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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Σχετικά με τη Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ 

την Κυριακή 11/07/2021 

στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, και μέσω live streaming 

 

 

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, παρόλο που διεξήχθη εν 

μέσω της πανδημίας του covid-19, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους να 

ενημερωθούν για όλα τα σημαντικά και ουσιώδη ζητήματα του Ταμείου.   

Το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, τήρησε όλα τα 

προβλεπόμενα πρωτόκολλα και οδηγίες, που είχε εκδώσει η συντεταγμένη Πολιτεία.  

Αντιμετώπισε θεσμικά την πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης, την οποία έφερε εις πέρας με 

πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους να 

ενημερωθούν για το Ταμείο τους και να παρακολουθήσουν τις εργασίες και μέσω live 

streaming (tayfe.wearelive.today) από όποιο σημείο της επικράτειας και αν ευρίσκοντο, 

τηρώντας ταυτόχρονα την καταστατική, διοικητική και νομική τάξη. 

Η ΓΣ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το οποίο βρίσκεται επί της 

Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα. 

Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο, που διεξάγει για δεύτερη συνεχή χρονιά Γενική 

Συνέλευση με τη χρήση και της νέας τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν όλοι 

οι ασφαλισμένοι πανελλαδικά, τηρώντας παράλληλα όλους τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας, που προβλεπόταν από την Πολιτεία στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41332 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2879/Β/02-07-2021), στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης της 

πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, ήτοι προεγγραφές μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας https://tayfe.wearelive.today, ηλεκτρονική εγγραφή με χρήση QR Code, rapid 

test, κλπ.. 

https://tayfe.wearelive.today/
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών κάμερες παρουσίαζαν διαδικτυακά σε πραγματικό 

χρόνο τη Γενική Συνέλευση.  Μέσω της πλατφόρμας tayfe.wearelive.today δόθηκε η 

δυνατότητα σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία 

και να θέσουν τα ερωτήματά τους.  Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της Γενικής 

Συνέλευσης απαντήθηκαν αρκετές και σημαντικές ερωτήσεις, ενώ όσες υποβλήθηκαν 

εκπρόθεσμα και λόγω έλλειψης χρόνου δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν κατά τη διάρκεια 

της Γενικής Συνέλευσης, οι σχετικές απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Ταμείου www.tayfe.gr το προσεχές διάστημα.  Η διαδικτυακή παρακολούθηση έφτασε 

στην κορύφωσή της στο 22% περίπου των ενεργών ασφαλισμένων. 

 

Ειδικότερα, στα θέματα της ΓΣ: 

 

Α.  Περιουσία - Αποθεματικά 

Εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του κατά 289% κατέγραψε το Ταμείο 

Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ).  Από τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν από την Επενδυτική Επιτροπή προκύπτει ότι η περιουσία του ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ στις 31.12.2020 ανήλθε στα 151.559.657 ευρώ, από 41.623.727 ευρώ που ήταν στις 

31.12.2013, όταν μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διάρθρωση της περιουσίας δείχνει ότι στα τέλη του 2020, το 71,36% αποτελείται 

από ρευστά διαθέσιμα, το 7,56% από Αμοιβαία Κεφάλαια, το 20,05% από Ομόλογα και 

μόλις το 0,84% από Ακίνητα και το 0,18% από Μετοχές.  Πρέπει να τονιστεί ότι το 

επενδυτικό προφίλ του Ταμείου παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάστηκε καθόλου από την 

http://www.tayfe.gr/
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παγκόσμια υγειονομική κρίση του COVID-19, γεγονός που προσδίδει στο Ταμείο ένα ισχυρό 

διαπραγματευτικό όπλο για μελλοντικές επενδύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου κατά το έτος 2020 σε περιβάλλον αρνητικών 

επιτοκίων ανήλθαν σε 836.460,82 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής, καθηγητής 

Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Αγορών του τομέα Οικονομικής Επιχειρήσεων και 
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Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, πρώην 

εκτελεστικός Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος του 

ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια. 

 

Β.  Έσοδα του Ταμείου – Μητρώο Ασφαλισμένων και Οφειλετών 

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στοιχεία αναφορικά με τα 

πεπραγμένα των τελευταίων επτά ετών, που το Ταμείο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), και παράλληλα έγινε συνοπτική αναφορά στον προϋπολογισμό 

της τρέχουσας χρονιάς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι 

οικονομικές υπηρεσίες του Ταμείου, το ΤΑΥΦΕ θα καταφέρει στα τέλη του 2021 να 

καταγράψει εκ νέου ετήσιο οργανικό πλεόνασμα, ύψους 8,8 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλύοντας την πορεία των εσόδων φαίνεται ότι, ενώ μέχρι το 2013 τα έσοδα 

κυμαίνονταν στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ ανά έτος, από το 2014 και μετά, όταν δηλαδή το 

Ταμείο μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ και μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής 

κρίσης και των μνημονίων, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και έχουν φτάσει το 2020 περίπου 

στα 20 εκατ. ευρώ, αριθμός που είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί έως τώρα από 

ιδρύσεως του Ταμείου, και μάλιστα σε χρονιά πανδημίας!   

Σε μία περίοδο (2014-2020), που σημειώνεται συρρίκνωση των θέσεων εργασίας στην 

φαρμακοβιομηχανία, το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, με εντατικούς ελέγχους αυξάνει τα έσοδά του, 

ελέγχοντας την καταβολή των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών στο σήμερα (up today) για 

την αποφυγή εισφοροδιαφυγής ή καθυστέρησης καταβολής, φτάνοντας την εισπραξιμότητα 

των εισφορών του έτους στο 97%, ρεκόρ για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.  Το Ταμείο 

τακτοποιεί τις εκκρεμότητες και παθογένειες του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα 

παρακολουθεί ηλεκτρονικά και εκ του σύνεγγυς την κανονική αποπληρωμή των ρυθμίσεων. 
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Τ.Α.Π.Ι.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.

