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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

Επωνυμία Ασφαλιστικού Ταμείου 
Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα 

Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) 

998146360 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄Αθηνών 

Διεύθυνση 

Έδρας 

 

Οδός – Αριθμός Βερανζέρου 48 

Ταχ. Κώδικας 104 38 

Πόλη Αθήνα 

Νομός Αττικής 

Αριθμός 
Τηλέφωνου 

2105276980 

e-mail hr@tapasa.gr 

Ιστότοπος www.tapasa.gr 

Έτος ίδρυσης 2008 

Ιδρυτικός νόμος 
ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α’) 

ν.4760/20 (ΦΕΚ 247 Α’) 

Κύριος Κλάδος δραστηριότητας 

Φορέας Πρόνοιας & Υγείας 

(χορήγηση Εφάπαξ Χρηματικών Βοηθημάτων 
– Προσωπικών  Δανείων Εκτάκτων Αναγκών -

Οικονομική Ενίσχυση του ν.826/78 –
Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας) 

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

Εκατόν έντεκα (111) υπάλληλοι καθώς και ο 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

και ο Νομικός Σύμβουλος 

1.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΗ – ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΚΑΡΗΣ  Παντελής 

Βαθμός Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας 

Ειδικότητα Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Διεύθυνση 

Επικοινωνίας 

Οδός – Αριθμός Βερανζέρου 48 

Πόλη Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας 104 38 

Αριθμός Τηλεφώνου 210 5276791 – 210 5276990 

e-mail president@tapasa.gr 

  

mailto:hr@tapasa.gr
http://www.tapasa.gr/
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1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

Ονοματεπώνυμο ΦΕΓΓΑΡΑ Αικατερίνη 

Βαθμός Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ελληνικής Αστυνομίας 

Ειδικότητα 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση 
Επικοινωνίας 

Οδός – Αριθμός Βερανζέρου 48 

Πόλη Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας 104 38 

Αριθμός Τηλεφώνου 2105276780 

e-mail finadmin@tapasa.gr 

 

1.4.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, το 

Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, και το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ.. 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις ακόλουθες 

οργανικές μονάδες: το Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας. 

Αντίστοιχα η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές 

μονάδες: το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ., το 

Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων και το Αυτοτελές 

Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ.. 

Τη διάρθρωση της οργανωτικής δομής των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των γραφείων του 

Ταμείου μας, μπορείτε να τη δείτε στην παρακάτω εικόνα: 
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 Εικόνα 1 : Οργανόγραμμα ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

 
  



 

 
Απολογιστικό Υπόμνημα ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2021                                                Σελίδα 6 από 38 

 

1.5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

 

1.5.1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
 

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-γ’ από 27/01/2021 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

(ΦΕΚ Β’-542), τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν οι αρμοδιότητες οργανικών μονάδων του 

Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και συγκεκριμένα 

στο άρθρο 101 παρ. 1 του ν.3655/2008:   

 

1. Η τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του 

Ταμείου».  

2. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού συνολικά του 

Ταμείου και η ευθύνη εισήγησής τους στο Δ.Σ.,».  

3. Η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου και κατάστασης 

αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές,». 

4. Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Ταμείου, όπως και κάθε άλλης 

δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας,».  

5. Η διενέργεια της μεταφοράς χρημάτων από τους λογαριασμούς που τηρούν στην 

διαχειρίστρια Τράπεζα οι Τομείς (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ.), ο Κλάδος Υγείας, ο Ειδικός 

Λογαριασμός του ν. 826/1978, το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. και από τον 

λογαριασμό των κοινών δαπανών, στους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και αντίστροφα (συμπεριλαμβανομένου και του Κοινού Κεφαλαίου της 

ΤτΕ), σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου, η διενέργεια πληρωμών, μετά 

από σχετικό έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με 

το Τμήμα Λογιστηρίου, η ταμειακή διαχείριση κάθε αυτοτελούς Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού, 

Κλάδου Υγείας και κοινών δαπανών και συνολικά του Ταμείου.».  

6. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού κάθε Τομέα 

(Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ.), Ειδικού Λογαριασμού, Κλάδου Υγείας και κοινών δαπανών,» 

7. Η η μέριμνα για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων, μητρώου 

δεσμεύσεων και Βιβλίου Εγκρίσεων, κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού, Κλάδου Υγείας και 

κοινών δαπανών καθώς και η τήρηση αρχείου των σχετικών παραστατικών,». 

8. Η έκδοση τίτλων πληρωμής των δαπανών του Ταμείου, μετά από τον έλεγχο και την 

εκκαθάριση βάσει των σχετικών δικαιολογητικών και διαβίβαση της σχετικής αλληλογραφίας 

στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, για τη διενέργεια πληρωμών, 

η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ των Τομέων, Ειδικού Λογαριασμού, 

Κλάδου Υγείας και κοινών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσών που 

καλύπτουν τις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου, η μέριμνα, μετά από 

απόφαση του Δ.Σ., για τη μεταφορά στις μερίδες του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της 



 

 
Απολογιστικό Υπόμνημα ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2021                                                Σελίδα 7 από 38 

Ελλάδος του τυχόν πλεονάσματος των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν ο κάθε 

Τομέας, ο Ειδικός Λογαριασμός και ο Κλάδος Υγείας στα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω του 

Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, η εκκαθάριση των αποδοχών 

των υπαλλήλων του Ταμείου και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, βάσει των 

καταρτισμένων μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου και η εκκαθάριση της 

αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, η σύνταξη της 

ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, κάθε Τομέα, του Κλάδου Υγείας, του Ειδικού 

Λογαριασμού και κοινών δαπανών, όπως και κάθε άλλης δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις και η αποστολή τους στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και 

Πληρωμών για τη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Ταμείου, η είσπραξη 

των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών και η επιστροφή των πάσης φύσεως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Παροχών και Ασφάλισης - 

Εσόδων, η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα, Κλάδου Υγείας, στις 

γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου». 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθόσον με τον ν.4760/20 δημιουργήθηκε το 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών και ως εκ τούτου κάποιες από τις 

αρμοδιότητες του Τμήματος Λογιστηρίου εκχωρήθηκαν σε αυτό. Επιπροσθέτως το Τμήμα 

Λογιστηρίου διοικητικά πλέον υπάγεται  στην αρμοδιότητα του Διευθυντή Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών αντί  του Διευθυντής Ασφάλισης Παροχών που ίσχυε . 

