θα ήθελε 

αρχικά να ευχαριστήσει όλους τους ασφαλισµένους, συνταξιούχους, εργοδότες και εν γένει 

συναλλασσόµενους για την κατανόηση και την ανταπόκρισή τους στα µέτρα προάσπισης της 

υγείας, που έλαβε. 

Όλο αυτό το διάστηµα το Ταµείο λειτούργησε χωρίς την φυσική παρουσία των 

συναλλασσοµένων και ανταποκρίθηκε πλήρως και άµεσα σε όλα τα αιτήµατα και τις 

υποθέσεις χωρίς κανένα πρόβληµα.  Για το λόγο αυτό, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους 

ασφαλισµένους του και τους υπαλλήλους του, και για την προστασία της δηµόσιας υγείας, 

αποφάσισε την παράταση της αναστολής εξυπηρέτησης του συναλλασσόµενου κοινού µε 

φυσική παρουσία στα γραφεία του Ταµείου. 

Παρακαλούνται τα ασφαλισµένα µέλη, οι εργοδότες και εν γένει το συναλλασσόµενο 

κοινό για οποιαδήποτε υπόθεσή τους, την υποβολή αιτηµάτων ή ενηµέρωση για υποθέσεις 

τους, να επικοινωνούν µε το Ταµείο µέσω τηλεφώνου, email, fax και ταχυδροµείου, 

αφήνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και θα εξυπηρετούνται άµεσα από τις υπηρεσίες. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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Για οποιαδήποτε υπόθεσή τους, απορία ή διευκρίνηση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

επικοινωνούν  µε το Ταµείο στο τηλέφωνο 210-5248526 και στα εσωτερικά: 

- ∆ιεύθυνση Εσόδων: 511, 514, 516, 517, 520 

- ∆ιεύθυνση Μητρώου: 505, 506, 507, 503 

- ∆ιεύθυνση Παροχών: 412, 415, 417, 411, 400 

- Γραφείο Πρωτοκόλλου: 401, 402  

- Λογιστήριο: 612, 407   

- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης: 605, 606  

Επίσης, µπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-

mail) protokollo@tayfe.gr, στα fax: 210-5243041 και 210-5240883 ή ταχυδροµικά (ΕΛΤΑ, 

currier) στη διεύθυνση Μάρνη 22, ΤΚ 10433-Αθήνα. 

 

 

Στην πρωτόγνωρη κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µας και η παγκόσµια 

κοινότητα, η πιστή τήρηση των εντολών των αρµοδίων φορέων, των ειδικών και η αποφυγή 

κάθε ενέργειας που θα µπορούσε να επιδεινώσει την ήδη επιβαρυµένη κατάσταση και να 

εκθέσει σε κίνδυνο συνανθρώπους µας, είναι ευθύνη και προτεραιότητα όλων µας. 

Το Ταµείο µας παραµένει κοντά στους ασφαλισµένους του και όλους τους 

συναλλασσόµενους και λαµβάνει κάθε µέτρο, προκειµένου να τους εξυπηρετήσει και να 

συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.  Για να το επιτύχει, όµως, αυτό, είναι απαραίτητη η 

συνεργασία από όλες τις πλευρές.  Εµείς από την πλευρά µας θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή 

προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ευχαριστούµε για την κατανόηση και ευελπιστούµε στη στήριξη και συνεργασία σας. 

 

Για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 