Πορεία εισπράξεων από πράξεις καταλογισμού έτη 2009-2020

Ν. 4321/2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΥΦΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2014-2020 (κατά την οποία το Ταμείο 

λειτουργεί ως ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) εισπράχθηκαν από πράξεις ελέγχου και καταλογισμού 

εισφορών ποσά ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2009-2013, που το Ταμείο 

λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ, είχαν εισπραχθεί μόλις 0,45 εκατ. ευρώ.  Αντίστοιχα, οι 

βεβαιώσεις απλήρωτων εισφορών έφτασαν την περίοδο 2014-2020 (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) στα 

7,2  εκατ. ευρώ, όταν το διάστημα 2009-2013 (ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ) ήταν μόλις στο 1,1 εκατ. 

ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βέβαια, για να συμβεί αυτό και να βελτιωθούν τόσο πολύ τα έσοδα, όσο και οι 

βεβαιωμένες οφειλές, έπρεπε το Ταμείο να προχωρήσει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία 

Τμήματος Εκκρεμοτήτων Παρελθόντων Ετών (ΤΕΠΕ) με οργανωτική και λειτουργική 
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δομή, προκειμένου να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 

360,93% την τελευταία επταετία, που το Ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, και αφ’ ετέρου να 

παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των ρυθμίσεων προς αποφυγή έκπτωσης των 

υπόχρεων εργοδοτών και απώλειας εσόδων εκ μέρους του Ταμείου.  Για το λόγο αυτό, 

άλλωστε, το Ταμείο έχει προχωρήσει σε μία καινοτόμο λειτουργία, τη δημιουργία 

Μητρώου Οφειλετών. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο από 01/02/2021 εφαρμόζει την 

ταυτότητα πληρωμής, μία λειτουργία, η οποία επίσης θα συμβάλλει καθοριστικά τόσο στον 

άμεσο έλεγχο των υπόχρεων προς το Ταμείο εργοδοτών και την παρακολούθηση της 

έγκαιρης καταβολής των εισφορών προς όφελος των ασφαλισμένων, όσο και στη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων και το γενικότερο σχεδιασμό του Ταμείου. 

 

Εισηγητές:  κ. Μαριάννα Αλτόκα, Διευθύντρια Εσόδων, κ. Μιχάλης Λαζαράκης, 

Διευθυντής Μητρώου, κ. Νικόλαος Μάινας, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Θεόδωρος Κρητικός, 

μέλος ΔΣ, κ. Γεώργιος Φικιώρης, Γενικός Γραμματέας ΔΣ. 

 

Γ.  Προφίλ ασφαλισμένων 

Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ έφτασαν περίπου τους 24.000 το 2020, από 

23.824 το 2019.  Η πορεία τους είναι αυξητική σε όλα τα έτη από το 2014 και μετά. Οι 

19.697 είναι νέοι ασφαλισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 82% του συνόλου των ενεργών 

ασφαλισμένων. 

Από τις θέσεις εργασίας που έχει καταγράψει το Ταμείο, το 42,34% προέρχεται από 

τη βιομηχανία και τις φαρμακευτικές εταιρίες, το 42,25% από τα φαρμακεία και το 15,41% 

από τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, καθώς και τις φαρμακευτικές 

υπηρεσίες του Κράτους και των Οργανισμών του Δημοσίου, που οι υπάλληλοι συνδέονται με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη ΓΣ καταδεικνύεται το προφίλ των 

εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου, όπου οι χαμηλόμισθοι πλέον είναι η συντριπτική 

πλειοψηφία.  Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 το 24,64% των εργαζομένων, δηλαδή 

ένας στους τέσσερις, έχει αμοιβές που κυμαίνονται από 650 έως 1.000 ευρώ μικτά 

μηνιαίως. Το 2008 το 30,6% των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις λάμβανε 

μηνιαίες αποδοχές από 1.000 έως 1.500 ευρώ… 
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Εισηγήτρια:  κ. Μαριάννα Αλτόκα, Διευθύντρια Εσόδων 

 

Δ.  Παροχές Ταμείου (εφάπαξ) 

 Κατά την χρονική περίοδο 2014-2020 χορηγήθηκαν συνολικά 2.405 εφάπαξ (ενεργών 

και ανενεργών ασφαλισμένων) και δαπανήθηκαν 20.331.488,98 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρόνος έκδοσης εφάπαξ κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες, καίτοι ελέγχεται ο 

συνολικός εργασιακός βίος του ασφαλισμένου.  Μόνο το 6% ξεπερνά τους 6 μήνες και αυτό 

οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ εκπονήθηκαν εννέα (9) 

αναλογιστικές μελέτες [2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, μία (1) Α.Μ αναμόρφωσης 

παροχών και δύο (2) Α.Μ. μετάβασης σε διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών 

με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC)].  Όλες αναδεικνύουν ότι, αν και το Ταμείο έχει οργανικό 
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πλεόνασμα, το οποίο ξεπερνά κατ’ έτος το 65% - 70% των εσόδων του, εμφανίζει 

αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα και απαιτείται, προκειμένου το Ταμείο να 

καταστεί διαχρονικά βιώσιμο και να εκπληρώνει τους σκοπούς του, είτε αύξηση των 

εισφορών κατά 40% είτε μείωση των παροχών κατά 30%, περίπου. 

To 2013, έτος μετατροπής του Ταμείου σε ΝΠΙΔ, το Ταμείο, με βάση την ιδρυτική 

αναλογιστική μελέτη, εμφάνιζε αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, το οποίο 

ανερχόταν (στο κεντρικό σενάριο) σε 348,088 εκ. ευρώ. 

