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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1.1.1. ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στις 11-12-2020 δημοσιεύθηκε ο ν. 4760/2020 «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» (ΦΕΚ Α’-247), με το
οποίο μετονομάζεται το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ρυθμίζοντας ταυτόχρονα διατάξεις του ν.
3655/2008.
1.1.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ /ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με το υπ’ αριθ. 1.2 από 19.1.18 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ. καταρτίστηκε σχέδιο Π.Δ. για την έκδοση
Οργανισμού/Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα και η σχετική πρόταση υπεβλήθη στην εποπτεύουσα
το Ταμείο Αρχή για την περαιτέρω προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν
έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Η δημοσίευση του Ν.4760/20 που επέφερε
σημαντικές διοικητικές αλλαγές στη λειτουργία του Ταμείου καθώς και το μακρύ χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε από την υποβολή της πρότασης του σχεδίου Π.Δ. επιβάλλουν την επικαιροποίηση της
συγκεκριμένης πρότασης και ως εκ τούτου από το Ταμείο προγραμματίζεται στο προσεχές διάστημα η
λήψη νέας Απόφασης για την κατάρτιση και υποβολή επικαιροποιημένου σχεδίου Π.Δ. για την έκδοση
Οργανισμού/Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα μας που να είναι σύμφωνο με τα νέα δεδομένα με
στόχο της πλέον εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου προς όφελος των μετόχων μας.

1.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚ ΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
– ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤ ΑΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κατά το έτος 2020 μετατέθηκε στο Ταμείο μας το ακόλουθο προσωπικό:
 Αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων: εννιά (9) άτομα από τα οποία το ένα (1) έχει
αποσπασθεί σε άλλη Υπηρεσία (μετέφερε οργανική θέση)
 Αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων: ένα (1) άτομο το οποίο έχει αποσπασθεί σε άλλη
Υπηρεσία (μετέφερε οργανική θέση).
 Πολιτικό προσωπικό: ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ η οποία θα αποστρατευθεί στο αμέσως προσεχές
διάστημα.
Κατά το έτος 2020 μετατέθηκε-αποσπάστηκε από το Ταμείο μας το ακόλουθο προσωπικό:
 Αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων: οχτώ (8) άτομα

1.2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝ ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εντός του 2020, το προσωπικό του φορέα μας εκπαιδεύτηκε σε θέματα Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
από την Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
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2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Κ ΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΑΣ
Με το υπ’ αριθ. 43.2 από 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, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εκμίσθωση αυτών.
Με το υπ’ αριθ. 44.5 από 5-12-2019 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης σε προμηθευτή, η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του διαμερίσματος επί της οδού Γερανίου
41, μετά από έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο μηχανικό καθότι διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ρωγμές μετά
τον σεισμό που έλαβε χώρα την 15η/07/2019 και την 15/06/2020 ολοκληρώθηκε η επισκευή του
διαμερίσματος.
Ειδικότερα:

