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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ασκώντας με 
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εποπτεύουσες αρχές, τους ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους του Ταμείου,  λογοδοτεί, διασφαλίζει τον 

έλεγχο και την άσκηση κριτικής, για τη νομιμότητα, 

ακεραιότητα, αποδοτικότητα κaι αποτελεσματικότητα   

-μέσα στα όρια των διαθέσιμων πόρων-, των 

αποφάσεων και ενεργειών του. 

 

Μιχάλης Γιάγκας 
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1    Παρουσίαση του Ταμείου

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων  - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία επικουρικής ασφάλισης της χώρας. 

Συστάθηκε την 1/4/1999 ως ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2676/1999 

«Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με τη συγχώνευση δώδεκα ταμείων αρωγής 

υπαλλήλων υπουργείων. 

 

Με το άρθρο 84 του Ν.3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση  

του Συστήματος Κοινωνικής  Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 

εντάχθηκαν στο ΤΕΑΔΥ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια: 

 

 το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής 

Ασφάλισης ως  Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) 

 ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων ως Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) 

 

 Ασφαλισμένοι Συνταξιούχοι 

ΤΕΑΔΥ 370.000 157.000 

Τομέας ΤΑΔΚΥ 56.000 22.800 

Τομέας ΤΕΑΠΟΚΑ 24.400 23.800 

 

Η έδρα του ΤΕΑΔΥ είναι στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος 10. Οι υπηρεσίες 

των Τομέων ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ λειτουργούν στη Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ.34. 

 

Ιστοσελίδα του ταμείου είναι η http://www.teady.gr 

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

teady@teady.gr,  teapoka@teady.gr,  tadky@teady.gr 
 

 
 
 

 

mailto:teapoka@teady.gr
mailto:tadky@teady.gr
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1.1   Σκοπός και Αρμοδιότητες 
 
 
 

  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2676/99 ασφαλισμένοι του ΤΕΑΔΥ είναι: 

α)  οι μόνιμοι υπάλληλοι που ασφαλίζονταν στα πρώην ταμεία αρωγής υπαλλήλων: 

       α.1    των υπουργείων 

       √ Βιομηχανίας             √ Οικονομικών 

       √ Γεωργίας              √ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

       √ Δικαιοσύνης                           √ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ.Έργων 

       √ Εμπορίου              √ Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εξωτερικών 

       √ Κοινωνικών Υπηρεσιών       √ Συγκοινωνιών 

        α.2    της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των Τελωνειακών Υπαλλήλων 

οι οποίοι υπήχθησαν υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΤΕΑΔΥ από 

1/4/1999. 

β)  οι διοριζόμενοι μετά 1/4/1999 τακτικοί υπάλληλοι στα Υπουργεία Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

γ)  οι διορισθέντες από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά τακτικοί υπάλληλοι 

 ● των Υπουργείων 

 ● των αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 

(προστέθηκε με το   άρθρο 38 Ν.2956/2001 με ισχύ από 6.11.2001) 

που ασφαλίζονται στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη, εφόσον δεν έχουν άλλη επικουρική 

ασφάλιση, πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων   

δ)  οι τακτικοί υπάλληλοι των συνιστώμενων μετά την 1/4/1999 νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύονται από Υπουργεία. 

ε)  το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που συνιστούν αυτές, εφόσον υπάγεται στο 

ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ. 

στ)   Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΕΑΔΥ. 

 

Προορισμός του ΤΕΑΔΥ (άρθρο 14 του Ν.2676/99) είναι η παροχή επικουρικής 

σύνταξης στα προαναφερόμενα πρόσωπα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους 

με τους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους από το Δημόσιο ή άλλο φορέα 

κύριας ασφάλισης. 

 

Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ., 

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, χορηγούνται δάνεια στους ασφαλισμένους, 

συνταξιούχους και υπαλλήλους του Ταμείου (άρθρα 15 & 16 του Ν.3586/2007). 

 

 

Οι Τομείς «ΤΕΑΠΟΚΑ» ΚΑΙ «ΤΑΔΚΥ» διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις 

των αντίστοιχων ενταχθέντων Ταμείων και Κλάδων. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.980/1942 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Επικουρικής 

Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως» σκοπός του Τομέα 

ΤΕΑΠΟΚΑ είναι η χορήγηση περιοδικών παροχών στους ασφαλισμένους του σε 

περίπτωση αναπηρίας και γήρατος, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους σε 

περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. 

 

Στην ασφάλιση του Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ υπάγονται: 

 

α)  Το προσωπικό των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και το Προσωπικό των ΚΑΦ. Επίσης, με 

το Ν.119/75 το μόνιμο  ιατρικό προσωπικό του ΙΚΑ. 

β)  Το προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας & του Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας. 

γ)  Το προσωπικό της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΟΓΑ, του Ταμείου 

Επικ. Ασφάλισης Εκαπαιδευτικών Ιδιωτ. Γεν. Εκπαίδευσης, του Ταμείου Επικ. 

Ασφάλισης και Προνοίας Προσωπικού της ΕΡΤ-2 και οι βοηθοί φαρμακοποιού του 

ΤΕΒΕ, βάσει των διατάξεων του Ν.1422/13.3.1984. 

δ)  Το προσωπικό του Ταμείου Προνοίας Διακαστικών Επιμελητών και του Ταμείου 

Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων, βάσει των διατάξεων του Ν.1654/1986. 

ε)  Οι τακτικοί υπάλληλοι των συνιστώμενων μετά τη δημοσίευση του Ν.2676/99 

ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας. 
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 1.1   Σκοπός και Αρμοδιότητες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1726/1944 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 

κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών 

υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων» σκοπός του Τομέα ΤΑΔΚΥ είναι η παροχή μηνιαίων 

χρηματικών βοηθημάτων στους εξερχόμενους της υπηρεσίας ασφαλισμένους του ή σε 

περίπτωση θανάτου αυτών στις οικογένειές τους. 

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα ΤΑΔΚΥ είναι: 

1.  Οι τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (άρ.12, Ν.Δ. 3894/58, άρ.21, Ν.1976/91). 

2.  Οι τακτικοί υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, ΚΑΠΗ, Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών (άρ. 12 του Ν.541/77). 

- Το προσωπικό των παιδικών σταθμών που μονιμοποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 του Ν.2738/99 και εφ΄όσον δεν υπέβαλε δήλωση διατήρησης του παλαιού 

ασφαλιστικού καθεστώτος εντός τριμήνου από του διορισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3γ του άρ. 29 του Ν.2768/99. 

- Το τακτικό προσωπικό των Λιμενικών Ταμείων που διορίζεται σε αυτά μετά τη 

μεταφορά τους σε Δήμους, δυνατότητα η οποία τους παρέχεται με Προεδρικά 

Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτ. Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού 

Συμβουλίου (άρ.28, Ν.2738/99). 

- Το προσωπικό που διορίζεται σε κενές οργανικές θέσεις των πρώην Κρατικών 

Παιδικών Σταθμών και Αθλητικών Κέντρων που περιήλθαν στους Ο.Τ.Α. κατ΄εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ Α΄, αρ. φύλλου 9/30-1-

2001). 

3.  Οι τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις μέχρι 1-4-1999. 

4.  Το τακτικό προσωπικό του ΤΥΔΚΥ και των παραρτημάτων του (αρ.2, παρ.1, Ν.Δ. 

995/71, ΦΕΚ 192/6-10-71). 

5.  Το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ (άρ. 2, παρ.1, Ν.Δ.995/71 ΦΕΚ 192/6-10-71). 

6.  Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Ο.Τ.Α., που προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους με πάγια περιοδική αμοιβή. (άρ.30, παρ.1, Ν.Δ. 4505/66, άρ. 5, παρ.2, Ν.685/77 

και άρ.24, παρ. 10 του Ν.1964/87). 

 

7.  Οι αιρετοί Νομάρχες και οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρ. 9, 

παρ.4 του Ν.2703/8-4-99). 

8.  Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην ΤΣΚΥ και ενσωματώθηκε στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρ.12, Ν. 541/77). 

9.  Το προσωπικό των ΤΕΔΚ που κατείχε τακτικές οργανικές θέσεις και υπηρετούσε με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την ημερομηνία ισχύος 

του Ν.2676/99 (5-1-1999), εφόσον μέχρι 30-6-1999 δεν είχε εκδηλώσει με έγγραφη 

δήλωσή του την επιθυμία παραμονής του στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, όπου ανήκε ασφαλιστικά 

πριν, αλλά και το εφεξής του άνω Νόμου διοριζόμενο προσωπικό. (άρ. 77, παρ.3 του 

Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99). 

10.  Οι Δήμαρχοι (άρ. 33, παρ. 1 του Ν.Δ. 4541/66 και άρ. 1, παρ.2 του Ν. 685/77), 

εκτός αν είναι ήδη βοηθηματούχοι του Ταμείου και υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης από 

την ασφάλιση σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την εκλογή τους. 

11.  Το τακτικό προσωπικό των πρώην Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που από 

1-11-1972 υπήχθη στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/1953. 

12.  Το τακτικό προσωπικό του ΤΑΔΚΥ (άρ. 4 και 9, παρ.1 του Ν.Δ.3894/58). 

13.  Οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ή 

άλλο ασφαλιστικό οργανισμό αν υπαχθούν προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στο 

συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ασφαλίζονται στο ΤΑΔΚΥ εφόσον υποβάλουν 

σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από του διορισμού τους.  

14.  Οι Μηχανικοί που διορίζονται στους Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται λόγω ιδιότητας στο 

ΤΣΜΕΔΕ (άρ. 17, παρ.4 του Ν. 2084/92, άρ.5, παρ.4 του Ν.2320/95 και η 8/1/0092/3-1-

2000 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών) : 

- Οι έχοντες πριν το διορισμό τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση 

που ανατρέχει πριν την 1η-1-1993 υπάγονται υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στο 

ΤΣΜΕΔΕ και στο Δημόσιο και για επικουρικό στο ΤΑΔΚΥ. 

- Οι πριν την 1η-1-1993 ασφαλισθέντες στο ΤΣΜΕΔΕ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, 

μπορούν προαιρετικά με έγγραφη δήλωσή τους, να επιλέξουν για κύρια σύνταξη το 

Δημόσιο και επικουρική το ΤΑΔΚΥ, παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ. 

- Οι νεοδιοριζόμενοι και για πρώτη φορά μετά την 1η-1-1993 ασφαλιζόμενοι σε 

οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μηχανικοί έχουν την ίδια δυνατότητα, μόνο 

που οι κρατήσεις τους (ασφαλισμένου και εργοδότη) επιβαρύνουν τους ίδιους. 
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1.2    Θεσμοθετημένη Οργανωτική Δομή

 

Η θεσμοθετημένη (τυπική) οργανωτική Δομή του ΤΕΑΔΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2007 

«Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων» και τα άρθρα 88-90 του 

Ν.3655/2008 παρουσιάζεται κατωτέρω στις ενότητες 1.2.1 έως 1.2.5. 

1.2.1    Οργανόγραμμα

 

 
             

     

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

     

              

 
Αυτοτελές Γραφείο 

Νομικών 
Υποθέσεων 

      Αυτοτελές Γραφείο 
Προέδρου & 

Γραμματείας Δ.Σ. 
 

      

              

     Γενική Διεύθυνση 
 Αυτοτελές Γραφείο 

Εξυπηρέτησης 
Πολίτη 

 

 

              

                    
                    

Δ/νση 
Ασφάλισης 

 
Δ/νση 

Συντάξεων 
 

Δ/νση 
Πληροφορικής 

 
Δ/νση 

Διοίκησης & 
Οργάνωσης 

 
Δ/νση 

Οικονομικού 
 

Α’  Δ/νση 
Επικ. Ασφάλ. 

Τομέας 
ΤΕΑΠΟΚΑ 

 

Β’  Δ/νση 
Επικ. Ασφάλ. 

Τομέας 
ΤΑΔΚΥ 

             

Τμήμα 
Μητρώου 

Ασφαλισμένων 
 

Τμήμα 
Άμεσων 

Συνταξιούχων 
 

Τμήμα 
Πληροφορικής 

 
Τμήμα 

Διοίκησης & 
Οργάνωσης 

 
Τμήμα 

Λογιστηρίου 
 

Τμήμα 
Ασφάλισης – 

Εσόδων 
 

Τμήμα 
Ασφάλισης – 

Εσόδων 

             

Τμήμα 
Εισφορών 

 
Τμήμα 

Έμμεσων 
Συνταξιούχων 

 

Τμήμα 
Λειτ.-Υποστ. 