Στις 31/12/2018 το Ταμείο εμφάνιζε αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα, ποσού 274,7 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της εγκεκριμένης 

αναλογιστικής μελέτης του έτους 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΔΣ του Ταμείου, μετά: 

α)  Την επίλυση των βασικών πρωτογενών εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών του 

κλάδου πρόνοιας του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ και του τ. ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ. 

β)  Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2007-2019. 

γ)  Την καταγραφή όλων των οφειλόμενων οικονομικών απαιτήσεων από το 

ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, ως καθολικού διαδόχου του κλάδου Σύνταξης του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, 

συνολικού ύψους 38.763.485,30 ευρώ1, προκειμένου να γίνει ο οριστικός διαχωρισμός 

 
1 Το ποσό αυτό οριστικοποιήθηκε με τη σύνταξη του ισολογισμού του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ έως 30/09/2008 και 

αφορά σε εισφορές των ασφαλισμένων για να λάβουν εφάπαξ παροχή.  Λόγω, όμως, του κοινού λογαριασμού 

ταμειακής διαχείρισης των δύο κλάδων όταν το ΤΕΑΥΦΕ ήταν ΝΠΔΔ, και επειδή ο κλάδος Σύνταξης ήταν 

ανέκαθεν ελλειμματικός από τότε που καταργήθηκε ο πόρος του 2% υπέρ ΤΕΑΥΦΕ (δηλαδή, Έσοδα - Έξοδα 

κατ’ έτος = οργανικό έλλειμμα), εξυπηρετούνταν για λόγους πρακτικής λογιστικής και ταμειακής 

διευκόλυνσης στην καταβολή των συντάξεων κατά μήνα από τα έσοδα και του κλάδου Πρόνοιας στον 

κοινό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης (αφού ο κλάδος Σύνταξης, όπως προαναφέρθηκε, ήταν 
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της περιουσίας των δύο κλάδων, όπως επιτάσσει ο Ν. 3655/2008, οι αποφάσεις ΔΣ του 

ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, του τ.ΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ, του τ.ΕΑΥΦΕ του ΤΕΑΙΤ ΝΠΔΔ, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ισολογισμούς και τις εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών του 

ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, όπως αναλυτικά περιγράφονται. 

δ)  Την καταγραφή όλων των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (ΑΚΕ) στο 

ΤΕΑΙΤ ΝΠΔΔ αντί του ορθού ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ, περιόδου από 01/10/2008 έως 28/02/2013, 

ποσού ύψους περίπου 7 εκατ.ευρώ. 

ε)  Την τελική έκβαση υπέρ του Ταμείου της προσφυγής 186 ασφαλισμένων στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 

14/09/2020,  

στ)  Την ανάγκη αντιμετώπισης του μακροχρόνιου αναλογιστικού ελλείμματος, και,  

ζ)  αφού έλαβε υπόψη την εξίσωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών 

μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, τις μισθολογικές μεταβολές συνεπεία της 

οικονομικής κρίσης για ορισμένους από τους ασφαλισμένους στο τέλος του εργασιακού τους 

βίου και βάσει σχετικού με τις περιπτώσεις αυτές αιτήματος, που είχε τεθεί κατά την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016 που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη και ελήφθη 

σχετική απόφαση, εκπόνησε αναλογιστική μελέτη αναμόρφωσης παροχών με ημερομηνία 

εκτίμησης την 31/12/2018, με βάση την οποία το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου 

ανέρχεται (στο κεντρικό σενάριο) στα 144,248 εκ. ευρώ.  

Στη συνέχεια, και προκειμένου το Ταμείο να επιλέξει οικονομικό σύστημα βάσει του 

Ν. 4261/2014, αρ. 180 παρ.ζα, εκπόνησε αναλογιστικές μελέτες μετάβασης σε διανεμητικό 

 
ελλειμματικός!).  Σε διαφορετική περίπτωση, για να πληρωθούν οι συντάξεις του μήνα θα έπρεπε να 

ρευστοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία του κλ. Σύνταξης (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, κλπ.) ή να 

γίνονται αναλήψεις μέσω ρευστοποίησης μεριδίων από το Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος, με ό,τι 

αυτό συνεπαγόταν κάθε φορά.  Με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και το κλείσιμο των λογιστικών 

βιβλίων κατ’ έτος έπρεπε να επιστραφούν στον κλάδο και τους ασφαλισμένους που ανήκουν τα χρήματα τα 

οποία είχαν δοθεί με τη μορφή άτυπου δανεισμού λόγω ταμειακής διευκόλυνσης.  Αυτό καταγράφουν όλες οι 

διοικητικές αποφάσεις, οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων, οι ορκωτοί ελεγκτές και που σύμφωνα με 

το Ν. 3655/2008 θα έπρεπε να γίνει και ο διαχωρισμός της περιουσίας των δύο κλάδων, με την προϋπόθεση ότι 

θα είχαν συνταχθεί οι ισολογισμοί εγκαίρως.  Οι ισολογισμοί του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ των χρήσεων 2007 και 2008 

(έως 30/09/2008, που διαχωρίστηκαν οι δύο κλάδοι με το Ν. 3655/2008) συντάχθηκαν από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

και το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ το έτος 2014.  Στους ισολογισμούς και των δύο Ταμείων και στις εκθέσεις ελέγχου των 

ορκωτών ελεγκτών καταγράφεται ευκρινώς το ανωτέρω ποσό των 38.763.485,30 ευρώ ως απαίτηση του 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και υποχρέωση του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. Αυτό αποτυπώνεται και στις οικονομικές 

καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008 (έως 30/09/2008) και τους ελέγχους των ορκωτών ελεγκτών του 

σημερινού ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, καθώς και σε έγγραφό του προς το εποπτεύον το Ταμείο υπουργείο.  Η μη 

επιστροφή του ανωτέρω ποσού συνεχίζει να επιχορηγεί ατύπως αυτούς οι οποίοι είχαν λάβει υψηλή επικουρική 

σύνταξη και υψηλότατο εφάπαξ, “τιμωρώντας” στην ουσία την παρούσα και μελλοντική γενιά, αφού είναι 

τοις πάσι γνωστό ότι οι υποχρεώσεις αυτές, εάν δεν επιστραφούν τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους από το 

ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, θα καλυφθούν με μείωση των παροχών της παρούσας και μελλοντικής 

γενιάς του κλάδου Πρόνοιας.  Η αναλογιστική επιβάρυνση είναι περίπου της τάξεως του 4%-5% σε όλες τις 

μελέτες. 
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σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) με ημερομηνία 

εκτίμησης την 31/12/2018, στις οποίες το μακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειμμα στο κεντρικό 

σενάριο ανέρχεται σε 92,4 εκ. ευρώ.  

Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το Ν. 4261/2014 το ΔΣ του Ταμείου επίλεξε το 

διανεμητικό οικονομικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση 

(NDC) και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ.  Με την επιλογή του νέου 

οικονομικού συστήματος NDC θα υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών, δικαιότερη 

κατανομή των ελλειμμάτων με διαγενεακή αλληλεγγύη και στήριξη της διαχρονικής 

βιωσιμότητας του Ταμείου.  Οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης – NDC, 

εφαρμόζει και το δημόσιο σύστημα χορήγησης εφάπαξ παροχής ΕΤΕΑΕΠ-ΕΦΚΑ για την 

προοδευτική κάλυψη των ελλειμμάτων του.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αναλογιστική μελέτη από ιδρύσεως για το ΤΕΑΥΦΕ 

ΝΠΔΔ και για τους δύο κλάδους (επικουρικής σύνταξης – έτος ίδρυσης 1943, και εφάπαξ 

παροχών – έτος ίδρυσης 1960) εκπονήθηκε το 1999 και κατέγραφε έλλειμμα ως εξής: 

✓ Κλάδος Σύνταξης: αναλογιστικό έλλειμμα 142,480 δις δρχ, ήτοι 418,136 εκατ. ευρώ 

✓ Κλάδος Πρόνοιας: αναλογιστικό έλλειμμα 52,773 δις δρχ, ήτοι 154,874 εκατ. ευρώ 

Η μελέτη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΑΥΦΕ (www.tayfe.gr).  

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την αναμόρφωση 

των παροχών, το νέο οικονομικό σύστημα και τους όρους χρηματοδότησης, ήτοι το 

διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση NDC, για το 

οποίο εκκρεμεί η οριστική έγκριση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 

4261/2014 και το Καταστατικό του Ταμείου. 

Ειδικότερα: 

➢ για τους έως 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), η εφάπαξ παροχή θα 

αποτελείται από το άθροισμα τριών τμημάτων:  

• της παροχής έως 31/12/2012,  

• της παροχής από 01/01/2013 έως 31/12/2021   

• και της παροχής που θα προκύπτει από 01/01/2022 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο 

οικονομικό σύστημα (NDC).  

• Επί του ανωτέρω αθροίσματος θα εφαρμόζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας που 

θα εγκρίνεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή μετά από σχετική αναλογιστική 

μελέτη και θα εξασφαλίζει τη διαχρονική βιωσιμότητα του Ταμείου. 

http://www.tayfe.gr/


 

11 

➢ για τους νέους ασφαλισμένους, όσους, δηλαδή, εισήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση 

από 01/01/1993 και εφεξής, η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα δύο 

τμημάτων:  

• της παροχής έως 31/12/2021, και  

• της παροχής από την 01/01/2022 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό 

σύστημα (NDC) 

Επί του ανωτέρω αθροίσματος θα εφαρμόζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας που θα 

εγκρίνεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή μετά από σχετική αναλογιστική 

μελέτη και θα εξασφαλίζει τη διαχρονική βιωσιμότητα του Ταμείου. 

➢ Από 01/01/2022 και εφεξής η εφάπαξ παροχή για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου 

(παλαιούς, νέους, νεοεισερχόμενους στο σύστημα από 01/01/2022) θα υπολογίζεται 

σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα NDC. 

 

Όλοι οι ασφαλισμένοι με ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα στο Ταμείο στο τέλος του 

ασφαλιστικού τους βίου θα λαμβάνουν, με βάση το νέο οικονομικό σύστημα και εφ’ όσον 

εγκριθεί, εφάπαξ παροχή σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβάλει, τον ετήσιο ρυθμό 

μεταβολής του συνόλου των καταβαλλόμενων εισφορών στο Ταμείο, συνεκτιμώντας κάθε 

φορά και τις αποδόσεις των κεφαλαίων, αφαιρουμένου ενός μικρού ποσοστού, που θα 

αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους στο αναλογιστικό έλλειμμα και το κόστος λειτουργίας του 

φορέα, που ούτως ή άλλως είναι αυτοχρηματοδοτούμενο (βλ. υποσημ. 2, σελ. 17), δηλαδή το 

αναλογιστικό έλλειμμα θα καλυφθεί σε μακροχρόνιο ορίζοντα με τη συμμετοχή όλων.  

Με το νέο οικονομικό σύστημα και την αναμόρφωση των παροχών το Ταμείο 

στοχεύει: 

➢ στη διαχρονική βιωσιμότητά του, και   

➢ στην ασφαλή χορήγηση αξιοπρεπών παροχών με διαγενεακή αλληλεγγύη.  