 για το ακίνητο της οδού Ιουλιανού αρ. 36, ιδιοκτησίας Τ.Π.ΑΣ., με το υπ’ αριθ. 10.4 από
09/04/2020 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έγινε ενημέρωση σχετικά με την
εξέταση του αιτήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του
κτιρίου και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε εκ νέου ενημέρωση
αναφορικά με την εξέλιξη των ενεργειών που έχουν λάβει χώρα, κατόπιν της από
27/01/2020 πρότασης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου και
μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει σχετική απάντηση. Επιπρόσθετα, την 28η/11/2020
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ακίνητο επί της οδού Ιουλιανού 36, κατόπιν σχετικού
αιτήματος το οποίο μας απεστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία, από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον για στέγαση των υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής στο κτίριο, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε τύχει σχετικής
απάντησης.
 για το ακίνητο επί της οδού Βύσσης 6-8, ιδιοκτησίας του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
Αστυνομίας Πόλεων, την 16/09/2020 κατατέθηκε στο Δήμο Αθηναίων αίτηση δήλωσης
ιδιοκτήτου – ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας (μη ηλεκτροδοτούμενα) με το
υπ΄αριθμ. 205543 πρωτόκολλο του Τμήματος Ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ της Διεύθυνσης
Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, οι οποίες προβλέπουν ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή
δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του
υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού µπορούν να
υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή
την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ειδικότερα για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
προβλέπεται η δήλωση αδήλωτων επιφανειών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων,
προκειμένου η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους να ισχύσει και
για τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η μη
χρησιμοποίηση του μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου να έχει δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση
στον οικείο δήμο– σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.
4604/2019 – ώστε η απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη να ισχύει
καταρχήν αναδρομικά και μέχρι τις 31-12-2019 και εν συνεχεία και για το χρονικό διάστημα
από την 1η-1-2020 και μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Το
Τμήμα Ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου
Αθηναίων μας ενημέρωσε ότι θα αποσταλεί αρμόδιος υπάλληλος της παραπάνω υπηρεσίας
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για τη διενέργεια αυτοψίας σχετικά με την μη ηλεκτροδότηση του ακινήτου και προκειμένου
να διαπιστώσει ότι εν λόγω χώρος είναι κενός. Την 26/10/2020 πραγματοποιήθηκε αυτοψία
στον χώρο και δόθηκε προθεσμία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να προβούμε σε
απομάκρυνση των άχρηστων υλικών. Κρίθηκε σκόπιμο από την διοίκηση του Ταμείου ο
καθαρισμός του ακινήτου και η απομάκρυνση άχρηστων υλικών. Η διαδικασία υλοποίησης
ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συγκεκριμένα το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης
Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας διενεργεί ήδη έρευνα αγοράς στο χώρο επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο εν λόγω αντικείμενο, ώστε σε άμεσο χρονικό ορίζοντα να
ολοκληρωθεί.

2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Το Ταμείο μας συνεχίζει να στεγάζεται στην οδό Βερανζέρου αρ. 48, με μισθωτική χρήση γραφειακών
χώρων 7όροφου κτιρίου, εμβαδού 1.813,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Κ.Υ.Υ.Α.Π.. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος
καλύπτει επαρκώς τις στεγαστικές ανάγκες του Ταμείου.
Το 2020 το Ταμείο μας προέβη σε συνέχιση των υφισταμένων συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης για τα
λογιστικά προγράμματα και τη βάση δεδομένων που κάνουν χρήση το Τμήμα Λογιστηρίου, το Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών και ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας
Πόλεων. Συνεχίστηκε επίσης η ισχύς των αδειών αντιικού λογισμικού - antivirus για την προστασία του
δικτύου των υπολογιστών του Ταμείου μας και των εγγυήσεων (επέκταση) του εξυπηρετητή (server).

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡ ΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3.1.1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑ.Π. Α.Σ.Α.
Το Ταμείο μας προέβει το περασμένο έτος στην κατάρτιση των πινάκων του ΜΠΔΣ 2021-2024 και στην
κατάρτιση του ετήσιου γενικού Προϋπολογισμού, των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας, του Κλάδου
Υγείας, του Ειδικού Λογαριασμού και της Οικονομικής Διαχείρισης οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με
τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις οικονομικές ανάγκες του Ταμείου. Παράλληλα για την οικονομική
χρήση 2020 έτους εγκρίθηκαν από τον εποπτεύοντα υπουργό 11 αναγκαίες και αιτιολογημένες
αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

3.1.2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Σε ότι αφορά στο κλείσιμο των οικονομικών χρήσεων 2016-2018, έχουν παραδοθεί οικονομικές
καταστάσεις για Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. για τη χρήση 2016, Ειδικού λογαριασμού για τις χρήσεις 2012 έως
2016, για τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. για τη χρήση 2017 και για την Οικονομική Διαχείριση για τη χρήση 2018.

