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ΘΕΜΑ: Απολογισμός ΤΑ.Π.Ι.Τ. έτους 2016

Ο φετεινός απολογισμός έχει δύο ιδιαιτερότητες. Είναι ο τελευταίος της
οκτάχρονης ύπαρξης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και συντάσσεται από κάποιον που είχε την
ευθύνη Διοίκησης για τους επτά από τους δώδεκα μήνες του χρόνου που πέρασε,
του 2016.
Δεν θα σχολιάσω τους επιμέρους απολογισμούς των Διευθύνσεων που
παρατίθενται.
Η προσπάθεια όλων μας και η αποτελεσματικότητά της ανήκει στην ιστορία.
Τα στοιχεία γι’ αυτό είναι διαθέσιμα, θα αναφερθώ μόνο στους στόχους που
προσπάθησα να επιτύχω στην ολιγόμηνη παρουσία μου.
Βασικό μέλημα ήταν η συνέχιση της απονομής του εφάπαξ βοηθήματος
στους δικαιούχους ασφαλισμένους του Ταμείου και ιδιαίτερα μετά και την
νομοθετική ρύθμιση του Μαΐου του 2016 που επέτρεψε τον υπολογισμό του
εφάπαξ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν και αφορούσαν το χρονικό διάστημα από το
Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Με διαρκή προσπάθεια καταφέραμε στα μέσα
Νοεμβρίου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και να αρχίσουμε να απονέμουμε το
εφάπαξ βοήθημα στους δικαιούχους.
Το μεγάλο πρόβλημα των Τομέων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων και των Εργατών
του Μετάλλου είναι η δυσκολία πρόσβασης στα αρχεία των Τομέων ώστε να είναι
εφικτή η γρήγορη αντιμετώπιση των αιτημάτων από τους Υπαλλήλους των Τομέων.
Ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ενταχθεί στη
χρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α. η ψηφιοποίησή τους. Αναδείξαμε όμως το πρόβλημα
και πιστεύω ότι ο καινούργιος Φορέας θα το εντάξει σύντομα ώστε, και με τις
ανάλογες βοήθειες από την μηχανογράφηση των αρχείων όλων των ασφαλισμένων,
να παραχθούν άμεσα και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το Ταμείο έχει κάνει
προεργασία γι΄ αυτό και μπορεί να επιτευχθεί σύντομα, και χωρίς μεγάλο κόστος, η
ολοκλήρωση του έργου.
Ελπίζω να προλάβω τον μηδενισμό του χρόνου για την απονομή του εφάπαξ
βοηθήματος.
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Άλλο μέλημα της Διοίκησης ήταν η ολοκλήρωση της απογραφής για τη
συντεταγμένη συγχώνευση του Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σ’ αυτό ανταποκριθήκαμε
έγκαιρα και με απόλυτη επιτυχία. Στο νέο Φορέα ανήκει η τύχη της ολοκλήρωσης
των διαδικασιών, η απλούστευσή τους, η ενσωμάτωση των κοινών διαθεσίμων
ώστε με οικονομίες κλίμακος (ένα λογιστήριο, ενιαία Διοίκηση, καλή
μηχανογραφική οργάνωση και με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού) να
επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ό,τι έγινε και ό,τι θα γίνει είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας που πρέπει
να συνεχιστεί με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ταμείου, και
ιδιαίτερα τους άμεσους συνεργάτες μου, που εδώ γνώρισα, καθώς και όλα τα μέλη
του Δ.Σ., τα στελέχη του Ταμείου και άλλους εργαζόμενους για την καλή συνεργασία
στην κοινή μας προσπάθεια και να κλείσω με μια διαπίστωση και μιαν ευχή.
Η αποτελεσματικότητα της Διοίκησης είναι θέμα οργάνωσης και καλής
συνεργασίας, η επιτυχία της προσπάθειας ανήκει στην προσήλωση στους στόχους
που γίνονται κοινή πεποίθηση όσων συμμετέχουν στην υλοποίησή τους γι’ αυτό και
οφείλω προσωπικά μια συγγνώμη σε όσους ασφαλισμένους δεν κατορθώσαμε να
τους χορηγήσουμε έγκαιρα το εφάπαξ βοήθημα παρ’ ότι εκδόθηκαν αποφάσεις από
όλους σχεδόν τους Τομείς που είχαν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το
εφάπαξ βοήθημα.
Τα προβλήματα στο ασφαλιστικό ζήτημα δεν θα τελειώσουν με την αυριανή
συγχώνευση. Πιστεύω όμως ότι γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια από την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου που μου εμπιστεύθηκε αυτό το καθήκον (και τους
ευχαριστώ γι’ αυτό) στην κατεύθυνση της ορθολογιστικής κατανομής των βαρών και
των αναγκών των ασφαλισμένων και ελπίζω και εύχομαι με την αύξηση της
απασχόλησης και της παραγωγικής ικανότητας της χώρας να ικανοποιηθεί και το
ρηθέν από το Δημοσθένη «δει δη χρημάτων, ω Άνδρες Αθηναίοι, και άνευ

τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων».
Σας ευχαριστώ
Β.Ι. Πρωτοπαπάς.
29-12-2016

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι κατά
το Οικονομικό έτος 2016 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
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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.
Ακόμη συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που
απορρέουν από το επισυναπτόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
εποπτεύοντος Υπουργείου και του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που υπεγράφη τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για την απονομή του
Εφάπαξ Βοηθήματος του Ν.103/75 σε δικαιούχους και δεν υπάρχουν αιτήσεις σε
εκκρεμότητα για απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος του Ν.103/75.
Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες έχουν επιφορτισθεί με την
υποχρεωτική ανάρτηση όλων των δαπανών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων).
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Το Τμήμα δεν είναι στελεχωμένο με προσωπικό.

Διεύθυνση Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού και το έτος 2016, υποστελεχωμένη, κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια, για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
εκ του Νόμου οριζόμενες αρμοδιότητές της.
Ειδικότερα, διεκπεραιώθηκαν, συνοπτικά, τα εξής:
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 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 για την εφαρμογή του νέου Βαθμολογίου (Ν.4354/2015) και του νέου
Μισθολογίου (Ν.4369/2016) και την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων
για κάθε υπάλληλο.
 Επιμέλεια για την ολοκλήρωση των ενεργειών για την επιλογή και τοποθέτηση
Προϊσταμένου Μηχανογράφησης του ΤΑ.Π.Ι.Τ..
 Επιμέλεια του πλαισίου για την προκήρυξη έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου
Τμήματος του ΤΑ.Π.Ι.Τ.., που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της ψήφισης του
Ν.4369/2016.
 Υποδοχή και μέριμνα για την επιμόρφωση και τοποθέτηση ενός μεταταγέντος
υπαλλήλου στο περιφερειακό Τμήμα Κυκλάδων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
 Επιμέλεια των ενεργειών συνταξιοδότησης δύο (2) υπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ..
 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.
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 Ανασυγκρότηση του Υ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016
 Επιμέλεια για την διεκπεραίωση, τριάντα επτά (37) αιτημάτων αναγνώρισης
προϋπηρεσίας, εκτός δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.69/2016
καθώς και σε Ν.Π.Ι.Δ., με βάση τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
 Διεκπεραίωση ποικίλων άλλων αιτημάτων Υπαλλήλων (χορήγηση βεβαιώσεων,
Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών, μετατάξεων σε ανώτερη κατηγορία,
μεταθέσεων, μέριμνα για την διεκπεραίωση απλών και πολύπλοκων προφορικών
και γραπτών αιτημάτων, κατόπιν διερεύνησης)
 Έγκαιρη ενημέρωση και εφαρμογή εγκύκλιων οδηγιών των Υπουργείων Εργασίας,
Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης και Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης
 Διεκπεραίωση εγγράφων και παροχή στοιχείων προς διάφορα Υπουργεία και
άλλους Φορείς
 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.
 Επιμέλεια της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 Υποστήριξη της υποδοχής των εισερχομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), βάσει
των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, και παράλληλα, υποστήριξη της εξυπηρέτησης
των ασφαλισμένων των Α΄, Β΄ και Δ΄ Δ/νσεων Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., από
Υπάλληλο του Τμήματος.
 Μέριμνα για το σκανάρισμα και τη διακίνηση των εισερχομένων εγγράφων, στην
Κ.Υ., με ηλεκτρονικό τρόπο, σε πλατφόρμα ελεγχόμενης πρόσβασης, προς
εξοικονόμηση πόρων.
 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 των εξωτερικών εργασιών για λογαριασμό όλων των Δ/νσεων, από
Υπάλληλο του Τμήματος.
 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.28580/11-112014 και του Ν.4250/2014.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
4

