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AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Εισήγηση του Προέδρου
Παύλου Παππά
Παρά τις αντιξοότητες της συγκυρίας, που ως χώρα βιώνουμε εδώ και έξι χρόνια,
μέσα στις οποίες αντιξοότητες περιέχεται και το ασφαλιστικό σύστημα, ο Πρόεδρος,
το Δ.Σ. του Ταμείου και οι υπάλληλοί του στο σύνολό τους επέδειξαν μια έντονη
δραστηριότητα για την επίλυση των
υπαρχόντων και νεοεμφανιζόμενων
προβλημάτων. Η κατάσταση ήταν και είναι κρίσιμη για ένα ταμείο, το οποίο δεν
επιδοτείται καν από τον δημόσιο Προϋπολογισμό, δεν ελέγχει πρωτογενώς τις
εισφορές του, εξαρτάται, πολλές φορές, από την βούληση άλλων ταμείων, κυρίως
του ΙΚΑ και δευτερευόντως πλέον του ΕΤΕΑ, και με το ελάχιστο προσωπικό που
διαθέτει, προσπαθεί να τιθασεύσει και να ελέγξει ως προς τις εισφορές
εκατομμύρια επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα και τα καταφέρνει σε ικανοποιητικό
βαθμό.
Αν σ΄ αυτά προστεθούν και τα συγγενή προβλήματα, τα οποία είχαν περιγραφεί
στον απολογισμό του 2014, όπως η έλλειψη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού
συστήματος, το διάσπαρτο αρχείο, η υπαλληλική αφαίμαξη, η διαφοροποίηση των
παροχών ανά τομέα, τα δυσεπίλυτα οικονομικά προβλήματα ορισμένων μικρότερων
τομέων του Ταμείου και η ελλιπής αρχειοθέτηση του Ταμείου Μετάλλου, τότε
επιβεβαιώνεται ότι είναι πολύ θετική η δράση και η απόδοση όλων των
συντελεστών του ΤΑΠΙΤ.
Συγκεκριμένα:
• Το ΤΑΠΙΤ εισέπραξε (έσοδα):
Εισφορές 75.293.117,43 ευρώ
Έσοδα από μισθώματα: 701.489,27 ευρώ
Λοιπά έσοδα: 14.571.144,30 ευρώ
Σύνολο εσόδων: 90.575.751,00 ευρώ
•

Έξοδα Ταμείου:
Χορήγηση Εφάπαξ: 26.892.285,84 ευρώ
Μισθώματα: 251.129,62 ευρώ
Λοιπές δαπάνες: 4.676.526,22 ευρώ
Κοινές δαπάνες: 3.425.650.38 ευρώ
Σύνολο εξόδων: 35.245.592,06 ευρώ

•

Εκκρεμότητα : 35.821.996,00 ευρώ οφειλή του ΙΚΑ προς το ΤΑΠΙΤ.

•

Το ΤΑΠΙΤ, για το έτος 2015, χορήγησε:
3.342 Εφάπαξ και δαπάνησε 25.248.932,23 ευρώ
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•

758 Επιστροφές Εισφορών και δαπάνησε 1.715.453,36 ευρώ
Εκκρεμούν (την 31-12-2015)
9.861 αιτήσεις Εφάπαξ
1.994 Επιστροφές Εισφορών

Σε όλες τις ανωτέρω παροχές τηρήθηκε απόλυτα η νομιμότητα και η διαφάνεια
προς τους ασφαλισμένους, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα καταστατικά των τομέων,
τους αντίστοιχους νόμους και τη σειρά πρωτοκόλλου.
Εκτός των ανωτέρω υλοποιήθηκαν ακόμα:
1. Νομοθετική ρύθμιση απόδοσης στο ΤΑΠΙΤ από το ΕΤΕΑ των 50 περίπου εκατ.
ευρώ που κερδήθηκαν σε δίκη. Ήδη από 1-1-2016 καταβάλλονται 2 εκατ. ανά μήνα
μέχρι τελικής εξόφλησης.
2. Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης (repos) στην Τράπεζα της Ελλάδος
για τους τομείς εκείνους που έχουν οικονομικά πλεονάσματα, με στόχο τα καλύτερα
επιτόκια.
3. Από κατασχέσεις που έγιναν από τον τομέα Λιπασμάτων κατά της Εταιρείας Φίλης
Α.Ε. κατακυρώθηκαν στα Λιπάσματα ακίνητα αντικειμενικής αξίας 838.632,00 ευρώ
και θα εισπραχθεί και το ποσό των 816.190,00 ευρώ.
4. Ολοκληρώνεται ήδη το έργο Πυρασφάλειας του Κεντρικού Κτηρίου του ΤΑΠΙΤ
(Ακαδημίας 58), έργο αναγκαιότατο για την ασφάλεια των εργαζομένων υπαλλήλων
και των ασφαλισμένων και γενικότερα των εισερχομένων στο κτήριο.
5. Επισκευή της ταράτσας του κτηρίου από φθορές που προκλήθηκαν εξαιτίας του
χρόνου.
6. Επιμέλεια για τον διορισμό και την απασχόληση ανέργων που επελέγησαν από
τον ΟΑΕΔ για το ΤΑΠΙΤ με πεντάμηνη σύμβαση. Ήδη ενισχύθηκαν όλες οι Δ/νσεις και
τα Περιφερειακά Γραφεία.
7. Αισθητική και Πρακτική Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΤΑΠΙΤ, μέσω της οποίας
διεκπεραιώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία των ασφαλισμένων με το Ταμείο.
8. Αλλαγή του τρόπου διακίνησης των εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικό
τρόπο για εξοικονόμηση πόρων και μηδενικό κόστος για την Υπηρεσία.
9. Πλήρης ενημέρωση της διαύγειας και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων, με στόχο την απόλυτη διαφάνεια του Ταμείου.
10. Ολοκλήρωση σχεδόν του ελέγχου Ορκωτών Λογιστών για τα έτη 07-01-2008 έως
31-12-2010.
11. Μηχανογραφικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης Πράξης
Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και η διαδικασία Εκθέσεων Ελέγχου Εργοδότη (ΕΕΕ).
12. Εξετάσθηκαν και δόθηκαν απαντήσεις σε πλήθος ενστάσεων Εργοδοτών μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
13. Ικανοποιήθηκαν αιτήματα για φιλοξενία 1289 παιδιών σε παιδικές
κατασκηνώσεις από τον Τομέα Μετάλλου.
14. Ρυθμίστηκε παλαιά οφειλή του Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου και εισπράχθηκε
το οφειλόμενο ποσό.
15. Βεβαιώθηκε κατά ΚΕΔΕ οφειλή του ΕΤΕΑ προς το Τομέα Τσιμέντων για τη μη
απόδοση του κοινωνικού πόρου κατά τα έτη 2010-2014.
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16. Αποστολή σε εργοδότες πλήθους προσκλήσεων για πληρωμή και ρύθμιση
οφειλών καθώς και για απογραφή άλλων.
17. Ανακάλυψη διαφθοράς υπαλλήλου Τράπεζας και επιστροφή στο Ταμείο του
κλαπέντος ποσού.
18. Λήψη, διαχείριση και επεξεργασία των Α.Π.Δ. από το ΙΚΑ.
19. Έλεγχος εφαρμογής διασύνδεσης με το ΙΚΑ, πιλοτική εφαρμογή της και
εκπαίδευση υπαλλήλων.
20. Δημιουργία ατομικών μερίδων ασφαλισμένων από τις Α.Π.Δ . του ΙΚΑ.
21. Δημιουργία πλήθος εφαρμογών για την έκδοση Εφάπαξ από τις Δ/νσεις και την
εφαρμογή ρυθμίσεων.
22. Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού.
23. Συστηματική παρακολούθηση όλων των δικαστικών υποθέσεων, που αφορούν
το Ταμείο μας, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και των άλλων συνεργαζόμενων
Νομικών Γραφείων.
Εκκρεμούν:
• Οι δίκες κατά του Ελληνικού δημοσίου και κατά της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
για το P.S.I.
• Η ανακοπή κατά του εκκαθαριστή στην υπόθεση της ASPIS Πρόνοιας, ο οποίος
δεν συμπεριέλαβε το ΤΑΠΙΤ (και κανένα Ν.Π.Δ.Δ.) ανάμεσα στους δικαιούχους
αποζημίωσης.
• Η δίκη κατά του ΕΤΕΑ, στην οποία το ΤΑΠΙΤ διεκδικεί 207 περίπου εκατομμύρια
ευρώ.
• Η επαναλειτουργία του ΟΔΙΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση Εφάπαξ στον
τομέα αυτόν.

