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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Επωνυμία Ασφαλιστικού Ταμείου

Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα
Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

998146360

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

Α΄Αθηνών

Οδός – Αριθμός

Βερανζέρου 48

Ταχ. Κώδικας

104 38

Πόλη

Αθήνα

Νομός

Αττικής

Αριθμός
Τηλέφωνου

2105276980

e-mail

hr@tapasa.gr

Ιστότοπος

www.tapasa.gr

Διεύθυνση
Έδρας

Έτος ίδρυσης
Ιδρυτικός νόμος

2008
ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α’)
ν.4760/20 (ΦΕΚ 247 Α’)
Φορέας Πρόνοιας & Υγείας

Κύριος Κλάδος δραστηριότητας

Σύνολο εργαζομένων (με οργανική θέση στο
Ταμείο και αποσπασμένοι).

(χορήγηση Εφάπαξ Χρηματικών Βοηθημάτων –
Προσωπικών Δανείων Εκτάκτων Αναγκών Οικονομική Ενίσχυση του ν.826/78 –
Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας)
Εκατόν έντεκα (111) υπάλληλοι καθώς και ο
Πρόεδρος Δ.Σ.
και ο Νομικός Σύμβουλος

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Ονοματεπώνυμο

ΚΟΥΚΑΡΗΣ Παντελής

Βαθμός

Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδικότητα

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διεύθυνση

Οδός – Αριθμός

Βερανζέρου 48

Επικοινωνίας

Πόλη

Αθήνα

Ταχ. Κώδικας

104 38

Αριθμός Τηλεφώνου

210 5276791 – 210 5276990

e-mail

president@tapasa.gr
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1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Ονοματεπώνυμο

ΦΕΓΓΑΡΑ Αικατερίνη

Βαθμός

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδικότητα

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών

Διεύθυνσ
η
Επικοινων
ίας

Οδός – Αριθμός

Βερανζέρου 48

Πόλη

Αθήνα

Ταχ. Κώδικας

104 38

Αριθμός Τηλεφώνου

2105276780

e-mail

finadmin@tapasa.gr

1.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟ ΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Το έτος 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3655/08, συστάθηκε, ως Ασφαλιστικός
Φορέας και Ν.Π.Δ.Δ., το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», αποτελούμενο από τους Κλάδους (α) Επικουρικής Ασφάλισης,
(β) Πρόνοιας και (γ) Υγείας και υπαγόμενο, αρχικά, στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
Στην συνέχεια, το έτος 2013, υπό τις διατάξεις του άρθρου 4, του ν. 4142/2013 (Α' 83), όλες οι
σχετικές με το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας μεταφέρθηκαν στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Δύο έτη αργότερα, υπό τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Ε’ του ν.4336/15 από 01/09/2015 οι Τομείς
Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (νυν e-ΕΦΚΑ) και πλέον, διέπονται από τις διατάξεις της
νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία.
Την 11-12-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4760/20 (Φ.Ε.Κ. 247, τ.Α’),
«Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», με τον οποίο ο Φορέας μας, εκτός των άλλων,
μετονομάστηκε από Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και επήλθαν αλλαγές στην οργανωτική δομή
(οργανόγραμμα) και τη σύνθεση του Δ.Σ.
Με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-γ’ από 27-01-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β
542) τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Ταμείου
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).
Με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-η΄ από 15-02-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β
696) μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες σε όργανα του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).
Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτείται από δύο (2) κλάδους. (Α) τον Κλάδο Πρόνοιας και (Β) τον Κλάδο Υγείας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).
Στον Κλάδο Πρόνοιας έχουν ενταχθεί τρείς (3) Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια
έκαστος. Συγκεκριμένα (α) ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), (β) ο Τομέας Πρόνοιας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και (γ) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
Επιπλέον, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), υπό τις διατάξεις του άρθρου 137 του ν.
4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄), μεταφέρθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός που συστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.
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1 του ν. 826/1978 (Α΄194). Σημειώνεται ότι όπου στο ν. 826/1978 αναφέρεται «Επικουρικό Ταμείο
Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.)» νοείται εφεξής Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.
/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)».
Αντικείμενο δραστηριότητας του Ταμείου
Κύριος σκοπός των ενταχθέντων Φορέων στο Ταμείο, σύμφωνα με τις Καταστατικές τους Διατάξεις και την
ισχύουσα νομοθεσία, είναι η χορήγηση:
α. Εφάπαξ βοηθημάτων ή επιστροφής κρατήσεων (Τομείς πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ).
β. Προσωπικών Δανείων Εκτάκτων Αναγκών (Τομείς Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ).
γ. Λοιπών βοηθημάτων (Ειδικός Λογαριασμός του ν.826/78, όπως τροποποιηθείς ισχύει, από τον
Τ.Π.ΑΣ.).
ε. Παροχών Υγείας (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).
Διοικητική Διάρθρωση του Ταμείου
Διοικητικά, σύμφωνα με τον ν.3655/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4760/2020, οι
Υπηρεσίες του Ταμείου, διαρθρώνονται στις ακόλουθες Οργανικές Μονάδες:
 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών
 Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
 Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
 Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ.
όπου:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα Τμήματα:
α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών.
γ) Τμήμα Λογιστηρίου.
δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
και
Η Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών διαρθρώνεται στα Τμήματα:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ..
Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ..
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας.
Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων.
Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Η δε διοίκηση του Ταμείου, σύμφωνα με τον ν.3655/08 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4760/20 ασκείται
από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι 3ετής.
Με την υπ’ αριθ. 8000/28/1-β΄ από 17-02-2020 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, «Διορισμός
Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
8000/28/1-θ΄ από 28-12-2020 ομοία, (ΑΔΑ: 6Β6Β46ΜΤΛΒ-53Ο), η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. λήγει στις
26/02/2023.
Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από τους :
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Πίνακας 1: Σύσταση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ΚΟΥΚΑΡΗΣ Παντελής του
Γεωργίου

1 εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικός Διευθυντής ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ
Δημήτριος του Βασιλείου

Ταξίαρχος ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Χαράλαμπος
του Βασιλείου
Αστυνομικός Διευθυντής ΛΙΑΡΟΣ
Δημοσθένης του Αθανασίου

1 εκπρόσωπος του Π.Σ.

Αντιπύραρχος ΑΡΒΥΘΑΣ Ευάγγελος του
Θωμά

Αντιπύραρχος ΤΕΤΩΡΟΣ Μιχαήλ του
Δημητρίου

1 εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Υπαστυνόμος Β’ ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ Ευάγγελος
του Νικολάου

Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ΔΕΛΗΔΑΚΗΣ Κων/νος του Κων/νου

1ος εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ανθυπαστυνόμος ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος του
Νικολάου

Ανθ/μος ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ Ελένη του
Ανδρέα

2ος εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Υπαστυνόμο Α’ ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Γεώργιος του
Άγγελου

Υπαστυνόμος Β’ ΤΖΙΜΑΣ
Νικόλαος του Σπυρίδων

1 εκπρόσωπος της Π.Ο.Π.Π.Υ.Δ.Τ.

ΚΟΛΟΒΟΥ Μαργαρίτα του Δημητρίου

ΠΑΛΑΖΗ Αναστασία του Βασιλείου

1 εκπρόσωπος της Π.Ο.Α.Ε.Φ.

Αστυφύλακας ΣΚΙΑΔΑΣ Δημήτριος του
Φαίδωνα

Αστυφύλακας ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Γεώργιος του Θεοδώρου

1 εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Πυρονόμος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του
Γεωργίου

Πυρονόμος ΣΑΛΗΣ Γεώργιος του
Δημητρίου

1 εκπρόσωπος των συνταξιούχων
της ΕΛ.ΑΣ.

Υποστράτηγος ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Αστυνόμος Α’ ε.α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Ιωάννης του Παναγιώτη

1 εκπρόσωπος της Γ.Γ.Κ.Α.

ΜΠΕΚΑ Κυριακή του Αναστασίου

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του
Παντελή

1.5. ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝ ΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Το Ταμείο έχει στελεχωθεί από 98 Αστυνομικούς και Πολιτικούς Υπάλληλοι, που φέρουν οργανική
θέση στο Φορέα και από 2 Αστυνομικούς (κατώτεροι) που υπηρετούν με απόσπαση. Οι ανωτέρω
είναι μόνιμο προσωπικό του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τέλος, έχουν διατεθεί 11 Υπάλληλοι
του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος, ως μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στο Ταμείο είναι εκατόν έντεκα (111). Στον αριθμό αυτό δεν
συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος Δ.Σ. και ο Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου.
Πίνακας 2: Περιγραφική αποτύπωση των υπηρετούντων στο Ταμείο εργαζομένων ανά κατηγορία και διοικητική θέση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αστυνομικοί
Γενικών
Καθηκόντων
Αστυνομικοί
Ειδικών
Καθηκόντων
Ένστολο
προσωπικό
Πυροσβεστικού
Σώματος
Πολ. Υπάλληλοι
Α.Ε.Α.
α. Κατηγορίας ΠΕ
β. Κατηγορίας ΔΕ
γ. Κατηγορίας ΤΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

Δ/ΝΤΕΣ

69

3

1

14

6

-

8

2

1

-

-

3
4
-
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Πολ. Υπάλληλοι
Α.Π.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ

-

-

-

0

98

11

2

111

Πίνακας 3: Περιγραφική αποτύπωση των υπηρετούντων στο Ταμείο εργαζομένων ανά ηλικία (σε έτη).

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

<30

30-40

40-50

50-60

60

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2

44

44

19

2

111

Στην ανωτέρω δύναμη του Ταμείου μας συγκαταλέγονται είκοσι ένα (21) υπάλληλοι που έχουν
αποσπαστεί/διατεθεί σε άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή λοιπά
Υπουργεία. Συγκεκριμένα :


Δέκα (10) Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας [πέντε (5) Γενικών Καθηκόντων και πέντε (5)
Ειδικών Καθηκόντων].



Οχτώ (8) κατώτεροι Αστυνομικοί υπάλληλοι.



Τρεις (3) Πολιτικοί υπάλληλοι/Α.Ε.Α..

Τέλος, όσο αφορά το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτό υπηρετεί με διάθεση
στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ενώ κατέχει οργανική θέση στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
1.6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Με απόφαση του Προέδρου του Ταμείου, ορίζεται η Εσωτερική Λειτουργία αυτού και η κατανομή
των αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Οι απαιτήσεις του ασφαλιστικού χώρου και η εξειδικευμένη
γνώση, που αναγκαία πρέπει να υφίσταται προκειμένου οι εργασίες του Ταμείου να εκτελούνται
αποτελεσματικά, προϋποθέτουν ότι η κατάρτιση του προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες του
επιβάλλεται να εμπεριέχουν οπωσδήποτε σχετικές με το αντικείμενο του σπουδές. Προς την
κατεύθυνση αυτή στοχεύει ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός διαχείρισης των ανθρωπίνων
πόρων του Ταμείου.
Ήδη, μεταξύ των υπηρετούντων σήμερα στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. υπαλλήλων, είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι
ανωτέρων ή ανωτάτων Οικονομικών και Νομικών Σχολών. Επίσης, ορισμένοι υπάλληλοι τυγχάνουν
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης. Το εν λόγω
προσωπικό, λόγω της κτηθείσας εμπειρίας, της εξαιρετικής εξ αντικειμένου αξιολογουμένης
επίδοσης, αλλά και του γνωστικού κατεχομένου επιπέδου, θα πρέπει να αποτελέσει κατηγορία
προσωπικού μακράς παραμονής στο Ταμείο.
Γίνεται μνεία ότι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν σήμερα
πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ όλου του φάσματος του επιστημονικού επιστητού, στην εμβέλεια του οποίου
συμπεριλαμβάνεται και η Οικονομική, Λογιστική Αναλογιστική – Ασφαλιστική, Πληροφορική και
Νομική επιστήμη, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σταδιακά στη σημαντική στελέχωση του Ταμείου
με εξειδικευμένο προσωπικό που θα διαθέτει γνωστική επάρκεια ικανή να ανταποκριθεί στο
ιδιόμορφο Οικονομικό – Ασφαλιστικό αντικείμενο του Ταμείου.
Σε κάθε περίπτωση βασική και κύρια στόχευση της Διοίκησης του Φορέα μας είναι η διαρκής
επιμόρφωση του προσωπικού, προκειμένου αυτό να αποκτήσει την αναγκαία εξειδίκευση για την
αντιμετώπιση του ιδιότυπου χαρακτήρα του Οργανισμού, ως οικονομικού φορέα και της
ιδιομορφίας του ασφαλιστικού αντικειμένου. Μέρος της μετεκπαίδευσής του δύναται να
υλοποιείται μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) αλλά
και μέσω της συμμετοχής του σε Ημερίδες – Συνέδρια κ.λπ.. Είναι αυτονόητο ότι ο διαρκής στόχος
εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, στο πλαίσιο νέων τεχνογνωσιών,

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Σελίδα 7 από 43

πληροφορικής και κοινωνίας της πληροφορίας, απαιτεί διαρκή βελτίωση των γνώσεων, των
κατεχομένων δεξιοτήτων αλλά και όμοια αναβάθμιση αυτών.
1.7. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Αρχικά η κατ’ ουσίαν άσκηση εποπτείας του Ταμείου (Διοικητικός – Οικονομικός – Νομοθετικός
έλεγχος), πραγματοποιούνταν από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (βάσει του Π.Δ. 368/97).
Ωστόσο, από την 09-04-2013, με τη δημοσίευση του ν.4142/13, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), ως
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, τελεί υπό την εποπτεία του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. στ’ του ν. 4249/14 η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Επιτελικού Σχεδιασμού, μέσω της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης, είχε εκ μέρους του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη την εποπτεία επί του Ταμείου.
Πλέον κατά τα προβλεπόμενα στην περ. ιδ’, της παρ. 4, του αρ. 2, του υπ’ αριθ. 62/2019 Π.Δ. με
θέμα «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας,
Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων»
(Α’ 101) η εποπτεία ασκείται από το Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης, αναφορών και
Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
2.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Έπειτα από:
α. την υπαγωγή του Ταμείου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, νυν
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (άρθ. 4 του Ν. 4142/13), τούτου εποπτευομένου στο εξής, ως
προς την Διοικητική, Οικονομική και Νομοθετική νομιμότητα από τον οικείο Υπουργό, μέσω της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (άρθ. 3 παρ. 2 περ. στ’
του ν.4249/14 και περ. ιδ’, της παρ. 4, του αρ. 2, του υπ’ αριθ. 62/2019 Π.Δ.),
β. τα νέα δεδομένα του ν.4336/15 (υπαγωγή του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.,
ακολούθως Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και νυν e-ΕΦΚΑ), και
γ. την γενόμενη επικαιροποίηση του ιδρυτικού Νόμου του Ταμείου (Ν.3655/08) μετά την έκδοση
του Ν.4760/20, με τον οποίο μετονομάστηκε ο Φορέας μας σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
δ. Σύσταση της Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων/Γ.Λ.Κ. (Εύρημα 1) προς τον Φορέα (Δ.Σ.) να
υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο πρόταση Οργανισμού λειτουργίας.
Το Ταμείο προέβη στην επικαιροποίηση του Π.Δ. και επανυποβολή αυτού, έπειτα από απόφαση του
Δ.Σ. προς την εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή για την προώθηση της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης,
με σκοπό την εναρμόνιση του εναπομείναντος διοικητικού σχήματος του Ταμείου (Κλάδος Πρόνοιας,
Κλάδος Υγείας, κοινά Τμήματα, Δ.Σ.), για την επίτευξη της βέλτιστης και αποτελεσματικής διοικητικής
και οικονομικό-λογιστικής λειτουργίας του. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
έτους 2022.

