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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Κυρίες και Κύριοι Μερισματούχοι, 

 

Το 2011 ήταν άλλη μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, που συνέχισε να 

υφίσταται τις τεράστιες συνέπειες της εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής 

προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των κρατικών όσο και των ιδιωτικών δαπανών 

και την περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ, την αύξηση της ανεργίας και το μαρασμό της εγχώριας 

αγοράς. 

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τόσο τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής 

συνταξιοδότησης, όσο και τα μετοχικά, δοκιμάζονται από τις συνέπειες των μέτρων που 

λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας. 

 

Μια  άλλη μεγάλη δοκιμασία για τα ταμεία συνδέεται με την απομείωση της αξίας των 

ομολόγων του Ελληνικού Δημόσιου χρέους (PSI), η όποια προήλθε από το πρόγραμμα 

εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων που κατείχαν, τόσο τα ταμεία που είχαν ομολόγα στα 

χαρτοφυλάκια τους, όσο και τα ταμεία που συμμετείχαν στον κοινό λογαριασμό στην ΤτΕ, με 

συνέπεια να υποστούν απώλειες πολλών εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπάλληλων δεν ήταν δυνατόν να μην υποστεί τις συνέπειες της 

κρίσης. 

 

Η απώλεια των κεφαλαίων του Ταμείου από τη συμμετοχή του στο Κοινό Κεφάλαιο στην 

Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθε σε 38.862.896,14 €. Ακόμη, το Ταμείο απώλεσε 37.621.200,00 € 

από το «κούρεμα» των ομολόγων του χαρτοφυλακίου του. 

 

Ο μεγάλος αριθμός νέων μερισματούχων που δεν αναπληρώνονται με νέους μετόχους έχει σα 

συνέπεια να μειώνονται συνεχώς τα διαθέσιμα κεφάλαια. 

 

Η Διοίκηση του Ταμείου, πριν ακόμη ξεσπάσει η κρίση, είχε διαπιστώσει τις αιτίες οι οποίες 

συνέβαλλαν στη δημιουργία των ελλειμμάτων. Στην έκθεση του 2010 σας είχαμε ενημερώσει 

αναλυτικά για τις αιτίες και τα μέτρα που έχουμε λάβει και λαμβάνουμε συνεχώς. 

 

Κύρια αιτία που το Ταμείο βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση είναι η απομάκρυνση 

από το σκοπό και την αποστολή του κι αυτό γιατί το καταβαλλόμενο μέρισμα ήταν 

πολλαπλάσια μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να καταβάλλεται με βάση την 

ανταποδοτικότητα των καταθέσεων κάθε μετόχου. 

 

Η αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής 

(Ε.Α.Α.) επεσήμανε ότι το καταβαλλόμενο μέρισμα, τόσο για τους ήδη μερισματούχους, όσο 

και για τους νέους, θα πρέπει να μειωθεί κατά 31,6 % με βάση το «Αντικειμενικό σενάριο» και 

κατά 31,5% με βάση το «Συντηρητικό σενάριο», γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα για το Ταμείο. 
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Το Ταμείο στη μακροχρόνια ιστορία του - ιδρύθηκε 1867 - έχει βρεθεί σε δύσκολη οικονομική 

κατάσταση άλλες 5 φορές κι αυτό συνέβη για τους ίδιους λόγους όπως συμβαίνει και τώρα: 

αύξηση αριθμού νέων μερισματούχων με παράλληλη καταβολή μεγαλυτέρου μερίσματος που 

δεν ανταποκρίνεται στην ανταποδοτικότητα των καταθέσεων.  

 

 Η βασική αρχή που δεν πρέπει να παραβιάζεται είναι ότι «όσο περισσότερο μειώνονται τα 

έσοδα, τόσο περισσότερο θα πρέπει να μειώνονται και τα ποσά που διατίθενται για 

μέρισμα». 

 

Στο 2011 καταβλήθηκε προσπάθεια για τη δημιουργία του «ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ». Η δημιουργία του βασίζεται σε δύο άξονες: ο πρώτος στοχεύει 

στην εξάλειψη των οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών και ο δεύτερος στην οικονομική 

θωράκιση του Ταμείου, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο μακροπρόθεσμα. 

 

Η εξάλειψη των οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών καθώς και η οικονομική θωράκιση 

του Ταμείου επετεύχθη με μια σειρά δράσεων με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η προσπάθεια 

αυτή συνεχίζεται με το πρόγραμμα δράσης 2012 – 2015 οι στόχοι του οποίου είναι:  

 

α) η εξασφάλιση της βιωσιμότητας με την αύξηση των εισροών και τη μείωση των εκροών  

 

β) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, με την εδραίωση των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα 

χωρίς καμία παρέκκλιση, παραμένοντες πιστοί στους διαρκείς στρατηγικούς στόχους που 

έχουν καθοριστεί  

 

γ) η ρευστοποίηση των απαιτήσεων, προκειμένου το Ταμείο να αποκτήσει την αναγκαία 

ρευστότητα για την πληρωμή των μερισμάτων και τέλος  

 

δ) η ενίσχυση του Ταμείου με πρόσθετες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να 

εξοφληθούν υποχρεώσεις που έχουν βεβαιωθεί ως ληξιπρόθεσμες. 

 

Ακόμη, στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης το Μ.Τ.Π.Υ. και το 2011 έχει να επιδείξει αξιόλογη 

δραστηριότητα, όπως κάνει άλλωστε από το 1867 που ιδρύθηκε. Ειδικότερα: 

 

α) ανέπτυξε και καθιέρωσε τις αρχές τις εταιρικής διακυβέρνησης  

 

β) συνέχισε να επενδύει στη γνώση με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, την πρακτική 

εξάσκηση φοιτητών, την παροχή διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του προκειμένου να 

αποκτήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, τα βραβεία αριστείας για τα παιδιά των υπαλλήλων του, 

την επιμόρφωση του προσωπικού 

 

γ) συνέβαλε με στοχευμένες δράσεις στην προστασία του περιβάλλοντος 

 

δ) επένδυσε στην ανάπτυξη του πολιτισμού, τόσο με τη συντήρηση των κλασικών κτιρίων 

ιδιοκτησίας του, συμμετέχοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  της χώρας μας,   

όσο και με τη δημιουργία του Ιστορικού του αρχείου. 
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Κυρίες και Κύριοι Μερισματούχοι, 

 

Η  Διοίκηση και οι εργαζόμενοι έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει 

απέναντι στους χιλιάδες μετόχους και μερισματούχους. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε απλοί 

δημόσιοι υπάλληλοι που μας έχει αναθέσει η πολιτεία τη διεκπεραίωση κάποιων εργασιών. 

Είμαστε διαχειριστές αλλότριας περιουσίας, είμαστε θεματοφύλακες της αναγκαστικής 

αποταμίευσης των μετόχων που μας εμπιστεύονται το υστέρημά τους. 

Οι  ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες και απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα, κυρίως δε απαιτούν 

απόλυτη γνώση του αντικείμενου των εργασιών του Ταμείου και απόλυτη προσήλωση στην 

τήρηση των καταστατικών του διατάξεων, χωρίς καμιά παρέκκλιση για οποιανδήποτε αιτία. 

Η συμβολή όλων μας, Διοίκησης και εργαζομένων, στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική και 

καθοριστική. 

Στόχος της Διοίκησής μας είναι η διαφύλαξη του έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει 

να μείνουμε προσηλωμένοι στην πιστή τήρηση του σκοπού και της αποστολής του Ταμείου. 

Από εμάς εξαρτάται η πιστή εφαρμογή των καταστατικών του διατάξεων. 

Από εμάς εξαρτάται αν το Ταμείο θα συνεχίσει να υπάρχει. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν 

εμείς, Διοίκηση κι εργαζόμενοι, μεταβιβάζουμε την πείρα και τη γνώση μας για το Ταμείο, όχι 

μόνο για την εκτέλεση των εργασιών, αλλά κυρίως για το σκοπό και την αποστολή του. 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Παύλος Σπ. Περράτης 
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1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Tο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1867 με 

πρωτοβουλία του τότε προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημ. Ν. Λεβίδη και από πενήντα 

ακόμη κρατικούς κατά κύριο λόγο υπαλλήλους, οι οποίοι ίδρυσαν Ανώνυμη Εταιρεία με την 

επωνυμία «Μετοχικόν Ταμείον προς περίθαλψην των υπαλλήλων και των οικογενειών των», 

με κεφάλαια τις εκούσιες καταθέσεις τους. 

Τα πρώτα μερίσματα καταβλήθηκαν το 1874 και αντιστοιχούσαν στο σύνολο των καταθέσεων 

των μετόχων μέχρι και το 1882. 

Το 1887 τα καταβαλλόμενα μερίσματα αντιστοιχούσαν στο 30 - 40% των καταθέσεων των 

μετόχων.  

Το 1893, με τη πτώχευση της Ελλάδος επί Κυβερνήσεως Χαρ. Τρικούπη και τη μείωση των 

τόκων από τα χρεόγραφα, μειώθηκαν ακόμη περισσότερο τα καταβαλλόμενα μερίσματα. 

Το 1896 συντάσσεται το Μητρώο των μετόχων, στο οποίο καταχωρήθηκαν οι μέχρι την 31 

Δεκεμβρίου 1885 εγγραφέντες μέτοχοι του Ταμείου.  

Το 1905 ζητήθηκε από πολλούς μετόχους η διάλυση του Ταμείου επειδή το ποσό του 

μερίσματος μειώθηκε κάτω και από το μισό. 

Έως και το 1917 συνεχίστηκε η μείωση των μερισμάτων λόγω των αθρόων απολύσεων, της    

κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και της μη εγγραφής νέων μετόχων.  

Σταθμός στην ιστορία του Ταμείου αποτελεί ο νόμος 1636 του 1919, γιατί το Ταμείο εισήλθε 

στο δημόσιο χώρο, ενώ η συμμετοχή σε αυτό έγινε υποχρεωτική από την 1η Απριλίου του 1923 

με το Ν.Δ. 12/2-1/3/1923 για όλους τους εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους με ελάχιστες 

εξαιρέσεις και ορίζεται ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους υπαγόμενο στην αρμοδιότητα του Υπ. 

των Οικονομικών. 

Με το Ν. 1500/1953 που καθιερώνεται ο θεσμός της 35ετιας, λόγω των αθρόων παραιτήσεων 

τα συνολικά ποσά για τα καταβαλλόμενα μερίσματα υπερέβησαν το σύνολο των εισροών του 

Ταμείου και έτσι τα έτη 1965 – 1968 αναγκάστηκε να συνάψει άτοκο δάνειο με το Δημόσιο.                                                                                                          

Το 2005 ψηφίζεται ο Νόμος 3336, με τον οποίο καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του 

μερίσματος καθώς και η αναπροσαρμογή των μερισμάτων. 

Η εφαρμογή του νόμου αυτού είχε σα συνέπεια να απομακρύνει το Ταμείο από τη βασική 

καταστατική του διάταξη που είναι η «κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων παροχή 

μερίσματος». 
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Το 2011, με το Νόμο 4024 καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος 

προκειμένου να επαναφέρει το Ταμείο στη βασική καταστατική του διάταξη για τον τρόπο 

υπολογισμού του μερίσματος. Ακόμη το Ταμείο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και προβλέπεται όπως με απόφαση του 

οικείου Υπουργού δύναται να κανονίζεται η πληρωμή  των μερισμάτων κατά μήνα. 

Το 2012, με το Νόμο 4052/12 τροποποιείται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος 

και εισάγεται ο μήνας για το χρόνο υπολογισμού, ώστε το μέρισμα να υπολογίζεται με 

δικαιότερο τρόπο και να είναι ανάλογο του χρόνου κατά τον οποίο διενεργήθηκαν κρατήσεις.  

 

1.2 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Το Μ.Τ.Π.Υ. είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2386/1996 

(Α΄43), λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους, απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας   και 

έχει οικονομική αυτοδυναμία με ίδιο προϋπολογισμό που δεν εντάσσεται στον κρατικό ή στον 

κοινωνικό προϋπολογισμό και διεξάγει το ίδιο τις δίκες που το αφορούν, έχοντας την 

ικανότητα να είναι διάδικος. 

Διοικείται δε από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/81. 

Με βάση το Ν. 4024/2011 (Α΄226) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

Με το  Ν. 4052/2012 προσετέθη διάταξη με βάση την όποια όπου στην ισχύουσα νομοθεσία 

προβλέπεται υπαγωγή, κατά οποιανδήποτε τρόπο, του Μ.Τ.Π.Υ. στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Οικονομικών, νοείται, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011, το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ιδίως στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 και στις διατάξεις του Π.Δ. 94/2011 (Α΄225). 

Επίσης αντικαταστάθηκε η περίπτωση α ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 

(Α΄ 226) ως εξής: «α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

Υπάλληλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων». 

Το Ταμείο λειτουργεί μέσα σε ένα εκ των προτέρων θεσμοθετημένο πλαίσιο (Π.Δ. 422/81), το 

οποίο οριοθετεί και την οποιαδήποτε δράση ή ενέργειά του.  

Το Μ.Τ.Π.Υ  δεν είναι ασφαλιστικός οργανισμός, έχει εξαιρεθεί ρητά, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2227/1994, από το συνταξιοδοτικό νόμο 2084/1992 με την 

αιτιολογία ότι δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης αλλά περί ειδικού ταμείου του 

Κράτους (όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του Π.Δ. 422/81 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
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Ν. 2386/1936, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2443/1996), στο 

οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, έχει οικονομική 

αυτοδυναμία και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά στηρίζεται στις  

καταθέσεις των μετόχων του και σε ίδιους πόρους (εισηγητική έκθεση του ανώτερου νόμου, 

γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 200/2008  και 247/2008 ). 

Οι καταθέσεις των μετόχων δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά, αλλά συμμετοχή στα 

κεφάλαια του Ταμείου. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για να έχουν 

οι μέτοχοι δικαίωμα επιστροφής των κεφαλαίων τους υπό μορφή μερίσματος.  

1.3  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  

Προορισμός του Ταμείου είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 «… η κατ΄ αναλογία του ποσού των 

καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογένειας 

αυτών…» κατά τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις εξασφαλίζοντας 

παράλληλα, λόγω της επιτασσόμενης αναλογίας του πόσου των καταθέσεων με το ποσό του 

μερίσματος, τη βιωσιμότητά του σε μακροπρόθεσμη βάση. 

 

Ο σκοπός του Ταμείου επιτυγχάνεται με το να παρέχει μέρισμα, να επιστρέφει δηλαδή τις 

συσσωρευμένες καταθέσεις στους μετόχους και στις οικογένειές τους, εξυπηρετώντας τους με 

φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και 

εντιμότητα, με σεβασμό στις νομικές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας ολοένα και 

περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην επιμόρφωση και 

βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Το Ταμείο παράγει μέρισμα, αποδίδει δηλαδή τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις 

καταθέσεις των μετόχων προσαυξημένες με τις αποδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος αποτελούν για το Ταμείο  την κορυφαία πράξη 

του όλου οικοδομήματος, αφού ο μέτοχος μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζει να διατηρεί 

τη σταθερή σχέση με το Ταμείο, μετονομαζόμενος από μέτοχος σε μερισματούχος. 

Ο υπολογισμός του μερίσματος δεν επιδέχεται καμία παρέκκλιση από την ισχύουσα 

νομοθεσία του Ταμείου, γι΄ αυτό πρέπει να διέπεται και να ικανοποιεί τις ακόλουθες πέντε 

βασικές αρχές: 

• Πρώτη αρχή: Να είναι δίκαιος. 

• Δεύτερη αρχή: Να είναι ανάλογος των καταθέσεων και του χρόνου συμμετοχής 

εκάστου μετόχου.  

• Τρίτη αρχή: Να μη λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων και των 

μερισματούχων.  

• Τέταρτη αρχή: Να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση. 

• Πέμπτη αρχή: Να διεκπεραιώνεται το ταχύτερο δυνατόν.  
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1.4 ΠΟΡΟΙ  

Οι πόροι του Ταμείου για την επίτευξη του σκοπού του προέρχονται: 

α) από τις καταθέσεις των μετόχων 

β) από τους πόρους επί των δαπανών των διαφόρων Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. 

γ) από τους τόκους των κεφαλαίων και τις προσόδους των ακινήτων 

δ) από τα κέρδη από τις διενεργούμενες επενδύσεις, καθώς και  

ε) από τυχόν κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Ταμείου.  

Η επίτευξη του προορισμού του Ταμείου βασίζεται στη διασφάλιση και τον έλεγχο των 

εισροών και των εκροών του. 

 

1.5 ΜΕΤΟΧΟΙ 

Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των 

Υπουργείων και της Βουλής, εκτός όσων εξαιρούνται δια νόμου. Από τους υπαλλήλους των 

Ν.Π.Δ.Δ. μετέχουν μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. 

Επίσης, μετέχει το προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού Σώματος 

καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα 

ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. 

 

1.6 ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ  

Είναι όλοι οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. στους οποίους διακόπηκε η μισθοδοσία λόγω 

συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία και το Π.Δ. 422/1981 και στους 

οποίους σταμάτησαν να γίνονται κρατήσεις στη μισθοδοσία τους. Συνεπώς σταμάτησαν να 

συμμετέχουν στη συγκρότηση των κεφαλαίων του Ταμείου και αναμένουν να λάβουν - εφόσον 

συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις -  με τη μηνιαία 

καταβολή του μερίσματος, την επιστροφή των συσσωρευμένων καταθέσεων τους μαζί με τα 

κέρδη, καθώς και τα μέλη της ορφανικής οικογένειας αποβιώσαντος μερισματούχου και τα 

μέλη της ορφανικής οικογένειας αποβιώσαντος μετόχου. 
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1.7 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

Συμπληρωματικά δύναται να παρέχονται στους μετόχους και μερισματούχους χρηματικές 

διευκολύνσεις (προεξόφληση μερίσματος, προεξόφληση σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, δάνεια στους εν ενεργεία υπαλλήλους), ανάλογα με την οικονομική κατάσταση 

του Ταμείου και των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών.  

Η παροχή χρηματικών διευκολύνσεων έχει ανασταλεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβούλιου επειδή οι εισροές του Ταμείου από τις καταθέσεις των μετόχων έχουν μειωθεί 

σημαντικά και δεν επαρκούν να καλύψουν τα διαρκώς αυξανόμενα μερίσματα, δεδομένου ότι 

αφενός εξέρχεται της υπηρεσίας μεγάλος αριθμός υψηλόμισθων μετόχων με υψηλές 

κρατήσεις και αφετέρου επειδή οι κρατήσεις  που πραγματοποιούνται στους νέους μετόχους 

είναι μειωμένες, γιατί προέρχονται από μικρό αριθμό χαμηλόμισθων νέων μετόχων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφεία :  

Λυκούργου 12, ΤΚ 10551, Αθήνα 

http: //www.mtpy.gr, e-mail: mtpy@mtpy.gr  

Ιστορική έδρα Μ.Τ.Π.Υ. στο ιδιόκτητο ανακαινισμένο  κτίριο έτους κατασκευής 1926  
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1.8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Μ.Τ.Π.Υ. 

κατά την κρίση αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 8 Π.Δ. 422/81 ).  

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής . 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. κατά το έτος 2011 ήταν: 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

Αντιπρόεδρος, Οικονομολόγος  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Μέλος, Οικονομολόγος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ 

Μέλος, Εκπρόσωπος Πολιτικών Συνταξιούχων, Πρόεδρος Π.Ο.Π.Σ.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  

Μέλος, Εκπρόσωπος εργαζομένων Μ.Τ.Π.Υ. 

ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ   

Μέλος, Εκπρόσωπος Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Αναπληρωτής Πρόεδρος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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Στις  23/04/2012, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  

ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομολόγος  

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ  

Αντιπρόεδρος, Τοπογράφος Μηχανικός  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ  

Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ 

Μέλος, Εκπρόσωπος Πολιτικών Συνταξιούχων, Πρόεδρος Π.Ο.Π.Σ.  

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ  

Μέλος, Εκπρόσωπος εργαζομένων Μ.Τ.Π.Υ. 

ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ   

Μέλος, Εκπρόσωπος Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Αναπληρωτής Πρόεδρος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ     

Μέλος, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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1.8.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Τα βιογραφικά  σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται παρακάτω  

καθώς και στον ιστότοπο του Ταμείου (http: //www.mtpy.gr ) 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Ο κ. Παύλος Περράτης σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1963 σαν Οικονομικός διευθυντής 

ενώ παράλληλα απασχολήθηκε σαν Σύμβουλος στον τομέα 

Οργάνωσης και Διοίκησης. 

Το 1972 προσλήφθηκε στην ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ θυγατρική της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όπου ανέλαβε την εισαγωγή του θεσμού των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, ιδρύοντας το πρώτο 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ. Ως 

Οικονομικός Διευθυντής και μετέπειτα Γενικός Διευθυντής της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ (1972-1997) 

συνέβαλε αποφασιστικά στην εισαγωγή, καθιέρωση και ανάπτυξη του θεσμού των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων στην Ελληνική κεφαλαιαγορά.  

Βραβεύτηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών για την πολυετή προσφορά του στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα για τη θεμελίωση του θεσμού των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων.   

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. 

Έχει γράψει πολλά άρθρα και μελέτες για το Χρηματιστήριο, τα Αμοιβαία Κεφάλαια και την 

Κεφαλαιαγορά. Πρωτοποριακό του έργο υπήρξε η «Αθέατη πλευρά της Κεφαλαιαγοράς» που 

δημοσιεύθηκε το 1977.  

Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε πολλά επαγγελματικά συνέδρια επί θεμάτων 

κεφαλαιαγοράς. 

Το 2007 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» από τις Εκδόσεις 

Παπαζήση .  

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) για θέματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου.  

Υπήρξε : 
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Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της Εταιρείας 

Χρηματιστηριακών Μελετών, της Εταιρείας Ανάπτυξης Συστημάτων και Υποστήριξης 

Κεφαλαιαγοράς. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

(Ε.Δ.Ε.Χ.). 

Μέλος της  Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. 

Μέλος της Επιτροπής Μελέτης του Τραπεζικού Συστήματος (Επιτροπή Χαρισόπουλου). 

Μέλος της Ομάδας εργασίας του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  

Μέλος της Επιτροπής για την αξιοποίηση της περιουσίας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Επιτροπή Σιούφα).  

Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας –Αξιοποίησης 

Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Επιτροπή Κωστόπουλου ). 

Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κατάρτισης  του Κώδικα Εθνικών 

Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (  Επιτροπή Δούκα )      

Διετέλεσε Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια πολλών Ανωνύμων Εταιρειών. 

Από τον Αύγουστο του 2005 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων . 

 

ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Ο κ. Ξεζωνάκης Χαρίλαος  γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 

1965. 

Σε ηλικία ενός χρόνου, μετοίκησε στο Αιγάλεω, όπου και κατοικεί 

μέχρι σήμερα. 

Αρχίζει να εργάζεται στην Συνεταιριστική Οργάνωση 

«Ελαιουργική» σε ηλικία 18 ετών,  ενώ παράλληλα σπουδάζει 

Τοπογράφος Μηχανικός. 

Εργάζεται σε διαφορετικές θέσεις στην εταιρεία ως Τμηματάρχης, 

Υποδιευθυντής και Επιθεωρητής. 

Εκλέγεται στο Σωματείο Εργαζομένων παίρνοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα και 

αργότερα τη θέση του Προέδρου. Επίσης εκλέγεται εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 

Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Υπαλλήλων και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. 
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Για μια διετία εκτελεί τα καθήκοντα του Δ/ντή του Πολιτικού Γραφείου του Υφυπουργού 

Μεταφορών & Επικοινωνιών. 

Συμμετέχει ως μέλος, στο Δ.Σ. των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ, για δύο χρόνια. 

Εργάζεται στον Οργανισμό Κοινοτικών Επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για περισσότερα από πέντε 

χρόνια. 

Τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας ΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, που εκδίδεται και κυκλοφορεί στη Δυτική 

Αττική. 

Μέλος στην Επιτροπή Έργων & Χωροταξίας του Δήμου Αιγάλεω και εκλεγμένος Δημοτικός 

Σύμβουλος Αιγάλεω στις εκλογές του 2010. 

Γραμματέας και αργότερα Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω , στις δραστηριότητες του 

οποίου συμμετέχει από τα σχολικά χρόνια, ενώ δραστηριοποιείται σε δράσεις πολιτιστικών  

συλλόγων. 

Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ του ΤΑΠΙΤ (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα). 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). 

Έγγαμος πατέρας δύο παιδιών, ενός φοιτητή και μιας μαθήτριας της τρίτης τάξης του 

Γυμνασίου. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ 

ΜΕΛΟΣ  

Ο κ. Παναγιώτης Βαβουγυιός διατέλεσε :  

1. Γενικός Διευθυντής ΕΛΤΑ ε.τ. 

2. Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Αγ. 

Παρασκευής 

3. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και Αντιπρόεδρος του 

Εκκλησιαστικoύ Συμβουλίου του Ιερού Ναού της Αγίας 

Παρασκευής καθώς και του Ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου. 

4. Επί σειράν ετών Πρόεδρος και μέλος Διοικητικών 

Συμβουλίων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Αγ. 

Παρασκευής, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Αγ. Παρασκευής 

5. Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Πνευματικού 

Κέντρου του Δήμου Αγ. Παρασκευής 

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ανατ. Αττικής 

7. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων 

8. Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ανατ. Αττικής 

9. Εκδότης και Διευθυντής της εφημερίδας «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟ ΒΗΜΑ » 

10. Από το 1974 τακτικό μέλος του ΕΕΣ 

11. Μέλος της Εφορείας Δημ. Σχέσεων και Εράνου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΕΣ 

12. Πρόεδρος της Περιφ. Επιτροπής ΕΕΣ Αγ. Παρασκευής 

13. Τακτικό Μέλος του Σώματος Εθελοντών Αιμοδοτών του ΕΕΣ 

14. Μέλος του Τάγματος Ευποιίας «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» υπό την Προεδρεία του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σελίνου και Χανίων κ.κ. Ειρηναίου 
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15. Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων 

και Συνταξιούχων και του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων 

16. Για την εθελοντική και κοινωνική προσφορά του τιμήθηκε από :  

α) τον ΕΕΣ με χάλκινο, αργυρό και χρυσό μετάλλιο μετά διπλωμάτων 

β) το Σώμα Εθελοντών Αιμοδοτών του ΕΕΣ με χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα 

γ) το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ανατ. Αττικής με την Εικόνα της Παναγίας 

δ) το Δήμο Αγ. Παρασκευής σε δημόσια πανηγυρική συνεδρίαση με δίπλωμα και έπαινο 

ε) το Τάγμα του Αγ. Κωνσταντίνου με χρυσό μετάλλιο 

Έχει τιμηθεί ως έφεδρος αξιωματικός με το μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων. 

Επίσης έχει τιμηθεί από πολλούς Συλλόγους Συνταξιούχων της Ελλάδας με απονομή τίτλου 

Επιτίμου Προέδρου και πλακέτα για τη σημαντική προσφορά του στο κλάδο των Συνταξιούχων 

του Δημοσίου, για τους αγώνες του, για την προβολή και επίλυση των 

 

 ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

ΜΕΛΟΣ  

Ο κ. Ηλίας  Βρεττάκος είναι αναπληρωτές Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ , 

έχει πλούσια συνδικαλιστική δράση ,συμμετέχει σε πολλά 

Διοικητικά Συμβούλια ως εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ .  

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ  

ΜΕΛΟΣ  

Ο κ. Μπιτσικώκος είναι  απόφοιτος του 22ου Λυκείου Αθηνών. 