Αγαπητά μέλη του Δ.Σ.,
Η κρίση του ασφαλιστικού, τόσο επίκαιρου στις μέρες μας, είναι μέρος της
οικονομικής κρίσης, που τόσο βάναυσα ταλαιπωρεί τη χώρα μας εδώ και έξι χρόνια.
Το ασφαλιστικό όμως μέρος της οικονομίας είναι κεφαλαιώδες ζήτημα, που
επηρεάζει το σύνολο του πληθυσμού και θα πρέπει να τυγχάνει πραγματικού
ενδιαφέροντος και έγκαιρης αντιμετώπισης εκ μέρους του πολιτικού συστήματος, με
μοναδικό κριτήριο τις συλλογικές αξίες, την αγάπη για την χώρα και την αγάπη για
τις μελλοντικές γενεές. Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας επιδεινώθηκε, γιατί
είχε μετατραπεί σε έναν μηχανισμό απονομής προσόδων, αρπαγής πλούτου και
παραβίασης κάθε αρχής ορθολογικότητας και δικαιοσύνης. Επιδεινώθηκε, γιατί
χρησιμοποιήθηκε για την άντληση πολιτικών οφελών με την παραγωγή χιλιάδων
συνταξιούχων. Και όσο οι παροχές αυτές εξυπηρετούνταν με δάνεια, εδημιουργείτο
η εικόνα μιας πλασματικής ευημερίας. Όταν όμως αυτό δεν ήταν εφικτό (κυρίως
μετά το 2009), η χρηματοδότηση γινόταν με εσωτερική διανομή του διαθέσιμου
ποσού μεταξύ των ίδιων των συνταξιούχων, με διαδοχικές περικοπές συντάξεων και
εφάπαξ.
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Καταγράφεται δε ότι από τον Μάιο του 2010 έως το τέλος του 2015 έγιναν πάνω
από δέκα παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό με αλλαγές στις ρυθμιστικές διατάξεις, με
αρνητική επίδραση τόσο στο ύψος των συντάξεων και του εφάπαξ, όσο και στις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης απέκτησαν δυναμική όλες οι
ανισορροπίες του ασφαλιστικού συστήματος, με αρνητικές επιδράσεις σε όλα τα
κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας: Οι αρνητικές επιδράσεις αποτυπώθηκαν και στα
ίδια τα μεγέθη του ασφαλιστικού συστήματος, με τη μείωση των εισροών στα
Ταμεία, με τη μη πληρωμή των εισφορών, με την μείωση του ύψους των συντάξεων
και των εφάπαξ, με τις περικοπές, με το ποσοστό αναπλήρωσης και με τις πολυετείς
καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και εφάπαξ.
Τα ελλείμματα όμως του ασφαλιστικού και οι επιπτώσεις τους μόνο τυχαία δεν
ήταν. Ήταν αποτέλεσμα πολλαπλών προβληματικών σχέσεων, επιλογών και
πολιτικών, που ακολουθήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επισημαίνω
ορισμένες:
Α) Η κατάρρευση της σχέσης εργαζομένων προς συνταξιούχους. Ενώ το 2000 η
σχέση αυτή, ήδη προβληματική, ήταν 1,77 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο, το 2013
η σχέση ήταν 1,23 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει ότι οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές, για να
καλύπτουν την αναπλήρωση των συντάξεων και των εφάπαξ.
Β) Η συνεχής, ανεξάντλητη και προκλητική υπαγωγή ομάδων και προσώπων στο
ασφαλιστικό σύστημα με ελάχιστη συμβολή στις εισφορές των Ταμείων. Χιλιάδες
πρόσωπα απέκτησαν ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως δικαίωμα πρόωρης
συνταξιοδότησης με 15 ή 12 χρόνια υπηρεσίας, με πλασματικά χρόνια, με ψευδείς
βεβαιώσεις αναπηρίας, με υπαγωγή σε δήθεν βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Επίσης, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εξαιρέθηκε από την καταβολή εισφορών με
διάφορα προσχήματα. Κλασσικό παράδειγμα είναι οι ποδοσφαιρικές εταιρείες.
Γ) Η προβληματική σύνδεση του συνταξιοδοτικού μέρους με την κοινωνική
πολιτική. Είναι δυνατόν ή είναι σκόπιμο και με τι συνέπειες να αναλάβει το
ασφαλιστικό σύστημα τη λειτουργία και εξυπηρέτηση μιας γενικευμένης κοινωνικής
πολιτικής; Μήπως πρέπει η πολιτική κοινωνικής στήριξης μιας χώρας να έχει
αυτοτέλεια, ανεξάρτητη από το ασφαλιστικό σύστημα; Μπορεί το συνταξιοδοτικό να
είναι τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, ωστόσο οι ανεπτυγμένες χώρες διακρίνουν
μεταξύ τους τις δύο πολιτικές . Ο λόγος είναι ότι το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό
σύστημα υπακούει στους δικούς του κανόνες, ενώ η κοινωνική πολιτική αφορά
νοικοκυριά και άτομα, που δεν πληρούν αναγκαστικά τους όρους συνταξιοδότησης.
Με την ανάληψη τέτοιας ευθύνης από το συνταξιοδοτικό σύστημα, να λύνει δηλαδή
προβλήματα της κοινωνικής πολιτικής, επιβαρύνεται το ασφαλιστικό τα μέγιστα,
ενώ αυτή η υποχρέωση ανήκει στην οργανωμένη κοινωνική πολιτική, η οποία θα
πρέπει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν
μπορεί να παίζει ρόλους, οι οποίοι υπονομεύουν την ισορροπία και τη βιωσιμότητά
του.
Και έρχομαι τώρα στο δικό μας Ταμείο, το ΤΑ.Π.Ι.Τ., ένα ταμείο Ιδιωτικού Τομέα,
με δημόσιο πρόσωπο ως Ν.Π.Δ.Δ., που στηρίζεται στον εαυτό του και στα δικά του
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πόδια. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν από τη συνένωση 12
ταμείων αρχικά, 11 σήμερα, μια συνένωση που δεν είχε βάθος, εν τούτοις έφθασε
σήμερα να λειτουργεί με τρόπο ισορροπημένο και αξιοπρεπή, υπηρετώντας τον
ρόλο και τον σκοπό για το οποίο ιδρύθηκε, απονέμοντας δηλ. τα εφάπαξ και τις
ασφαλιστικές εισφορές στους ασφαλισμένους του. Αυτό οφείλεται στην
προσπάθεια των προέδρων, των μελών του Δ.Σ. και των υπαλλήλων του όλων των
περιόδων λειτουργίας του από το 2008 έως σήμερα. Το κυριότερο για μένα είναι ότι
έχει θέσει σωστούς κανόνες λειτουργίας, βάσει των οποίων απονέμονται τα
εφάπαξ, δίνοντας εξαιρετική σημασία στην αξιοπρέπεια των ασφαλισμένων.
Ευρύτατης εκτίμησης τυγχάνει η σειρά προτεραιότητας και η ευχέρεια ακρόασης
από το Δ.Σ. ασφαλισμένων και εταιρειών για τυχόν παράπονά τους. Σεβασμός προς
τους ασφαλισμένους προκύπτει ακόμα και με την καθημερινή επαφή με τους
υπαλλήλους του Ταμείου (προσωπική και τηλεφωνική) και με τη γενικευμένη
απάντηση σε γραπτά μηνύματα. Άλλωστε η ανανεωμένη σελίδα του Ταμείου στο
Διαδίκτυο συντελεί τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόμα, το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ
επιδεικνύει εξαιρετική ευαισθησία σε περιπτώσεις ασθενειών ή άλλων κοινωνικών
προβλημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα επίσπευσης στους ασφαλισμένους.
Άλλωστε, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει ή να αναιρεί μέτρα, τα οποία
έχουν ξεπερασθεί.
Το Ταμείο λειτουργεί ικανοποιητικά, δεν λειτουργεί όμως ιδανικά και άψογα,
λόγω συγκεκριμένων αιτιών, που επισημάνθηκαν πολλές φορές και δεν θα
επαναληφθούν τώρα. Επισημαίνω την σημαντικότερη:
Την καθυστέρηση απονομής Εφάπαξ στην Α΄ και Γ΄ Δ/νση, καθυστέρηση η οποία
δικαιολογημένα προκαλεί διαμαρτυρίες και παράπονα.
Το ΤΑΠΙΤ, όπως και όλα τα Ταμεία Πρόνοιας, καταργείται βάσει του Προσχεδίου
Νόμου για το Ασφαλιστικό και μετατρέπεται και αυτό σε μια Διεύθυνση Παροχής
Εφάπαξ του ΕΦΚΑ (νυν ΙΚΑ). Η σκέψη του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι, μέσω της
ενοποίησης των Ταμείων, επέρχεται μείωση στο λειτουργικό κόστος του
ασφαλιστικού, κάτι που θα συντελέσει θετικά στη βιωσιμότητα του συστήματος.
Προσωπικά, πιστεύω πολύ στην ενοποίηση των Ταμείων Πρόνοιας (δημοσίου και
ιδιωτικού Τομέα) σε ένα ΥπερΤαμείο Πρόνοιας, το οποίο θα λειτουργεί ως τρίτος
βραχίονας, ξεχωριστός, για την απονομή των Εφάπαξ (κύρια σύνταξη-επικουρική
σύνταξη - Εφάπαξ παροχή, Επιστροφή Εισφορών). Οι ενοποιήσεις είναι αναγκαίες
σε ένα βαθμό, αλλά δεν θα επιλύσουν την επάρκεια και τη βιωσιμότητα του
συστήματος. Αντιθέτως, θα προκαλέσουν διοικητική δυσλειτουργία και οργανωτική
αταξία και θα χρειασθεί πολύς χρόνος ισορροπίας του συστήματος. Άλλωστε, η
εξαφάνιση των Ταμείων Πρόνοιας λειτουργεί και ως αρνητικός συμβολισμός, ότι
δηλ. τα εφάπαξ καταργούνται.
Εν κατακλείδι, διατυπώνοντας ορισμένες τελευταίες σκέψεις, θα έλεγα ότι η
κρίση του ασφαλιστικού είναι υποθήκη για όλους: πλήττει παλαιούς και νέους
συνταξιούχους, τους μισθούς
των εργαζομένων και την απασχόληση, το
παραγωγικό σύστημα και τη συνολική οικονομία.
Τα περιθώρια αντιμετώπισης και λύσης του ασφαλιστικού με εργαλεία
επικεντρωμένα αποκλειστικά στο ασφαλιστικό σύστημα δεν αρκούν πλέον:
εισφορές, συντάξεις, τρόποι υπολογισμού, χρόνος συνταξιοδότησης έχουν γίνει
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ασφυκτικά και αποτελούν επανάληψη προηγούμενων μέτρων και προαναγγέλλουν
νέα μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μόνη επιλογή που δεν συνεπάγεται
περικοπές στο ασφαλιστικό, σχετίζεται με την επίτευξη μεγέθυνσης, κοινώς αύξησης
της «πίττας». Μια πολιτική μεγέθυνσης θα επιτρέψει την αύξηση της απασχόλησης,
την αύξηση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, την πληρωμή των συντάξεων
χωρίς ελλείμματα, την αξιοποίηση φορολογικών εσόδων για επενδύσεις και τη
βελτίωση της σταθερότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το συνταξιοδοτικό
πρέπει να θεωρείται και να εξετάζεται ως αναπόσπαστο τμήμα μια συνολικότερης
πολιτικής. Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, που συνοδεύονται από συνθήκες
συρρίκνωσης και μείωσης της οικονομίας, σημαίνουν πρόσθετη κάθοδο στη
φτωχοποίηση για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, για όλους.