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/25-η’ από 15/01/2021 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

(ΦΕΚ Β’-696), μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες σε όργανα του Ταμείου Πρόνοιας 

Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) στον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΤΑΠΑΣΑ και 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών με σκοπό την απλούστευση των 

διαδικασιών όσο αφορά κάποιες πληρωμές για δαπάνες και συγκεκριμένα:  

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μεταβιβάζεται:  

α. η υπογραφή των αποφάσεων για την ανάληψη υποχρέωσης και την ανάκλησή της, που 

αφορούν στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) των εγκεκριμένων προϋπολογισμών κάθε 

οικονομικού έτους, των Τομέων, του Κ.Υ.Υ.Α.Π., του Ειδικού Λογαριασμού ν. 826/1978 του 

Τ.Π.ΑΣ. και των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εκτός των Κ.Α.Ε. που 

αναφέρονται παρακάτω, αρμοδιότητας του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ασφάλισης - 

Παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., 

β. η υπογραφή των αποφάσεων για την έγκριση περιοδικών δαπανών ηλεκτροδότησης, 

παροχής φυσικού αερίου, ύδρευσης και κοινοχρήστων δαπανών των ακινήτων κυριότητας του 

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ύψους έως τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €),  

γ. η υπογραφή των αποφάσεων για την απόδοση παρακρατηθεισών οφειλών δανείων σε 

Πιστωτικά Ιδρύματα. 

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών μεταβιβάζεται: 

α. η υπογραφή των αποφάσεων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων,  

β. η υπογραφή καταστάσεων παροχών Κλάδου Υγείας, 
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γ. η υπογραφή αποφάσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, ύψους έως χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 

δ. η υπογραφή των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποστολής - κίνησης ενσήμων Ελληνικής 

Αστυνομίας, 

ε. η υπογραφή των αποφάσεων για την ανάληψη υποχρέωσης και την ανάκλησή της, που 

αφορούν στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) των εγκεκριμένων 

προϋπολογισμών κάθε οικονομικού έτους, των Τομέων και του Ειδικού Λογαριασμού ν. 

826/1978 του Τ.Π.ΑΣ. / ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., όπως αυτοί εμφαίνονται παρακάτω: 

Ι. Για τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ , Τ.Π.Υ.Α.Π και Τ.Π.Υ.Π.Σ.: 

• 0631 Βοηθήματα εφάπαξ. 

• 0642 Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής ασφάλισης. 

• 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά έως του ποσού 

των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €). 

ΙΙ. Για τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ν. 826/1978 του Τ.Π.ΑΣ.: 

• 0633 Βοηθήματα λόγω θανάτου. 

• 0639 Λοιπές παροχές προνοίας. 

3. Με τις παρούσες διατάξεις, το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους 

Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Ταμείου, για την υπογραφή των στοιχείων, 

όπως παρακάτω αναφέρονται: 

• Την απονομή - χορήγηση των παροχών (πράξεων - αποφάσεων): ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Παροχών (με τη σύμπραξη δύο υπαλλήλων του Τμήματος), με τελικό 

υπογράφοντα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών. 

• Ως προς το ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. : 

- τις συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστολής - κίνησης: ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Γραφείου Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. (με τη σύμπραξη ενός υπαλλήλου του Γραφείου) με 

τελικό υπογράφοντα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών, 

- τη μηνιαία συμφωνία με τις διαχειρίστριες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας: ο 

Προϊστάμενος του εν λόγω Γραφείου (με τη σύμπραξη ενός υπαλλήλου αυτού). 

1.5.2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ /ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Με τη δημοσίευση του Ν.4760/20 επήλθαν σημαντικές διοικητικές αλλαγές στη λειτουργία του 

Ταμείου και ως εκ τούτου ήταν αναγκαία η επικαιροποίηση του σχεδίου Π.Δ. για την έκδοση 

Οργανισμού/Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα μας ώστε να είναι σύμφωνο με τα νέα 

δεδομένα  με στόχο της πλέον εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου προς όφελος των μετόχων 
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μας. Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθ. 54.2 από 15-12-2021 Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ. του 

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επικαιροποιήθηκε το σχέδιο Π.Δ. «Οργανισμός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.» το οποίο την 13-01-

2022 υποβλήθηκε στην εποπτεύουσα το Ταμείο μας Αρχή για τα περαιτέρω. Η όλη διαδικασία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022. 

1.6. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

 

1.6.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

 

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 Γεν. 
Καθ. 

Ειδ. 
Καθ. 

Πολ. 
Υπάλληλοι 

Γεν. 
Καθ. 

Ειδ. 
Καθ. 

Πολ. 
Υπάλληλοι 

1. Υπηρετούντες στο τέλος του προηγούμενου 
έτους (2020) 

58 13 6 10   

2. Εισροές προσωπικού (2021)       

Προσλήψεις       

Μετατάξεις/αποσπάσεις κλπ 11 1     

3. Εκροές προσωπικού (2021)       

Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης 3  2    

Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) 1      

Μετατάξεις/αποσπάσεις κλπ 2      

4. Υπηρετούντες στο τέλος του έτους (2021) 63 14 4 10   

 

1.6.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ 2018 2019 2020 2021 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών     

Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού  

    

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και 
Πληρωμών 

  2 5 

Τμήμα Λογιστηρίου   3 2 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και 
Ακίνητης Περιουσίας 

  1 2 

Διεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών     

Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ     

Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ.     

Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας     

Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων   1  

Αυτ. Γρ. Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ     

Αυτ. Τμήμα Πληροφορικής     

Αυτ. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων    2 

Αυτ. Γραφείο Γραμ/κης Υποστήριξης Δ.Σ.     

ΣΥΝΟΛΟ   7 11 
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2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

2.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.   

Ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών στοιχείων είναι η 31/12/2021.  

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

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 84.897.332,36€ 

Εθνική Τράπεζα  1.796.748,07€ 

Τράπεζα της Ελλάδος  (Ταμ. Διαχ/σης)  21.871.892,21 € 

Συνολική αξία ακινήτων με βάση την αντικειμ. αξία ** 1.507.820,55 € 

Μετοχές 47.962,42 € 

Σύνολο (1) 110.121.755,61 € 

Τομέας Πρόνοιας Αστυν/κών (Τ.Π.ΑΣ.)  

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 110.538.046,85 € 

Εθνική Τράπεζα 10.318.029,86 € 

Τράπεζα της Ελλάδος  (Ταμ. Διαχ/σης) 133.557.495,30 € 

Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)** 9.768.041,53 € 

Μετοχές 7.440.702,06 € 

Αμοιβαία *** 3.815.901,678 € 

Ομόλογα Ελλ. Δημοσίου**** 2.481.932,88 € 

Σύνολο (2) 277.920.150,16 € 

Αυτοτελές Γραφείου Ενσήμου 

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 13.102.813,89 € 

Εθνική Τράπεζα 565.073,40 € 

Τράπεζα της Ελλάδος  (Ταμ. Διαχ/σης) 2.970.789,17 € 

Σύνολο (3) 16.638.676,46 € 

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

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 1.041.113,99 € 

Εθνική Τράπεζα  106.752,30 € 
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Τράπεζα της Ελλάδος  (Ταμ. Διαχ/σης) 455.505,13 € 

Σύνολο (4) 1.603.371,42 € 

Τομέας Πρόν. Υπαλ. Αστ. Πολ. (Τ.Π.Υ.Α.Π.) 