2.2 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών στοιχείων είναι η 31/10/2021.
2.2.1 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κλάδος Υγείας Υπ. Αστ. Πολ. (Κ.Υ.Υ.Α.Π)
Οικονομικό Στοιχείο

Αξία σε € την 31/10/2021

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*
Εθνική Τράπεζα

84.524.444,84 €
1.085.431,68 €

Τράπεζα της Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)

21.870.983,47 €

Συνολική αξία ακινήτων με βάση την αντικειμ. αξία **
Μετοχές

1.507.820,55 €
45.957,56 €

Σύνολο (1)

109.034.638,10 €

2.2.2 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας Πρόνοιας Αστυν/κών (Τ.Π.ΑΣ.)
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Οικονομικό Στοιχείο

Αξία σε € την 31/10/2021

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*
Εθνική Τράπεζα

110.052.539,75 €
5.706.615,88 €

Τράπεζα της Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)

136.675.724,65 €

Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)**

9.768.041,53 €

Μετοχές

7.330.286,17 €

Αμοιβαία ***

3.821.241,43 €

Ομόλογα Ελλ. Δημοσίου****

2.373.998,40 €
Σύνολο (2)

275.728.447,80 €

Αυτοτελές Γραφείου Ενσήμου
Οικονομικό Στοιχείο

Αξία σε € την 31/10/2021

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*
Εθνική Τράπεζα

13.045.263,49 €
249.445,14 €

Τράπεζα της Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)

7.650.171,05 €
Σύνολο (3)

20.944.879,68 €

Ειδικός Λογαριασμός Τ.Π.ΑΣ του Ν.826/78
Οικονομικό Στοιχείο

Αξία σε € την 31/10/2021

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*

1.036.541,19 €

Εθνική Τράπεζα

191.719,33 €

Τράπεζα της Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)

655.505,13 €
Σύνολο (4)

1.883.765,65 €

Τομέας Πρόν. Υπαλ. Αστ. Πολ. (Τ.Π.Υ.Α.Π.)
Οικονομικό Στοιχείο
Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα της Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)
Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)**

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αξία σε € την 31/10/2021
72.676.793,55 €
3.206.816,67 €
57.594.058,12 €
406.896,88 €
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Μετοχές

76.609,84 €
Σύνολο (5)

133.961.175,06 €

Τομέας Πρόν. Υπαλ. Πυρ. Σώμ. (Τ.Π.Υ.Π.Σ.)
Οικονομικό Στοιχείο

Αξία σε € την 31/10/2021

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*

31.278.109,30 €

Εθνική Τράπεζα

2.238.801,66 €

Τράπεζα Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)

27.029.980,34 €
Σύνολο (6)

60.546.891,30 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

Οικονομικό Στοιχείο

Αξία σε € την 31/10/2021

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97*

312.613.692,12 €

Εθνική Τράπεζα

12.678.830,36 €

Τράπεζα Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)

251.476.422,76 €

Ακίνητα **

11.682.758,96 €

Μετοχές

7.452.853,57 €

Ομόλογα ****

2.373.998,40 €

Αμοιβαία***

3.821.241,43 €

*
**
***
****

ΣΥΝΟΛΟ (2+3+4+5+6)
602.099.797,60 €
Με βάση το τελευταίο διαθέσιμο αντίγραφο Κίνησης Μερίδας της ΤτΕ, πλην της Τρέχουσας
Τιμής Μεριδίου
Αξία προκύπτουσα από Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α 2021
Με βάση τα Ενημερωτικά Σημειώματα των Α.Ε.Δ.Α.Κ
Με βάση την από 31-10-2021 Κατάσταση Χαρτοφυλακίου της ΤτΕ

2.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α. ΜΕΤΟΧΕΣ*
α. Τραπεζών Δημόσιου Τομέα

Α/Α

Τίτλος
Τράπεζας

Σύμβολο

Αριθμός
Μετοχών

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Α.Χ.Ε.

Αξία Κτήσεως

Αξία σε Τρέχ.

Σελίδα 11 από 43

1

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΤΕ

19.000

0,00

787.372,15 €

0,00 €

2

ΤΡΆΠΕΖΑ
ΕΛΛΆΔΟΣ

ΕΛΛ

125.652

16,9

82.259,50 €

2.123.518,80 €

3

ΕΘΝΙΚΉ
ΤΡΆΠΕΖΑ

ΕΤΕ

1.179

2,72

18.853.667,24 €

3.206,88 €

4

ΤΑΧ.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΤ

35.262

0,01

285.622,20 €

352,62 €

19.221.548,94 €

2.127.078,30 €

Σύνολο (α)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)
β. Λοιπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και άλλων Ανωνύμων Εταιριών
Α/Α

Τίτλος Τράπεζας

Σύμβολο

1

ALPHA BANK

ΑΛΦΑ

33.262

1,0985

4.151.876,85 €

36.538,31 €

ΕΕΕ

15.750

29,7

136.490,40 €

467.775,00 €

2

COCA COLA
HELLENIC
BOTTLING CO
AG
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
Α.Ε.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

45.789

1,382

305.149,74 €

63.280,40 €

4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΛΠΕ

200.000

5,96

1.597.715,52 €

1.192.000,00 €

5

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΙΝΤΚΑ

37.774

1,994

1.399.700,31 €

75.321,36 €

6

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛ

43.540

15,77

516.390,33 €

686.625,80 €

7

Ο.Τ.Ε.

ΟΤΕ

146.390

15,3

2.570.029,89 €

2.239.767,00 €

8

ΤΙΤΑΝ

ΤΙΤΚ

29.460

15

557.804,88 €

441.900,00 €

11.235.157,92 €

5.203.207,87 €

3

Αριθμός
Μετοχών

Α.Χ.Ε.

Αξία Κτήσεως

Σύνολο (β)

Αξία σε Τρέχ.

* Με βάση την από 31-10-2021 κατάσταση χαρτοφυλακίου από τον θεματοφύλακα, πλην
της Αξίας Κτήσης που καταχωρείται με επιφύλαξη.

ΣΥΝΟΛΑ (α+β):

30.456.706,86 €

7.330.286,17 €

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)

Α/Α

Τίτλος
Τράπεζας

Σύμβολο

Αριθμός
Μετοχών

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Α.Χ.Ε.

Αξία Κτήσεως

Αξία σε Τρέχ.
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1

ΕΛΛΗΝ.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ*

ΕΛΠΕ

7.711

5,96 €

Σύνολο

54.131,22 €

45.957,56 €

54.131,22 €

45.957,56 €

* Με βάση την από 31-03-2021 κατάσταση χαρτοφυλακίου από τον θεματοφύλακα, πλην
της Α.Χ.Ε. με αποτίμηση 31-10-2021.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ [Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην ΕΤΥΑΠ)]
Α/Α

1

Τίτλος Τράπεζας

Σύμβολο

ΕΛΛΗΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ*

ΕΛΠΕ

Αριθμός
Μετοχών
12.854

Α.Χ.Ε.

Αξία Κτήσεως

5,96 €

Σύνολο

Αξία σε
Τρέχ.

90.235,08 €

76.609,84 €

90.235,08 €

76.609,84 €

* Με βάση την από 31-03-2021 κατάσταση χαρτοφυλακίου από τον θεματοφύλακα, πλην
της Α.Χ.Ε. με αποτίμηση 31-10-2021.
Β. ΟΜΟΛΟΓΑ*
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Α/Α

Είδος

Εκδότης /
Έκδοση

Λήξη

Θεματο
φύλακα
ς

1

GR0128010676

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2023

ΤτΕ

90.000,00 €

94.464,00 €

2

GR0128011682

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2024

ΤτΕ

90.000,00 €

97.470,00 €

3

GR0128012698

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2025

ΤτΕ

90.000,00 €

100.188,00 €

4

GR0128013704

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2026

ΤτΕ

90.000,00 €

101.970,00 €

5

GR0128014710

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2027

ΤτΕ

90.000,00 €

104.526,00 €

6

GR0133006198

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2028

ΤτΕ

96.000,00 €

113.481,60 €

7

GR0133007204

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2029

ΤτΕ

96.000,00 €

114.355,20 €

8

GR0133008210

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2030

ΤτΕ

96.000,00 €

115.334,40 €

9

GR0133009226

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2031

ΤτΕ

96.000,00 €

116.467,20 €

10

GR0133010232

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2032

ΤτΕ

96.000,00 €

118.531,20 €

11

GR0138005716

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2033

ΤτΕ

96.000,00 €

122.083,20 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ον. Αξία

Τρέχουσα
Αξία
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12

GR0138006722

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2034

ΤτΕ

96.000,00 €

123.206,40 €

13

GR0138007738

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2035

ΤτΕ

96.000,00 €

124.233,60 €

14

GR0138008744

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2036

ΤτΕ

96.000,00 €

126.681,60 €

15

GR0138009759

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2037

ΤτΕ

96.000,00 €

129.120,00 €

16

GR0138010765

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2038

ΤτΕ

96.000,00 €

130.502,40 €

17

GR0138011771

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2039

ΤτΕ

96.000,00 €

131.808,00 €

18

GR0138012787

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2040

ΤτΕ

96.000,00 €

133.017,60 €

19

GR0138013793

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2041

ΤτΕ

96.000,00 €

134.140,80 €

20

GR0138014809

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

24/02/2042

ΤτΕ

96.000,00 €

135.235,20 €

1.890.000,00 €

2.366.816,40 €

1.890.000,00 €

7.182,00 €

Σύνολο

Τίτλοι με λογιζόμενη Αξία
1

GRR000000010

ΕΛΛΗΝ.
ΔΗΜ.

15/10/2042

ΤτΕ

Συνολική Αξία επενδύσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος

2.373.998,40 €

* Με βάση την από 31-10-2021 Κατάσταση Χαρτοφυλακίου της ΤτΕ

Γ. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ*
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)
Α/Α

Ονομασία

Θεματοφύλακας

Μερίδια

1

ALPHA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΤΟ
Classic

ALPHA ASSET
MANAGEMENT
ΑΕΑΔΑΚ

70.575,814

14,2831

733.675,72 €

1.008.041,409 €

2

ΔΗΛΟΣ
ΜΙΚΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ Asset
Management
ΑΕΔΑΚ

58.053,382

15,4504

1.408.657,38 €

896.947,973 €

3

ALPHA
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Classic

ALPHA ASSET
MANAGEMENT
ΑΕΑΔΑΚ

111.177,224

5,1627

312.886,06 €

573.974,654 €

4

INT/CAN
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

E.F.G. ΑΕΔΑΚ

27.767,270

19,4653

528.246,52 €

540.498,241 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Καθαρή
τιμή

Αξία Κτήσεως

Αξία σε Τρέχ.
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ΜΙΚΤΟ
5

METLIFE
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΜΙΚΤΟ

METLIFE ΑΕΔΑΚ

6.620,540

16,9891

146.735,14 €

112.477,016 €

6

METLIFE
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛ

METLIFE ΑΕΔΑΚ

7.911,820

10,6103

55.078,13 €

83.946,784 €

7

ALPHA BLUE
CHIPS
ΕΛΛΗΝΙΚΟΜ
ΕΤΟΧΙΚΟ
Classic

ALPHA ASSET
MANAGEMENT
ΑΕΑΔΑΚ

12.114,692

10,5402

293.470,29 €

127.691,277 €

8

ΔΗΛΟΣ BLUE
CHIPS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΣ.

ΕΘΝΙΚΗ Asset
Management
ΑΕΔΑΚ

31.037,065

4,0323

645.634,63 €

125.150,757 €

9

INT/CAN
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ

E.F.G. ΑΕΔΑΚ

10.565,098

10,1323

443.421,70 €

107.048,742 €

5.549,103

44,235

326.570,80 €

245.464,571 €

4.894.376,37 €

3.821.241,425 €

10
TRITON
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚ
Ο ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

TRITON ASSET
MANAGEMENT
ΑΕΔΑΚ

Συνολική Αξία:

* Με βάση τα Ενημερωτικά Σημειώματα των Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Δ. Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ 7211 "Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021
ΤΠΥΑΠ
ΤΠΑΣ
ΤΠΥΠΣ

1.670.000,00 €
2.750.000,00 €
2.000.000,00 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01/01/2021-31/10/2021
1.548.354,59 €
2.684.278,70 €
1.787.854,27 €

2.4 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Συνολικά το Ταμείο απαριθμεί έξι (6) ακίνητα και τρία (3) οικόπεδα, εκ των οποίων, στο ένα (1)
στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Ταμείου, τo ένα (1) χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος των
αρχείων, τρία (3) ακίνητα χρήζουν επισκευής, δύο (2) οικόπεδα έχουν μισθωθεί και το άλλο έχει
παραχωρηθεί στις παιδικές εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα και ένα (1) ακίνητο
είναι ελεύθερο και δυνητικά προς εκμετάλλευση.
Αναλυτικά η ακίνητη περιουσία ανά Τομέα έχει ως ακολούθως:

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)
1.