 

Εισηγητές:  κ. Αθανασία Λαμπρινέα, Διευθύντρια Παροχών, κ. Σπύρος Κουκάκης, 

Μέλος ΔΣ, κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης 

 

Ε. Πεπραγμένα Διοίκησης – Μελλοντικές δράσεις 

Ε.1. Πεπραγμένα Διοίκησης 

1. Απογραφή ενεργών ασφαλισμένων 2019-2020 

2. Συστηματικοί έλεγχοι εργοδοτών 20ετίας (2000-2020) για την αποφυγή παραγραφών 

3. Έλεγχος πράξεων καταλογισμού εισφορών για αποφυγή παραγραφών και ενημέρωση των 
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ασφαλισμένων 

4. Ανακεφαλαίωση και έλεγχος χρόνου ασφάλισης 1.372 ενεργών ασφαλισμένων το 2020 

5. Εκπόνηση μελέτης ειδικού σκοπού για την αγορά εργασίας στο Φάρμακο, με τη 

συνεργασία τριών Πανεπιστημίων, ΕΚΠΑ, Πελοποννήσου, Οικονομικό Αθηνών 

6. Μητρώο Οφειλετών: Ηλεκτρονική παρακολούθηση των ρυθμίσεων οφειλών των 

εργοδοτών 

7. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός: 

I. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου. Καταβάλλεται προσπάθεια οι 

διαδικασίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου, 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κλπ., να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 

μέσω ΕΣΠΑ.  Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η χρηματοδότηση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού θα υλοποιηθεί με τρίτα μέσα ή ίδιους πόρους. 

i. Συνεργασία με σύμβουλο έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

ii. Εκτέλεση σημαντικών υπό-έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: 

1. Μελέτη Διεπαφών διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα (g2g 

transaction) 

2. Μελέτη Αποτίμησης ευπάθειας πληροφορικής υποδομής (cyber 

security assessment) 

3. Μελέτη Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR Compliance) 

4. Πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου 

II. Ίδρυση επενδυτικού φορέα ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (σε εξέλιξη) 

III. Σύσταση Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

ΤΑΥΦΕ (σε εξέλιξη)   

IV. Ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Εργασιών, Μελετών και Ερευνών του 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

8. Ηλεκτρονική ταυτότητα πληρωμής.  Η εφαρμογή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης 

καταχώρισης των εισφορών, οριστικοποίησης των εσόδων, έγκαιρης σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων και μείωσης του χρόνου απονομής των παροχών 

9. Ολοκλήρωση πρωτογενών εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών 

10. Έγκριση αναλογιστικής μελέτης μετάβασης στο νέο οικονομικό σύστημα και υποβολή 

τεχνικού σημειώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΑΑ.  Αναμένεται η τελική 

έγκριση και υποδείξεις της ΕΑΑ. 
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11. Τροποποίηση Καταστατικού του Ταμείου.  Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 145/330/13-05-2020 

απόφαση ΔΣ και την από 05/07/2020 ομόφωνη απόφαση της ΓΣ και απεστάλη στο 

εποπτεύον Υπουργείο για την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο υπουργικών 

αποφάσεων και τη διαδικασία υλοποίησης.  Προσαρμογή και εναρμόνιση των 

Κανονισμών λειτουργίας. 

12. Δικαστικές υποθέσεις.  Διεκδίκηση οφειλόμενων απαιτήσεων μέσω της δικαστικής οδού 

από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις 

ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως οριστικοποιήθηκαν στις 30/09/2008:  

I. Άσκηση έφεσης για την απαίτηση ποσού 32.744.876,31 ευρώ (έχει κατατεθεί) 

II. Άσκηση έφεσης για την απαίτηση ποσού 1.795.661,76 ευρώ (εκκρεμεί κατάθεση) 

III. Άσκηση αγωγής για την απαίτηση ποσού 4.222.947,23 ευρώ (εκκρεμεί κατάθεση) 

13. Ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια όλων των εργαζομένων 

14. Λήψη σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19 σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Πολιτείας και του ΕΟΔΥ 

15. Διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και με χρήση πλατφόρμας live streaming για 

άμεση παρακολούθηση των εργασιών και ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων μελών 

του Ταμείου 

16. Αγορά γραφειακών χώρων για μετεγκατάσταση μέρους του φυσικού αρχείου στο πλαίσιο 

αποσυμφόρησης των υφιστάμενων γραφείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγιεινής και 

ασφάλειας 

17. Ενέργειες για αγορά αυτόνομου κτηρίου για κάλυψη του συνόλου των στεγαστικών 

αναγκών του Ταμείου και των φορέων του 

18. Άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου: α) μέσω 

ειδικού εντύπου που απεστάλη ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις όλων των ασφαλισμένων 

μελών, και β) μέσω ενημερωτικών δελτίων τα οποία αποστέλλονται στα προσωπικά e-

mail όλων των ασφαλισμένων που έχουν απογραφεί. 

 

Ε.2. Μελλοντικές δράσεις 

1. Εφαρμογή του νέου Οικονομικού Συστήματος (αναδιανεμητικό σύστημα 

προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση – NDC) (αναμένεται η εκπόνηση 

ειδικής αναλογιστικής μελέτης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΑ) 

2. Προσαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου στο νέο οικονομικό 

σύστημα και αναγκαίες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ειδικότερες αποφάσεις του ΔΣ και των 

Γενικών Συνελεύσεων 
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Πελατοκεντρική Διάσταση

Παροχή Πρόσθετων Ψηφιακών 

Υπηρεσιών

Οργανωτική Διάσταση

Μείωση χρόνου επεξεργασίας

Βελτίωση Όρων απασχόλησης

Ενίσχυση αποτελεσματικότητας

Χρηματοοικονομική Διάσταση

Μείωση κόστους λειτουργίας

Καλύτερη αξιοποίηση πόρων

Ενίσχυση Τεχνολογικής Ικανότητας TAYΦΕ

3. Καθολική απογραφή ανενεργών ασφαλισμένων και οι επιπτώσεις στο αναλογιστικό 

ισοζύγιο 

4. Απογραφή ενεργών και ανενεργών συνταξιούχων και εκκαθάριση του μητρώου 

5. Προοδευτική ολοκλήρωση ελέγχων αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο 

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

προκύπτουν 

6. Ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Εργασιών, Μελετών και Ερευνών του ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ 

7. Ηλεκτρονική απονομή της εφάπαξ παροχής 

8. Υλοποίηση ειδικών έργων σχετικά με τον καθολικό έλεγχο των εργοδοτών για την 

αποφυγή παραγραφών και την είσπραξη των οφειλών, καθώς και την ανακεφαλαίωση του 

χρόνου ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο από την έναρξη ασφάλισής του στο Ταμείο. 

9. Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΤΑΥΦΕ: 

A. Παρούσα κατάσταση 

Το ΤΑΥΦΕ έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα Ψηφιακού Μετασχηματισμού των 

δραστηριοτήτων του προκειμένου: 

- να αναβαθμιστεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, 

- να μειωθεί το κόστος λειτουργίας και αξιοποίησης πόρων, 

- να βελτιωθούν περαιτέρω οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού με ταυτόχρονη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών. 

Η συγκεκριμένη στοχοθεσία μπορεί να αποτυπωθεί σχηματικά ως ακολούθως: 
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Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Ταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει εκτενείς  δράσεις 

ωρίμανσης των παρεμβάσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Μεταξύ άλλων, έχει 

ετοιμαστεί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών για τις παρεμβάσεις: 

i. Απλούστευσης διαδικασιών, 

ii. Υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και των ροών εργασίας του Ταμείου, 

iii. Ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του έγχαρτου αρχείου του, το οποίο σήμερα αριθμεί 

σε 35.500 φάκελους (±10%) ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών (> 8 εκατ. 

σελίδες). 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι πλήρως συμβατές με τα έργα προτεραιότητας 

της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Τομέας Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (Δεκέμβριος 2020). 

B. Επόμενα βήματα 

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις i. – iii έχουν έναν διαδοχικό χαρακτήρα, 

αναδεικνύοντας τον οδικό χάρτη υλοποίησης και τις σχετικές προτεραιότητες. Πιο 

συγκεκριμένα: 

▪ στην παρούσα φάση καθίσταται επιτακτική η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για 

την απλούστευση των διαδικασιών του ΤΑΥΦΕ (παρέμβαση i),  

▪ παράλληλα διερευνώνται οι δυνατότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεων  

o ii. (ολοκληρωμένο Πλ. Σύστημα) και  

o iii. (Ψηφιοποίηση αρχείου) μέσω ΕΣΠΑ, τρίτων πηγών ή/ και 

αυτοχρηματοδότησης. 

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, κρίνονται απαραίτητες και οι κάτωθι 

παρεμβάσεις: 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υλοποίηση των παρεμβάσεων μπορεί να γίνει 

κλιμακωτά (π.χ. με αρχική εστίαση στις παρεμβάσεις Ι και ΙΙ), προκειμένου ο 

οργανισμός να εργάζεται ψηφιακά από εδώ και στο εξής και σταδιακή ενσωμάτωση 

των εργασιών ψηφιοποίησης του υφιστάμενου έγχαρτου αρχείου στο σύστημα, στην 

I. Ανασχεδιασμός & Μοντελοποίηση ροών 

II. Υλοποίηση Π.Σ. Ενίσχυσης Διαδικασιών ΤΑΥΦΕ 

III. Ψηφιοποίηση έγχαρτου αρχείου 

IV. Ενέργειες Δημοσιότητας 
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παρούσα φάση καθίσταται αναγκαία η συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥπΕΚΥ) και του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαιτούμενοι 

πόροι, ιδανικά μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ελλάδα 2.0. 

 

Εισηγητές:  κ. Αυγέρης Τρικούζας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ελένη 

Γρηγοριάδου, Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης, κ. Χρήστος Λάζαρης, Πρόεδρος 

ΔΣ, κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης 

 

 

Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε: 

1. Τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του έτους 2020. 

2. Όλες τις δαπάνες του οικονομικού απολογισμού των εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών 

που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και αφορούν σε εργασίες και λειτουργίες 

προηγούμενων χρήσεων, καθώς και όλες τις δαπάνες για την επίλυση εκκρεμοτήτων 

παρελθόντων ετών, που λειτουργεί το Ταμείο ως ΝΠΙΔ και αφορούν σε εργασίες και 

λειτουργίες προηγούμενων χρήσεων. 

3. Τον Προϋπολογισμό του έτους 2021, όπως καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες του Ταμείου 

και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 350/358/25-11-2020 απόφασή 

του και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου να 

προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε 

φορά θα προκύπτουν. 

4. Τον Ισολογισμό και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της χρήσεως 2019. 

5. Τα προσωρινά στοιχεία εσόδων-εξόδων χρήσεως 2020, όπως αναφέρονται στην έκθεση 

της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα οποία θα αποτυπωθούν επακριβώς μετά τη 

λογιστικοποίηση των εισφορών και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του έτους 

2020. 

6. Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των εντεταλμένων οργάνων του Ταμείου από κάθε ευθύνη για όλες τις διοικητικές και 

οικονομικές αποφάσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου.  

7. Τον προϋπολογισμό δαπανών των εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών που θα καταβληθούν 

εντός του έτους 2021 και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
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Ταμείου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες 

που κάθε φορά θα προκύπτουν. 

8. Το κόστος διοικητικής λειτουργίας2 του έτους 2020, καθώς και τα συγκεντρωτικά 

οικονομικά στοιχεία των ετών 2014-2019, όπως παρουσιάστηκαν από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή.  