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 72.997.414,04 € 

Εθνική Τράπεζα  4.945.919,59 € 

Τράπεζα της Ελλάδος  (Ταμ. Διαχ/σης) 57.597.554,80 € 

Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)** 406.896,88 € 

Μετοχές 79.951,88 € 

Σύνολο (5) 136.027.737,19 € 

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

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 31.416.095,62 € 

Εθνική Τράπεζα  1.836.065,72 € 

Τράπεζα Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης) 27.031.729,21 € 

Σύνολο (6) 60.283.890,55 € 

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

Οικονομικό Στοιχείο Αξία σε € την 31/12/2021 

Μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ του Ν.2469/97* 313.992.816,75 € 

Εθνική Τράπεζα  19.568.588,94 € 

Τράπεζα Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης) 243.484.965,82 € 

Ακίνητα ** 11.682.758,96 € 

Μετοχές 7.568.616,36 € 

Ομόλογα **** 2.481.932,88 € 

Αμοιβαία*** 3.815.901,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6) 602.595.581,39 € 
* Με βάση το τελευταίο διαθέσιμο αντίγραφο Κίνησης Μερίδας της ΤτΕ, πλην της Τρέχουσας Τιμής Μεριδίου 
** Αξία προκύπτουσα από Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α 2021 
*** Με βάση τα Ενημερωτικά Σημειώματα των Α.Ε.Δ.Α.Κ 
**** Με βάση την από 31-12-2021 Κατάσταση Χαρτοφυλακίου της ΤτΕ 

Πίνακας 1: Περιουσία ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 
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2.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

1. Την 18/04/2021 η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. προχώρησε α) σε αύξηση της 

ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας 

από ευρώ 6,00 σε ευρώ 99,00, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των 

υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 831.059.164 μετοχές σε 

50.367.223 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 99,00 η 

κάθε μία, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή της Εταιρείας 

(reverse split) και τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

ποσό των ευρώ 93,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το 

σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών (εφεξής οι Νέες Μετοχές) και β) μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 4.935.987.854 δια μειώσεως της ονομαστικής 

αξίας κάθε Νέας Μετοχής από ευρώ 99,00 σε ευρώ 1,00, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού 

των Νέων Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι 50.367.223), και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού 

αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Παράλληλα, η εταιρία 

σημείωσε ότι δε θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, τα δε κλασματικά δικαιώματα επί των Νέων 

Μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα εκποιηθούν από την Εταιρεία και το 

προϊόν της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους. O Τομέας Πρόνοιας 

Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) τηρούσε στο χαρτοφυλάκιό του 9 κοινές μετοχές της εν 

λόγω εταιρίας, οι οποίες όπως συνάγεται από τα παραπάνω δεν επαρκούσαν για τη μετατροπή 

τους σε μία τουλάχιστο νέα μετοχή της εταιρίας. Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο του Τ.Π.ΑΣ. 

/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μετά την 19/04/2021 δεν περιλαμβάνει μετοχές της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL 

HOLDINGS Α.Ε.. 

2. Με την από 15/06/2021 αποφασίστηκε από  την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.  η 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των 

υφιστάμενων μετόχων και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών. 

Οι νέες μετοχές αποφασίστηκε να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω Δημόσιας Προσφοράς και 

εκτός Ελλάδας μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι αποφασίστηκε ότι θα 

δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή (και στις δύο διαδικασίες) τουλάχιστο ίση με το 

ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την 

ημερομηνία καταγραφής (28η Ιουνίου 2021). Το Ταμείο με το υπ’ αριθ. 26/3 από 29-06-2021 

Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ αποφάσισε τη συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 

«ALPHA Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε» με το ποσό των 17.572,8€ που δεδομένης της τιμής 

διάθεσης (1,2€) που είχε ανακοινώσει η εταιρία πριν την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού 

Κεφαλαίου, αντιστοιχούσε σε αγορά 14.644 νέων μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο 

Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ) τελικά πιστώθηκε με 17.572 μετοχές, αντί 14.644, 

καθώς η τιμή διάθεσης τελικά διαμορφώθηκε σε 1,00 €. Συνεπώς, ο Τ.Π.ΑΣ. /ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μετά 

την 13/07/2021, τηρεί στο χαρτοφυλάκιό του συνολικά 33.262 μετοχές της εν λόγω εταιρίας. 

3. Με βάση την από 22/04/2021 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» αποφάσισε, την  αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω Δημόσιας Προσφοράς Νέων μετοχών με καταβολή 

μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το Ταμείο, ως υφιστάμενος 

μέτοχος της εταιρίας και επομένως ως δικαιούχος 28.178 δικαιωμάτων, με το υπ’ αριθ. 31/1 

από 27-07-2021 Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ αποφάσισε τη συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», ήτοι την εξάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων 

που κατείχε κατά την ημερομηνία καταγραφής, και την καταβολή 15.849,9€ για την αγορά 
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17.611 νέων μετοχών δεδομένης της τιμής διάθεσης σε 0,90€, το οποίο διασφάλιζε τη 

διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αμετάβλητο μετά 

την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Συνεπώς, ο Τ.Π.ΑΣ. /ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μετά την 13/08/2021, ημερομηνία 

έναρξης της διαπραγμάτευσης των Νέων μετοχών της  «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» τηρεί στο 

χαρτοφυλάκιό του συνολικά 45.789 μετοχές της εν λόγω εταιρίας. 

4. Με το υπ΄αριθμ. 30.10/22-07-2021 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκκίνηση 

διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200,00€) για την 

επιλογή αναδόχου για την διενέργεια μελέτης αξιοποίησης των ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με 

την επισήμανση ότι για τα ακίνητα επί των οδών Βερανζέρου 30 και Βουλής 16 θα 

περιλαμβάνεται στην μελέτη και η εκτίμηση της μισθωτικής αξίας των εν λόγω ακινήτων, με 

κριτήριο επιλογής την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

Με το υπ’ αριθ. 30/10 από 22-07-2021 Πρακτικό-Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Αποφασίστηκε 

η ανάθεση της ως άνω περιγραφείσας εργασίας, στον κατωτέρω ανάδοχο:  

«ΒΑΛΕΡ Α.Ε.» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  Πέλλης 3 Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234,  

Ειδικότερα, με το υπ’ αριθ. 47.2/9-11-2021 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε η κατακύρωση 

των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. 1030/2/857 από 29-09-2021 Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών για την επιλογή αναδόχου για εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης πέντε (5) ακινήτων 

του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και  εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης μαζί με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας  δύο 

(2) ακινήτων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., στην προκύψασα ως μειοδότρια εταιρεία ««ΒΑΛΕΡ Α.Ε.» 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, στο συνολικό τίμημα των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 

δύο ευρώ (9.672,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Η διαδικασία υλοποίησης αυτής της στρατηγικού χαρακτήρα επενδυτικής συνεργατικής 

πρωτοβουλίας προορίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

5. Με το υπ’ αριθ. 44.5 από 05-12-2020 Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

αποφασίστηκαν οι εργασίες συντήρησης του διαμερίσματος επί της οδού Γερανίου 41, Αθήνα, 

ιδιοκτησίας Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για τον λόγο ότι είχαν προκληθεί υλικές ζημίες τοιχοποιίας 

από τη σεισμική δόνηση της 19-07-2019. Οι εργασίες περαιώθηκαν την 15-06-2021. 