Ακίνητο: Ιουλιανού 36 (ΑΤΑΚ : 01058708840)

Πρόκειται για κτίριο τεσσάρων (4) ορόφων επί της οδού Ιουλιανού αριθ. 36 του Δήμου Αθηναίων,
συνολικού εμβαδού 3.941,35 τ.μ., (σε τελευταία καταμέτρηση έτους 2006 της Πολ. Μηχανικού
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνης) επί οικοπέδου εμβαδού 1.067,62 τ.μ.. Κατασκευάσθηκε το έτος 1900,
αγοράσθηκε από το πρώην ΤΑΟΧ το έτος 1935 και έχει χαρακτηριστεί «ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ» (Φ.Ε.Κ.
1169/Δ/1987), σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων. Το εν λόγω ακίνητο από το έτος 1985 είναι ουσιαστικώς κενό (ανεκμετάλλευτο).
2. Ακίνητο : Γερανίου 41 (ΑΤΑΚ : 01058708970)
ου

Πρόκειται για οροφοδιαμέρισμα 3 ορόφου, επί της οδού Γερανίου 41, στον Δήμο Αθηναίων, με
εμβαδόν 161 τ.μ. και έτος αγοράς το 1967. Χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και χώρος
αρχείου.
3. Ακίνητο : Βουλής 16 (ΑΤΑΚ : 01058708946)
ου

Πρόκειται για διαμέρισμα 3 ορόφου, επί της οδού Βουλής 16, στον Δήμο Αθηναίων, με
εμβαδόν 90 τ.μ., και έτος αγοράς το 1951, το οποίο είναι ελεύθερο προς εκμετάλλευση.
4. Οικόπεδα : Πατησίων 91-93 (ΑΤΑΚ : 01058708823 και 01058708700)
Πρόκειται για δύο (2) αυτοτελή και συνεχόμενα οικόπεδα επί της οδού Πατησίων 91-93, τα οποία
περιήλθαν στην κυριότητα του Τ.Π.ΑΣ. το έτος 1939. Το αναγραφόμενο εμβαδόν των δύο (2)
οικοπέδων στα συμβόλαια αγοροπωλησίας, αναλύεται σε 1.212,55 τ.μ. και 1.237,50 τ.μ., αντίστοιχα,
ήτοι σύνολο 2.450,05 τ.μ.. Σε τελευταία καταμέτρηση (έτος 2006) της Πολ. Μηχανικού
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνης το συνολικό εμβαδόν ταυτοποιήθηκε σε 2.453,08 τ.μ.. Από το 1994 ο εν
λόγω χώρος εκμισθώνεται στην εταιρία «ΒΕΡΓΙΝΑ ΕΠΕ», ως υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων, έναντι
μισθώματος €8.166,75 ευρώ.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Π.Υ.Α.Π.)
1. Ακίνητο Βύσσης 6-8 (ΑΤΑΚ : 01058709041-3
ος
01058708647-5 όροφος)

ος

ο

ος

όροφος, 01058708890-4
ο

όροφος,

ο

Πρόκειται για δέκα εννέα (19) γραφειακούς χώρους στον 3 , 4 και 5 όροφο πολυκατοικίας της επί
της οδού Βύσσης 6-8, στον Δήμο Αθηναίων.
Αναλυτικότερα :
ο

o 9 γραφεία στον 3 όροφο (Γ1 έως και Γ9) συνολικού εμβαδού 146,53τ.μ., έτος αγοράς 1952.
ο

o 7 γραφεία στον 4 όροφο (Δ1 έως και Δ7) συνολικού εμβαδού 102,53τ.μ., έτος αγοράς 1953.
ο

o 3 γραφεία στον 5 όροφο (Ε1 έως και Ε3) συνολικού εμβαδού 54,99τ.μ., έτος αγοράς 1952.
Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες είναι κενές, ελλείψει μισθωτικού ενδιαφέροντος.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)
1. Ακίνητο Βερανζέρου 30 (ΑΤΑΚ : 01058708575)
ο

Πρόκειται για διαμέρισμα εμβαδού 42,65 τ.μ. στον τέταρτο (4 ) όροφο της πολυκατοικίας της οδού
Βερανζέρου αρ 30, στον Δήμο Αθηναίων και έτος κατασκευής 1974. Το εν λόγω διαμέρισμα είναι
κενό, ελλείψει μισθωτικού ενδιαφέροντος.
2. Ακίνητο Βερανζέρου 48
(ΑΤΑΚ:01058708962-υπόγειο,01058708567-υπόγειο, 01058709017-υπόγειο, 01058708516υπόγειο,01058709092-υπόγειο,01058709009-υπόγειο,01058708920-ισόγειο,01058709068-
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ος

ισόγειο,01058709050-ισόγειο,01058708743-ισόγειο,01058708954-1 όροφο,01058709033ος
ος
ος
ος
1 όροφος, 01058708663-1 όροφος, 01058708719-1 όροφος, 01058708524-2 όροφος,
ος
ος
ος
01058708751-2 όροφος,01058708612-2 όροφος,01058708815-2 όροφος, 01058708903ος
ος
ος
ος
3 όροφος, 01058708831-3 όροφος, 01058708727-3 όροφος, 01058708680-3 όροφος,
ος
ος
ος
01058708866-4 όροφος,01058708874-4 όροφος,01058708620-4 όροφος, 01058708559ος
ος
ος
ος
4 όροφος,01058708639,5 όροφος,01058708858,5 όροφος,01058708671,5 όροφος,010
ος
ος
ος
58708583-5 όροφος,01058708778-6 όροφος,01058708882-6 όροφος,01058708786ος
ος
ος
ος
6 όροφος,01058708760-6 όροφος,01058708735-7 όροφος,01058708604-7 όροφος,
ος
ος
01058708591-7 όροφος, 01058708532-7 όροφος )
Πρόκειται για 7όροφο κτίριο επί της οδού Βερανζέρου 48 συνολικού εμβαδού 1.810 τ.μ. (1.605τ.μ.
διαμερισμάτων–γραφείων και 205τ.μ. αποθήκες) με οριζόντιες ιδιοκτησίες (εκτός από ένα (1)
κατάστημα στο ισόγειο με δική του είσοδο) και έτος κατασκευής το 1969, στο οποίο στεγάζονται οι
Υπηρεσίες του Ταμείου.
3. Οικόπεδο Άγιο Ανδρέα (ΑΤΑΚ : 01058709113)
Πρόκειται για αγροτεμάχιο εμβαδού 2.539,38 τ.μ. στον Άγιο Ανδρέα Αττικής του Δήμου Νέας
Μάκρης Αττικής, στην περιοχή όπου βρίσκονται οι Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας.

2.5 ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Οι ανάγκες του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εξυπηρετούνται από το παρατιθέμενο μηχανογραφικό υλικό, δίκτυο και
λογισμικό, ως εξής:
Α. Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός
 Εκατόν δεκαπέντε (115) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ), με λειτουργικό σύστημα ‘Ms-Windows’,
οι οποίοι είναι πλήρως συνδεδεμένοι μεταξύ τους, στο ενιαίο δίκτυο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χωρισμένοι
σε εσωτερικά υποδίκτυα ανά διεύθυνση και τμήμα.
 Έξι (6) Η/Υ διασυνδεδεμένοι στο δίκτυο ‘Police-οn-line ‘ (POL) της Διεύθυνσης Πληροφορικής /
Α.Ε.Α..
 Εκτυπωτές / φωτοτυπικά.
 Θάλαμος Εξυπηρετητών (serverroom), ο οποίος φιλοξενεί ένα (1) τηλεφωνικό κέντρο, ένα (1)
‘server’ (Εξυπηρετητή), κατανεμητές (hubs), μεταγωγείς (switches), συσκευές αδιάλειπτης
παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) και δρομολογητές (routers).
Τα παραπάνω υποστηρίζονται και συντηρούνται, στο επίπεδο που αυτό είναι δυνατό, από το
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Επιπρόσθετα ο ‘server’ και το ενιαίο δίκτυό μας
υποστηρίζονται και από την εξειδικευμένη, στον τομέα αυτό, εταιρεία Computer Studio.
Β. Δίκτυο
Το Ταμείο διαθέτει καλωδιακή εγκατάσταση και όλοι οι υπολογιστές (εκτός αυτών που είναι
συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ‘POL’) είναι πλήρως συνδεδεμένοι στο ενιαίο domain (teapasa.local)
του δικτύου του, το οποίο υλοποιείται - υποστηρίζεται από τον ‘server’ μας . Όλοι οι χρήστες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών (το σύνολο του προσωπικού του Ταμείου) συνδέεται στο ενιαίο ‘domain’
με προσωπικούς κωδικούς. Το Ταμείο χρησιμοποιεί δύο γραμμές ‘VDSL’ (WIND) και μια γραμμή από
το ‘Σύζευξις’, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι ανάγκες για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μέσω έξι
(6) υπολογιστών το Ταμείο είναι διασυνδεδεμένο με το δίκτυο ‘Police-οn-line’ (POL) της Δ/νσης
Πληροφορικής του Α.Ε.Α.
Το Ταμείο μας διαθέτει σε λειτουργία ένα ισχυρό ‘server’, ο οποίος, υποστηρίζει την εφαρμογή
ενιαίου δικτύου για όλα τα Τμήματά του, διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του προς απόκτηση
πληροφοριακού συστήματος και συμβάλει καθοριστικά στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων του
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Ταμείου και τον εκσυγχρονισμό του Μητρώου Ασφαλισμένων – Ατομικών Μερίδων των εν ενεργεία
μετόχων αυτού.
Γίνεται μνεία ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνονται αυτοματοποιημένα αντίγραφα
ασφαλείας όλων των αρχείων που τηρούνται εντός του ‘server’, όλων των εφαρμογών που
λειτουργούν στις εικονικές μηχανές (virtual machines) καθώς και του ‘domain’ με δυνατότητα
ανάκτησης σε περίπτωση ανάγκης είτε συνολικά είτε συγκεκριμένων τμημάτων.
Τα παραπάνω υποστηρίζονται και συντηρούνται, στο επίπεδο που αυτό είναι δυνατό, από το
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Γ. Τηλεφωνικό κέντρο
Στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο, το οποίο αφενός συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση
του κόστους των επικοινωνιών τόσο μεταξύ των Τμημάτων του Φορέα όσο και με εκτός αυτού
Υπηρεσίες ή άτομα, αφετέρου παρέχει ποιοτικά αναβαθμισμένες δυνατότητες επικοινωνίας. Η
υποστήριξη του πραγματοποιείται, στο επίπεδο που αυτό είναι δυνατό, από το Αυτοτελές Τμήμα
Πληροφορικής.
Δ. Λογισμικές Εφαρμογές
Στον ‘server’ του Ταμείου μας λειτουργούν τα εξής λειτουργικά – λογισμικά:
 ‘Windows server edition’: χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ‘Server’.
 ‘Vmware ESXi’: υποστηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας «εικονικών μηχανών (virtualmachines)»
εντός του ‘server’. Με τον όρο «εικονική μηχανή» εννοείται η εξομοίωση ενός ξεχωριστού
υπολογιστή μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η «εικονική μηχανή» διαθέτει τις λειτουργίες
ενός φυσικού υπολογιστή (π.χ. εκτελεί ‘boot’, επανεκκίνηση και τερματισμό λειτουργίας), παρέχει
τη δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών συσκευών (π.χ. συσκευές ‘USB’, εκτυπωτές, ‘scanners’),
διαθέτει δικό της ‘BIOS’ ή ‘UEFI’, προϋποθέτει τη χρήση ‘drivers’ για την εξομοίωση της κάρτας
γραφικών και ήχου.
 ‘Veem Backup’: αναλαμβάνει την λήψη και την ανάκτηση αυτοματοποιημένων αντιγράφων
ασφαλείας (backup). Στο νέο Server λαμβάνονται αυτοματοποιημένα και προγραμματισμένα ανά
τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων, που τηρούνται εντός του
‘server’, όλων των εφαρμογών που λειτουργούν στις εικονικές μηχανές (virtualmachines) καθώς
και του ‘domain’ με δυνατότητα ανάκτησης σε περίπτωση ανάγκης είτε συνολικά είτε κατά
περίπτωση.
Επίσης, στο Ταμείο λειτουργούν οι παρακάτω μηχανογραφικές εφαρμογές:
 Πληροφοριακό σύστημα SOFT1.
 Εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης φορολογικής ενημερότητας. Η εφαρμογή λειτουργεί με
αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τα συστήματα της ΑΑΔΕ μέσω webservice το οποίο έχει
αναπτύξει και υποστηρίζει το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής.
 Στον Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
συμπληρωματικών παροχών υγείας της «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ»..

(Κ.Υ.Υ.Α.Π.)

λειτουργεί

εφαρμογή

 Στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. λειτουργεί εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (SOFT1) ενταγμένο στο υπό
υλοποίηση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
 Εφαρμογή, η οποία εξυπηρετεί την αποστολή οικονομικών στοιχείων, που καταχωρούνται σε
μηνιαία βάση από τους Τομείς του Ταμείου και η οποία έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
 Εφαρμογή, η οποία εξυπηρετεί την εκτύπωση βεβαιώσεων (για φορολογική χρήση) από τους
ασφαλισμένους μας μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου και η οποία έχει αναπτυχθεί και
συντηρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
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 Εφαρμογή για τη διαχείριση των δανείων που χορηγούνται μέσω των Τομέων του Κλάδου
Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
 Εφαρμογές του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής & Πληρωμών για τη διαχείριση
λογιστηρίου και μισθοδοσίας των εταιρειών «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» και «SYGLISIS».
Τα λογιστήρια των Τομέων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εξυπηρετούνται από τις ακόλουθες μηχανογραφικές
εφαρμογές:


Στον Τ.Π.Υ.Π.Σ., στο Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) και στο Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής & Πληρωμών λειτουργεί εφαρμογή της εταιρίας
«Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ».



Στον Τομέα Τ.Π.Υ.Α.Π. λειτουργεί εφαρμογή της εταιρίας «ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ».



Στον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. λειτουργεί εφαρμογή της εταιρίας «SINGULAR».



Στον Ειδικό Λογαριασμό λειτουργεί εφαρμογή της εταιρείας «ORIAN».



Οι τρείς (3) παραπάνω εφαρμογές μετά την πλήρη υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος
SOFT1, θα καταργηθούν.

Η λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών υποστηρίζεται, εκτός από εξωτερικές εταιρείες και από το
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του Ταμείου, όπου αυτό είναι δυνατό.
Ε. Ιστοσελίδα
Στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. λειτουργεί αναβαθμισμένη ιστοσελίδα (www.tapasa.gr) η οποία αποτελεί μέσο
αμφίδρομης και διαδραστικής επικοινωνίας του Φορέα μας με τους πολίτες και έχει αναπτυχθεί από
το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής. Μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα
ενημέρωσης των ετήσιων απολαβών των μετόχων του, για φορολογική χρήση.
ΣΤ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής δημιουργήθηκαν για τις οργανικές μονάδες
του Ταμείου διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής onoma@tapasa.gr. Οι εν λόγω
διευθύνσεις εξυπηρετούν την ανταλλαγή μη ευαίσθητων δεδομένων και την επικοινωνία των
Τμημάτων/Αυτοτελών Γραφείων του Ταμείου τόσο μεταξύ τους όσο και με λοιπούς φορείς (π.χ.
Υπουργεία, Στατιστική Αρχή, Ασφαλιστικά Ταμεία) καθώς και με τα συναλλασσόμενα μέρη.
Ζ. Πολιτική ασφαλείας πληροφοριών & πληροφοριακών συστημάτων
Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του Ταμείου έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη εγγράφου με
βασικούς κανόνες Πολιτικής Ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται / εφαρμόζονται από το
προσωπικό του Ταμείου, προκειμένου η καθημερινή τους εργασία με τη χρήση Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (Η/Υ) να είναι ασφαλής. Το συγκεκριμένο έγγραφο τελεί υπό την επικύρωση προσαρμογή σύμφωνα με την νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα GDPR και με τις
νέες διαδικασίες που -κατά περίπτωση- εφαρμόζονται ή θα λειτουργήσουν στο Ταμείο στο πλαίσιο
του τριετούς σχεδίου αναβάθμισής του. Το Ταμείο μας είναι πλήρως προσαρμοσμένο στη νέα
ευρωπαϊκή οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα ‘GDPR’ σε συνεργασία με την εταιρεία
‘Computerstudio’. Τέλος, το Ταμείο μας διαθέτει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για τα
προσωπικά δεδομένα, Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων ‘DPO’ την κα ΤΟΚΑΝΗ Ιλιάνα.