3.2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Με την ψήφιση του ν.4760/2020 «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» (ΦΕΚ Α’-247), με την οποία
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3655/2008, διατηρήθηκε η αυτονομία του Ταμείου αλλά και η
οικονομικολογιστική αυτοτέλεια των Τομέων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας.
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3.3. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
Σχετικά με το Σύστημα Αναγνώρισης Εισπράξεων-Κίνησης Διαχειριστικών Λογαριασμών, βρισκόμαστε σε
αναμονή υλοποίησής του από την ανάδοχο εταιρεία.
Σχετικά με το μητρώο ασφαλισμένων έχει υλοποιηθεί εκτός του Συστήματος Αναγνώρισης Εισπράξεων.
Έχει υλοποιηθεί η 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.
Αναμένεται η υλοποίηση από την ανάδοχο εταιρεία των αυτοματοποιημένων ελέγχων ορθότητας
ατομικών ασφαλιστικών εισφορών (ποσοστά κρατήσεων).
Έχει υλοποιηθεί 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.
Αναμένεται η υλοποίηση τροποποίησης της διαδικασίας είσπραξης εσόδων μέσω Δ.Ο.Υ..
Το Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων συνεχίζει να παρακολουθεί ηλεκτρονικά (ONLINE DATA VIEW) τις κινήσεις
των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Ταμείου μέσω του INTERNET BANKING της Εθνικής
Τράπεζας.

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΠΑΡΟΧΕΣ
4.1. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
4.1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επικοινωνίας του Ταμείου με τους μετόχους του, η διοίκηση κατόπιν
σχετικής αλληλογραφίας κατάρτισε και υλοποιεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Α.Ε.Α. και του Α.Π.Σ., ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των αστυνομικών και των πυροσβεστών
μέσα από την ένταξη σχετικών σεμιναρίων σε σχόλες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ, ΤΕΜΕΣ
κα) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Σχολή Αξιωματικών). Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν
μέσα στο 2020 τρεις (3) επιμορφωτικές διαλέξεις σε σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΑΕΑ,
ΣΜΕ/ΤΕΜΕΣ, ΣΜΕΒΕ/ΤΕΜΕΣ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Σχόλη Αξιωματικών), με τις
οποίες ενημερώθηκαν οι φοιτούντες ένστολοι για θέματα ασφαλιστικού περιεχομένου που
έχουν σχέση με το αντικείμενο του Ταμείου.

4.1.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦ ΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Το Ταμείο διαθέτει ιστοσελίδα, με αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και
αποτύπωση της λειτουργικής διαδικασίας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την άμεση ενημέρωση των
ενδιαφερομένων μετόχων.
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4.2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΦΑΠ ΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Πίνακας 1: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος και χρηματικά αξία) χορηγούμενων εφάπαξ και επιστροφής εισφορών έτους 2020.

Κανονικά Εφάπαξ
Τομείς του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Πλήθος
αιτήσεων

Συνολική Αξία
χορηγούμενων

Σύνολο Εκκρεμών
αιτήσεων

Τ.Π.ΑΣ.
562 41.865.894,26€
731
Τ.Π.Υ.Α.Π.
248 10.657.115,76€
295
Τ.Π.Υ.Π.Σ.
119
4.248.876,20€
9
Επιστροφές Εισφορών
Τομείς του
Πλήθος
Συνολική Αξία
Σύνολο Εκκρεμών
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
αιτήσεων
χορηγούμενων
αιτήσεων
Τ.Π.ΑΣ.
6
52.732,57€
25
Τ.Π.Υ.Α.Π.
2
1
Τ.Π.Υ.Π.Σ.
2
21.295,99€
0
Αναπροσαρμογές εφάπαξ ν. 4307/2014
Τομείς του
Πλήθος
Συνολική Αξία
Σύνολο Εκκρεμών
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
αιτήσεων
χορηγούμενων
αιτήσεων
Τ.Π.ΑΣ.
3
10.482,66€
0
Τ.Π.Υ.Α.Π.
Τ.Π.Υ.Π.Σ.
16
16.145,30€
0
Αναπροσαρμογές εφάπαξ ν. 4575/2018 (ΕΛ.ΑΣ.) ή του ν. 1575/2018 (Π.Σ.)
Τομείς του
Πλήθος
Συνολική Αξία
Σύνολο Εκκρεμών
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
αιτήσεων
χορηγούμενων
αιτήσεων
Τ.Π.ΑΣ.
384
104.640,19€
265
Τ.Π.Υ.Α.Π.
149
30.124,22€
84
Τ.Π.Υ.Π.Σ.
276
30.248,15€
17
Δάνεια
Τομείς του
Πλήθος
Συνολική Αξία
Σύνολο Εκκρεμών
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
αιτήσεων
χορηγούμενων
αιτήσεων
Τ.Π.ΑΣ.
Τ.Π.Υ.Α.Π.
Τ.Π.Υ.Π.Σ.
597
2.073.502,94€
8