Έκανε βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία 

ως πολιτικός μηχανικός. Είναι κάτοχος BACHELOR OF ENGINEERING 

in CIVIL ENGINEERING από το CARDIFF SCHOOL OF ENGINEERING OF 

WALES -U.K (1998-2001), καθώς και κάτοχος MASTER OF SCIENCE in  

CONCRETE STRUCTURES από το   IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, 

TECHNOLOGY AND MEDICINE DEPARTMENT OF CIVIL AND 

ENVIROMENTAL ENGINEERING OF LONDON (2001 -2002). Απέκτησε 

την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ το 2005. Έκτοτε 

αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα είτε ως συνεργάτης  με τεχνικές εταιρείες είτε ως 
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ιδιώτης. Είναι κάτοχος με βάση το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)  Βαθμίδας Β. 

Είναι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος Εταιρείας Ο.Ε η οποία 

δραστηριοποιείται στο χώρο των θερμομονώσεων και στεγανοποιήσεων σε δημόσια και 

ιδιωτικά έργα.  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΒΛΑΧΑΚΗ  

ΜΕΛΟΣ 

Η Κ. Αμπατζόγλου είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής 

Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. 

Ξεκίνησε την καριέρα της ως υπάλληλος λογιστηρίου στον ιδιωτικό 

τομέα.  

Το 1984 προσλήφθηκε στο ΤΑΠΟΣΕ, όπου και διετέλεσε  

προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου. Το Δεκέμβριο του 1999 

αποσπάστηκε και στη συνέχεια μετατάχθηκε στη Δ/νση 

Επιθεώρησης  του Υπουργείου Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, (Γ.Γ.Κ.Α.), όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα, ως Προϊσταμένη   

του Τμήματος Καταγγελιών Διαχείρισης. 

Στα πλαίσια του αντικειμένου εργασιών της, διενεργεί ΕΔΕ και ανακρίσεις σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς. 

Στην Δ/νση Επιθεώρησης συμμετείχε: 

• Σε ομάδα εργασίας με αντικείμενο την έγκριση Ισολογισμών-Απολογισμών των Φ.Κ.Α. 

• Στο Δ.Σ. του Ταμείου Συμβολαιογράφων, ως μέλος 

• Στην επιτροπή Δαπανών Υγείας του ΤΑΣ 

• Στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ Αγ. Στεφάνου Αττικής 

Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος στην ΤΔΕ του ΙΚΑ Αχαρνών και του ΙΚΑ Αμαρουσίου. 

Έχει παρακολουθήσει διάφορα επιμορφωτικά, μετεκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ των 

οποίων : 

• «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», Δ/νση Εκπαίδευσης 

Γ.Γ.Κ.Α. 

• «Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή ασφαλιστικών Ταμείων – Κεφαλαιαγορά – 

Χρηματαγορά», ΕΛΠΕ/Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών. 

• «Το σύγχρονο Μάνατζμεντ των Δημοσίων Υπηρεσιών», ΕΚΔΔΑ–ΙΝΕΠ.  
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ  

ΜΕΛΟΣ  

 Ο κ. Στέφανος Επαινετός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. 

Είναι απόφοιτος εξαταξίου γυμνασίου Αμπελόκηπων Αθηνών. 

Από το 1983 είναι υπάλληλος του Μ.Τ.Π.Υ.  

Το 1987 τοποθετείται στο τμήμα μηχανογράφησης, στο οποίο 

αποκτά εμπειρία στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στους 

εκτυπωτές. 

Με έξοδα της υπηρεσίας παρακολουθεί σεμινάρια στο ΕΛΚΕΠΑ με 

θέματα πληροφορικής. 

Στις 23/12/1991 μετατάσσεται στον κλάδο ΔΕ προσωπικού Η/Υ. 

Έκτοτε  εκτελεί  καθήκοντα υποστήριξης  Η/Υ, εκτυπωτών και 

δικτύου. 

Μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ 

Μέλος ως εκπρόσωπου των υπαλλήλων ,στο Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ.  

 

 

1.8.2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Η αποζημίωση συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις ανέρχεται σε 40 € ανά 

συνεδρίαση και καταβάλλεται μόνο για  40 συνεδριάσεις το χρόνο. 

Αποζημίωση λαμβάνουν μόνο οι τέσσερεις ιδιώτες μέλη του Δ.Σ. Καμία αποζημίωση δεν 

καταβάλλεται στους εκπροσώπους των φορέων Π.Ο.Π.Σ., Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και στην προϊσταμένη του Δικαστικού Γραφείου Πάρεδρο του 

Ν.Σ.Κ., στους εισηγητές και στη γραμματέα.  
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1.9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   

Η διοικητική διάρθρωση του Ταμείου, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2011, προβλέπει 3 Διευθύνσεις 

και 21 Τμήματα. Το σύνολο των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., ανέρχεται σε 128 άτομα, εκ 

των οποίων 1 είναι αποσπασμένο στο γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης και η μισθοδοσία του 

βαρύνει την Περιφέρεια Κρήτης και 1 στη Γεν. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 

Υποθέσεων της Ε.Ε. με την ιδιότητα του Εθνικού Εμπειρογνώμονα και η μισθοδοσία του 

βαρύνει το Ταμείο.  

Ο Οργανισμός λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.: 

• υπακούει στο όραμα 

• υπηρετεί την αποστολή και 

• υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του οργανισμού είναι: 

• η εξειδίκευση της κάθε διεύθυνσης και 

• οι ευδιάκριτες αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων. 

 

1.9.1  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι επιφορτισμένη με τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών του 

Ταμείου (λογιστήριο, επιμελητεία, μηχανογράφηση, τεχνική υπηρεσία κλπ.).   

 

1.9.2  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ)  

Η Διεύθυνση ασφαλισμένων είναι επιφορτισμένη με την εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου, 

μετόχων και μερισματούχων.  

 

1.9.3  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας είναι αρμόδια για την αξιοποίηση της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 

εισροών (κρατήσεις και πόροι), των εκροών (μερίσματα) και των απαιτήσεών του (χρηματικές 

διευκολύνσεις). 

 

Ακολουθεί το οργανόγραμμα της διοικητικής διάρθρωσης του Ταμείου: 
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1.10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η σύνθεση του προσωπικού ανά έτη υπηρεσίας και υπαλληλική κατηγορία έχει ως εξής:  

 

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
% 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
% 

1-10 70 55  Π.Ε. 53 41 

10-20 9 7  Τ.Ε.      21 * 17 

20-35 49 38  Δ.Ε       44 ** 34 

ΣΥΝΟΛΟ 128 100  Υ.Ε. 10 8 

    ΣΥΝΟΛΟ 128 100 

 

*   1 υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  

** 1 υπάλληλος με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου  χρόνου 
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2 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ   

 «ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» 

 

 

Στόχος της Διοίκησης κατά το 2011 ήταν η δημιουργία ενός Ταμείου που θα μπορεί να  

λειτουργεί ως ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, επ΄ 

ωφελεία των μετόχων και των μερισματούχων του, εφάμιλλος με τους αντίστοιχους 

οργανισμούς των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η δημιουργία του «ΝΕΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» βασίζεται σε 2 

άξονες: ο πρώτος στοχεύει στην εξάλειψη των οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών και ο 

δεύτερος στην οικονομική θωράκιση, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο μακροπρόθεσμα. 

 

2.1 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ  

Η εξάλειψη των οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών επετεύχθη με μια σειρά δράσεων  

όπως: 

2.1.1 ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Μετά από 22 χρόνια το Ταμείο απέκτησε νέο σύγχρονο οργανισμό λειτουργίας, με το Π.Δ. 

94/11. Η έναρξη εφαρμογής του νέου οργανισμού άρχισε από την 1 Ιανουαρίου 2012. 

Με το νέο οργανισμό το Ταμείο αποκτά μια αποτελεσματική και λειτουργική δομή, με νέα 

φιλοσοφία και νέα κουλτούρα, με επίκεντρο τους μετόχους και τους μερισματούχους. 

Με το νέο οργανισμό επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος της διοίκησης και των εργαζομένων.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου οργανισμού είναι η εξειδίκευση της κάθε Διεύθυνσης, οι 

ευδιάκριτες αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων και το ξέμπλεγμα των αρμοδιοτήτων. Ο νέος 

οργανισμός βοηθά τους εργαζόμενους του Ταμείου  να αναδεικνύουν  την εργασία τους.   

Η φιλοσοφία που διέπει το νέο οργανισμό αποτελεί το κομβικό σημείο της κατανομής των 

αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων. 

� Η Διεύθυνση Διοικητικού  είναι αρμόδια για τη Διοίκηση του Ταμείου 

� Η Διεύθυνση  Ασφαλισμένων (Μετόχων - Μερισματούχων) είναι αρμόδια για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας του Ταμείου και  

� Η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας  είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των 

εισπράξεων και των πληρωμών του Ταμείου.  
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Για την εισαγωγή και εφαρμογή του νέου οργανισμού καταρτίστηκε το «ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» που περιλαμβάνει την πολιτική, την οργάνωση και τις 

διαδικασίες ταξινομημένες ανά λειτουργική ενότητα, όπως αυτές επιβάλλονται  με βάση το 

νέο οργανισμό, το νέο λογιστικό σύστημα και την εισαγωγή του νέου Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος.   

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 7 κεφάλαια: 

Το Πρώτο κεφάλαιο περιγράφει τους διαρκείς στρατηγικούς στόχους και την πολιτική για την 

επίτευξή τους. 

Το Δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τα εργαλεία διοίκησης που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και της πολιτικής. 

Το Τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων και της πολιτικής. 

Το Τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει το Ταμείο. 

Το Πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το 

Ταμείο. 

Το Έκτο κεφάλαιο περιγράφει την οργάνωση του Ταμείου με το οργανόγραμμα διοικητικής 

διάρθρωσης και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και τέλος,  

Το Έβδομο κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία του Ταμείου. 

 

2.1.2   ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.) 

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βάζει το Ταμείο στην εποχή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, στην εποχή της διαχείρισης της γνώσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου 

πληροφοριακού συστήματος είναι ότι: 

• όλα τα τμήματα αντλούν τις πληροφορίες που τα αφορούν από το ίδιο σύστημα, από 

το ίδιο αρχείο και  επικεντρώνονται καθαρά στο παραγωγικό τους έργο 

• κάθε τμήμα επεξεργάζεται τα στοιχεία δραστηριότητάς του αυτόνομα και είναι 

υπεύθυνο για τη λήψη και την ενημέρωση που το αφορούν 

• υπάρχει πλήρης ασφάλεια στο σύστημα, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει κάθε 

χρήστη για τις εργασίες που κάνει και τις πληροφορίες που αντλεί 

• παράγονται αυτόματα λογιστικές εγγραφές και ενημερώνεται καθημερινά το 

λογιστήριο, έτσι ώστε η διοίκηση του Ταμείου να γνωρίζει σε ημερησία βάση την 

οικονομική του κατάσταση.  
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2.1.3  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ  

Με στόχο την απόκτηση ομοιογένειας στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. αλλά και την 

υπεύθυνη παροχή οδηγιών για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών που απαιτούν την έγκριση 

των προϊσταμένων των Διευθύνσεων, καθιερώθηκε η έκδοση εγκυκλίων για την παροχή 

οδηγιών προς τους υπάλληλους του Ταμείου.  

Οι εγκύκλιοι «Σειρά Α: Εγκύκλιοι Διοικήσεως» υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και 

αναφέρονται στα θέματα αρμοδιότητας του Προέδρου και του Δ.Σ. 

Οι εγκύκλιοι «Σειρά Β: Υπηρεσιακοί Εγκύκλιοι» υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και 

τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης και αναφέρονται στην παροχή οδηγιών για την 

εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και σε θέματα που απαιτούν την παροχή οδηγιών 

για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών. 

 

2.1.4   ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ   

Οι διαρκείς στρατηγικοί στόχοι αποτελούν τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η 

στρατηγική ανάπτυξης του Ταμείου. Οι στόχοι αυτοί επιβάλλονται από τον ιδρυτικό νόμο του 

Μ.Τ.Π.Υ., το καταστατικό του, τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών και το περιβάλλον 

δράσης του. 

Οι  διαρκείς στρατηγικοί στόχοι του Ταμείου είναι: 

• η ορθολογική Διοίκηση (management)  

• η μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων (αποτελεσματική διαχείριση 

χαρτοφυλακίου) 

• η ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών 

• η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του σε μακρόχρονη βάση. 

2.1.5  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Η  Διοίκηση του Ταμείου εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιδιώκοντας την 

υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία και έλεγχο του Ταμείου, με στόχο τη διασφάλιση των 

εννόμων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτό.  

Η Διοίκηση του Μ.Τ.Π.Υ. έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο 

περιλαμβάνει: 

• το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μετοχών 

και των μερισματούχων 

• τη διασφάλιση της διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας στη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υπό την προεδρία του Πρόεδρου του Δ.Σ. Σε αυτό 

συμμετέχουν οι τρεις Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα της 

αρμοδιότητάς τους. Το Δ.Σ. παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης και την 

πρόοδο των εργασιών του Ταμείου και λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση τρεχόντων 

θεμάτων, με στόχο την ομαλή λειτουργία του. 

Το 2011 πραγματοποιήθηκαν σαράντα δύο (42) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου . 

Με την καθιέρωση της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης παρέχονται και αναλύονται πλήθος 

πληροφοριών για το Ταμείο. 

 

2.1.6  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ   

Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης είναι η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος 

εσωτερικού έλεγχου. Η διενέργεια του εσωτερικού έλεγχου έχει ανατεθεί στο Τμήμα  

Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Απλούστευσης Διαδικασιών, το οποίο ενημερώνει απευθείας 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος για: 

• τον έλεγχο των διοικητικών οργάνων του Ταμείου 

• την αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

που έχουν καθιερωθεί 

• την αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των διαθεσίμων πόρων 

και μέσων 

• τη διενέργεια γενικών και δειγματοληπτικών κατασταλτικών ελέγχων σε όλες τις 

λειτουργίες και συναλλαγές του Ταμείου. 

• την παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβούλου. 

 

2.1.7  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

Στην αρχή κάθε χρόνου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καταρτίζει το Πρόγραμμα Δράσης, θέτοντας τους 

στόχους του έτους και το υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Στο τέλος κάθε χρόνου γίνεται ο απολογισμός του Προγράμματος Δράσης, για να διαπιστωθεί 

αν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί ώστε να γίνουν οι αναγκαίες 

διορθωτικές παρεμβάσεις.  
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2.1.8  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΗΨΗ Δ.Α.Υ.Κ. 

Στα πλαίσια την προσπάθειας που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου, όσον 

άφορα την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη απονομή του μερίσματος, 

ζητήσαμε από τη Γ.Γ.Π.Σ. να εξετάσει τη δυνατότητα παροχής, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

διαδικτύου, των Δ.Α.Υ.Κ. των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. 

Η ηλεκτρονική λήψη των Δ.Α.Υ.Κ. θα απαλλάξει το Ταμείο από χρονοβόρες και επίπονες  

διαδικασίες  που συνεπάγεται η χρήση φυσικών φάκελων και θα συμβάλει σημαντικά στην 

οικονομική εξυγίανση του Ταμείου, καθώς θα βοηθήσει στον άμεσο υπολογισμό των 

μερισμάτων και θα επιτρέψει στη Διοίκηση τον έγκαιρο προγραμματισμό της καταβολής τους, 

καθώς και τη δυνατότητα καταβολής έναντι. 

Οι  υπάλληλοι που θα απελευθερωθούν θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των εισροών και 

εκροών του Ταμείου και τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων. 

 

2.1.9  ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Σύμφωνα με το Ν. 3863/10 το μέρισμα θα υπολογίζεται με βάση τις  καταθέσεις και το χρόνο 

συμμετοχής κάθε μετόχου. Για τον προσδιορισμό συνεπώς του μερίσματος, το Ταμείο οφείλει 

να τηρεί ατομικές μερίδες ανά μέτοχο και να παρακολουθεί τις μηνιαίες καταθέσεις κάθε 

μετόχου, ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζει ορθά το μέρισμά του μετά την αποχώρησή του 

από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.  

Η διάταξη αυτή είναι και σύμφωνη με τη βασική καταστατική του διάταξη (άρθρο 2, Π.Δ. 

422/81): «… έχει προορισμόν την κατ’ αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, 

παροχήν μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογενείας αυτών κατά τους 

όρους του παρόντος». 

 

Το μηχανογραφικό σύστημα του Ταμείου ήδη υποστηρίζει την τήρηση αναλυτικών μερίδων 

ανά μέτοχο (για όσους μετόχους έχουμε στοιχεία) και παρακολουθεί τις μηνιαίες καταθέσεις 

τους, με βάση τα στοιχεία που μας παρέχει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών.  
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2.1.10  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

Προκειμένου το Ταμείο να αποκτήσει ένα αξιόπιστο μητρώο μετόχων με όλα τα προσωπικά 

και δημογραφικά στοιχεία (ημερομηνία πρόσληψης, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία τέκνων,  

καθώς το μέρισμα παρέχεται και στις οικογένειες των μετόχων του Ταμείου κατά τους όρους 

του άρθρου 2 του Π.Δ. 422/81), ζητήσαμε από τη Γ.Γ.Π.Σ. να μας εφοδιάσει με τα στοιχεία της 

απογράφης. 

 

Διαθέτοντας το Ταμείο τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από το γεγονός ότι θα αποτελέσει ένα 

πρότυπο Ταμείο παράδειγμα προς μίμηση, θα είναι σε θέση να συντάσσει αξιόπιστες 

αναλογιστικές μελέτες που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή του. 

 

 

2.1.11 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ  

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τη  Γενική  Διεύθυνση  Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., το Ταμείο θα 

ενημερωθεί για τα αποτελέσματα από τη - για πρώτη φορά - φυσική παρουσία των 

συνταξιούχων του Δημοσίου στις Τράπεζες που θα πραγματοποιήθηκε από 15/03 έως 

15/05/2012. 

 

Έτσι το Ταμείο θα επαληθεύσει το αρχείο των μερισματούχων του και θα επιβεβαιώσει αν 

πράγματι καταβάλλει το μέρισμα στους πραγματικούς δικαιούχους. 

 

2.1.12 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ  

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ) 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών (μετόχων και των μερισματούχων), το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης  Ασφαλισμένων  εγκαταστάθηκε στο ισόγειο της έδρας του Ταμείου. Το Τμήμα 

μεριμνά για την παροχή κάθε είδους πληροφοριών, είτε τηλεφωνικά με τη λειτουργία 

τηλεφωνικού κέντρου (call center), είτε μέσω τηλεομοιότυπου (Fax), είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail),  είτε με εξυπηρέτηση επιτόπου, καθώς και για τη σύνδεση με το κέντρο 

διοικητικών πληροφοριών. 

Το Τμήμα διαθέτει συστήματα προτεραιότητας και υπάρχει ειδική μέριμνα για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α ). 

Σκοπός της εγκατάστασης του Τμήματος στο ισόγειο είναι να παρέχει στα μέλη κάθε δυνατή 

πληροφορία σε ένα σημείο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.  
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Ακόμη, συνεχώς εμπλουτίζεται και αναμορφώνεται ο ιστότοπος του Ταμείου, προκειμένου να 

παρέχει εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους. 

Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των επισκέψεων στον ιστότοπο του Ταμείου έχει δεκαπλασιαστεί. 

Εκτός των άλλων πληροφοριών αναρτώνται και τα ευρήματα από τους συμβουλευτικούς  

έλεγχους  που πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα, ώστε να ενημερώνονται οι υπόλογοι και να 

αποφεύγονται τα λάθη. 

Μια σημαντική καινοτομία στον ιστότοπο αποτελεί και το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΤΠΥ». Η επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολόγιου 

παρέχει στη Διοίκηση την απαραίτητη πληροφόρηση για την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καλυτέρευσή τους.  

 

2.1.13  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

Στο  Μ.Τ.Π.Υ λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο 

σήμερα στελεχώνεται από έναν Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., ο οποίος εκτελεί χρέη προϊσταμένου. Ο 

Οργανισμός του Μ.Τ.Π.Υ. προβλέπει 4 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, των οποίων 

προΐσταται ο προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου. 

Το 2011 συνταξιοδοτήθηκε και ο τελευταίος δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετούσε 

στο Μ.Τ.Π.Υ., με αποτέλεσμα το Ταμείο να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς 

δικηγόρους. 

Η Διοίκηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για να 

κινηθούν άμεσα οι νόμιμες διαδικασίες, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν.1649/1986 

«Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 18 Ν. 1868/1989, για την πρόσληψη 2 δικηγόρων.  

 

 

2.1.14  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

Ο  ετήσιος απολογισμός αναλύει τις δράσεις που αναλήφθηκαν, τα οικονομικά αποτελέσματα 

και την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, παρέχοντας πλήρη ενημέρωση στους μετόχους, 

τους μερισματούχους, την πολιτική ηγεσία, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 

Π.Ο.Π.Σ.) και κάθε ενδιαφερόμενο, με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία: 

• για τις δράσεις που αναλήφθηκαν, τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης ανά 

πηγή δραστηριότητας, τον Ισολογισμό μαζί με την κατάσταση  Εισροών – Εκροών και 

των  Αποτελεσμάτων 
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α. από την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας (τόκοι, μερίσματα, κέρδη από τις διενεργούμενες επενδύσεις και τις  

προσόδους των ακίνητων)   

β. από τα έσοδα από τους πόρους επί των δαπανών των διαφόρων Υπουργείων 

γ. από τυχόν κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Ταμείου 

• για την κίνηση των κεφαλαίων του Ταμείου, με ανάλυση των κατατεθέντων κεφαλαίων 

από τους μετόχους και των επιστραφέντων κεφαλαίων μέσω των μερισμάτων στους 

μερισματούχους 

• για τη διανομή των καθαρών αποτελεσμάτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65 του 

Π.Δ. 422/1981. 
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2.2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ  

Η οικονομική θωράκιση επετεύχθη με σειρά δράσεων όπως: 

 

2.2.1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να  επιβιώσει το Ταμείο αποτελεί η επαναφορά  στον προορισμό 

και στην αποστολή του, στην πιστή εφαρμογή της βασικής καταστατικής διάταξης  που είναι η  

«κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων παροχή μερίσματος». 

Ο Ν. 3336/2005 απομάκρυνε το Ταμείο τελείως από την ανταποδοτικότητα των καταθέσεων 

των μετόχων και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην κακή οικονομική του κατάσταση. 

 

2.2.2  ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  

Με τους Ν. 4024/2011 και 4052/2012 διορθώθηκε ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος. 

Αντικαταστάθηκαν οι Συντάξιμες Αποδοχές (ΣΑ) με το Βασικό Μισθό (ΒΜ) και ο υπολογισμός 

του μερίσματος έγινε αναλογικός ως προς τα άλλα επιδόματα, με βάση το χρόνο συμμετοχής 

έκαστου επιδόματος, καθιερώθηκε δε και ο μήνας συμμετοχής.  

Όμως, επειδή ακόμη υπάρχουν πολλές αιτήσεις για απονομή μερίσματος με το Ν. 3336/05, το 

Ταμείο συνεχίζει να επιβαρύνεται σημαντικά με τα αναδρομικά αυτά μερίσματα. Επομένως, οι 

νέοι  τρόποι υπολογισμού του μερίσματος δεν έχουν ακόμη επηρεάσει τα οικονομικά του. 

Η τροποποίηση του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/81 που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4024/2011, απέβλεπε στη διόρθωση της εσφαλμένης διατύπωσης του άρθρου 3 του Ν. 

3336/2005, που είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Ταμείου από τη βασική 

καταστατική του διάταξη της «…κατ΄ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή 

μερίσματος εις τους μετόχους και τας οικογένειας αυτών …». 

Ο υπολογισμός του μερίσματος βασίζεται στο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ή 

βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία. 

Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα: 

Α) του 20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συμμετοχής στην 

ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α΄ υπομέρισμα) 

και  
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Β) του 20% των «Τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συμμετοχής εκάστων στην ασφάλιση του 

Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄ υπομέρισμα). 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, 

ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν 

υποβληθεί οι αποδοχές αυτές στη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ. 

α΄ του Π.Δ. 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. Ουδεμία μισθολογική 

απολαβή ή τμήμα της δε λαμβάνεται υπόψη για το κανονισμό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην 

κράτηση που προαναφέρεται. 

Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου νοείται ο βασικός μισθός του 

μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο του από την 

υπηρεσία μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την 

παρ. 1 δίνουν ποσό α΄ υπομερίσματος.  

Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 169/2007 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΦΕΚ 

Α΄210), αναλόγως των ετών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών, η προβλεπόμενη από το 

άρθρο 26 παρ. 1 περ. α’  του Π.Δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 

και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 δίνουν ποσό β΄ υπομερίσματος.  

Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 

3 και 4 του εν λόγω άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, 

σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορεί να 

αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα – αποζημιώσεις: 

Α) α΄ υπομέρισμα= 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας) * [ Έτη/35] * Σ 

Β) β΄ υπομέρισμα = 20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [Έτη/35] * Σ 

Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (α΄ υπομέρισμα + β΄ υπομέρισμα)  

Όμως, με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4024/11 εισάγονται δύο διαφορετικοί βασικοί 

μισθοί, ένας έως την 31/10/2011 και ένας από 1/11/2011. Για να διατηρηθεί η αναλογικότητα 

των καταθέσεων των μετόχων και προκειμένου να υπολογίζεται το μέρισμα με δικαιότερο 

τρόπο και να είναι ανάλογο του χρόνου κατά τον οποίο διενεργήθηκαν κρατήσεις,  

καθιερώνεται όπως ο υπολογισμός του μερίσματος γίνεται με βάση το χρόνο που ο κάθε 

μέτοχος συνεισέφερε στην περιουσία του Ταμείου. Ειδικότερα για τις «τυχόν άλλες αποδοχές»  

καθιερώνεται ως ελάχιστη χρονική συμμετοχή ο μήνας. Έτσι, με το άρθρο 138 του Ν. 

4052/2012 τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 49 του ΠΔ 422/81. 

Το α’ υπομέρισμα υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό μαζί με το επίδομα χρόνου 

υπηρεσίας και προκύπτει από δύο ποσά:  ένα αυτό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό μέχρι 

31/10/2011 και ένα στο βασικό μισθό που αντιστοιχεί από 1/11/2011 μέχρι τη 

συνταξιοδότηση.  
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Με την καθιέρωση του μήνα, κάθε μέτοχος θα απολαμβάνει μέρισμα ακριβώς σύμφωνα με τις 

καταθέσεις – κρατήσεις που του έγιναν επί των «τυχόν άλλων αποδοχών». 

Το β’ υπομέρισμα υπολογίζεται με βάση τα τυχόν άλλα επιδόματα επί τους μήνες που 

διενεργήθηκαν κρατήσεις και προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους ποσών.  

Α) α΄ υπομέρισμα = (Α.α + Α.β) 

   Α.α 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31-10-2011 ) * [έτη έως 31-10-2011 /35] * Σ 

   Α.β 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας από 1-11-2011 ) * [έτη από 1-11-2011 /35] * Σ 

   Το άθροισμα των  δυο επιμέρους μερισμάτων θα δίνουν το  α ΄ υπομέρισμα. 

Β) β΄ υπομέρισμα = 

    20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [μήνες /420 ] * Σ 

    20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [μήνες /420 ] * Σ 

    Το άθροισμα των  επιμέρους μερισμάτων θα δίνουν το  β΄ υπομέρισμα. 

Το μηνιαίο μέρισμα είναι ίσο με το άθροισμα των δυο επί μέρους υπομερισμάτων: 

Μηνιαίο Μέρισμα = (α΄ υπομέρισμα + β΄ υπομέρισμα)  

 

2.2.3   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡ. 2 Ν. 4024/2011 (ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1-11-2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ)  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/11, από 1-11-2011 και 

εφεξής όλα τα καταβαλλόμενα μερίσματα του Μ.Τ.Π.Υ. μειώνονται κατά ποσοστό 20%, πλέον 

50% για το τμήμα του μερίσματος που μετά την παρακράτηση της μείωσης του 20% 

υπερβαίνει τα 500 €.  