2.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕ ΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Παρατίθεται πίνακες στους οποίους εμφαίνονται η πενταετή καταγραφή εσόδων και εξόδων.
(*) Σημειώνεται ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ισολογισμοί της τελευταίας πενταετίας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Σελίδα 19 από 43

Εικόνα 1 : Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Τ.Π.ΑΣ.

Εικόνα 2: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Τ.Π.Υ.Α.Π.

Εικόνα 3: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Τ.Π.Υ.Π.Σ.

Εικόνα 4: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Κ.Υ.Υ.Α.Π.
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Εικόνα 5: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Ειδ. Λογαριασμού Ν.826/1978.

Εικόνα 6: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) της Οικον. Διαχείρισης.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕ ΛΙΞΕΙΣ
Πίνακας 4: Δημογραφικές Εξελίξεις του πλήθους των ενεργών μετόχων και του πλήθους των αποχωρήσεων από το Ταμείο
ανά Τομέα για την πενταετία 2015-2020.

Μέτοχοι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Τ.Π.ΑΣ.

36.822

37.330

39.200

36.157

38.272

37.855

Τ.Π.Υ.Α.Π.

17.683

17.588

18.502

17.152

17.979

17.912

Τ.Π.Υ.Π.Σ.

8.870

8.993

12.013

11.204

11.099

11.104

Κ.Υ.Υ.Α.Π. (άμεσα ασφαλ/νοι)

17.397

17.397

18.496

17.138

20.626

21.106

Κ.Υ.Υ.Α.Π. (έμμεσα ασφαλ/νοι)

21.562

22.868

22.868

22.745

22.250

26.075

ΕΙΔ. ΛΟΓ. Ν.826/1978

36.854

37.362

39.232

36.189

38.304

38.255

Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία των ενταχθέντων Φορέων στο Ταμείο μας, προκύπτει ότι υπήρξε ομαλή εισροή και
εκροή των μετόχων.

Εικόνα 7: Πλήθος εξερχόμενων και εισερχόμενων ασφαλισμένων ανά Τομέα κατά το 2021

 Σημειώνεται ότι για το έτος 2022 δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη από τον Φορέα μας προσλήψεων
στην ΕΛΑΣ. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το 1 προς 1, δηλαδή για κάθε μία αποχώρηση/απόλυση μία
πρόσληψη.

3.2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Πίνακας 5: Ανάλυση S.W.O.T. για το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Πλεονεκτήματα - Δυνατά σημεία
1. Ισχυρή δομή της Διοίκησης (Πρόεδρος Δ.Σ.
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αμεσότητα στην επίλυση των προβλημάτων
του Ταμείου και εξεύρεση των βέλτιστων
δυνατών λύσεων).
2. Αποκλεισμός
εισφοροδιαφυγής
–
εισφοροαποφυγής
[απόδοση
εισφορών
απευθείας μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ευκαιρίες – Προοπτικές
1. Τοποθέτηση

στελεχιακού δυναμικού με
επιπέδου
Ανωτέρων
–
Ανωτάτων
Οικονομικών Σχολών (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) επί το
πλείστον Οικονομικής -Λογιστικής, Νομικής
και Πληροφορικής επιστήμης, επικουρικώς
δε
στατιστικής,
αναλογιστικής,
ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής
όμοιας.
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για τη διαχείριση μισθοδοσίας των υπαλλήλων
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(αστυνομικοί, πυροσβέστες και πολιτικοί
υπάλληλοι) – Πληρότητα υποδομής ελέγχου
άνευ ουσιωδών αποκλίσεων].
3. Ακίνητη περιουσία ευρισκόμενη σε σημεία του
κέντρου της Αθήνας.
4. Οι ταμειακές εισροές με φυσιολογικές
συνθήκες ισορροπίας εισόδου - εξόδου
μετόχων, θα καλύπτουν το κόστος των
παροχών (εκροών), βάσει εγκεκριμένων
αναλογιστικών μελετών.

Αδύνατα σημεία
Ανάγκη
στελέχωσης
με
εξειδικευμένο
προσωπικό, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα.
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2. Σύγχρονα

3.
4.
5.

6.

εργαλεία
επένδυσης
και
διαχείρισης κεφαλαίων, με σκοπό την
αξιοποίηση
του
υφισταμένου
χαρτοφυλακίου.
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.
Εξορθολογισμός θεσμικού οργανωτικού
πλαισίου.
Πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού –
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των δομών
του Ταμείου.
Επικαιροποίηση-Σύγκλιση των διατάξεων
που διέπουν τη λειτουργία του Τ.Π.ΑΣ., του
Τ.Π.Υ.Α.Π., του Τ.Π.Υ.Π.Σ., του Κ.Υ.Υ.Α.Π. και
του Ειδικού Λογαριασμού του Ν.826/78.
Κίνδυνοι - Απειλές
Διαρκής ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας
εισφορών – παροχών και διασφάλισης της
βιωσιμότητας του Ταμείου σε ένα
εξαιρετικά ρευστό οικονομικό περιβάλλον,
καθώς και της εξασφάλισης της διοικητικής
αυτοτέλειας του Φορέα μας.
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Κ ΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΑΣ
4.1.1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η κινητή περιουσία των Τομέων Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ.) και του Κλάδου Υγείας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) του Ταμείου μας κατά το μεγαλύτερο μέρος της
αποτελείται από καταθέσεις στους Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και καταθέσεις (μερίδια)
στο Κοινό Κεφάλαιο του ν.2469/1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, ο Τ.Π.ΑΣ., ο Τ.Π.Υ.Α.Π.
και ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. έχουν επενδύσει σε μετοχές, ενώ επιπλέον, ο Τ.Π.ΑΣ. έχει επενδύσει σε ομόλογα
Ελληνικού Δημοσίου και σε Αμοιβαία Κεφάλαια και ο Τ.Π.Υ.Π.Σ. διαθέτει καταθέσεις σε
Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και καταθέσεις (μερίδια) στο Κοινό Κεφάλαιο του
Ν.2469/1997 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το Ταμείο μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.1611/1950, ν.1266/1982, ν.1902/1990,
ν.2042/1992, ν.2469/1997 και ν.3655/2008) και τους κανόνες της επενδυτικής συμπεριφοράς και
δεοντολογίας, προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες, που προβλέπονται και απαιτούνται, ώστε να
επιτευχθεί η αξιοποίηση και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των διαθεσίμων προς όφελος των
συμφερόντων του και των ασφαλισμένων του.
Δεν παροράται ότι η οικονομική ύφεση και η συντρέχουσα αβεβαιότητα στον παρόντα χρόνο, που
απορρέει από τις δυσμενείς επιδράσεις της, δεν επιτρέπει περιθώρια προτάσεων για τοποθέτηση
χρηματικών ποσών εκ των διαθεσίμων του σε επενδυτικά χρηματιστηριακά προϊόντα. Η
οποιαδήποτε μελλοντική Απόφαση, που ήθελε ληφθεί από το Δ.Σ. του Ταμείου, θα ευρίσκεται στο
πλαίσιο των προϋποθέσεων, δραστικής ανάκαμψης της οικονομίας, επιλογής μετοχών υψηλής
κεφαλαιοποίησης ή άλλων επενδυτικών προϊόντων και πάντοτε εντός του επιτρεπομένου από το
νόμο ποσοστού διάθεσης.
Στον Π/Υ έτους 2022 στην κατηγορία 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις» έχουν προβλεφθεί έξοδα
αξίας 13.960.700€ μειώνοντας το κόστος κατά 10.598.828,22€ σε σχέση με την αντίστοιχη κατηγορία
του Απολογισμού έτους 2019 (24.559.528,22€ Απολογισμός έτους 2019). Η μείωση οφείλεται κυρίως
σε μείωση της ομάδας 9850 «Αγορά Αξιών» και ειδικότερα του Κ.Α.Ε. 9854 «Αγορά μεριδίων του
Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων», λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ.: οικ.
2/6748/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός λειτουργίας
τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».
Με το υπ’ αριθ. 53/1 από 9-12-2021 Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε η ανταλλαγή των είκοσι
(20) Προσδιορισμένων τίτλων έκδοσης ελληνικού δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας
1.890.000,00€, ιδιοκτησίας Τ.Π.ΑΣ/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α με τους αντίστοιχους τίτλους Αναφοράς, όπως
περιγράφεται στην από 06-12-2021 Πρόσκλησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, και ειδικότερα για τους
Προσδιορισμένους Τίτλους με ημερομηνία λήξης ετών 2023, 2024, 2025, 2026 και 2027 την
ανταλλαγή με Τίτλους Αναφοράς 2027 και την καταβολή της αντίστοιχης πληρωμής εξισορρόπησης.
Εντός του 2020 μεταφέρθηκαν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα από τη διαχειριστική τράπεζα
στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΤΟΜΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Υπ’ αριθ. 3.6 από 30-01-2020
Υπ’ αριθ. 3.6 από 30-01-2020
Υπ’ αριθ. 3.6 από 30-01-2020
Υπ’ αριθ. 3.6 από 30-01-2020
Υπ’ αριθ. 3.6 από 30-01-2020

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Π.ΑΣ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Π.Υ.Α.Π.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Κ.Υ.Υ.Α.Π.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Π.Υ.Π.Σ.
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/ΑΥΤ.ΓΡΑΦ.ΕΝΣΗΜΟΥ

150.973,77 €
1.637.849,82 €
1.117.258,80 €
234.470,88 €
32.187,78 €

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
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Υπ’ αριθ. 3.6 από 30-01-2020
Υπ’ αριθ. 7.7 από
12/03/2020
Υπ’ αριθ. 7.7 από
12/03/2020
Υπ’ αριθ. 7.7 από
12/03/2020
Υπ’ αριθ. 7.7 από
12/03/2020
Υπ’ αριθ. 7.7 από
12/03/2020
Υπ’ αριθ. 15.7 από
22/05/2020
Υπ’ αριθ. 15.7 από
22/05/2020
Υπ’ αριθ. 15.7 από
22/05/2020
Υπ’ αριθ. 15.7 από
22/05/2020
Υπ’ αριθ. 15.7 από
22/05/2020
Υπ’ αριθ. 15.7 από
22/05/2020
Υπ’ αριθ. 20.4 από
29/06/2020
Υπ’ αριθ. 20.4 από
29/06/2020
Υπ’ αριθ. 20.4 από
29/06/2020
Υπ’ αριθ. 20.4 από
29/06/2020
Υπ’ αριθ. 20.4 από
29/06/2020
Υπ’ αριθ. 22.6 από
09/07/2020
Υπ’ αριθ. 22.6 από
09/07/2020
Υπ’ αριθ. 22.6 από
09/07/2020
Υπ’ αριθμ. 28.1 από
3/9/2020
Υπ’ αριθμ. 28.1 από
3/9/2020
Υπ’ αριθμ. 28.1 από
3/9/2020
Υπ’ αριθμ. 28.1 από
3/9/2020
Υπ’ αριθμ. 34.1 από
8/10/2020
Υπ’ αριθμ. 34.1 από
8/10/2020
Υπ’ αριθμ. 34.1 από
8/10/2020
Υπ’ αριθμ. 34.1 από
8/10/2020
Υπ’ αριθμ. 39.2 από
5/11/2020
Υπ’ αριθμ. 39.2 από

ΕΛ.ΑΣ (Τ.Π.Α.Σ)
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
Τ.Π.ΑΣ. (e-παράβολο)
Τ.Π.ΑΣ/
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Π.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κ.Υ.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Π.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
Τ.Π.ΑΣ.
Τ.Π.ΑΣ/
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Π.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κ.Υ.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Π.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
Τ.Π.ΑΣ.
ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
Τ.Π.ΑΣ. (e- παράβολο)
Τ.Π.ΑΣ/ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

168.814,84 €
10.552.952,98 €
2.926.689,62 €
826.197,84 €
1.542.310,22 €
52.454,12 €
1.343.392,33 €
3.354.071,35 €
1.266.808,64 €
2.169.601,83 €
20.379,36 €
708.630,61 €
5.287.834,63 €

Τ.Π.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

5.159.931,58 €

Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

1.867.598,97 €

Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

3.034.400,44 €

ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ Τ.Π.ΑΣ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

23.180,84 €

Τ.Π.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Π.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
Ειδικός Λογαριασμός ΤΠ.ΑΣ
ΤΠ.ΑΣ/ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

1.677.530,64 €

Τ.Π.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Π.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

1.937.941,02 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΣΗΜΟΥ Τ.Π.ΑΣ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΣΗΜΟΥ Τ.Π.ΑΣ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
(e- paravolo)
Τ.Π.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κ.Υ.Υ.Α.Π./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

65.962,24 €

ΤΠ.ΑΣ/ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

8.686.025,65 €

Τ.Π.Υ.Α.Π./

1.065.223,66 €
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523.627,08 €
152.000,00 €
3.443.448,81 €

1.301.552,81 €
2.045.186,90 €

202.928,40 €
1.128.367,02 €
214.914,39 €

Σελίδα 25 από 43

5/11/2020
Υπ’ αριθμ. 39.2 από
5/11/2020
Υπ’ αριθμ. 39.2 από
5/11/2020
Υπ’ αριθμ. 39.2 από
5/11/2020
ΣΥΝΟΛΟ:

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
Ειδικός Λογαριασμός ΤΠ.ΑΣ
ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/
ΤΠ.ΑΣ
Κ.Υ.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
66.272.697,34 €