Συστ.Πληροφ. 
Επικοινωνιών 
Εφαρμογών 

 

Τμήμα 
Προμηθειών 

και 
Διοικητικής 
Μέριμνας 

 

Τμήμα 
Ελέγχου και 
Εκκαθάρισης 

Δαπανών 

 

Τμήμα 
Απονομής 

Επικουρικής 
Σύνταξης 

 

Τμήμα 
Απονομής 

Επικουρικής 
Σύνταξης 

             

Τμήμα 
Ασφάλισης 

 

Τμήμα 
Ελέγχου & 

Μεταβολών 
Συντάξεων 

   
Τμήμα 

Γραμματείας 
 

Τμήμα 
Διαχείρισης 
Κινητής και 

Ακίνητης 
Περιουσίας 

 
Τμήμα 

Λογιστηρίου 
 

Τμήμα 
Λογιστηρίου 

             

        
Τμήμα 

Δανείων 
 

Αυτοτελ.Γραφείο 
Διοικητικής 

Υποστήριξης και 
Αρχείου 

 

Αυτοτελ.Γραφείο 
Διοικητικής 

Υποστήριξης και 
Αρχείου 
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1.2.2   1
 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Απόφ.Φ. 20144/26220/1606/13-12-2011(ΦΕΚ 434/ΥΟΔΔ) του Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης  Το 2011 το Δ.Σ. αποτελείτο από: 

Α.     Τακτικά Μέλη 
 
1. Μιχαήλ Γιάγκας               Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Κ. Καραγιάννη

                   
Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 

3. Β. Πολυμερόπουλος             Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
4. Χ. Λαμπούδη              Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
5. Α. Τσιακανίκας              Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ 
6. Ε. Θεοχάρης              Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ 
7. Θ. Καραγιαννάκης             Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
8. Ε. Μπαρμπάκος              Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 
9. Π. Σιαλακά-Παζιωτοπούλου   Εκπρόσωπος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
10. Γ. Μαυρίδου               Υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α. 
11. Π. Δέλλιος                                Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 
12. Χ. Μπουρδούκης             Εκπρόσωπος συνταξιούχων 
13. Α. Χονδρογιάννη             Ειδικός επιστήμονας 
 
         Ι. Στελλάτου              Κυβερνητική Επίτροπος 
         Λ. Πλιώτα                                Εκπρόσωπος εργαζομένων 
 

Β.     Αναπληρωματικά Μέλη 
Α. Σανδαλάκης            Αναπληρωτής Προέδρου 

1. Η. Δόλγυρας              Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
2. Α. Βίτσιος             Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
3. Α. Πατούλιας             Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
4. Ν. Καλάκος             Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ 
5. Ι. Τσιαπαρίκου            Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ 
6. Ν. Κρέτσης                 Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
7. Γ. Μαστοράκο            Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 
8. Θ. Δερέκα                   Εκπρόσωπος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
9. Π. Παρτσακλή            Υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α. 
10. Ι.  Δούκας             Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 
11. Γ. Σωτηρόπουλος            Εκπρόσωπος συνταξιούχων 
12. Χ. Κοντραφούρης            Ειδικός επιστήμονας 

Λ. Ζησιμόπουλος            Αναπληρώτρια Κυβερνητική Επίτροπος 
          Ι. Κωτσοβόλου            Εκπρόσωπος εργαζομένων 

 Α.     Τακτικά Μέλη 
 
1. Μιχαήλ Γιάγκας        Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Ν. Χόρτης

 
  Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 

3. Β. Πολυμερόπουλος Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
4. Χ. Λαμπούδη  Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
5. Α. Τσιακανίκας  Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ 
6. Ε. Θεοχάρης  Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ 
7. Θ. Δρακάκης   Εκπρόσωπος ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
8. Ε. Μπαρμπάκος  Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 
9. Ε. Καλογεράκη Εκπρόσωπος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
10. Δ. Πατούνα   Υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α. 
11. Κ. Μπαζιώτης  Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 
12. Χ. Δημητράκης Εκπρόσωπος συνταξιούχων 
13. Α. Κακούρης   Ειδικός επιστήμονας 
 
         Ι. Στελλάτου  Κυβερνητική Επίτροπος 
         Ι. Κωτσοβόλου  Εκπρόσωπος εργαζομένων 
 

Β.     Αναπληρωματικά Μέλη 
          Α. Χονδρογιάννη Αναπληρώτρια Προέδρου 
1. Η. Δόλγυρας  Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
2. Α. Ρηνάκη  Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
3. Α. Πατούλιας  Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΑΔΕΔΥ 
4. Α. Καποτάς  Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΠΟΚΠ 
5. Β. Δημητροκάλης Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ 
6. Θ. Καραγιαννάκης Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ 
7. Α. Ροκοφύλλου Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ 
8. Δ. Παπαχρήστου Εκπρόσωπος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
9. Η. Βαβέτσης  Υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α. 
10. Ι.  Δούκας  Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών 
11. Χ. Μπουρδούκης Εκπρόσωπος συνταξιούχων 
12. Ζ. Κουβαρά  Ειδικός επιστήμονας 
          Σ. Κόκκου  Αναπληρώτρια Κυβερνητική Επίτροπος 
          Α. Καλούδη  Εκπρόσωπος εργαζομένων 

                                                                                                                                                                                   Eισηγήτρια στο Δ.Σ. η Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης:  Ουρανία Κουτσοσίμου

1.  Η σύνθεση του Δ.Σ καθορίζεται στο άρθρο 88  του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/3.4.2008). 
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    1.2.3  Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου     1.2.4  Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

   

Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 89 του Ν.3655/2008  Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 187/2007 «Οργανισμός του ΤΕΑΔΥ» 

 

 Καθορίζει την  πολιτική δράσης και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, 

οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του. 

 Εισηγείται νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και τη 

βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων. 

 Καθορίζει την επενδυτική πολιτική, αποφασίζει για την αξιοποίηση - διαχείριση της  

περιουσίας. 

 Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου. 

 Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις τροποποιήσεις του, τον απολογισμό και 

ισολογισμό. 

 Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού. 

 Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου, αποφασίζει για τις πάσης φύσεως 

παροχές. 

 Εγκρίνει δαπάνες για τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και 

εκτέλεσης έργων, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών, αποφασίζει 

για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων. 

 Αποφασίζει για θέματα σχετικά με δικαστική επιδίωξη αξιώσεων υπέρ ή κατά του 

Ταμείου. 

 Εγκρίνει τη χορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους. 

 Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου 

και κατά πράξεων επιβολής εισφορών & πρόσθετων τελών. 

 Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, 

ενημέρωσης ή επιμόρφωσης. 

 Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και 

υπαλλήλους του Ταμείου. 

 Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των 

εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων. 
 

  

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Ταμείου και έχει τις  

ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 

 Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της 

λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση καθώς και 

την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.  

 Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης 

πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και τη διατύπωση εναλλακτικών 

προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρχές που το εποπτεύουν.  

 Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και 

λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα.  

 Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και την εκτίμηση της 

αξιολόγησης των προϊσταμένων των τμημάτων με ειδική σημείωση επί των 

σχετικών πράξεων αξιολόγησης που συντάσσονται από τους προϊσταμένους 

των διευθύνσεων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του 

υπηρετούντος προσωπικού.  

 Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που του ανατίθενται από τις 

αρχές που το εποπτεύουν.  

 

Ο Γενικός Διευθυντής προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από τα  

υπερκείμενα αυτού όργανα. 
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    1.2.5 1
 Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

 

Διεύθυνση Ασφάλισης  Διεύθυνση Συντάξεων 

Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων 

 Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΑΔΥ των 

προσώπων που ασφαλίζονται σε αυτό. 

 Τήρηση και ενημέρωση Μητρώου και ατομικών φακέλων 

Ασφαλισμένων. 

 Τήρηση απογραφικών στοιχείων. 

 

Τμήμα Εισφορών 

 Τήρηση & ενημέρωση αρχείου εκκαθαριστών 

μισθοδοσίας. 

 Παρακολούθηση & έλεγχος της απόδοσης των εισφορών, 

τήρηση ατομικών μερίδων ασφαλισμένων. 

 Έκδοση καταλογιστικών πράξεων βεβαίωσης εισφορών 

και επιβολής πρόσθετων τελών. 

 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. 

 

Τμήμα Ασφάλισης 

 Αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας. 

 Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, υπολογισμός των 

οικονομικών επιβαρύνσεων και απαιτήσεων του Ταμείου 

από την εφαρμογή τους. 

 Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης κατ’ εφαρμογή του 

Κανονισμού ΕΟΚ 1408/71 και των Διεθνών Συμβάσεων. 

 Έκδοση πράξεων αναλογιστικού ισοδύναμου κατά το 

Ν.2592/1998. 

 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης. 

 Τμήματα Άμεσων  &  Έμμεσων Συνταξιούχων 

 Έκδοση αποφάσεων περί απονομής ή μη επικουρικής 

σύνταξης στους άμεσους/έμμεσους ασφαλισμένους. 

 Τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων 

συνταξιούχων του Ταμείου. 

 Εισήγηση επί ενστάσεων κατά αποφάσεων περί 

απονομής επικουρικής σύνταξης. 

 Έκδοση αποφάσεων περί αναπροσαρμογής ή 

αναθεώρησης συντάξεων. 

 

Τμήμα Έμμεσων Συνταξιούχων 

 Έκδοση αποφάσεων περί απονομής ή μη επικουρικής 

σύνταξης στους άμεσους/έμμεσους ασφαλισμένους. 

 Τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων 

συνταξιούχων του Ταμείου. 

 Εισήγηση επί ενστάσεων κατά αποφάσεων περί 

απονομής επικουρικής σύνταξης. 

 Έκδοση αποφάσεων περί αναπροσαρμογής ή 

αναθεώρησης συντάξεων. 

 

Τμήμα Ελέγχου & Μεταβολών Συντάξεων 

 Έκδοση εντολών πληρωμής συντάξεων. 

 Έλεγχος ανεκτέλεστων εντολών συντάξεων. 

 Χορήγηση αυξήσεων στις καταβαλλόμενες συντάξεις. 

 Έκδοση και αποστολή των ετήσιων βεβαιώσεων για 

φορολογική χρήση. 

 Εκκαθάριση συντάξεων και επιστροφή δεδουλευμένων 

σε δικαιούχους κληρονόμους. 

 Έλεγχος των οφειλών των υποψηφίων συνταξιούχων 

προς το Ταμείο, πλην των οφειλών από δάνεια. 
 

 

1.  Οι αρμοδιότητες των Α’ & Β’ Δ/νσεων Επικουρικής Ασφάλισης καθορίζονται στο άρθρο 90 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/3.4.2008) 
και των λοιπών Δ/νσεων στο Π.Δ. 187/2007 (ΦΕΚ 222/Α’/12.9.2007) 
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   1.2.5 Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

 

Διεύθυνση Πληροφορικής  Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης 

Τμήμα Πληροφορικής 

 Ανάπτυξη, αναβάθμιση και εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών βάσει 

των αναγκών του Ταμείου και  αξιοποίηση της 

πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών για 

τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του. 

 Καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης του 

προσωπικού και υποστήριξη των υπηρεσιών του 

Ταμείου σε θέματα της αρμοδιότητάς της. 

 Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας για την προμήθεια & 

εγκατάσταση λογισμικού πληροφορικής. 

 

Τμήμα Λειτ.-Υποστ. Συστ.Πληροφ.Επικοιν.& Εφαρμογών 

 Μέριμνα για την εύρυθμη-αποτελεσματική λειτουργία 

των εφαρμογών, του εξοπλισμού πληροφορικής & 

επικοινωνιών και της αναβάθμισής του. 

 Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας για την προμήθεια & 

εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής & 

επικοινωνιών. 

 Μέριμνα για την ορθή εισαγωγή των απαιτούμενων 

για τη λειτουργία των εφαρμογών του Ταμείου 

δεδομένων.  

 Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών, 

στοιχείων για την κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων,  

αναλογιστικών μελετών και στατιστικών καταστάσεων. 

 Καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης του 

προσωπικού και υποστήριξη των υπηρεσιών του 

Ταμείου σε θέματα της αρμοδιότητάς της. 

  Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης 

 Τήρηση μητρώου, ατομικών φακέλων προσωπικού. 

 Εφαρμογή διατάξεων υπηρεσιακής κατάστασης, παροχή 

στοιχείων για έκδοση μισθοδοσίας. 

 Προγραμματισμός των αναγκών του Ταμείου σε ανθρώπινο 

δυναμικό.  

 Εκπαίδευση υπαλλήλων, αξιοποίησή τους. 

 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών.  

 Μέριμνα για την αποδοτικότητα του προσωπικού και 

εισήγηση μέτρων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή 

συνθηκών, διαδικασιών με σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

 Υποβολή προτάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

και επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του 

Ταμείου. 

 

Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας 

 Τήρηση Μητρώου Προμηθευτών.  

 Κατάρτιση διακηρύξεων και συμβάσεων για τις πάσης 

φύσεως προμήθειες και διενέργεια διαγωνισμών.  

 Προμήθεια, φύλαξη και διαχείριση των πάσης φύσεως 

υλικών και ειδών εξοπλισμού. 

 Διοικητική μέριμνα,  συντήρηση των κτιρίων και των 

εγκαταστάσεων του Ταμείου. 

 

Τμήμα Γραμματείας 

 Τήρηση πρωτοκόλλου και γενικού αρχείου, εκκαθάριση του 

άχρηστου υλικού. 

 Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση των αρχείων του 

Ταμείου και μέριμνα για την αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία 

εγγράφων, εγκυκλίων, ΦΕΚ, πρακτικών Δ.Σ. γενικών 

διαταγών και εντύπων.  

 Επικύρωση αντιγράφων και βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. 
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   1.2.5 Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

 

Διεύθυνση Οικονομικού 
 Α’ & Β’ Δ/νσεις Επικουρικής Ασφάλισης 

Τομείς ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ 

Τμήμα Λογιστηρίου 

 Τήρηση λογιστικών βιβλίων, διενέργεια όλων των 

λογιστικών εργασιών. 

 Κατάρτιση, παρακολούθηση της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού.  

 Σύνταξη ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού.  

 Διαχείριση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 

 Τήρηση και παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασμών. 

 Έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών & των Ταμειακών 

Ροών.  

 Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, ενημέρωση της 

Διοίκησης. 

 

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών 

 Εκκαθάριση μισθοδοσίας, απόδοση κρατήσεων υπέρ 

τρίτων.  

 Έκδοση, διαχείριση επιταγών και ενταλμάτων πληρωμών. 

 

Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 

 Τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιοποίηση της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας. 

 

Τμήμα Δανείων 

 Χορήγηση στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και 

υπαλλήλους.  

 Έλεγχος και είσπραξη των κρατήσεων των δανείων.  

 Τήρηση μητρώου και ατομικών μερίδων δανειοληπτών. 

 Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων 

 Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε 

ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο και για την 

είσπραξη εσόδων - εισφορών. 

 Επιβολή πρόσθετων τελών. 

 Τήρηση μητρώου ασφαλισμένων. 

 Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με 

τους ασφαλισμένους. 

 

Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης 

 Έκδοση αποφάσεων παροχών. 

 Τήρηση Μητρώου και φακέλων συνταξιούχων. 

 Εφαρμογή διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, 

αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς 

στρατιωτικής θητείας. 

 Αποστολή μεταβολών στους πιστωτικούς 

οργανισμούς για την πληρωμή συντάξεων. 

 

Τμήμα Λογιστηρίου 

 Κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού, 

απολογισμού. 

 Τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

 Έκδοση εντολών και ενταλμάτων πληρωμής. 

 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

 Αναζήτηση, είσπραξη των αχρεωστήτως 

καταβληθεισών συντάξεων. 

 Εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών του ν. 

4202/1961 και λοιπών διατάξεων. 

 Επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών. 

 

Αυτοτελ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου 

 Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. 

 Διακίνησης αλληλογραφίας. 

 Χειρισμός θεμάτων ωραρίου εργασίας. 

 Αναπαραγωγή εγγράφων. 

 Επικύρωση αντιγράφων, βεβαίωση γνησίου 

υπογραφής. 
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   1.2.5 Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

 
 

Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη 
 & Δημοσίων Σχέσεων 

 Ενημέρωση, εξυπηρέτηση ασφαλισμένων – συνταξιούχων.  

 Μέριμνα για την καλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

 Μέριμνα για τις δημόσιες σχέσεις με τα Μ.Μ.Ε. και λοιπούς φορείς.  

 Έκδοση, διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ταμείου. 

 
 
 

Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου 

 & Γραμματείας Δ.Σ. 

 Μέριμνα για τη σύγκλιση και τη λειτουργία του Δ.Σ. 

 Προπαρασκευή των συνεδριάσεων, τήρηση των πρακτικών  

 Έκδοση αποσπασμάτων των πρακτικών. 

 Τήρηση, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας & γραμματειακή υποστήριξη του 

Προέδρου και του Δ.Σ. 