9. Τις αναλογιστικές μελέτες (ΑΜ) των ετών 2014 έως 2018, και ειδικότερα:  

o Την ΑΜ του έτους 2017, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 

Παροχών  του Ταμείου.  

o Την ΑΜ του έτους 2018. 

o Την ΑΜ αναμόρφωσης παροχών του έτους 2018. 

o Τις ΑΜ μετάβασης σε διανεμητικό οικονομικό σύστημα καθορισμένων εισφορών 

με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 

Ζ.α του άρθρου 180 του Ν. 4261/14. 

10. Την έκθεση της Επενδυτικής Επιτροπής, καθώς και όλες τις επενδυτικές αποφάσεις μέχρι 

σήμερα. 

11. Το νέο καταστατικό του Ταμείου και την εναρμόνιση των κανονισμών σε αυτό, όπως 

παρουσιάστηκαν στα ειδικότερα άρθρα και αναπτύχθηκαν στη ΓΣ. 

 
2 Το κόστος διοικητικής λειτουργίας για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ είναι ενταγμένο σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

και σχεδιασμό οργανωτικής και λειτουργικής διαδικασίας, όπως λειτουργούν οι σύγχρονοι 

οργανισμοί, με βάση το κόστος – όφελος. Είναι ανταποδοτικό και οι θέσεις εργασίας 

αυτοχρηματοδοτούμενες.  Το Ταμείο θέτει στόχους, τους πετυχαίνει, φέρνει αποτελέσματα και 

από τα οικονομικά αποτελέσματα χρηματοδοτείται το διοικητικό κόστος.  Το κόστος διοικητικής 

λειτουργίας του ΤΑΥΦΕ, σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότητα και τις λειτουργίες, είναι κατά 

πολύ μικρότερο του Μ.Ό. όλων των Ταμείων Εφάπαξ του Δημοσίου, καθώς και του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ 

κατά την περίοδο 1992-2008, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Ταμείο, την ΓΓΚΑ και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο Ισολογισμούς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 4 του Καταστατικού του ΤΑΥΦΕ: “4. Κανένα εφάπαξ βοήθημα δεν 

καταβάλλεται επί οφειλής εισφορών προς το Ταμείο.  Ο χρόνος μη καταβολής εισφορών δεν λαμβάνεται 

υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος ούτε για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.”.  Επομένως, 

ελέγχεται υποχρεωτικά όλος ο εργασιακός και ασφαλιστικός βίος κάθε ασφαλισμένου, προκειμένου 

να διαπιστωθεί εάν έχουν καταβληθεί στο Ταμείο οι εισφορές, δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για 

εισφορές ασφαλισμένου, δεν υπάρχει εργοδοτική ή κοινωνική επιχορήγηση και δεν δύναται με 

πράξη βεβαίωσης οφειλόμενων εισφορών να χορηγείται εφάπαξ.  Σε αντίθεση, οι επικουρικές 

συντάξεις είναι «επιχορηγούμενες» από την εργοδοτική εισφορά (4% για τους παλαιούς 

ασφαλισμένους και 3% για τους νέους) και μέχρι το 1992 επιχορηγούνταν και από τον ειδικό 

κοινωνικό πόρο του 2%, που κατέβαλε κάθε ασθενής-χρήστης φαρμάκου, ο οποίος πόρος 

καταργήθηκε προοδευτικά με το Ν. 2084/1992 (ν. Σιούφα) και οριστικά το 1997 με Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου.   
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12. Τον Οργανισμό και το Οργανόγραμμα3 του Ταμείου, όπως αυτά περιγράφονται στο υπό 

τροποποίηση Καταστατικό και στους Κανονισμούς του Ταμείου, καθώς και την πολιτική 

μισθών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΓΣ από το 2017 και εντεύθεν.   

13. Τα πεπραγμένα των Διευθύνσεων Εσόδων, Παροχών, Μητρώου, Διοικητικής 

Υποστήριξης και του Τμήματος Εκκρεμοτήτων Παρελθόντων Ετών (ΤΕΠΕ). 

14. Το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Ταμείου 2021-2024. 

15. Τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ταμείου και όλα τα απαραίτητα υπό-έργα, το ΟΠΣ, 

την απλούστευση των διαδικασιών και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με 

πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου (e-ΕΦΚΑ, ληξιαρχεία, ΗΔΙΚΑ, ΔΟΥ, 

δικαστήρια, κλπ.), καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή 

τρίτων πηγών ή εξ ιδίων κεφαλαίων. 

16. Την αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση όλων των υπηρεσιών του Ταμείου, του 

φυσικού αρχείου και των φορέων του.  

17. Την ίδρυση επενδυτικού φορέα διευρυμένου σκοπού του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. 

18. Την ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Εργασιών, Μελετών και Ερευνών του ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ. 

19. Τη σύσταση Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ (στον οποίο θα δοθεί δυνατότητα να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι ίδιοι οι 

ασφαλισμένοι). 

20. Την απογραφή των ενεργών και ανενεργών συνταξιούχων και την εκκαθάριση του 

μητρώου. 

 

 

 

Με αφορμή κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σχετικά με τα δομημένα ομόλογα και τη γενικότερη 

προσπάθεια κάποιων να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των φορέων με 

το Ταμείο και τα στελέχη του, υπενθυμίζουμε τα εξής: 

 
3 Το ΤΑΥΦΕ προσαρμόζεται σταδιακά στα διεθνή πρότυπα δομής και λειτουργίας και από το 2017 

σύστησε οριζόντια οργανωτική δομή, με βάση την οποία οι Διευθύνσεις αποτελούν αυτοτελείς 

οργανικές μονάδες, με ευγενή άμιλλα και συνεργασία μεταξύ τους, με προϋπολογισμό και 

επιχειρησιακό σχέδιο, θέτοντας επιμέρους στόχους και επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα. 
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Ι.  Α)  Με την υπ’ αρ. 2143/11-11-2018 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Αθηνών κρίθηκε ότι ουδεμία ζημία υπέστη ούτε θα μπορούσε να υποστεί το 

τέως ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ από την αγορά του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) των 

55.000.000 ευρώ και κηρύχθηκε αθώος μεταξύ άλλων και ο τότε Αντιπρόεδρος του ΔΣ 

του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ και νυν Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, κ. 