80.242,31 €
9.765,97 €
259.989,19 €

4.1.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου και του Κ.Υ.Υ.Α.Π., όπως
αυτή λεπτομερώς καταγράφηκε ανωτέρω, και στο πλαίσιο αξιοποίησης – εκμετάλλευσης αυτής,
προτεραιότητα αποτελεί η κίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης των μη χρησιμοποιούμενων από τους
Τομείς και τον Κλάδο Υγείας ακινήτων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Π.Δ. 715/1979) καθώς
και η περαιτέρω αξιόπιστη ανίχνευση των όποιων δυνατοτήτων αξιοποίησης του συνόλου της
ακίνητης περιουσίας του Ταμείου μέσα στο ρευστό πλαίσιο της σημερινής οικονομικής συγκυρίας.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η εκκίνηση των ενεργειών για την ανάθεση από το Ταμείο μας της
αξιοποίησης των ακινήτων σε συμβουλευτική εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων, η οποία θα συνδράμει
καθοριστικά στην ανάδειξη των προοπτικών κάθε ακινήτου αυτοτελώς καθώς και στην
ενεργοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση της βέλτιστης επενδυτικής επιλογής για κάθε
ακίνητο ξεχωριστά.
Ειδικότερα, με το υπ’ αριθ. 43.2/26-11-2020 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε η διενέργεια
διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ταμείο για την ανάθεση της μελέτης αξιοποίησης όλων των
ακινήτων του, με την επισήμανση ότι για τα ακίνητα επί των οδών Βερανζέρου 30 και Βουλής 16, τα
οποία βρίσκονται σε τυπική κατάσταση συντήρησης, θα περιλαμβάνεται στην μελέτη και η εκτίμηση
της μισθωτικής αξίας των εν λόγω ακίνητων, με σκοπό την εκμίσθωση αυτών. Η διαδικασία
υλοποίησης αυτής της στρατηγικού χαρακτήρα επενδυτικής συνεργατικής πρωτοβουλίας
προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε άμεσο χρονικό ορίζοντα .
Με το υπ΄ αριθμ. 30.10/22-07-2021 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκκίνηση διαδικασιών
απευθείας ανάθεσης, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισθείσας δαπάνης
είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200,00€) για την επιλογή αναδόχου για την διενέργεια
μελέτης αξιοποίησης των ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με την επισήμανση ότι για τα ακίνητα επί των
οδών Βερανζέρου 30 και Βουλής 16 θα περιλαμβάνεται στην μελέτη και η εκτίμηση της μισθωτικής
αξίας των εν λόγω ακινήτων, με κριτήριο επιλογής την συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.
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Σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. αναρτήθηκε η υπ΄ αριθμ.1030/2/857 από
29/09/2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ). Σύμφωνα με την παράγραφο 12 της
σχετικής Πρόσκλησης, οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα έπρεπε να υποβληθούν μέχρι την
Δευτέρα, 11-10-2021 και ώρα 10:00μ.μ είτε ηλεκτρονικά στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση (είτε
με ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένα με φυσική υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας)
periousia@teapasa.gr είτε με κατάθεση σε κλειστό φάκελο (με φυσική υπογραφή και σφραγίδα της
εταιρείας). Η εν λόγω Πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθύνθηκε σε κάθε ενδιαφερόμενο
φορέα.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σε συνέχεια της
υπ’ αριθ. 1030/2/00000857 από 29-09-2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, για την επιλογή
αναδόχου για εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης πέντε (5) ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και εκπόνηση
μελέτης αξιοποίησης μαζί με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας δύο (2) ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών .
Σύμφωνα με τα ενταλθέντα, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 3-11-2021 Πρακτικό
Αξιολόγησης αυτής, γνωμοδοτεί - με κριτήριο επιλογής την συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής, προς το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α και τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας
που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου, σε εκτέλεση του υπ’ αριθ. 30/10 από 22-07-2021
Πρακτικού-Απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου - υπέρ της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής
προσφορών της ως άνω περιγραφείσας εργασίας, στον κατωτέρω ανάδοχο:
ΒΑΛΕΡ Α.Ε. «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 11/10/2021 και
ώρα 09:34 π.μ., με συνολική προσφορά 9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς η
προσφορά καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και καλύψεων που αναγράφονται στην
υπ’ αριθ. 1030/2/00000857 από 29-09-2021 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ειδικότερα, με το υπ’ αριθ. 47.2/9-11-2021 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε η κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. 1030/2/857 από 29-09-2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για
την επιλογή αναδόχου για εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης πέντε (5) ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και
εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης μαζί με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας δύο (2) ακινήτων του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., στην προκύψασα ως μειοδότρια εταιρεία ΒΑΛΕΡ Α.Ε. «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», στο
συνολικό τίμημα των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (9.672,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ως εκ τούτου, έχει ζητηθεί η άμεση αποστολή των δικαιολογητικών ανάθεσης-κατακύρωσης που
αναγράφονται στο εδάφιο 8 της υπ’αριθμ. 1030/2/857 από 29-09-2021 σχετικής Πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η διαδικασία υλοποίησης αυτής της στρατηγικού χαρακτήρα επενδυτικής συνεργατικής
πρωτοβουλίας προορίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.
ου

Ειδικότερα, αναφορικά με τo οροφοδιαμέρισμα του 3 ορόφου στην οδό Γερανίου 41, ιδιοκτησίας
Τ.Π.ΑΣ., τo οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος αρχείων, κρίθηκε σκόπιμο και επωφελές -υπό ένα
ευρύτερο πρίσμα συνολικότερης οργάνωσης και διευθέτησης του συνολικού αρχείου όλων των
Τομέων του Ταμείου- να μεταφερθεί εκεί και το αρχειακό υλικό που ευρίσκεται στο διαμέρισμα του
ακινήτου επί της οδού Βουλής 16, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο συγκεκριμένος χώρος, ώστε να
καταστεί πλέον άμεσα αξιοποιήσιμος. Κατόπιν της προβλεπόμενης αλληλογραφίας με τους
αρμόδιους φορείς ολοκληρώθηκε η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του διαμερίσματος επί της οδού
Γερανίου 41, στο οποίο είχαν εντοπισθεί ζημίες και όπου μεταφέρθηκε το αρχειακό υλικό που ήταν
στο διαμέρισμα του ακινήτου επί της οδού Βουλής 16.
Διαρκής προτεραιότητα αποτελεί η μέριμνα για την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη διασφάλιση ενδελεχούς ελέγχου του συνόλου των
εσόδων του Ταμείου και ακόμα ο περιορισμός, στο κατά το δυνατό απαραίτητο, των λειτουργικών
δαπανών αυτού.
Στο πλαίσιο ανίχνευσης όλων των δυνατοτήτων για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μέσω των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ), έχει οριστεί υπάλληλος του Ταμείου ως
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εκπρόσωπος-σύνδεσμος για την αναζήτηση - σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. - σχετικών ευκαιριών
ένταξης των ακινήτων αυτού στα εν λόγω προγράμματα.
4.2. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕ ΙΩΝ
Το Ταμείο, που προήλθε από την ενοποίηση των ενταχθέντων σε αυτό Φορέων, διέπεται κυριότατα
από τις ιδρυτικές του διατάξεις (3655/08 & 4760/20), εφαρμοζομένων όμως επικουρικά κατά
περίπτωση και των Καταστατικών Διατάξεων των ενταχθέντων σε αυτό Φορέων. Με απόφαση του
Δ.Σ. καταρτίστηκε σχέδιο Π.Δ. για την έκδοση Οργανισμού/Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα, μετά
και την ψήφιση του Ν.4760/20 και η σχετική πρόταση υπεβλήθη με το υπ’ αριθ. 14.2 από 15-12-2021
Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ. στην εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή για την περαιτέρω προώθηση της
νομοθετικής ρύθμισης.
4.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Το Ταμείο μας στελεχώνεται κατά κύριο λόγο με καταρτισμένο και κατάλληλα εξειδικευμένο
προσωπικό για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του ασφαλιστικού αντικειμένου.
Η Υπηρεσία μας χρειάζεται να στελεχωθεί κατ’ εκτίμηση με πέντε (5) άτομα (ει δυνατόν κάτοχοι
πτυχίων συναφών επιστημονικών αντικειμένων) τα οποία θα κατανεμηθούν ως εξής:
•
Ένα (1) άτομο στο Λογιστήριο του Κλάδου Υγείας.
•
Ένα (1) άτομο στο Λογιστήριο του Τ.Π.ΑΣ.
•
Ένα (1) άτομο για την κατάρτιση-τήρηση-αποστολή των στατιστικών δελτίων.
•
Ένα (1) άτομο στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών.
•
Ένα (1) άτομο στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
4.4. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ Ε ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Το Ταμείο μας ήδη διαθέτει ιστοσελίδα, με αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων και αποτύπωση της λειτουργικής διαδικασίας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την
άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων μετόχων.
Επίσης, οι υπάλληλοι του Ταμείου παρέχουν άμεση πληροφόρηση στους μετόχους αυτού για
οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα που τους αφορούν, τόσο στο πλαίσιο της επιτόπιας
προσέλευσής τους στην έδρα του Ταμείου, όσο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας
τους με τις Υπηρεσίες του Φορέα (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολές κ.ά.), τηρώντας κάθε
φορά τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19. Επίσης, στελέχη του Ταμείου, ανταποκρινόμενα σε
σχετικές προσκλήσεις αρμόδιων φορέων εκπροσώπων αστυνομικών (Ομοσπονδιών, Ενώσεων κ.ά.),
παρέστησαν σε ημερίδες σε διάφορες έδρες Διευθύνσεων Αστυνομίας, ενημερώνοντας ενδελεχώς
τους συναδέλφους για όλο το ευρύ φάσμα της λειτουργίας του Φορέα μας καθώς και για το σύνολο
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων μας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τις αρχές
της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.
Ταυτόχρονα, έχει διαμηνυθεί από τη Διοίκηση του Ταμείου προς όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς ότι είναι εφικτή και επιθυμητή και στο άμεσο μέλλον η ενημέρωση αυτών από αρμόδια
στελέχη του Ταμείου οπουδήποτε ανά την επικράτεια με αποκλειστικό στόχο και γνώμονα την
εμπέδωση του αισθήματος στους μετόχους ότι το Ταμείο είναι ένας υγιής ασφαλιστικός φορέας με
ισχυρό κοινωνικό πρόσωπο που ανταποκρίνεται άμεσα σε ανάγκες και προβλήματα
αναξιοπαθούντων συναδέλφων, κινούμενο πάντοτε μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο και έχοντας ως
απαρέγκλιτη στοχοθεσία τη διατήρηση της διοικητικής του αυτοτέλειας και της οικονομικής του
βιωσιμότητας.
Στο ίδιο πλαίσιο, με έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αρχηγείων της
ΕΛ.ΑΣ. & του Π.Σ. έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. (όπως στη
Σ.Α.Ε.Α. & το Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) διαλέξεις σεμιναριακού τύπου για την αναβάθμιση της ενημέρωσης των
ασφαλισμένων-μετόχων του αναφορικά με όλο το φάσμα λειτουργίας του Ταμείου μας (παροχές,
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εισφορές, διαδικασία ένταξης νέων μελών κ.ά.), η οποία πραγματοποιείται αμισθί από
εξειδικευμένα στελέχη του Φορέα μας.

4.5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α' από 20-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 4603-Β’/28-12-2017)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ορίζεται ότι ο χρόνος απόδοσης εφάπαξ
χρηματικού βοηθήματος στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του
υλοποιείται εντός ενδεικτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πλήρωση του φακέλου με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, με δυνατότητα παράτασης και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. κατά έξι
(6) μήνες επιπλέον.
Το Ταμείο ήδη έχει πετύχει, για την πληρωμή των εφάπαξ, μέσο χρόνο πλήρωσης του φακέλου τους
6 μήνες, ενώ επιπλέον η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Λογιστηρίου
πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από της έκδοσης της σχετικής Απόφασης.

4.6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.3518/2006 προβλέπεται η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης
βιωσιμότητας κάθε τρία (3) έτη και από την παρ. 8, του άρθρου 13, του ν2335/1995 εκπόνηση
πραγματοποιείται και σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
4.6.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙ ΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ Π.Σ. (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. &
Τ.Π.Υ.Π.Σ)
Α. Κατόπιν της υπ’ αριθ. 30.12 από 22-7-2021 Απόφασης-Πρακτικό Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έχει
προωθηθεί από τον Διευθυντή Ασφάλισης - Παροχών στην συνεργάτιδα αναλογίστρια το αίτημα
επικαιροποίησης του σχεδίου της αναλογιστικής μελέτης.
-

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/40-δ από 25-10-2021 (ΦΕΚ 5123 τ. Β’) Απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, καταργήθηκαν οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 2 και το άρθρο 4 της υπό
στοιχεία 8000/20/89-α’/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(Β’ 625), που αφορούσαν στον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους εν λόγω τομείς για την απόδοση
του εφάπαξ βοηθήματος.

-

Επιπλέον, οι Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. έχουν ήδη εκδώσει αποφάσεις χορήγησης εφάπαξ
χρηματικών βοηθημάτων στους δικαιούχους μετόχους της κατηγορίας αυτής. Εντός του 2022
αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε όλους τους δικαιούχους.

-

Συγκεκριμένα, ως προς τους Τ.Π.ΑΣ. (και Ειδικός Λογαριασμός του ν.826/78) & Τ.Π.Υ.Α.Π.
αποφασίστηκε η διενέργεια - εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, σύμφωνα και με τις διατάξεις
του άρθρου 43 του ν.3518/2006 (Α΄ 272) προκειμένου να διαπιστωθούν τα εξής:
α. Η οικονομική κατάσταση των δύο Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. και η επίδραση που
θα έχει στη βιωσιμότητα η κατάργηση των άρθρων 2 και 4 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από
10-3-2014 (Β΄625) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που
αφορά στον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους εν λόγω τομείς για την απόδοση του εφάπαξ
βοηθήματος.
β. Η οικονομική κατάσταση και η χρηματοοικονομική ισορροπία του Ειδικού Λογαριασμού του
ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθώς και η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας
και οικονομικής του λειτουργίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εν γένει επίδραση της εφαρμογής
του νέου ειδικού μισθολογίου (ν.4472/17) σε συνδυασμό με:
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τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς ή τον ορισμό συγκεκριμένου ποσού
εισφοράς για όλους τους μετόχους και όχι ποσοστού κράτησης επί του μηνιαίου
βασικού,



τον επανακαθορισμό της παροχής για κάθε κατηγορία μετόχων, θέτοντας συγκεκριμένα
κριτήρια βάσει των οποίων το ύψος αυτής θα διαμορφώνεται κάθε φορά,



της ένταξης σε αυτόν και ασφαλισμένων στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων
(υποχρεωτικής – προαιρετικής).

Β. Με την υπ’ αριθ. 8000/28/14-ηζη/24-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΒΟ46ΜΤΛΒ-989) Απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η διενέργεια - εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης,
προκειμένου:
α. Να διαπιστωθεί εν γένει η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), καθώς έχει παρέλθει τριετία από τη διενέργεια της
τελευταίας αναλογιστικής μελέτης.
β. Να εξετασθεί η δυνατότητα εναρμόνισης των καταστατικών διατάξεων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., με αυτές
των Τομέων Τ.Π.Α.Σ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σε ότι αφορά τη χορήγηση εφάπαξ
χρηματικού βοηθήματος στην ενέργεια στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του
Τομέα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5, του άρθρου 103, του ν. 3655/2008, ως έχει
τροποποιηθεί με την παρ. 2 άρθρο 9 του ν.4239/2014, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν.3655/2008, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 άρθρο 9 του ν.4239/2014.
γ. Να επανεξεταστούν ή και να επικαιροποιηθούν, θέματα εισφορών των μετόχων, πλην αυτών
που αφορούν τις τακτικές αποδοχές.
δ. Επιπρόσθετα, η όποια εκπόνηση νέας αναλογιστικής μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας του
συνόλου του τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ., να συμπεριλάβει και τα επακόλουθα ευρήματα και συναφείς
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου, επί της εν εξελίξει, την παρούσα χρονική περίοδο,
αναλογιστικής μελέτης, που διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/84-α’ από 2410-2018 Απόφαση κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Α.Δ.Α.62ΩΛ46ΜΚ6Π-Θ7Θ).
-

Με την υπ’ αριθ. 17.2/10.05.2021 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α εγκρίθηκε η
υποβολή της αναλογιστικής μελέτης για έγκριση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσω
της Εποπτεύουσας του Ταμείου Αρχή.