 
 
 

Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων 

 Νομική υποστήριξη, εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη, ενώπιον δικαστικών ή 

άλλων αρχών.  

 Γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται από το Δ.Σ ή τον Γενικό Διευθυντή.  

 Παράσταση του Προϊσταμένου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
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1. 3     Έσοδα/Πόροι
 

Α. ΤΕΑΔΥ 
 Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου – εργοδότη επί των αποδοχών των υπαλλήλων. 

 Εξαγορές / Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας. 

 Μισθώματα και λοιποί πρόσοδοι της ακίνητης περιουσίας. 

 Τόκοι και λοιποί πρόσοδοι των κεφαλαίων.  

 Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατ’ εφαρμογή διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης. 

 Κράτηση 6% επί των καταβαλλομένων ΔΙΒΕΕΤ. 

 Κράτηση 20% επί του συνόλου των εισπραττομένων στα τελωνεία ΔΕΤΕ.  

 Κράτηση 0,30% επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών που συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπ.Εμπορίου ή 
από άλλους φορείς στους οποίους ανατέθηκε η σύναψη συμβάσεων ή και η εκτέλεση καθώς και από τις υπηρεσίες 
εμπορίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που διενεργούνται από τις ίδιες ή που έχουν ανατεθεί στους 
ενδιαφερόμενους φορείς (άρθρο 7 Ν.2286/95).  

 Κράτηση 2% από τα ετήσια έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του ΝΔ 638/70 περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών 
αυτοκινήτων, διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων (ΦΕΚ 173Α), ο οποίος καταργήθηκε με το 
Ν.3697/08 και περιήλθε στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ειδικό κωδικό)  [άρθρο 43 Ν.1959/91]. 

 Συμμετοχή του ΟΤΕ σε συνταξιοδότηση για καταβολή επιδόματος φυματικών στους συνταξιούχους του πρώην 
Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων Υπουργείου Συγκοινωνιών (Ν.2045/52). 

 Κάλυψη από το Δημόσιο κάθε ελλείμματος του πρώην Ειδ.Λ/σμού Πρόνοιας, για καταβολή επιδόματος φυματικών 
Ν.1759/88.  

 Κάθε δωρεά προς το ΤΕΑΔΥ. 
 

Β. Τομέας ΤΕΑΠΟΚΑ 
 Εφάπαξ εισφορά των νεοδιοριζομένων και νέο-υπαγομένων στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΟΚΑ ίση με τις συντάξιμες 

αποδοχές του πρώτου μηνιαίου μισθού τους καταβαλλομένη σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

 Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων - εργοδοτών επί των αποδοχών των υπαλλήλων. 

 Ειδική εργοδοτική εισφορά. Ποσοστό 0.4% επί των κατ’ έτος πραγματοποιούμενων εσόδων του κάθε ασφαλιστικού 
Οργανισμού ή ετήσιο ποσό ίσο με εκείνο που αναλογεί σε κάθε διοικητικό υπάλληλο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τη 
συνολική ετήσια εισφορά (παρ.1 άρθρο 55 ν.3518/06 και άρθρου 13 παρ. 19 ν.3050/2002). 

 Οι τόκοι των κεφαλαίων και οι πάσης φύσεως πρόσοδοι της περιουσίας του ΤΕΑΠΟΚΑ. 

 Κάθε δωρεά προς το ΤΕΑΠΟΚΑ. 

 Εξαγορές / Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας. 
 

Γ. Τομέας ΤΑΔΚΥ 
 Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου – εργοδότη επί των αποδοχών των υπαλλήλων. 

 Εξαγορές / Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας. 

 Κράτηση 2% επί της αξίας της δαπάνης των ΟΤΑ για προμήθεια παντός είδους υλικών όταν η προμήθεια γίνεται 
μετά από τακτικό ή πρόχειρο διαγωνισμό ή με λήψη προσφοράς. Δεν οφείλεται κράτηση όταν οι προμήθειες 
ενεργούνται με απευθείας ανάθεση καθώς και για αγορά υλικών ή σύνταξη μελετών που αφορούν έργα που 
εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Κράτηση 2% επί του ποσού των ενοικίων που καταβάλλουν οι Ο.Τ.Α.  

 Ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. ποσοστού 2% επί των τακτικών εσόδων που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη 
χρήση εκτός από το ποσό της επιχορήγησης που παρέχεται στα Ιδρύματα από τον Δημοτικό ή Κοινοτικό 
προϋπολογισμό.  

 Ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. ποσοστού 1% επί του προϋπολογισμού των τακτικών τους εσόδων. 

 Οι τόκοι των κεφαλαίων και οι πάσης φύσεως πρόσοδοι της περιουσίας 

 Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. 

 Κράτηση 2% επί της αξίας των έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α.: 
α. με εργολαβία ανεξάρτητα αν το έργο έγινε κατόπιν διαγωνισμού ή όχι ή με απευθείας ανάθεση. 
β. από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο στο ποσό της αξίας που χρηματοδοτείται 
από τους ιδίους πόρους των φορέων. 
γ. με χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. μέσω της Σ.Α.Τ.Α. 
δ. Για την εκτέλεση προγραμμάτων που γίνονται με χρηματοδότηση της Ε.Κ. όταν δίνεται απευθείας στους Ο.Τ.Α. 
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   1.4  Στελέχωση / Σύνθεση Προσωπικού
 

 

Το προσωπικό του ταμείου συνιστούν 143 μόνιμοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες. 

 

 Στον Πίνακα 1 αναλύονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κατά φύλο. Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία το 71% και οι άνδρες το 29% επί του συνόλου. Το 54,1% των υπαλλήλων είναι ανώτατης και ανώτερης 

εκπαίδευσης, το 41,8% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 4,1% υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

 Στον Πίνακα 2 απεικονίζεται η ανά έτη προϋπηρεσίας και κατηγορία εκπαίδευσης σύνθεση του μονίμου  

προσωπικού. 
 

 

 Ένας υπάλληλος του τομέα ΤΑΔΚΥ είναι αποσπασμένος στο Γραφείο του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Τη 

Νομική Υπηρεσία αποτελούν 3 δικηγόροι με έμμισθη εντολή. 

(δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των 143 υπαλλήλων). 
 
 

 
Πίνακας 1. 

 ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Μόνιμοι 
18 25 7 29 15 43 1 5 

43 36 58 6 

Αποσπασμένοι 
    1 2   

  3  

Σύνολο 

18 25 7 29 16 45 1 5 

43 36 61 6 

29,5% 24,6% 41,8% 4,1% 

 
 
 

Πίνακας 2. 

έτη 
προϋπηρεσίας 

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Σύνολο     

0-2 3 1 7 2 13 9,1% 
20,3% 

3-5 6 3 7   16 11,2% 

6-10 19 17 9   45 31,5% 
45,5% 

11-15 4 4 12   20 14,0% 

16-20 2 3 4 1 10 7,0% 

34,2% 
21-25 6 6 13 2 27 18,9% 

26-30 3 2 6 1 12 8,3% 

30- 
 

      
  Σύνολο 43 36 58 6 143     
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2   Περιγραφή κατάστασης 12/2010 

     Εντοπισμός Προβλημάτων   
 

 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης το 

Δεκέμβριο του 2010 ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις του 

Ταμείου η αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων και των  

εκκρεμοτήτων. 

Από την επεξεργασία τους προέκυψε ότι μετά τις δύο 

ενοποιήσεις N.2676/1999 και N.3655/2008 στο Ταμείο 

συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα.  

Η δημόσια εικόνα του είναι αρνητική, το μοντέλο οργάνωσης 

και λειτουργίας δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 

ανάγκες των εξυπηρετούμενων και των εποπτευουσών αρχών. 

 

Βασικές αδυναμίες: 

 η μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων 

 η έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης των 

ασφαλιστικών εισφορών, πόρων και λοιπών απαιτήσεων 

του Ταμείου 

 η χωροταξική διασπορά των υπηρεσιών και η 

ακαταλληλότητα των χώρων στέγασης των γραφείων και 

φύλαξης αρχείων της κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΑΔΥ 

 η αναξιοποίητη ακίνητη περιουσία 
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    2.1 Αδυναμίες κι ελλείψεις στην Οργάνωση - Λειτουργία 

 

 Λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων ετών παρατηρείται σημαντική αύξηση των αιτήσεων για 

συνταξιοδότηση με συνέπεια τη διόγκωση του χρονίζοντος προβλήματος της καθυστέρησης απονομής συντάξεων  

 Ανυπαρξία μητρώου ασφαλισμένων ή εργοδοτών, αδυναμία παρακολούθησης κι ελέγχου των αποδιδόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών 

 Αδυναμία παρακολούθησης των αποδιδόμενων δόσεων δανείων 

 Καταβολή συντάξεων μόνο με βάση τη σχετική συνταξιοδοτική πράξη του ΓΛΚ, το ΔΑΥΚ και τη βεβαίωση του 

εργοδότη χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των πράγματι καταβληθέντων εισφορών 

 Μεγάλος όγκος  α) αιτήσεων για επιστροφές εισφορών επί αποδοχών και β) έντυπων μισθοδοτικών καταστάσεων 

που αποστέλλονται από εκκαθαριστές  χωρίς να είναι δυνατός ο έλεγχος, η ηλεκτρονική επεξεργασία κι 

αξιοποίησή  τους 

 Αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης συνταξιοδοτικών θεμάτων όπως π.χ. η καταβολή δεύτερης επικουρικής 

σύνταξης σε δικαιούχους εξ ιδίου δικαιώματος η εκ μεταβιβάσεως 

 Μη ορθολογική κατανομή προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και διευθύνσεων 

 Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων ελέγχου στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων με αποτέλεσμα την συσσώρευση 

υποθέσεων  

 Αρμοδιότητες έγκρισης από το Δ.Σ. πολλών θεμάτων όπως η επιστροφή εισφορών κλπ. με συνέπεια την 

επιβάρυνση των τμημάτων με γραφειοκρατικές διαδικασίες (υποβολή εισηγήσεων κλπ) 

 Απομακρυσμένοι, ακατάλληλοι χώροι φύλαξης και μη οργανωμένο αρχείο φακέλων συνταξιούχων με αποτέλεσμα 

τη δυσκολία ανεύρεσης φακέλων και την καθυστέρηση των μεταβιβάσεων ή αναπροσαρμογών 

 Ακαταλληλότητα χώρου Γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών, πολύ μεγάλη προσέλευση κοινού, αδυναμία απάντησης 

σε τηλεφωνικές κλήσεις, αυξημένος όγκος εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλογραφίας 

 Η θεσμοθετημένη οργανωτική δομή σε αρκετές περιπτώσεις δεν ταυτίζεται με την υφιστάμενη στην πράξη 

 Λειτουργία των  λογιστηρίων του ΤΕΑΔΥ και των Τομέων σε διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές εφαρμογές 

Η/Υ, αδυναμία συγκέντρωσης οικονομικών στοιχείων για λήψη αποφάσεων και παροχή ενοποιημένων-

ομαδοποιημένων πληροφοριών σε εποπτεύουσες αρχές, Στατιστική Υπηρεσία κλπ. 

 

    2.2 Στεγαστικό πρόβλημα - Αναξιοποίητη Ακίνητη Περιουσία 

 

Αν και το Ταμείο διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία η χρήση της δεν προσφέρει αποτελεσματική και ποιοτική 

στέγαση των υπηρεσιών του, τα δε έσοδα από την αξιοποίησή της είναι ελάχιστα. 

 Τα περισσότερα κτίρια των πρώην υπηρεσιακών μονάδων του ΤΕΑΔΥ χρήζουν επισκευών και φυλάσσονται σε 

αυτά αρχεία, πεπαλαιωμένος εξοπλισμός και άχρηστο υλικό. 

 Τα διαφυγόντα έσοδα από τη μη αξιοποίηση των ιδιόκτητων ακινήτων υπολογίζονται περίπου σε 866.000€. 

 Για ορισμένα κενά κτίρια αν και έγιναν στο παρελθόν προσπάθειες δεν έγινε εφικτό να ενοικιασθούν. 

 Για αρκετά από τα εκμισθωμένα ακίνητα δεν μας καταβάλλονται τα ενοίκια. 

 Οι υπηρεσίες είναι διάσπαρτες γεγονός που δυσχεραίνει το συντονισμό και την εποπτεία. 

 Το κτίριο επί της οδού Όθωνος όπου στεγάζεται η κεντρική υπηρεσία του ΤΕΑΔΥ δεν επαρκεί κι έτσι μισθώνονται 

ακίνητα, με μεγάλο κόστος επί του ιδίου μεγάρου, για τις ανάγκες φύλαξης και τήρησης του αρχείου 

συνταξιούχων,  ασφαλισμένων και για τη στέγαση ορισμένων τμημάτων. 
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   2.2  Στεγαστικό πρόβλημα - Αναξιοποίητη Ακίνητη Περιουσία

Αναλυτικά τα ακίνητα ιδιοκτησίας του ΤΕΑΔΥ και η χρήση τους την 31.12.2010 ήταν: 

 

ΤΕΑΔΥ κεντρική υπηρεσία  

  1. Φιλελλήνων 13-15  

      Ισόγειο, 1ος-3ος όροφος Φυλάσσονται αρχεία συνταξιούχων του ΤΕΑΔΥ, 

αποθηκευμένα παλαιά έπιπλα και εξοπλισμός 

      Υπόγειο Εκμισθώνεται σε νυχτερινό κέντρο 

  2. Όθωνος 10  

      Ισόγειο Κατάστημα Εκμισθωμένο στο ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων 

      Όροφος γραφείων (1ος) Λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ 

  3. Λεωφ. Αλεξάνδρας 34   

      Όροφοι γραφείων (2ος) Αρχεία και άχρηστο υλικό πρώην Υπηρεσιακής Μονάδας 

      Όροφοι γραφείων (3ος) Εκμισθώνεται στο ΤΕΑΠΟΚΑ 

  4. Ευπόλιδος 12, Όροφοι γραφείων (4ος-5ος) Αρχεία και άχρηστο υλικό  πρώην Υπηρεσιακής Μονάδας 

  5. Πειραιώς 45, Όροφοι Γραφείων Εκμισθώνεται στη ΔΕΗ 

  6. Κάνιγγος 2,  Όροφος γραφείων (2ος) Αρχεία και άχρηστο υλικό  πρώην Υπηρεσιακής Μονάδας 

  7. Σοφοκλέους 21, Όροφος γραφείων (4ος) Αρχεία και άχρηστο υλικό  πρώην Υπηρεσιακής Μονάδας 

  8. Πανεπιστημίου 67, Όροφος γραφείων (5ος) Εκμισθώνεται στην ΠΟΠΟΚΠ 

  9. Ικτίνου 4, Όροφος γραφείων (7ος) Αρχεία πρώην Υπηρεσιακής Μονάδας 

10. Σταδίου 24, Όροφος γραφείων (8ος) Στεγάζεται η Μηχ/φηση ΤΕΑΔΥ και χώρος συνεδριάσεων Δ.Σ. 

11. Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχείο Ενοικιάζεται στις επιχειρήσεις ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε 

12. Καρόλου 25,  Οικόπεδο Εκμισθώνεται για χρήση πάρκινγκ 

  

Τομέας ΤΕΑΠΟΚΑ  

  1. Σταδίου 58  

      Ισόγειο, 1ος-3ος όροφος Κενό, έχει παραχωρηθεί  η χρήση για ανακαίνιση 

  2. Λ.Αλεξάνδρας 34  

      Μέρος του 1
ου

 ορόφου και  4ος-6ος όροφος Λειτουργούν οι υπηρεσίες του Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ 

  

Τομέας ΤΑΔΚΥ  

  1. Αγ.Κωνσταντίνου 26 (75% συνιδιοκτησία με ΤΠΔΥ) 

     Υπόγειο Χώρος Αρχείων του Τομέα ΤΑΔΚΥ 

     1ος-6ος όροφος Λειτουργούν οι υπηρεσίες του Τομέα ΤΑΔΚΥ 

     Ισόγειο Κατάστημα Εκμισθώνεται 

     7
ος

 όροφος Μισθώνεται στο ΤΠΔΥ 
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    2.3  Απώλεια πόρων

 

 Μετά τις διαδοχικές ενοποιήσεις τα αρχεία του ΤΕΑΔΥ βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα από τα προαναφερθέντα 

κτίρια και σε άλλα μισθωμένα, με συνολικές ετήσιες δαπάνες 165.000€ που περιλαμβάνουν ενοίκια, έξοδα 

μεταφορών, αμοιβές κλητήρων κλπ. Διαπιστώνεται αδυναμία ταξινόμησης και ανεύρεσης των φακέλων, 

καταστρέφονται με το χρόνο καθότι δεν συντηρούνται οι χώροι, δεν φυλάσσονται και είναι εκτεθειμένα στον 

κίνδυνο πυρκαγιάς 

 Απώλεια εσόδων από τη έλλειψη δυνατότητας παρακολούθησης κι ελέγχου των αποδιδόμενων ασφαλιστικών 

εισφορών και πόρων 

 Αδυναμία ελέγχου του μητρώου των συνταξιούχων, ελλιπής ενημέρωση για την έγκαιρη  διακοπή συντάξεων λόγω 

θανάτου των δικαιούχων ή απώλειας του δικαιώματος, με συνέπεια την απώλεια κεφαλαίων λόγω της τρίμηνης 

προκαταβολής των συντάξεων 

 Καθυστερήσεις ή και μη είσπραξη απαιτήσεων από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις λόγω της 

υποχρεωτικής εκ του νόμου εφάπαξ καταβολής τους 

 Αδυναμία παρακολούθησης απαιτήσεων & εισπράξεων από άλλα ασφαλιστικά ταμεία των ποσών συμμετοχής σε 

διαδοχική ασφάλιση 

 Αδυναμία ή καθυστέρηση είσπραξης σημαντικών πόρων για το Ταμείο (εισφορά επί ΔΙΒΕΕΤ ή ετήσια εργοδοτική 

εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ) 

 Μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης των Τομέων και τη μηχανογραφική 

εξυπηρέτηση για την πληρωμή των συνταξιούχων τους 

 

    2.4   Έλλειψη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

 

Πολλά από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω πηγάζουν όχι μόνον από οργανωτικές αδυναμίες αλλά και από 

την έλλειψη σύγχρονης μηχανοργάνωσης στο Ταμείο: 

 

 ξεπερασμένες εφαρμογές που δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες 

 ποικίλες εφαρμογές που δεν συνδέονται μεταξύ τους για άντληση πληροφοριών κι εξαγωγή στατιστικών στοιχείων 

 παλαιός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα Ο.Π.Σ. 
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2.5    Μείωση του ανθρώπινου δυναμικού

 

Η σημαντική μείωση των εργαζομένων στο Ταμείο κατά τα τελευταία 3 έτη λόγω συνταξιοδότησης, καθεστώτος 

εφεδρείας,  μετατάξεων, επιστροφής των αποσπασμένων στην υπηρεσία τους, διακοπή stage  έχει συμβάλλει ιδιαίτερα  

στη διόγκωση των εκκρεμοτήτων. 

Συγκρίνοντας τον αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων στα τρία Ταμεία πριν την ενοποίηση με αυτόν στο 

τέλος του 2011 προκύπτει μείωση 27 ατόμων. Μετά την ενοποίηση (τέλος 2008-τέλος 2011) ο αριθμός των μονίμων 

μειώθηκε κατά 24 άτομα. 

 

Η μείωση των συνολικά απασχολουμένων κατά την 3ετία είναι 41 άτομα (22%) και του τελευταίου έτους 18 άτομα. 

 

Αναλυτικά η αριθμητική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στο Ταμείο ανά κατηγορία: 

 

 

 
 

 

Στο προσεχές διάστημα αποχωρούν λόγω μετάταξης  / απόσπασης τρείς υπάλληλοι και έχει εγκριθεί σε έναν άδεια 

άνευ αποδοχών για μία πενταετία. 
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3    Το έργο του ΤΕΑΔΥ το 2011, με μια ματιά  
 

Ειδικοί 

Στόχοι 

 

Υ
λ

ο
π

ο
ιη

θ
ε

ίσ
ε

ς 
 Δ

ρ
ά

σ
ε

ις
 

 

 

 

Ταχύτερη απονομή 
επικουρικών συντάξεων 

 

Βελτίωση 
Εξυπηρέτησης/Ενημέρωσης 

κοινού 
(Μείωση τηλεφ. κλήσεων & 
προσέλευσης στα γραφεία) 

 

Απλούστευση 
διαδικασιών 

μείωση χρόνου 
διεκπεραίωσης 

 
 

 
 

 

Ορθολογικότερη 
ανακατανομή προσωπικού 

στα τμήματα 

 

Αναδιοργάνωση 
Γραφείου 

Εξυπηρέτησης Πολίτη 
 

Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων 

     

Νέες εφαρμογές Oracle 
υπολογισμού επικουρικής 

σύνταξης & διαχείρισης 
πληρωμών συντάξεων 

 
Δημιουργία Νέας 

Ιστοσελίδας 
 

Νομοθετική ρύθμιση 
για την 

αναγνώριση  χρόνου 
προϋπηρεσίας 

των ασφαλισμένων 
στον Τομέα ΤΑΔΚΥ 

     

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 
πληροφορικής     

     

Ενσωμάτωση του 
προσωπικού της Δ/νσης 

Πληροφορικής στη 
διαδικασία διεκπεραίωσης 

    

     

Διεκπεραίωση φακέλου 
από την αίτηση 

 έως την  ολοκλήρωση 
από τον ίδιο υπάλληλο 

    

     

Αποκέντρωση διαδικασίας 
πρωτοκόλλησης εγγράφων     

     

Επιμόρφωση Προσωπικού     

     

Καθορισμός προϋποθέσεων  
επίσπευσης     

     

Ανάθεση σε 
εξειδικευμένη εταιρεία τη 

διαχείριση του αρχείου των 
φακέλων συνταξιούχων & 

ασφαλισμένων 

    

     

 

Αποτελεσματικότερη 
κάλυψη των αναγκών  

ασφαλισμένων & συνταξιούχων 

 

 

Μείωση  
Λειτουργικών 

Δαπανών 

 
Διασφάλιση 

Πόρων 
 

Αξιοποίηση 
Ακίνητης Περιουσίας  

 
Αξιοποίηση 

Κινητής Περιουσίας 

 
 

 
 

 
 

 

Ανάθεση της ασφάλισης 
όλων των ακινήτων του 
ΤΕΑΔΥ σε μία εταιρία με 

χαμηλότερο κόστος 

 

Καταλογισμός εις βάρος 
του Υπ.Οικονομικών για 

εισφορές επί ΔΙΒΕΕΤ 
συνολικού ποσού 

12.465.537,27€ 

 

Συστέγαση Τομ. ΤΑΔΚΥ  
με τον Τομ.ΤΕΑΠΟΚΑ 

στη Λ. Αλεξάνδρας 
για εκμετάλλευση  

κτιρίου Αγ.Κωνσταντίνου 

 

Επένδυση σε 
Προθεσμιακές Καταθέσεις 
με επιτόκια μεγαλύτερα 

του μέσου σταθμικού 
της Τράπεζας της Ελλάδος 

       

Αποστολή ενημερωτικών 
σημειωμάτων μία φορά 

ετησίως μαζί με τη 
φορολογική βεβαίωση 

 

Πληρωμή των συντάξεων 
μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ χωρίς τη 
μεσολάβηση της Δ24 & 

τη δέσμευση ποσών 
στην Τράπ. της Ελλάδος 

 

Απόρριψη αιτημάτων 
για μείωση μισθωμάτων: 
Όθωνος 10, ισόγειο ΚΕΠ 

Ξενοδ. «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» 

 

Μη αποδοχή της πρότασης 
για εθελοντική συμμετοχή 
των ΦΚΑ στην ανταλλαγή 

ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου 

       

Απόφαση ένταξης της 
ταμειακής διαχείρισης των 
Τομέων στην Τρ.Πειραιώς 

χωρίς κόστος εξυπηρέτησης 
και μεγαλύτερο επιτόκιο 

των διαθεσίμων 

 

Έλεγχος &ταυτοποίηση 
συνταξιούχων με Γ.Λ.Κ. 

Διεγράφησαν 4.209 
αναζήτηση  για αρχεωστ. 
καταβλ. συνολικό ποσό 

13.693.000,34€ 

 

Ανάθεση σε Σ.Ο.Ε. της 
εκτίμησης των μισθωμάτων: 

7όροφο Αγ.Κωνσταντίνου 
Όθωνος 10 - ισόγειο ΚΕΠ 

Ξενοδ. «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» 

 

Μη συμμετοχή & Πώληση 
δικαιωμάτων στην αύξηση 
των μετοχικών κεφαλαίων 
Τρ.Πειραιώς & Αγροτικής 

       

Διακοπή των τηλεφωνικών 
συνδέσεων στα κτίρια που 

δεν χρησιμοποιούνται 
 

2μηνη πληρωμή συντάξ. 
μικρότερες απώλειες 

τόκων και αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών 
λόγω της προκαταβολής 

 

Εκδοση δικαστ.αποφ. για 
καταβολή μισθωμάτων: 
Πάρκινγκ Καρόλου 25 

Όθωνος 10, ισόγειο ΚΕΠ 
Ισογ.κατ. Αγ.Κωνσταντίνου 

 

Αποδοχή πρότασης της 
CREDIT AGRICOLE S.A. 

για την απόκτηση μετοχών 
της Εμπορικής Τράπεζας 

       

Ανάθεση μετά από ανοιχτό 
δημόσιο διαγωνισμό σε 

εξειδικευμένη εταιρεία τη 
μεταφορά, φύλαξη και 

διαχείριση του αρχείου των 
φακέλων συνταξιούχων & 

ασφαλισμένων 

 

Ενίσχυση Τμ.Ελέγχου 
Συντάξεων για έγκαιρη 
ενημέρωση μεταβολών 
και για αναζήτηση των 

αχρεωστ. καταβληθέντων 

 

Προστασία κτιρίων 
Όθωνος 10: 

ρολά ασφαλείας, έξοδος 
κινδύνου, πόρτα security 

 Αγ. Κωνσταντίνου: 
συναγερμός, εταιρ.Security 

 
Αναβολή εξέτασης 

Αιτήματος για χορήγηση 
Δανείου στο ΤΠΔΥ 

       

Μεταφορά αρχείου από 
ισόγειο & υπόγειο Όθωνος 

(7.500€ μην.μισθώματα) 
Παράδοση ισογείου 

 
Δικαστική διεκδίκηση 
ζημιών από υπόθεση 

«ομολόγων» 
 

Εκκρεμεί η εκδίκαση 
έφεσης για αποβολή 

μισθωτών από το υπόγειο 
της Φιλελλήνων 

 
Χορήγηση δανείων σε 

ασφαλισμ. & συνταξιούχ. 
με επιτόκιο 3,65% 

       

Όθωνος 10 
Μίσθωση και μεταφορά 

υπηρεσιών σε νέα γραφεία  
με χαμηλότερα ενοίκια και 

περισσότερα τ.μ. 

 

Σύσταση άτυπης 
επιτροπής για 

δημιουργία εφαρμογής 
Παρακολούθησης 
Εσόδων-Μητρώου 
Ασφαλισμένων & 

Εργοδοτών και άντληση 
στοιχείων από Ε.Α.Π. 

 

Σταδίου 58 
Κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής της αναδόχου για 
την ανακαίνιση/χρήση 

Εκκρεμεί η εκδίκαση για 
καταβολή αποζημίωσης  
450.000€ & μισθώματα 

  

       

    
Αποβολή μισθωτών από: 

Ισογ.κατ. Αγ.Κωνσταντίνου 
Πάρκινγκ Καρόλου 25 

  

 

Διασφάλιση της βιωσιμότητας 
Προστασία των συμφερόντων 

ασφαλισμένων & συνταξιούχων 

   

   

Οργανωτική 
Αναδιάρθρωση 

 
 

Συστέγαση στο κτίριο 
Φιλελλήνων 13-15 
Ανακαίνιση Κτιρίου  

 
 

 

Πρόταση σχεδίου 
Οργανογράμματος 

με μείωση οργανικών 
μονάδων κατά 30% 
και συνένωση των 

ανθρώπινων πόρων 
ΤΕΑΔΥ και Τομέων 

 
Υπ. Απόφ. παράτασης 

της αποδέσμευσης ποσού 
από τα διαθέσιμα του 

Ταμείου στην 
Τράπ.Ελλάδος 

για το έργο ανακαίνισης 

   

Λειτουργική ενοποίηση  
των Διευθύνσεων 

Ασφάλισης & 
Συντάξεων του ΤΕΑΔΥ 

Διεκπεραίωση 
φακέλου από την 

αίτηση έως την 
ολοκλήρωση 

από τον ίδιο υπάλληλο 

 

Διακήρυξη διεθνούς 
ανοιχτού διαγωνισμού για 

την ανάθεση του έργου 
της ανακαίνισης 

  

 Κατακύρωση διεθνή 
ανοιχτού διαγωνισμού 

και Υπογραφή Σύμβασης 
με την POST BANK GREEN 

INSTITUTE-ΑΕ 
Θυγατρική Τ.Τ. 