Εν συνεχεία παρατίθεται αναλυτικά η δραστηριότητα κάθε Δ/νσης του Ταμείου
ξεχωριστά:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Η Διεύθυνση Διοικητικού και το έτος 2015, υποστελεχωμένη, κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια, για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
εκ του Νόμου οριζόμενες αρμοδιότητές της.
Ειδικότερα, χάρη στην αμέριστη υποστήριξη του συνόλου του προσωπικού της
Διεύθυνσης, διεκπεραιώθηκαν, συνοπτικά, τα εξής:
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Επιμέλεια
για
την
ενημέρωση
της
ΝΕΑΣ
εφαρμογής
της
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ/ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, αναφορικά με όλα τα νέα πεδία (Κατηγορία Προσωπικού, Τρόπος
Διορισμού, ΦΕΚ
Διορισμού/Μετάταξης, Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία,
Μισθολόγιο, Μισθολογικό Κλιμάκιο, προστατευόμενα τέκνα), για τον κάθε
Υπάλληλο, σε εφαρμογή της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/ 26/5/2015.
Επιμέλεια όλων των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη των
διοριστέων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. στο πλαίσιο της 1Δ/2014 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
(Συνολικά τέσσερις (4) προσλήψεις, εκ των οποίων η μια ανακλήθηκε λόγω
μη ανάληψης υπηρεσίας).
Επιμέλεια των ενεργειών συνταξιοδότησης τριών (3) υπαλλήλων του
ΤΑ.Π.Ι.Τ..
Επιμέλεια όλων των ενεργειών για το διορισμό και την απασχόληση είκοσι
επτά (27) εκ των σαράντα τριών (43) ανέργων που επελέγησαν να
απασχοληθούν στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. μέσω ΟΑΕΔ με πεντάμηνη σύμβαση, στο
πλαίσιο προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.
Επιμέλεια του πλαισίου για την προκήρυξη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων
προϊσταμένων Διεύθυνσης του ΤΑ.Π.Ι.Τ..