Εκκρεμείς αιτήσεις
για συμπλήρωση
30ετών
514
Εκ των οποίων
ολοκληρωμένα
0

Συνολική Αξία
εκκρεμών

25.023,72€

4.2.1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η έκδοση αποφάσεων εφάπαξ στους δικαιούχους το 2020, πραγματοποιήθηκε κατά μέσο όρο εντός
δέκα (10) ημερών, από τη συμπλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την
έκδοση αυτών προαπαιτείται ως δικαιολογητικό η έκδοση βεβαίωσης ατομικής μερίδας από το Τμήμα
Ασφάλισης-Εσόδων, για κάθε ασφαλισμένο με ημερομηνία λήξης ασφάλισης από 1-1-2015 και εφεξής,
αλλά και βεβαίωσης τυχόν υπολοίπου δανείου που χορηγήθηκε από τον Τ.Π.ΑΣ. Η συσσώρευση ετών
μετά το 2015 καθιστά πιο πολύπλοκη την εξαγωγή βεβαιώσεων ατομικής μερίδας και παρατηρείται μια
σταδιακή και δικαιολογημένη αύξηση του χρόνου εξαγωγής αυτών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να
πιέζεται το Τμήμα μας δυσανάλογα. Αυτό γιατί η υποβολή των υπογεγραμμένων αποφάσεων από τον
Διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών στο Τμήμα Λογιστηρίου, έχει υποδειχθεί ότι πρέπει να γίνεται στο
πρώτο 15μερο εκάστου μηνός ώστε να είναι εφικτή η απόδοση των σχετικών κρατήσεων. Το Τμήμα
Ασφάλισης-Εσόδων επιφορτίζεται κατά προτεραιότητα με την έκδοση στατιστικών στοιχείων στις αρχές
εκάστου μηνός με αποτέλεσμα ο χρόνος έκδοσης των βεβαιώσεων ατομικής μερίδας να επιμηκύνεται.
Εξαίρεση στον ανωτέρω χρόνο απονομής αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ συνέπεια του
άρθρου 10 του νόμου 4575/2018 που χορηγούνται παράλληλα με τα κανονικά εφάπαξ και σύμφωνα με
τις υπ’ αριθ. 13/8 από 4-4-2019 και 16/4 από 24-4-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι έκτακτες καταστάσεις που ανέκυψαν αιφνιδίως (συρροή κρουσμάτων
νόσου covid-19 στο προσωπικό του Ταμείου, που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας
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Οργανικών μας Μονάδων και η δημοσίευση του Ν.4760/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός
μας νόμος) και σε συνδυασμό με την ανάγκη αύξησης κατά 700.000,00€, του προϋπολογισθέντος ποσού
ΚΑΕ 3392 του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ., αρχικού ύψους 800.000,00€ λόγω εξαντλήσεως αυτού (αυξημένη
εισροή στο Ταμείο μας, σχετικών εγγράφων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την
EUROBANK-π. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τα οποία ζητείται η παρακράτηση ποσών από τα
δικαιούμενα εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα και η συνακόλουθη απόδοσή τους), δεν προκάλεσαν
ουσιαστικές καθυστερήσεις στη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων και στην επιστροφή
εισφορών, τα οποία αποτελούν κατεξοχήν την κεντροβαρή παροχή του Ταμείου μας, ούτε και
παρέκκλιση από τη σχετική νομοθεσία.
4.2.2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΥΡΟΣ ΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τα εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα χορηγούνται άμεσα από το Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ μετά
την πλήρωση των φακέλων με τα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η απόδοση στους δικαιούχους το
έτος 2020 πραγματοποιήθηκε κατά μέσο όρο εντός διμήνου από τη συμπλήρωση του συνόλου των
προαπαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Εξαίρεση από τα
προαναφερθέντα αποτελούν ορισμένες ειδικής φύσεως σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν ιδιαίτερη
μελέτη, έλεγχο και συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Επίσης εξαίρεση στον ανωτέρω χρόνο απονομής, αποτελούν οι παροχές αναπροσαρμογών συνέπεια του
νόμου 4575/201που πραγματοποιούνται στα ήδη χορηγηθέντα εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα μετόχων
μας, οι οποίες χορηγήθηκαν επί το πλείστον μετά την παρέλευση του εξαμήνου, λόγω απρόβλεπτων
έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο προσωπικό που είχε ως
συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών Μονάδων, λόγω δημοσίευσης του ν.4760/2020 με τον
οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του Ταμείου, ο οποίος επέφερε αλλαγές εκ των οποίων
προέκυψαν καθυστερήσεις, συμμετοχή του Πυροσβεστικού Προσωπικού στις Επιχειρησιακές ανάγκες
του Π.Σ. που προέκυψαν κατά την αντιπυρική περίοδο κλπ), καθώς δόθηκε προτεραιότητα στις λοιπές
παροχές του Ταμείου (Εφάπαξ Βοηθήματα, Επιστροφές εισφορών, Χορηγηθέντα δάνεια σε μετόχους). Εκ
των ανωτέρω παροχών παραμένουν πλέον σε εκκρεμότητα Δεκαεπτά (17) αιτήσεις ύψους 4.000€ κατ’
εκτίμηση, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί να χορηγηθούν εντός του πρώτου τρίμηνου του έτους 2021.
Όλα τα αιτήματα για χορήγηση προσωπικών Δανείων σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ., υλοποιήθηκαν,
πλην οκτώ (8) αιτήματα μετόχων για τα οποία έχουν εγκριθεί ατό το Δ.Σ. Στου Ταμείου και είναι
σε εκκρεμότητα η ενταλματοποίηση και η εκταμίευση τους. Τα εν λόγο δάνεια δεν εκταμιεύτηκαν εντός
του 2020, λόγω δημοσίευσης του ν.4760/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του
Ταμείου, ο οποίος επέφερε αλλαγές εκ των οποίων προέκυψαν καθυστερήσεις. Η εν λόγω εκταμίευση,
έχει επίσης δρομολογηθεί για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021.

4.2.3. ΠΑΡΟΧΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ Ν. 826/78
Οικονομικές ενισχύσεις μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 έτους 2020
Είδος
Πλήθος Ολοκλ.
Συνολική Αξία
Εκκρεμεί αιτήματα
Αιτήματος
αιτήσεων
Ολοκλ. αιτήσεων
Θανάτου
22
48.924,97€.
12
Λοιπές
763.256,27€.
474
750*
περιπτώσεις
ΣΥΝΟΛΟ
496
812.181,24€
762
*εκ των οποίων 520 αιτήματα από το έτος 2020 και 230 αιτήματα από το 2019.

Επισημαίνεται δε ότι για τον εκσυγχρονισμό της συνολικής λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού
(εισφορά, παροχή, ένταξη νέων μελών) , μετά από υποβολή σχετικής πρότασης εγκρίθηκε από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η διενέργεια αναλογιστικής μελέτης και μετά την εκκίνηση των
διαδικασιών και ολοκλήρωσης της αναλογιστικής μελέτης , το Ταμείο, πάντοτε με γνώμονα αφενός τη
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βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού και αφετέρου την βέλτιστη δυνατή κάλυψη των άμεσων
αναγκών αναξιοπαθούντων δικαιούχων συναδέλφων και των οικογενειών αυτών, θα επιλέξει την
βέλτιστη δυνατή πρόταση σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους υπηρεσιακούς και
συνδικαλιστικούς φορείς και θα υποβάλει πρόταση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.
4.3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. κατόπιν της ΓΔΟΕΣ/1/1/84-α΄από 24-10-2018 (ΑΔΑ: 62ΩΛ46ΜΚ6Π-Θ7Θ) Απόφασης του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προέβει στην διενέργεια-εκπόνηση Αναλογιστικών Μελετών για
τους Τομείς Πρόνοιας (Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.), προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση του ενιαίου
μισθολογίου (του Ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4354/2015) των πολιτικών
δημόσιων υπαλλήλων μετά την 01-01-2017 σε βάθος χρόνου, τόσο στις καταβαλλόμενες τακτικές
ασφαλιστικές εισφορές όσο και στο ύψος της δικαιούμενης εφάπαξ οικονομικής παροχής καθώς επίσης
και η αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τους προσληφθέντες
πολιτικούς υπαλλήλους κατά τα έτη 1983 και 1984 διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των ασφαλισμένων,
των αποθεματικών των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου και την ομαλή συνέχιση χορήγησης των εφάπαξ
χρηματικών βοηθημάτων στους μετόχους πολιτικούς υπαλλήλους.
Την 12-3-2020 παρελήφθησαν από την ανάδοχο εταιρεία τις Αναλογιστικές Μελέτες Βιωσιμότητας
Τομέων των ανωτέρω Τομέων και με την υπ’ αριθ. 40.4/12-11-2020 Απόφαση – Πρακτικό Δ.Σ.
του Ταμείου, εγκρίθηκε το βέλτιστο σενάριο, πάντα με γνώμονα τη δίκαιη και αναλογική παροχή
εφάπαξ στους μετόχους καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικείων Τομέων και απομένει η
έγκριση από το Δ.Σ της υποβολής σχεδίου πρότασης νομοθετικής ρύθμισης για τον επαναπροσδιορισμό
παροχών και εισφορών, και η υποβολή της αρμοδίως.
4.4. 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 2020 προέβη κατόπιν απόφασης
του Δ.Σ. του Ταμείου και εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης στη χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών
στους μετόχους του (Ν. 3586/07) συνολικού χρηματικού ποσού ύψους 7.100.000,00€ - [ειδικότερα σε
μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. 3.000.000,00€ και του Τ.Π.Υ.Α.Π. 2.000.000,00€ (στα επίπεδα του 2019 και
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος), καθώς και σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ.
2.100.000,00€]- με το ευνοϊκότερο για τα δεδομένα της αγοράς επιτόκιο της τάξης του 4% σε σχέση με