Γεράσιμος Κονιδάρης.  Η ως άνω απόφαση είναι αμετάκλητη. 

Β)  Με την υπ’ αρ. 4083/11-10-2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών κρίθηκε ότι ουδεμία ζημία υπέστη ούτε θα μπορούσε να υποστεί το τέως ΤΕΑΥΦΕ 

ΝΠΔΔ από την αγορά του ομολόγου των 130.000.000 ευρώ υψηλής εξασφάλισης 

αγγλικού δικαίου της Alpha Bank, το οποίο δεν υπήχθη στο PSI, και κηρύχθηκε αθώος 

μεταξύ άλλων και ο τότε Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ και νυν 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, κ. Γεράσιμος Κονιδάρης.  Η ως 

άνω απόφαση είναι αμετάκλητη. 

Το ομόλογο αυτό, που αγοράστηκε από το ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆ στις 07/02/2007, συνέβαλε 

καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση του Ταμείου και στην ιδρυτική αναλογιστική 

μελέτη, ώστε να δοθεί η οικονομική δυνατότητα στο ΤΕΑΥΦΕ να μετατραπεί σε ΝΠΙ∆, και 

συγκεκριμένα: 

1. Απέδωσε τόκους για τα 8 πρώτα χρόνια (δηλαδή, από την ημέρα αγοράς του έως το 

Νοέμβριο 2015) ύψους 46,8 εκατ.ευρώ, ώστε να έχει την αναγκαία ρευστότητα 

2. ∆εν συμμετείχε στο PSI και δεν κουρεύτηκε κατά 53,5%, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί 

το Ταμείο κατά 69,55 εκατ.ευρώ, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα 

3. Με την ανακεφαλαιοποίηση της Alpha Bank, λόγω του ότι ήταν ομόλογο υψηλής 

εξασφάλισης (senior, «εξομοιούμενο» σχεδόν με τις προθεσμιακές καταθέσεις), 

απέδωσε στο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ στα μέσα Νοεμβρίου 2015, 65 εκατ. μετοχές της Alpha 

Bank, ονομαστικής αξίας 130 εκατ.ευρώ.  ∆ηλαδή, το Ταμείο πήρε το κεφάλαιό του 

πίσω (130 εκατ.ευρώ) μόλις σε 8 χρόνια από την έκδοση του ομολόγου, ενώ το 

συνολικό όφελος για το Ταμείο ανέρχεται σε 116,35 εκατ.ευρώ, δηλαδή μέσο ετήσιο 

όφελος 11,2%!!!!! 

Γ)  Το συνολικό άμεσο και έμμεσο όφελος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 

200.944.346 ευρώ, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία και έγγραφα που 

κατατέθηκαν στα ως άνω δικαστήρια, οι αποφάσεις των οποίων είναι αμετάκλητες.   

Δ)  Η διενέργεια ειδικής πραγματογνωμοσύνης (με εντολή των αρμόδιων Δικαστηρίων που 

εκδίκασαν τις υποθέσεις), από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για 

το ένα ομόλογο των 130 εκατ.ευρώ,  και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες για το 
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δεύτερο των 55 εκατ.ευρώ, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι επενδύσεις στα 

συγκεκριμένα ομόλογα όχι μόνο δεν προκάλεσαν καμία απολύτως οικονομική ζημία στο 

Ταμείο, αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι ήταν επωφελείς και σημαντικά κερδοφόρες.   

Κατά την ακροαματική διαδικασία διατυπώθηκε η άποψη από έγκριτους 

οικονομικούς αναλυτές και διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

εάν διακρατούσαν τα δομημένα ομόλογα θα κέρδιζαν πολλαπλάσια και θα απέφευγαν τη 

ζημία που είχαν από την πτώση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και ιδιαιτέρως από το 

PSI (κούρεμα ομολόγων). 

Με την αθώωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται τέλος στο 

διασυρμό, στη ρητορική μίσους, στη σπίλωση υπολήψεων, οικογενειών και προσώπων. 

 

ΙΙ.  Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι υποχρεωτική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν 

εξαρτάται και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε 

συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων. Η υπαγωγή κάθε 

εργαζόμενου στην ασφάλιση του Ταμείου είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη από την 

ημερομηνία ανάληψης της ασφαλιστέας στο Ταμείο εργασίας.  Επομένως, το ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙΔ αποτελεί ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δεν είναι 

ασφαλιστική εταιρεία ούτε συνδικαλιστική οργάνωση ούτε δημιουργήθηκε με ιδιωτική 

πρωτοβουλία. 

Για την αποφυγή ανακριβειών και παραπληροφόρησης, συνιστούμε στους ασφαλισμένους 

του ΤΑΥΦΕ να ενημερώνονται από τη Διοίκηση, τα συντεταγμένα όργανα και τις υπηρεσίες του 

Ταμείου, από την ιστοσελίδα του, και να μην εμπιστεύονται πληροφορίες που προέρχονται από 

τρίτους ή από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Η αποστολή του Ταμείου είναι πολλή σοβαρή και η 

Διοίκηση και οι υπηρεσίες του λειτουργούν συντεταγμένα, θεσμικά και υπεύθυνα.   

Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 

αποδείξει ότι εργαζόμαστε σκληρά, με όραμα και ζήλο, διαχειριζόμαστε το παρόν και 

αλληλέγγυοι διαμορφώνουμε το μέλλον, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, 

λειτουργικό και αποτελεσματικό Ταμείο, πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής 

αυτοδιαχείρισης, με διαχρονική βιωσιμότητα, προς όφελος των ασφαλισμένων μελών 

του.  
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