7

Σύνταξη και επιμέλεια εισηγήσεων προς το Δ.Σ. και το Υ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
σχετικά με όλα τα θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοικητικού.
Ανασυγκρότηση του Υ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. μετά τη συνταξιοδότηση της
Προέδρου.
Διεκπεραίωση
αιτημάτων
Υπαλλήλων
(χορήγηση
βεβαιώσεων,
Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών, μέριμνα για την διεκπεραίωση
απλών και πολύπλοκων προφορικών και γραπτών αιτημάτων, κατόπιν
διερεύνησης)
Καθημερινή ενημέρωση και παρακολούθηση προγράμματος ωροσήμανσης
υπαλλήλων Κ.Υ. & Π.Υ.
Επιμέλεια και παρακολούθηση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλλήλων
(καταχώρηση αδειών, παραπομπή αναρρωτικών αδειών σε Α.Υ.Ε. προς
εξέταση, έγκριση αναρρωτικών αδειών, ενημέρωση υπαλλήλων σχετικά με
τα υπόλοιπα των πάσης φύσεως δικαιούμενων αδειών, κ.α.)
Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., μέσω
συνεχούς επικοινωνίας και καθοδήγησης.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σε εναρμόνιση με την περσινή στοχοθεσία, λήψη πρωτοβουλίας για την
αλλαγή του τρόπου διακίνησης των εισερχομένων εγγράφων, με
ηλεκτρονικό τρόπο, σε πλατφόρμα ελεγχόμενης πρόσβασης, που
δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στη Διεύθυνση
Μηχανογράφησης του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για εξοικονόμηση πόρων και με μηδενικό
κόστος για την Υπηρεσία.
Ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ) σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου γνησιότητας
των κατατιθέμενων δικαιολογητικών σε μορφή φωτοαντιγράφου από τους
ασφαλισμένους ανά τρίμηνο για όλο το έτος, κατόπιν συλλογής τω
στοιχείων από τις Διευθύνσεις κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.
15/οικ.28580/11-11-2014 και του Ν.4250/2014.
Πλήρης μέριμνα για την προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του
ΤΑ.Π.Ι.Τ., για την προσεκτική τήρηση των πρακτικών και την τήρηση
σχετικού αρχείου.
Επιμέλεια της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου.
Επιμέλεια της υποδοχής και διακίνησης των εισερχόμενων εγγράφων από
την υπάλληλο του Τμήματος, καθώς επίσης και των αιτήσεων των
ασφαλισμένων για λογαριασμό των Α, Β, και Δ΄ Δ/νσεων.
Επιμέλεια των εξωτερικών εργασιών για λογαριασμό όλων των Δ/νσεων,
από τον έναν πλέον Υπάλληλο του Τμήματος.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Και το 2015 υποστηρίχθηκε πλήρως από την Προϊσταμένη του Τμήματος
Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας η επιμέλεια της διεκπεραίωσης της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ασφαλισμένων μέσω της ιστοσελίδας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Παρατίθενται τα στατιστικά δεδομένα για την επικοινωνία των ασφαλισμένων:

2011

2012

2013

2014

2015

Συνολικές
επικοινωνίες

235

375

609

756

435

Τομέας ΤΑΞΥ

49

92

196

183

108

Τομέας ΤΑΠΕΜ

48

109

185

273

184

Τομέας ΤΕΑΥΕΚ

46

48

109

168

92

(Τομέας ΤΕΑΥΦΕ)

18

30

57

19

-

Άλλοι Τομείς του
ΤΑ.Π.Ι.Τ. ή άλλοι
Φορείς (ΙΚΑ ΕΤΑΜ,ΕΤΕΑ,
κρατική πρόνοια,
ΤΑΥΦΕ)