Και το 2016 υπήρξε πλήρης μέριμνα για την υποδοχή και τη διεκπεραίωση
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ασφαλισμένων μέσω της ιστοσελίδας του
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Παρατίθενται τα δεδομένα για την επικοινωνία των ασφαλισμένων:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Συνολικές
επικοινωνίες

235

375

609

756

435

317 (7/12/2016)

Τομέας ΤΑΞΥ

49

92

196

183

108

66

Τομέας ΤΑΠΕΜ

48

109

185

273

184

116

Τομέας ΤΕΑΥΕΚ

46

48

109

168

92

93

(Τομέας ΤΕΑΥΦΕ)

18

30

57

19

-

-

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

15

31

62

113

51

42

Οι επικοινωνίες των ασφαλισμένων αφορούσαν κυρίως:
Α) Το χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησής τους
Β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Γ) Προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής

Διεύθυνση Μηχανογράφησης

Σας ενημερώνουμε συνοπτικά, αναφορικά με το αντικείμενο απασχόλησης του
υφιστάμενου προσωπικού των τμημάτων της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης.
Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων
1. Διαδικασίες λήψης, διαχείρισης και επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) από το Ι.Κ.Α. Επικοινωνία με την INTRAKOM.
2. 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.
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3. 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.
4. 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.).
5. Διαχείριση δικαιωμάτων ανά χρήστη.
6. Έλεγχος καλής εκτέλεσης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων της υπηρεσίας.
7. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας αποκατάστασης, σε περίπτωση
κατάρρευσης του Συστήματος (Disaster Planning).
8. Διαχείριση Πλατφόρμας Citrix και Δικτύου VPN για τη διανομή εφαρμογών και τη
δυνατότητα πρόσβασης των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε δεδομένα.
9. 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.
10. Διαχείριση και Ενημέρωση Ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
11. 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.
12. Επικοινωνία για αποκατάσταση βλαβών (ΟΤΕ, Σύζευξις, ΗΔΙΚΑ κ.α.).
13. Μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων και κατάρτιση αναλυτικών προδιαγραφών για
προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού. Αναζήτηση προσφορών για παροχή
υπηρεσιών ή προμήθεια υλικών.

Τμήμα Εφαρμογών
Α. Υποστήριξη και επικαιροποίηση των κάτωθι εφαρμογών :
1. Εφάπαξ της Α’ και Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών (όπου εφαρμόζεται και ο νέος
τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος).
2. Εφαρμογή Ωροσήμανσης Περιφερειακών Υπηρεσιών
3. Εφαρμογή Εσόδων για τους τομείς Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων
Μετάλλου.
4. 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).
5. Εφαρμογή Έκδοσης Ελέγχου
6. 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
6

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.

Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι κατά το έτος
2016:
1) Το αρμόδιο τμήμα εσόδων εξέδωσε πράξεις επιβολής κατά ΚΕΔΕ σε Αθήνα και

Περιφέρεια οι οποίες επιδόθηκαν στους εργοδότες από δικαστικούς επιμελητές,
προέβη σε κατασχέσεις λογαριασμών εις χείρας τρίτων και παράλληλα
πραγματοποίησε ρυθμίσεις 12 δόσεων.
2) Συντάχθηκε μεγάλος αριθμός Εισηγήσεων επί Ενστάσεων ασφαλισμένων και
εργοδοτών προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΙΤ και κοινοποιήθηκαν οι
αντίστοιχες αποφάσεις.
3) Ολοκλήρωση μεγάλου
αριθμού Επισπεύσεων ασφαλισμένων για έκδοση
αποφάσεων παροχών.
4) Επειδή εκκρεμούν αρκετές δικαστικές υποθέσεις, τα αρμόδια πρωτοδικεία, ζητούν
από την Δ/νσή μας να εκφράσει τις απόψεις της κατά περίπτωση. Πράγμα το
οποίο γίνεται κατόπιν συνεργασίας με τη Νομική Υπηρεσία.
5) Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος κατάχρησης από πρώην υπάλληλο του τ.ΤΑΞΥ, όπου
κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών και παράλληλα
απεστάλη ο φάκελος με τα στοιχεία στον αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για καταλογισμό της οφειλής στον υπάλληλο.
6) Το τμήμα λογιστηρίου ενταλματοποίησε το σύνολο των δαπανών κεντρικής
υπηρεσίας και περιφερειακών τμημάτων ενώ παράλληλα ξεκίνησε η
τακτοποίηση των οικονομικών καταστάσεων από το έτος 2011 και μετά, από
ιδιωτική εταιρεία με την συμμετοχή των υπαλλήλων του λογιστηρίου στην
συλλογή στοιχείων. Εκτός των άλλων εργασιών το λογιστήριο συντάσσει
στατιστικές καταστάσεις και καταστάσεις μητρώου Δεσμεύσεων κατά μήνα και
τα αποστέλλει προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.
7) Χορηγήθηκαν 676 εφάπαξ σε ασφαλισμένους συνολικού ποσού 9.441.358,85
Ευρώ.
8) Επιστράφηκαν οι εισφορές με τους αναλογούντες τόκους σε 567 ασφαλισμένους
ποσού 1.460.456,57 Ευρώ.
9) Εκδόθηκαν δε και 224 απορριπτικές αποφάσεις όλων των κατηγοριών.
10) Πραγματοποιήθηκε η απογραφή παγίων της κεντρικής υπηρεσίας αλλά και των
περιφερειακών τμημάτων της Α΄Δ/νσης έτους 2016.
11) Πραγματοποιήθηκε η απογραφή ενοποίησης με το ΕΤΕΑ στα πλαίσια του
Ν.4387/16 και τους πίνακες παρέλαβε είδη η αρμόδια επιτροπή απογραφής.
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Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