6. Με το υπ΄αριθμ. 18.2/14-05-2021 Πρακτικό Απόφασης Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίθηκε η 

ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς του αρχείου και λοιπών αντικειμένων που 

βρίσκονται στο ακίνητο επί της οδού Βουλής 16 στο ακίνητο επί της οδού Γερανίου 41, που 

χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης αρχείων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 

στον προμηθευτή: ASCO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Ιπποκράτους 10-12, 

Αθήνα, ΤΗΛ.: 2130047847. Οι εν λόγω εργασίες περαιώθηκαν την 1-07-2021. 
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2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφαίνονται αναλυτικά οι μεταφορές των ταμειακών 

διαθεσίμων από τους λογαριασμούς ταμειακής  διαχείρισης που τηρεί  ο φορέας μας στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Τραπέζης της Ελλάδος. 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Τ.Π.Υ.Α.Π.   
10.982.817,96 € 

Κ.Υ.Υ.Α.Π. 
5.375.722,88€ 

Τ.Π.Υ.Π.Σ.  
3.870.962,29 € 

Ειδικός Λογαριασμός ΤΠ.ΑΣ 103. 388,03 

ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ/ 

Τ.Π.ΑΣ. 

237.841,17 

ΓΡΑΦ. ΕΝΣΗΜΟΥ Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (e- παράβολο) 1.299.157,04 € 

ΤΠ.ΑΣ/ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 13.392.384,2 € 

 35.262.273,21 € 
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2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕ ΙΟΥ  

 
Παρατίθεται πίνακες  στους οποίους εμφαίνονται η πενταετή καταγραφή εσόδων και εξόδων.  

(*) Σημειώνεται ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί  οι ισολογισμοί της τελευταίας πενταετίας. 
 
 

 

 
Εικόνα 2 : Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Τ.Π.ΑΣ. 
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Εικόνα 3: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Τ.Π.Υ.Α.Π. 
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Εικόνα 4: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Τ.Π.Υ.Π.Σ. 
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Εικόνα 5: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Κ.Υ.Υ.Α.Π. 
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Εικόνα 6: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) του Ειδ. Λογαριασμού Ν.826/1978. 
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Εικόνα 7: Οικονομική Κατάσταση σε ευρώ (€) (Έσοδα – Έξοδα) της Οικον. Διαχείρισης. 

 

 

Κατωτέρω παρατίθενται γραφήματα  για το σύνολο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Στο πρώτο παρουσιάζονται τα έσοδα και έξοδα για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 

2021 από τους αντίστοιχους απολογισμούς (τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη στήλη απολογισμού πίνακα 8 κάθε οικονομικού έτους.) Στο δεύτερο 

γράφημα παρουσιάζονται το ισοζύγιο εκτός χρηματοοικονομικό συναλλαγών καθώς και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για κάθε ένα από τα 

προαναφερόμενα έτη. 
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2017 2018 2019 2020 2021

ΕΣΟΔΑ 103.640.640,86 € 107.741.227,59 € 104.914.755,09 € 109.758.383,51 € 115.108.258,91 €

ΕΞΟΔΑ 51.695.099,96 € 85.657.927,07 € 88.573.550,27 € 74.668.465,56 € 86.613.120,69 €
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Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ανωτέρω γραφημάτων, προκύπτουν τα εξής : 

• Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα οικονομικά έτη, το σύνολο των Εσόδων είναι  μεγαλύτερο από το σύνολο των Εξόδων. Κατά συνέπεια, το 

ταμειακό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαφορά αυτών, να είναι θετικό. 

• Ομοίως, το ισοζύγιο καθώς και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για κάθε οικονομικό έτος είναι θετικά. 

2017 2018 2019 2020 2021

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 60.358.853,30 € 63.995.760,00 € 41.508.325,00 € 40.871.906,11 € 35.019.003,66 €

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 66.033.838,98 € 70.889.269,59 € 51.022.062,07 € 35.284.019,76 € 51.596.670,72 €
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2.5. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι δημογραφικές εξελίξεις του πλήθους των 

ενεργών μετόχων και του πλήθους των αποχωρήσεων από το Ταμείο ανά Τομέα για την 

πενταετία 2016-2021. 

Μέτοχοι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Τ.Π.ΑΣ. 36.822 37.330 39.200 36.157 38.272 37.855 

Τ.Π.Υ.Α.Π. 17.683 17.588 18.502 17.152 17.979 17.912 

Τ.Π.Υ.Π.Σ. 8.870 8.993 12.013 11.204 11.099 11.104 

Κ.Υ.Υ.Α.Π. (άμεσα ασφαλ/νοι) 17.397 17.397 18.496 17.138 20.626 21.106 

Κ.Υ.Υ.Α.Π. (έμμεσα ασφαλ/νοι) 21.562 22.868 22.868 22.745 22.250 26.075 

ΕΙΔ. ΛΟΓ. Ν.826/1978 36.854 37.362 39.232 36.189 38.304 38.255 

Πίνακας 2: Δημογραφικές εξελίξεις του πλήθους των ενεργών μετόχων και του πλήθους των 

αποχωρήσεων από το Ταμείο ανά Τομέα για την πενταετία 2016-2021. 

Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία των ενταχθέντων Φορέων στο Ταμείο μας, προκύπτει 

ότι υπήρξε ομαλή εισροή και εκροή των μετόχων. 

 

Εικόνα 8: Πλήθος εξερχόμενων και εισερχόμενων ασφαλισμένων ανά Τομέα κατά το 2021 

Σημειώνεται ότι για το έτος 2022 δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη από τον Φορέα μας 

προσλήψεων στην ΕΛΑΣ. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το 1 προς 1, δηλαδή για κάθε μία 

αποχώρηση/απόλυση μία πρόσληψη.  

 

2.6. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

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. 
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Κατά το έτος 2021 προβήκαμε μεταξύ άλλων σε τρεις μεγάλες προμήθειες οι οποίες 

αφορούσαν:  

α) 19 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ), 2 φορητούς Η/Υ καθώς και λοιπό ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Τμημάτων του και την 

αντικατάσταση/αναβάθμιση παλαιότερων μηχανημάτων. 

β) προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι τεσσάρων (24) κλιματιστικών μηχανημάτων και ενός 

(1) θερμαντικού πάνελ λόγω βραχυκυκλώματος στην παροχή ρεύματος της Δ.Ε.Η. 

γ) προμήθεια επίπλων γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών νέων θέσεων 

εργασίας 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 
 

3.1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.    

Το Ταμείο μας προέβη το περασμένο έτος στην κατάρτιση των πινάκων του ΜΠΔΣ 2022-

2025 και στην κατάρτιση του ετήσιου γενικού Προϋπολογισμού, των Τομέων του Κλάδου 

Πρόνοιας, του Κλάδου Υγείας, του Ειδικού Λογαριασμού και των δαπανών Κεντρικής 

Διοίκησης και Λειτουργίας οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες και τις οικονομικές ανάγκες του Ταμείου. Παράλληλα για την οικονομική χρήση 

2021 έτους εγκρίθηκαν από τον εποπτεύοντα υπουργό 11 αναγκαίες και αιτιολογημένες 

αναμορφώσεις προϋπολογισμού.  

 

3.2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.   

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ Α 248), η Υπηρεσία μας υποχρεούται να 

καταρτίσει και να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τους εκκρεμείς 

ισολογισμούς όλων των τομέων, των Κλάδων και του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 

(Α΄ 194) του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα έτη έως και το 2018 και το αργότερο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2022 για τα έτη 2019, 2020 και 2021, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 

30 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204). 

Εντός του 2021 ο Φορέας μας προέβη στο κλείσιμο χρήσεων προηγούμενων ετών οι οποίες 

ήταν σε εκκρεμότητα. Συγκεκριμένα: 

α) Όσο αφορά τον Τ.Π.ΑΣ.: 

Με τα υπ’ αριθ. 3/5 από 22-1-2021, 25/4 από 25-6-2021 και 46/4 από 4-11-2021  Πρακτικά 

– Απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εγκρίθηκαν οι Ειδικός Ισολογισμός –Απολογισμός του 

Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οικονομικής χρήσεως ετών 2016,2017 και 2018 

β) Όσο αφορά το ΤΠΥΑΠ: 

Με το υπ’ αριθ. 3/6 από 22-1-2021, 48/3 από 11-11-2021,  50/1 από 24-11-2021 Πρακτικό – 

Απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εγκρίθηκε ο Ειδικός Ισολογισμός –Απολογισμός του 

Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οικονομικής χρήσεως έτους 2016,2017 και 2018 
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γ) Όσο αφορά τις Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.: 

Με το υπ’ αριθ. 46/5 από 4-11-2021 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εγκρίθηκε ο 

Ειδικός Ισολογισμός –Απολογισμός των Δαπανών Διοίκησης και Λειτουργίας/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., 

οικονομικής χρήσεως έτους 2018. 

δ) Όσο αφορά τον ΚΥΥΑΠ: 

Με το υπ’ αριθ. 45/2 και 45/3 από 27-10-2021  Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

εγκρίθηκε ο Ειδικός Ισολογισμός –Απολογισμός του K.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οικονομικής 

χρήσεως έτους 2017. 2018 

. 

ε) Όσο αφορά το ΤΠΥΠΣ: 

Με το υπ’ αριθ. 48/1 και 48/2 από 11-11-2021 Πρακτικό – Απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

εγκρίθηκε ο Ειδικός Ισολογισμός –Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οικονομικής 

χρήσεως έτους 2017. 2018. 

στ) Όσο αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.: 

Με το υπ’ αριθ. 55/1, 55/2, 55/3,  55/4, 55/5, 55/6  και 55/7 από 22-12-2021  εγκρίθηκε ο 

Ειδικός Ισολογισμός –Απολογισμός του Ειδικού Λογαριασμού Ν.826/78 του 

Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. οικονομικής χρήσεως έτους 2012.2013,2014,2015,2016,2017,2018 

4. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Κατά το έτος 2021 δεν υλοποιήθηκαν τα κάτωθι: 

α) Το Σύστημα Αναγνώρισης Εισπράξεων-Κίνησης Διαχειριστικών Λογαριασμών. 

β) 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. 

γ) Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος ορθότητας ατομικών ασφαλιστικών εισφορών (ποσοστά 

κρατήσεων). 

Τα ανωτέρω δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθούν διότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

υλοποίησης εφαρμογής και λειτουργίας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος 

(SOFTONE). 

δ) Δεν τροποποιήθηκε η διαδικασία είσπραξης των εσόδων που αποστέλλονται μέσω των 

Δ.Ο.Υ. όπως προβλεπόταν στο Π.Δ. οργανισμός κανονισμού ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.. Αυτό συνέβη διότι 

χρειάστηκε επικαιροποίηση του ως άνω Π.Δ. μετά την ψήφιση του Ν.4760/20. 

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. 

Κατά το έτος 2021 το Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων προέβη σε: 
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α) 237 ολοκληρωμένες αναγνωρίσεις σχολής σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ ΓΔΟΕΣ 

1/1/55-α από 28/12/2017 Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών. (Τ.Π.ΑΣ.: 166, 

Τ.Π.Υ.Α.Π.: 71). 

β) έκδοση 1779 βεβαιώσεων ατομικών μερίδων μετόχων για απονομή εφάπαξ χρηματικού 

βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών. Συγκεκριμένα, ανά Τομέα: 

 

Α/Α ΤΟΜΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ 

1 Τ.Π.ΑΣ. 1047 

2 Τ.Π.Υ.Α.Π. 455 

3 Τ.Π.Υ.Π.Σ. 277 

Πίνακας 3: Ατομικές Μερίδες ανά Τομέα 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

5.1. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

 

5.1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    

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 2021 οκτώ (8) 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.  

Επίσης, στελέχη του Ταμείου, ανταποκρινόμενα σε σχετικές προσκλήσεις αρμόδιων φορέων 

εκπροσώπων αστυνομικών (Ομοσπονδιών, Ενώσεων κ.ά.), παρέστησαν σε ημερίδες σε 

διάφορες έδρες Διευθύνσεων Αστυνομίας, ενημερώνοντας ενδελεχώς τους συναδέλφους 

για όλο το ευρύ φάσμα της λειτουργίας του Φορέα μας καθώς και για το σύνολο των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων μας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τις 

αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.  

5.1.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ     

Η ενημέρωση των ασφαλισμένων σε θέματα που αφορούν το Ταμείο είναι διαρκής. Γι αυτό 

το σκοπό ο Φορέας μας διαθέτει ιστοσελίδα, με αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων και αποτύπωση της λειτουργικής διαδικασίας των παρεχομένων 

υπηρεσιών, για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων μετόχων. Επιπροσθέτως, η 

ενημέρωση πραγματοποιείται για το εν ενεργεία προσωπικό μέσω της εφαρμογής του 

Police On Line για τους αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους και το PSNET για το 

προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Για όσο δε αφορά τους συνταξιούχους η 

ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω των Συλλόγων τους και των Ομοσπονδιών τους.  
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5.2. ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφαίνονται αναλυτικά ανά Τομέα τα εφάπαξ χρηματικά 

βοηθήματα που χορηγήθηκαν κατά το έτος 2021. 