15

31

62

113

51

Οι επικοινωνίες των ασφαλισμένων αφορούσαν κυρίως:
Α) το χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησής τους
Β) τις προϋποθέσεις ασφάλισης
Γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2016:
Για το 2016 η Διεύθυνση Διοικητικού ευελπιστεί ομοίως να ανταποκριθεί στην
διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεών της συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση όλων
των καίριων και μη θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι κατά το
Οικονομικό έτος 2015 τα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
πραγματοποίησαν τις κάτωθι εργασίες:
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ:
Όλες οι αρμοδιότητες που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 112 του Ν.3655/2008,
όπως διαγωνισμοί, προμήθειες, κατάρτιση Συμβάσεων, γενικές και ειδικές δαπάνες
ΤΑ.Π.Ι.Τ., συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού γραφείου, που
δεν υφίσταται.
Β. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:
Όλες οι αρμοδιότητες που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 112 του Ν.3655/2008,
όπως εκκαθάριση Γενικών δαπανών ΤΑ.Π.Ι.Τ., μισθοδοσία προσωπικού, φορολογικές
υποχρεώσεις ΤΑ.Π.Ι.Τ., απάντηση σε διάφορα έγγραφα, αποστολή συγκεντρωτικών
στατιστικών στοιχείων σε διάφορους Φορείς.
Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες έχουν επιφορτισθεί με την υποχρεωτική
ανάρτηση όλων των δαπανών εκτός της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Το Τμήμα δεν έχει αντικείμενο εργασίας. Υπηρετούσε μία υπάλληλος
(Προϊσταμένη) η οποία βοηθούσε επικουρικά το Τμήμα Οικ/κης διαχείρισης &
Εκκαθάρισης δαπανών με αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων.
Από την 1/11/2015 η Προϊσταμένη μεταφέρθηκε στη Δ Διεύθυνση Εφάπαξ
Παροχών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε αναλυτικά αναφορικά με το αντικείμενο απασχόλησης του
υφιστάμενου προσωπικού της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης.
Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων
1. Υποστήριξη των λογιστηρίων σε θέματα λειτουργίας της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ.
2. Επικοινωνία με την Alpha Bank για την επίλυση προβλημάτων που έχουν
προκύψει.
3. Άντληση συγκεντρωτικών στοιχείων από το αρχείο των τραπεζών και η
μεγαλύτερη αξιοποίηση του αρχείου.
4. Διαδικασίες λήψης, διαχείρισης και επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) από το Ι.Κ.Α.
5. Επικοινωνία με την INTRAKOM για τα αρχεία της ΑΠΔ του ΙΚΑ επίλυση
προβλημάτων ή αλλαγών που προκύπτουν.
6. Υποστήριξη της Γ Διεύθυνσης σε θέματα Εσόδων μέσω του προγράμματος της
ΗΔΙΚΑ.
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7. Δημιουργία έντυπων για της Διευθύνσεις.
8. Καθημερινή επικοινωνία με εργοδότες του ΤΑΠΙΤ και υποκαταστήματα του ΙΚΑ
για την ταυτοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν σε λογαριασμούς του
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
9. Έλεγχος εφαρμογής διασύνδεσης με το ΙΚΑ και πιλοτική εφαρμογή της,
εκπαίδευση
των
συναδέλφων.
Επιδιόρθωση
προβλημάτων
και
παραμετροποίηση της εφαρμογής για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνεννόηση
με τον ανάδοχο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
10. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για την υποδοχή σε μη πραγματικό χρόνο
των στοιχείων της ΑΠΔ για την δημιουργία ατομικών μερίδων ασφαλισμένων
από τις ΑΠΔ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
11. Διαχείριση και εποπτεία καλής λειτουργίας των Server (File, Exchange, Domain,
Backup και Citrix Servers) καθώς και του συνόλου του εξοπλισμού στο Data
Room (Rack, switches Routers, UPS κ.α.).
12. Διαχείριση δικαιωμάτων ανά χρήστη.
13. Έλεγχος καλής εκτέλεσης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων της υπηρεσίας.
14. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας αποκατάστασης, σε περίπτωση
κατάρρευσης του Συστήματος (Disaster Planning).
15. Διαχείριση Πλατφόρμας Citrix και Δικτύου VPN για τη διανομή εφαρμογών και
τη δυνατότητα πρόσβασης των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε δεδομένα.
16. Ενημέρωση για νέες απειλές (κενά ασφαλείας εφαρμογών, επικίνδυνα
τοποθεσίες, συμβουλές εταιρειών λογισμικού κ.α.), νέες τεχνολογίες και
προϊόντα πληροφορικής για την αξιοποίησή τους σε μελλοντικές προμήθειες.
17. Διαχείριση και Ενημέρωση Ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
18. Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση Ιστοσελίδας.
19. Εποπτεία και υποστήριξη στην συγκέντρωση των μηνιαίων οικονομικών
στοιχείων από όλα τα Λογιστήρια, διαμόρφωσή τους στα ζητούμενα πρότυπα
από το Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αποστολή τους.
20. Επικοινωνία για αποκατάσταση βλαβών (ΟΤΕ, Σύζευξις, ΗΔΙΚΑ κ.α.).
21. Μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων και κατάρτιση αναλυτικών προδιαγραφών για
προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού. Αναζήτηση προσφορών για παροχή
υπηρεσιών ή προμήθεια υλικών.
22. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων, καταστάσεων και λοιπών στοιχείων και συνεργασία
με Φορείς (ΕΣΠΑ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ κ.α.) για την ένταξη του Ταμείου σε διάφορα