Κατά το έτος 2016, από την Διεύθυνσή μας υλοποιήθηκαν, τα κάτωθι:
1. Εκδόθηκαν έως και 12/12/2016, 1323 Αποφάσεις Εφάπαξ βοηθημάτων από το
Τμήμα Εσόδων και Εφάπαξ και 83 χρηματικά εντάλματα με 1.315 δικαιούχους από
το Τμήμα Λογιστηρίου. Συνολικά, στους ασφαλισμένους του Τομέα μας, δόθηκε το
ποσό των 4.617.948,83 ευρώ, για τις παροχές έτους 2016.
2. Οι εκκρεμείς αιτήσεις εφάπαξ παροχών, ανήλθαν την 30/11/2016 σε 2.596,
αυξημένες έναντι του έτους 2015 και αυτό οφείλεται, αφ’ενός στην αύξηση των
αιτήσεων, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν λόγω απονομής αυξημένων επικουρικών
συντάξεων από το ΕΤΕΑ και αφ’ετέρου, στο γεγονός ότι δεν ενισχύθηκε η Διεύθυνση
με επιπλέον υπαλλήλους, μετά την αποχώρηση υπαλλήλου και την αύξηση των
αιτήσεων, αν και είχε ζητηθεί από το προηγούμενο έτος. Βέβαια, θα πρέπει να
επισημάνουμε, ότι από τον Οκτώβριο 2016, με απόφασή σας, μεταφέρθηκε η
υπηρεσία πρωτοκόλλου από την Διεύθυνσή μας στην κεντρική υπηρεσία
πρωτοκόλλου του ΤΑΠΙΤ, (είχε προταθεί στην προηγούμενη Διοίκηση του Ταμείου,
αλλά δεν είχε εισακουσθεί) και έτσι ενισχύθηκε το αντικείμενο απονομής εφάπαξ
κατά έναν (1) υπάλληλο, πράγμα που θα βοηθήσει, ώστε να μειωθεί ο χρόνος
απονομής των εφάπαξ παροχών της Διεύθυνσης, που σήμερα ανέρχεται σε 10 μήνες
περίπου.
3. Αποδόθηκε από το ΕΤΕΑ στον Τομέα μας το ποσό των 22.000.000,00 ευρώ (έως και
30/11/2016), ήτοι μηνιαίως 2.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
107/7/24-2-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ, που αφορά τον διακανονισμό του
οφειλομένου ποσού 50.453.534,85 ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές έτους 2004
του κλάδου Πρόνοιας τ. ΤΕΑΥΕΚ (απόφαση 964/2014 Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών).
Για την εξόφληση της ανωτέρω οφειλής, υπολείπεται ποσό 13.453.534,85 ευρώ, το
οποίο αναμένεται να κατατεθεί στο λογ/σμό μας έως 30/6/2017, που λήγει ο
διακανονισμός.
4. Τα έσοδα έως 30/11/2016 ανήλθαν στο ποσό των 59.533.000,00 ευρώ και
προέρχονται από τα έναντι ποσά ασφαλιστικών εισφορών που εισπράττονται για
λογ/σμό μας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν. 4225/2014) ύψους 37.533.000,00 ευρώ καθώς και
από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από το ΕΤΕΑ έτους 2004, ύψους
22.000.000,00 ευρώ και παρουσιάζουν αύξηση έναντι του 2015, σε ποσοστό περίπου
74%.
5. Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 213/11/23-4-2015 και 43/4/21-1-2016 αποφάσεις του
Δ.Σ., υπάλληλοι της Διεύθυνσής μας, παρίστανται ως εκπρόσωποι στα ποινικά
δικαστήρια Αθήνας και Πειραιά, στις μηνύσεις εργοδοτών για οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τομέα μας, που διενεργεί το ΕΤΕΑ για λογαριασμό
μας, σύμφωνα με το Ν. 4075/2012 και την υπ’αριθ. Φ80000/10025/2091/3-5-2012
(ΦΕΚ 1463/Β΄3-5-2012) Υπουργική Απόφαση, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και
του αμοιβαίου οφέλους ΤΑΠΙΤ και ΕΤΕΑ από την διεκδίκηση των οφειλομένων
ασφαλιστικών εισφορών.
6. Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που είχαν προκύψει από την εφαρμογή
του Ν. 4387/2016, σχετικά με την καταγραφή του χρόνου ασφάλισης των κοινών
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ασφαλισμένων μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αρμοδίων υπαλλήλων της
Διεύθυνσής μας και της Αν. Γενικής Διευθύντριας με αντίστοιχους αρμοδίους
υπαλλήλους και του υποδιοικητή του ΕΤΕΑ κ. Κυριακόπουλου, με θετικά
αποτελέσματα και θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα με την συνεργασία
των Υπηρεσιών μας, θα τύχουν επίλυσης.
7. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η επέκταση της
ασφαλιστικής κάλυψης του Τομέα μας σε όλη την Ελλάδα, πράγμα που θα επέφερε
άμεσα αύξηση των εσόδων μας, λόγω της μη έγκρισης έως σήμερα του αιτήματός
μας (υπ’αριθμ. πρωτ. Β/ΕΞ/2537/20-10-2014 έγγραφό μας), από το εποπτεύον
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρά τις
προσπάθειές μας.

Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

Σας παραθέτουμε τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από 1/1/2016 έως
30/11/2016 από την Γ΄ Διεύθυνση ανά Τομέα:
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Στον Τομέα διενεργήθηκαν 1.106 έλεγχοι επιχειρήσεων και εκδόθηκαν Πράξεις
Επιβολής Εισφορών συνολικού ποσού 6.603.878,15 ευρώ.
Υποβλήθηκαν 49 μηνύσεις κατά εργοδοτών, για οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές, με κύρια οφειλή μεγαλύτερη των 10.000,00.
Πραγματοποιήθηκαν
174 διακανονισμοί για οφειλόμενες ασφαλιστικές
εισφορές και οι εισπράξεις από δόσεις ανήλθαν στο ποσό των 2.031.409,51 ευρώ.
Οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές, συνολικά, συμπεριλαμβανομένου
και του ποσού από δόσεις, ανήλθαν σε 23.277.868,01 έναντι των 14.864.491,00 του
έτους 2015 (αύξηση 56,60%). Επισημαίνεται ότι από του έτους 2014 οι εισφορές
κατατίθενται στο ΙΚΑ το οποίο και μας αποδίδει εισφορές, χωρίς να έχει γίνει
εκκαθάριση.
Εκδόθηκαν 1.035 Αποφάσεις Διευθυντή για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και
189 επιστροφής ατομικών ασφαλιστικών εισφορών.
Εκδόθηκαν 739 χρηματικά εντάλματα
Εισήχθησαν προς συζήτηση στο Δ.Σ. 193 εισηγήσεις.
Ικανοποιήθηκαν αιτήματα για φιλοξενία 1.194 παιδιών σε παιδικές
κατασκηνώσεις, με καθημερινό έλεγχο της παραμονής των φιλοξενούμενων
παιδιών στις κατασκηνώσεις.
Έγιναν 330 αναρτήσεις δαπανών στην Διαύγεια και 150 στο Μητρώο
Συμβάσεων.
Έχει γίνει καταγραφή των ΠΕΕ παλαιοτέρων ετών (1999 έως και 2013) των
περιφερειών αρμοδιότητας των Περιφερειακών Τμημάτων Θεσσαλονίκης,
Λιβαδειάς, Κοζάνης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Λάρισας.
Με την βοήθεια της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ολοκληρώθηκε
η διαδικασία έκδοσης Πράξεων Επιβολής Εισφορών και Εκθέσεων Ελέγχου
Εργοδότη, μηχανογραφικά οι οποίες και λαμβάνουν αυτόματη αρίθμηση από το
μηχανογραφικό σύστημα.
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Με την βοήθεια επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ αρχειοθετήθηκε ένα μεγάλο
μέρος μισθολογικών καταστάσεων και καταστάσεων καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών στο αρχείο των εργοδοτών.
Στην Τράπεζα της Ελλάδος ο Τομέας κατέχει 8.453.352,5064 μερίδια του Κοινού
Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, με τρέχουσα τιμή 30/11/2016
203.096.865,98, ευρώ έναντι των 188.042.970,00 ευρώ την 31/12/2015 (αύξηση
8,005%).
Ταμειακό Υπόλοιπο σε λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης την 30/11/2016
21.838.698,21 ευρώ, έναντι των 8.150.974,00 ευρώ την 31/12/2015 (αύξηση
167,927%) .
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ
Εκδόθηκαν 4 Αποφάσεις Διευθυντή για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος.
Εκδόθηκαν 43 χρηματικά εντάλματα
Έγιναν 18 αναρτήσεις δαπανών στην Διαύγεια
Οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2016 έως 30/11/2016
ανήλθαν σε 727.920,00 έναντι των 522.132,00 του έτους 2015 (αύξηση 39,41%) .
Επισημαίνεται ότι από του 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 123.763,9297 μερίδια του Κοινού
Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, με τρέχουσα τιμή την 30/11/2016
2.973.502,67 ευρώ, έναντι των 2.753.093,00 ευρώ την 31/12/2015 (αύξηση 8,005%)
Ταμειακό Υπόλοιπο σε λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης 30/11/2016
995.485,20 ευρώ, έναντι των 410.769,00 ευρώ την 31/12/2015 (αύξηση 142,346%).
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π.
Εκδόθηκαν 31 Αποφάσεις Διευθυντή για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος.
Εκδόθηκαν 51 χρηματικά εντάλματα.
Έγιναν 22 αναρτήσεις δαπανών στην Διαύγεια
Οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές 1/1/2016 έως 30/11/2016 ανήλθαν σε
1.124.283,00 έναντι των 1.528.755,00 του έτους 2015 (μείωση 35,98%) .
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 164.159,2772 μερίδια του Κοινού
Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων, με τρέχουσα τιμή 30/11/2016
3.944.025,13 ευρώ έναντι των 3.651.676,00 ευρώ στις 31/12/2015 (αύξηση 8,005%)
Ταμειακό Υπόλοιπο σε λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης την 30/11/2016
910.394,23 ευρώ έναντι των 679.041,00 ευρώ 31/12/2015 (αύξηση 34,07%) .

Δ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

1) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
 Χορηγήθηκαν 2 εφάπαξ. Συνολικό ποσό 3081.33€
2) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
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 Χορηγήθηκαν 57 εφάπαξ. Συνολικό ποσό: 2.093.283.40€.

3) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
 Χορηγήθηκαν 84 εφάπαξ. Συνολικό ποσό 242.032.18€.
 Βεβαιώθηκαν οφειλές του ΕΤΕΑ προς ΤΟΝ Τομέα , ύψους 6.040.474,66€
πλέον προσθέτων τελών.
 Βεβαιώθηκαν οφειλές στην εταιρεία «Χάλυψ Δομικά Υλικά ΑΕ», ύψους
30.798,83€
4) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
 Δε χορηγήθηκαν εφάπαξ λόγω ανεπαρκούς Ταμειακού υπολοίπου.
Το υπόλοιπο στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Ε.Τ.Ε. κατά την
30/11/2016 ήταν 100.403,45€ Ο αριθμός των μεριδίων του Τομέα στο Κοινό
Κεφάλαιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Τ.τ.Ε κατά την ίδια ημερομηνία ήταν
19.008,58 αξίας 456.692,254€. Επίσης ο Τομέας κατέχει διάφορες μετοχές, η αξία
των οποίων με αποτίμηση την 31/10/2016 ανερχόταν σε 276.236,85€, καθώς και
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με λήξεις από 24/2/2023 έως 24/2/1942 αξίας
344.784,83€ κατά την 30/10/2016.
Οι υποχρεώσεις του Τομέα για 59 αιτήσεις εφάπαξ και 3 αιτήσεις
επιστροφής εισφορών εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 2.000.000,00 € .
Παράλληλα το πλήθος των ασφαλισμένων στον Τομέα έχει μειωθεί
δραματικά. Συγκεκριμένα η ΟΔΙΕ ΑΕ, που κατέβαλε τις εισφορές των εργαζομένων
της και των τεχνικών επιτετραμένων καθώς και των προπονητών και αναβατών,
αλλά και τις δόσεις των δανείων τους (με παρακράτηση από τις αμοιβές τους)
τέθηκε σε Ειδική Εκκαθάριση δυνάμει των διατάξεων της & 7, αρθ.13 του
Ν4111/2013 και του Ν4338/2015.
Οι προπονητές και αναβάτες, ως αυτοαπασχολούμενοι δεν καταβάλλουν
εισφορές, όπως προκύπτει από τις ΑΠΔ του ΤΑΠΙΤ από 12/2013.
Ομοίως οι προπονητές, ως εργοδότες των σταβλιτών, δεν καταβάλλουν
εισφορές ενδεικτικά από τον 4/2012.
Η δε εταιρεία «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ», στην οποία παραχωρήθηκε το
αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί
ιπποδρομιών στην Ελλάδα για 20 έτη, δεν υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό
της στον Τομέα διότι δεν προβλέπεται από κάποια νομοθετική διάταξη.
Ο Τομέας έχει αναγγελθεί στον εκκαθαριστή της ΟΔΙΕ ΑΕ για απαιτήσεις,
ύψους 1.191.491,28€.
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
στους Τομείς Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου, Εταιριών
Λιπασμάτων και Εταιρειών Τσιμέντων το έτος 2016, που ο τρόπος υπολογισμού
εμπίπτει στις καταστατικές διατάξεις των Τομέων. Επίσης εκδόθηκαν Διοικητικές
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Πράξεις και για μέρος των αιτημάτων, που υποβλήθηκαν σε προηγούμενα έτη αλλά
και το τρέχον έτος, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4387/2016.
Επισημαίνεται ότι για ένα μεγάλο μέρος αυτής της κατηγορίας των αιτημάτων
απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α.,
στην οποία έχουμε ήδη απευθύνει σχετικά ερωτήματα.