   

Προγραμματισμός για 
λειτουργική ενοποίηση 

των λογιστηρίων του 
ΤΕΑΔΥ και των Τομέων 
Νέα εφαρμογή Oracle 

Χρήση ενιαίου 
λογιστικού σχεδίου 

Ενιαία ταμ. διαχείριση 
από Τράπ.Πειραιώς 

 Έγκριση αναθεωρημένων 
σχεδίων εσωτερικών 

διαμορφώσεων 
  

 Έγκριση  διακήρυξης 
διαγωνισμού για την 

«Παροχή τεχνικής 
βοήθειας» για την 

παρακολούθηση του 
έργου 

   

 

 Μεταφορά των επίπλων, 
εξοπλισμού, άχρηστου 

υλικού από το κτίριο της 
Φιλελλήνων σε άλλα 

κτίρια του ΤΕΑΔΥ & ΟΔΔΥ 
   

 

 Μεταφορά του αρχείου 
από το κτίριο της οδού 

Φιλελλήνων στις 
εγκαταστάσεις 

εξειδικευμένης εταιρίας 
φύλαξης & διαχείρισης 

   

 

 Υπογραφή πρωτοκόλλου 
παράδοσης του κτιρίου 

και έναρξη εργασιών 
ανακαίνισης 

 

Χωροταξική & Οργανωτική 
Ενοποίηση 
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 4   Υλοποιηθείσες δράσεις

 

Στο πλαίσιο των στόχων που υπηρετούν το σκοπό και την 

αποστολή του Ταμείου:  

 

 αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων 

 χωροταξική και οργανωτική ενοποίηση 

 βιωσιμότητα 

 προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των 

συνταξιούχων 

  

ολοκληρώθηκαν δράσεις που είχαν προετοιμαστεί από το 

2010, τέθηκαν προτεραιότητες και αποφασίστηκαν ενέργειες 

για την: 

 

 αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 

 αξιοποίηση και προστασία της κινητής περιουσίας  

 βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας 

 διασφάλιση και εξοικονόμηση των πόρων του Ταμείου 

 



22 

 

 

4.1    Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

 

Με γνώμονα ότι η ορθολογική αξιοποίηση των ακινήτων 

συμβάλλει στη  βιωσιμότητα, στην αποτελεσματική διαχείριση 

και στην αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών οι άξονες δράσης 

είναι: 

 

 επίλυση του στεγαστικού προβλήματος 

 παραγωγική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας 

του Ταμείου 

 

Η επίτευξή τους επιδιώκεται άμεσα ή βραχυπρόθεσμα μέσω: 

 

 της εκμετάλλευσης των κενών κτιρίων 

 της μεταστέγασης και της συστέγασης υπηρεσιών σε 

ιδιόκτητα ακίνητα για βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών και μείωση των λειτουργικών δαπανών 

 της επαναδιαπραγμάτευσης των μισθωμάτων 

 της δικαστικής επίλυσης χρόνιων προβλημάτων 

καταβολής μισθωμάτων 

 της βελτίωσης, ασφάλειας και προστασίας των 

ακινήτων 
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   4.1.1  Κτίριο Φιλελλήνων 13-15
 

Μετά τις δύο ενοποιήσεις το στεγαστικό αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ταμείου. Για την οριστική επίλυσή 

του επελέγη από την προηγούμενη διοίκηση η ανακαίνιση του κτιρίου της οδού Φιλελλήνων 13-15, ιδιοκτησίας του 

πρώην ταμείου αρωγής τελωνειακών υπαλλήλων. 

 

Με την πεποίθηση ότι το ιδιόκτητο κτίριο της Φιλελλήνων αποτελεί τη λύση που θα προσφέρει ορθολογική 

χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών του ΤΕΑΔΥ και των Τομέων του, αποδοτικότερη εργασία των υπαλλήλων και 

τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπολοίπων χρησιμοποιούμενων ακινήτων, μέσα στο 2011 επισπεύστηκαν οι 

διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει με την αποδέσμευση ποσού 766.360,00€ από τα διαθέσιμα του Ταμείου στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και την έγκριση της μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών. 

Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός ανάθεσης, εκτελέστηκαν οι πρόδρομες εργασίες για την ανακαίνιση,  ξεκίνησε το έργο. 

 

Αναλυτικά οι υλοποιηθείσες δράσεις: 

 

Φιλελλήνων 13-15, υπόγειο, χρήση νυχτερινού κέντρου, ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Εκκρεμεί η εκδίκαση έφεσης που κατέθεσε το ΤΕΑΔΥ κατά απόφασης Πρωτοδικείου που διέκοψε τη αποβολή 

των μισθωτών και αγωγή αυτών κατά του Ταμείου περί αναγνώρισης μισθωτικής σχέσης. 

 

Φιλελλήνων 13-15, ισόγειο & 1
ος

–3
ος

 όροφος, ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Εκδόθηκε η Β1/20144/17722/2530/17-01-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής  

Ασφάλισης με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος της Β1/20144/15095/2393/23.7.09 Υπουργικής 

Απόφασης περί αποδέσμευσης ποσού για τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου. 

 Έγκριση της διακήρυξης δημόσιου διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της Ανακαίνισης 

(Απόφ. 109/25-1-2011). 

 Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρεία POST BANK 

GREEN INSTITUTE-ΑΕ, θυγατρική της τράπεζας «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας Α.Τ.Ε.», έναντι του ποσού 

των 676.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Απόφ. 128/27-6-2011). 

 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (Απόφ. 130/6-7-2011). 

 Υπογραφή της με αριθμό 65056/41433/12-7-2011 Σύμβασης με την POST BANK GREEN INSTITUTE ΑΕ. 

 Έγκριση του χρονοδιαγράμματος εργασιών της Post Bank Green Institute, διάρκειας  9 μηνών. (Απόφ. 133/3-8-

2011). 

 Έγκριση  διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την 

ανακαίνιση του κτιρίου του ΤΕΑΔΥ επί της οδού Φιλελλήνων 13-15» (Απόφ. 146/22.12.2011). 

 Έγκριση αναθεωρημένων σχεδίων εσωτερικών διαμορφώσεων των ορόφων (Απόφ. 148/24.1.2012). 

 Υπεγράφη πρωτόκολλο παράδοσης του κτιρίου στις 25/1/2012 και άρχισαν οι εργασίες ανακαίνισης. 

 

            Σε επόμενες σελίδες παρουσιάζονται  οι κατόψεις των ορόφων του κτιρίου. 
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   4.1.1  Κτίριο Φιλελλήνων 13-15

 

Πρόδρομες εργασίες για την ανακαίνιση 

 

 Έγκριση της Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού συνολικού ποσού 192.000,00€ με το ΦΠΑ, για την 

ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία τη  μεταφορά, φύλαξη και διαχείριση του αρχείου των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων του ΤΕΑΔΥ, διάρκεια έργου 4 έτη (Απόφ. 111/ 15-3/2011) 

 Επαναπροκήρυξη  του διαγωνισμού, σύντμηση των διαδικασιών (Απόφ.  124/31-5-2011) 

 Απόρριψη προδικαστικής προσφυγής μίας εκ των συμμετεχουσών εταιρειών (Απόφ. 131/12-7-2011) 

 Απόρριψη της 72877/46445/9-8-2011 ένστασης μίας εκ των συμμετεχουσών εταιρειών (Απόφ. 133/3-8-2011) 

 Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ Α.Ε.Ε.Μ. (Απόφ. της 133/3-8-2011) 

 Απόφ. Ν640/9-11-2011 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί απόρριψης της αίτησης αναστολής που άσκησε 

μία από τις συμμετέχουσες εταιρείες 

 Πρακτικό Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης & Ελέγχου του έργου 104861/67580/18-11-2011  

 Σύναψη σύμβασης (αρ.πρωτ.108898/69874/1.12.2011) με την εταιρεία ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ Α.Ε.Ε.Μ. 

 Στις 4/12/2011 έγινε η μεταφορά του αρχείου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύναψη σύμβασης  (αρ.πρωτ. 86/57/214-2.1.2012) με μεταφορική εταιρία για τη μεταφορά των επίπλων, 

εξοπλισμού κλπ. από το κτίριο της οδού Φιλελλήνων σε άλλα κτίρια του ΤΕΑΔΥ και την αποστολή άχρηστου, 

κατεστραμμένου υλικού στον ΟΔΔΥ 

 Στις 23/1/2012 ολοκληρώθηκε το άδειασμα του κτιρίου της οδού Φιλελλήνων. 
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   4.1.1  Κτίριο Φιλελλήνων 13-15
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   4.1.1  Κτίριο Φιλελλήνων 13-15
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   4.1.2  Λοιπά Ακίνητα

 

Αγ.Κωνσταντίνου 26, ιδιοκτησίας του τομέα ΤΑΔΚΥ κατά 75%. 

 Ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών της εκτίμησης του 7όροφου ακινήτου (Απόφ. 145/1-11-2011). 

 Αποβολή του μισθωτή του ισογείου καταστήματος και έκδοση δικαστικής αποφάσεως για τα οφειλόμενα 

μισθώματα. 

 Μεταφορά των υπηρεσιών του Τομέα ΤΑΔΚΥ από το κτίριο της Αγ. Κωνσταντίνου σε δύο ορόφους του κτιρίου επί 

της Λ. Αλεξάνδρας και συστέγαση με τις υπηρεσίες του Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ (Απόφ. 115/15-3-2011). 

 Λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής, ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της ασφάλειας του κτιρίου, ειδικότερα 

της  τοποθέτησης συστήματος συναγερμού και της διενέργειας τακτικού ελέγχου  (Απόφ. 123/24-5-2011). 

 Εξετάζεται πρόταση για μίσθωση του ακινήτου στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

Όθωνος 10, ισόγειο κατάστημα, ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Απόρριψη του αιτήματος του Δήμου Αθηναίων για μείωση του μισθώματος του ΚΕΠ κατά 70% (Απόφ. 132/26-7-
2011). 

 Ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών της εκτίμησης του μισθώματος (Απόφ. 145/1-11-2011). 

 Ανάθεση σε εταιρεία της τοποθέτησης ρολών ασφαλείας στο κατάστημα ΚΕΠ (Απόφ. 129/5-7-2011). 

 Εκδόθηκε διαταγή πληρωμής εις βάρος του Δήμου Αθηναίων για οφειλόμενα μισθώματα της περιόδου 1/1-

30/9/2011 και έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής. 

 

Όθωνος 10,  (1ος) Όροφος γραφείων, ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

Εργασίες για λόγους ασφαλείας ένεκα των συχνών επεισοδίων στην Πλ. Συντάγματος: 

 Τοποθέτηση ρολών ασφαλείας σε όλα τα παράθυρα επί των οδών Όθωνος και Αμαλίας. 

 Κατασκευή εξόδου κινδύνου προς την οδό Αμαλίας. Αποξήλωση τοιχοποιίας και άνοιγμα πόρτας μεταξύ 1ου 

ορόφου ΤΕΑΔΥ και παταριού του ισογείου καταστήματος ΚΕΠ. 

 Έγκριση κατασκευής  χωρισμάτων αλουμινίου με πόρτα security στο χώρο του κλιμακοστασίου του 1ου ορόφου 

πριν από τις δύο εισόδους του Ταμείου. 

 

Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη – Ξενοδοχείο  «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» , ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Απόρριψη του αιτήματος της μισθώτριας εταιρίας για μείωση του καταβαλλόμενου ενοικίου αναδρομικά από 

01/01/2010 κατά 35% και για κατάργηση ή αναστολή της ρήτρας αύξησης ετησίως του μισθώματος (Απόφ. 

111/15-2-2011). 

 Ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών της εκτίμησης του μισθώματος (Απόφ. 145/1-11-2011). 

 

Καρόλου 25,  Οικόπεδο – χρήση πάρκινγκ, ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Έγκριση εκτέλεσης απόφασης περί εξώσεως του μισθωτή (Απόφ. 126/14-6-2011)   

 Εκδόθηκαν όλες οι δικαστικές αποφάσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα. 

 



30 

 

   4.1.2  Λοιπά Ακίνητα

Σταδίου 58, ιδιοκτησίας Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ 

 Έγκριση για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της αναδόχου εταιρείας για την ανακαίνιση/αξιοποίηση και 

παράδοση του ακινήτου (Απόφ. 113/1-3 2011). 

 Εκκρεμεί η εκδίκαση αγωγών σχετικά με το βάρος της υπαιτιότητας για την καταγγελία της σύμβασης και για την 

καταβολή αποζημίωσης  450.000€ και οφειλόμενων μισθωμάτων.  

 

Λ.Αλεξάνδρας 34, όροφοι γραφείων (2
ος

-3ος), ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Άδειασμα 2
ου

 ορόφου και μεταφορά υλικών, συσκευών, Η/Υ και παρελκομένων αυτών προς ανακύκλωση. 

Εκκαθάριση και μεταφορά άχρηστου υλικού  προς καταστροφή στον ΟΔΔΥ (Απόφ. 115/15-3-2011). 

 Μεταφορά των υπηρεσιών του ΤΕΑΠΟΚΑ από τον 3
ο
 στον 6

ο
 όροφο. 

 Μεταφορά των υπηρεσιών Τομέα ΤΑΔΚΥ από το κτίριο της Αγ. Κωνσταντίνου στον 2
ο
 και 3

ο
 όροφο του κτιρίου 

της οδού Λ.Αλεξάνδρας και συστέγαση με τον Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ (Απόφ. 115/15-3-2011). 

 

Πανεπιστημίου 67, Όροφος γραφείων (5ος), ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Επαναδιαπραγμάτευση μισθώματος (Απόφ. 147/10-1-2012), μετά από το με αρ.πρωτ. 101683/65475/10-11-2011 

αίτημα της ΠΟΠΟΚΠ. 

 

Πειραιώς 45, Όροφοι γραφείων, ιδιοκτησίας ΤΕΑΔΥ 

 Ανανέωση εκμίσθωσης στη Δ.Ε.Η. (Απόφ. 150/7-2-2012) 
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4.2    Κινητή Περιουσία

 

 

Στα πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και με 

δεδομένη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι αποφάσεις  

για την επενδυτική πολιτική που ακολουθήθηκε επεδίωξαν: 

 

 την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης των 

κεφαλαίων 

 την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου 

 την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών 

 τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και προστασίας των 

συμφερόντων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 

Ταμείου 
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4.2.1    Αποφάσεις για αξιοποίηση και προστασία της Κινητής Περιουσίας

 

 

 Μη συμμετοχή και Πώληση των Δικαιωμάτων στην αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των Τραπεζών Πειραιώς 

και Αγροτικής  (Απόφ. 108/18-1-2011 & 126/14-6-2011). 