προγράμματα.
Τμήμα Εφαρμογών
Α. Υποστήριξη και επικαιροποίηση των κάτωθι εφαρμογών :
1. Εφάπαξ και Πρωτοκόλλου της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών.
2. Εφαρμογή Εφάπαξ Τομέα Ξενοδοχοϋπαλλήλων
3. Εφαρμογή Ωροσήμανσης Περιφερειακών Υπηρεσιών
4. Εφαρμογή Καταχώρησης Τιμολογίων (συγκεντρωτικές καταστάσεις)
5. Εφαρμογή Εσόδων τομέα Ξενοδοχοϋπαλλήλων
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6. Η Εφαρμογή νέων Ρυθμίσεων των Ν4321,4305,4336 (δημιουργία νέων και
μετάβαση από παλιές) και οι πληρωμές που αφορούν το ΙΚΑ (δημιουργία
αρχείου για αποστολή).
7. Εφαρμογή Εσόδων τομέα Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
8. Εφαρμογή Έκδοσης Ελέγχου
9. Εφαρμογή για τις κατασκηνώσεις της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών
(υποστήριξη εφαρμογής καταχώρησης).
10. Συλλογή και συγχώνευση από όλες τις διευθύνσεις των ποσών ΕΦΑΠΑΞ,
Επιστροφή Εισφορών και τόκων και αποστολή στο www.gsis.gr
Β. Ενσωμάτωση της έκδοσης ΠΕΕ στην εφαρμογή σε σύνδεση με το αρχείο των ΑΠΔ
του ΙΚΑ και τις πληρωμές της Εμπορικής-ALPHA για αυτόματη συμπλήρωση
στοιχείων με σκοπό την αποφυγή λαθών και την επίσπευση της διαδικασίας.
Γ. Διαχείριση Εφαρμογής Προσωπικού – Μισθοδοσίας και υποστήριξη χρηστών
Κοινές Εργασίες και για τα δύο Τμήματα.
1. Υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών σε οτιδήποτε ζητηθεί, τόσο τηλεφωνικά ή
απομακρυσμένα όσο και με αυτοπρόσωπη παρουσία.
2. Εγκατάσταση, ρύθμιση και διαχείριση των Λογαριασμών Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου.
3. Συντήρηση και επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Στη Νομική Υπηρεσία δεν εκκρεμεί κανένα ζήτημα από καμία Υπηρεσία του
Ταμείου για γνωμοδότηση.
2. Εντός του 2015 εκδικάστηκαν περίπου 100 υποθέσεις
- προσφυγές
ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (διαφόρων Τομέων) για ζητήματα εφάπαξ παροχών και
αναμένονται αποφάσεις από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Σε
κάθε περίπτωση εντός του 2015 το Ταμείο δεν κατέβαλε, λόγω δικαστικής εμπλοκής
με ασφαλισμένους, κανένα ουσιαστικό αξιόλογο ποσό, κάτι που θα ήταν γνωστό
αφού θα έπρεπε να γίνει με απόφαση του Δ.Σ..
3. Υπόθεση Χαρ. Σαλασίδη κ.λ.π. (ιατρών) κατά (ΙΚΑ) ΕΟΠΥΥ και ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Α’ Δ/νση)
για διαφορές αποδοχών τους που επρόκειτο να συζητηθεί στο Εφετείο Αθηνών στις
16-9-2014, αναβλήθηκε για τον 11ο 2015. Συζητήθηκε και αναμένεται απόφαση.
4. Αγωγή της BAKER TILLY A.E. κατά του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Τομέας ΤΑΠΑΕΛ) για αμοιβές
ελέγχου χρήσεων μέχρι 30-9-2008 με δεσμευτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Πρώην
ΤΑΠΑΕΛ (Δ/ντής Βαρουδάκης) και άστοχο χειρισμό από τον πρώην Δ/ντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Κων/νο Ρεφενέ, (έπρεπε κατά την εκτίμησή
μου να επιδιωχθεί συμβιβασμός με δραστική μείωση της αμοιβής) που επρόκειτο να
συζητηθεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 3-11-2014, αναβλήθηκε για τις 2-32015. Αναμένεται η έκδοση απόφασης.
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5. Άνοιξε δικαστική εμπλοκή με το Εθνικό Θέατρο, λόγω βεβαίωσης οφειλών του
από ασφαλιστικές εισφορές περιόδου πριν από 2008, ποσού 127.712€, από την Δ’
Δ/νση ΤΑ.Π.Ι.Τ., ποσό που εισπράχθηκε λόγω επιβολής εκ μέρους μας κατάσχεσης
εις χείρας τρίτων (τραπεζών).
6. Παρ. Κόντη κ.λ.π. κατά του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Α’ Δ/νση), για εφάπαξ βοήθημα. Με την υπ’
αριθμ. 4685/2014 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η
αγωγή. Ήδη με την υπ’ αριθμ.3970/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών η προσφυγή της απορρίφθηκε τελεσίδικα.
7. Μετά από σωρεία δικαστικών εμπλοκών με την Φίλης ΑΤΕ που συνεχίζονται και
τον αναγκαστικό πλειστηριασμό κάποιων ακινήτων της, έγινε πίνακας κατάταξης
από την συμβολαιογράφο και εισπράχθηκε ποσό άνω των 820.000€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
1) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ρυθμίσεων εργοδοτών σε 100 δόσεις και στα
πλαίσια της νέας εκδοχής (μετατροπή επιτοκίου εξόφλησης σε 5,05%).
2) Το αρμόδιο τμήμα εσόδων εξέδωσε πράξεις επιβολής κατά ΚΕΔΕ σε Αθήνα και
Περιφέρεια οι οποίες επιδόθηκαν στους εργοδότες από δικαστικούς επιμελητές.
3) Το τμήμα λογιστηρίου εκτός των άλλων εργασιών του εδέχθη τον έλεγχο
ορκωτών ελεγκτών για τους ισολογισμούς των ετών 01-01-2008 έως 31-12-2010.
4) Εισήχθησαν 200 περίπου εισηγήσεις ενστάσεων ασφαλισμένων και εργοδοτών
για διάφορα θέματα στο Δ.Σ. του Ταμείου.
5) Χορηγήθηκαν 717 εφάπαξ σε ασφαλισμένους συνολικού ποσού 8.320.495,71
Ευρώ.
6) Επιστράφηκαν οι εισφορές με τους αναλογούντες τόκους σε 490 ασφαλισμένους
ποσού 1.323.290,79 Ευρώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από την Δ/νση μας, κατά το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:
1. Εκδόθηκαν 1.457 Αποφάσεις Εφάπαξ Βοηθημάτων και 6 Αποφάσεις Επιστροφής
Εισφορών από το Τμήμα Εσόδων και Εφάπαξ και 942 χρηματικά εντάλματα από το
Λογιστήριο.
Οι εκκρεμείς αιτήσεις 31/12/2015, ανέρχονται σε 1.016. Αναλυτικά δε, ο αριθμός και
το ποσό εφάπαξ βοηθήματος και επιστροφών εισφορών έτους 2015, έχουν ως ο
κάτωθι πίνακας:
Αριθμός
Εφάπαξ
Βοηθημάτων
1.415