-

Την 28-09-2021l με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ / Διεύθυνση Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Διαχείρισης μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθ. 71788/25-09-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών, Ασφαλίσεων σύμφωνα με το οποίο η εκπονηθείσα μελέτη
του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές της αναλογιστικής
επιστήμης και πληροί το σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
παραδοχές της μεθοδολογίας που αναφέρονται σε αυτή.

-

Εν συνεχεία, από το Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο
Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου συντάχθηκε διάταξη νομοθετικής ρύθμισης βασιζόμενη στην
Αναλογιστική Μελέτη, για την οποία αποφασίστηκε από το Δ.Σ του Ταμείου να υποβληθεί στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για έγκριση.

-

Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έτους 2022.

Γ. Με την υπ’ αριθμ. 51.7 από 30-11-2021 Απόφαση-Πρακτικό του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
α. Η ενημέρωση του Δ.Σ. του Ταμείου αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων στον
προκαταληκτικό και καταληκτικό βαθμό ύστερα από εφαρμογή του νέου βαθμολογίου κατά
τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους του Τ.Π.ΑΣ. και του
Τ.Π.Υ.Α.Π., μετά την έξοδό τους από την ΕΛ.ΑΣ..
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β. Η υποβολή αιτήματος στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή για την έγκριση διενέργειας εκπόνησης αναλογιστικών μελετών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 43 του
ν.3518/2006 (Α΄ 272) προκειμένου να διαπιστωθούν, η οικονομική κατάσταση των δύο
Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. και η επίδραση που θα έχει στη βιωσιμότητα η
τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από 10-3-2014 (Β΄625)
Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στις
κρατήσεις στον προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό (ή μισθολογικό
κλιμάκιο) κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των εν λόγω
Τομέων, με επαναπροσδιορισμό της κράτησης, ως πολλαπλάσιο ποσό επί μηνιαίων τακτικών
εισφορών στο καταληκτικό Μ.Κ. ή ως ποσοστό κράτησης επί του υπολογισθέντος εφάπαξ
βοηθήματος προ κρατήσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο που ενδεχομένως κριθεί πρόσφορος.
-

Κατόπιν με το υπ’ αριθ. 1030/2/1056 από 01-12-2021 έγγραφο του κ. Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας, εκτελώντας την ανωτέρω Απόφαση του
Δ.Σ., υπέβαλε το σχετικό αίτημα στην εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή για έγκριση διενέργειας εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας για τους τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π..

-

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/30-ιε΄από 16-12-2021 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
(ΑΔΑ: 6Β3Ν46ΜΤΛΒ-0ΝΔ), η οποία μας απεστάλη την 18-12-2021 από τη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./ Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Διαχείρισης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εγκρίθηκε η
διενέργεια – εκπόνηση της εν λόγω Αναλογιστικής Μελέτης των Τομέων Πρόνοιας
Αστυνομικών (Τ.Π.Α.Σ.) και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.).

-

Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του έτους 2022.

4.6.2. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)

Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί η
οικονομική κατάσταση αυτού και να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις εξασφάλισης της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του και της οικονομικής του λειτουργίας, σχετικά με:




την προαιρετική ένταξη των ασφαλισμένων που προέρχονται από τα ταμεία της πρώην
Ελληνικής Χωροφυλακής στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
τυχόν μείωση της νέας μηνιαίας εισφοράς
το επίπεδο των νέων παροχών.

Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. με το υπ’ αριθ. 33.5/1-10-2020 Πρακτικό Απόφασή του ενέκρινε τη
διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την άμεση διενέργεια-εκπόνηση αναλογιστικών μελετών
του Κλάδου Υγείας, του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α), του
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α), του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του
Τ.Π.ΑΣ/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α).
Στη συνέχεια με το υπ’ αριθ. 41/5 από 19-11-2020 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ., έγινε η κατακύρωση
των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία. Ακολούθως,
υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ταμείου μας και της αναδόχου με σχετικό αντικείμενο και
διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή αυτής και το αργότερο σε τριάντα πέντε (35)
ημέρες από την αποστολή σε αυτήν του συνόλου των αιτηθέντων στοιχείων για την εκπόνηση των
μελετών.
Τέλος σημειώνεται ότι ο Φορέας ανά τακτά χρονικά διαστήματα διενεργεί αναλογιστικές μελέτες
ανά Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3518/06 (άρθρο 43), προκειμένου να τροποποιεί κατά
περίπτωση τις καταστατικές τους διατάξεις. Από αυτές προκύπτει με σαφήνεια και η βιωσιμότητα
των Τομέων. Σε κάθε περίπτωση δίνεται εξουσιοδοτική διάταξη με το άρθρο 103 του ν.3655/08 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν.4760/20, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να τροποποιεί
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τις παροχές και εισφορές των Τομέων ύστερα από αναλογιστική μελέτη και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
του Ταμείου.

4.7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙ ΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ως προς τον μηχανογραφικό εξοπλισμό, οι ανάγκες του Ταμείου αντιμετωπίζονται με την
διενέργεια προμηθειών για τον απαιτούμενο κάθε φορά εξοπλισμό, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης,
από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, των αναγκών, όπως αυτές καταγράφονται μετά
την εγκατάσταση στο Ταμείο του σύγχρονου ‘server’.
ο

Από τον 4 /2019 έχει εφαρμοσθεί η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
(Internet Banking) στις απλές πληρωμές (δαπάνες που αφορούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας
προμηθευτές κ.λπ.) μέσω της πλατφόρμας της Εθνικής Τράπεζας (Διαχειρίστρια Τράπεζα), ενώ μετά
τη δημοσίευση του Ν.4760/20 και την έκδοση του υποβληθέντος σχεδίου Π.Δ. για την κατάρτιση
Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου προγραμματίζεται η εν λόγω διαδικασία να εφαρμοσθεί
σταδιακά για το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών του Ταμείου. Η όλη διαδικασία αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.
Έχει πραγματοποιηθεί η προσχώρηση του Ταμείου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας
της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal». Επισημαίνεται ότι με τη δημοσίευση του ν.4760/20 έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης όλων των συναφών στοιχείων του Ταμείου σε όλους
τους συνεργαζόμενους φορείς.
Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι κοινωνικές παροχές του Φορέας μας, από το
έτος 2022, θα καταβάλλονται μέσω των διαχειριστικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
4.7.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Σχετικά με τη διαχείριση δανείων ο Φορέας μας χορηγεί δάνεια εκτάκτων αναγκών στους μετόχους
και των τριών (3) Τομέων μέσω κοινής μηχανογραφικής εφαρμογής, της εταιρείας «SoftOne
Technologies S.A.»
Διαπιστώθηκε εκτεταμένη υποβολή αιτήσεων και παραστατικών, μη ορθά συμπληρωμένων, με
σωρεία παραλείψεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του χρόνου επεξεργασίας και
διεκπεραίωσης.
Κατά συνέπεια, ένεκα των ανωτέρω, εξετάζεται όπως εντός του έτους 2022 αναπροσαρμοστεί ο
τρόπος υποβολής της αίτησης από έγχαρτη σε ηλεκτρονική μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία θα
επιταχύνει τη διαδικασία και θα εξαλείψει – θεραπεύσει σε μεγάλο ποσοστό τα ανωτέρω
προβλήματα.
Ειδικότερα, η αποστολή – παραλαβή των αιτήσεων των μετόχων θα γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση
κωδικών πιστοποίησης (gsis-taxisnet), για την ταυτοποίηση και διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων των υποκειμένων, σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, σε συνεργασία με το Αυτοτελές
Τμήμα Πληροφορικής του Ταμείου.

4.7.2. ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων έχει υλοποιήσει
την εφαρμογή Μητρώου των μετόχων του Ταμείου, χρησιμοποιώντας ως βάση αρχεία από την
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Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) και αρχεία μορφής «DAO» της «ΔΙΑΣ Α.Ε.» που αποστέλλονται σε
μηνιαία βάση στον Φορέα μας, μέσω ασφαλούς και νόμιμης διαδικασίας στο οποίο και λειτουργεί το
νέο Μητρώο Ασφαλισμένων – Ατομικών Μερίδων.
4.7.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται από το Ταμείο για την παροχή υψηλότερου επιπέδου
υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των εργασιών και τη δημιουργία νέων
απλουστευμένων και ενιαίων διαδικασιών, εκτιμάται ότι εντός του νέου έτους θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία υλοποίησης, εφαρμογής και πιλοτικής λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος, το
οποίο θα είναι κοινό για όλους και θα καλύπτει αντίστοιχες εφαρμογές όλων των τμημάτων του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., που θα είναι πλήρως και άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Η παροχή αυτή θα αναβαθμίσει σημαντικά την τεχνολογική και λειτουργική υποδομή του Ταμείου,
παρέχοντάς του τη δυνατότητα να υποστηρίξει με ασφάλεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα
τόσο την ισχύουσα Νομοθεσία όσο και όλες τις αλλαγές που συντελούνται και επίκεινται στο χώρο
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
4.7.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Με το υπ’ αριθ. 23.1 από 20-6-2019 Πρακτικό Απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίθηκε η Πολιτική
Ασφαλείας της ιστοσελίδας του Φορέα μας που αφορά στην Πολιτική απορρήτου και προστασίας
δεδομένων -κατ’ εφαρμογή των άρθ. 13 και 14 και της παρ. 39 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταρτίσθηκε από την Υπεύθυνη
προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του Ταμείου σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.. Η Πολιτική Ασφαλείας της ιστοσελίδας αναρτήθηκε στην επίσημη
ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tapasa.gr), ενημερώνοντας τα μέλη του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α για την νομοθεσία
σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαραχτήρα (Δ.Π.Χ), τον τρόπο συλλογής και
επεξεργασίας των πληροφοριών τους (αξιοποίηση cookies, διαδικτυακοί τόποι τρίτων) καθώς επίσης
και των τεχνικών μέτρων που έχει πάρει το Ταμείο, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των
δεδομένων τους [κρυπτογράφηση SecureSocketsLayer (SSL)].

4.8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡ ΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Το Ταμείο μας προβαίνει στην κατάρτιση του ετήσιου Γενικού Προϋπολογισμού, των Τομέων του
Κλάδου Πρόνοιας, του Κλάδου Υγείας και της Οικονομικής Διαχείρισης αυτού, σύμφωνα με τους
δημοσιονομικούς κανόνες (άρθρο 43 ν. 3518/2006).
2. Το Ταμείο μας, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης υποχρεούται
να υποβάλλει Ισολογισμούς.
Ειδικότερα το Δ.Σ. του Ταμείου μας με την υπ’ αριθμ. 3.4 από 22-1-2021 Απόφαση – Πρακτικό του
αποφάσισε:
1. Την υποβολή πρότασης σχεδίου νόμου για την παράταση της προθεσμίας κατάρτισης των
εκκρεμών ισολογισμών 2018, 2019 και 2020, ως ακολούθως:
« Άρθρο …
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) υποχρεούται να
καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 τους ισολογισμούς των ετών 2018, 2019 και
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2020. Μέχρι το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό σημείο το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. υποχρεούται να
καταρτίσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των τομέων, του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων
Αστυνομίας Πόλεων και του Ειδικού Λογαριασμού του Ν. 826/1978 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.. Από το
2021 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου
του επόμενου έτους κάθε χρήσης.»
2. Την υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.) αντίγραφο της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ.
του Ταμείου καθώς και του σχεδίου νόμου σχετικά με την παράταση της προθεσμίας κατάρτισης των
εκκρεμών ισολογισμών 2018, 2019 και 2020, για την περαιτέρω αρμοδίως κατά το νόμο προώθηση
της νομοθετικής πρότασης.».
β. Μετά την υποβολή της ανωτέρω Απόφασης-Πρακτικού στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή με το
υπ’ αριθ. 8000/28/27-α’ από 10-2-2021 έγγραφό της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής
Διαχείρισης/Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης, Αναφορών και Εποπτευόμενων Φορέων της
Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. ζητήθηκαν οι υποχρεωτικώς συνοδευτικές των προτάσεων νόμων εκθέσεις, όπως η
αιτιολογική έκθεση, η οποία αναλύει τους σκοπούς των προτεινόμενων ρυθμίσεων και η συνοπτική
έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης.
Επίσης, ζητήθηκε να εξετασθεί αν απαιτείται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης και για την
κατάρτιση ισολογισμών – απολογισμών του Ταμείου, έτους 2017, καθόσον δεν εμφαίνεται η
κατάρτιση ισολογισμού – απολογισμού έτους 2017, για όλους τους Τομείς του Ταμείου.
Επιπρόσθετα, ζητήθηκε να συμπεριληφθεί στην υπό προώθηση τροπολογία και η δυνατότητα
έγκρισης των ισολογισμών – απολογισμών, παρελθόντων ετών, από το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2021, δεδομένου ότι τα
Ν.Π.Δ.Δ. καταρτίζουν απολογισμό εσόδων και εξόδων και ισολογισμό χρηματικής διαχείρισης κάθε
οικονομικό έτος, τους οποίους υποβάλλουν, μετά των σχετικών αναλυτικών εκθέσεων, μέχρι τέλους
Ιουνίου του επομένου έτους, στο αρμόδιο για την έγκριση του προϋπολογισμού, όργανο, το οποίο εν
συνεχεία, εγκρίνει τον απολογισμό, μέχρι τέλος του αυτού έτους.
Τέλος, με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 25/5/2021 ζητήθηκε να ληφθεί υπόψιν στην προωθούμενη
πρόταση σχεδίου νόμου αφενός η πρόβλεψη παράτασης της προθεσμίας υποβολής των
ισολογισμών των ετών 2017 και 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και αφετέρου η πρόβλεψη της
διακριτής αναφοράς για τη δυνατότητα έγκρισης των ισολογισμών όλων των τομέων, του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης για τα έτη 2008 έως και 2014.
γ. Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. του Ταμείου μας με την υπ’ αριθμ. 24.3 από 17-06-2021 Απόφαση –
Πρακτικό του αποφάσισε:
‘’1. Την τροποποίηση του υπ’ αριθ. 3.4/22-1-2021 Πρακτικού Απόφασης του Δ.Σ. και την υποβολή
πρότασης σχεδίου Νόμου για την παράταση προθεσμίας κατάρτισης, υποβολής και έγκρισης
ισολογισμών του Ταμείου, παρελθόντων ετών, ως ακολούθως:
« Άρθρο …
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και έγκριση ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη».
Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) υποχρεούται να
καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 τους ισολογισμούς των ετών 2017 και 2018
και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 τους ισολογισμούς των ετών 2019, 2020 και 2021. Μέχρι τα
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο χρονικά σημεία το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. υποχρεούται να καταρτίσει τους
εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των τομέων, του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και
του Ειδικού Λογαριασμού του Ν. 826/1978 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα αντίστοιχα έτη. Από το
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2022 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου
του επόμενου έτους κάθε χρήσης.
Κατά παρέκκλιση της προθεσμίας έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 496/1974 (Α' 204) και
της περ. ββ) της παρ. 1 του άρθρο 43 του ν. 3518/03 (Α΄ 272), δίνεται η δυνατότητα στο αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να εγκρίνει μέχρι και την 31.12.2022, τους
ισολογισμούς απολογισμούς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών απολογισμών
όλων των τομέων, του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και του Ειδικού Λογαριασμού
του Ν. 826/1978 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα οικονομικά έτη 2008 έως και 2021, καθώς και όλων
των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης για τα έτη 2008 έως και 2014.».
2. Την υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.) αντιγράφου της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ.
του Ταμείου, καθώς και του σχεδίου νόμου σχετικά με την υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών του
Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και την έγκριση
ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά των
συνοδευτικών εκθέσεων, (όπως η αιτιολογική έκθεση, η οποία αναλύει τους σκοπούς των
προτεινόμενων ρυθμίσεων και η συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης), για
την περαιτέρω αρμοδίως κατά το νόμο προώθηση της νομοθετικής πρότασης.’’.
δ. Την 16-12-2021 δημοσιεύτηκε ο ν.4873/2021 (Α’ 248) στο άρθρο 71 του οποίου μεταξύ άλλων
αναφέρεται ότι το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
υποχρεούται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 να καταρτίσει και να υποβάλλει τους
εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των τομέων, των Κλάδων και του Ειδικού Λογαριασμού του ν.
826/1978 (Α ́ 194) για τα έτη 2019, 2020 και 2021 κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.δ.
496/1974 (Α ́ 204).
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η αρμοδιότητα για το κλείσιμο των ισολογισμών –
απολογισμών η αρμοδιότητα περιέρχεται στο Τμήμα Λογιστηρίου σε συνεργασία με το Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής & Πληρωμών.