Κανονικά Εφάπαξ 

Τομείς του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Πλήθος 
αιτήσεων 

Συνολική Αξία 
χορηγούμενων 

Σύνολο 
Εκκρεμών 
αιτήσεων 

Εκκρεμείς 
αιτήσεις για 
συμπλήρωση 
30ετών 

Τ.Π.ΑΣ. 785 46.863.298,71€ 455 - 

Τ.Π.Υ.Α.Π. 278 9.462.257,53€ 217 - 

Τ.Π.Υ.Π.Σ. 179 7.071.750,34€ 25 - 

Επιστροφές Εισφορών 

Τομείς του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Πλήθος 
αιτήσεων 

Συνολική Αξία 
χορηγούμενων 

Σύνολο 
Εκκρεμών 
αιτήσεων 

Εκ των οποίων 
ολοκληρωμένα  

Τ.Π.ΑΣ. 0 0,00€ 28 0 

Τ.Π.Υ.Α.Π. 8 46.702,54€ 26  

Τ.Π.Υ.Π.Σ. 1 14.186,32€ 0  

Αναπροσαρμογές εφάπαξ ν. 4307/2014 και ν. 4575/2018  

Τομείς του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Πλήθος 
αιτήσεων 

Συνολική Αξία 
χορηγούμενων 

Σύνολο 
Εκκρεμών 
αιτήσεων 

 

Τ.Π.ΑΣ. 262 91.793,24€ 226  

Τ.Π.Υ.Α.Π. 169 27.473,00€ 7  

Τ.Π.Υ.Π.Σ. 97 27.196,47€ 1  

Πίνακας 4: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος και χρηματικά αξία) χορηγούμενων εφάπαξ και 

επιστροφής εισφορών έτους 2021. 

Παρατίθενται πίνακες – γραφήματα όσο αφορά τις εφάπαξ παροχές. 
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Εικόνα 9: Πλήθος και αξία χορηγούμενων εφάπαξ 

 

 

5.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ     

Η έκδοση αποφάσεων εφάπαξ στους δικαιούχους το 2021, 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 ή Τ.Π.Υ.Α.Π.. 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. 

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 παρόλο των κρουσμάτων νόσου covid-19 στο προσωπικό 

του Ταμείου, αυτό συνέχισε να λειτουργεί κανονικά χωρίς να προκληθεί ουσιαστική 

καθυστέρηση 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. 

Όλα τα αιτήματα για χορήγηση προσωπικών Δανείων σε μετόχους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και 

Τ.Π.Υ.Α.Π. που πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης υλοποιήθηκαν, πλην περιπτώσεων 

μέτοχων που διαπιστώθηκε από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση που πραγματοποίησε το 

Ταμείο, ότι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί από το Ταμείο μέχρι 

τώρα, μηχανισμός παρακράτησης οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την πληρωμή 

των Παροχών. 
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5.2.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ     

Στην αρχή του έτους 2021 τα εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα και οι επιστροφές εισφορών 

του Τ.Π.Υ.Π.Σ. χορηγήθηκαν με σχετική καθυστέρηση, σε σχέση με τους συνήθεις χρόνους, 

καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση των κανονιστικών διατάξεων που απαιτούνταν 

για την χορήγηση των παροχών  εκ του Ν.4760/2020. Στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα τους 

Α’ εξάμηνου του έτους χορηγήθηκαν οι παροχές χορηγήθηκαν κατά  μέσο όρο εντός 

διμήνου από τη συμπλήρωση του συνόλου των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών από 

τους ενδιαφερόμενους μετόχους. 

Στις αρχές του Β’ εξάμηνου του έτους 2021, τα εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. 

χορηγήθηκαν, κατά μέσο όρο εντός τετραμήνου από τη συμπλήρωση του συνόλου των 

προαπαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μετόχους, καθώς υπήρξε 

καθυστέρηση στην έκδοση έγκριση αιτήματος για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

έτους 2021. Ενώ οι επιστροφές εισφορών χορηγήθηκαν  κατά μέσο όρο εντός διμήνου.  

Σε κάθε περίπτωση οι παροχές χορηγήθηκαν εντός έξι (6) μηνών από την πλήρωση του 

φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εξαίρεση από τα προαναφερθέντα αποτελούν 

ορισμένες ειδικής φύσεως σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν ιδιαίτερη μελέτη, έλεγχο, 

γνωμοδοτήσεις  και συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Όλα τα αιτήματα για χορήγηση προσωπικών Δανείων σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. που 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης υλοποιήθηκαν, πλην περιπτώσεων μέτοχων που 

διαπιστώθηκε από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση που πραγματοποίησε το Ταμείο, ότι δεν 

είναι φορολογικά ενήμεροι, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί από το Ταμείο μέχρι τώρα, 

μηχανισμός παρακράτησης οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την πληρωμή των 

Παροχών. 

5.2.3. ΠΑΡΟΧΕΣ  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  Ν. 

826/78     

 

Οικονομικές ενισχύσεις μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 έτους 2021 

Είδος 
Αιτήματος 

Πλήθος Ολοκλ. 
αιτήσεων 

Συνολική Αξία 
Ολοκλ. αιτήσεων 

 

Θανάτου 23 51.275,07€.  

Λοιπές 
περιπτώσεις  

714  
1.069.680,95€. 

 

ΣΥΝΟΛΟ 737 1.120.956,02€  

Πίνακας 5: Πλήθος και αξία παροχών οικονομικών ενισχύσεων 

Παρατίθενται πίνακες – γραφήματα όσο αφορά τις παραπάνω παροχές. 
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Εικόνα 10: Πλήθος και αξία παροχών οικονομικών ενισχύσεων 

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 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. Η 

όλη διαδικασία δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί εντός του 2021 και αναμένεται αυτή να 

έχει ολοκληρωθεί εντός του 2022.    
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5.3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

1. 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, προέβη 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 οικείων 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. Με το υπ’ αριθ. 55.24 από 22-12-2021 

Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ 

αριθ. 8000/28/33-α’ από 06-09-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. προς τον 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Απόφαση του ιδίου επ’ αυτού, έθεσε στο Αρχείο 

το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων των 

Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. 

