
 

Πρόσκληση στη Β΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023  

των Ασφαλισμένων στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

 

 Λόγω μη απαρτίας στην Α΄ Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΦΕ με 

την υπ’ αρ. 50/474/08-02-2023 απόφασή του ενέκρινε τη σύγκληση της Β΄ Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, 

αίθουσα ILISSOS (Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).   

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2022, 

2. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2023, 

3. Έκθεση Ελέγχου, 

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις 3, 4 και 5 

Μαΐου 2023 (σύμφωνα με το κεφ. 5 παρ. 1, σελ. 23 του Ε.Κ.Λ).  

5. Σχετικά με το νέο Οικονομικό Σύστημα του Ταμείου NDC (συνοπτική παρουσίαση), 

6. Α)  Τροποποίηση – προσαρμογή του Καταστατικού με βάση το νέο οικονομικό σύστημα 

και τα νέα δεδομένα που ενδέχεται να προκύψουν (υπ’ αρ. ΣτΕ Ολ 1833/2021 απόφαση 

που αφορά στο e- ΕΦΚΑ),  

Β) Πως διαμορφώνεται η αγορά στον κλάδο του φαρμάκου:  

 β1) Βιωσιμότητα, προοπτικές απασχόλησης και οι επιπτώσεις στην ασφάλιση του 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ. 

 β2) εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και μισθολογικό προφίλ 

✓ Αναγκαιότητα ίδρυσης Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Εργασιών, Μελετών και 

Ερευνών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, σχετικά με τα ανωτέρω.  

             Γ)  Προσαρμογές και επικαιροποίηση των Κανονισμών του Ταμείου  

7. Ισολογισμοί – συνοπτικά αποτελέσματα χρήσεων 2014-2021 του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

(παρουσίαση Ορκωτοί Ελεγκτές) 

8. Προσωρινά οικονομικά στοιχεία εσόδων-εξόδων χρήσεως 2022 

9. Έκθεση Επενδυτικής Επιτροπής – πεπραγμένα 2014-2022 του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ 

10. Έσοδα ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, ετών 2014-2022 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.Δ. 

Καθολικός διάδοχος 

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ. 

Αθήνα, 12/03/2023 

                                           Αρ. Πρωτ.: 3005 

 

Έδρα: Μάρνη 22 – 10433 Αθήνα  

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

Τηλ.: 210-5248562 

Fax: 210-5240883 

E-mail: grammateia@tayfe.gr 

 

 



11. Παροχές/Εφάπαξ ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, ετών 2014-2022 

12. Μητρώο ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ  

α) Ασφαλισμένων – Εργοδοτών 

β) Οφειλετών (ρυθμίσεις – εισπράξεις ετών 2014-2022)  

γ) Απογραφή ανενεργών ασφαλισμένων 

13. Κατευθυντήριοι άξονες 5ετούς σχεδίου δράσης του Ταμείου, ετών 2023-2027 

14. Εκκρεμότητες Παρελθόντων Ετών – Πεπραγμένα 2014 - 2022 

15. Εκκρεμότητες Παρελθόντων Ετών προς διεκπεραίωση: 

i. Απογραφή ανενεργών ασφαλισμένων  

ii. Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης:  

Α) στο έγχαρτο αρχείο έως 31-12-1992  

Β) στο ηλεκτρονικό αρχείο 01-01-1993 και εντεύθεν  

iii. Καθολικοί έλεγχοι εργοδοτών για την αποφυγή παραγραφής εικοσαετίας και 

δεκαετίας, με έτη αναφοράς – έναρξης 2003 και 2013, αντίστοιχα.   

iv. Αχρεωστήτως Καταβληθείσες Εισφορές – Απαιτήσεις του Ταμείου έως 31-12-2013  

v. Ψηφιοποίηση του κοινού φυσικού αρχείου του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ έως 30-09-2008 

και του τ. ΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ έως 31-12-2013 

16. Ψηφιακός μετασχηματισμός – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πεπραγμένα – 

προτάσεις)  

17. Δαπάνες λειτουργίας ετών 2014 -2022 (αποθεματικό κεφάλαιο εξόδων λειτουργίας και 

διαχείρισης).  

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Διευκρινίσεις – Αποφάσεις – Ψηφοφορίες 

 

Συντονιστής της Γενικής Συνέλευσης έχει οριστεί ο κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, Εντεταλμένος 

Σύμβουλος Διοίκησης & Επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ. 

 

 Βάσει του άρθρου 21, παρ. 2α του Καταστατικού, στη Β΄ Γενική Συνέλευση «…πρέπει να 

είναι παρόντα το 1/20 των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους…» 

Σε περίπτωση μη απαρτίας και στη Β΄ Γενική Συνέλευση, συγκαλείται Γ΄ Γενική 

Συνέλευση την ίδια ημέρα, στο ίδιο μέρος και ώρα 09:30 με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

ως ανωτέρω, η οποία θα διεξαχθεί βάσει του άρθρου 21, παρ. 2α, εδ. 3 του Καταστατικού.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, στις διαδικασίες και 

τη λήψη αποφάσεων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού και του Κεφ. 6 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει τις 

εισφορές τους, έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο κατά το χρόνο διεξαγωγής της 

Γενικής Συνέλευσης και παρευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της.  Το πρόγραμμα της Γενικής 

Συνέλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου, www.tayfe.gr. 



Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 20 του 

Καταστατικού, έχει και ως στόχο την ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων μελών για τα σημαντικά 

και ουσιώδη ζητήματα του Ταμείου και ειδικότερα για τα οικονομικά στοιχεία, την πορεία των 

εσόδων, των παροχών και των επενδύσεων, την αναλογιστική έκθεση σχετικά με τη διαχρονική 

βιωσιμότητά του, τους κατευθυντήριους άξονες του 5ετούς σχεδίου δράσης, κλπ. 

Με βάση την πανελλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διασπορά των 

ασφαλισμένων μελών μας σε όλη την επικράτεια, αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία που καθιστά 

αδύνατη την προσέλευση των 27.000 περίπου ενεργών ασφαλισμένων μας με φυσική παρουσία 

στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη απευθείας ενημέρωσης των ασφαλισμένων, αποφάσισε από το έτος 2018 την καθολική 

ενημέρωσή τους μέσω ειδικού εντύπου ή ενημερωτικών δελτίων μέσω e-mail, και από το 2020 να 

κάνει χρήση και της τεχνολογίας μέσω live streaming. 

 Βάσει του άρθρου 20, παρ. 6 του Καταστατικού «Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος 

τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.».  Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να 

προβούν σε προεγγραφή, προκειμένου να ταυτοποιηθούν εγκαίρως από τις υπηρεσίες του Ταμείου 

και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους εισηγητές στη Γενική Συνέλευση είτε 

διαδικτυακά μέσω live streaming είτε με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της ΓΣ.  

Λόγω των ανωτέρω αλλά και της συνέχισης της πανδημίας του covid-19, δύναται να 

παρευρεθεί στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μόνο συγκεκριμένος αριθμός 

ασφαλισμένων και συμμετεχόντων.  

Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, πριν την είσοδό τους στην αίθουσα της Γενικής 

Συνέλευσης, θα πρέπει να επιδείξουν το QR code, το οποίο θα τους έχει αποσταλεί στο email τους, 

εφόσον έχουν κάνει προεγγραφή, πληρούν τις προυποθέσεις του Καταστατικού και του ΕΚΛ και 

έχουν επιλεχθεί με σειρά προτεραιότητας, μέχρι τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό χωρητικότητας της 

αίθουσας.   

Οι οδηγίες προεγγραφής για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayfe.gr και στην πλατφόρμα https://tayfe.wearelive.today, καθώς 

επίσης, θα αποσταλούν και σε όσους ασφαλισμένους έχουν απογραφεί και μας έχουν 

γνωστοποιήσει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις (e-mail). 

Όσοι ασφαλισμένοι παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Γενική Συνέλευση θα έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες της ΓΣ, να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους ή ό,τι άλλο 

προκριθεί από το ΔΣ ή το Προεδρείο της ΓΣ στο e-mail gs@tayfe.gr ή στο chat box του live 

streaming και ανάλογα με την τεχνική δυνατότητα και ασφάλεια σε συνδυασμό και με τις 

καταστατικές υποχρεώσεις.  Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης και ανάλογα με τον αριθμό των 

ερωτήσεων, θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις με βάση το πρόγραμμα, όπου θα διατεθεί ικανός 

χρόνος.  Σε περίπτωση που τα ερωτήματα είναι αρκετά και η απάντησή τους στο πλαίσιο της ΓΣ 

δυσχερής, οι απαντήσεις των υπολειπομένων ερωτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Ταμείου www.tayfe.gr το προσεχές διάστημα. 

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ασφαλισμένων σε αυτήν την κορυφαία 

διαδικασία για το Ταμείο μας, ενισχύει την αμφίδρομη και απευθείας ενημέρωση και την 

κατανόηση αρκετών ζητημάτων για την πορεία και τη λειτουργία του Ταμείου, τα δικαιώματα και 

τις υποχρέωσεις των μελών, καθώς και γενικότερα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, και 

προάγει το διάλογο και την εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος του Ταμείου και των 

ασφαλισμένων μελών του. 

 

http://www.tayfe.gr/
https://tayfe.wearelive.today/
mailto:gs@tayfe.gr
http://www.tayfe.gr/


Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, λόγω και της πανδημίας του Covid-19, θα 

τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

εντεταλμένων οργάνων του, για την προστασία των συμμετεχόντων και γενικότερα της δημόσιας 

υγείας, καθώς επίσης και για την εύρυθμη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. 

 