4.9. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
α. Αναβάθμιση της διαδικασίας είσπραξης εσόδων μέσω της εγκατάστασης Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος:
-

Με την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο με τις
νέες απλουστευμένες διαδικασίες παρέχει τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και
ουσιαστικότερης λειτουργίας των Τομέων και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου καθώς και
την παροχή υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι:
 Σύστημα Αναγνώρισης Εισπράξεων-Κίνησης Διαχειριστικών Λογαριασμών, σε πραγματικό
χρόνο, σε συνεργασία με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαχειρίστριας Τράπεζας.
 Μητρώο Ασφαλισμένων (στοιχεία ταυτότητας από αρχείο ‘final_b’ και ‘manual data entry’) με
κατηγοριοποιημένη (κωδικοί Ε.Α.Π.) ενημέρωση ασφαλιστικών εισφορών-καταβολών τόσο από
τα ‘DAO files’ της ΔΙΑΣ Α.Ε. όσο και από το προτεινόμενο Σύστημα Αναγνώρισης Εισπράξεων.
 Δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και του
Λογισμικού Δανείων, καθώς και αυτοματοποιημένη ενημέρωση πληρωμών (καταβολή δόσης,
μερική ή ολική προεξόφληση δανείου) μέσω του προτεινόμενου Συστήματος Αναγνώρισης
Εισπράξεων.
 Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ορθότητας ατομικών ασφαλιστικών εισφορών (ποσοστά
κρατήσεων).
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-

Επίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η διαβαθμισμένη πρόσβαση και κατηγοριοποίηση των χρηστών,
για την πλήρη διασφάλιση της αξιοπιστίας-εγκυρότητας τόσο των εισαγόμενων και εξαγόμενων
δεδομένων όσο και του Ταμείου γενικότερα.

β. Πρόταση τροποποίησης της διαδικασίας είσπραξης εσόδων μέσω Δ.Ο.Υ.:
-

Σύμφωνα την υπ’ αριθ. 1036539/2145/0016 από 14-04-2009 Απόφαση κ. Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, «Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). (804 Β΄)» ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ανέθεσε στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) την είσπραξη των εσόδων υπέρ των αυτοτελών τομέων του
Ταμείου μας. Στην ίδια απόφαση γίνεται μνεία ότι για τις κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών
οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, δεν θα παρακρατείται το
ποσοστό του 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης, αλλά υπάρχει πλειάδα περιπτώσεων που
εφαρμόζεται η παρακράτηση, χωρίς το Ταμείο να έχει τα μέσα για να το διαπιστώσει.

-

Με το 24.2 από 06-07-2017 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου μας υποβλήθηκε
αρμοδίως αίτημα, προκειμένου να καταργηθεί η ανωτέρω Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών και να μην συμπεριληφθεί το Ταμείο στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 34 του ν.4484 από 01-08-2017 (ΦΕΚ 110 Α΄), για τους ακόλουθους
λόγους:
 Η ακολουθούμενη διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ των αυτοτελών τομέων του ταμείου
από τις Δ.Ο.Υ. παρουσιάζει μεγάλη δυσλειτουργία, καθώς οι προαναφερόμενες υπηρεσίες δεν
αποστέλλουν ως έχουν υποχρέωση, αναλυτικές καταστάσεις, από τις οποίες να προκύπτει τί
ακριβώς αφορούν οι εν λόγω αποδόσεις. Επιπλέον, η διασταύρωση των ποσών που
καταβάλλουν οι κατά τόπους υπόχρεες υπηρεσίες (Τμήματα διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού
(κ.λπ.) με τα ποσά που αποδίδουν οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ δεν είναι εφικτή, καθότι αυτές σε
ορισμένες περιπτώσεις καθυστερούν να αποδώσουν ή αποδίδουν μερικώς τα ποσά στο
Ταμείο.
 Λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης και μη αποστολής αναλυτικών καταστάσεων τα έσοδα που
εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν επαρκώς από το Τμήμα
Ασφάλισης Εσόδων του Ταμείου, με αποτέλεσμα το Τμήμα Λογιστηρίου αυτού να μην είναι σε
θέση να πραγματοποιήσει τις ορθές λογιστικές εγγραφές και κατ’ επέκταση τα εξαγόμενα
επιμέρους στατιστικά στοιχεία ανά Τομέα να παρουσιάζουν μερική απόκλιση. Επιπρόσθετα,
ελλοχεύει ο κίνδυνος μη καταγραφής εισφορών στην ατομική μερίδα των μετόχων του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α και κατ’ επέκταση μη ορθός υπολογισμός του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος που
δικαιούνται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25908/469 από 07-06-2016 (Β΄1604) απόφαση
Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Η συνέχιση της συνεργασίας του Ταμείου με την Εθνική Τράπεζα ως Διαχειρίστρια Τράπεζα
και η κατ’ εφαρμογή της συναφθείσας σύμβασης με την εν λόγω τράπεζα θα οδηγήσει και στη
σημαντική αναβάθμιση της τεχνολογικής και λειτουργικής υποδομής του Ταμείου, δίνοντάς
του έτσι την δυνατότητα να εισπράττει τα έσοδα με τα δικά του μέσα.

Με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/45-α΄από 15-10-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί
ταυτάριθμου εισηγητικού σημειώματος απόφαση εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών η αποστολή του εν λόγω αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών. Έκτοτε έχουν λάβει
χώρα σχετικές υπομνήσεις από μέρους του Ταμείου.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησης, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση της υπ’
αριθ. 1036539/2145/0016 από 14-04-2009 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
«Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). (804 Β΄)» με την
οποία η είσπραξη των εσόδων υπέρ των αυτοτελών τομέων του Ταμείου μας να μην γίνεται μέσω
των Δ.Ο.Υ. αλλά με μέσα του Ταμείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ανέκυψαν
μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας.
γ. Ηλεκτρονικές συναλλαγές
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41.2 από 29/10/2018 απόφαση Δ.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και κατ’ εφαρμογή
της συναφθείσας σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα ως Διαχειρίστρια Τράπεζα του Ταμείου,
αποφασίστηκε η έναρξη λειτουργίας των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιώνσυναλλαγών, προκειμένου το Ταμείο να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς στον σύγχρονο
τρόπο λειτουργίας των Φ.Κ.Α.. Το Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων παρακολουθεί ηλεκτρονικά
(ONLINEDATAVIEW) τις κινήσεις των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Ταμείου μέσω του
‘INTERNETBANKING’ της Εθνικής Τράπεζας.
δ. Αναγνώριση χρόνου φοίτησης στις Σχολές ΕΛ.ΑΣ.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ 1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται στους εν ενεργεία Αστυνομικούς Υπαλλήλους,
μετόχους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. του Ταμείου, το δικαίωμα προαιρετικής αναγνώρισης
χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, (της πρώην
Χωροφυλακής και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων) μέχρι και το έτος 1995, ως πραγματικού
χρόνου υπηρεσίας για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος.

4.10. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝ ΩΝ
Οι δαπάνες του Ταμείου, οι οποίες είναι κυρίως ανελαστικές, ευρίσκονται εντός των κάθε φορά
εγκεκριμένων προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών.
Κατά την κατάρτιση των Π/Υ λαμβάνονται υπόψη τα όρια Κοινωνικού προϋπολογισμού που τίθενται
από το Υπουργείο Εργασίας και το ισχύον κάθε φορά ψηφισμένο 4-ετές Μ.Π.Δ.Σ.
Συνεπεία των δεσμεύσεων που θέτει ο κοινωνικός προϋπολογισμός και το ισχύον κάθε φορά
Μ.Π.Δ.Σ., το Ταμείο μας, για να καλύψει τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες, προβαίνει σε
αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, αναφορικά με τους κατά περίπτωση Κ.Α.Ε..
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες αναμορφώσεις αφορούν τόσο κοινωνικές παροχές όσο και την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ταμείου.

4.10.1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.826/78

Το Ταμείο συνεχίζει να χορηγεί κανονικά τις οικονομικές ενισχύσεις του ν. 826/78 (ΦΕΚ 194 Α’)
σε δικαιούχους της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, μετά την τροποποίησή του [σχετ. άρθ. 137 του
ν.4483/17 (ΦΕΚ 107 Α)] και την υπαγωγή του από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης των
ασφαλισμένων της π. Χωροφυλακής στον αντίστοιχο Τομέα Πρόνοιας αυτών. Με την εν λόγω
νομοθετική ρύθμιση εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη συνέχιση εκπλήρωσης του κοινωφελούς σκοπού
ενός ανεξάρτητου και καθόλα αυτοτελούς Λογαριασμού.
Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 26.3 από 03-08-2020 Απόφαση-Πρακτικό Δ.Σ. του Ταμείου μας
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια - εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, σύμφωνα και με τις
διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3518/2006 (Α΄ 272) όσο αφορά τον ειδικό λογαριασμό του ν.826/78,
προκειμένου να διαπιστωθεί και η οικονομική κατάσταση και η χρηματοοικονομική ισορροπία του
Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς και η εξασφάλιση της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και οικονομικής του λειτουργίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εν
γένει επίδραση της εφαρμογής του νέου ειδικού μισθολογίου (ν.4472/17) σε συνδυασμό με:
 τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς ή τον ορισμό συγκεκριμένου ποσού εισφοράς
για όλους τους μετόχους και όχι ποσοστού κράτησης επί του μηνιαίου βασικού,
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 τον επανακαθορισμό της παροχής για κάθε κατηγορία μετόχων, θέτοντας συγκεκριμένα
κριτήρια βάσει των οποίων το ύψος αυτής θα διαμορφώνεται κάθε φορά,
 της ένταξης σε αυτόν και ασφαλισμένων στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων (υποχρεωτικής
– προαιρετικής).
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό στάλθηκαν προς επεξεργασία όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης, αφού πραγματοποιήθηκαν επαφές και ανταλλαγές απόψεων
σε πνεύμα συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους υπηρεσιακούς και συνδικαλιστικούς
φορείς, ώστε να διαμορφωθεί μία δίκαιη και λειτουργική νομοθετική πρόταση, πάντοτε με γνώμονα
αφενός τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού και αφετέρου την βέλτιστη δυνατή κάλυψη των
άμεσων αναγκών αναξιοπαθούντων δικαιούχων συναδέλφων και των οικογενειών αυτών. Κατόπιν
της υπ’ αριθ. 30/12 από 22-7-2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έχει προωθηθεί από τον
Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών στη συνεργάτιδα αναλογίστρια το αίτημα επικαιροποίησης του
σχεδίου της αναλογιστικής μελέτης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα που το ανωτέρω πρακτικό
αναφέρει, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.
Έως 30-11-2021 εκκρεμούν 678 αιτήματα που αφορούν λοιπές παροχές και έχουν υποβληθεί τα
έτη 2020 – 2021, καθώς και 4 αιτήματα λόγω θανάτου, ενώ έως το τέλος του έτους 2021 εκτιμάται
ότι τα εκκρεμή αιτήματα θα ανέλθουν συνολικά στα 750. Το πλήθος των εκκρεμών αιτημάτων
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Ν.826/1978 αντιμετώπισε συσσωρευμένα
αιτήματα δύο (2) ετών λόγω ετεροχρονισμένης έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την
υπαγωγή του Ειδικού Λογαριασμού από τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ. στον Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).
Εκτιμάται ότι τα ανωτέρω εκκρεμή αιτήματα θα εξετασθούν κατά το έτος 2022.

4.11. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ο Φορέας μας στεγάζεται σε ιδιόκτητο 7όροφο κτίριο εμβαδικού χώρου 1813,00τ.μ. ιδιοκτησίας Κ.Υ.Υ.Α.Π.,
επί της οδού Βερανζέρου αρ. 48 στην Αθήνα. Λόγω της λογιστικής και οικονομικής αυτοτέλειας των
υπολοίπων Οργανικών Μονάδων που απαρτίζουν το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αυτές καταβάλουν αποζημίωση στον
Κ.Υ.Υ.Α.Π.. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του εγκρίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ. του Φορέα μας.
Ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 50.2 από 24-11-2021 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ. του Ταμείου μας
αποφασίστηκε για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2021 η κάτωθι αποζημίωση ανά
Τομέα:
• Για τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. ποσού 3.721,56 €,
• Για τον Τ.Π.ΑΣ. ποσού 6.365,76 €,
• Για το Γραφείο Ενσήμου ποσού 3.380,88 €,
• Για τον Τ.Π.Υ.Α.Π. ποσού 4.501,56 € και
• Για τα Κοινά Τμήματα (Λογιστήριο Δαπανών Διοίκησης και Λειτουργίας) 41.832,24€.