Ποσό Εφάπαξ Αριθμός
Βοηθημάτων
Επιστροφών
Εισφορών
5.499.999,00
6

Ποσό
Επιστροφών
Εισφορών
19.416,00
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2. Αποδόθηκε από το ΕΤΕΑ, το ποσό των 15.000.000,00 €, σύμφωνα με την
απόφαση υπ’ αριθμ. 107/7/24-2-2015 του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ για τον διακανονισμό του
οφειλομένου ποσού 50.453.534,85, που αφορά ασφαλιστικές εισφορές έτους 2004
του κλάδου Πρόνοιας του τ. ΤΕΑΥΕΚ (Απόφαση 964/2014 Διοικ. Πρωτοδικείου
Αθηνών). Για το υπόλοιπο ποσό θα αποδίδεται μηνιαίως το ποσό των 2.000.000,00
€ στον Τομέα μας και μέχρι την εξόφλησή του, τον Ιούνιο 2017.
3. Με την υπ’ αριθμ. 213/11/23-4-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ, ορίστηκαν
μάρτυρες για παράσταση στα ποινικά δικαστήρια, για μηνύσεις σε εργοδότες, που
όφειλαν στο ΤΑΠΙΤ και διενεργεί το ΕΤΕΑ, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και
του αμοιβαίου οφέλους των δύο Ταμείων.
4. Με την υπ’ αριθμ. 234/12/7-5-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ εκδόθηκε η
Φ21250/22916/1019/15-6-2015 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινων. Ασφάλισης και Κοινων. Αλληλεγγύης για παράταση της ισχύος της Υπουργ.
Απόφασης Φ80000/10025/2091/3-5-2012 μέχρι 31/5/2017, που αφορά τον έλεγχο
την βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων έως 30/11/2013 της Δ/νσής μας, από το
ΕΤΕΑ.
5. Με την υπ’ αριθμ. 399/21/23-7-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ,
αποφασίσθηκε το άνοιγμα λογ/σμού ταμειακής διαχείρισης του Τομέα μας στην
Τράπεζα Ελλάδος, για επενδύσεις κεφαλαίων σε repos, που σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τράπεζας Ελλάδος, έχουν συμφέρουσες αποδόσεις.
6. Ο χρόνος απονομής των εφάπαξ παροχών, αν και εκδόθηκαν περισσότερες
Αποφάσεις έναντι των προηγούμενων ετών, αυξήθηκε σε περίπου 5 μήνες, λόγω
αύξησης των αιτήσεων των ασφαλισμένων, που οφείλεται σε αύξηση απονομής
επικουρικών συντάξεων από το ΕΤΕΑ. Ο χρόνος αυτός, λόγω και της αποχώρησης
υπαλλήλου από το Τμήμα Εσόδων και Εφάπαξ, εάν δεν αντικατασταθεί άμεσα,
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, για τους λόγους που αναφέρθηκαν.
7. Τέλος, παρά τις προσπάθειές μας, παραμένει σε εκκρεμότητα η επέκταση της
ασφαλιστικής κάλυψης του Τομέα σε όλη την Ελλάδα, λόγω μη έγκρισης έως
σήμερα, του αιτήματός μας από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινων. Ασφάλισης
και Κοινων. Αλληλεγγύης, πράγμα που θα επέφερε άμεση αύξηση των εσόδων του
Τομέα μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Σας παραθέτουμε τις δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2015 από την Γ΄
Διεύθυνση ανά Τομέα:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Στον Τομέα διενεργήθηκαν 1.188 έλεγχοι επιχειρήσεων και εκδόθηκαν Πράξεις
Επιβολής Εισφορών συνολικού ποσού 11.595.448,95 ευρώ.
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Υποβλήθηκαν 21 μηνύσεις κατά εργοδοτών, για οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές, με κύρια οφειλή μεγαλύτερη των 10.000,00.
Πραγματοποιήθηκαν 899 διακανονισμοί για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές
και οι εισπράξεις από δόσεις ανήλθαν στο ποσό των 2.458.668,92 ευρώ.
Οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2015, συνολικά,
συμπεριλαμβανομένου και του ποσού από δόσεις, ανήλθαν σε 14.864.491,00 έναντι
των 18.246.850,97 του έτους 2014 (μείωση 18,53%). Επισημαίνεται ότι από του
έτους 2014 οι εισφορές κατατίθενται στο ΙΚΑ το οποίο και μας αποδίδει εισφορές,
χωρίς να έχει γίνει εκκαθάριση.
Εκδόθηκαν 1.028 Αποφάσεις Διευθυντή για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και
256 επιστροφής ατομικών ασφαλιστικών εισφορών.
Εκδόθηκαν 629 χρηματικά εντάλματα.
Εισήχθησαν προς συζήτηση στο Δ.Σ. 174 εισηγήσεις.
Ικανοποιήθηκαν αιτήματα για φιλοξενία 1.289 παιδιών σε παιδικές
κατασκηνώσεις, με καθημερινό έλεγχο της παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών
στις κατασκηνώσεις.
Έγιναν 315 αναρτήσεις δαπανών στην Διαύγεια και 63 στο Μητρώο Συμβάσεων.
Καθιερώθηκε η διαδικασία ακύρωσης ΠΕΕ με την έκδοση Ακυρωτικής Πράξης.
Καθιερώθηκε η διαδικασία επίδοσης ΠΕΕ με δικαστικό επιμελητή σε εργοδότες
που δεν δεχόντουσαν να παραλάβουν αυτές.
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής ΠΕΕ παλαιοτέρων ετών.
Με την βοήθεια της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Εκθέσεων
Ελέγχου Εργοδότη, μηχανογραφικά. Εκκρεμεί η διαδικασία αυτόματης αρίθμησης
αυτών από το μηχανογραφικό σύστημα και η εξοικείωση των χρηστών, προκειμένου,
τόσο οι ΠΕΕ όσο και οι ΕΕΕ να εκδίδονται μόνο από το μηχανογραφικό σύστημα του
Ταμείου, λαμβάνοντας και την μοναδική αρίθμηση.
Στην Τράπεζα της Ελλάδος ο Τομέας κατέχει 8.150.974 μερίδια του Κοινού
Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, με τρέχουσα τιμή 31/12/2015
188.042.970,00 ευρώ έναντι των 172.886.264,81 στις 31/12/2014 (αύξηση 8,7669%).
Ταμειακό Υπόλοιπο σε λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης 31/12/2015
8.150.974,00 ευρώ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
Εκδόθηκαν 9 Αποφάσεις Διευθυντή για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος.
Εκδόθηκαν 40 χρηματικά εντάλματα.
Έγιναν 25 αναρτήσεις δαπανών στην Διαύγεια.
Οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2015 ανήλθαν σε
522.132,00 έναντι των 991.368,00 του έτους 2014 (μείωση 47,3322%).
Επισημαίνεται ότι από του έτους 2014 οι εισφορές κατατίθενται στο ΙΚΑ το οποίο και
μας αποδίδει εισφορές, χωρίς να έχει γίνει εκκαθάριση.
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Στην Τράπεζα της Ελλάδος ο Τομέας κατέχει 119.336 μερίδια του Κοινού
Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, με τρέχουσα τιμή 31/12/2015
2.753.093,00 ευρώ έναντι των 2.574.500,76 στις 31/12/2014 (αύξηση 6,937%)
Ταμειακό Υπόλοιπο σε λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 31/12/2015
410.769,00 ευρώ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ
Εκδόθηκαν 26 Αποφάσεις Διευθυντή για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος.
Εκδόθηκαν 52 χρηματικά εντάλματα.
Έγιναν 28 αναρτήσεις δαπανών στην Διαύγεια
Οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές κατά το έτος 2015 ανήλθαν σε
934.871,00 έναντι των 1.528.755,00 του έτους 2014 (μείωση 38,6513%).
Επισημαίνεται ότι από τους έτους 2014 οι εισφορές κατατίθενται στο ΙΚΑ το οποίο
και μας αποδίδει εισφορές, χωρίς να έχει γίνει εκκαθάριση.
Στην Τράπεζα της Ελλάδος ο Τομέας κατέχει 158.287 μερίδια του Κοινού
Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, με τρέχουσα τιμή 31/12/2015