2. Με το υπ’ αριθ. 55.29 από 22-12-2021 Πρακτικό-Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης σχεδίου νόμου στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή για 

την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στην ενέργεια, στους μετόχους του Τομέα 

Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο Σενάριο 1 της εκπονηθείσας Αναλογιστικής Μελέτης του εν λόγω 

Τομέα, ως ακολούθως: "Άρθρο … 1. Στο άρθρο 103 του ν. 3655/08 «Διοικητική και 

οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις» (Α΄ 58), προστίθεται παρ. 10 ως εξής: «Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 

Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης 

τριάντα πέντε (35) ετών στον Τομέα, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ 

βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή ο 

μέτοχος ασφαλισμένος δύναται να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη 

διατήρησή της μέχρι την έξοδό του από το Σώμα. Στην πρώτη περίπτωση, διαγράφεται από 

μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους 

εξελθόντες οριστικά. Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που χορηγήθηκε στον μέτοχο 

ασφαλισμένο, συμψηφίζεται, υπολογιζόμενο εντόκως με το εφάπαξ βοήθημα που 

προσδιορίζεται με την οριστική απόφαση χορήγησης της παροχής μετά την έξοδό του από 

το Σώμα. Αν μέτοχος ασφαλισμένος, που έλαβε εφάπαξ βοήθημα, κριθεί ως μη 

δικαιούμενος συντάξεως ή μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο 

μέτοχος ασφαλισμένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό στο Ταμείο εντός 

διμήνου. Αν δεν αποδοθεί το ποσό, αναζητείται και αποδίδεται στο Ταμείο, σύμφωνα με 

τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α' 90). Σε μέτοχο, που διετέλεσε δημόσιος υπόλογος ή 
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διαχειριστής, δεν μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα, αν αυτός έχει καταλογισθεί με 

οποιοδήποτε ποσό (έλλειμμα) ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαχείρισής του. Με 

απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία και κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας». 2. Κατά την έναρξη εφαρμογής της 

διάταξης της παρ. 1 του παρόντος και έως την έκδοση της προβλεπόμενης στο εδ. ζ της παρ. 

1 Υπουργικής Απόφασης, ως προς το επιτόκιο και κάθε σχετικό θέμα, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της υπ’ αριθ. 8000/20/89α/2014 Απόφασης του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 625), όπως ισχύει."  

3. Με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 8000/28/40-δ’ από 05-11-2021 Απόφασης του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη (Β’ 5123), καταργήθηκε η προϋπόθεση για απονομή του εφάπαξ 

χρηματικού βοηθήματος στα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας. 

4. Με το υπ’ αριθ. 55.28 από 22-12-2021 Πρακτικό εγκρίθηκε σχέδιο υπουργικής απόφασης 

με το οποίο ρυθμίζονται καταστατικές διατάξεις του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σχετικά με την 

ένταξη νέων μελών και την αύξηση των παροχών. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης την 17-

01-2022 με το υπ’ αριθ. 1030/2/047 έγγραφό μας, απεστάλη προς την εποπτεύουσα το 

Ταμείο μας Αρχή για τα περαιτέρω. 

5.4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ      

1. Με την Υπ’ αριθ. 8000/28/23-β  ́ από 27-01-2021 (ΦΕΚ 542 τ. Β /́12-02-2021) Απόφαση 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η 

αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου 

Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε 

ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, ως ακολούθως: 

α) Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00 €), 

β) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο 

εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), 

γ) Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού τριών 

εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €). Επίσης, με την υπ’ αριθ. 8000/28/23-

ιγ  ́ από 12-10-2021 (ΦΕΚ 4936 τ. Β /́25-10-2021) όμοια Απόφαση, εγκρίθηκε η επιπλέον 

αποδέσμευση κεφαλαίων για τον Τομέα Τ.Π.ΑΣ. ύψους 1.500.000€. 

2. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας στον οποίο περιγράφονται πλήθος των αιτήσεων και το 

ύψος των χορηγούμενων ποσών. 

Δάνεια 

Τομείς του 
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 

Πλήθος 
αιτήσεων 

Συνολική Αξία 
χορηγούμενων 

Σύνολο Εκκρεμών 
αιτήσεων 

Συνολική Αξία 
εκκρεμών 

Τ.Π.ΑΣ. 1361 4.628.989,40€   

Τ.Π.Υ.Α.Π. 559 1.919.595,76€   

Τ.Π.Υ.Π.Σ. 949 2.995.072,24€ 
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Πίνακας 6: Περιγραφικά στοιχεία (πλήθος και χρηματικά αξία) χορηγούμενων δανείων έτους 

2021. 

 

 

 

5.5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Υ.Α.Π.    

Κατά το έτος 2021 χορηγήθηκαν σε μετόχους-ασφαλισμένους οι παρακάτω παροχές. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

0633 "ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ" 8 33.000,00 € 

0672  "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ" 2556 2.166.712,72 € 

0673 "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ" 221 62.774,85 € 

0674 "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ" - 0,00 € 

0685 "ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ" 1085 733.300,00 € 
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0689 "ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ" 

3412 206.922,77 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7282 3.202.710,34 € 

Πίνακας 7: Συνολική αξία δαπανών – πληρωμών παροχών σε μετόχους – ασφαλισμένους το έτος 

2021. 

 

 

Εικόνα 11: Πλήθος και αξία παροχών υγείας 
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6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ  

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 2.458.009 

Φόροι 2.289.533 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 92.408.383 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

8.886.075 

Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. 1 

Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

1 

Τόκοι κεφαλαίων 8.461.885 

Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 342.036 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 

181.995 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 3.661.332 

 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 2.068.971 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 169.183 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7.343.283 

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που 
χορηγήθηκαν 

7.343.283 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
(0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)  

115.108.259 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Πληρωμές για υπηρεσίες. 69.876.015 

Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. 52.218 

Βασικός μισθός. 23.016 

Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων. 29.202 

Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 4.640 

Ασφαλιστικές παροχές. 68.212.292 

Παροχές ασθένειας σε είδος 2.229.488 

Παροχές ασθένειας σε χρήμα 940.223 

Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 53.435 

Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες. 597.401 

Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και 
λοιπού εξοπλισμού. 

7.159 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 27.415 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ. 

2.393.383 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 

395.150 

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 9.543.657 

Χορήγηση δανείων. 9.543.657 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 52.895 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 4.324.606 

Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω 
ιδίων εσόδων 

4.324.606 

Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και 
μεταφορικών μέσων 

246 

Αγορά Αξιών. 4.323.492 

μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 33.422 

λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 4.290.070 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 
(0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
)  

86.613.121 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών 
Συναλλαγών)* 

35.019.004 

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής 
Κυβέρνησης 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 

26.890.240 

2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 

10.312.574 

3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός 
Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 

-16.577.666 

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 
31-12 του προηγούμενου έτους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESΑ 51.596.670 

 

6.1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    

Κατά το έτος 2021, ο Τομέας Τ.Π.ΑΣ. εκτέλεσε πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις 

προσφυγής πρώην μετόχων στα Διοικητικά Εφετεία συνολικού ποσού 406.290,73€. 