τα ισχύοντα το 2019 (5,5%)] - από τα διαθέσιμα κεφάλαια εκάστου Τομέα.
Επισημαίνεται δε ότι τα εγκεκριμένα ποσά εξαντλήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους ενώ λόγω των
αυξημένων αναγκών των μετόχων του Τ.Π.ΑΣ κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κατά
1.000.000 €, έγινε αποδέσμευση του εν λόγω ποσού για χορήγηση στους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. Λόγω
απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν (περιπτώσεις περιστατικών covid-19 στο
προσωπικό που είχε ως συνέπεια την αναστολή λειτουργίας Οργανικών μας Μονάδων, άδειες ειδικού
σκοπού μέρους του προσωπικού, αναστολή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι
τροποποίησης της σύνθεσης του Δ.Σ μετά τη δημοσίευση του ν.4760/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε
ο ιδρυτικός μας νόμος) δεν κατέστη εφικτό να περαιωθεί η διαδικασία χορήγησης των εν λόγω δανείων
εντός του 2020 και θα ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα στους πρώτους μήνες του 2021 με τη νέα
αποδέσμευση κεφαλαίων.
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Εικόνα 1: Συνολικό κεφάλαιο προς χορήγηση δανείων σε μετόχους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Εικόνα 2: Κεφάλαια προς χορήγηση δανείων σε μετόχους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ανά Τομέα.

4.5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗ Σ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΝΟΜ ΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π.
Με το υπ’ αριθ. 18.1 από 16-05-2020 Πρακτικό-Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου αποφασίσθηκε η έγκριση
υποβολής στην Εποπτεύουσα το Ταμείο μας Αρχή για τις δικές τις περαιτέρω ενέργειες, πρόταση
τροποποίησης του άρθρου 138 του Ν.4052/2012 και συγκεκριμένα της παραγράφου (γ) της περίπτωσης
Γ2 ως εξής γ) Η προβλεπόμενη παγία εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αστυφύλακα σε
Αστυφύλακα και δοκίμου Υπαστυνόμου σε Υπαστυνόμου Β’ των μετόχων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ και
Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) παρακρατείται σε τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις και αποδίδεται με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας στον αντίστοιχο δικαιούχο Τομέα.
Με το υπ’ αριθ. 1030/2/743 από 22-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
υποβλήθηκαν στην Εποπτεύουσα το Ταμείο μας Αρχή το προαναφερόμενο Πρακτικό-Απόφαση, σχετική
αιτιολογική έκθεση καθώς και έκθεση κάλυψης δαπάνης για τις δικές της λόγω αρμοδιότητας ενέργειες.
Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4703/10-07-2020 (ΦΕΚ Α-131) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 138 παρ. Γ περ. γ και προβλέπεται παγία εισφορά (κράτηση) ονομασίας δοκίμου Αστυφύλακα σε
Αστυφύλακα και δοκίμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμου Β’ μετόχων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.
του Ταμείου μας σε τριάντα έξι (36) δόσεις και αποδίδονται με μέριμνα και ευθύνη της Δ/νσης
Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού στον
αντίστοιχο δικαιούχο Τομέα.
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4.6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Υ.Α.Π.
Στο έτος 2020, πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α΄από 27/06/2019
Απόφασης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2763/ 03-07-2019, τεύχος Β’), η οποία προέβλεπε
την επέκταση του Κ.Υ.Υ.Α.Π. σε νέα μέλη αλλά και την αύξηση των παροχών του.
Α. Σχετικά με την αύξηση παροχής του φαρμάκου ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :
1.
2.
3.