Οι παραπάνω μειώσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα το Ταμείο να εξοικονομήσει πόρους που 

υπολογίζονται σε 80 – 90 εκ. € ετησίως.  

Σε εφαρμογή των παραπάνω, στις 2 Ιανουαρίου 2012 πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των 

μερισματούχων με τα μερίσματα των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μάρτιου 2012, 

μειωμένα κατά τις προαναφερόμενες παρακρατήσεις, ήτοι:  προηγήθηκε η κράτηση από 3% 

μέχρι 10% για τα μερίσματα άνω των 300,00 € (αναδρομικά για τους μήνες Σεπτέμβριο, 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο 

και Μάρτιο 2012) και μετά την αφαίρεση της κράτησης αυτής ακολούθησε η μείωση 20% για 

όλα τα μερίσματα, πλέον 50% για το τμήμα εκείνο του μηνιαίου μερίσματος που μετά τις 

προαναφερόμενες παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500,00 € (αναδρομικά για τους μήνες 
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Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011 καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 

2012). 

 

2.2.4   ΧΟΡΗΓΗΣΗ «ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ» 

Διακόπηκε η χορήγηση των  έκτακτων  προσωρινών  χορηγημάτων  που είχε καθιερωθεί επί 

σειρά ετών να καταβάλλονταν 2 φορές το χρόνο για τις εορτές του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων, γιατί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου δεν το επέτρεπε. Αν συνεχιζόταν η 

καταβολή τους, το Ταμείο δε θα ήταν σε θέση να καταβάλλει τα μηνιαία μερίσματα. 

Τα έκτακτα προσωρινά χορηγήματα, σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να καταβάλλονται μόνο 

εφόσον το Ταμείο έχει περισσεύματα κι όχι όταν έχει ελλείμματα. Η χορήγησή τους είχε σαν 

αποτέλεσμα να μειωθούν τα αποθεματικά κεφάλαια του Ταμείου. Η νομοθεσία του Ταμείου 

τα ονομάζει προσωρινά, ακριβώς γιατί η χορήγηση τους εξαρτάται ευθέως από την οικονομική 

του κατάσταση. 

Τα χορηγούμενα έκτακτα προσωρινά χορηγήματα δεν αντισταθμίζονται από αντίστοιχες 

καταθέσεις των μετόχων. Ουσιαστικά δηλαδή, το Ταμείο ετησίως εισπράττει από τους 

μετόχους επί δώδεκα (12) μηνιαίων αποδοχών, ενώ κατέβαλλε δεκατέσσερα (14) μηνιαία 

μερίσματα στους μερισματούχους. 

 

2.2.5   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ  

Διακόπηκε ομοίως η χορήγηση των ετησίων αυξήσεων, επειδή το Ταμείο καταγράφει συνεχώς  

ελλείμματα από το 2006. 

 

2.2.6   ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  

Η καταβολή των μερισμάτων γινόταν προκαταβολικά ανά τρίμηνο. Αυτή η πρακτική είχε ως 

συνέπεια να αποστερεί το Ταμείο από τα έσοδα που θα πραγματοποιούσε από την 

εκμετάλλευση των κεφαλαίων των μερισμάτων που προκαταβάλει για δύο μήνες και για ένα 

μήνα αντίστοιχα, καθώς και απώλειες του προκαταβαλλόμενου μερίσματος λόγω θανάτου των 

μερισματούχων. 

Με το άρθρο 3 του Ν. 4024/11 καθιερώθηκε η μηνιαία πληρωμή των μερισμάτων. Ο Υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έκανε αποδεκτή την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου και εξέδωσε σχετική απόφαση για τη μηνιαία καταβολή του 

μερίσματος,  που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των χιλιάδων μερισματούχων του Ταμείου  και 

ειδικά αυτή την περίοδο τους προσφέρει σημαντική αρωγή.  
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Το μέρισμα πιστώνεται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις 24  του 

προηγουμένου μήνα. Σε περίπτωση αργίας η πίστωση και η πληρωμή του μερίσματος γίνεται 

την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η έναρξης εφαρμογής της μηνιαίας καταβολής 

έγινε στις 24  Μαρτίου 2012,  με την  προκαταβολή του μερίσματος μηνός Απριλίου. 

 

Εκτιμάται ότι η μηνιαία πληρωμή του μερίσματος θα αυξήσει τα έσοδα του Ταμείου περίπου 

κατά 5 - 10 εκ. € ετησίως.  

 

2.2.7   ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Από 1/01/2011 εισήχθη σύστημα διοικητικής λογιστικής και διαχείρισης διπλογραφικού 

συστήματος (Enterprise Resource Planning – ERP) για τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου 

που περιλαμβάνει τη γενική λογιστική, την αναλυτική λογιστική μαζί με το δημόσιο λογιστικό, 

καθώς και την κατάρτιση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και του απολογισμού.  

Παρακολουθεί τις καταθέσεις των μετόχων και τα καταβαλλόμενα μερίσματα και παρέχει τη 

δυνατότητα για την κατάρτιση αναλυτικής κατάστασης εισροών – εκροών και των 

αποτελεσμάτων.  

Το λογιστικό σχέδιο του Ταμείου είναι προσαρμοσμένο στα αντίστοιχα λογιστικά σχέδια 

θεσμικών επενδυτών με μεταβαλλόμενα κεφάλαια και είναι σύμφωνο με το Π.Δ. 422/81, με το 

Ε.Γ.Λ.Σ., το Π.Δ. 205/98 και με τους νέους νόμους 3845/10, 3863/10 και 3871/10 καθώς και με 

το Π.Δ. 15/2011. 

Η νέα λογιστική οργάνωση επιτρέπει την παροχή πληροφοριών μέγιστης σπουδαιότητας σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κατανόησης της οικονομικής 

κατάστασης του Ταμείου και δίνει άμεση εικόνα για την ορθή διαχείριση των κεφαλαίων του, 

συμβάλλοντας στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της βιωσιμότητάς του σε 

μακροπρόθεσμη βάση. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 το Ταμείο έχει υποχρέωση να τηρεί αναλυτική μερίδα ανά μέτοχο 

στην όποια παρακολουθούνται οι καταθέσεις του, δηλαδή τα κεφάλαια που έχει συνεισφέρει 

στο Ταμείο, για να μπορεί να υπολογιστεί και το μέρισμα. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται 

πλέον και με το Ν. 3863/2010.  

Οι αναλυτικές μερίδες των μετόχων ενημερώνονται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών από 1/01/2011. 

Εισήχθη, επίσης από 1/01/2011, πελατοκεντρικής φιλοσοφίας εφαρμογή C.R.M. (Customer 

Relationship Management) για την τήρηση της αναλυτικής μερίδας για κάθε μέτοχο και για 

κάθε μερισματούχο, στην οποία παρακολουθούνται οι καταθέσεις, τα μερίσματα και όλες οι 

λοιπές σχέσεις που μπορεί να έχει με το Ταμείο. 
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Τέλος, η αύξηση από 2 σε 7 των κωδικών (ΚΑΕ) μέσω των οποίων αποδίδουν οι Δ.Ο.Υ. τα 

έσοδα του Ταμείου, έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην αξιοπιστία της κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων, όπως είναι ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Εισροών Εκροών και 

Αποτελεσμάτων.  

 

2.2.8   ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

Συνεχίστηκε και το 2011 η προσπάθεια για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου. 

Η Διοίκηση του Ταμείου πιστεύει ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για περαιτέρω μείωση, 

αφού το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού οι 

οποίες είναι ανελαστικές.  

2.2.9   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ  

Θέσαμε ως βασικό στόχο τον έλεγχο των εισροών και των εκροών, γιατί αποτελούν τους 

άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η επίτευξη της αποστολής και η εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας του Ταμείου.  

Ακόμη, επειδή το μέρισμα είναι ανάλογο των καταθέσεων των μετόχων, δώσαμε μεγάλη 

βαρύτητα, τόσο στην ενημέρωση των υπολόγων εκκαθαριστών μισθοδοσίας, όσο και στον 

έλεγχο για τη σωστή παρακράτηση και απόδοση των καταθέσεων των μετόχων προκειμένου 

να τους εξασφαλίσουμε.  

2.2.10  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ  

Καθημερινά, τα αρμόδια Τμήματα Παρακολούθησης Καταθέσεων Μετόχων και 

Παρακολούθησης Πόρων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας που είναι επιφορτισμένα με 

τον έλεγχο των εισροών, διενεργούν ελέγχους στα αποδιδόμενα ποσά από τις διάφορες 

υπηρεσίες και παρέχουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις προς τους υπόλογους για την ορθή 

απόδοσή τους.  

 

2.2.11  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και εγκυρότερη η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος των κρατήσεων επί των καταθέσεων των μετόχων και των πόρων επί των δαπανών 

από το Τμήμα Ελεγκτών, τα Τμήματα Παρακολούθησης Καταθέσεων Μετόχων και 

Παρακολούθησης Πόρων ενημερώνουν εγγράφως το Τμήμα Ελεγκτών για όλες εκείνες τις 

περιπτώσεις των υπηρεσιών στις οποίες διαπιστώνονται καθυστερήσεις και προβλήματα 

σχετικά με τις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις, συγκεκριμενοποιώντας τις διαπιστώσεις τους. 
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2.2.12  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ  

Το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και Ηλεκτρονικών Πληρωμών ελέγχει καθημερινά και 

αναστέλλει τη μηνιαία πληρωμή των μερισμάτων, όπου αυτό επιβάλλεται. 

Ειδικά για τους θανόντες μερισματούχους, καθιερώθηκε η διαδικασία της αναστολής 

πληρωμής του μερίσματος, μέχρι της υποβολής από τους ενδιαφερομένους των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για τη μεταβίβασή  του στους δικαιούχους. 

 

2.2.13  ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Η Διεύθυνση Ασφαλισμένων που είναι επιφορτισμένη με τις εκροές,  δηλαδή με την εφαρμογή 

της νομοθεσίας του Ταμείου, ελέγχει καθημερινά τις εκδιδόμενες αποφάσεις απονομής 

μερίσματος προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή απονομή του μερίσματος. 

Το Τμήμα Κανονισμού Μερίσματος καταλογίζει οφειλές για κανονικές καταβολές, για τα 

χρονικά διαστήματα μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας. 

Επίσης, η Διεύθυνση Ασφαλισμένων επανεξετάζει την ορθότητα διαφόρων αποφάσεων που 

έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από τα Τμήματα Μεταβολών Μερίσματος, Αναγνώρισης 

Προϋπηρεσίας και Διαδοχικής Ασφάλισης και προβαίνει σε ανάκληση όσων από αυτές χρίζουν 

θεραπείας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ανακλήθηκαν όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για κανονισμό 

μερίσματος από 1/4/2006 στις διαζευγμένες θυγατέρες που εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί, 

καθώς και σε εκείνες που το Γ.Λ.Κ.  ανέστειλε τις συντάξεις και ξεκίνησε η διαδικασία για την 

αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία αναστολής. 

 

2.2.14  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΩΝ  

Μετά την ψήφιση των  Ν. 4024/11  και 4052/12 στάλθηκε εγκύκλιος προς διευκόλυνση των 

υπολόγων εκκαθαριστών μισθοδοσίας, για την ορθή εφαρμογή των κρατήσεως των μετόχων.  

 

2.2.15  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Το Τμήμα Ελεγκτών πραγματοποιεί συμβουλευτικούς ελέγχους σε διάφορες υπηρεσίες. Στόχος 

των ελέγχων είναι η ενημέρωση των υπολόγων για την αποφυγή λαθών και παραλείψεων στην 

διενέργεια των κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.  
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Οι συμβουλευτικοί έλεγχοι είναι προς το συμφέρον όλων των μετόχων του Ταμείου γιατί έτσι 

αυξάνονται τα έσοδά του, αλλά κυρίως εξασφαλίζονται και οι ίδιοι οι μέτοχοι με τη σωστή 

απόδοση των κρατήσεών τους βάσει των οποίων θα υπολογιστεί το μέρισμά τους.  

Όλες οι παραλήψεις που διαπιστώθηκαν στην απόδοση των υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων  

από τους ελέγχους αυτούς αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου ώστε να ενημερώνονται 

όλες οι υπηρεσίες. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου και προσδιορίζονται τα 

ποσά που πρέπει να αποδοθούν στο Ταμείο, είτε από καταθέσεις Μετόχων είτε από πόρους. 

Τα πορίσματα από τους έλεγχους κοινοποιούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην αρμόδια Υ.Δ.Ε., 

στο Σ.Δ.Ο.Ε., στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στο Σ.Ο.Λ. 

 

2.2.16  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 4300 - ΧΡΗΣΗ e-banking 

Καθιερώθηκε ειδική διαδικασία (4300) μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για να 

υποβοηθήσει τους υπολόγους στην απόδοση των πόρων.  

Ακόμη, για την άρση των δυσκολιών που επικαλούνται οι διάφοροι υπόλογοι (κυρίως των 

σχολικών επιτροπών), σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του 

συστήματος e-banking για την απόδοση των πόρων. 

 

2.2.17  ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  

Η μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου που είχε υποβληθεί προς τον Εισαγγελέα 

Αθηνών για υπηρεσία η οποία δεν απέδιδε τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις, είχε θετικά 

αποτελέσματα και το Ταμείο εισέπραξε τα οφειλόμενα ποσά. 

 

2.2.18  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 10 % ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. 

Αναμένονται να εισπραχτούν τα οφειλόμενα ποσά από τη λανθασμένη παρακράτηση 

ποσοστού αμοιβής 10 % από τις Δ.Ο.Υ., στα αποδιδόμενα ποσά από διάφορες υπηρεσίες για 

τις καταθέσεις των μετόχων και τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων. 

 

2.2.19  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ  

Συνεχίστηκε και το 2011 με απόφαση του Δ.Σ. η αναστολή χορήγησης χρηματικών 

διευκολύνσεων προς τα μέλη του Ταμείου, επειδή τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για 

την καταβολή των μερισμάτων και η προσπάθεια των αρμοδίων τμημάτων έχει επικεντρωθεί 

στη ρευστοποίηση των απαιτήσεων. 
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2.2.20 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Στις 30/9/2011 έγινε η μετάπτωση των δεδομένων των παλαιών συστημάτων DELHPI  & COBOL 

στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Υπήρχαν όμως στα Τμήματα εκκρεμότητες που δεν είχαν 

περιληφθεί, τόσο στην απογραφή όσο και στα παλαιά πληροφοριακά συστήματα.  

 

Η μη εμφάνιση στα λογιστικά βιβλία του Ταμείου, εκτός του ότι δεν απεικονίζονται σωστά τα 

οικονομικά του μεγέθη, έχει σα συνέπεια να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί καμιά είσπραξη ή 

πληρωμή.  

 

Πλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί είσπραξη ή πληρωμή, 

είναι να απεικονιστεί αυτή πρώτα στις αναλυτικές μερίδες του CRM και του ERP. Παραστατικό 

έγγραφο για την πραγματοποίηση των λογιστικών εγγραφών αποτελεί η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με βάση σχετικό «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΥ».  

 

 

2.2.21  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (SHR) 

Στο νέο πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί το σύστημα εκκαθάρισης πληρωμής μερισμάτων, 

γνωστό ως SHR. Είναι ένα σύστημα που παρακολουθεί και εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις του Ταμείου από και προς τους μερισματούχους. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης για τη μηνιαία καταβολή του 

μερίσματος, για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών διαχωρίστηκαν οι διαδικασίες 

πληρωμής και είσπραξης των μερισματούχων από τη διαδικασία πληρωμής και είσπραξης των 

μετόχων ή διαφόρων τρίτων (αχρεωστήτως εισπραχθέντα από δάνεια, επιπλέον λογισθέντες 

τόκοι, καταθέσεις μετόχων, δικαίωμα εγγραφής κλπ.). 

Στο τέλος κάθε μήνα και πριν την πληρωμή του μηνιαίου μερίσματος, το σύστημα SHR ερευνά 

όλες τις αναλυτικές μερίδες του CRM όλων των τμημάτων, προκειμένου να προσδιορίσει:     

α) τις μερίδες των μερισματούχων οι οποίοι οφείλουν στο Ταμείο διάφορα ποσά, προκειμένου 

να παρακρατηθούν από το σύστημα (η σειρά παρακράτησης των διαφόρων ποσών από το 

μέρισμα είναι προκαθορισμένη) 

β) τις μερίδες των μερισματούχων στους οποίους θα πρέπει να καταβληθούν διάφορα ποσά.  

Αν τα οφειλόμενα ποσά είναι μεγαλύτερα από τα αναδρομικά, τότε η παρακράτηση των 

υπολοίπων οφειλομένων θα γίνεται από το μηνιαίο μέρισμα στους επόμενους μήνες και μέχρι 

ολικής εξόφλησης.   
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Αν το σύστημα εντοπίσει μερίδες μερισματούχων στους οποίους πρέπει να καταβληθεί κάποιο 

ποσό, αυτό θα καταβληθεί μαζί με το μέρισμα. 

Συνεπώς, όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές γίνονται μόνο στις 24 κάθε μήνα, μαζί με την 

καταβολή του μηνιαίου μερίσματος.  

Επίσης, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα τις σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

 

2.2.22   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  

Μετά την απεικόνιση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις αναλυτικές μερίδες του CRM 

και του ERP, όλα τα Τμήματα - εκτός από το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και Ηλεκτρονικών 

Πληρωμών - ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να εισπράξουν ή να 

καταβάλουν σε μετόχους ή τρίτους τα σχετικά ποσά. 

Η είσπραξη των απαιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας 4300 της Εθνικής Τράπεζας, 

μέσω e-banking ή μέσω της διαδικασίας που προβλέπει ο Κ.Ε.Δ.Ε. 
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3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Η οικονομική κατάσταση του Ταμείου τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί από το μεγάλο 

αριθμό των νέων μερισματούχων που δεν αντικαταστάθηκαν από νέους μέτοχους, γι΄ αυτό και 

καταγράφονται συνεχή ελλείμματα. 

Το Ταμείο κάλυπτε για σειρά ετών τα ελλείμματα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και 

των καταβαλλομένων μερισμάτων, βασιζόμενο στην αρχή της αλληλεγγύης των γενεών.  

 

Η σχέση μετόχων - μερισματούχων επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, σα συνέπεια της 

ακολουθούμενης από το κράτος πολιτικής, της μείωσης δηλαδή των μετόχων και της αύξησης 

των μερισματούχων, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το έλλειμμα μεταξύ εισροών και εκροών.  

 

Το Ταμείο πίστευε ότι το κράτος θα κάλυπτε τα ελλείμματα, γι΄ αυτό και δε φρόντισε να 

σχηματίσει αποθεματικά κεφάλαια τέτοια που να μπορούν να καλύψουν τους εν ενεργεία 

μετόχους, όταν θα ερχόταν η χρονική περίοδος για να τους καταβληθεί το μέρισμα, να τους 

επιστέφουν δηλαδή τα κεφάλαια που είχαν καταθέσει στο Ταμείο μαζί με τα τυχόν κέρδη από 

την εκμετάλλευσή τους.  

  

Εάν το Ταμείο τηρούσε τις αναλυτικές μερίδες όπως επιβαλλόταν ανά μέτοχο, με τις 

καταθέσεις ενός εκάστου μετόχου, πιθανόν σήμερα να είχε τα αναγκαία αποθεματικά 

κεφάλαια και να μην κατέγραφε ελλείμματα. 

 

 

3.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 

 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα 

και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της 

λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 

2011 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική. Η 

προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και το 2012.  

 

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 

1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011 έγινε σύμφωνα τις 

αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου 

(απόφαση Δ.Σ. 14/13-4-2011). Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχεδίου αυτού οι καταθέσεις των 
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μετόχων αντιμετωπίζονται όχι με την έννοια του εσόδου, αλλά με αυτή της συσσώρευσης 

κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή τους στους μερισματούχους αντιμετωπίζεται όχι με 

την έννοια του εξόδου, αλλά με αυτή της επιστροφής – απομείωσης του κεφαλαίου. 

 

Επίσης, για την κατάρτιση του Ισολογισμού ελήφθη υπόψη το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81, τόσο 

για την απεικόνιση των λογαριασμών «Μετοχικό Κεφάλαιο» και «Αποθεματικών Κεφαλαίων» 

που αναφέρονται στο δ. 16/22-4-1953, όσο και για τον τρόπο προσδιορισμού των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του τρόπου διανομής των. 

 

Το σύστημα διοικητικής λογιστικής διπλογραφικού συστήματος που εισήχθη, παρακολουθεί 

τις καταθέσεις των μετόχων και την επιστροφή τους υπό μορφή μερίσματος σε ατομικό 

επίπεδο. 

 

Η υποχρέωση τήρησης και παρακολούθησης της ατομικής μερίδας κάθε μετόχου πηγάζει από 

τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και ειδικότερα του άρθρου 2 του Π.Δ. 422/81 για την 

«…κατ΄ αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος …», 

συμπεριλαμβάνεται δε στις απαιτήσεις του πρόσφατου Ν. 3863/10 για τον υπολογισμό του 

μερίσματος ανάλογα με τις καταθέσεις. 

 

2. Ο υπό έγκριση ισολογισμός του Ταμείου, μαζί με την Κατάσταση Εισροών – Εκροών και 

Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, παρέχει αναλυτικά στοιχεία: 

 

� για τις δράσεις που αναλήφθηκαν 

� για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης ανά πηγή δραστηριότητας 

� από την επιχειρηματική δραστηριότητα (τόκοι, μερίσματα και κέρδη κεφαλαίου από τη 

διαχείριση της κινητής περιουσίας και μισθώματα από τη διαχείριση της ακίνητης 

περιουσίας) 

� από τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους 

� για την κίνηση των κεφαλαίων του Ταμείου, με ανάλυση των εισφερθέντων κεφαλαίων 

μέσω των καταθέσεων από τους μετόχους και των επιστραφέντων κεφαλαίων μέσω των 

μερισμάτων στους μερισματούχους 

� τέλος, για τον τρόπο διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης με ανάλυση των 

κονδυλίων που αύξησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο, τα Αποθεματικά Κεφάλαια απόσβεσης 

ακινήτων και επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και τα Κεφάλαια των Μετόχων. 

Με τον τρόπο αυτό απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του Ταμείου. 

3. Η λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ταμείου βασίστηκε στις διαθέσιμες 

απογραφές, οι οποίες εξήχθησαν από την κεντρική βάση δεδομένων του νέου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, σε συνδυασμό με τα αναλυτικά στοιχεία που 

τηρούνται πλέον στις ατομικές καρτέλες των μετόχων και των μερισματούχων του Ταμείου 

στις εφαρμογές CRM.  
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4. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, η κάθε λογιστική χρήση πρέπει να 

επιβαρυνθεί μόνο με τα έσοδα και τα έξοδα που την αφορούν, ανεξάρτητα εάν αυτά 

πληρώθηκαν ή οφείλονται. 

Τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά, αφορούν (θα 

πραγματοποιηθούν) στις επόμενες χρήσεις, τακτοποιούνται με τη βοήθεια των μεταβατικών 

λογ/σμών ενεργητικού (λογαριασμοί 36) και παθητικού (λογαριασμοί 56) αντίστοιχα, ώστε να 

επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν.  

5.   Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή, τηρήθηκαν και οι ακόλουθες αρχές κατάρτισης του 

Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011: 

α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του 

β) τα ποσά που αναγράφονται σε κάθε λογαριασμό βασίζονται σε πραγματικές απογραφές και 

στα πραγματικά ευρήματα 

γ) διενεργήθηκαν εγγραφές τακτοποίησης προκειμένου να απεικονιστούν οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις του Ταμείου 

δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών 

ε)  στον ισολογισμό απεικονίζεται η λογιστικοποίηση όλων όσων περιήλθαν σε γνώση του 

Τμήματος Λογιστηρίου, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα 

στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών 

που αφορούσαν τη χρήση του 2010 

ζ) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται και αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους  

η) η αξία των ακινήτων προσαυξήθηκε με τις δαπάνες που έγιναν μέσα στη χρήση για 

βελτιώσεις και προσθήκες 

θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους. 
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Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη

κτήσεως αξία κτήσεως αξία

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 413.903,82 0,00 413.903,82 413.903,82 0,00 413.903,82

2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις 19.530.596,39 19.225.346,37 305.250,02 19.365.275,51 18.639.428,47 725.847,04

3. Μεταφορικά µέσα 23.946,36 19.385,93 4.560,43 23.946,36 16.991,29 6.955,07

4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 450.240,44 209.686,70 240.553,74 456.934,65 161.992,50 294.942,15

5. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές 3.395.487,57 2.631.592,35 763.895,22 2.734.070,49 2.631.592,35 102.478,14

23.814.174,58 22.086.011,35 1.728.163,23 22.994.130,83 21.450.004,61 1.544.126,22

ΙΙ.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις

1. Λοιπές ασώµ. ακινητ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 7.686,00 3.693,60 3.992,40 6.456,00 1.664,55 4.791,45

2. Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 183.468,72 0,00 183.468,72 183.468,72 0,00 183.468,72

191.154,72 3.693,60 187.461,12 189.924,72 1.664,55 188.260,17

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ) 24.005.329,30 22.089.704,95 1.915.624,35 23.184.055,55 21.451.669,16 1.732.386,39

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Απαιτήσεις

1. Προκαταβολές προσωπικού 72.275,69 52.460,59

 2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια 21.587.962,13 61.081.878,85

3. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια 26.927.773,18 28.090.159,49

4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις µερισµάτων 36.336,35 2.614.926,54

5. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. µερισµάτων 13.421.670,94 13.421.670,94

6. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων 0,00 1.298.024,98

7. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. πολιτ. σύντ. 710.492,51 731.580,18

8. Απαιτήσεις από οφειλές µερισµατούχων 653.190,92 1.125.411,30

9. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από οφειλές µερισµ/χων 710.380,58 2.542.544,11

10. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας µετόχων 5.382.342,15 2.049.978,18

11. Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταµεία (∆.Α.) 24.624.290,02 22.327.928,17

12. Απαιτήσεις από µειώσεις του Ν.4024/11 16.241.072,33 0,00

13. Εγγυήσεις οργανισµών κοινής ωφέλειας 4.184,53 4.184,53

14. ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων-∆ΙΑΣ 101.092.368,75 136.153.271,14

15. Λοιποί χρεώστες 26.252.239,96 26.129.683,56

16. Απαιτήσεις από οφειλόµενα κοινόχρηστα 51.829,56 17.473,87

17. Επισφαλείς χρεώστες 31.787,95 31.787,95

18. Απαιτήσεις από οφειλόµενα µισθώµατα 1.284.339,43 0,00

239.084.536,98 297.672.964,38

ΙΙ.   Χρεόγραφα

1. Μετοχές εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρειών εσωτερικού 55.576.016,89 55.576.016,89

2. Οµολογίες Ελληνικών δανείων 0,01 0,01

3. Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 4.402.054,29 4.402.054,29

4. Μερίδα στο κοινό κεφάλαο Τ .τ Ελλάδος 97.049.027,47 8.396.291,23

5. Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 69.714.139,75 69.714.139,75

226.741.238,41 138.088.502,17

ΙΙΙ.   ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 951,12 160.651,48

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 29.771.315,28 23.999.165,11

29.772.266,40 24.159.816,59

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ) 495.598.041,79 459.921.283,14

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόµενων χρήσεων υπό τακτοποίηση 254.638,12 254.638,12

2. Καταθέσεις µετόχων εισπρακτέες 9.436.377,49 0,00

9.691.015,61 254.638,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ (Α+Β+Γ) 507.204.681,75 461.908.307,65

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τ ΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Χρεωστ. πληροφ/κός λογµός καταθέσεων µετόχων 69.169.081,34 30.668.258,18

2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας 978.900,00 12.516.796,65

3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 676.369,72 568.753,03

4. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συµβάσεων 408.751,44 557.022,21

5. Απαιτήσεις µη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 2,00

71.233.104,50 44.310.832,07

Ποσά κλειόµενης χρήσεως  2011 Ποσά προηγούµενης χρήσεως  2010

Σωρευτικές 

Αποσβέσεις

Σωρευτικές 

Αποσβέσεις

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν    Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν    Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν    Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο    Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν    Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΧΡΗΣΗ   1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε ευρώ)
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Ποσά Ποσά  

κλειόµενης προηγούµενης

χρήσεως  2011 χρήσεως  2010

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 

1. Καταβληµένο 124.826.667,43 124.826.667,43

2. Από διανοµή αποτελεσµάτων αρ.65 Π∆ 422/81 50.006.715,31 16.738.791,76

174.833.382,74 141.565.459,19

ΙΙ.  Αποθεµατικά κεφάλαια

1. Αποθεµατικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων 14.060.619,67 14.060.619,67

2. Αποθεµατικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων 1.224.354,31 0,00

15.284.973,98 14.060.619,67

IΙΙ. Κεφάλαια Μετόχων

1. Καταθέσεις µετόχων 113.489.252,18 235.690.195,00

2. Αποθεµατικό κεφάλαιο από αποτέλεσµα χρήσεως 200.026.861,57 66.955.167,36

313.516.113,75 302.645.362,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙI) 503.634.470,47 458.271.441,22

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Προµηθευτές εσωτερικού 426,91 0,00

2. ∆ικαιούχοι µερισµάτων πληρωτέων 81.165,48 0,00

3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταµεία (∆.Α.) 495.995,74 605.631,15

4. ∆ικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 9.783,33 9.686,43

5. Μισθωτές ακινήτων - ∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων 753.256,22 639.256,22

6. Λοιπές υποχρεώσεις 24.359,60 0,00

7. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.038.682,02 2.157.667,72

8. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 55.913,04 113.995,97

3.459.582,34 3.526.237,49

Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ) 3.459.582,34 3.526.237,49

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 110.628,94 110.628,94

110.628,94 110.628,94

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟ ΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υ (Α+Β+Γ) 507.204.681,75 461.908.307,65

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Πιστωτ. πληροφ/κός λογµός καταθέσεων µετόχων 69.169.081,34 30.668.258,18

2. Καταθέσεις µετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας 978.900,00 12.516.796,65

3. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 676.369,72 568.753,03

4. Κοµιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συµβάσεων 408.751,44 557.022,21

5. Απαιτήσεις µη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 2,00

71.233.104,50 44.310.832,07

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΧΡΗΣΗ   1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Ποσά σε ευρώ)
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3.1.1   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. 