 

 Αποδοχή της Δημόσιας πρότασης της CREDIT AGRICOLE S.A. για την απόκτηση 34.892 μετοχών της Εμπορικής 

Τράπεζας (Απόφ. 131/12-7-2011). 

 

 Αναβολή εξέτασης αιτήματος για Χορήγηση Δανείου στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, λόγω έλλειψης 

επαρκών στοιχείων (προϋποθέσεις, εγγυήσεις, χρόνος αποπληρωμής) και αναλογιστικής μελέτης που θα 

διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Τ.Π.Δ.Υ. (Απόφ. 124/31-5-2011). 

 

 Μη αποδοχή της εθελοντικής συμμετοχής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην ανταλλαγή ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου (Απόφ. 138/7-9-2011). 

 
 Καταβολή δανείων σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ταμείου με επιτόκιο 3,65%. 

 

 Επένδυση σε Προθεσμιακές Καταθέσεις 

 

 Επένδυση  6μηνης προθεσμιακής κατάθεσης (2/9/2011-2/3/2012) στην ALPHA BANK με μικτό επιτόκιο 

7,75% (Απόφ.136/30-8-2011). Το μέσο σταθμικό επιτόκιο της περιόδου 16/12/2010-15/6/2011 στη 

Τράπεζα της Ελλάδος ήταν 3,8414%. 

 ΤΕΑΔΥ          50.000.000€ 

 ΤΑΔΚΥ         20.000.000€ 

 ΤΕΑΠΟΚΑ   20.000.000€ 

 

 Επένδυση  12μηνης προθεσμιακής κατάθεσης (21/4/2011-21/4/2012) στην Τράπ.Πειραιώς με μικτό 

επιτόκιο 6,35% (Απόφ. 119/18-4-2011). Το μέσο σταθμικό επιτόκιο της περιόδου 16/6/2010-15/12/2010 

στη Τράπεζα της Ελλάδος ήταν 3,4678%. 

 ΤΕΑΔΥ         28.000.000€ 

 ΤΑΔΚΥ           8.000.000€ 

 ΤΕΑΠΟΚΑ     8.000.000€ 
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4.2.2    Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

 

 

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (τρέχουσα αξία) της 31/12/2011 

 
ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΕΑΠΟΚΑ Τομέας ΤΑΔΚΥ Σύνολο 

Μετοχές 43.895.095,80 5.837.198,60 231.996,96 49.964.291,36 

Αμοιβαία Κεφάλαια 3.203.619,60 19.148.881,72   22.352.501,32 

Προθεσμ.Καταθέσεις 78.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 134.000.000,00 

Ο.Ε.Δ. - Ε.Γ.Ε.Δ. 408.499.028,00 116.664.190,00 57.335.000,00 582.498.218,00 

Τίτλοι εκτός Ο.Ε.Δ.         

Διαθέσιμα
*
 925.453.501,66 319.827.829,32 568.025.135,39 1.813.306.466,37 

Σύνολο 1.459.051.245,06 489.478.099,64 653.592.132,35 2.602.121.477,05 

     
* Τράπ. Της Ελλάδος & Λογ/σμοί  Ταμ. Διαχείρισης 

  
 

  

ΤΕΑΔΥ Ποσοστιαία σύνθεση χαρτοφυλακίου της 
31.12.2011 

Τομέας ΤΕΑΠΟΚΑ  Ποσοστιαία σύνθεση 

χαρτοφυλακίου της 31.12.2011 

 

  

Τομέας ΤΑΔΚΥ  Ποσοστιαία σύνθεση 

χαρτοφυλακίου της 31.12.2011 

Σύνολο Ταμείου Ποσοστιαία σύνθεση 

χαρτοφυλακίου της 31.12.2011 
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4.3    Βελτίωση Οργάνωσης – Λειτουργίας

Η αύξηση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω των νομοθετικών 

ρυθμίσεων των δύο τελευταίων ετών έκανε πιο εμφανείς τις ελλείψεις και 

αδυναμίες που προαναφέρθηκαν στην Ενότητα 2 και καθιστούν 

επιβεβλημένες τις οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές για αναβάθμιση 

των παρεχομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού 

κόστους. 

 

Λήφθηκαν άμεσα μέτρα για την: 

 
 Βελτίωση της Εξυπηρέτησης – Ενημέρωσης ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων 

 Αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής και εκσυγχρονισμό των 

εφαρμογών 

 Οργανωτική Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών 

 Καθιέρωση νέων διαδικασιών για απλούστευση εργασιών και επιτάχυνση 

της διεκπεραίωσης υποθέσεων 

 Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων και 

δυσλειτουργιών 
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4.3.1    Εξυπηρέτηση Πολίτη

 

Αναδιοργάνωση Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολίτη 

 Αναμόρφωση χώρου εργασίας υπαλλήλων και προσέλευσης κοινού 

 Ενίσχυση με πρόσθετο προσωπικό 

 Εξοπλισμός με Η/Υ και σύνδεση με εφαρμογές συντάξεων και ασφάλισης για παροχή πληροφοριών σχετικά με 

την εξέλιξη των συνταξιοδοτικών υποθέσεων 

Δημιουργία Νέας Ιστοσελίδας www.teady.gr 

 Πληροφόρηση για θεσμικό πλαίσιο, λειτουργία του Ταμείου, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όροι ασφάλισης, 

όροι χορήγησης δανείων 

 Ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων 

 Ηλεκτρονική αποστολή ερωτημάτων, μηνυμάτων 

 Διαρκής ενημέρωση 

            Επιδιώκεται η μείωση των τηλεφωνικών κλήσεων και της προσέλευσης των πολιτών στα γραφεία. 

 

4.3.2    Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού πληροφορικής και εφαρμογών

 

Εξοπλισμός Πληροφορικής 

Αντικατάσταση μεγάλου μέρους εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας και αγορά servers για την υποστήριξη των νέων 

εφαρμογών 

 

 Έγκριση της προκήρυξης και της διακήρυξης αντίστοιχα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Απόφ. 108/18-1-2011 & 116/22-3-2011) 

 Κατακύρωση της προμήθειας στην μειοδότρια εταιρεία στην τιμή των 44.936,82€ (Απόφ. 124/31-5-2011) 

Εφαρμογές 

 Νέα εφαρμογή πληρωμών συντάξεων σε Oracle της ΗΔΙΚΑ, στον Tομέα ΤΕΑΠΟΚΑ, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία 

με την πληρωμή των συντάξεων του 6
ου 

/2011 

 Νέα εφαρμογή πληρωμών συντάξεων σε Oracle της ΗΔΙΚΑ, στο ΤΕΑΔΥ, τέθηκε σε εφαρμογή με την πληρωμή των 

συντάξεων του 1
ου

 διμήνου του 2012  

 Στο ΤΕΑΔΥ δημιουργία εφαρμογής υπολογισμού επικουρικής σύνταξης από το Τμήμα Πληροφορικής και 

σύνδεσή της  με την εφαρμογή πληρωμών συντάξεων της ΗΔΙΚΑ, χωρίς να χρειάζεται η επαναεισαγωγή των 

στοιχείων 

 Εγκαταστάθηκε στον Τομέα ΤΑΔΚΥ εφαρμογή υπολογισμού του μηνιαίου βοηθήματος 

 Νέα εφαρμογή χορήγησης και παρακολούθησης Δανείων σε Oracle της ΗΔΙΚΑ, στο ΤΕΑΔΥ, τέθηκε σε πλήρη 

λειτουργία τον 6
ο
 /2011 

 Ολοκληρώνεται η φάση των ελέγχων και τίθεται σε λειτουργία από το 2
ο
/2012 η νέα εφαρμογή λογιστηρίου σε 

Oracle της ΗΔΙΚΑ, ενιαία για το ΤΕΑΔΥ και τους Τομείς, με κοινό  λογιστικό σχέδιο και σύνδεση με την 

υπάρχουσα εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Τράπεζα 

 Αύξηση αριθμού αδειών του προγράμματος Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης «ΠΑΠΥΡΟΣ» και αποκέντρωση της 

διαδικασίας πρωτοκόλλησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

 

http://www.teady.gr/
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Πρόταση σχεδίου νέου Οργανογράμματος  με μείωση των οργανικών μονάδων κατά 30% και συνένωση των 

ανθρώπινων πόρων του ΤΕΑΔΥ και των Τομέων (εφαρμογή αρ.35  Ν.4024/2011). 

Επιδιώκεται: 

 η μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τη χωροταξική συστέγαση των τομέων και υπηρεσιών 

 η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή του υπηρετούντος ανθρωπίνου δυναμικού 

 η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση / είσπραξη εσόδων και  

καθυστερούμενων οφειλών 

 

 

 Έχει προγραμματιστεί εντός του Φεβρουαρίου του 2012, που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και οι 

δοκιμές της νέας εφαρμογής του λογιστηρίου από την ΗΔΙΚΑ, να εφαρμοστεί η λειτουργική ενοποίηση των 

λογιστηρίων του ΤΕΑΔΥ και των Τομέων. 

Έτσι θα επιτευχθούν η χρήση ενιαίου λογιστικού σχεδίου, η άσκηση ταμειακής διαχείρισης από την ίδια τράπεζα 

και η πλήρης αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με την ενοποίηση αυτή προσδοκώνται: 

 Άμεση και πληρότερη παροχή πληροφοριών 

 Αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων 

 Ορθολογικότερη κατανομή προσωπικού 

 

 Παράλληλα με την εφαρμογή νέων διαδικασιών έχει γίνει ορθολογικότερη ανακατανομή του προσωπικού μεταξύ 

των τμημάτων και αναθέσεις παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπαλλήλους της Δ/νσης Πληροφορικής για 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού. 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ  
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

 ΤΜΗΜΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Δ.Σ. 

& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΔΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΣΟΔΩΝ 

 & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Α ΤΜΗΜΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΩΝ ΤΕΑΔΥ 

Α ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 

ΕΣΟΔΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΕΑΠΟΚΑ 

 

Β ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΔΥ 

 

Γ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΔΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ. 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

Β ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΕΑΠΟΚΑ 

 

Α ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –  

ΕΣΟΔΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΑΔΚΥ 

 

Β ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΤΑΔΚΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ  ΔΑΝΕΙΩΝ 
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Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για απλούστευση και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών. 

 

 Απόφ. 107/11-1-2011 

Στον Προϊστ.Τμήματος Ασφάλισης της έκδοσης και υπογραφής βεβαίωσης του χρόνου ασφάλισης των προς 

συνταξιοδότηση ασφαλισμένων. Στον Προϊστ.Τμήματος Άμεσων Συνταξιούχων της έκδοσης και υπογραφής των 

συνταξιοδοτικών αποφάσεων άμεσων συνταξιούχων, την υπογραφή της αλληλογραφίας για την εφαρμογή των 

διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και της λοιπής αλληλογραφίας.  

 

 Απόφ. 121/3-5-2011 

Στον Προϊστ.Διευθύνσεως Συντάξεων του ελέγχου και υπογραφής των συνταξιοδοτικών αποφάσεων  όλων των 

τέως  υπηρεσιακών μονάδων του ΤΕΑΔΥ πλήν της κεντρικής. Στον Προϊστ.Τμήματος Άμεσων Συνταξιούχων του 

ελέγχου και υπογραφής των συνταξιοδοτικών αποφάσεων της τέως κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΑΔΥ. 

 

 Απόφ. 132/26-7-2011 

Αντικατάσταση του εδαφίου Α της 20144/5193/338/15-5-2008 απόφασης του Υπ.Εργασίας και Κοιν.Ασφάλισης και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Γενικό Διευθυντή και τους 

Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΤΕΑΔΥ. 
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Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία της φύλαξης και διαχείρισης του αρχείου των συνταξιούχων και ασφαλισμένων 

 

Η εταιρία μετά την αρχική μεταφορά τους αρχείου στις εγκαταστάσεις της όπου εξασφαλίζεται 24ωρη φύλαξη και 

συνθήκες ασφάλειας (πυρασφάλειας, πυρόσβεσης αερίου CO2, αντισεισμικές, αντιπλημμυρικές κλπ.) θα ταξινομήσει, 

αρχειοθετήσει και θα καταγράψει σε ηλεκτρονικό αρχείο όλους τους φακέλους, αρχείο που θα παραδώσει στο ΤΕΑΔΥ. 

Επίσης έχει αναλάβει την υποχρέωση να παραδίδει μία φορά εβδομαδιαίως τους φακέλους που θα της ζητούνται και 

να παραλαμβάνει προς αρχειοθέτηση όσους ολοκληρώνεται η επεξεργασία τους. 

Αλλαγή του τρόπου πληρωμής των επικουρικών συντάξεων 

 

 Ένταξη της πληρωμής των συντάξεων του Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ στο σύστημα ΔΙΑΣ, τον 6
ο
 του 2011. Επίκειται η ένταξη 

του Τομέα ΤΑΔΚΥ (Απόφ.108/18-1, 12/22-2, 115/15-3-2011). 

 Πληρωμή των συντάξεων του ΤΕΑΔΥ με πάγια εξουσιοδότηση της ΔΙΑΣ ΑΕ για χρέωση ξεχωριστού λογαριασμού 

πληρωμής συντάξεων και μισθών στην διαχειρίστρια τράπεζα, χωρίς τη μεσολάβηση της Δ24 του ΓΛΚ. 

 Καταβολή των συντάξεων του ΤΕΑΔΥ κάθε δίμηνο, αντί τρίμηνο, παρέχοντας έτσι αρωγή στους συνταξιούχους μας 

στη δύσκολη τρέχουσα οικονομική συγκυρία (Απόφ. 138/7-9-2011). Η πληρωμή διενεργείται την 1
η
 κάθε δεύτερου 

μήνα, πρώτη εφαρμογή με την καταβολή των συντάξεων  1
ου

-2
ου

 /2012.  

Προωθήθηκε η ψήφιση της σχετικής διάταξης παρ.7β, άρθρου 20 του Ν.4019/2011: «Η καταβολή της 

απονεμηθείσης συντάξεως από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ενεργείται κάθε μήνα, ή δίμηνο, ή τρίμηνο 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Μηνιαία σύνταξη που προκαταβλήθηκε σε 

αποβιώσαντα εντός μηνός ή διμήνου ή τριμήνου από συνταξιούχο δεν αναζητείται». 

Διαδικασία απονομής επικουρικής σύνταξης 

 

 Διεκπεραίωση φακέλου από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση από τον ίδιο υπάλληλο. 

 Αξιοποίηση του προσωπικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής που έκανε μόνο καταχώρηση στοιχείων  και 

ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία διεκπεραίωσης απονομής σύνταξης. 

Καθορισμός προϋποθέσεων επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης επικουρικής σύνταξης για την αντιμετώπιση των 

πληθώρας των αιτήσεων (Απόφ. 123/24-5-2011). Προϋποθέσεις: 

 

 θάνατος εν υπηρεσία ασφαλισμένου και δικαιούχοι σύνταξης τα μέλη της οικογένειας. 