Περιφερειακό Τμήμα ΤΑ.Π.Ι.Τ. Θεσσαλονίκης
Το Περιφερειακό Τμήμα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης επιμελείται των θεμάτων
εσόδων, ασφάλισης και παροχών, των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ,
Προσωπικού ΟΥΘ, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. Υπηρετούν
6 υπάλληλοι ως εξής:
ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
1
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 2016
υλοποιήθηκαν τα εξής:
Α. Για τους Τομείς Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ και Προσωπικού ΟΥΘ
1) Τηρήθηκε
μηχανογραφικά
το
λογιστήριο
των
Τομέων
και
πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις εσόδων-εξόδων για τον Προϋπολογισμό
οικ. έτους 2017. Συντάχθηκαν οι Απολογισμοί οικ. έτους 2015 και
πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο των χρήσεων 2012-2015. Εγκρίθηκαν οι
οικονομικές καταστάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΙΤ των
χρήσεων 2012-2013 και έχουν αποσταλεί προς έγκριση οι αντίστοιχες των
ετών 2014-2015.
2) Ενημερώθηκαν τα ηλεκτρονικά και χειρόγραφα μητρώα ασφ/νωνεργοδοτών με τις αποχωρήσεις, μεταβολές, χορηγήσεις ασφ/κων παροχών,
εισφορές κ.λ.π..
3) Εξυπηρετήθηκαν ασφαλισμένοι και παρελήφθησαν για τον ΤΠΠΟΛΘ 5 και
για ΤΠΠΟΥΘ 10 αιτήσεις χορήγησης ασφαλιστικών παροχών.
Διεκπεραιώθηκαν (έκδοση χρηματικού εντάλματος) για τον ΤΠΠΟΛΘ 6 και
για τον ΤΠΠΟΥΘ 4 αιτήσεις εφάπαξ βοηθημάτων. Έγινε η επεξεργασία των
αιτήσεων που είναι σε εκκρεμότητα.
4) Υποβλήθηκαν στατιστικά στοιχεία στην Κεντρική Υπηρεσία.
5) Συγκεντρώθηκαν και στάλθηκαν στοιχεία στην Κεντρική Υπηρεσία ΤΑΠΙΤ για
εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφ/σης και Αλληλεγγύης.
Β. Για τον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
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1) Πραγματοποιήθηκαν 88 έλεγχοι απογραφής (αρκετοί σε συνεργασία με τον
ΕΟΤ) και τελικά απογράφηκαν 44 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Απεστάλησαν
σε εργοδότες 29 προσκλήσεις για πληρωμή και ρύθμιση οφειλών και
εκδόθηκε 1 απόφαση ρύθμισης οφειλών.
2) 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 6
βεβαιώσεις οφειλόμενων εισφορών κατά τον ΚΕΔΕ και 2 βεβαιώσεις μη
οφειλής και εξόφλησης ρύθμισης.
3) Παρελήφθησαν 89 αιτήσεις ασφ/κών παροχών και διεκπεραιώθηκαν:
 63 (καρτέλες, υπολογισμός, εισήγηση και αποστολή στην Α΄ Δ/νση για
έλεγχο),
 2 αιτήσεις προαιρετικής ασφάλισης,
 25 αιτήσεις επίσπευσης χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.
4) Υποβλήθηκαν μηνιαία στατιστικά στοιχεία στην Α΄ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών.
Γ. Για τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