 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

διαχωρισμένες σε ενσώματες και σε ασώματες ακινητοποιήσεις. 

 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

διαχωρισμένων σε απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα. 

 

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς. 

 

Μετά το γενικό σύνολο του ενεργητικού παρατίθενται οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως με 

τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές 

δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν 

αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του παθητικού. 

 

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

1.- ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ   413.903,82 € έναντι ιδίου ποσού της προηγούμενης χρήσης 2010.  

Περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως του οικοπέδου  επί της οδού Δορυλαίου εμβαδού 480,66 τ.μ., 

η υπολειμματική αξία του χαρακτηρισθέντος κοινοχρήστου οικοπέδου επί των οδών 

Δορυλαίου –Λάχητος – Κόκκαλη εμβαδού 5.500 τ.μ., καθώς και η υπολειμματική αξία του 

οικοπέδου Πεδίου Άρεως.  

2.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   19.530.596,39 € έναντι  19.365.275,51 € της χρήσης 

2010. 

Η αξία των κτιρίων αναγράφεται με τη γενόμενη αναπροσαρμογή (σύμφωνα με το Β.Δ. της 14-

11-1956), το κόστος ανέγερσης του κτιρίου της Πλατείας Συντάγματος, την τιμή κτήσεως των 

νέων ακινήτων, την αναπροσαρμογή και τις δαπάνες που έγιναν μεταγενέστερα για 

προσθήκες και διαρρυθμίσεις.  

Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2011 ανήλθε σε 165.320,88 € λόγω βελτιώσεων, 

προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν σε ορισμένα από αυτά.  

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 19.225.346,35 € και η 

αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε 305.250,04 €. 
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3.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   23.946,36  € έναντι ιδίου ποσού στη χρήση του 2010.  

Περιλαμβάνεται η αξία των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας του Ταμείου, επί των οποίων 

έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 19.385,93 € και η αναπόσβεστη αξία 

τους ανέρχεται σε 4.560,43  €. 

4.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   450.240,44 € έναντι 355.972,75 €  της χρήσης του 2010. 

Η διαφορά από 94.167,79 € αφορά την αξία των αγορασθέντων επίπλων και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Περιλαμβάνει την αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 

του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις 209.686,70 €, η δε 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 240.553,74 €. 

Εντός της χρήσης και μετά την επικαιροποίηση του Μητρώου Παγίων και τη διενεργηθείσα 

απόσυρση παγίων προς καταστροφή, διεγράφησαν πάγια συνολικής αξίας 7.792,76 €, η οποία 

βάρυνε ισόποσα τα Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα της χρήσης.   

5- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  3.395.487,57 € έναντι 2.734.070,49 

€ της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει την αξία των ακίνητων που επισκευάζονται.  Η διαφορά από 661.414,08 € 

αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των 

οδών Πινδάρου 2 – Κανάρη. 

Σημειώνουμε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως τα δύο (2) κτίρια επί των οδών 

Πινδάρου 2 – Ακαδημίας – Κανάρη αγοράστηκαν με ένα συμβόλαιο και έκτοτε αποτιμώνται με 

ενιαία αξία. Ομοίως, με ενιαίο τρόπο έχει αναπροσαρμοστεί και η αξία τους. Ως εκ τούτου 

απεικονίζονται στον οικείο λογαριασμό με την ονομασία «Κτιριακό συγκρότημα οδών 

Πινδάρου 2 – Ακαδημίας – Κανάρη (15.11.03.04). 

Επί των ακινήτων αυτών έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις 2.631.592,35 € και η 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 763.895,20 €. 

ΙΙ. AΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

1.- ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  7.686,00 € έναντι   

6.456,00 της χρήσης 2010.  

Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών – λογισμικών προγραμμάτων. Η διαφορά 

από 1.230,00 € αφορά την αξία των αγορασθέντων νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων. 

Έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 3.693,60 € και η αναπόσβεστη αξία 

τους ανέρχεται σε 3.992,40 €. 
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2.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  183.468,72 €, έναντι ιδίου 

ποσού της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής του ποσού που 

καταβλήθηκε μετά την υπογραφή στις 18/6/2008 της σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός 

Πληροφοριακού Συστήματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», στην ανάδοχο 

εταιρεία Singular Logic Integrator A.E.  

 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   72.275,69 € έναντι 52.460,59 € της χρήσης  του 2010. 

Περιλαμβάνεται η προκαταβολή προς το προσωπικό του α΄ 15νθημέρου Ιανουαρίου 2012 που 

καταβλήθηκε το 2011.  

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ   21.587.962,13 € έναντι 61.081.878,85 € της χρήσης  

του 2010.  

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των απαιτήσεων από υπαλληλικά δάνεια που αναμένεται να 

εισπραχθούν το 2012 και το 2013, βάσει αναλυτικής απογραφής.  Στην παρούσα χρήση 

εισπράχθηκε το ποσό των 39.493.916,72 €. 

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  26.972.773,18 € έναντι  

28.090.159,49 € της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια, οι οποίες χρίζουν 

περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της 

απαίτησης. Στην  παρούσα χρήση εισπράχθηκε ποσό 1.162.386,31 €.   

4.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  36.336,35 € έναντι 2.614.926,54 € της 

χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση μερισμάτων που θα εισπραχτούν μέσα στο 2012. 

Στην  παρούσα χρήση εισπράχθηκε  το ποσό των 2.578.590,19  €.   

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  13.361.088,83 

€ έναντι ιδίου πόσου της  χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από προεξόφληση μερισμάτων. Συνεχίζεται 

η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης.   
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6.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  0,00 € έναντι ποσού 

1.298.024,98 € της χρήσης του 2010.  

Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το σύνολο του οφειλομένου ποσού. 

7.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   

710.492,51 € έναντι 731.580,18 € της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων προηγουμένων χρήσεων. 

Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. 

Στην  παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 21.087,57 € .  

8.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ  653.190,92 € έναντι 1.125.411,30 € της 

χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων. Στην  παρούσα χρήση εισπράχθηκε το 

ποσό των  473.220,38 €.   

9.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ  710.380,58 € 

έναντι  2.542.544,11 € της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων  προηγουμένων χρήσεων. Στην  

παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των 1.832.163,53 €. Συνεχίζεται η έρευνα για τον 

προσδιορισμό των οφειλετών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασίας είσπραξης. 

10.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.382.342,15 € έναντι 

2.049.978,18 € της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων.  

11.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  24.624.290,02 

έναντι 22.327.928,17 € της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο 

περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 

2.297.361,85 €.  

12.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011  16.241.072,53 €  έναντι μηδενικού πόσου 

της χρήσης του 2010. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ποσό της μείωσης του μερίσματος, σύμφωνα με τον παραπάνω 

νόμο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, που παρακρατήθηκε από το μέρισμα 

της πρώτης τριμηνίας του 2012.  
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13.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  4.184,53 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 

2010. 

Περιλαμβάνει διάφορες εγγυήσεις που έχει καταβάλλει το Ταμείο προς τους οργανισμούς 

κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.).   

14.- ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΣ 101.062.368,75 € έναντι 

136.151.271,14 € της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει  ποσό ύψους 116.622.091,59 € που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων της 

πρώτης τριμηνίας του 2011. Ποσό 19.531.179,55 € προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 

15.- ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ   26.252.239,96 € έναντι 26.129.683,56 € της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, 

από μη αποδοθέντες πόρους κ.λ.π. Η διαφορά από 122.556,40 € προέρχεται από 

διαπιστωθείσες νέες απαιτήσεις.  

16.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ  51.829,56 € έναντι 17.473,87 € της χρήσης 

του 2010. 

Περιλαμβάνει απαιτήσεις από τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών στους ενοικιαστές 

των κτιρίων Λυκούργου 10 και Πλατείας Συντάγματος, που εισπράττονται το επόμενο 

οικονομικό έτος. 

17.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ   31.787,95 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει απαίτηση που έχει χαρακτηριστεί ως επισφαλής με Απόφαση του Δ.Σ. (αρ. 

49/23-12-2008). Αφορά αδιευκρίνιστο υπόλοιπο του λογαριασμού σχετικά με την πληρωμή 

μερισμάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παραμένει ανοικτός από το 1994. 

18.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ  1.284.339,43 € έναντι μηδενικού ποσού της 

χρήσης  του 2010.  

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα. 

 

ΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

1.- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  55.576.016,89 € 

έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου.   
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2.- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  0,01 €  έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει την υπολειμματική αξία των ομολογιών μιας εταιρείας, που αποκτήθηκαν το 

1938.   

3.- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  4.402.054,29 € έναντι ιδίου ποσού της 

χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως μεριδίων ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  

4.- ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 97.049.027,47 € έναντι 

8.396.291,23 € της  χρήσης του 2010.   

Για την ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, στο λογαριασμό αυτό 

καταγράφεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο 

(Κ.Κ.) του Ν. 2469/1997, μεταφερόμενο από το λογαριασμό «Καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας» της χρήσης 2010.  

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια του Ταμείου 

(«Λογαριασμός διαθεσίμων αρ. 250189-8») που τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΤτΕ, 

σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950, τον ν. 2216/1994 και τον ν. 3586/2007 και επενδύονται σε 

τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν. 2469/1997 

(σχετ. το με αρ. 222/2-8-2012 έγγραφο της ΤτΕ). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της ΤτΕ, «…το Κοινό Κεφάλαιο αποτελεί 

ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους 

συμμετέχοντες σ’ αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (άρθρο 15 παρ. 11 

υποπαρ. β’ ν. 2469/1997). Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται υποχρεωτικά, 

άμεσα και αποκλειστικά, σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. γ’ ν. 

2469/1997)». 

Επίσης, με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η 

συμμετοχή του Κ.Κ. στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού 

χρέους  (PSI), όσον αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο υπό ελληνικό δίκαιο όσο 

και υπό αλλοδαπό (12/3 και 11/4/2012). 

5.- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  69.714.139,75 € έναντι ιδίου ποσού της χρήσης  του 

2010.  

Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και 

κυμαινομένου επιτοκίου. 
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ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 1.- ΤΑΜΕΙΟ    951,12 € έναντι 160.651,48 € της  χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά.  

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ   29.771.315,28  € έναντι  23.999.165,11 €  της 

χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες. 

 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

1.- ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ  254.638,12 € έναντι ιδίου ποσού της 

χρήσης του 2010.   

Περιλαμβάνει τα ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε αντίστοιχο λογαριασμό 

εξόδου  και βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ  9.436.377,49 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης 

του 2010.  

Αφορά καταθέσεις μετόχων του έτους 2011 που εισπράχθηκαν εντός του 2012. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 

1.- ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   69.169.081,34 € 

έναντι 30.668.258,18 € της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που 

μέχρι την 31/12/2011 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος 

και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.  

2.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ   978.900,00 € έναντι 12.516.796,65 € της  

χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση 

προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά 

την 31/12/2010.  

3.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ   676.369,72 € έναντι 568.753,03 € της 

χρήσης του 2010.  

Στο λογαριασμό αντικρίζεται η υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου 

«Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ – ΜΤΠΥ», όπως αναλύεται στον αντίστοιχο πιστωτικό λογαριασμό. 
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4.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  408.751,44 € έναντι 557.022,21 € 

της  χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από 

υπογραφείσες συμβάσεις του Ταμείου με προμηθευτές και αναδόχους έργων.   

5.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ   2,00 € έναντι ιδίου ποσού της 

χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνονται με συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διαφόρους 

οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη 

οριστικοποιηθεί. 

3.1.2   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. 

 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει  τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε:  

 

α) Μετοχικό Κεφάλαιο, που περιλαμβάνει το Καταβεβλημένο και τα ποσά που προέρχονται 

από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981 

 

β) Αποθεματικά Κεφάλαια  αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και 

 

γ) Κεφάλαια Μετόχων, που περιλαμβάνουν τις καταθέσεις των μετόχων και τα ποσά που 

προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 

422/1981. 

 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των Υποχρεώσεων, διαχωρισμένων σε 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.   

 

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού.  

 

Μετά το γενικό σύνολο του παθητικού παρατίθενται οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως, με 

τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές 

δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν 

αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του ενεργητικού.  
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Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.- ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ   124.826.667,43 €, ποσό αμετάβλητο.  

Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2010, 

προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. 

2.- ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/81 50.006.715,31 € έναντι ποσού 

16.738.791,76 € της χρήσης του 2010.  

Η διαφορά από 33.267.923,55 € προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της 

χρήσης.  

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ   14.060.619,67 €, ποσό 

αμετάβλητο. 

Περιλαμβάνει το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81. Δοθέντος ότι το παραπάνω υπόλοιπο του 

λογαριασμού υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων και 

προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε σχηματίστηκε αποθεματικό και το υπόλοιπο παραμένει 

αμετάβλητο. 

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   1.224.354,31 € έναντι 0,00 € τη 

χρήση του 2010. 

Σχηματισμός αποθεματικού από το 20% των προσόδων του Ταμείου από τη διαχείριση – 

εκμετάλλευση των ακινήτων του, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του άρθρου 65 του Π.Δ. 

422/81 και της με αρ. 23/ 6-8-2012 απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. 

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  

1.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ   113.489.252,18 € έναντι 235.690.195,00 € της  χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων – μερισματούχων, όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και 

προηγούμενων χρήσεων και μειωμένα με το σύνολο των καταβληθέντων μερισμάτων.   

2.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 200.026.861,57 € έναντι 

66.955.167,36 € της χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο 80% του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, που προσαυξάνει τα 

κεφάλαια των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981.   
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  426,91 € έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές. 

2.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ   81.165,48 € έναντι μηδενικού ποσού της  χρήσης 

του 2010.  

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς μερισματούχους που δεν εισέπραξαν τα 

μερίσματά τους για διάφορους λόγους. 

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  495.995,74 € έναντι  

605.631,15 € της  χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το  

νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης.  

4.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    9.783,33 € έναντι  9.686,43 € της 

χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει τα παρακρατηθέντα μερίσματα υπέρ ιδιωτών δικαιούχων μετά από δικαστική 

απόφαση για διατροφή ή κατάσχεση, που δεν έχουν αποδοθεί. 

5.- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ   753.256,22 € έναντι 

639.256,22 € της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει το σύνολο των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί από τους μισθωτές των 

ακινήτων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ. 

6.- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   24.359,60 €  έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει το οφειλόμενο ποσό προς το Συνεταιρισμό των Υπαλλήλων του Ταμείου που 

εισπράχθηκε μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). 

7.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ    2.038.682,02 € έναντι 2.157.667,72 € της χρήσης του 

2010.  

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Ταμείου προς το Δημόσιο από την παρακράτηση φόρων 

και τελών από διάφορες πηγές. 

8.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ    55.913,04 € έναντι 113.995,97 € της χρήσης του 2010.   

Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις από κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού του Ταμείου του 

μηνός Δεκεμβρίου 2011 προς το Ι.Κ.Α., το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο Νομικών και τα λοιπά 

Ταμεία.  
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Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

1.- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ   110.628,94 €, ποσό αμετάβλητο.   

Περιλαμβάνει διάφορα έξοδα που δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους.  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

1.- ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ    69.169.081,34 

έναντι 30.668.258,18 € της χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που 

μέχρι την 31/12/11 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος 

και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί.  

2.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ    978.900,00 € έναντι 

12.516.796,65 € της  χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση 

προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά 

την 31/12/2011.  

3.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ   676.369,72 € έναντι 568.753,03 € της 

χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου  προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου 

«Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ – ΜΤΠΥ» από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης 

εκτέλεσής του. 

4.- ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  408.751,44 € έναντι  

557.022,21 € της  χρήσης του 2010.  

Περιλαμβάνει το ύψος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων του Ταμείου 

με προμηθευτές και αναδόχους έργων. 

5.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  2,00 € έναντι ιδίου πόσου της 

χρήσης του 2010. 

Περιλαμβάνονται με τη συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από 

διαφόρους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν 

έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. 
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3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα μέτρα που ελήφθησαν το 2011 έχουν συμβάλλει σημαντικά στην καλυτέρευση της 

οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, όπως άλλωστε προκύπτει από τη σύγκριση των 

οικονομικών μεγεθών των ετών  2010 και 2011 που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση 

εισροών – εκροών και αποτελεσμάτων. 

Η κατάσταση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για την πλήρη κατανόηση της οικονομικής 

κατάστασης του Ταμείου και για τη σύγκριση της εξέλιξης των κεφαλαίων των μετόχων και των 

καταβαλλομένων μερισμάτων στην αρχή και το τέλος κάθε χρήσης (περιόδου). 

Ακόμη παρέχει πλήρη ανάλυση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιηθήκαν από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση της περιουσίας, μετά την αφαίρεση των 

δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας και τέλος απεικονίζει το υπόλοιπο των κεφαλαίων του 

Ταμείου στο τέλος κάθε χρήσης (περιόδου). 

 

 

 

 

σε € %

Ι.  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
124.826.667,43 124.826.667,43 0,00 0,00

20.515.050,43 16.738.791,76 -3.776.258,67 -18,41

14.060.619,67 14.060.619,67 0,00 0,00

245.025.490,78 235.690.195,00 -9.335.295,78 -3,81

82.060.201,73 66.955.167,36 -15.105.034,37 -18,41

486.488.030,04 486.488.030,04 458.271.441,22 458.271.441,22 -28.216.588,82 -5,80

44.466.933,31 42.354.533,08 -2.112.400,23 -4,75

1. 530.954.963,35 530.954.963,35 500.625.974,30 500.625.974,30 -30.328.989,05 -5,71

2. 420.196.627,28 350.778.229,82 -69.418.397,46 -16,52

576.574.108,53 531.574.778,05

- -16.241.072,33

3. 576.574.108,53 576.574.108,53 515.333.705,72 515.333.705,72 -61.240.402,81 -10,62

4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ -156.377.481,25 -156.377.481,25 -164.555.475,90 -164.555.475,90 -8.177.994,65 5,23

5. 374.577.482,10 336.070.498,40 -38.506.983,70 -10,28

ΙΙ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

7.339.485,82 7.524.056,26 184.570,44 2,51

5.884.696,00 5.828.940,69 -55.755,31 -0,95

4.105.972,54 3.322.896,41 -783.076,13 -19,07

1. 17.330.154,36 17.330.154,36 16.675.893,36 16.675.893,36 -654.261,00 -3,78

5.009.600,04 4.557.203,74 -452.396,30 -9,03

128.333,31 135.833,38 7.500,07 5,84

1.427.586,21 516.392,90 -911.193,31 -63,83

519,66 22,00 -497,66 -95,77

134.918,12 178.916,56 43.998,44 32,61

55.944,96 77.409,06 21.464,10 38,37

1.532.986,80 653.967,92 -879.018,88 -57,34

10.000,00 8.000,00 -2.000,00 -20,00

0,00  7.792,76 7.792,76 -

2. 8.299.889,10 8.299.889,10 6.135.538,32 6.135.538,32 -2.164.350,78 -26,08

3. 9.030.265,26 10.540.355,04 1.510.089,78 16,72

4. 74.474.625,75 157.023.617,03 82.548.991,28 110,84

189.068,11 0,00 -189.068,11 -100,00

74.663.693,86 157.023.617,03 82.359.923,17 110,31

5. 83.693.959,12 167.563.972,07 83.870.012,95 100,21

6. 458.271.441,22 503.634.470,47 45.363.029,25 9,90

ΠΛΕΟΝ

Κατάσταση Εισροών - Εκροών και Αποτελεσμάτων (σε €) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταβολές

1/1/ - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2011

(40.10) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(41.04) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ Μ.Κ.(αρθ.65 Π.Δ. 422/81)

(41.04) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

(40.90) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(41.00) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(40.90.09) ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(40.90.13) ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Ι) 

 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(40.90.01) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΛΕΟΝ

(40.90.02) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΙΟΝ

(67) ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

(76.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(76.01) ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ

(60) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(61) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

(62) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

(63) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

(64) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

(65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

(66) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(75.00) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 

(86) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ Ι & ΙΙ)

(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

(80.00) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΕΟΝ

(72) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

(81) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

Ι.1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  

Τα κεφάλαια του Ταμείου την 1/1/2011 ανέρχονταν σε 458.271.441,22 €. Με την προσθήκη 

42.354.533,08 € καταθέσεων μετόχων παρελθόντων ετών τα συνολικά κεφάλαια ανήλθαν σε 

500.625.974,30 € έναντι  530.954.963,35 € του 2010 και είναι μειωμένα κατά 30.328.989,05 € 

ή  5,71 %. 

 

Ι.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Οι καταθέσεις των μετόχων για την περίοδο 1/1 - 31/12/2011 ανήλθαν σε 350.778.229,82 € 

έναντι 420.196.627,28 € της ίδιας περιόδου του 2010, μειώθηκαν δηλαδή κατά 69.418.397,46 

€ ή 16,52 %. 

Η μείωση οφείλεται στη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού μετόχων που έπαψαν να  

εισφέρουν στα κεφάλαια του Ταμείου. 

 

Ι.3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Τα καταβληθέντα μερίσματα στους μερισματούχους την περίοδο 1/1 - 31/12/2011, μετά τις 

μειώσεις του Ν. 4024/2011, ανήλθαν σε 515.333.705,72 € έναντι 576.574.108,53 € της ιδίας 

περιόδου του 2010, καταβληθήκαν δηλαδή λιγότερα μερίσματα κατά 61.240.402,81 € ή 10,62 

%. 

Η μείωση των καταβληθέντων μερισμάτων οφείλεται τόσο στην εφαρμογή του Ν.4024/2011 

(μείωση μερισμάτων κατά 20 % & 50% κατά περίπτωση) όσο και στους αυστηρούς ελέγχους 

που καθιερώθηκαν (διαζευγμένες, αναθεωρήσεις, αναγνωρίσεις, θανόντες κλπ.). 

 

Ι.4 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Το έλλειμμα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβληθέντων μερισμάτων την 

περίοδο 1/1 - 31/12/2011 ανήλθε σε 164.555.475,90 € έναντι 156.377.481,25 € της ίδιας 

περιόδου του 2010 , αυξήθηκε δηλαδή κατά 8.177.994,65 € ή 5,23 %. 

 

Ι.5  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ  

Το υπόλοιπο των κεφαλαίων του Ταμείου με την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων και 

την αφαίρεση των κεφαλαίων για την πληρωμή των μερισμάτων διαμορφώθηκε στις 

31/12/2011 σε 336.070.498,40 € έναντι 374.577.482,10 € την 31/12/2010. Μειώθηκαν δηλαδή 

τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου κατά  38.506.983,70 € ή 10,28 %.  
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ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  

 

ΙΙ.1 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Τα συνολικά έσοδα από τις προσόδους των ακίνητων, τα έσοδα από τους τόκους των 

κεφαλαίων, τα τοκομερίδια των ομολογιών και τα μερίσματα από τις μετοχές του 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων ανήλθαν σε 16.675.893,36 € έναντι 17.330.154,36 € του 2010, 

μειώθηκαν δηλαδή κατά 654.261,00 € ή 3,78 %. 

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τους τόκους των κεφαλαίων, από τα 

τοκομερίδια και τα μερίσματα των μετοχών του χαρτοφυλακίου. 

ΙΙ.2 ΔΑΠΑΝΕΣ  

Οι δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ανήλθαν σε 6.135.538,32 € έναντι 8.299.889,10 € του 

2010 και είναι μειωμένες κατά 2.164.350,78 € ή 26,08 %. 

Η μείωση οφείλεται στη μείωση των αποδοχών των υπάλληλων, στην προσπάθεια που 

καταβλήθηκε για τη μείωση των υπολοίπων λειτουργικών δαπανών του Ταμείου και στις 

μειωμένες αποσβέσεις που πραγματοποιήθηκαν την παρούσα χρήση λόγω εξάντλησης του 

σχετικού ορίου. 

ΙΙ.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Το αποτέλεσμα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταμείου για το 2011 ανήλθε σε 

10.540.355,04 € έναντι 9.030.265,11 € του 2010. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση κατά 1.510.089,78 € ή 16,72 %.  

Η αύξηση των αποτελεσμάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλεται στις 

σημαντικές μειώσεις των λειτουργικών δαπανών. 

ΙΙ.4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

Τα έσοδα από τους κοινωνικούς πόρους ανήλθαν το 2011 στο ποσό των 157.023.617,03 € 

έναντι 74.474.625,75 € του 2010, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 82.548.991,28 € ή 110,84 %. 

Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται με τους έλεγχους που 

έχουν καθιερωθεί από τα αρμόδια τμήματα, τα συνεργεία εξωτερικών ελέγχων και με τη 

συνεχή ενημέρωση των υπολόγων εκκαθαριστών. 

ΙΙ.5  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  

Τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 167.563.972,07 € έναντι 83.693.959,12 € 

της χρήσης του 2010 και είναι αυξημένα κατά 83.870.012,95 € ή 100,21 %. 