 ασφαλισμένος ή μέλος οικογενείας με σοβαρό πρόβλημα υγείας (βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο) και εφόσον 

χρήζει περαιτέρω θεραπείας, ή έξοδος από την υπηρεσία  λόγω ανικανότητας  ή ανίκανα τέκνα με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω ύστερα από γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, σε συνδυασμό με οικονομικά κριτήρια. 

 περιπτώσεις πλειστηριασμού κύριας κατοικίας του ασφαλισμένου που θα αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα 

έγγραφα της Τράπεζας.   

Ο αριθμός των αιτήσεων επίσπευσης που θα εγκρίνονται, πλην των περιπτώσεων που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία,  

δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε ποσοστό το 3% του συνόλου των αιτήσεων συνταξιοδότησης που επεξεργάζονται από το 

Ταμείο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Εσωτερική Επιμόρφωση Προσωπικού 

 

Διήμερο σεμινάριο τον Ιούνιο του 2011 σε θέματα συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογής των νέων διαδικασιών 

διεκπεραίωσης απονομής σύνταξης, για την ενημέρωση του προσωπικού των Διευθύνσεων Ασφάλισης, Συντάξεων και 

Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού. 
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Προγραμματισμός για ένταξη των Τομέων ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ στην ταμειακή διαχείριση από την Τράπεζα Πειραιώς, 

στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 2 της σύμβασης  του ΤΕΑΔΥ με την Τράπεζα (Απόφ.109/25-1-2011). 

Με την 107526/69101/28-11-2011 απόφαση συστήθηκε η επιτροπή υποστήριξης του έργου. 

Η άσκηση της ταμειακής διαχείρισης από την Τράπεζα θα ξεκινήσει εντός του 2
ου

/2012 που έχει προγραμματισθεί η 

έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής του λογιστηρίου. Προσδοκώνται: 

 

 η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η online ενημέρωση των λογιστηρίων 

 η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων  

 ο μηδενισμός του κόστους εξυπηρέτησης 

 η αποδοτικότερη διαχείριση των διαθεσίμων 

Ρύθμιση του προβλήματος της αδυναμίας καταβολής των ποσών για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας των 

ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΔΚΥ που δημιουργήθηκε μετά την ενοποίηση του Ν.3655/2008 με την ένταξη των κλάδων 

σύνταξης και πρόνοιας του πρώην ΤΑΔΚΥ στο ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ. 

Μετά από πρόταση του ΤΕΑΔΥ ψηφίστηκε το άρθρ. 84 του Ν.3996/2011 που ορίζει ότι οι πράξεις αναγνώρισης  του 

χρόνου προϋπηρεσίας εκδίδονται από τον Τομέα ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ και το ποσό παρακρατείται από το ποσό του εφάπαξ 

βοηθήματος που καταβάλει ο Τομέας ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ. Αφού αποδοθεί το ποσό αυτό στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ θα χορηγείται το 

μηνιαίο βοήθημα. 

Προωθήθηκε πρόταση συνεργασίας με το ΤΠΔΥ για επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης χορήγησης του 

μηνιαίου βοηθήματος από τον Τομέα ΤΑΔΚΥ. Μετά την ενοποίηση οι δύο Τομείς (κλάδοι) του πρώην ΤΑΔΚΥ που 

εντάχθηκαν στο ΤΕΑΔΥ και στο ΤΠΔΥ -με δυναμικό 25 ατόμων έκαστος- έχουν κοινούς εργοδότες και ασφαλισμένους, 

λαμβάνουν, καταχωρούν, ελέγχουν τις ίδιες μισθοδοτικές καταστάσεις για τις αντίστοιχες αποδόσεις. Επειδή ο 

υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος είναι ένας μόνον πολλαπλασιασμός του μηνιαίου βοηθήματος, του οποίου η 

έκδοση προϋποθέτει σειρά χρονοβόρων διαδικασιών και ενεργειών για να χορηγηθεί,  μετά από πρόταση του ΤΕΑΔΥ 

ψηφίστηκε στο άρθρο 84 του Ν.3996/2011 η διάταξη: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, μετά από γνώμη των Δ.Σ. των δύο πιο πάνω Ταμείων, είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου, της βεβαίωσης 

και της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ από τον Τομέα «ΤΑΔΚΥ» του ΤΠΔΥ. Με την 

ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του άρθρου αυτού». Εάν 

υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΠΔΥ τότε μέρος του προσωπικού του Τμήματος Εσόδων του Τομέα ΤΑΔΚΥ θα 

ενισχύσει το Τμήμα Συντάξεων και αναμένεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής. 

Διευθέτηση του θέματος της καταβολής δεύτερης συντάξεως στον εναπομείναντα σύζυγο. 

  

Με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ.5β του Ν.4002/22-08-2011: 

«Οι επιζώντες των συζύγων που κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν.3620/2007, έχουν δικαιωθεί σύνταξη 

λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, 

δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κατά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον 

αντίστοιχο φορέα ασφάλισης» 

Έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων και κατάταξης του προσωπικού 

στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια του νέου μισθολογίου σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 29 του Ν.4024/2011. 

Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων για πληροφόρηση, τεκμηρίωση των αποφάσεων, έλεγχο, τήρηση διαφάνειας. 
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4.4    Διασφάλιση - Εξοικονόμηση Πόρων

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις των δύο τελευταίων ετών για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης οδηγούν σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Π.χ.: 

 Μείωση επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών. 

 Μείωση του ανώτατου ορίου αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών. 

 Μείωση ορίου υπερωριακής απασχόλησης. 

 Αναστολή ή/και περιορισμός προσλήψεων. 

 

Το έτος 2010 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά πρωτογενές έλλειμμα -σχέση 

εισπραττομένων εισφορών / καταβαλλομένων συντάξεων στο ΤΕΑΔΥ (όχι 

στους Τομείς). 

 

Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου για την ορθή απόδοση των ασφαλιστικών 

εισφορών, πόρων, δόσεων δανείων. 

 

Στις ετήσιες εκθέσεις του Συνήγορου του Πολίτη και του  Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης, διαπιστώνονται αυξημένα προβλήματα καθυστερήσεων  

στην έκδοση των συντάξεων και ελλιπούς έως ανύπαρκτης πληροφόρησης 

των δικαιούχων από τα ασφαλιστικά και τα επικουρικά ταμεία. Η εικόνα που 

έχει ο πολίτης είναι αρνητική και έχει πληγεί ιδιαίτερα μετά την υπόθεση των 

«Δομημένων Ομολόγων». 

 

Όλα τα ανωτέρω μάς καθόρισαν ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη 

βιωσιμότητα του Ταμείου και τη διασφάλιση των συμφερόντων των 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων με: 

 μείωση λειτουργικών δαπανών 

 ελαχιστοποίηση των απωλειών από τη μη εκμετάλλευση των 

διαθεσίμων 

 διεκδίκηση απαιτήσεων 

 δράση που διέπεται από διαφάνεια, ακεραιότητα και αποδοτικότητα 
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 Καταλογισμός εις βάρος του Υπουργείου Οικονομικών των μη αποδοθέντων κρατήσεων επί των πρόσθετων 

αποδοχών ΔΙΒΕΕΤ για το διάστημα από 1/3/2010 έως 31/10/2010 (Απόφ.109/25-1-2011). 

1/2011 Πράξη επιβολής και βεβαίωσης εισφορών και πρόσθετων τελών συνολικού ποσού 12.465.537,27€. Κύρια 

Οφειλή 11.354.802,93€, Πρόσθετα Τέλη 1.110.734.34€. 

 

 Εκκαθάριση αλληλόχρεων λογαριασμών του Τομέα ΤΕΑΠΟΚΑ, Ν.1405/83, για το έτος 2010 (Απόφ.123/24-5-

2011). Απαίτηση από Ασφαλιστικά Ταμεία ποσού των 1.652.852,49€. 

 

 Υπόθεση Δομημένων Ομολόγων. Παράσταση των δικηγόρων του ΤΕΑΔΥ στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών (Απόφ. 

131/12-7-2011)και κατόπιν της ασκηθείσας ποινικής δίωξης για την υπόθεση των ομολόγων κατά των Γ.Α., Σ.Π., 

Θ.Π., Γ-Ε- Ι.Π, Α.Σ., Π.Κ., Π.Δ., Γ.Κ., Κ.Χ., Χ.Α., Α.Σ., Ν.Μ., Ε.Π., Δ.Λ., Α.Λ.  

 

 Συνεργασία με δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο χρηματιστηριακό δίκαιο της εκδίκασης των εφέσεων 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ και Κ.Τ. κατά της  3241/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 

έγινε δεκτή η από 17.10.2007 αγωγή του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. για το ποσό των 6.610.909,33 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 

επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως, πλέον της δικαστικής δαπάνης, για την ζημιά του από 

τις αγοροπωλησίες  ομολόγων (Απόφ.145/1-11-2011). 

 

 Υπόθεση αγοραπωλησιών ομολόγων περιόδου 2005 και 2006. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον 

του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, 528/2010 κλητήριο θέσπισμα, για την ηθική βλάβη που 

υπέστη το Ταμείο εξαιτίας της δυσφήμισης και του κλονισμού της πίστης των ασφαλισμένων και του κοινού, 

σχετικά με τη διαχείριση και την εν γένει διοίκηση αυτού (Απόφ. 126/14-6-2011 & 130/6-7-2011). 

 

 Σύσταση άτυπης επιτροπής με συμμετοχή  εκπροσώπων από την ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣ και ΕΑΠ για τη δημιουργία 

εφαρμογής Παρακολούθησης Εσόδων-Μητρώου Ασφαλισμένων & Εργοδοτών και για την άντληση στοιχείων 

από τα τηρούμενα αρχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Εφαρμογή που θα δώσει τη δυνατότητα τήρησης 

αναλυτικής καρτέλας ασφαλισμένου με τις μηνιαίες αποδοχές, εισφορές, κρατήσεις δανείων και ελέγχου της 

απόδοσης από τους εργοδότες των μηνιαίων εισφορών. 

 

 Έλεγχος και ταυτοποίηση των στοιχείων των συνταξιούχων  του ΤΕΑΔΥ  με τα αντίστοιχα στοιχεία συνταξιούχων 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  Προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα: 

1. Επί συνόλου  154.413 συνταξιούχων του ΤΕΑΔΥ (στοιχεία αρχείου έως 16/9/2010) έγινε ταυτοποίηση  

στοιχείων με 147.334 συνταξιούχων με  το αρχείο συνταξιούχων  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(στοιχεία αρχείου μέχρι 31/1/2011) . 

2. Ταυτοποιούνται ακόμη με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Ι.Κ.Α.  7.079 συνταξιούχοι. 

3. Έγινε ταυτοποίηση προς έκδοση κοινών ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για 

145.340 συνταξιούχους,  από τους οποίους  οι  195 δεν έχουν Α.Φ.Μ. 

4. Εντοπίστηκαν 4.209 κοινοί συνταξιούχοι στους οποίους δεν καταβάλλεται η σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους. Σε όλους αυτούς ανεστάλη η καταβολή της σύνταξης και αναζητούνται τα χρήματα που 

καταβλήθηκαν. 

5. Για τους παραπάνω συνταξιούχους υπολογίστηκε ότι ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων, με 

υπολογισμό των ποσών από 1/1/2005 έως και 31/12/2010 και μηνιαία σύνταξή την τρέχουσα, ανέρχεται στο 

ποσό των 13.693.000,34€.  

 

Αναλυτικά ανά αιτιολογία διαγραφής προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: 

 



42 

 

4.4   Διασφάλιση - Εξοικονόμηση Πόρων 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΣΑ  ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ  3.375 11.835.897,41 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ 109 230.640,09 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ 84 309.347,91 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 2.156,87 

<ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ> 132 397.375,87 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΑΜΗΣ (ΕΙΣΟΔ.>60πλάσιο 

Ημερ/σθιου) 
193 115.052,41 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΑΜΗ (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ) 56 72.576,68 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 73 625.671,85 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 183 103.517,56 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1 763,69 

ΣΥΝΟΛΑ 4.209 13.693.000,34 

 

Οι διαγραφές λόγω θανάτου ανέρχονται κατ’ έτος: 

ΕΤΟΣ  Πλήθος διαγραφών 

2001 14 

2002 24 

2003 49 

2004 78 

2005 94 

2006 123 

2007 162 

2008 265 

2009 479 

2010 1966 

2011 108 

Άγνωστη ημερομηνία 13 

 

3375 

 

 Ελαχιστοποίηση των απωλειών από τη μη εκμετάλλευση των διαθεσίμων 

 Πληρωμή των συντάξεων του ΤΕΑΔΥ με πάγια εξουσιοδότηση προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ χωρίς τη μεσολάβηση της Δ24 

του ΓΛΚ. Έτσι δεν  δεσμεύονται σημαντικά ποσά στην Τράπεζα της Ελλάδος για δέκα ημέρες πριν την 

ημερομηνία καταβολής των συντάξεων. 

 Με την πληρωμή των συντάξεων του ΤΕΑΔΥ προκαταβολικά κάθε δίμηνο, αντί τρίμηνο θα επιτευχθούν 

μικρότερες απώλειες τόκων και ποσών αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων λόγω θανάτου των 

δικαιούχων. 

 Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Ελέγχου και Μεταβολών Συντάξεων για την έγκαιρη 

ενημέρωση των μεταβολών στο μητρώο των συνταξιούχων (θάνατοι, ενηλικώσεις κλπ) και για την 

αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

 Προγραμματίζεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης της με δόσεις επιστροφής των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων συντάξεων 

 

 Δικαστική διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων. Περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.1. 
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 Μείωση λειτουργικών δαπανών 

 

Για τη λήψη παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών διενεργήθηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  

1 ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, 1 ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός, 5 πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί και  12 

αναθέσεις κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της 

ακεραιότητας και της αποδοτικότητας. 

Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, ενδεικτικά: 

 

 Μίσθωση και μεταφορά υπηρεσιών σε νέα γραφεία  με χαμηλότερα ενοίκια και περισσότερα τ.μ. στο 

μέγαρο επί της οδού Όθωνος, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποσυμφόρηση και την αποδοτικότερη 

εργασία των υπαλλήλων. 

Μίσθωση 3 γραφείων στο 2
ο
 και 3

ο
 όροφο συνολικής επιφανείας 215 τ.μ. έναντι 1.960€ μηνιαίως. 

Η προηγούμενη μίσθωση ήταν γραφείο 6
ου

 ορόφου επιφανείας 90τ.μ. έναντι 1.640€ μηνιαίως. 