3.651.676 ευρώ έναντι των 3.414.553,55 στις 31/12/2014 (αύξηση 6,9451%)
Ταμειακό Υπόλοιπο σε λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 31/12/2015
679.041,00.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
• Βεβαίωση κατά ΚΕΔΕ παλαιάς οφειλής του Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
προς το Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου- Κλάδος Υγείας την
οποία έπρεπε να τακτοποιήσει ο εκκαθαριστής μετά την κατάργηση του
τελευταίου από 1/10/2011και την εκκαθάρισή του που έγινε το 2012 διότι το
προϊόν της εκκαθάρισης αποδόθηκε στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού
Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (άρθρο 48, παρ. 4 του Ν 3996/2011).
• Ρυθμίστηκε παλαιά οφειλή του Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου από
ασφαλιστικές εισφορές περιόδου 1997-1999 και εισπράχθηκε το οφειλόμενο
ποσό, απαλλαγμένο από πρόστιμα και προσαυξήσεις βάσει των διατάξεων του
Ν.4321/2015.
• Χορηγήθηκαν 2 εφάπαξ. Συνολικό ποσό: 2.907,12€
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2) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
• Από πλειστηριασμό την 14/1/2015 σε κατασχεθέντα ακίνητα της οφειλέτιδας
του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων Εταιρείας Φίλης Α.Ε
εισπράχθηκε ποσό 889.216,44.€.
• Από πλειστηριασμό την 25/11/2015 για την ίδια αιτία 1) κατακυρώθηκαν στον
Τομέα ακίνητα αντικειμενικής αξίας 838.632,00 € και 2) Πολύ σύντομα θα
εισπράξουμε το ποσό των 816.190,00€.
• Χορηγήθηκαν 25 εφάπαξ. Συνολικό ποσό: 919.744,27€.
3) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
• Βεβαιώθηκε κατά ΚΕΔΕ οφειλή του ΕΤΕΑ προς τον Τομέα Πρόνοιας
Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, ύψους 6.040.474,66€ από μη απόδοση του
20% του κοινωνικού πόρου που εισέπραξε κατά τα έτη 2010-2014.
• Χορηγήθηκαν 99 εφάπαξ. Συνολικό ποσό 370.395,98€.
• Χορηγήθηκε 1 επιστροφή εισφορών ποσό 716,50€.
4) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
• Δε χορηγήθηκαν εφάπαξ λόγω ανεπαρκούς Ταμειακού υπολοίπου
Για όλους τους Τομείς της Δ΄ Διεύθυνσης εκδόθηκαν μηνιαία, τριμηνιαία και
ετήσια στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται στην Εθνική Στατιστική Αρχή, και
στην Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον στοιχείων που κατά διαστήματα ζητούνται από τη
Γ.Γ.Κ.Α.
Έχουν εκδοθεί Διοικητικές Πράξεις για όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στη
Διεύθυνση το έτος 2015, πλην εκείνων που υπάγονται στο νέο υπολογισμό του
εφάπαξ ή όσων δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στόχος για το έτος 2016 είναι η έκδοση Αποφάσεων για τα εκκρεμή αιτήματα
λόγω νέου τρόπου υπολογισμού, εφόσον εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση,
πλέον όσων θα κατατίθενται στη διάρκεια του έτους και χορήγηση των
δικαιούμενων ποσών στους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού
Εθνικού Θεάτρου και Εταιρειών Τσιμέντων. Για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού
Εταιρειών Λιπασμάτων η απόδοση θα γίνεται ανάλογα με το ύψος του υπολοίπου
του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης, ενώ για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού
Ιπποδρομιών δεν προβλέπεται να γίνει κάποια καταβολή εφάπαξ λόγω των γνωστών
οικονομικών προβλημάτων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης επιμελείται των θεμάτων εσόδων,
ασφάλισης και παροχών, των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ, Προσωπικού
ΟΥΘ, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. Υπηρετούν 7 υπάλληλοι
ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
2
Ξενοδοχοϋπαλλήλων
3
Προσωπικού ΟΛΘ και ΟΥΘ
1
Και στους τέσσερις Τομείς απασχολείται η Προϊσταμένη του Περ/κού
Τμήματος
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Περ/κού Τμήματος κατά το έτος 2015
υλοποιήθηκαν τα εξής:
Α. Για τους Τομείς Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ και Προσωπικού ΟΥΘ.
1) Τηρήθηκε μηχανογραφικά το λογιστήριο των Τομέων, συντάχθηκαν οι Ειδικοί
Προϋπολογισμοί οικ. έτους 2016 και οι Απολογισμοί οικ. έτους 2014.
2) Ενημερώθηκαν τα ηλεκτρονικά και χειρόγραφα μητρώα ασφ/νων-εργοδοτών με
τις αποχωρήσεις, μεταβολές, χορηγήσεις ασφ/κων παροχών, εισφορές κ.λπ..
3) Εξυπηρετήθηκαν ασφαλισμένοι και παρελήφθησαν για τον ΤΠΠΟΛΘ 11 και για
ΤΠΠΟΥΘ 11 αιτήσεις χορήγησης ασφαλιστικών παροχών. Διεκπεραιώθηκαν (έκδοση
χρηματικού εντάλματος) όσες επέτρεψαν οι πιστώσεις των Προϋπολογισμών και τα
ταμειακά διαθέσιμα των Τομέων. Ήτοι, για τον ΤΠΠΟΛΘ 14 και για τον ΤΠΠΟΥΘ 3
αιτήσεις εφάπαξ βοηθημάτων. Έγινε η επεξεργασία των αιτήσεων που είναι σε
εκκρεμότητα.
4) Υποβλήθηκαν στατιστικά στοιχεία στην Κεντρική Υπηρεσία.
Β. Για τον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Πραγματοποιήθηκαν 17 απογραφές και επικαιροποιήσεις στοιχείων
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Εκδόθηκαν 67 αποφάσεις ρυθμίσεις οφειλών και επαναϋπολογίστηκαν 38
αποφάσεις ρύθμισης με αλλαγή του ποσού της μηνιαίας δόσης.
Χορηγήθηκαν 2 ασφαλιστικές ενημερότητες και 44 βεβαιώσεις καταβολών σε
εργοδότες μετά από αίτησή τους.
Απεστάλησαν σε εργοδότες 57 προσκλήσεις για πληρωμή και ρύθμιση οφειλών
και 34 προσκλήσεις για απογραφή. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εσόδων με τη
χρήση της εφαρμογής ΑΠΔ και οι οφειλές όλων των απογεγραμμένων ξενοδοχείων
Ν. Θεσ/νίκης και Ν. Πιερίας έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή εσόδων. Εκδόθηκαν
42 βεβαιώσεις οφειλόμενων εισφορών κατά τον ΚΕΔΕ με 2 ανακλήσεις.
Παρελήφθησαν και διεκπεραιώθηκαν:
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• 91 αιτήσεις ασφ/κών παροχών και 162 διεκπεραιώθηκαν (καρτέλες,
υπολογισμός, εισήγηση) και στάλθηκαν στην Α΄ Δ/νση για έλεγχο,
• 3 αιτήσεις προαιρετικής ασφάλισης,
• 9 αιτήσεις ανάκλησης,
• 19 αιτήσεις επίσπευσης.
Γ. Για τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
Πραγματοποιήθηκαν 32 απογραφές νέων εργοδοτών, 55 επικαιροποιήσεις
στοιχείων εργοδοτών και 63 ασφαλιστικοί-οικονομικοί έλεγχοι σε εργοδότες του
Τομέα.
Κατατέθηκαν 4 μηνυτήριες αναφορές κατά εργοδοτών που οφείλουν εισφορές.
Εκδόθηκαν 87 αποφάσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις Ν. 4305/2014, Ν. 4321/2015
και Ν.4336/2015.
Χορηγήθηκαν 314 βεβαιώσεις πληρωμών προς ΙΚΑ.
Παρελήφθησαν αιτήσεις για τον παραθερισμό παιδιών των ασφαλισμένων του
Τομέα σε κατασκηνώσεις.
Εξυπηρετήθηκαν οι ασφαλισμένοι που απευθύνθηκαν στον Τομέα, προκειμένου
να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης λήψης εφάπαξ βοηθήματος
και επιστροφής εισφορών.