ΙΙ.6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

Με την προσθήκη των καθαρών αποτελεσμάτων από 167.563.972,07 € τα κεφάλαια του 

Ταμείου στις 31/12/2011 διαμορφώθηκαν σε 503.634.470,47 € έναντι 458.271.441,22 € του 

2010 και είναι αυξημένα  κατά 45.363.029,25 € ή 9,90 %. 
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3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

χρήσεως 2011 χρήσεως 2010

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 167.563.972,07 83.693.959,12

Η διάθεση των καθαρών αποτελεσµάτων (άρθρο 65 παρ.3 & 4 Π.∆. 422/81) γίνεται ως εξής:

1. Αποθεµατικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων 1.224.354,31 0,00

2. Αποθεµατικό κεφάλαιο απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων 0,00 0,00

3. Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 (20% επι τελικού καθαρού αποτελέσµατος) 33.267.923,55 16.738.791,76

4. Αποθεµατικό κεφάλαιο από αποτέλεσµα χρήσεως

 (80% επι τελικού καθαρού αποτελέσµατος) 133.071.694,21 66.955.167,36

167.563.972,07 83.693.959,12Σύνολο

 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 65 του Π.Δ. 422/1981, το προκύπτον 

καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης διανέμεται ως εξής: 

1.- Για προσαύξηση του «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» ποσό 

1.224.354,31 €, έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης 2010. 

2.- Για «Αποθεματικό κεφάλαιο για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». 

Δοθέντος ότι το παραπάνω υπόλοιπο του λογαριασμού υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου 

των χορηγηθέντων δανείων και προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε σχηματίστηκε αποθεματικό 

κεφάλαιο τόσο κατά την παρούσα όσο και κατά την προηγούμενη χρήση. 

3.- «Υπόλοιπο κερδών εις πίστωση Μετοχικού Κεφαλαίου» 33.267.923,55 €, έναντι 

16.738.791,76 € της χρήσης 2010. 

Αντιστοιχεί στο 20% του τελικού καθαρού αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 

1.224.354,31 € για σχηματισμό «Αποθεματικού κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων», το οποίο 

προσαυξάνει ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου. 

4.- «Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτελέσματα χρήσεως» 133.071.694,21 € έναντι 

66.955.167,36 € της χρήσης του 2010. 

Σε αύξηση των Κεφαλαίων των Μετόχων αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% του τελικού καθαρού 

αποτελέσματος, μετά την αφαίρεση ποσού 1.224.354,31 € για σχηματισμό «Αποθεματικού 

κεφαλαίου για απόσβεση ακινήτων» και ποσού 33.267.923,55 € που προσαύξησε το Μετοχικό 

Κεφάλαιο του Ταμείου. 
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4 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 – 2015  

 

Η Διοίκηση του Ταμείου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις χιλιάδες των μετόχων των  

μερισματούχων και στις οικογένειές τους, κατήρτισε το παρακάτω πρόγραμμα δράσης για την 

τριετία 2012 – 2015. 

Οι στόχοι του προγράμματος δράσης της τριετίας 2012 – 2015 είναι: 

1. η εξασφάλιση της βιωσιμότητας  

2. η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, με την εδραίωση των όσων έχουν γίνει μέχρι 

σήμερα χωρίς καμία παρέκκλιση, παραμένοντας πιστά στους διαρκείς στρατηγικούς 

στόχους που έχουν καθοριστεί  

3. η ρευστοποίηση των απαιτήσεων προκειμένου το Ταμείο να αποκτήσει την αναγκαία 

ρευστότητα για την πληρωμή των μερισμάτων και τέλος 

4. η ενίσχυση του Ταμείου με πρόσθετες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, για 

να εξοφληθούν υποχρεώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί ως ληξιπρόθεσμες. 

 

4.1 Η  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ   

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το Ταμείο παραμείνει πιστό 

στον προορισμό και την αποστολή του. 

Κύριες αιτίες  της διεύρυνσης  της απόκλισης εισροών και εκροών είναι ότι τα καταβαλλόμενα 

μερίσματα είναι μεγαλύτερα από την ανταποδοτικότητα των καταθέσεων των μετοχών και 

ακόμα το γεγονός ότι οι εισπράξεις από τις καταθέσεις των μετόχων θα μειώνονται, ενώ 

αντίθετα οι πληρωμές για μερίσματα συνεχώς θα αυξάνονται. 

Ο νέος οργανισμός, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και η οργάνωση των 

οικονομικών υπηρεσιών με την εισαγωγή της διοικητικής λογιστικής διπλογραφικού 

συστήματος, επιτρέπουν στη Διοίκηση και στους εργαζομένους να κατανοούν την οικονομική 

κατάσταση του Ταμείου, ώστε να είναι σε  θέση να λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις. 

Επιτρέπουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εισροών και των εκροών έτσι ώστε να 

διασφαλίζονται τα έσοδα  από τους πόρους επί των δαπανών, τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των 

δανείων, αλλά κυρίως επιτρέπουν τη διασφάλιση των καταθέσεων των μετόχων ώστε τα 

χορηγούμενα μερίσματα να είναι ανάλογα των καταθέσεων αυτών. 

Για να μπορέσουμε  να ανταποκριθούμε στις πληρωμές των μερισμάτων και να αναχαιτίσουμε 

την απόκλιση, με στόχο τη σύγκλιση των εισροών και των εκροών, θα πρέπει να αυξήσουμε τις 

εισροές και να μειώσουμε τις εκροές. 
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4.1.1  ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ  

Η αύξηση των εισροών μπορεί να προέλθει από την αύξηση των καταθέσεων των μετόχων, 

των εσόδων από τους πόρους επί των δαπανών και των εσόδων από την αξιοποίηση της 

περιουσίας. 

 

4.1.1.1  ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   

Η αύξηση από τις καταθέσεις των μετόχων μπορεί να προέλθει από διόρθωση τυχόν 

εσφαλμένων αποδόσεων από τους υπόλογους εκκαθαριστές μισθοδοσίας και από την αύξηση 

της μηνιαίας κράτησης. 

Με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών έχει εξασφαλιστεί η σίγουρη είσπραξη των καταθέσεων των 

μετόχων. Παράλληλα, τόσο με τον έλεγχο που πραγματοποιεί το Τμήμα Παρακολούθησης 

Καταθέσεων Μετόχων στα στοιχεία της Ε.Α.Π., όσο και με τους συμβουλευτικούς έλεγχους 

που πραγματοποιούνται στις διάφορες υπηρεσίες από το Τμήμα Ελεγκτών, διαπιστώνονται  

διάφορες παραλείψεις στην απόδοση των καταθέσεων και διορθώνονται. 

Ικανοποιητική αύξηση στις εισροές του Ταμείου από τις καταθέσεις θα αποτελούσε η κατά μία 

(1) ποσοστιαία μονάδα αύξηση της κράτησης από 4 % σε 5%. Τα αναμενόμενα έσοδα από την 

αύξηση εκτιμώνται σε 30 – 35  εκ. € ετησίως. 

Λαμβάνοντας  όμως υπόψη τις απώλειες  στα εισοδήματα των  μετόχων, καθώς και το γεγονός 

πως η κύρια αιτία της δημιουργίας των ελλειμμάτων  του Ταμείου είναι ότι τα καταβαλλόμενα 

μερίσματα είναι μεγαλύτερα από την ανταποδοτικότητα των καταθέσεων, φρονούμε ότι δεν 

θα πρέπει οι μέτοχοι να αναλάβουν το βάρος της κάλυψης των ελλειμμάτων.   

 

4.1.1.2  ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

Είναι άκρως εντυπωσιακά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα που έχουμε από τον έλεγχο των 

εσόδων από τους πόρους επί των δαπανών. Όπως προκύπτει από την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ – 

ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, το 2011 εισπράξαμε 82.548.991,28 € περισσότερα σε 

σύγκριση με το 2010, αυξήθηκαν δηλ. κατά 110,84%. 

Η εντατικοποίηση των συμβουλευτικών ελέγχων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για το 

Ταμείο. 
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4.1.1.3  ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Όπως προκύπτει από την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ τα έσοδα του 

Ταμείου από την κατηγορία αυτή δεν είναι σημαντικά και δεν μπορούν να συμβάλουν 

αποφασιστικά στην αύξηση των εσόδων του Ταμείου. 

Μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών από περίπου 6,1 εκ. €, η συμμετοχή  τους στα 

έσοδα του Ταμείου ανέρχονται μόλις σε 10,5  εκ. €.  

Η αύξηση των εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας προέρχεται από τη μείωση των 

λειτουργικών δαπανών και κυρίως των δαπανών μισθοδοσίας, λόγω μείωσης των αποδοχών 

των υπαλλήλων. 

4.1.2  ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΡΟΩΝ  

Η μείωση των εκροών μπορεί να προέλθει από την πιστή εφαρμογή στον προορισμό και την 

αποστολή, το συνεχή έλεγχο των εκδιδομένων αποφάσεων απονομής μερίσματος, την 

επανεξέταση όλων των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, την αναπροσαρμογή των διατάσεων 

του Π.Δ. 422/81 και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών. 

4.1.2.1  ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η δημιουργία των ελλειμμάτων οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι τα καταβαλλόμενα  

μερίσματα είναι μεγαλύτερα από αυτά που αναλογούν στις καταθέσεις, λόγω του τρόπου 

υπολογισμού και του Συντελεστή Προσαρμογής (Σ) που περιλαμβάνεται στο νόμο. 

Η αναλογιστική μελέτη που έγινε υπό την εποπτεία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής   

επεσήμανε ότι το καταβαλλόμενο μέρισμα, τόσο για τους ήδη μερισματούχους όσο και για 

τους νέους, θα πρέπει να μειωθεί κατά 31,6 % με βάση το Αντικειμενικό σενάριο και κατά 

31,5% με βάση το Συντηρητικό σενάριο, γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα για το 

Ταμείο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, της διόρθωσης δηλαδή των καταβαλλόμενων μερισμάτων ώστε να 

μην δημιουργούν ελλείμματα και να μην είναι σε βάρος των μετόχων, καθιερώθηκε νέος 

τρόπος υπολογισμού του μερίσματος με το Ν. 4052/2012. 

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος καθιερώνει, όπως αναλύθηκε, την αναλογικότητα 

καταθέσεων / μερισμάτων. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νόμου δεν έχουν ακόμη επηρεάσει την  

οικονομική κατάσταση του Ταμείου, γιατί η εφαρμογή του θα γίνει για τις αιτήσεις που 

αφορούν μερίσματα από το Νοέμβριο του 2011  και μετά. Εκτιμάται ότι η ωφέλεια για το 2012 

θα ανέλθει σε 25 – 30 εκ. €.  



66 

Για την πλήρη διόρθωση του υπολογισμού των καταβαλλόμενων μερισμάτων είναι 

απαραίτητο να διορθωθεί ο Συντελεστής Προσαρμογής (Σ) προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

αναλογικότητα καταθέσεων /μερισμάτων.  

Η μείωση 20% & 50% που έγινε με το Ν. 4024/11 δεν είναι αρκετή να εξασφαλίσει την 

ανταποδοτικότητα μεταξύ των καταθέσεων των μετόχων και των καταβαλλομένων 

μερισμάτων. 

Στόχος του προγράμματος δράσης είναι η διόρθωση του συντελεστή γιατί η επιβίωση του 

Ταμείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν. 

Το Ταμείο έχει υποχρέωση να σχηματίσει αποθεματικά κεφάλαια που θα είναι ικανά να 

εξασφαλίσουν το μέρισμα των σημερινών μετόχων. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει τόσο από τη  

βασική καταστατική του διάταξη (άρθρο 2 Π.Δ. 422/81), όσο και από τον πρόσφατο Ν. 

3863/2010 που καθιερώνει όπως ο υπολογισμός του μερίσματος είναι ανάλογος των 

καταθέσεων. 

4.1.2.2  ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ   

Καθιερώνεται ο συνεχής έλεγχος των εκδιδομένων αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

λάθη.  

4.1.2.3  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  

Από την επανεξέταση των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν έχουν μειωθεί τα 

καταβαλλόμενα μερίσματα σε αρκετές περιπτώσεις (διαζευγμένες,  αναθεωρήσεις, χορήγηση 

δανείου για αναγνώριση, αναστολή θανόντων κλπ.).  

Εκτιμάται ότι  υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για μειώσεις, όπως είναι η διακοπή 

εφαρμογής της διαδοχικής ασφάλισης που επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά του Ταμείου.  

4.1.2.4  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. 422/81 

Είχε εγκριθεί από το Δ.Σ. σχέδιο νόμου για την αναπροσαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 

422/81, προκειμένου να εναρμονισθούν με τη διαρκώς εξελισσόμενη συνταξιοδοτική 

νομοθεσία που ισχύει για το Δημόσιο και να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες και 

απαιτήσεις της βιωσιμότητας του Ταμείου. 

Επίσης, είχαν θεσπιστεί διατάξεις για να αντιμετωπιστούν θέματα που δεν καλύπτονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία και τέλος είχαν αναδιατυπωθεί διατάξεις οι οποίες είναι 

απηρχαιωμένες και ελλιπείς, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα ερμηνείας κατά την 

εφαρμογή τους. 

Όμως η ψήφιση των προσφάτων νόμων 3833/11,3845/10, 3863/10 και 3865/10 δεν 

επέτρεψαν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας από όλους τους αρμόδιους φορείς των 

διατάξεων που είχαν προετοιμαστεί. 
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Λόγω των αλλαγών που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία κρίθηκε απαραίτητο να 

επεξεργαστούν στο σύνολό τους οι προς τροποποίηση διατάξεις προκειμένου να 

προσαρμοστούν προς την νέα Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία, ώστε να 

διασφαλίζουν την ανταποδοτικότητα καταθέσεων – μερισμάτων, να αναδιατυπωθούν  

απαρχαιωμένες διατάξεις που αίρουν προβλήματα ερμηνείας και οδηγούν σε μακροχρόνιες 

δικαστικές εμπλοκές.  

Στόχος της τροποποίησης του Π.Δ. έκτος των άλλων είναι και η οικονομική θωράκιση του 

ταμείου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ.422/81 και η σχετική 

αιτιολογική έκθεση έχουν ολοκληρωθεί. Μετά την έγκριση από το Δ.Σ. θα υποβληθεί στο  

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να κατατεθεί προς 

ψήφιση στη Βουλή. Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για το Ταμείο από την αναπροσαρμογή 

των διατάξεων εκτιμάται σε 80 εκ. €. 

 

 4.1.2.5 ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Όπως προκύπτει από την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, οι δαπάνες 

διοικήσεως και λειτουργίας δεν είναι σημαντικές και ικανές να συμβάλλουν αποφασιστικά 

στην αύξηση των εσόδων του Ταμείου, αφού έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για περαιτέρω 

μείωσή τους (το μεγαλύτερο μέρος είναι δαπάνες μισθοδοσίας και οι υπόλοιπες είναι 

ανελαστικές). 
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4.2 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία έχει σα στόχο την εδραίωση και την καθιέρωση των 

αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2005 μέχρι σήμερα, την αναδιοργάνωση των 

τμημάτων με βάση το άρθρο 35 του Ν. 4024/2011, την αναδιοργάνωση των οικονομικών 

υπηρεσιών και του λογιστηρίου και την αναγκαία προσαρμογή του πληροφοριακού 

συστήματος λόγω των αλλαγών που έγιναν στη νομοθεσία. 

4.2.1 ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Η εδραίωση και η καθιέρωση της νέας  φιλοσοφίας  που διέπει τη δομή και λειτουργία του 

«ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» και των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί απαιτούν μεγάλη 

προσπάθεια από τη Διοίκηση και τους Εργαζόμενους, γιατί πρέπει να ξεριζωθούν εδραιωμένες 

πεποιθήσεις, αντιλήψεις και συνήθειες πολλών ετών. 

Για την υποβοήθηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, το Τμήμα 

Ποιότητας Αποδοτικότητας και Απλούστευσης Διαδικασιών, με το Γραφείο Εσωτερικού 

Ελέγχου, έχει αναλάβει το βάρος της καθημερινής παρακολούθησης της λειτουργίας των 

Τμημάτων και παρεμβαίνει συμβουλευτικά όπου παρατηρούνται αποκλίσεις.  

 

4.2.2  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡ. 35 ΤΟΥ Ν. 4024/2011  

Το Μ.Τ.Π.Υ., σαν αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας και σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου, προέβη στην αυτοδίκαιη κατάργηση των 

κενών οργανικών θέσεων του μονίμου προσωπικού του που δεν υπερβαίνουν ανά κατηγορία, 

κλάδο και ειδικότητα το 60% των προβλεπόμενων από τον Οργανισμό του Ταμείου θέσεων, οι 

οποίες ανέρχονται σε 55. Παράλληλα αναμένεται η έκδοση Κ.Υ.Α. για τον προσδιορισμό του 

αριθμού των κενών οργανικών θέσεων που θα καταργηθούν, οι οποίες υπερβαίνουν ανά 

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα το 60% και ανέρχονται σε 40.  

Μετά από τα παραπάνω, οι οργανικές θέσεις του τακτικού – μόνιμου προσωπικού του 

Μ.Τ.Π.Υ. που σήμερα είναι 170, αν καταργηθούν και οι ανωτέρω 40 θα ανέρχονται σε 130. Οι 

θέσεις αυτές μόλις που θα  επαρκούν για την επίτευξη του σκοπού του Μ.Τ.Π.Υ.  

Επανεξετάζοντας την οργανωτική διάρθρωση του Ταμείου μπορούν να επιτευχθούν οριακά οι 

εξής οργανωτικές παρεμβάσεις :   

 

Α. Στη Διεύθυνση Διοικητικού μπορεί  να  καταργηθεί το Τμήμα Οικονομικού και ένα μέρος 

των αρμοδιοτήτων του να μεταφερθεί στο Τμήμα Προσωπικού και ένα άλλο μέρος να 

μεταφερθεί στο Τμήμα Λογιστηρίου.  
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Β. Στη Διεύθυνση Ασφαλισμένων μπορεί το Τμήμα Μεταβολών Μερίσματος να μεταφερθεί 

στο Τμήμα Κανονισμού Μερίσματος και να μετονομαστεί σε «Τμήμα Κανονισμού και 

Μεταβολών Μερίσματος». 

Γ. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας μπορεί οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης 

Διαθεσίμων – Χαρτοφυλακίου που αφορούν την παρακολούθηση των τραπεζικών 

λογαριασμών να μεταφερθούν στο Λογιστήριο και οι αρμοδιότητες που αφορούν στη 

διαχείριση της κινητής περιουσίας να μεταφερθούν στο Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας, το οποίο θα μετονομαστεί σε «Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης 

Περιουσίας».    

Με τις παραπάνω οργανωτικές παρεμβάσεις επιτυγχάνεται μείωση 3 τμημάτων. Έτσι 

ικανοποιείται το πνεύμα του νομοθέτη για την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και 

την ανακατανομή οργανικών θέσεων,  χωρίς να αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του Οργανισμού 

λειτουργίας, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματική και λειτουργική δομή, που στοχεύει στην 

καθιέρωση της νέας φιλοσοφίας και της νέας κουλτούρας για το Ταμείο, με επίκεντρο αυτής 

τους μετόχους και τους μερισματούχους. 

Μετά τις παραπάνω οργανωτικές παρεμβάσεις παραμένουν 3 Διευθύνσεις και μειώνονται τα 

τμήματα κατά 3, από 21 σε 18. 

Το νέο οργανόγραμμα θα έχει ως εξής: 
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4.2.3  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

Επανεξετάζοντας την οργανωτική δομή του Ταμείου είναι απαραίτητο να αναδιοργανωθούν εκ 

νέου οι οικονομικές υπηρεσίες και το Λογιστήριο με βάση τα νέα δεδομένα και κυρίως με 

βάση την υποχρέωση της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και της συνεχούς 

παρακολούθησης καταγραφής και ενημέρωσης του εποπτεύοντος Υπουργείου με τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, για να παρέχονται υπεύθυνα από μια πηγή οι πληροφορίες. 

Το Τμήμα Λογιστηρίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω διακεκριμένα γραφεία:  

Α) Γραφείο μισθοδοσίας προσωπικού   

Β) Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών  

Γ) Γραφείο εκτέλεσης προϋπολογισμού  

Δ) Γραφείο συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών  
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Ε) Γραφείο προμηθειών και διαχείρισης   

ΣΤ) Γραφείο απολογισμών, στατιστικής και σύνταξης προϋπολογισμού. 

  

4.2.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Πολλές από τις εφαρμογές που αναπτύχτηκαν στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

(ΟΠΣ), λόγω των αλλαγών που έγιναν στη νομοθεσία αλλά κυρίως λόγω των διαπιστώσεων 

που έγιναν κατά  την εφαρμογή, επιβάλλεται να διορθωθούν και να συμπληρωθούν, έτσι ώστε 

να γίνει πιο αποτελεσματικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να αναδείξουν την 

εργασία τους, αλλά και να εκμεταλλευτούν τον πλούτο των πληροφοριών  που παρέχει το νέο 

ΟΠΣ. 

 

4.3 Η ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Η ρευστοποίηση  των απαιτήσεων έχει σα στόχο να συμβάλει στην απόκτηση της αναγκαίας 

ρευστότητας από το Ταμείο, μέχρις ότου αποδώσουν οι άλλοι στόχοι του προγράμματος 

δράσης.  

Το Ταμείο έχει στο ενεργητικό του καταγεγραμμένες  σημαντικές απαιτήσεις που προέρχονται 

από τα χορηγηθέντα δάνεια, από προεξοφλήσεις συντάξεων και μερισμάτων, από διάφορους 

οργανισμούς που δεν έχουν αποδώσει σωστά τις καταθέσεις των μετόχων και τους πόρους επί 

των δαπανών, από άλλα ασφαλιστικά ταμεία λόγω εφαρμογής της διαδοχικής ασφάλισης  και 

από τα διάφορα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.   

 

4.4 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     

Ο τέταρτος στόχος  του προγράμματος δράσης είναι να εκμεταλλευτεί το Ταμείο την ισχύουσα 

νομοθεσία ώστε να υποβάλλει αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του.  Το Ταμείο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

και η οργάνωση των οικονομικών του υπηρεσιών του επιτρέπει να υποβάλλει την αίτηση 

αυτή. 

 Οι προϋποθέσεις που τίθενται για την υποβολή της αίτησης είναι ότι το Ταμείο:  

1. θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη σωρεύονται νέες υποχρεώσεις    

2. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του μητρώου δεσμεύσεων 

3. θα χρησιμοποιήσει την έκτακτη επιχορήγηση αποκλειστικά  και μόνο για την  πληρωμή 

των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην αίτηση και τέλος  
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4. θα αποστείλει βεβαίωση στο Γ.Λ.Κ. ότι το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την εξόφληση των υποχρεώσεων που 

περιγράφονται. 

Η Διοίκηση του Ταμείου, με πλήρη αίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνει, δεσμεύεται  ότι 

έχει λάβει και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη σωρεύονται νέες υποχρεώσεις.  

Η  ευκαιρία που μας παρέχεται με την έκτακτη επιχορήγηση, σε συνδυασμό με τη μείωση του 

μερίσματος κατά  20%  και 50% που έγινε με το Ν. 4024/2011 και τα μέτρα που έχουμε λάβει  

και λαμβάνουμε, διορθώνει τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν στον τρόπο υπολογισμού 

και απονομής του μερίσματος. 

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από το Υπουργείο, μετά την εξέταση των προϋποθέσεων που 

τίθενται, στην κυριολεξία το Ταμείο θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Είναι σίγουρο ότι με όσα αναλύθηκαν παραπάνω το Ταμείο έχει παρόν και μέλλον.  

Η  Διοίκηση και οι εργαζόμενοι έχουμε πλήρη γνώση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει 

απέναντι στους χιλιάδες μετόχους και μερισματούχους, γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε απλοί 

δημόσιοι υπάλληλοι που μας έχει αναθέσει η πολιτεία τη διεκπεραίωση κάποιων εργασιών. 

Είμαστε διαχειριστές αλλότριας περιουσίας, είμαστε θεματοφύλακες της αναγκαστικής 

αποταμίευσης των μετόχων που μας εμπιστεύονται το υστέρημά τους. 

Οι  ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες και απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα, κυρίως δε απαιτούν 

απόλυτη γνώση του αντικείμενου των εργασιών του Ταμείου και απόλυτη προσήλωση στην 

τήρηση των καταστατικών του διατάξεων χωρίς καμιά παρέκκλιση για οποιανδήποτε αιτία. 

Η συμβολή όλων μας, Διοίκησης και εργαζομένων, στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική και 

καθοριστική. 

Στόχος της Διοίκησης μας είναι η διαφύλαξη του έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει 

να μείνουμε προσηλωμένοι στην πιστή τήρηση του σκοπού και της αποστολής του Ταμείου. 

Η Ιστορία μας διδάσκει ότι το Ταμείο μπήκε σε περιπέτειες, κάθε φορά που παραβίαζε το 

σκοπό και την αποστολή  του. 

Από εμάς εξαρτάται η πίστη εφαρμογή των καταστατικών του διατάξεων. 

Από εμάς εξαρτάται αν το Ταμείο θα συνεχίσει να υπάρχει. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν 

εμείς, Διοίκηση κι εργαζόμενοι, μεταβιβάζουμε την πείρα και τη γνώση μας για το Ταμείο, όχι 

μόνο για την εκτέλεση των εργασιών, αλλά κυρίως για το σκοπό και την αποστολή του. 
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5 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ  Μ.Τ.Π.Υ . 

 

Το Μ.Τ.Π.Υ από το 1867 που ιδρύθηκε έχει  πλήρη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης. 

Στα 145 χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει και έχει να επιδείξει σειρά δράσεων που έχουν 

σαν επίκεντρο, όχι μόνο  τα μέλη του αλλά το σύνολο της κοινωνίας, καταδεικνύοντας έτσι το 

αίσθημα ευθύνης που έχει απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι μερισματούχοι του Ταμείου πάντοτε συμμετέχουν, συνεισφέρουν και συμβάλουν μέσα στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων τους  προς το κοινωνικό σύνολο όπου αυτό απαιτείται, όπως τώρα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 με την Ειδική Εισφορά 

Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. 

Το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν μένει απαθές στις αλλαγές 

που συντελούνται στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Για τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους στο Ταμείο η κοινωνική ευθύνη αποτελεί στρατηγική 

επιλογή και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητά του. 

Τα πλαίσια των δράσεων που έχουμε αναπτύξει κινούνται στους παρακάτω άξονες: 

1. Ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με γνώμονα τη διαφάνεια, την 

αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη  

2. Επένδυση στη γνώση  

3. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας  

4. Προστασία στο περιβάλλον  

5. Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού  

6. Ενίσχυση της γνώσης.  

 

 

5.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  

Η καθιέρωση της κατάρτισης και δημοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης εδραιώνει την 

αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη από όλους τους κοινωνικούς φορείς προς το Ταμείο. 

 

5.2 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ  

Η Διοίκηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση του προσωπικού. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ενημερώνει όλο το προσωπικό τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο, για τα 

προγράμματα, τους στόχους και τις δράσεις που αναλήφθηκαν, καθώς και για την εξέλιξη της 

οικονομικής κατάστασης του Ταμείου. 
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Ο εσωτερικός διαδικτυακός χώρος ενημέρωσης (intranet) αποτελεί ένα καθημερινό χρήσιμο 

εργαλείο για το προσωπικό:  

• γιατί παρέχει πλήρη ενημέρωση για τις δραστηριότητες της διοίκησης και κάθε 

διεύθυνσης και τμήματος 

• γιατί βοηθά στη βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας από όλους τους υπαλλήλους 

του Ταμείου και τέλος  

• γιατί συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης.  