 

 Ανάθεση της ασφάλισης όλων των ακινήτων του ΤΕΑΔΥ σε μία εταιρία με χαμηλότερο κόστος και διακοπή 

των κατ΄ έτος ανανεώσεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τις διάφορες εταιρείες που συνεργάζονταν οι  

πρώην υπηρεσιακές μονάδες και οι τομείς. 

 

 Διακοπή των τηλεφωνικών συνδέσεων που λειτουργούσαν στα κτίρια των πρώην υπηρεσιακών μονάδων 

του ΤΕΑΔΥ που δεν χρησιμοποιούνται. 
 

 Αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων μία φορά ετησίως μαζί με τη φορολογική βεβαίωση, απόφαση για 

1
η
  εφαρμογή από το έτος 2012 

 

 Προγραμματισμός για αποστολή εντός του 2012 ενημερωτικών σημειωμάτων και φορολογικών 

βεβαιώσεων μέσω της υπηρεσίας του υβριδικού ταχυδρομείου των ΕΛΤΑ εξοικονομώντας ποσά από τις 

ειδικές εκπτώσεις τιμολόγησης της επιστολικής αλληλογραφίας. 
 

 Προγραμματισμός για ένταξη εντός του 2012 της ταμειακής διαχείρισης των Τομέων στο πλαίσιο της 

σύμβασης του ΤΕΑΔΥ με την Τράπεζα Πειραιώς με μηδενικό κόστος εξυπηρέτησης και μεγαλύτερο επιτόκιο 

καταθέσεων. 

 

 Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρία της φύλαξης και διαχείρισης του αρχείου των συνταξιούχων και 

ασφαλισμένων (αναφέρθηκε αναλυτικότερα σε προηγούμενες ενότητες). Η χρέωση θα γίνεται με βάση τον 

αριθμό των κιβωτίων που θα φυλάσσονται μηνιαίως. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπερνά 

μηνιαίως τις 3.000€, δηλαδή ετησίως τις 36.000€ έναντι των 165.000€ που δαπανούσε το Ταμείο για ενοίκια 

αποθηκευτικών χώρων, έξοδα μεταφορών, αμοιβές κλητήρων κλπ.  

 Το Δεκέμβριο του 2011 μεταφέρθηκε το αρχείο από το κτίριο της οδού Φιλελλήνων για να ξεκινήσουν οι 

εργασίες ανακαίνισής  του.  

 Τον Ιανουάριο του 2012 μεταφέρθηκε το αρχείο από μισθωμένους  αποθηκευτικούς  χώρους  στο 

ισόγειο και υπόγειο του μεγάρου επί της οδού Όθωνος (7.500€ μηνιαία μισθώματα) και ήδη 

παραδόθηκε το ακίνητο του ισογείου. 

                            Συνεχίζεται η εργασία μεταφοράς των αρχείων και από τα υπόλοιπα κτίρια. 
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5    Δείκτες Αποτελεσμάτων

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποσοτικά 

μετρήσιμα αποτελέσματα ενεργειών Ασφάλισης, Συντάξεων 

και Δανείων, των Τμημάτων του ΤΕΑΔΥ και των Τομέων που 

παρέχουν άμεσα  τις  υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους 

και συνταξιούχους. 

 

Αν και όπως καταγράφηκε στην ενότητα 2.5, οι εργαζόμενοι  

μειώθηκαν από το 2010 κατά 18 άτομα, είναι εμφανής η 

αύξηση της αποδοτικότητας που οφείλεται: 

 στις νέες διαδικασίες που εφαρμόστηκαν 

 στην ορθολογική ανακατανομή α) προσωπικού στα 

τμήματα αιχμής και β) αρμοδιοτήτων 

 στη θετική ανταπόκριση των υπαλλήλων και στην 

έγκαιρη προσαρμογή τους στις  αλλαγές 

 στην ευσυνειδησία και ευαισθησία τους για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των εξυπηρετουμένων μας 

Εκτιμάται ότι με την προσδοκώμενη συνεργασία με το ΤΠΔΥ 

και την ανάληψη από αυτό της διαδικασίας ελέγχου και 

καταχώρησης των εσόδων θα επιτευχθεί και η επιτάχυνση της 

διαδικασίας απονομής συντάξεων του Τομέα ΤΑΔΚΥ.  

 

Στη σελίδα 48 παρατίθενται ενδεικτικά, μηνύματα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δείχνουν τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πολιτών με την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και τη χρήση του διαδικτύου. 

 

Τα αποτελέσματα, πέραν της ηθικής ικανοποίησης, μας ωθούν 

για περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσης κι εξάλειψης των 

αδυναμιών, για αποτελεσματική επιτέλεση του σκοπού του 

Ταμείου και συμβάλλουν στο κτίσιμο μιας θετικότερης  

δημόσιας εικόνας του. 
 



45 

 

5    Δείκτες Αποτελεσμάτων

 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΕΑΔΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Δημιουργία 
Εξαγοράς  

Εξόφληση 
Εξαγοράς  

Δημιουργία 
Διαδοχικής  

Ολοκλ/ση 
Διαδ/κής  

Βεβαίωση 
Χρόνου 

Ασφάλισης  

Έγγραφα 
πληροφοριών  

Α
να

γν
ώ

ρ
ισ

η
 Π

ρι
ν 

τη
ν 

Συ
ντ

α
ξι

ο
δ

ό
τη

σ
η

  

Εξ
ερ

χό
μ

εν
ο

  

Συσχέτιση 
Πράξης με 

ΔΑΥΚ  

Β
εβ

α
ίω

σ
η

 Ε
ίσ

π
ρ

α
ξη

ς 
 

Τε
λι

κό
ς 

Έλ
εγ

χο
ς 

(Γ
ια

 Τ
ρά

π
εζ

α
) 

Λοιπές 
Ενέργειες  

ΣΥΝΟΛΑ 2010 15.018 1.172 399 1.649 76 3.753 61 5 5.607 1.423 0 523 350 

ΣΥΝΟΛΑ 2011 31.106 1.376 103 2.019 116 7.470 383 1 8.033 5.396 4 941 5.264 

% Αύξηση 107,12% 17,41% -91,21% 22,44% 52,63% 99,04% 527,87% -80% 43,27% 279,20%  79,92% 1404% 
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ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΕΑΠΟΚΑ Τομέας ΤΑΔΚΥ 

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Απασχολούμενο 

Προσωπικό 

Συ
ντ

α
ξι

ο
δ

ο
τι

κέ
ς 

 

π
ρ

ά
ξε

ις
 

Ομάδες 
εργασίας 

Τρ
ο

π
ο

π
ο

ιη
τι

κέ
ς 

Σύ
νο

λο
 Σ

υ
ντ

α
ξι

ο
δ

ο
τι

κώ
ν 

 π
ρ

ά
ξε

ω
ν 

ΤΕ
Α

Δ
Υ 

Συ
ντ

α
ξι

ο
δ

ο
τι

κέ
ς 

 

π
ρ

ά
ξε

ις
 

Αναγνωρίσεις 

Σύνολο  
πράξεων 

 
ΤΕΑΠΟΚΑ 

Συ
ντ

α
ξι

ο
δ

ο
τι

κέ
ς 

 

π
ρ

ά
ξε

ις
 

Αναγνωρίσεις 
Σύνολο  

πράξεων 
ΤΑΔΚΥ Σύ

νο
λο

  

Συ
ντ

α
ξι

ο
δ

ο
τι

κώ
ν 

π
ρ

ά
ξε

ω
ν 

 Τ
ΕΑ

Δ
Υ

, Τ
ΕΑ

Π
Ο

Κ
Α

, Τ
Α

Δ
Κ

Υ
 

ΣΥΝΟΛΑ 2010 164 5.925 2.636 1.028 9.589 1.517 214 1.731 1.641 566 2.207 13.527 

ΣΥΝΟΛΑ 2011 146 10.680 0 1.470 12.150 1.744 195 1.939 1.492 634 2.126 16.215 

% Αύξηση 
 

80,25% 
 

43,00% 26,71% 14,96% -8,88% 12,02% -9,08% 12,01% -3,67% 19,87% 
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5    Δείκτες Αποτελεσμάτων

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΑΔΥ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

2010 
ΠΟΣΑ 
2010 

ΠΛΗΘΟΣ 
2011 

ΠΟΣΑ 
2011 

1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 4.317 19.359.350,00 5.417 24.495.750,00 

2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 146   105   

3 ΜΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 520 
 

478 
 

4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 133   96   

5 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 157   111   

6 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  281   294   

7 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 315   397   

8 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 2012 0 
 

474 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 5.869   7.372   

Αύξηση   25,48% 26,53% 

 

 

 

 

 

 

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΑΠΟΚΑ 

  ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΑ 

2010 
Χορήγηση δανείων σε: 

 227 ασφαλισμένους 
  19 βοηθηματούχους 

246 1.109.450,00 

2011 
Χορήγηση δανείων σε: 

 382 ασφαλισμένους 
  27 βοηθηματούχους 

409 1.808.280,00 

Αύξηση 66,26% 62,99% 

 

 

 

  



48 

 

5   Δείκτες Αποτελεσμάτων 

Εξυπηρέτηση / Ενημέρωση Πολιτών μέσω Διαδικτύου & Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 

 

From: dimitris margaritopoulos [mailto:dim @hotmail.com]  itris19562011
Sent: Tuesday, January 10, 2012 10:18 AM 
To: teady@teady.gr 
Subject: παραλαβή δικαιολογιτικών 
 
Παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με εάν παραλήφθηκαν από την υπηρεσία 
σας δικαιολογητικά συνταξιοδότησής μου  με Αρ. Πρ. 11747/20-12-2011 
από Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας , που με αφορούν ( 
Μαργαριτόπουλος Δημήτριος του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικός) 
 
 
From: teady@teady.gr 
To: dim @hotmail.com itris19562011
Subject: RE: παραλαβή δικαιολογιτικών 
Date: Tue, 10 Jan 2012 11:09:50 +0200 
 
Ακόμα δεν έχει πρωτοκολληθεί κάτι στο όνομα σας. Επικοινωνήστε ξανά 
μαζί μας. 
 
 
From: dimitris margaritopoulos [dim @hotmail.com]  itris19562011
Sent: Tuesday, January 10, 2012 5:52 PM 
To: teady@teady.gr 
Subject: RE: παραλαβή δικαιολογιτικών 
 
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας και συγχαρητήρια γι 
αυτό. Είναι  σπάνιο και υποδειγματικό για υπηρεσία που έχει σχέση με 
το δημόσιο σήμερα ! 

From: Πολυμνια Βουτσινα 
[mailto:poly @yahoo.gr]  .cosmote
Sent: Tuesday, August 23, 2011 12:11 PM 
To: teady@teady.gr 
Subject: ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Η 
ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΧΕΙ 
ΑΡΙΘΜΟ 16934/2010 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 
2511660590013 ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΩ .Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ 24/7/2010 
 
 
From: Τεαδυ [mailto:teady@teady.gr]  
Sent: Tuesday, August 23, 2011 12:53 PM 
To: 'Πολυμνια Βουτσινα' 
Subject: RE: ΣΥΝΤΑΞΗ  
 
Θα πληρωθείτε στις 27/11. 

Subject: ΤΕΑΔΥ Φόρμα Επικοινωνίας: 
To: ΤΕΑΔY 
Όνομα: Mωυσης 
Επίθετο: Mωυσεως 
Πατρώνυμο:Γεωργιος 
Email:vas @hotmail.com oaggelatou
Τηλέφωνο:2294 33 3008
Τομέας:ΤΕΑΔΥ 
Θέμα:Σύνταξη 
Μήνυμα: 
 
Σας ευχαριστω για αλλη μια φορα για την αμεσες 
απαντησεις σε ολες τις ερωτησεις μου.Επειδη 
προτιθεμαι να στειλω αιτηση μεσω FAX θα σας 
παρακαλουσα να μου στειλετε τον αριθμο του 
FAX.Τελος σας ενημερωνω ότι θα στειλω 
ευχαριστηρια επιστολη στον προεδρο και την 
διοικηση του ΤΕΑΔΥ στην οποια θα αναφαιρεται η 
εξαιρετικη προθυμια και ταχυτατη εξυπηρετηση τμε 
την οποια διεκπεραιωνει τις υποθεσεις του το 
τμημα σας ειδικα με την χρηση της ηλεκτρονικης 
επικοινωνιας.Και παλι συγχαρητηρια σε ολους σας 
και ειθε ο θεος να σας δινει δυναμη ωστε να 
αποδεικνυετε οτι για καποιους σαν εσας ο δημοσιος 
τομεας αξιζει να χαιρει μεγαλυτερης εκτιμησης και 
καλυτερης τυχης στο μελλον. 
Μετα τιμης 
Μωυσεως Μωυσης. 

From: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [mailto:ek @otenet.gr]  af11
Sent: Wednesday, November 16, 2011 10:06 PM 
To: teady@teady.gr 
Subject: απονομή σύνταξης 
 
Αγαπητοί  φίλοι  Θέλω να σας συγχαρώ, για την θαυμάσια ιστοσελίδα που έχετε δημιουργήσει και η οποία αποτελεί στην πράξη ένα καλό μήνυμα  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης!! Σύμφωνα 
με την πράξη του ΓΛΚ - 191 CD - παρακαλώ  να ενημερωθώ για τήν απονομή της σύνταξης, δεδομένου ότι σε προηγούμενη επίσκεψή μου στο ΤΕΑΔΥ  η εκτίμηση του αρμοδίου υπαλλήλου 
ήταν για τον Νοέμβριο του 2011. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 16 Νοεμβρίου 2011 email: ek @otenet.gr τηλ. 24410 35 κιν. 6944 29 af11 956 3458
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 6   Ανθρώπινο Δυναμικό του ΤΕΑΔΥ το 2011

 

 

ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ   

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝ ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΙΩΤΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΔΡΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑ ΧΡΥΣΗΙΣ ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΑ ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΞΕΝΗ ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΡΟΥΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΒΥΡΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΛΕΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΑΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΦΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΣΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΚΑΣΙΑΜΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΚΙΝΑΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΥΓΚΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΛΥΜΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΟΥΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΓΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΕΓΑΪΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΦΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΟΥΛΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΠΙΡΑΚΗ - ΡΟΥΜΠΟΥ ΟΛΓΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΖΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΙΝΟΒΣΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΖΟΡΜΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΩΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΑΚΝΗ ΑΘΗΝΑ ΝΤΑΓΚΑ ΣΩΣΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΛΟΥΔΗ-ΠΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΪΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΜΠΑΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΝΙΑ ΖΩΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΔΙΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενική Διευθύντρια