1) Πραγματοποιήθηκαν 12 απογραφές νέων εργοδοτών και 17
επικαιροποιήσεις στοιχείων εργοδοτών του Τομέα.
2) Ολοκληρώθηκαν 42 ασφαλιστικοί-οικονομικοί έλεγχοι σε εργοδότες του
Τομέα.
3) Εκδόθηκαν 9 αποφάσεις ρύθμισης οφειλών, υπαγωγής στις διατάξεις του
Ν.4152/2013 (πάγια).
4) Κατατέθηκαν 5 μηνυτήριες αναφορές κατά εργοδοτών που οφείλουν
εισφορές.
5) Παρελήφθησαν 11 ενστάσεις εργοδοτών κατά ΠΕΕ του Τομέα και
διαβιβάσθηκαν στην Γ΄ Δ/νση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑΠΙΤ.
6) Παρελήφθησαν και επεξεργάστηκαν 2 αιτήσεις ασφαλισμένων και 1 αίτηση
εργοδότη για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
7) Παρελήφθησαν αιτήσεις, με έλεγχο των δικαιολογητικών, για τον
παραθερισμό παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα σε κατασκηνώσεις.
8) Εξυπηρετήθηκαν οι ασφαλισμένοι που απευθύνθηκαν στον Τομέα,
προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
λήψης εφάπαξ βοηθήματος και επιστροφής εισφορών.
Για όλους του Τομείς αρμοδιότητας του Περ/κού Τμήματος ΤΑΠΙΤ
Θεσσαλονίκης, λόγω της ένταξης του ΤΑΠΙΤ από 1/1/2017 στο ΕΤΕΑΕΠ, συντάχθηκε
λεπτομερής απογραφή του εξοπλισμού και του αρχείου τους.

Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της η Νομική Υπηρεσία του
Ταμείου:
1) Με την καθημερινή παρουσία των μελών της στα γραφεία του Ταμείου
παρέχει συμβουλές, οδηγίες και προτείνει λύσεις στις Υπηρεσίες του Ταμείου για
καθημερινά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
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2) Έχει γνωμοδοτήσει, εντός του 2016, σε δεκάδες έγγραφα ερωτήματα των
Υπηρεσιών του Ταμείου και δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα – αναπάντητο ερώτημα
των Υπηρεσιών.
3) Έχει ελέγξει, από πλευράς νομικής αρτιότητας, δεκάδες προκηρύξεις και
συμβάσεις του Ταμείου.
4) Έχει επιμεληθεί, από πλευράς νομικής αρτιότητας και σωστής εφαρμογής,
των κανονισμών των Τομέων Πρόνοιας, πολλές δεκάδες εισηγήσεις των αρμοδίων
Διευθύνσεων προς το Δ.Σ. του Ταμείου, που αφορούν ενστάσεις εργοδοτών και
ασφαλισμένων.
5) Εντός του 2016 έχει χειριστεί πλέον των 100 δικαστικών υποθέσεωνπροσφυγών – αγωγών ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και εργοδοτών, αλλά και
υπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στα δικαστήρια Αθηνών – Πειραιώς και επαρχιών κάθε
βαθμού και δικαιοδοσίας, για πολλές από τις οποίες αναμένονται αποφάσεις.
Σε κάθε περίπτωση εντός του 2016 το Ταμείο δεν κατέβαλε, λόγω δικαστικής
εμπλοκής, κανένα ουσιαστικά αξιόλογο ποσό, στοιχείο που θα ήταν γνωστό
άλλωστε αφού τυχόν πληρωμή θα έπρεπε να γίνει με απόφαση του Δ.Σ.
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