 

 

5.3 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ  

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του 

προσωπικού, η οποία αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης του Ταμείου. 

Στόχος της Διοίκησης είναι όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

ένα τουλάχιστον επιμορφωτικό σεμινάριο το χρόνο.  

 

5.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η Διοίκηση καλλιεργεί την περιβαλλοντολογική συνείδηση στους υπαλλήλους του, 

προωθώντας την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος και ενδυναμώνει την 

πολιτική της με δράσεις που έχουν σα στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής όπως: 

• Ανακύκλωση  

Καθημερινά στους χώρους των γραφείων του κτιρίου απορρίπτεται μια μεγάλη ποσότητα 

αποβλήτων που περιλαμβάνουν χαρτί, μελάνια, ηλεκτρικά ειδή, υπολογιστές, μπαταρίες κλπ. 

Το Ταμείο, στην προσπάθεια του να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, σε 

συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων έχει σε ισχύ πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, με την 

τοποθέτηση χάρτινων κάδων σε διάφορα σημεία σε κάθε όροφο του κτιρίου της έδρας του. 

Ακόμη έχει τοποθετήσει στο ισόγειο του κτιρίου στήλες της ΑΦΗΣ για την ανακύκλωση  

μπαταριών. 

Τέλος, το Ταμείο παραδίδει προς ανακύκλωση τον πεπαλαιωμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του 

όπως αριθμομηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες κλπ.  
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• Εξοικονόμηση ενέργειας  

Το προσωπικό του Ταμείου συμμετέχει στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής  ενέργειας, αξιοποιεί το φυσικό φωτισμό, μειώνει τη χρήση των κλιματιστικών με 

την προσαρμογή σταθερής θερμοκρασίας στους χώρους των γραφείων, με το σβήσιμο του 

εσωτερικού φωτισμού και των υπολογιστών μετά το τέλος της εργασίας. 

 

5.5 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Με τη συντήρηση και αναπαλαίωση των κλασικών κτιρίων που διαθέτει και παρά τη δύσκολη 

οικονομική κατάσταση, το Ταμείο συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της χώρας μας. Ιδιαίτερα κατά το 2010, η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε στο 

κτιριακό συγκρότημα Πινδάρου – Ακαδημίας – Κανάρη, του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. 

Ακόμα, το Ταμείο διαθέτει αρχειακό υλικό με κοινωνικό και ιστορικό ενδιαφέρον και θέλοντας 

να συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομία του τόπου αποφάσισε να δημιουργήσει το  

«Ιστορικό Αρχείο του Μ.Τ.Π.Υ.», σε ειδικό χώρο στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του.  

 

5.6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ   

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών  

 

Το Ταμείο καθιέρωσε από το 1947 την απονομή κατ΄ έτος «Βραβείου Αρετής και Δόξης  

Βασιλέως Γεωργίου Β΄». Σήμερα ονομάζεται «Βραβείο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 

Υπαλλήλων». 

 

Απονέμεται από την Ακαδημία Αθηνών με χρηματικό έπαθλο 10.000 €, για τη συγγραφή 

πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης ,που θα έχει εκπονηθεί από μεμονωμένο επιστήμονα ή 

ομάδα επιστημόνων και θα αφορά τη βελτίωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα. 

 

Πρακτική εξάσκηση φοιτητών 

 

Στα πλαίσια της δυνατότητας απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, το Ταμείο απασχολεί 

κατά περίπτωση φοιτητές για απόκτηση πρακτικής άσκησης από διαφόρους τομείς της 

εκπαίδευσης. Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε Τμήματα με αντικείμενο συναφές με αυτό των 

σπουδών τους. 

 

Παράλληλα παρέχουμε στοιχεία και πληροφορίες σε φοιτητές και υποψήφιους 

μεταπτυχιακών σπουδών για την εκπόνηση εργασιών, μελετών, ερευνών κλπ.  



76 

 

Βραβεία αριστείας  

 

Η  Διοίκηση σε μια συνεχή προσπάθεια για την ενίσχυση των υπαλλήλων, αλλά και για να 

τονώσει την ευγενική άμιλλα μεταξύ των παιδιών, κάθε χρόνο επιχορηγεί το «Σύλλογο 

Υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ.» προκειμένου να χορηγεί Βραβεία Αριστείας στα παιδιά.   

 

Μεταπτυχιακές σπουδαίες 

 

Η Διοίκηση ενθαρρύνει και βοηθά τους υπαλλήλους του Ταμείου ώστε να αποκτήσουν 

μεταπτυχιακές σπουδές, παρέχοντας τους εκπαιδευτικές άδειες και διάφορες διευκολύνσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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Κτήριο Λυκούργου 10 

Έτος κτήσεως 1929 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 738/93) 

Περιγραφή 
Ακινήτου 

Χρήση 
Ακινήτου 

Στοιχεία 
Μισθωτή 

Έναρξη 
Μίσθωσης 

Λήξη 
Μίσθωσης 

Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Τρόπος 
Αναπροσαρμογής 

Ισόγειο 30,60m² 
Υπόγειο 30,60m² 

Κατάστημα Αφοί Φώτη 15.11.72 — 1.080,26€ 

Απόφαση  Δ.Σ 29η / 
31.08.11 
(θα γίνει μείωση 30% 
μετά από αίτηση) 

Ισόγειο 16,80m² 
Πατάρι 13,10m² 
Υπόγειο 16,80m² 

Κατάστημα 
Φρόνιμος 
Γεωργ.& Χρ. 
& Παν. 

01.08.99 — 900,00€ 
Απόφαση  Δ.Σ 29η / 
31.08.11  
(Έγινε μείωση 30%) 

Ισόγειο 16,60m² 
Πατάρι 8,80m² 
Υπόγειο 16,60m² 

Κατάστημα 
Γκίκας 
Ανδρέας & 
Ελισάβετ 

01.10.68 — 489,32€ 
Απόφαση  Δ.Σ 29η / 
31.08.11 
 (Έγινε μείωση 30%) 

Ισόγειο 16,00m² 
Υπόγειο 16,00m² 

Κατάστημα 
Καρανάση 
Αγγελική 

1.12.11 30.11.13 524,27€ Μηδενική έως 30/11/13 

Ισόγειο 19,00m² 
Πατάρι 8,70m² 
Υπόγειο 12,20m² 

 ΚΕΝΑ     

Ισόγειο 20,00m² 
Πατάρι 10,00m² 
Υπόγειο 20,00m² 

Κατάστημα 
Σαββίδης & 
Σία ΕΠΕ 

06.07.11 05.07.13 1.000,00€ 
Απόφαση  Δ.Σ 24η / 
06.07.11 
Μηδενική έως 5/7/13 

Ισόγειο 
13 
Καταστήμα
τα 

ΚΕΝΑ     

1ος-5ος  όροφος Γραφεία ΚΕΝΑ     

Οι 6 όροφοι είναι κενοί από 01.10.2009. Τα περισσότερα καταστήματα του ισογείου είναι κενά και παραμένουν 
μερικά με αποζημίωση χρήσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για την αξιοποίηση του κτιρίου με 
την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση με σύμβαση παραχώρησης διαχείρισης management για 
ορισμένο χρόνο. Σε κάθε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εκκρεμεί η άσκηση δικαιώματος εκτέλεσης ληφθείσας 
εξωστικής απόφασης και εισπράττεται αποζημίωση χρήσης μισθίου. 
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Κτήριο Λυκούργου 12 

Έτος κτήσεως 1926 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 503/83) 

 

Περιγραφή 
Ακινήτου 

Χρήση 
Ακινήτου 

Στοιχεία 
Μισθωτή 

Έναρξη 
Μίσθωσης 

Λήξη 
Μίσθωσης 

Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Τρόπος 
Αναπροσαρμογής 

6 όροφοι 
ιδιοχρησ/μενοι 

      

2ος όροφος Κυλικείο 
Γκιώνη 
Αρχόντω 

1/9/11 31/8/16 120,00€ 100% του τιμαρίθμου 

 

Διατηρητέο 6οροφο κτίριο, ιστορική έδρα, που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου. Οι εργασίες 

ενίσχυσης, αποκατάστασης και ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν το 2005 και το κόστος των εργασιών ανήλθε 

σε 6,15 εκ €. 
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Κτήριο Πανεπιστημίου 37 & Κοραή 

Έτη κτήσεως 1928 & 1929 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 503/83) 

 

Περιγραφή 

Ακινήτου 

Χρήση 

Ακινήτου 

Στοιχεία 

Μισθωτή 

Έναρξη 

Μίσθωσης 

Λήξη 

Μίσθωσης 

Μηνιαίο 

Μίσθωμα 

Τρόπος 

Αναπροσαρμογής 

Υπόγειο 69,00m2 Κατάστημα 
Παπασωτη-

ρίου Α.Ε. 
1.10.11 30.04.12 1.654,78 

100% του τιμαρίθμου 

+ 1 μονάδα 

Ισόγειο 321,40m2 

Πατάρι 90,20m2 

Υπόγειο 248,85m² 

Κατάστημα 
Παπασωτη-

ρίου Α.Ε. 
07.04.11 06.04.16 30.200.00€ 

 

 

Μηδενική έως 

30/11/13 

 

Ισόγειο 369,90m² 

Πατάρι 220,80m² 

Υπόγειο 106,80m² 

Κατάστημα 
Eurobank-

Ergasias A.E. 
01.08.11 31.07.16 45.000,00€ 

Σταθερό για 2 έτη και 

επαναδιαπραγμάτευσ

η πριν την παρέλευση 

της διετίας 

Ισόγειο 55,00m² 

Πατάρι 22,00m² 

Υπόγειο 42,91m² 

Κατάστημα 
ΚΕΝΟ από 

1/7/2009 
    

1ος - 4ος όροφος 

2.773,00m² 
Γραφεία 

Γενικό 

Λογιστήριο 

του Κράτους 

14.01.00 13.01.12 38.154,03€ 
Μηδενική έως 

30/6/13 

 

Διατηρητέο 5οροφο κτίριο όπου στεγάζεται το Γ.Λ.Κ.  Το 2008 το Δ.Σ. του Ταμείου λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το κτίριο είναι ηλικίας 80 ετών, αξιολογώντας τη θέση του στο κέντρο της πόλης και συνεκτιμώντας τη 

δυνατότητα αύξησης της μισθωτικής απόδοσης μετά από μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης ανακαίνισή του, 

αποφάσισε να προκηρύξει προκαταρτική μελέτη. 

Η μελέτη «Έλεγχος στατικής επάρκειας και υποστηρικτικές μελέτες αρχιτεκτονικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 350.000 € δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2008 και η σύμβαση υπογραφή 

τον Ιούλιο του 2009, παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2011 και αξιολογείται από την Τεχνική Υπηρεσία.  

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο κτίριο. 
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Κτήριο πλατείας Συντάγματος 

Έτη κτήσεως 1936 & 1958 

Περιγραφή 
Ακινήτου 

Χρήση 
Ακινήτου 

Στοιχεία 
Μισθωτή 

Έναρξη 
Μίσθωσης 

Λήξη 
Μίσθωσης 

Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Τρόπος 
Αναπροσαρμογής 

Ισόγειο 271,95m² 

Πατάρι 170,00m² 

Υπόγειο 333,42m² 

Κατάστηµα 
FOLLIE-

FOLLIE 
1/11/11  31/10/16 57.000.00€ 

100% του τιµαρίθµου 

ετησίως 

Ισόγειο 115,94m² 

Υπόγειο 263,37m² 

 Υπόγειο 76,25m² 

Κατάστηµα ΤΣΙΑΟ ΑΕ  19/11/10 18/11/15 20.000,00€ 

Απ. ∆.Σ. 35/4-11-11 

για 20% µείωση από 

1/12/11 – 30/11/13 

Ισόγειο 34,80m² 

 Υπόγειο 302,00m² 
Γραφεία 

Υπουργείο 

Οικονοµικών 
31.05.02 22.02.13 9.252,40€ 

Μηδενική έως 

30/6/13 

Ισόγειο 31,00m² 

Πατάρι 42,00m² 
Κατάστηµα 

Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο 
01.09.11 31.08.13 5.250,00€ 

Απόφαση  ∆.Σ 25
η
 / 

13.07.11                

(Έγινε µείωση) 

Σταθερό για 2 έτη και 

επαναδιαπραγμάτευσ

η πριν την παρέλευση 

της διετίας 

Ισόγειο 231,65m² 

Πατάρι 58,67m² 

Υπόγειο 164,89m² 

Κατάστηµα ΕΛ.ΤΑ. 01.05.05 30.04.17 27.00,00€ 

Απόφαση  ∆.Σ 25
η
 / 

13.07.11                

(Έγινε µείωση) 

Σταθερό για 2 έτη και 

επαναδιαπραγµάτευσ

η πριν την παρέλευση 

της διετίας 

1
ος

 -9
ος

 όροφος  

8.450,00m² 
Γραφεία 

Υπουργείο 

Οικονοµικών 
23.02.01 22.02.13 236.562,71€ 

Μηδενική έως 

30/6/13 

Ολοκληρώθηκαν σε χρονικό διάστημα μόλις 13 μηνών οι εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο που στεγάζεται το 

Υπουργείο Οικονομικών. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1970 και παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα 

(αποκόλληση μαρμάρων, πεπαλαιωμένες και ανεπαρκείς ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός 

κ.λ.π.). Οι μελέτες άρχισαν το 1982 και ολοκληρώθηκαν το 1991, ο μειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε 

τον Οκτώβριο του 2003, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2005 και το έργο ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του 2006, με συνολικό κόστος 7.847.036 €. Το Μάρτιο του 2010 ολοκληρώθηκαν και  οι εργασίες για 

την αντικατάσταση του παλαιού ψυκτικού συγκροτήματος που είχε συμπληρώσει 30 χρόνια λειτουργίας, 

παρουσίαζε πολλά προβλήματα και λειτουργούσε με ψυκτικό μέσο τύπου R-11 που η χρήση του είχε απαγορευτεί 

από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 917.000 €. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο κτίριο. Σήμερα το κτίριο, μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών αποκατάστασης, αποτελεί ένα από τα ωραιότερα κτίρια της Αθήνας.  
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Κτιριακό συγκρότημα Πινδάρου 2 – Ακαδημίας – Κανάρη 

Έτος κτήσεως 1939 (διατηρητέο μη προστατευόμενο-ΦΕΚ 1119/74) 

 

Ισόγειο-Υπόγειο- 3 
όροφοι & δώμα 
653,35m² 

Γραφεία 
ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

    

Ισόγειο & 2 όροφοι 

1.160,96m² 
Γραφεία  

ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
    

 

Πινδάρου 2: Διατηρητέο 3όροφο κτίριο. Ο προϋπολογισμός για την ανακαίνιση την  επισκευή και τη 

διαρρύθμιση του κτιρίου ανέρχεται σε 2.250.000 €. Η μελέτη είχε αρχίσει το 1996 ο μειοδοτικός διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2007 και ο εργολάβος εγκαταστάθηκε το 2009. 

Ακαδημίας – Κανάρη: Διατηρητέο 2όροφο κτίριο. Είναι από τα λίγα κτίρια του αρχιτέκτονα Ερνέστου 

Τσίλερ που διασώζονται ακόμη στην  Αθήνα.  Το Ταμείο έχει την τύχη να του ανήκει αλλά και την υποχρέωση  

να το  διατηρήσει και να συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Το κτίριο αποτελούσε κατοικία 

του Λεωνίδα Δεληγιώργη, αδελφού του Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος.  

Ο προϋπολογισμός για την ανακαίνιση, την επισκευή και τη διαρρύθμιση του κτιρίου ανέρχεται σε  

6.250.000 €. Η μελέτη είχε αρχίσει το 1999, ο μειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2007 

και ο εργολάβος εγκαταστάθηκε το 2008. 

 

 

 

 

 

Οικόπεδο Δορυλαίου - Γέλωνος - Λάχητος 

Έτος κτήσεως 1950 

Περιγραφή 

Ακινήτου 

Χρήση 

Ακινήτου 

Στοιχεία 

Μισθωτή 
Έναρξη 

Μίσθωσης 

Λήξη 

Μίσθωσης 

Μηνιαίο 

Μίσθωμα 

Τρόπος 

Αναπροσαρμογής 

Γήπεδο 480,66m²       

 

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν πραγματοποιήθηκε η πώληση του οικοπέδου των 480,66 τ.μ.  

λόγω του χαμηλού τιμήματος που προσφέρει το Αμερικάνικο Δημόσιο. 
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Οικόπεδο Κόκκαλη – Γέλωνος - Δορυλαίου 

Έτος κτήσεως 1950 

 

Περιγραφή 

Ακινήτου 

Χρήση 

Ακινήτου 

Στοιχεία 

Μισθωτή 

Έναρξη 

Μίσθωσης 

Λήξη 

Μίσθωσης 

Μηνιαίο 

Μίσθωμα 

Τρόπος 

Αναπροσαρμογής 

Γήπεδο 5.500 m²       

 

Το οικόπεδο έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστο. Εκκρεμεί αίτηση μας προς το Δήμο Αθηναίων για τη σύνταξη 

πράξης αναλογισμού για την αποζημίωση του Ταμείου.  

 

 

 

 

Κατάστημα στο κτήριο Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 

Έτος κτήσεως 1980 

 

Περιγραφή 
Ακινήτου 

Χρήση 
Ακινήτου 

Στοιχεία 
Μισθωτή 

Έναρξη 
Μίσθωσης 

Λήξη 
Μίσθωσης 

Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Τρόπος 
Αναπροσαρμογής 

Ισόγειο 281,00m² 

Ηµιόροφος 

137,00m² 

Υπόγειο 281,00m² 

Κατάστηµα 
Σ. Πατάκης 

Α.Ε. 
01.01.99 31.12.14 22.170,25€ 

Σε αναµονή 

δικαστικής απόφασης 

για αναπροσαρµογή 
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3 όροφοι στο κτήριο Ατρίνα Λ. Κηφισίας 32 

Έτος κτήσεως 1985 

 

Περιγραφή 
Ακινήτου 

Χρήση 
Ακινήτου 

Στοιχεία 
Μισθωτή 

Έναρξη 
Μίσθωσης 

Λήξη 
Μίσθωσης 

Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Τρόπος 
Αναπροσαρμογής 

      10
ος 

-12
ος

 όροφος 

 2.511,00m² 
Γραφεία 

Π.Ε.Κ. 

Αθηνών 
01.08.10 30.07.12 21.312,00€ 

Μηδενική έως 

30/6/13 

 

Οι τρεις όροφοι παρέμεναν κενοί από το Φεβρουάριο του 2005, μετά τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών 

του Ταμείου στο αναπαλαιωμένο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 12. 

Μετά τις αναγκαίες εργασίες ανακαίνιση, συνολικού κόστους 576.6 χιλ. €,  μισθώθηκαν το Φεβρουάριο του 

2009 στα ΠΕΚ Αθηνών. 

 

 

 

5 όροφοι στο κτήριο Λ. Συγγρού 165 

Έτος κτήσεως 1980 

 

Περιγραφή 
Ακινήτου 

Χρήση 
Ακινήτου 

Στοιχεία 
Μισθωτή 

Έναρξη 
Μίσθωσης 

Λήξη 
Μίσθωσης 

Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Τρόπος 
Αναπροσαρμογής 

      1
ος 

-5
ος

 όροφος 

 2.484,55m² 
Γραφεία 

ΚΕΝΟ από 

1/06/2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
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 Α΄ Οµολογίες ∆ανείων σε Euro

 Αν.Τηλ.Εταιρ. 1938 3% τεµ. 3520 και 6,5% τεµ. 1820 5.340 0,0002 0,01 0,01

 Β΄ Τίτλοι Ελληνικού ∆ηµοσίου

 1.  Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 15ετούς διάρκειας

     επιτ. 4.7% σταθ.Λήξης 20/03/2024 10.000.000 98,7610 9.876.100,00

 2.  Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 30ετούς διάρκειας

     επιτ. 4.6% σταθ.Λήξης 20/09/2040 10.000.000 93,5220 9.352.200,00

3.  Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 15ετούς διάρκειας

     επιτ. EURIBOR + 1% Λήξης 19/4/2021 10.000.000 100,0000 10.000.000,00

4.  Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 10ετούς διάρκειας

     επιτ. 6.00% σταθ. Λήξης 19/7/2019 15.320.000 99,3608 15.222.074,00

5.  Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 5ετούς διάρκειας

     επιτ. 5.50% σταθ. Λήξης 20/8/2014 5.000.000 99,3460 4.967.300,00

6.  Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 30ετούς διάρκειας

     επιτ. 4.50% σταθ. Λήξης 20/9/2037 20.000.000 101,4823 20.296.465,75 69.714.139,75 *

 Γ΄ Αµοιβαία Κεφάλαια

 1.  " ∆ΗΛΟΣ " µικτό εσωτερικού             190.118,360 23,15430 4.402.054,29 4.402.054,29

 ∆΄  Μετοχές Τραπεζών και Εταιριών

(α) ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.

 Εθνικής Τραπέζης και Ελλάδος 5.435.074 9,021045 49.030.048,57

 Τραπέζης Ελλάδος 68.850 5,348035 368.212,22

 Ασφαλιστ. Εταιρ. Ασπίς - Πρόνοια 96.412 1,468087 141.541,20

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 1.000.000 3,732917 3.732.917,00

  Ο Τ Ε  Α.Ε 61.500 16,743090 1.029.700,04

 Ελληνικά πετρέλαια  Α. Ε. 131.682 9,669356 1.273.280,14 55.575.699,17

(β) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.

 Σιδηροδρόµων Πύργου - Κατακώλου 309 0,00 0,01

 ΑΛΚΑΡ - ΑΕΜΕΤ  ( νέοι τίτλοι ) 60

 ΕΗΣ ΑΕΜΕΤ  ( παλαιοί τίτλοι ) 90 317,71 317,72

129.692.210,94

97.049.027,47 **

* Η απώλεια από το "κούρεµα" (PSI) των οµολόγων του χαρτοφυλακίου το 2012, ανήλθε σε 37.621.200,00 €

** Η απώλεια από τη συµµετοχή στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2012, ανήλθε σε  38.862.896,14 €

Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ

Που εµφανίζει την σε χρεόγραφα περιουσία του ΜΤΠΥ την 31η ∆εκεµβρίου 2011

Ποσόν           

Χρεογράφων            

Μέση τιµή   

κτήσεως

Αξία        

Κτήσεως 
Γενικό       

Σύνολο
ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Ι

Α΄  ΤΑΚΤΙΚΑ

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

0120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0122 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων,

βοηθηµάτων και µερισµάτων ( Πάγια ετήσια επιχορήγηση  

για την κάλυψη δαπανών µερισµάτων )

0191 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισµένης δαπάνης 

Σύνολο Κ.Α. 0100 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ. Α. 0000  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
0,00 0,00 0,00 0,00

1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1100 ΦΟΡΟΙ

1190 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

1192 ΄Εσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του ∆ηµοσίου,     

άλλων ΝΠ∆∆ Οργανισµών κ.λ.π

α Κράτηση 3% σε δαπάνες ∆ηµ. Υπηρεσιών για έργα, προµή-

θειες & προσφερόµενες προς αυτές από τρίτους υπηρεσίες. 9.600.000,00 9.600.000,00 95.731,40 -9.504.268,60

β Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα, προµήθειες κ.λ.π. Νοµι-

κών Προσώπων, Ειδικών Ταµείων Αυτόνοµων Οργανισµών κλπ 28.000.000,00 28.000.000,00 142.239.820,98 114.239.820,98

γ Κρατήσεις 3% στα ενοίκια των ∆ηµοσίων Καταστηµάτων που

καταβάλλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο

Εξωτερικό. 364.000,00 364.000,00 70.426,47 -293.573,53

1199  Έσοδα από  λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονοµάζονται ειδικά 14.600.000,00 14.600.000,00 14.376.493,41 -223.506,59

Σύνολο  Κ.Α. 1100 52.564.000,00 52.564.000,00 156.782.472,26 104.218.472,26

Κ. Α. 1000 ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 52.564.000,00 52.564.000,00 156.782.472,26 104.218.472,26

2000  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

2100  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ∆Ο∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

2120  ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

2121  Τακτικές καταβολές ασφαλισµένων

α  Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων 342.000.000,00 342.000.000,00 310.265.207,76 -31.734.792,24

β  Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις 

 αποδοχές των 100.000,00 100.000,00 9.507,34 -90.492,66

2122  Καταβολές για εφάπαξ αποζ/ση λόγω εξόδου της υπηρεσίας 0,00 0,00 0,00 0,00

2123  Καταβολές σε πρόσθετες αποζηµιώσεις

 Κράτηση 1% και 2% στις πρόσθετες αµοιβές, επιδόµατα και

 άλλες αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς

 Υπαλλήλους Μετόχους του Ταµείου 7.000.000,00 7.000.000,00 7.993.450,24 993.450,24

2124  Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας 4.500.000,00 4.500.000,00 886.055,36 -3.613.944,64

2125  Καταβολές στον πρώτο µισθό 

 ∆ικαίωµα εγγραφής νεοδιοριζοµένων ∆.Υ. Μετόχων του

 Ταµείου.Αρθρα 25-30,33-43 Π∆422/1981 6.000.000,00 6.000.000,00 10.026.458,14 4.026.458,14

Σύνολο  Κ.Α. 2100 359.600.000,00 359.600.000,00 329.180.678,84 -30.419.321,16

Κ.Α. 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 359.600.000,00 359.600.000,00 329.180.678,84 -30.419.321,16

3000  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3400  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3410  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3411  Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων

α  Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λυκούργου 10 0,00 0,00 0,00 0,00

β  Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή 551.000,00 551.000,00 264.884,40 -286.115,60

γ  Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων πλ. Συντάγµατος 3.140.000,00 3.140.000,00 2.795.298,14 -344.701,86

ζ  Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας 32 319.000,00 319.000,00 159.840,00 -159.160,00

θ  Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού 165 290.000,00 290.000,00 219.870,50 -70.129,50

3412  Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά

α  Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου 10 0,00 0,00 87.867,26 87.867,26

β  Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή 1.480.000,00 1.480.000,00 1.322.386,94 -157.613,06

γ  Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων πλ. Συντάγµατος 1.100.000,00 1.100.000,00 1.025.681,13 -74.318,87

στ  Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Ακαδηµίας 65 218.900,00 218.900,00 244.670,88 25.770,88

η  Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου 12 1.100,00 1.100,00 1.272,32 172,32

Σύνολο  Κ.Α.3400 7.100.000,00 7.100.000,00 6.121.771,57 -978.228,43

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ε  Σ  Ο  ∆  Α
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

3500  ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ

 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

3510  ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3511  Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 2.600.000,00 2.600.000,00 4.728.349,31 2.128.349,31

3512  Προεξοφλήσεις Μερισµάτων συντάξεων κ.λ.π.