4.

Πραγματοποίησε τις απαιτούμενες οικονομικές μεταβολές στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση
των ασφαλισμένων του, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
Ενημέρωσε τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για τις αλλαγές που καλούνταν να
αντιμετωπίσουν τα μέλη τους.
Ενημέρωσε τις ιδιωτικές εταιρείες υποστήριξης λογισμικού των φαρμακείων για τη νέα
κατάσταση εκτελώντας συνεχόμενες δοκιμές επί πραγματικών δεδομένων - συνταγών, ώστε να
διασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση των μεταβολών.
Τέλος, συντόνισε όλους τους προαναφερόμενους Φορείς, ώστε τη στιγμή που δόθηκε η
νέα συνταγογράφηση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία να έχουν απεικονιστεί σωστά όλες οι
μεταβολές, εξασφαλίζοντας ομαλότητα τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους
εμπλεκόμενους Φορείς.

Β. Αναφορικά με την υλοποίηση όλων των παροχών που προέβλεπε η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ο
Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, παρακολούθησε συστηματικά τις
νέες δαπάνες του σε συνδυασμό με την αύξηση των μελών του, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλή
οικονομικά αποτελέσματα τα οποία εξασφαλίζουν και τη βιωσιμότητά του.
Πίνακας 2: Συνολική αξία δαπανών – πληρωμών παροχών σε μετόχους – ασφαλισμένους το έτος 2020.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

0633 "ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ"

2

0672 "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ"

2.361

0673 "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ"

101

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
8.000,00 €
1.646.052,76 €
33.809,79 €

0674 "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ"

-

0,00 €

0685 "ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ"

874

592.400,00 €

0689 "ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ"

2943

148.826,26 €

ΣΥΝΟΛΟ

6281

2.429.088,81 €

4.7. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕ Σ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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.
Κατόπιν του υπ’ αριθ. 26/3 από 3-8-2020 Πρακτικού - Απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., υποβλήθηκε
αίτημα με το υπ’ αριθ. 1030/2/00000950 από 4-8-2020 έγγραφο του Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 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 τα εξής:
α. Η οικονομική κατάσταση των δύο Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και η
επίδραση που θα έχει στη βιωσιμότητα τους 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
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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./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,



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).

Με το υπ’ αριθ. 8000/28/14-ιη’ από 11-9-2020 έγγραφο της εποπτεύουσας το Ταμείο Αρχής, γνωρίστηκε
στο Ταμείο μας ότι με την υπ’ αριθ. 8000/28/14-ιδ’ από 9-9-2020 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, εγκρίθηκε η διενέργεια - εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τα ανωτέρω.
Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. με το υπ’ αριθ. 33/5 από 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/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), του
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του
Τ.Π.ΑΣ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α).
Στη συνέχεια με το υπ’ αριθ. 41/5 από 19-11-2020 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 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.

5. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
5.1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Το αρμόδιο Γραφείο του Ταμείου μας μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 8015/3/243 από 11-12-2019
Εγκυκλίου – Διαταγής Ενσημοχαρτοσήμανσης εγγράφων του Α.Ε.Α., ολοκλήρωσε τις διαδικασίες
ανεφοδιασμού όλων των διαχειριστριών Υπηρεσιών ανά την Επικράτεια με τις νέες κλάσεις (ήτοι
προγραμματισμός ανά Υπηρεσία, καταμέτρηση ενσήμων από Τριμελή Επιτροπή καθώς και συσκευασία
και αποστολή αυτών σε όλες τις Διαχειρίστριες Υπηρεσίες, 654 ανά την επικράτεια). Παράλληλα μετά
την ολοκλήρωση των επιστροφών (παλαιών ενσήμων) καταμετρήθηκαν από τριμελή επιτροπή όλα τα
επιστραφέντα ένσημα των κλάσεων 0,15-0,23-0,35-0,44 του Ευρώ από όλες τις διαχειρίστριες υπηρεσίες
και συμφωνήσαν με την αποθήκη μας. Την 3-12-2020 με το υπ΄ αριθμ. 66 υπηρεσιακό μας σημείωμά
ζητήσαμε την άποψη του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών του Ταμείου μας σχετικά με την καταστροφή
επιστραφέντων ενσήμων από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (μετά από υπόθεση ατασθαλίας σε
Αστυνομική Υπηρεσία της Αττικής) ώστε να προβούμε, μετά από σχετική εισήγηση, στην καταστροφή
αυτών. Πρόθεση του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ενσήμου είναι να μην καταστραφούν όλες οι
καρτέλες των κλάσεων των Ενσήμων, 0,15-0,23-0,35-,044-1,50-3-15-30 του Ευρώ αλλά να διατηρηθούν
ορισμένες ( 1 καρτέλα αποτελείται από 100 τεμ. ενσήμων) πλαστικοποιημένες, για ιστορικούς λόγους
χωρίς καμία αξία, που θα βρίσκονται στο αρμόδιο Γραφείο καθώς και την αποστολή μέρος αυτών στο
Μουσείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
1.
Για το οικονομικό έτος 2016 την 12-3-2020 μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ. ΓΔΟΕΣ / 1/1/195-α ,
εγκρίνοντας τα έξοδα διοίκησης – διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. έτους 2016.
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2.
Σχετικά με το οικονομικού έτος 2017 την 8-10-2020 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 34.7 Πρακτικό
Δ.Σ. αποφασίστηκε η εκκαθάριση- καταμερισμός του Ενσήμου όπου και διαβιβάστηκε στην (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.)
με θέμα : «Έγκριση εξόδων διοίκησης – διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. έτους 2017».
3.
Σε ότι αφορά το έτος 2018 την 12-10-2020 απεστάλη σχετική εισήγηση για την εκκαθάριση και
τον καταμερισμό του Ενσήμου.
Το έτος 2020 ολοκληρώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οι αποστολές των ενσήμων
της Ελληνικής Αστυνομίας και πλέον πραγματοποιούνται μέσο του συστήματος και μόνο. Επιπλέον
έχουν γίνει παρατηρήσεις και αναμένονται βελτιώσεις στους και στους υπόλοιπους τομείς όπως : α)
Έλεγχος Τράπεζας (συμφωνία μήνα αλλά και αναλυτικά ανά υπηρεσία τα επιπλέον ποσά κατάθεσης ή τα
μείον και με ποιους μήνες γίνεται συμψηφισμός ή συμπληρωματικά, β) Αποστολή στοιχείων στο Τμήμα
Λογιστηρίου για σχετικές εγγραφές γ) Εκκαθάριση Οικονομικού έτους δ) Εκτυπωτικό ετήσιας κίνησης
Υπηρεσιών και μηνιαίας ανάλωσης (δεν υπάρχουν). Σε κάθε περίπτωση η όλη διαδικασία θα
ολοκληρωθεί μετά την λειτουργία ενός συνολικά οικονομικού έτους και εφόσον έχουμε πλήρη
συμφωνία με το Τμήμα Λογιστηρίου του Ταμείου μας.
5.2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5.2.1. ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ ΝΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Η υλοποίηση και η λειτουργία του Μητρώο Ασφαλισμένων – Ατομικών Μερίδων, μέσω του νέου
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και παράγονται τα
πρώτα αποτελέσματα. Εκκρεμούν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και η δυνατότητα εξαγωγής
στατιστικών στοιχείων.
5.2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το Ταμείο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, εφαρμογής και πιλοτικής/παραγωγικής λειτουργίας του
ΟΠΣ, το οποίο θα είναι κοινό για όλους και θα πρέπει να καλύπτει αντίστοιχες εφαρμογές όλων των
τμημάτων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που θα είναι πλήρως και άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
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