4.12. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Υ.Α.Π .
1. Σύμφωνα, με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄από 27/06/2019 Απόφαση της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2763/ 03-07-2019, τεύχος Β’) ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στον Κλάδο Υγείας πλέον εντάσσονται :
Υποχρεωτικά
 όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται
στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και
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 όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας
Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., καθώς και τα μέλη των οικογενειών
τους.
 Επίσης, δυνάμει της εν λόγω Απόφασης εντάχθηκαν για πρώτη φορά στον Κ.Υ.Υ.Α.Π.
προαιρετικά με αίτησή τους Αστυνομικοί που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής
Χωροφυλακής και έχουν χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα έτη (περί τους 87).
β) Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες Φαρμακευτικής
Περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών καθώς και το ποσοστό 50%, που
τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του
φαρμάκου.
γ) Για τους τοκετούς, με ημερομηνία γέννησης τέκνου μεταγενέστερη της 03/07/2019, το
επίδομα αυξήθηκε στο ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή
κύηση κ.ο.κ..
δ) Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των
άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:
Ι. Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’
ισομοιρίαν.
ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος.
Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς
αυτού/ης.
ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο
το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων.
ε) Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών –
άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ
ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των
4.000 ευρώ.
-

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκου

Το Ταμείο μας έχει υπογράψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας Φαρμάκων με τους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης και έχει ανανεώσει τις ήδη υπάρχουσες
με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιά. Επιπλέον από 06-09-2021 ξεκίνησε η
υλοποίηση της Σύμβασης και με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η σταδιακή
επέκταση συμβάσεων και με άλλους Φαρμακευτικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα, ενώ παράλληλα
προγραμματίζεται εκ νέου η διενέργεια επαφών με την ηγεσία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου, προκειμένου να ανιχνευθούν τα όποια όρια επίλυσης του θέματος σε κεντρικό επίπεδο
για όλη την επικράτεια.
2. Με την υπ’ αριθ. 26/4 από 03-08-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, αποφασίστηκε η υποβολή
για έγκριση στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), διενέργειας-εκπόνησης της
Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 8000/28/14-κγ΄ από 24/10/2020 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
και ολοκληρώθηκε από την ανάδοχο εταιρεία την 25-5-2021. Σκοπός της εν λόγω μελέτης ήταν να
διαπιστωθεί η οικονομική κατάσταση του Κλάδου και να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις
εξασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του και της οικονομικής του λειτουργίας, σχετικά
με: α) την προαιρετική ένταξη των ασφαλισμένων που προέρχονται από τα ταμεία της πρώην
Ελληνικής Χωροφυλακής στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., β) τυχόν μείωση της νέας μηνιαίας εισφοράς
και γ) το επίπεδο των νέων παροχών.
Η Αναλογιστική μελέτη Βιωσιμότητας που εκπονήθηκε για τον Κλάδο Υγείας από την εταιρεία
«ANRAS PC», εφαρμόζοντας τις καταστατικές του διατάξεις, τον Ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με τα
σενάρια που προτάθηκαν από το Ταμείο, έδειξε ότι ο Κλάδος παρουσιάζει μακροχρόνια
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βιωσιμότητα και χρηματοοικονομική ισορροπία σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με το υπ’ αριθ. 44.14 από 21-10-2021 Πρακτικό-Απόφασή του, ενέκρινε την επιλογή του
ου
5 σεναρίου από τις σχετικές προτάσεις της εν λόγω αναλογιστικής, σύμφωνα με το οποίο:
 Εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τα ταμεία της
πρώην
Ελληνικής Χωροφυλακής στον Κ.Υ.Υ.Α.Π / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με χρόνο υπηρεσίας έως τα δεκαπέντε
(15) έτη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
 Προστίθεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 100 Ευρώ ανά δόση, για το εμβόλιο της
μηνιγγίτιδας που αφορά δύο δόσεις.
 Προστίθεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 800 Ευρώ ανά μαστό μετά από αφαίρεση.
 Προστίθεται η χορήγηση επιδόματος χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας ύψους 30 Ευρώ
ανά θεραπεία στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πραγματοποιούν νοσηλεία σε ιδιώτη
πάροχο. Το συνολικό ποσό χορήγησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.
 Στις περιπτώσεις τοποθέτησης προθέσεων τεχνητών μελών άκρων, αντικατάστασης αυτών
και service, ο ΚΥΥΑΠ αποζημιώνει τα 2/3 του ποσού που επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος πέραν
του ποσού το οποίο αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
 Σε περιπτώσεις νοσηλείας ασφαλισμένων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για καρδιοχειρουργικές
και παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, χορηγείται επίδομα ανά δαπάνη μέχρι το ποσό
των 1.500 ευρώ με την προσκόμιση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, πέραν του ποσού το
οποίο καλύπτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. To συνολικό ποσό χορήγησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 4.500 ευρώ.
Ο Κλάδος Υγείας σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων συντάσσει το σχετικό
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με το οποίο τροποποιούνται οι καταστατικές διατάσεις του
Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. το οποίο και θα υποβληθεί για τα περαιτέρω στην εποπτεύουσα το Ταμείο μας
Αρχή. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.

4.13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤ ΥΝΟΜΙΑΣ

α. Εκκαθάριση Ενσήμου – Επικαιροποίηση Διατάξεων
 Κλείσιμο χρήσεως έτους 2019: Έχει γίνει συμφωνία των στοιχείων με το Τμήμα
Λογιστηρίου και με το υπ’ αριθ. 52.5 από 03-12-2021 Πρακτικό - Απόφαση εγκρίθηκε το
κλείσιμο χρήσης έτους 2019 καθώς και ο αντίστοιχος επιμερισμός τόκων και απεστάλη
στη ΓΔΟΥΕΣ η σχετική εισήγηση για την έγκριση των εξόδων Διοίκησης – Διαχείρισης της
Ελληνικής Αστυνομίας.
 Εκκαθάριση έτους 2020: Η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα έχουν
δοθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία στο συνεργαζόμενο Τμήμα Λογιστηρίου
(σχετικές εγγραφές και μηνιαία οικονομικά στοιχεία μέχρι τον Σεπτέμβριου του 2021),
και εντός του 2022 θα γίνει πλήρη συμφωνία αυτών και θα ακολουθηθεί η ίδια
διαδικασία με παραπάνω.
 Επιπροσθέτως με το υπ’ αριθ. 51.8 από 30-11-2021 Πρακτικό - Απόφαση τροποποιήθηκε
το υπ’ αριθ. 45.10 από 27-10-2021 όμοιο, που αφορούσε πρόταση σχεδίου Υπουργικής
Απόφασης περί καθορισμού ενιαίας κλάσης ενσήμου έντυπης μορφής ύψους 0,50 ευρώ.
Το ανωτέρω σχέδιο υπουργικής απόφασης έχει υποβληθεί προς έγκριση αρμοδίως και
αναμένεται η δημοσίευσή της και η υλοποίησή της εντός του 2022.
Τέλος, πρέπει να επισημειωθεί με έμφαση ότι σαφώς πρέπει να εξετασθεί από όλους τους
συναρμόδιους φορείς και το ζήτημα της επικαιροποίησης των διατάξεων του Ν.1884/1990, με την
επισήμανση ότι το επίμαχο θέμα του καθορισμού του καταμερισμού πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων φορέων (εποπτεύουσα αρχή, Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ. και
Ταμείο) με στόχο την προώθηση πρότασης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (τροποποιώντας τα
άρθρα 4 & 5 του Ν.1884/90) για τον προσδιορισμό των ποσοστών καταμερισμού του τελικού
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προϊόντος (μετά την ισχύ του Ν.4393/16) εκ νέου σε 68% και 32% στους δύο δικαιούχους Τομείς
(Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.) αντίστοιχα.
β. Εκτύπωση Ενσήμων
Το Ταμείο μας μετά την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, βάσει της οποίας θα
καθοριστεί η νέα ενιαία κλάση των 0,50 ευρώ του ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας θα προβεί σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια (εκτύπωση – διάτρηση) του ως άνω ενσήμου. Η
όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Σε ότι αφορά την
επιστροφή του παλαιού ενσήμου της έντυπης μορφής το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου
ΕΛ.ΑΣ με σχετικό έγγραφο προς τις διαχειρίστριες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας θα ορίσει την
ημερομηνία και την διαδικασία επιστροφής αυτού.

γ. Καταστροφή Ενσήμων
Η καταστροφή του ενσήμου θα υλοποιηθεί εντός του 2022 μετά την εκκαθάριση του οικονομικού
έτους 2020.

δ. Εκκρεμότητες:
 Απαίτηση ποσού 262,18 ευρώ από έλλειμμα από τη διαχείριση ενσήμων της ΕΛ.ΑΣ. στο
Α.Τ. Λεωνιδίου για το οποίο ασκήθηκε η από 5-12-2016 αγωγή του τότε Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., νυν.
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου και
αναμένεται η απόφαση.
 Απαίτηση ποσού 1.801,36 ευρώ από έλλειμμα από την διαχείριση ενσήμων της ΕΛ.ΑΣ. στο
Τ.Α. Κω, για το οποίο ασκήθηκε η από 2-8-2017 αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου,
επίσης στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει γίνει καταλογισμός στο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή
από το Α.Ε.Α. και σε αλληλογραφία που είχε το Ταμείο με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κω ενώ έχει
βεβαιωθεί το υπ΄ αριθμόν 4532/2020 ΑΤΒ μέχρι σήμερα δεν έχει εισπραχθεί κανένα ποσό.

4.14. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με το υπ’ αριθ. 40.5 από 27-09-2021 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αποφασίστηκε η
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, έργο της οποίας θα είναι η αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός των
υλικών (μη αναλώσιμων) τα οποία είναι μη λειτουργικά και έχουν τεθεί σε αχρηστία. Τα υλικά αυτά
αφού συγκεντρωθούν και χαρακτηριστούν θα καταστραφούν με τη διαδικασία που προβλέπει ο
οργανισμός διαχείρισης δημοσίου υλικού. Ταυτόχρονα σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και
Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, θα γίνει επικαιροποίηση του σχετικού Μητρώου
Υλικού.

4.15. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛ ΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
Ως πρωτεύων στόχος του Ταμείου μας επαναδιατυπώνεται η παγία θέση για τη διατήρηση της
αυτονομίας αυτού αλλά και της οικονομικολογιστικής αυτοτέλειας των Τομέων Πρόνοιας και του
Κλάδου Υγείας.
Η ως άνω στόχευση έχει ως μόνο σκοπό την προάσπιση και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
μετόχων, που συνδέονται με ασφαλιστική σχέση με το Ταμείο μας αλλά και εν γένει της ιδιαίτερης
κοινωνικής του αποστολής, διατηρώντας την υγεία, τη βιωσιμότητα καθώς και το σύνολο των
πλεονασματικών του χαρακτηριστικών.
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Με την έκδοση του Ν. 4760/2020, επισημαίνεται ότι οι Τομείς διατηρούν την οικονομολογιστική τους
αυτοτέλεια. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε
περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με
οποιαδήποτε μορφή. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σύμφωνα με το Β’ μέρος του 4760/2020 αποτελεί μετονομασία
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με αλληλομεταβίβαση ήδη υπαρχόντων αρμοδιοτήτων, μεταξύ των υφισταμένων
τμημάτων σε ότι αφορά στις οικονομικές υπηρεσίες. Συνεπώς, λειτουργικώς αποκλειστική,
ενοποίηση των λογιστικών λογαριασμών των τομέων και του κλάδου υγείας, δεν δύναται κατά το
νόμο, προς το παρόν, να υπάρξει.

4.16. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Οι Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου, στο πλαίσιο της ενάσκησης του κοινωνικού του ρόλου έναντι των
μετόχων του αλλά και της επενδυτικής λειτουργίας του, κατά το έτος 2021 προέβη κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου και εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης στη χορήγηση δανείων
εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3586/07, συνολικού χρηματικού ποσού ύψους
10.100.000,00€ - με επιτόκιο 4% προς όφελος των μετόχων. Ειδικότερα σε μετόχους του Τ.Π.ΑΣ.
χορηγήθηκαν σε δάνεια 5.000.000,00€, του Τ.Π.Υ.Α.Π. 2.000.000,00€ και του Τ.Π.Υ.Π.Σ.
3.100.000,00€, από τα διαθέσιμα κεφάλαια εκάστου Τομέα. Με το υπ΄ αριθ. 54.1 από 15-12-2021
Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2022 του ΤΑ.Π.ΑΣ.Α. στον οποίο
προβλέπεται ότι κατά το εν λόγω έτος θα δοθούν ανά Τομέα για χορήγηση προσωπικών δανείων
εκτάκτων αναγκών στους μετόχους τα ακόλουθα ποσά:
Τ.Π.ΑΣ.: 3.500.000,00€
Τ.Π.Υ.Α.Π.: 2.000.000,00€
Τ.Π.Υ.Π.Σ.: 3.100.000,00€

Εικόνα 8: Συνολικό κεφάλαιο προς χορήγηση δανείων σε μετόχους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
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Εικόνα 9: Κεφάλαιο προς χορήγηση δανείων σε μετόχους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ανά Τομέα.

4.17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ως Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρινόμενο στη βούληση της Πολιτείας για
εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των πολιτών έχει
προσαρμόσει ανάλογα τον τρόπο της εν γένει λειτουργίας του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:











Άμεση και πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [GDPR EE2016/679] και τον Ν.4624/2019. Συνεπακόλουθο
της πλήρης προσαρμογής μας με τις απαιτήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου ήταν και ο
έγκαιρος ορισμός Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Φορέα μας.
Διαρκής εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του Ταμείου μας
(www.tapasa.gr) προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργική για τους χρήστες της
παρέχοντας αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και έγκαιρη ενημέρωση.
Απόκτηση άμεσης εξουσιοδότηση στην εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) για αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας (σημ.: Ο Φορέας μας είναι
από τις πρώτες υπηρεσίες του Δημοσίου που εντάχθηκε στο υπόψη σύστημα).
Ηλεκτρονική έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων ασφαλισμένων στον ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. / Κ.Υ.Υ.Α.Π. μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του Ταμείου μας.
Ολοκλήρωση διαδικασίας υλοποίησης, εφαρμογής και πιλοτικής λειτουργίας Πληροφοριακού
Συστήματος, το οποίο θα είναι κοινό για όλους και θα καλύπτει αντίστοιχες εφαρμογές όλων
των τμημάτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., που θα είναι πλήρως και άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Έναρξη λειτουργίας των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών-συναλλαγών (e-banking).

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες Δημόσιες Αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε υστερούν
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και μας παρέχουν στοιχεία αναγκαία για τη λειτουργία μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οι οποίες εισπράττουν για λογαριασμό
μας έσοδα τα οποία μας τα αποδίδουν με μεγάλη καθυστέρηση και ταυτόχρονα δεν μας παρέχουν
την αναγκαία πληροφορία (προσωποποιημένη πληροφόρηση) ώστε και εμείς με τη σειρά μας να
λογιστικοποιήσουμε με ακρίβεια αυτά. Πρόκειται για ένα χρονίζων θέμα για το οποίο έχουν γίνει
αρκετές προτάσεις εξεύρεσης λύσης χωρίς αυτό μέχρι στιγμής να έχει λυθεί.
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