α  Τόκοι από Προεξοφλήσεις Μερισµάτων Μερ/χων 80.000,00 80.000,00 0,00 -80.000,00

β  Τόκοι από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων 65.000,00 65.000,00 0,00 -65.000,00

3513  Τόκοι από ∆άνεια  (Τόκοι Υπαλλήλικών ∆ανείων ) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.005.600,44 -494.399,56

3519  Τόκοι λοιπών περιπτώσεων

α  Τόκοι από οφείλες Μερισµατούχων 60.000,00 60.000,00 79.909,50 19.909,50

β  Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξόφλή-

 σεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο απρόβλεπτον 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00

γ  Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά 

 ∆άνεια 20.000,00 20.000,00 3.715,13 -16.284,87

δ  Τόκοι από καθυστέρηση µισθ/των και παν άλλο απρόβλεπτον 8.000,00 8.000,00 11.366,31 3.366,31

4.343.000,00 4.343.000,00 5.828.940,69 1.485.940,69

3520  ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

3521  Τοκοµερίδια 2.920.000,00 2.920.000,00 2.964.129,99 44.129,99

3523 Μερίσµατα 1.500.000,00 1.500.000,00 358.766,42 -1.141.233,58

4.420.000,00 4.420.000,00 3.322.896,41 -1.097.103,59

Σύνολο  Κ.Α. 3500 8.763.000,00 8.763.000,00 9.151.837,10 388.837,10

15.863.000,00 15.863.000,00 15.273.608,67 -589.391,33

4000  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

4200  ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

4210  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ

4212  Πρόστιµα σ΄εργολάβους ενοικιαστές ή προµηθευτές

4214  Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συµβάσεων

4216  Πρόστιµα από ποινές σε βάρος ∆ηµ. Υπαλλήλων 1.000,00 1.000,00 505,75 -494,25

4219  Λοιπά πρόστιµα & χρηµ. Ποινές ( κράτηση λόγω εκπτώσεως 3.500,00 3.500,00 0,00

 αργίας διαθεσιµότητας ) 0,00

Σύνολο Κ.Α. 4200 4.500,00 4.500,00 505,75 -3.994,25

 Κ.Α 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.500,00 4.500,00 505,75 -3.994,25

5000  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

5100  ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Α ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

5110  ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

5113  Αποληψη εξόδων δικαστικών, διαγ/σµών, πλειστ/σµών κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00

5119  Απόληψη για λοιπ.∆απάνες που έγιναν (µερ/τα Ν.1897/90) 260.000,00 260.000,00 0,00 -260.000,00

Σύνολο Κ.Α. 5100 260.000,00 260.000,00 0,00 -260.000,00

5200  ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

5220  ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

5221  Έσοδα υπερ Ταµείου Πρόνοιας 90.000,00 135.000,00 120.854,92 -14.145,08

5227  'Εσοδα υπερ Κλαδου Προνοιας Υπαλληλων ΝΠ∆∆ 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 135.000,00 120.854,92 -14.145,08

5240  ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

5241  Έσοδα  υπέρ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ 40.000,00 65.000,00 46.876,49 -18.123,51

5243  Έσοδα υπερ  ΤΣΜΕ∆Ε 45.000,00 45.000,00 32.745,42 -12.254,58

5244  Έσοδα υπέρ  του Ταµείου Νοµικών 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

5259  Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισµών (ΗΛΠΑΠ) κλπ

β Έσοδα υπερ ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ 3.500,00 3.500,00 1.419,90 -2.080,10

89.500,00 114.500,00 81.041,81 -33.458,19

5260 ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

5261 α  Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργ. Παιδείας 0,00 0,00 0,00 0,00

β  Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής και Υγείας Οικονοµικών

 Υπαλλήλων 390.000,00 390.000,00 317.909,44 -72.090,56

5263  Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εθν. Αµύνης 4.000,00 4.000,00 4.158,20 158,20

5269 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 8.000,00 8.000,00 7.512,77 -487,23

402.000,00 402.000,00 329.580,41 -72.419,59

5290  ΕΣΟ∆Α ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ κ.λ.π.

5291  Έσοδα υπέρ του ∆ηµοσίου

α  Φόροι  ∆ηµοσίου 51.900.000,00 51.950.000,00 40.836.168,37 -11.113.831,63

β  Τέλη χαρτοσήµου 363.500,00 363.500,00 169.662,95 -193.837,05

γ  Υγειονοµική περίθαλψη 130.000,00 130.000,00 95.891,12 -34.108,88

δ  Συµπληρωµατική εισφορά 7% στο ∆ηµόσιο για αναγνώριση

 πρoϋπηρεσίας στον ιδωτικό τοµέα 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00

ε  Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για συνταξιοδότηση 200.000,00 200.000,00 150.134,12 -49.865,88

στ  Από κατασχέσεις µερ/των κ.λ.π. 15.000,00 15.000,00 2.921,65 -12.078,35

σε µεταφορά 52.614.500,00 52.664.500,00 41.254.778,21 -11.409.721,79

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

 Κ.Α.3000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ

Ε  Σ  Ο  ∆  Α

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
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από µεταφορά 52.614.500,00 52.664.500,00 41.254.778,21 -11.409.721,79

5292  Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ∆∆ και αποκεντρωµένων δηµοσίων υπηρεσιών 0,00

α  Έσοδα υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 200.000,00 200.000,00 174.978,24 -25.021,76

β  Έσοδα υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 50.000,00 50.000,00 30.069,45 -19.930,55

γ  Έσοδα υπέρ ΟΓΑ 72.640,00 72.640,00 33.949,14 -38.690,86

δ  Έσοδα υπέρ Ο∆∆Υ και λοιπών ΝΠ∆∆ 100,00 100,00 15,00 -85,00

5294  Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές κ.λ.π. 8.000,00 8.000,00 3.470,44 -4.529,56

52.945.240,00 52.995.240,00 41.497.260,48 -11.497.979,52

Συνολο Κ.Α. 5200 53.526.740,00 53.646.740,00 42.028.737,62 -11.618.002,38

5500  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5510  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

5511  Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµά-

 των προπληρωµής 0,00 0,00 0,00 0,00

5519  Επιστροφές χρηµάτων προς τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5520  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

5521  Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµι-

 ώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 3.800.000,00 3.800.000,00 428.770,87 -3.371.229,13

5529  Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 

 οφείλονται 0,00 0,00 0,00 0,00

3.800.000,00 3.800.000,00 428.770,87 -3.371.229,13

Σύνολο  Κ.Α. 5500 3.800.000,00 3.800.000,00 428.770,87 -3.371.229,13

5600  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

5610  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5612  Έσοδα από εγγυήσεις 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00

0,00 0,00 114.000,00 114.000,00

5640  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

5641  Έσοδα από συµµετοχή άλλων νοµικών προσώπων σε δαπάνες

 συνταξιοδότησης αριθ. 10 Ν. 1405/83 12.000.000,00 12.000.000,00 5.285.932,03 -6.714.067,97

12.000.000,00 12.000.000,00 5.285.932,03 -6.714.067,97

5680  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α

5689  Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 65.000,00 65.000,00 129.740,75 64.740,75

65.000,00 65.000,00 129.740,75 64.740,75

Σύνολο Κ.Α. 5600 12.065.000,00 12.065.000,00 5.529.672,78 -6.535.327,22

Κ.Α. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 69.651.740,00 69.771.740,00 47.987.181,27 -21.784.558,73

6000 6400 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

6435 Εσοδα από εκποίηση κινητών αξιών 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 6400 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ.Α. 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00 0,00 0,00

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 52.564.000,00 52.564.000,00 156.782.472,26 104.218.472,26

2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 359.600.000,00 359.600.000,00 329.180.678,84 -30.419.321,16

3000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 15.863.000,00 15.863.000,00 15.273.608,67 -589.391,33

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.500,00 4.500,00 505,75 -3.994,25

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 69.651.740,00 69.771.740,00 47.987.181,27 -21.784.558,73

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 497.683.240,00 497.803.240,00 549.224.446,79 51.421.206,79

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Ε  Σ  Ο  ∆  Α
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΙΙ

7000  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ

7100  ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ

7110  ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

7113 Προϊόν δανείου από τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολο Κ.Α.  7100 0,00 0,00 0,00 0,00

7200  ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ 

 ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ

7210  ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

7211 α  Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν 35.000.000,00 35.000.000,00 39.493.916,72 4.493.916,72

β  Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Μερισµάτων Μερισµατούχων 5.000.000,00 5.000.000,00 2.578.590,19 -2.421.409,81

γ  Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων 

 Άρθρο 58, 59, 60 Π.∆. 422/81 2.300.000,00 2.300.000,00 1.319.462,65 -980.537,35

δ  Χρεωλύσια υπαλληλικών δανείων υπό εκκαθάριση 0,00 0,00 1.201.858,97 1.201.858,97

Σύνολο Κ.Α.  7200 42.300.000,00 42.300.000,00 44.593.828,53 2.293.828,53

Κ.Α 7000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
42.300.000,00 42.300.000,00 44.593.828,53 2.293.828,53

8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

8312 Εισφορές ασφαλισµένων 35.000.000,00 35.000.000,00 44.038.566,52 9.038.566,52

Κ.Α 8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 35.000.000,00 35.000.000,00 44.038.566,52 9.038.566,52

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 52.564.000,00 52.564.000,00 156.782.472,26 104.218.472,26

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 359.600.000,00 359.600.000,00 329.180.678,84 -30.419.321,16

 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 15.863.000,00 15.863.000,00 15.273.608,67 -589.391,33

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.500,00 4.500,00 505,75 -3.994,25

 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 69.651.740,00 69.771.740,00 47.987.181,27 -21.784.558,73

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ 42.300.000,00 42.300.000,00 44.593.828,53 2.293.828,53

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 35.000.000,00 35.000.000,00 44.038.566,52 9.038.566,52

3000
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2000

0000

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ

6000

8000

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

7000

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

1000

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

5000

 

 

 



95 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
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Ε  Ξ  Ο  ∆  Α

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

 Α΄   ΤΑΚΤΙΚΑ

0000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0200  ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ (και ∆ώρα Πάσχα

 και Χριστουγέννων )

0210  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0211  Βασικός µισθός τακτικών 2.050.000,00 2.050.000,00 2.044.050,71 -5.949,29

2.050.000,00 2.050.000,00 2.044.050,71 -5.949,29

0220

0230  ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

0223 Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 18.000,00 18.000,00 14.833,50 -3.166,50

0224 Οικογενειακή παροχή 110.000,00 110.000,00 87.938,70 -22.061,30

0225 Κίνητρο απόδοσης 142.000,00 142.000,00 100.837,86 -41.162,14

0228 Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας 100.000,00 104.000,00 82.279,43 -21.720,57

0233 Επίδοµα  αποφοίτων Ε.Σ.∆.∆. 600,00 600,00 440,00 -160,00

0236 Επίδοµα  πληροφορικής 7.000,00 7.000,00 4.720,26 -2.279,74

0238 Επίδοµα θέσης ευθύνης 19.000,00 26.000,00 25.886,08 -113,92

0239 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόµατα 0,00 0,00 0,00 0,00

396.600,00 407.600,00 316.935,83 -90.664,17

0250  ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

0251  Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 350,00 350,00 242,00 -108,00

0252  Επίδοµα διαχειρίστικών λαθών 2.500,00 2.500,00 1.603,14 -896,86

0253 Επίδοµα προβλ/κών και παραµεθορίων  περιοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

2.850,00 2.850,00 1.845,14 -1.004,86

0260  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ

0261  Αποζηµιώση για υπερωριακή εργασία (∆ΙΒΒΕΤ )

 ( ΑΠ. 2065974/9752/0022/17-9-97 & ΑΠ. 19 ν. 2470 ) 2.250.000,00 2.250.000,00 1.810.103,36 -439.896,64

0262  Αποζηµιώση για εξοδα κινησεως 270.000,00 270.000,00 187.806,60 -82.193,40

0264  Αποζηµιώση για συµµετοχή σε Συµβούλια, Επιτροπές (Από-

 ζηµίωση ∆.Σ. του Ταµείου) άρθ. 19 Ν.2470/97 & αποφ.

 2035392/3911/922/95 ΦΕΚ 523 Β' 7.500,00 10.000,00 4.040,00 -5.960,00

2.527.500,00 2.530.000,00 2.001.949,96 -528.050,04

0280  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

0284  Αποζηµίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων ∆ιοίκησης 40.000,00 40.000,00 34.730,85 -5.269,15

0289  ∆ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατανοµάζονται ειδικά 

 ( Αποζηµίωση αρθ. Ν.1943/91 και Ν. 2227/94 ) 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

43.000,00 43.000,00 34.730,85 -8.269,15

Σύνολο  Κ.Α. 0200  5.019.950,00 5.033.450,00 4.399.512,49 -633.937,51

0400  ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0410  ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

0411  Αµοιβές νοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την

 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 100.000,00 100.000,00 23.833,71 -76.166,29

0412  Αµοιβές Τεχνικών, που εκτελούν ειδ υπηρεσ µε την ιδιότητα του ελευθ. Επαγ 190.000,00 190.000,00 0,00 -190.000,00

0419 Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ υπηρεσίες µε την ιδιότητα  ελεύθ επαγγελµατιών 7.500,00 7.500,00 0,00 -7.500,00

297.500,00 297.500,00 23.833,71 -273.666,29

0420  ΜΕ ΚΆΘΕ ΆΛΛΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

0425  Αµοιβές τεχνικών για την σύνταξη µελετών αξιοποίησης 

 της ακίνητητς περιουσίας του Ταµείου 30.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελουν ειδικές 

υπηρεσίες 32.500,00 32.500,00 0,00 -32.500,00

62.500,00 62.500,00 0,00 -62.500,00

0430  ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

0431  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

α  Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών 26.200,00 26.200,00 27.420,07 1.220,07

β  Αµοιβή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωµή των µερισµάτων 120.000,00 120.000,00 49.988,99 -70.011,01

0433 Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογρ επεξεργασία στοιχείων 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00

0439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών προσώπων που εκτελουν ειδικές υπηρεσίες 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

166.200,00 166.200,00 77.409,06 -88.790,94

Σύνολο  Κ.Α. 0400  526.200,00 526.200,00 101.242,77 -424.957,23

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
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0540  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

0541  ∆απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

0550  ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

0551  Εισφορές στο ΙΚΑ 25.000,00 30.000,00 44.964,83 14.964,83

0552  Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 130.000,00 130.000,00 86.652,67 -43.347,33

155.000,00 160.000,00 131.617,50 -28.382,50

Σύνολο  Κ.Α. 0500 158.000,00 163.000,00 131.617,50 -31.382,50

0600  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

0620  ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

0622  Μηνιαία Μερίσµατα

∆ιατάξεις απονοµής µερ/των Π.∆. 422.1981 549.366.750,00 549.366.750,00 531.516.130,99 -17.850.619,01

549.366.750,00 549.366.750,00 531.516.130,99 -17.850.619,01

0630  ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

0631  Βοηθήµατα εφ΄ άπαξ Αρθ.5 Ν 1395/1983 ΦΕΚ125/14-9-83 και αποφ. Υπουρ

 2043686/2890/0094/21-7-95 1.000,00 80.000,00 18.341,42 -61.658,58

0638 Αποζηµιώσεις απολυοµένων (Ν 2335/95 αρθ.9) 75.000,00 85.000,00 60.804,60 -24.195,40

76.000,00 165.000,00 79.146,02 -85.853,98

0640  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Σ΄ΆΛΛΟ Ν.Π.∆.∆.

0644  Συµµετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης

 Άρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/13-12-83 2.000.000,00 2.000.000,00 151.597,88 -1.848.402,12

2.000.000,00 2.000.000,00 151.597,88 -1.848.402,12

Σύνολο  Κ.Α. 0600  551.442.750,00 551.531.750,00 531.746.874,89 -19.784.875,11

0700  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ

0710  Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕ∆ΑΠΗ

0711 Οδοιπορικα εξοδα µετακινησης για εκτελεση υπηρεσιας 8.000,00 8.000,00 1.640,45 -6.359,55

0712  Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτελεση υπηρεσίας

 Άρθρο 35 Ν. 1882/1990 Άρθρο 21 παρ. 2 Ν.2386/96 ΦΕΚ 0,00 0,00 0,00 0,00

0719 Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

0721 Ηµερ αποζηµ µετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

0770

0771

Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό, προσώπων 

που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0,00 0,00 0,00 0,00

0772

Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 

προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0,00 0,00 0,00 0,00

0779

Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την 

υπαλληλική ιδιότητα 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 12.000,00 1.640,45 -10.359,55

Σύνολο  Κ.Α.0700  12.000,00 12.000,00 1.640,45 -10.359,55

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
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0800  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0810  ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

0813 α  Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 197.000,00 197.000,00 159.347,96 -37.652,04

β Έξοδα κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00

197.000,00 197.000,00 159.347,96 -37.652,04

0820  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 

0824  Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 13.000,00 13.000,00 541,20 -12.458,80

0829  Λοιπές Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 13.000,00 541,20 -12.458,80

0830  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

0831  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

α  Ταχυδροµικά Τέλη 300.000,00 300.000,00 71.319,76 -228.680,24

0832  Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά Τέλη Εσωτερικού 40.000,00 40.000,00 32.908,01 -7.091,99

0834  Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00

0835 ∆απάνες κινητής Τηλεφωνίας 8.000,00 8.000,00 4.107,84 -3.892,16

0839  Λοιπές επικοινωνίες 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00

359.000,00 359.000,00 108.335,61 -250.664,39

0840  Υ∆ΡΕΥΣΗ-Α∆ΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

0841  Ύδρευση και Άρδευση 48.000,00 48.000,00 4.069,00 -43.931,00

0842  Φωτισµός, κίνηση και θέρµανση (µε ηλεκτρισµο φωταέριο κλπ) 160.000,00 170.000,00 94.011,58 -75.988,42

0845  ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 65.000,00 65.000,00 64.575,00 -425,00

0849  Λοιπές ∆απάνες 10.000,00 10.000,00 1.874,66 -8.125,34

283.000,00 293.000,00 164.530,24 -128.469,76

0850  ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

0859  Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων(Ν.2362/95 απ. 22 παρ.4) 4.500,00 4.500,00 1.100,00 -3.400,00

4.500,00 4.500,00 1.100,00 -3.400,00

0860  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

0863  Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων

α  Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 10 50.000,00 50.000,00 1.303,80 -48.696,20

β  Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή 50.000,00 50.000,00 1.004,33 -48.995,67

γ  Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγµατος 100.000,00 100.000,00 25.508,90 -74.491,10

η  Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λυκούργου 12 110.000,00 110.000,00 13.078,59 -96.921,41

θ  Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού 165 100.000,00 100.000,00 1.098,80 -98.901,20

0879  Συντήρηση και Επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 220.000,00 220.000,00 0,00 -220.000,00

630.000,00 630.000,00 41.994,42 -588.005,58

0880  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0881  Συντηρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 3.000,00 3.000,00 383,70 -2.616,30

0888  Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Σκευών 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00

0889  Συντήρηση και Επισκευή Γραφοµηχανών - Αριθµοµηχανών

 και Φωτοτυπικών µηχανών 108.000,00 108.000,00 39.994,73 -68.005,27

115.000,00 115.000,00 40.378,43 -74.621,57

0890  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

0891  Εκτυπώσεις, Εκδώσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00

0892  Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων, µεταφορικών µέσων,

 χρεωγράφων κ.λ.π. 185.000,00 185.000,00 124.879,58 -60.120,42

0893  Εκτελεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00

0894  ∆ικαστικά έξοδα 10.000,00 25.000,00 4.039,01 -20.960,99

0896  Επιδόσεις, ∆ηµοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λ.π. 13.600,00 13.600,00 1.530,29 -12.069,71

219.600,00 234.600,00 130.448,88 -104.151,12

Σύνολο  Κ.Α. 0800  1.821.100,00 1.846.100,00 646.676,74 -1.199.423,26

0900  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

0910  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

0911  Φόροι  ( ∆ηµοσίου και ∆ηµοτικοί ) 20.000,00 20.000,00 22,00 -19.978,00

Σύνολο  Κ.Α. 0900  20.000,00 20.000,00 22,00 -19.978,00

Κ.Α.  0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 559.000.000,00 559.132.500,00 537.027.586,84 -22.104.913,16

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α
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1000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

1200  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

1250  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1259  Προµήθεια Βιβλίων , Περιοδικών, Εφηµερίδων  και 

 λοιπών εκδόσεων (συνδροµές εφηµερίδων, ασφαλ/κών

 περιοδικών, οικονοµικών συγγραµάτων κ.λ.π. ) 6.000,00 6.000,00 2.799,85 -3.200,15

6.000,00 6.000,00 2.799,85 -3.200,15

1260  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ)

1261 α  Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 7.000,00 7.000,00 5.694,55 -1.305,45

7.000,00 7.000,00 5.694,55 -1.305,45

1280  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1281  Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών

εφαρµογών 27.000,00 80.000,00 33.882,54 -46.117,46

27.000,00 80.000,00 33.882,54 -46.117,46

1290  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1292  Προµήθεια Ηλεκτρικών Λαµπτήρων 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

1293 β  Προµήθεια εντύπων µηχαν/σης για ενηµέρωση των 

 µερισµατούχων 40.000,00 40.000,00 0,00 -40.000,00

1299 Λοιπές δαπάνες εξοπλισµού γραφείων εργαστηρίων και εκµεταλλεύσεων 4.500,00 4.500,00 92,25 -4.407,75

45.500,00 45.500,00 92,25 -45.407,75

Σύνολο Κ.Α. 1200 85.500,00 138.500,00 42.469,19 -96.030,81

1300  ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1310  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1312  Προµήθεια Φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 1.000,00 53,99 -946,01

1.000,00 1.000,00 53,99 -946,01

1350  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1352  Προµήθεια Χηµικού Υλικού 3.000,00 3.000,00 993,72 -2.006,28

3.000,00 3.000,00 993,72 -2.006,28

1380  ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1381  Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.000,00 6.000,00 2.140,20 -3.859,80

6.000,00 6.000,00 2.140,20 -3.859,80

Σύνολο Κ.Α. 1300 10.000,00 10.000,00 3.187,91 -6.812,09

1400  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

 ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

1413 Προµήθεια ειδών συντήρησης-επισκευής κτιρίων γενικά 19.000,00 19.000,00 0,00 -19.000,00

1429  Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών

 µόνιµων εγκαταστάσεων 58.000,00 58.000,00 129,10 -57.870,90

77.000,00 77.000,00 129,10 -76.870,90

1430  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1431  Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφο-

 ρικών µέσων ξηράς 2.000,00 2.000,00 10,00 -1.990,00

1435  Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων ξηράς 600,00 600,00 0,00 -600,00

2.600,00 2.600,00 10,00 -2.590,00

Σύνολο Κ.Α. 1400 79.600,00 79.600,00 139,10 -79.460,90

1600  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

1610  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,

 ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ

1611  Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 3.000,00 4.000,00 2.446,85 -1.553,15

Σύνολο Κ.Α. 1600 3.000,00 4.000,00 2.446,85 -1.553,15

1700  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ-ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑ-

 ΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1730  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικου υλικού 10.800,00 10.800,00 0,00 -10.800,00

Σύνολο Κ.Α. 1700 10.800,00 10.800,00 0,00 -10.800,00

1800  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1890  ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1899  ∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 3.000,00 3.000,00 10,08 -2.989,92

Σύνολο Κ.Α. 1800 3.000,00 3.000,00 10,08 -2.989,92

Κ.Α.1000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΤΑΝ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 191.900,00 245.900,00 48.253,13 -197.646,87

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α
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2000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

2300 ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ Ν.Π.∆.∆ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ∆ΗΜ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2320 ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2329 Επιχ/γησεις και συνδροµες για την πληρωµη λοιπων δαπανων και λειτουργιας 30.000,00 30.000,00 25.380,50 -4.619,50

2600  ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

2630  ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2639  Λοιπές χορηγίες Κοινωνικής Πρόνοιας 10.000,00 10.000,00 8.000,00 -2.000,00

Κ.Α.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣ/ΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 40.000,00 40.000,00 33.380,50 -6.619,50

3000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α

3100  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

3190  ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

3192  Εγγυήσεις-παρακαταθήκες κ.λ.π. 300.000,00 300.000,00 0,00 -300.000,00

3199 Επιστροφες λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονοµάζονται  ειδικά

α  Κρατήσεων σε αποδοχές δανείων προεξ. Συντάξεων που 

 έχουν εισπραχθεί χωρίς να οφείλονται από υπαλλήλους

 µετόχους του Ταµείου 115.000,00 115.000,00 39.472,66 -75.527,34

β  Ποσών που καταβλήθηκαν από µετόχους για αναγνώριση

 προϋπηρεσίας τόκους και δικαίωµα εγγραφής νεοδιορ/νων 140.000,00 140.000,00 0,00 -140.000,00

γ  Ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από µη

µετόχους 200.000,00 200.000,00 252.377,05 52.377,05

Σύνολο Κ.Α. 3100 755.000,00 755.000,00 291.849,71 -463.150,29

3300  ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

3320  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ

3330  ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΆ

3321  Απόδοση στο ΤΠ∆Υ των εισπραάξεων που έγιναν γι΄αυτά 90.000,00 135.000,00 120.854,92 -14.145,08

3327  Αποδοση στον κλαδο Προνοιας Υπαλλ ΝΠ∆∆ 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

91.000,00 136.000,00 120.854,92 -15.145,08

3340  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ-ΤΣΜΕ∆Ε Κ.Λ.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

3350  ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΆ

3341  Απόδοση στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των εισπράξεων που έγιναν γιάυτά 60.000,00 65.000,00 45.763,36 -19.236,64

3343     "     " ΤΣΜΕ∆Ε των Εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό 45.000,00 45.000,00 32.745,42 -12.254,58

3344     "     " Ταµείο Νοµικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία των εισπράξεων  που εγιναν γι' αυτά

β Αποδοση στο ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ 3.500,00 3.500,00 1.419,90 -2.080,10

109.500,00 114.500,00 79.928,68 -34.571,32

3360  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

 ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΆ

3361 β  Απόδοση στο ΤΑΥΟΥ των εισπράξεων που έγιναν γι΄αυτό 390.000,00 390.000,00 317.909,44 -72.090,56

3363  Απόδοση στο ΤΑΥΥ Εθν. Αµύνης των εισπράξεων που 

 έγιναν γι ΄αυτό 4.000,00 4.000,00 4.158,20 158,20

3369 Απόδοση στα λοιπά ταµεία Αρωγης των εισπράξεων που έγιναν γι` αυτά 9.000,00 9.000,00 7.512,77 -1.487,23

403.000,00 403.000,00 329.580,41 -73.419,59

3390  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ 

 ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚ/ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π.