6.2 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Εντός του έτους 2021 υποβλήθηκε αίτημα προς την εποπτεύουσα το Ταμείο μας Αρχή, για 

έγκριση διενέργειας-εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης. 

Ειδικότερα με το υπ’ αριθ. 51.7  30-11-2021 Πρακτικό αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος 

στην Εποπτεύουσα το Ταμείο Αρχή για την έγκριση διενέργειας - εκπόνησης αναλογιστικών 

μελετών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3518/2006 (Α΄ 272) 

προκειμένου να διαπιστωθούν, η οικονομική κατάσταση των δύο Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. 

και Τ.Π.Υ.Α.Π. και η επίδραση που θα έχει στη βιωσιμότητα η τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από 10-3-2014 (Β΄625) Απόφασης του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στις κρατήσεις στον 

προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό (ή μισθολογικό κλιμάκιο) κατά τον 

υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των εν λόγω Τομέων, με 

επαναπροσδιορισμό της κράτησης, ως πολλαπλάσιο ποσό επί μηνιαίων τακτικών εισφορών 

στο καταληκτικό Μ.Κ. ή ως ποσοστό κράτησης επί του υπολογισθέντος εφάπαξ βοηθήματος 

προ κρατήσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο που ενδεχομένως κριθεί πρόσφορος. 
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7. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ   

 

7.1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/34-ιβ’ από 16-12-2021 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του 

Πολίτη (Β 6070) καθορίστηκαν οι κλάσεις ενσήμων Ελληνικής Αστυνομίας. 

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση καταργήθηκαν όλες οι μικρότερες κλάσεις των 

0,50€, δημιουργήθηκε μια ενιαία κλάση των 0,50 ώστε να είναι δυνατή η χορήγησή του είτε 

σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μέσω της εφαρμογής e-paravolo. Η όλη διαδικασία 

εκτύπωσης και διανομής είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

Με το υπ’ αριθ. 52.5/3-12-2021 Πρακτικό Απόφασης του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκκαθάριση 

καθαρού προϊόντος ανάλωσης Ενσήμου ΕΛ. ΑΣ. και ο καταμερισμός τόκων στους Τομείς 

Τ.Π.ΑΣ. (π. Τ.Α.ΑΣ.) και Τ.Π.Υ.Α.Π. (π. Ε.Τ.Υ.Α.Π. ) για το έτος 2019. 

Με το υπ. αριθ. 8000/28/34-β΄ από 28 Δεκεμβρίου 2021 έγγραφο της εποπτεύουσας αρχής 

(Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.) Εγκρίθηκαν τα έξοδα διοίκησης –διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. έτους 2019. 

7.2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής αξιοποιεί, διαχειρίζεται και διασφαλίζει την ασφαλή 

και ορθή χρήση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για 

την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών των 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και την εξυπηρέτηση των μετόχων 

του. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Πληροφορικής πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενδεικτικές 

δράσεις:  

• Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας και συντήρηση του εξυπηρετητή και 

του δικτύου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..  

• Η ανάπτυξη, υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας και συντήρηση της 

ιστοσελίδας, των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων 

εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..  

• Ο σχεδιασμός και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, όπως και η υποστήριξη της 

παραγωγικής λειτουργίας και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, 

εκτυπωτές, λοιπές συσκευές) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..  

• Η μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των υποδομών, λογισμικών και 

δεδομένων.  

• Η παροχή υποστήριξης στους υπαλλήλους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. σε θέματα χρήσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

• Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των 

εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου όσο και σε σχέση με άλλα 

Ταμεία και Φορείς, όπου αυτό απαιτείται (ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ΕΦΚΑ κλπ).  

Συμπληρωματικά, σχετικά με την υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώο Ασφαλισμένων – 

Ατομικών Μερίδων, μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, έχουμε 

προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και παράγονται τα πρώτα αποτελέσματα. Εκκρεμούν 

κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.   
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Τέλος, το Ταμείο βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την εύρεση αναδόχου για 

την υποστήριξη, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιλοτική/παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ, καθώς 

μεσολάβησε μια διαγωνιστική διαδικασία η οποία απέβη άκαρπη. Το ΟΠΣ θα είναι κοινό 

για όλους και θα πρέπει να καλύπτει αντίστοιχες εφαρμογές όλων των τμημάτων του 

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., που θα είναι πλήρως και άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

7.3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Κατά έτος 2021, ο Νομικός Σύμβουλος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. παραστάθηκε σε 24 υποθέσεις 

ενώπιον Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Διοικητικών και Πολιτικών Δικαστηρίων. Οι 

ως άνω υποθέσεις αφορούσαν στην πλειονότητά τους ένδικα βοηθήματα και μέσα σχετικά 

με διαφορές για το ύψος εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων που χορήγησε το Ταμείο,  λόγω 

της εφαρμογής των νόμων 4093/12 και 4307/14. 

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
 
Από το παραπάνω Απολογιστικό Υπόμνημα ο Φορέας μας παρόλο τις συνθήκες που 
βιώνουμε όσον αφορά τον COVID19 κλπ, έχει επιτελέσει τις υποχρεώσεις του πλήρως. 
Συγκεκριμένα:  
- Η απονομή των εφάπαξ βοηθημάτων πραγματοποιήθηκε σε χρόνο λιγότερο των έξι μηνών 
χωρίς να υπάρξουν εκκρεμότητες. 
- Η καταβολή των αποζημιώσεων σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους πραγματοποιήθηκε εντός 
των χρονικών προθεσμιών που ορίζουν οι σχετικές συμβάσεις.  
- Η καταβολή αποζημιώσεων σε Νοσοκομειακές Δαπάνες – Εγραστηριακές Εξετάσεις των 
μετόχων πραγματοποιήθηκε κανονικά. 
- Η μεταφορά των Τραπεζικών διαθεσίμων από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης 
της Εθνικής Τραπέζης στους αντίστοιχους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε κανονικά.  
- Η μελέτη της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας η οποία και αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του Ταμείου ανατέθηκε σε συμβουλευτική εταιρεία, αποτελέσματα της 
οποίας αναμένονται εντός του έτους 2022.  
-  Ο προϋπολογισμός του 2021 εκτελέστηκε κανονικά, οι δε αναμορφώσεις  αυτού 
τεκμηριώθηκαν πλήρως. 
- Εξαίρεση όσο αφορά την ημερομηνία διεκπεραίωσης των αιτημάτων αποτελεί ο Ειδικός 
Λογαριασμός του Ν.826/78, διότι όπως ήδη σας είναι γνωστό υπήρξε επί δύο και πλέον έτη 
αναστολή του. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η συσσώρευση αρκετών αιτήσεων και σε 
συνάρτηση με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τους περιορισμούς που θέτει το ισχύον 
κάθε φορά μεσοπρόθεσμο, δεν ήταν δυνατό να διεκπεραιωθούν εντός των προθεσμιών 
που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.   
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