3391  Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σµό του

 ∆ηµοσίου

α  Απόδοση των εισπράξεων από φόρους που έγιναν για 

 λογαριασµό του ∆ηµοσίου 51.900.000,00 51.950.000,00 40.867.052,21 -11.082.947,79

β  Απόδοση των εισπράξεων από τέλη χαρτοσήµου που έγιναν

 για λογαριασµό του ∆ηµοσίου 362.400,00 362.400,00 243.715,56 -118.684,44

γ  Απόδοση των εισπράξεων από λοιπές περιπτώσεις (υγειο-

νοµική περθαλψη υπαλλήλων) 130.000,00 130.000,00 95.891,12 -34.108,88

δ  Απόδοση εισπράξεων από συµπληρωµατικές εισφορές 7% για

 αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα που 

 έγιναν για λογ/σµό του ∆ηµοσίου 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00

ε  Απόδοση των εισπράξεων από κρατήσεις επι αποδοχών

 υπαλλήλων για συνταξη 200.000,00 200.000,00 150.134,12 -49.865,88

στ  Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σµό του

 ∆ηµοσίου από κατασχέσεις 15.000,00 15.000,00 2.921,65 -12.078,35

3392  Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σµό λοιπών

 ΝΠ∆∆ και αποκεντρωµένων ∆ηµ. Υπηρεσιών

α  Απόδοση Ταµ. Παρ.& ∆ανείων των κρατήσεων που έγιναν

για αυτό 200.000,00 200.000,00 174.978,24 -25.021,76

β  Απόδοση στο Ταχ. Ταµιευτήριο των κρατήσεων που έγιναν

για αυτό 50.000,00 50.000,00 30.069,45 -19.930,55

γ  Απόδοση στο ΟΓΑ 76.480,00 76.480,00 47.998,39 -28.481,61

δ  Απόδοση στον Ο∆∆Υ και λοιπών ΝΠ∆∆ των εισπράξεων που 

 έγιναν γι΄ αυτό 1.000,00 1.000,00 15,00 -985,00

3394  Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σµό τρίτων

 από διατροφές 8.000,00 8.000,00 3.373,54 -4.626,46

52.948.880,00 52.998.880,00 41.616.149,28 -11.382.730,72

Σύνολο  Κ.Α. 3300 53.552.380,00 53.652.380,00 42.146.513,29 -11.505.866,71

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

3400  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΝΠ∆∆ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

 ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ

3410  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΝΠ∆∆ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

 ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΕΠΙ ΑΠΟΛΗΨΕΙ

3411  Απόδοση στο ∆ηµόσιο των πληρωµών που έγιναν απ΄αυτό

 επί απολήψει Αποζηµίωση ΥΕΕ απ. 66 παρ. 3 Π.∆. 422/81 80.000,00 80.000,00 50.210,06 -29.789,94

Σύνολο Κ.Α. 3400 80.000,00 80.000,00 50.210,06 -29.789,94

54.387.380,00 54.487.380,00 42.488.573,06 -11.998.806,94

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ

0000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 559.000.000,00 559.132.500,00 537.027.586,84 -22.104.913,16

1000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 191.900,00 245.900,00 48.253,13 -197.646,87

2000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 40.000,00 40.000,00 33.380,50 -6.619,50

3000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 54.387.380,00 54.487.380,00 42.488.573,06 -11.998.806,94

613.619.280,00 613.905.780,00 579.597.793,53 -34.307.986,47

6200  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

6210  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

6213  Χορήγηση ∆ανείων σε Φυσικά πρόσωπα

α  Χορήγηση ∆ανείων σε ασφαλισµένους του Ταµείου 0,00 0,00 0,00 0,00

β  Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων 0,00 0,00 350,00 350,00

γ  Προεξοφλήσεις Μερισµάτων Μερισµατούχων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 6200 0,00 0,00 350,00 350,00

Κ.Α. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 350,00 350,00

7000  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

7100  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

7110  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

7111  Προµήθεια επίπλων 10.000,00 10.000,00 427,19 -9.572,81

7112  Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων 

 κλιµατισµού γραφείων 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00

15.000,00 15.000,00 427,19 -14.572,81

7120  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7122  Προµήθεια υπολογιστών και λογιστικών µηχανών 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00

7123  Προµήθεια  Η/Υ & συστηµάτων πληροφορικής 750.000,00 750.000,00 17.833,49 -732.166,51

7124  Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 9.000,00 9.000,00 0,00 -9.000,00

764.000,00 764.000,00 17.833,49 -746.166,51

Σύνολο Κ.Α. 7100 779.000,00 779.000,00 18.260,68 -760.739,32

Κ.Α. 7000  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 779.000,00 779.000,00 18.260,68 -760.739,32

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ

6000  ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00

7000  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 779.000,00 779.000,00 18.260,68 -760.739,32

779.000,00 779.000,00 18.260,68 -760.739,32

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

 Κ.Α. 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV

 Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ

9000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

9700  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

9800 9720  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ΄ΑΥΤΆ

9729 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ΄αυτά 

α Ανακαίνιση κτιρίου Λυκούργου 10 400.000,00 400.000,00 3.936,00 -396.064,00

β Ανακαίνιση κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή 0,00 0,00 71.103,22 71.103,22

γ Ανακαίνιση κτιρίου πλ. Συντάγµατος 150.000,00 150.000,00 83.713,46 -66.286,54

δ Ανακαίνιση κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη 4.000.000,00 3.892.500,00 0,00 -3.892.500,00

ε Ανακαίνιση κτιρίου Πινδάρου 2 1.000.000,00 1.000.000,00 661.417,08 -338.582,92

θ Ανακαίνιση κτιρίου Λ. Συγγρού 165 450.000,00 450.000,00 6.568,20 -443.431,80

6.000.000,00 5.892.500,00 826.737,96 -5.065.762,04

9730 ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Σ΄ΑΥΤΆ

9740 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

9746 Προµήθεια ψυκτικών µηχ. κλιµατισµού

β Προµήθεια ψυκτικών µηχ/των κλιµατισµού κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00

ζ Προµήθεια ψυκτικών µηχ/των κλιµατισµού κτιρίου Λ. Κηφισίας 32 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00

θ Προµήθεια ψυκτικών µηχ/των κλιµατισµού κτιρίου Λ. Συγγρού 65 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00

9750 9752 Προµήθεια αυτοκινήτου

9760  ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

9762  Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00

9763  ∆απάνες για συστήµατα µελετών εφαρµογής και οργάνωσης

 απλούστευσης µεθόδων και διαδικασιών Ν. 1943/91 15.000,00 30.000,00 0,00 -30.000,00

9769 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00

915.000,00 930.000,00 0,00 -930.000,00

Σύνολο Κ.Α. 9700 6.915.000,00 6.822.500,00 826.737,96 -5.995.762,04

9800 9830  ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9839  Αγορά λοιπών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00

9800  ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

9851  Αγορά Χρεωγράφων 0,00 0,00 0,00 0,00

9852  Αγορά µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

9859  Αγορά λοιπών αξιών 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 9800 0,00 0,00 0,00 0,00

Κ.Α. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 6.915.000,00 6.822.500,00 826.737,96 -5.995.762,04

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 559.000.000,00 559.132.500,00 537.027.586,84 -22.104.913,16

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 191.900,00 245.900,00 48.253,13 -197.646,87

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 40.000,00 40.000,00 33.380,50 -6.619,50

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 54.387.380,00 54.487.380,00 42.488.573,06 -11.998.806,94

 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 350,00 350,00

 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 779.000,00 779.000,00 18.260,68 -760.739,32

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 6.915.000,00 6.822.500,00 826.737,96 -5.995.762,04

ΣΥΝΟΛΟ 621.313.280,00 621.507.280,00 580.443.142,17 -41.064.137,83

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00 0,00

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Ο191  Πάγια ετήσια κρατική επιχορήγηση

Ο221  Επιχορήγηση από νοµικά πρόσωπα Ι∆ 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 0000 0,00 0,00

1192α  Κρατήσεις 3% για έργα και προµήθειες του ∆ηµοσίου 8.628.182,49 95.731,40

1192β  Κρατήσεις 3% για έργα και προµήθειες των ΝΠ∆∆ 48.090.032,08 142.239.820,98

1192γ  Κρατήσεις 3% στα ενοίκια ∆ηµοσίων Καταστηµάτων 619.609,74 70.426,47

1199  Έσοδα από  λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονοµάζονται ειδικά 16.936.312,53 14.376.493,41

Σύνολο Κ.Α. 1000 74.274.136,84 156.782.472,26

2121α  Κρατήσεις 4% στις αποδοχές των µετόχων 339.921.084,80 310.265.207,76

2121β  Καταβολές µετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές των 74.416,34 9.507,34

2122  Καταβολές για εφάπαξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.466,45 0,00

2123  Κρατήσεις 1% και 2% στα επιδόµατα των Πολιτικών Υπαλλήλων 8.952.301,23 7.993.450,24

2124  Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας 3.663.135,07 886.055,36

2125  ∆ικαίωµα εγγραφής Νεοδιοριζοµένων 9.540.065,52 10.026.458,14

Σύνολο Κ.Α. 2000 362.154.469,41 329.180.678,84

3411 ΄Εσοδα από εκµίσθωση γραφείων 4.884.830,12 3.439.893,04

3412   "     "     "      καταστηµάτων γενικά 2.454.655,70 2.681.878,53

3413   "     "     "      γηπέδων και υπαιθρίων γενικά χώρων 0,00 0,00

7.339.485,82 6.121.771,57

3511  Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 2.472.675,63 4.728.349,31

3512α  Τόκοι από προεξοφλήσεις µερ/των Μερισµατούχων 121.074,99 0,00

3512β    "    "      "         Πολιτικών Συντάξεων 67.572,23 0,00

3513    "   Υπαλληλικών ∆ανείων 3.164.030,36 1.005.600,44

3519α    "   από οφειλές µερισµατούχων 29.261,06 79.909,50

3519γ  Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από υπαλληλικά δάνεια 26.347,78 3.715,13

3519δ   "     "     "        µισθωµάτων και παν άλλο απρόβλεπτο 3.733,95 11.366,31

3521  Τοκοµερίδια 3.563.433,60 2.964.129,99

3523  Μερίσµατα Τραπεζών & εταιριών 542.538,94 358.766,42

9.990.668,54 9.151.837,10

Σύνολο Κ.Α. 3000 17.330.154,36 15.273.608,67

Ε  Σ  Ο  ∆  Α

2010 2011Κ  Α  Τ  Ο  Ν  Ο  Μ  Α  Σ  Ι  Α
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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

4212  Πρόστιµα σ΄εργολάβους, ενοικιαστές, προµηθευτές 0,00 0,00

4216  Πρόστιµα από ποινές ∆ηµ. Υπαλλήλων 0,00 505,75

4219  Λοιπά πρόστιµα & χρηµ. Ποινές 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 4000 0,00 505,75

5119  Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν 0,00 0,00

5511  Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµ. Ενταλµάτων πληρωµής 320,00 0,00

5521  Επιστροφή αποδοχών συντάξεων βοηθηµάτων (µερ/των) κ.λ.π. που 

 καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 3.690.659,65 428.770,87

5622 Έσοδα από παραγραφή πιστωτικών υπολοίπων 0,00 0,00

5641  Έσοδα από την συµµετοχή άλλων Νοµικών προσώπων στις δαπάνες

 συνταξιοδότησης ( Ν.1405/83 ) 3.491.456,14 5.285.932,03

5689  Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 269.423,41 129.740,75

Σύνολο Κ.Α. 5000 7.451.859,20 5.844.443,65

6435 Έσοδα από την εκποίηση Κινητών Αξιών 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 6000 0,00 0,00

8312 Έσοδα από εισφορές ασφαλισµένων παρελθόντων ετών 50.857.711,75 44.038.566,52

Σύνολο Κ.Α. 8000 50.857.711,75 44.038.566,52

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο    Ε  Σ  Ο  ∆  Ω  Ν

0000  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

1000  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 74.274.136,84 156.782.472,26

2000  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 362.154.469,41 329.180.678,84

3000  ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 17.330.154,36 15.273.608,67

4000  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 505,75

5000  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 7.451.859,20 5.844.443,65

6000  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00

8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 50.857.711,75 44.038.566,52

512.068.331,56 551.120.275,69

Ε  Σ  Ο  ∆  Α

2010 2011Κ  Α  Τ  Ο  Ν  Ο  Μ  Α  Σ  Ι  Α

 

 

 

 

 



104 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Ο211  Βασικός µισθός τακτικών 2.040.034,20 2.044.050,71

0223  Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 15.994,50 14.833,50

Ο224  Επίδοµα Οικογενειακών βαρών γάµου (οικογενειακή παροχή) 100.560,65 87.938,70

0225  Κίνητρο απόδοσης 141.626,54 100.837,86

0228  Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα & αδείας 68.045,25 82.279,43

0233  Επίδοµα  αποφοίτων Ε.Σ.∆.∆. 480,00 440,00

0236  Επίδοµα  πληροφορικής 5.203,89 4.720,26

Ο238  Επίδοµα θέσης αρ. Ν. 1586/86 14.463,75 25.886,08

Ο251  Επίδοµα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας 264,00 242,00

Ο252  Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 1.751,50 1.603,14

Ο261  Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 2.246.686,81 1.810.103,36

0262  Αποζηµίωση για εξοδα κινησεως   0,00 187.806,60

Ο264  Αποζηµίωση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου 18.495,16 4.040,00

Ο284  Αποζηµίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων ∆ιοίκησης 39.623,47 34.730,85

Ο289  ∆ιάφορες Αποζηµιώσεις ( Αποζηµ. Πολιτών άρθρα 5 Ν. 1943/91 ) 0,00 0,00

Ο411  Αµοιβές νοµικών 22.399,44 23.833,71

Ο412  Αµοιβές Τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00

Ο431α  Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών 55.944,96 27.420,07

0431β  Αµοιβές της ∆ΙΑΣ ΑΕ για την πληρωµή µερ/των 105.933,87 49.988,99

Ο541  ∆απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων 620,00 0,00

Ο551  Εισφορές στο ΙΚΑ 24.628,71 44.964,83

Ο552  Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 119.722,35 86.652,67

Ο622  Μηνιαία Μερίσµατα 576.338.332,12 531.516.130,99

Ο631  Βοηθήµατα εφάπαξ 74.835,04 18.341,42

Ο644  Συµµετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 160.941,37 60.804,60

0711 Οδοιπορικα εξοδα µετακινησης για εκτελεση υπηρεσιας 0,00 1.640,45

Ο712  Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 223.558,50 0,00

0719 301,35 0,00

O813  Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων 190.935,83 159.347,96

O824  Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 1.800,51 541,20

O831α  Ταχυδροµικά τέλη 213.607,63 71.319,76

Ο831β      "        "   για την αποστολή επιταγών πληρωµής µερισµάτων (φορολογικών βεβαιώσεων) 200.000,00 0,00

Ο832  Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Τέλη 32.744,00 32.908,01

Ο834  Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 0,00 0,00

O835 ∆απάνες κιν. Τηλεφωνίας 4.222,23 4.107,84

Ο839  Λοιπές επικοινωνίες 1.603,67 0,00

Ο841  Ύδρευση 5.319,00 4.069,00

Ο842  Φωτισµός και Κίνηση 116.652,29 94.011,58

Ο845  ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 59.945,53 64.575,00

Ο849  Λοιπές ∆απάνες 1.560,72 1.874,66

Ο859  Λοιπές ∆απάνες δηµοσίων σχέσεων 2.120,00 1.100,00

Ο863  Συντήρση και Επισκευή Κτιρίων 70.346,42 41.994,42

Ο879  Συντήρση και Επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 134.005,31 0,00

Ο881      "     "      "    µεταφορικών µέσων ξηράς     407,28 383,70

Ο888      "     "      "    Επίπλων και Σκευών  827,19 0,00

Ο889      "     "      "    Γραφοµηχανών, Αριθµοµηχανών, Πολυγράφου και φωτοτυπίκής µηχανής 47.939,89 39.994,73

Ο892α  Ασφάλιστρα Ακινήτων 151.357,73 124.879,58

Ο893  Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 920,00 0,00

Ο894  ∆ικαστικά έξοδα 2.417,80 4.039,01

Ο896  Επιδόσεις, ∆ηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 3.172,52 1.530,29

Ο911  Φόροι ∆ηµοσίου, ∆ηµοτικοί ακαλύπτων χώρων 519,66 22,00

Σύνολο Κ.Α. 0000 583.062.872,64 536.875.988,96

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α

2010 2011

Λοιπές πληρωµές για µετακ/ση στο εσωτερικό υπαλλήλων

Κ  Α  Τ  Ο  Ν  Ο  Μ  Α  Σ  Ι  Α
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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1259  Προµήθεια βιβλίων , περιοδικών 4.033,60 2.799,85

1261     "      γραφικής ύλης 1.763,42 5.694,55

1281     "      µηχανογραφικού υλικού 19.785,38 33.882,54

1292     "     ηλεκτρικών λαµπτήρων 232,15 0,00

1293α     "      εντύπων και δελτίων µηχανογράφησης 15.133,93 0,00

1293β     "      εντύπων  µηχαν/σης για ενηµέρωση των µερισµατούχων 39.884,04 0,00

1299 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων 0,00 92,25

1312     "      φαρµακευτικού υλικού 0,00 53,99

1352     "      χηµικού υλικού για πυροσβεστήρες 0,00 993,72

1381     "      ειδών καθαριότητος και ευπρεπισµού 2.277,43 2.140,20

1413     "        "   συντήρησης & επισκευής κτιρίων 0,00 0,00

1429     "        "       "      "     "     λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 15.558,90 129,10

1431     "        "       "      "     "     µεταφορικών µέσων ξηράς 190,08 10,00

1435     ''    ελαστικών µεταφορικών µέσων ξηράς 0,00 0,00

1611     "      υγρών καυσίµων και λιπαντικών 2.415,08 2.446,85

1731  Προµήθεια Φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 2.804,16 0,00

1899  ∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 757,07 10,08

 Σύνολο Κ.Α. 1000 104.835,24 48.253,13

2329 Επιχορηγησεις και συνδροµές για τηνπληρωµή λοιπών δαπανών διοικησης 25.842,56 25.380,50

2639  Χορηγίες για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς 10.000,00 8.000,00

 Σύνολο Κ.Α. 2000 35.842,56 33.380,50

3199α  Επιστροφές κρατήσεων σε αποδοχές που έχουν εισπραχθεί χωρίς να 

οφειλονται από υπαλ. Μετόχους 97.541,03 39.472,66

3199β  Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται από Μετόχους για Αναγν.Υπηρ. & δικ.εγγραφής 138.295,56 0,00

3199γ  Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από µη Μετόχους 96.748,89 252.377,05

3411  Απόδοση στο δηµόσιο των πληρωµών που έγιναν από αυτό επί απολήψει 49.209,16 50.210,06

Σύνολο Κ.Α. 3000 381.794,64 342.059,77

7123 Προµήθεια Η/Υ& συστηµάτων πληροφορικής 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 7000 0,00 0,00

9729α Επισκευή και συντήρηση ακινήτων 0,00 0,00

9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 9000 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ 

0000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 583.062.872,64 536.875.988,96

1000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 104.835,24 48.253,13

2000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 35.842,56 33.380,50

3000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 381.794,64 342.059,77

7000  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00

9000  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 0,00 0,00

583.585.345,08 537.299.682,36

 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠO ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ 30.082,88 7.792,76

 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 61.030,60 63.626,35

 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.394,64 2.394,64

 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.664,55 2.029,05

583.680.517,75 537.375.525,16

                                                                                                     ΕΣΟ∆Α 551.120.275,69

                                                                                                     ΕΞΟ∆Α 537.375.525,16

                                                             ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 13.744.750,53

Κ  Α  Τ  Ο  Ν  Ο  Μ  Α  Σ  Ι  Α 2010 2011

Ε  Ξ  Ο  ∆  Α
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΤΠΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 

Υπόλοιπο της  Χρέωση από Σύνολο Χρεώσεως  Πίστωση   από Υπόλοιπο κατά την 

 31ης ∆εκεµβρίου 1ης Ιανουαρίου µέχρι κατά την  1ης  Ιανουαρίου  µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 

2010 31ης ∆εκεµβρίου 2011 31η ∆εκεµβριου 2011  31ης  ∆εκεµβρίου  2011    (Ισολογισµός 2011)

Γήπεδα-Οικόπεδα 413.903,82 0,00 413.903,82 0,00 413.903,82 0,00

Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις 725.847,04 165.320,88 891.167,92 585.917,90 305.250,02 -420.597,02

Έπιπλα - Ηλεκτρονικά συστήµατα & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισµός 294.942,15 17.030,68 311.972,83 71.419,09 240.553,74 -54.388,41

Μεταφορικά Μέσα 6.955,07 0,00 6.955,07 2.394,64 4.560,43 -2.394,64

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 102.478,14 661.417,08 763.895,22 0,00 763.895,22 661.417,08

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4.791,45 1.230,00 6.021,45 2.029,05 3.992,40 -799,05

Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 183.468,72 0,00 183.468,72 0,00 183.468,72 0,00

Προκαταβολές προσωπικού 52.460,59 72.275,69 124.736,28 52.460,59 72.275,69 19.815,10

Απαιτήσεις από υπαλληλικά ∆άνεια 61.081.878,85 1.152.203,17 62.234.082,02 40.646.119,89 21.587.962,13 -39.493.916,72

Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια προηγουµένων χρήσεων 28.090.159,49 39.472,66 28.129.632,15 1.201.858,97 26.927.773,18 -1.162.386,31

Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις Μερισµάτων 2.614.926,54 0,00 2.614.926,54 2.578.590,19 36.336,35 -2.578.590,19

Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις µερισµάτων παρελθόντων ετών 13.421.670,94 0,00 13.421.670,94 0,00 13.421.670,94 0,00

Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων 1.298.024,98 0,00 1.298.024,98 1.298.024,98 0,00 -1.298.024,98

Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων παρελθόντων ετών 731.580,18 350,00 731.930,18 21.437,67 710.492,51 -21.087,67

Απαιτήσεις από οφειλές Μερισµατούχων 1.125.411,30 1.000,00 1.126.411,30 473.220,38 653.190,92 -472.220,38

Απαιτήσεις από οφειλές µερισµατούχων παρελθόντων ετών 2.542.544,11 0,00 2.542.544,11 1.832.163,53 710.380,58 -1.832.163,53

Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας µετόχων 2.049.978,18 5.382.342,15 7.432.320,33 2.049.978,18 5.382.342,15 3.332.363,97

Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά ταµεία-∆ιαδοχική ασφάλιση 22.327.928,17 8.020.980,00 30.348.908,17 5.724.618,15 24.624.290,02 2.296.361,85

Απαιτήσεις από µειώσεις του Ν.4024/11 0,00 16.241.072,33 16.241.072,33 0,00 16.241.072,33 16.241.072,33

Εγγυήσεις οργανισµών κοινής ωφέλειας 4.184,53 0,00 4.184,53 0,00 4.184,53 0,00

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων - ∆ΙΑΣ 136.153.271,14 444.212.754,38 580.366.025,52 479.273.656,77 101.092.368,75 -35.060.902,39

Λοιποί Χρεώστες 26.129.683,56 9.313.832,82 35.443.516,38 9.191.276,42 26.252.239,96 122.556,40

Απαιτήσεις από οφειλέτες δαπανών Κοινοχρήστων Χώρων 17.473,87 83.545,22 101.019,09 49.189,53 51.829,56 34.355,69

Επισφαλεις Απαιτήσεις 31.787,95 0,00 31.787,95 0,00 31.787,95 0,00

Απαιτήσεις από οφειλόµενα κοινόχρηστα 0,00 2.091.108,81 2.091.108,81 806.769,38 1.284.339,43 1.284.339,43

Μετοχές 55.576.016,89 0,00 55.576.016,89 0,00 55.576.016,89 0,00

Οµολογίες 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Αµοιβαία κεφάλαια 4.402.054,29 0,00 4.402.054,29 0,00 4.402.054,29 0,00

Μερίδα στο κοινό κεφάλαιο Τ .τ Ελλάδος 8.396.291,23 560.012.406,08 568.408.697,31 471.359.669,84 97.049.027,47 88.652.736,24

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 69.714.139,75 0,00 69.714.139,75 0,00 69.714.139,75 0,00

 Ταµείο 160.651,48 398.823.458,71 398.984.110,19 398.983.159,07 951,12 -159.700,36

 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 23.999.165,11 1.056.437.032,81 1.080.436.197,92 1.050.664.882,64 29.771.315,28 5.772.150,17

Έξοδα εποµένων χρήσεων υπό τακτοποίηση 254.638,12 0,00 254.638,12 0,00 254.638,12 0,00

Καταθέσεις µετόχων εισπρακτέες 0,00 9.436.377,49 9.436.377,49 0,00 9.436.377,49 9.436.377,49

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟ ΛΟ 461.908.307,65 2.512.165.210,96 2.974.073.518,61 2.466.868.836,86 507.204.681,75 45.296.374,10

Λογαριασµοί    Τάξεως 298.981,08

Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασµός καταθέσεων µετόχων 30.668.258,18 38.500.823,16 69.169.081,34 0,00 69.169.081,34 38.500.823,16

Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας µετόχων 12.516.796,65 12.516.796,65 11.537.896,65 978.900,00 -11.537.896,65

Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 568.753,03 107.616,69 676.369,72 0,00 676.369,72 107.616,69

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συµβάσεων 557.022,21 0,00 557.022,21 148.270,77 408.751,44 -148.270,77

Απαιτήσεις µη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 44.310.832,07 38.608.439,85 82.919.271,92 11.686.167,42 71.233.104,50 26.922.272,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 506.219.139,72 2.550.773.650,81 3.056.992.790,53 2.478.555.004,28 578.437.786,25 72.218.646,53

  Α.    Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο                          

 Tην 31η ∆εκεµβρίου  2 0 1 0   ήταν ευρώ  506.219.139,72   

Την 31η ∆εκεµβρίου  2 0 1 1   ήταν ευρώ  578.437.786,25

∆ηλαδή  µειώθηκε  κατά   ευρώ      72.218.646,53

Κατονοµασία  Λογαριασµών Αυξοµειώσεις
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Υπόλοιπο της Πίστωση από Σύνολο πιστωσης  Χρέωση  από Υπόλοιπο κατά την 

 31ης ∆εκεµβρίου 1ης Ιανουαρίου µέχρι κατά την 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 

2010 31ης ∆εκεµβρίου 2011 31 ∆εκεµβρίου2011    31ης  ∆εκεµβρίου  2011    (Ισολογισµός 2011)

 Μετοχικό Κεφάλαιο καταβληµένο 124.826.667,43 0,00 124.826.667,43 0,00 124.826.667,43 0,00

Μετοχικό Κεφάλαιο από διανοµή αποτελεσµάτων αρ.65 Π∆ 422/81 16.738.791,76 33.267.923,55 50.006.715,31 0,00 50.006.715,31 33.267.923,55

 Κεφάλαιο Αποσβέσεως Επισφαλών Απαιτήσεων 14.060.619,67 0,00 14.060.619,67 0,00 14.060.619,67 0,00

 Κεφάλαιο Αποσβέσεως Ακινήτων 0,00 1.224.354,31 1.224.354,31 0,00 1.224.354,31 1.224.354,31

 Καταθέσεις Μετόχων 235.690.195,00 411.791.880,35 647.482.075,35 533.992.823,17 113.489.252,18 -122.200.942,82

Αποθεµατικό Κεφάλαιο από Αποτελέσµατα χρήσεως 66.955.167,36 133.071.694,21 200.026.861,57 0,00 200.026.861,57 133.071.694,21

Σύνολο κεφαλαίων 458.271.441,22 2.472.466,49 1.037.627.293,64 533.992.823,17 503.634.470,47 45.363.029,25

Προµηθευτές εσωτερικού 0,00 10.546.643,26 10.546.643,26 10.546.216,35 426,91 426,91

∆ικαιούχοι µερισµάτων πληρωτέων 0,00 451.494,52 451.494,52 370.329,04 81.165,48 81.165,48

Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Τ αµεία (∆.Α.) 605.631,15 41.962,47 647.593,62 151.597,88 495.995,74 -109.635,41

∆ικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 9.686,43 3.470,44 13.156,87 3.373,54 9.783,33 96,90

Μισθωτές ακινήτων - ∆ικαιούχοι χρηµατικών εγγυήσεων 639.256,22 114.000,00 753.256,22 0,00 753.256,22 114.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 576.505,52 576.505,52 552.145,92 24.359,60 24.359,60

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.157.667,72 40.961.542,11 43.119.209,83 41.080.527,81 2.038.682,02 -118.985,70

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 113.995,97 531.477,14 645.473,11 589.560,07 55.913,04 -58.082,93

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 110.628,94 0,00 110.628,94 0,00 110.628,94 0,00

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟ ΛΟ 461.908.307,65 55.699.561,95 1.094.491.255,53 587.286.573,78 507.204.681,75 45.296.374,10

Λογαριασµοί  Τάξεως

Χρεωστικός πληροφοριακός λογαριασµός καταθέσεων µετόχων 30.668.258,18 38.500.823,16 69.169.081,34 0,00 69.169.081,34 38.500.823,16

Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας µετόχων 12.516.796,65 12.516.796,65 11.537.896,65 978.900,00 -11.537.896,65

Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 568.753,03 107.616,69 676.369,72 0,00 676.369,72 107.616,69

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συµβάσεων 557.022,21 0,00 557.022,21 148.270,77 408.751,44 -148.270,77

Απαιτήσεις µη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Τ ΑΞΕΩΝ 44.310.832,07 38.608.439,85 82.919.271,92 11.686.167,42 71.233.104,50 26.922.272,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 506.219.139,72 94.308.001,80 1.177.410.527,45 598.972.741,20 578.437.786,25 72.218.646,53

72.218.646,53

Β.   Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

∆ηλαδή καθαρή αύξηση του παθητικού

T ην 31η ∆εκεµβρίου  2 0 1 0   ήταν ευρώ  506.219.139,72   

Την 31η ∆εκεµβρίου  2 0 1 1   ήταν ευρώ  578.437.786,25

 ∆ηλαδή  αυξήθηκε  κατά   ευρώ      72.218.646,53

Κατονοµασία  Λογαριασµών Αυξοµειώσεις

 

 


