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ΘΕßι/ΙΑ: ΤαυεΙο ΑρωνÞ< Πολιτικþν ΥπαλλÞλων ΥΕΘΑJΓΕΣ

1, Το Διοικητικü Συμβοýλιο του ΤΑt\ΙΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ενημερþνει üλουò τουò

ασφαλισμÝνουò για την πορεßα του Ταμεßου, που ΧαραΚτηρßζεται κυρßωò απü διαρκÞ

ττρüστÜθεια για βελτßωση τηò ο}κονομικÞò του κατÜστασηò,

2, Τα οικονομικÜ προβλÞματα που υπÞρχαν στο Ταμεßο γ}α Ι,οιΔg χρüνια, Ýχουν

Þδη εξαλειφθεß μετÜ και απÜ την ßελευταßα επιχορÞγηση ýψουò º3.0Ο0,000€ που δÜθηκε το

2016 απü το ΥΠΕΘΑ,

3. Το κυριüτερο πρüβλημα π§υ αντιμετωπßζει το Ταμεßο, εßναι η, συνεχÞò

μεßωση τωυ ασφαλ,σμÝγων ßου, οß οττοßοι αποτελοýσαν κα} αποτελοýν την μüνη πηγÞ

των εσüδων του.

4, fιΙε τη λÞξη του οιΚονομικοý Ýτουò 20,ι7, το Ταμεßο βρßσκεται στην παρακÜτω

οικοναμικÞ κατÜσταση:

α. ¸χουν ικανοποιηθεß üλεò οι ληξιπρüθεσμεò οφειλÝò προò τουò_ πρþην
ασφαλισμÝνουÝ'χωριò περα,τÝρω μεßþση του τοσοστοý που λαμβÜνεται υπüψιν για

τον υπολογισμü του εφÜπαξ.

β. ¼ποιεò υποχρεþσειò προκýψουν το 2018, μποροýν να εξυπηρετηθοýν

απÜ τα ταμειακÜ διαθÝσιμα,

5 Τα οιΧονομικÜ διαθÝσιμα του Ταμεßου εßναι üπωò παρακÜτω:

α, ΤρÝΧουσα αξßα του κοινοý κεφαλαßου των Νομκþν Προσþπων Διlμοσßου

Αικαßου π,ου Ο,αßß,ρßζεται η ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò εßναι 14,147,1§9,º7€

β'ΧρηματικÜδιαθÝσιμαστολογαριασμüταμειακÞòδιαχεßρισηòΤην29-12.
2Sº 7 Þταν 2.7 42.226,59€

§ΚατÜτοχρονικüδιÜστημαßηòμÝχριτþραθητεßαòτουΔΣπροÝβηστιò
παρακÜτω ενÝργειεò:

α, Περιüρισε τα λειτουργικÜ Ýξοδα στο ελÜχιστο δυνατü επßτεδο.

β ΥπÝβαλλε ΣχÝδιο ηροεδρι5qρ._ ΔιατÜγματοò για τον Οργανισμü του
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γ, ΙΙΙε?Ü αºτü παρατÞρηση τΦυ γΠΕΦΑJΓΑΟΣΥ/ΓΟ§ :

{1) ΓιÞρε τα τροβλεπüμενα μÝτρα για την ασφÜλεßα τΟυ χþρου του Ταμεßαυ

{πÜβτα ααφαλεþò και κÜμερα §την ΗgντρικÞ εßαοδο και μεταλλικÝò κατασκευÝò στο
ΛογιστÞριο, üπο* φυλÜσgQγται τα ΧρηματικÜ ΕντÜλματα},

{2} QλοκλÞρωσε εκι(ρεμθýσεò οικονομικÝò υποχρεþσειò προò το Ελεγκτικü
ΣυνÝδριο, απÜ το 200§ Ýωò και τQ 2Ο12 και Sα υτιοβÜλλει εντüò του Ι\Ιαρτßου 2Ο18 γα

οικανομικÜ Ýτη απÜ το 2Φ,l3 Ýωò καιτο 2Ο,17.

{3} ΠροÝβτ στην ανÜθεση των λογιστικþν νποχρεþσεων τOυ Ταμεßον αε
εξωτερικü συνεργ*τη,

δ. Προχþρησε στ*ν εκgυγχρονισμü του μηχανογραφικοý εξ*πλισμοý του

Ταμεßου {αντιχ*τÜσταση seΓver}.

7, ¸χει προβλÝψfl στον προýπ,ολογιαμÜ τον 2S18, ανÜλογο ποσü για την

κÜλυψη δαπÜνηò εκτüνησηò ΑναλογιστικÞò ΙγΙελÝτηò *ιωσιμüτηταò του Ταμεßαυ,

, 8. Χε Üτι αφορÜ το προσωττικü τομ Ταμεßου. αι ελλεßψειò Ýχαι,ιν γγωστοΕοιηSεß στα
τρ*ß'στÜμενα χλιμÜκα.

S. Παρακαλ**με γ}α την ενημÝρωση σαò και τιò χατÜ την κρßση σαò ενÝργειεò

,1Ο, Το ΓΕΣ/ΔΠη, ]του κοινοποιεßται το παρÝν, παρακαλεßται για τηγ ενημÝρωση
των πòλιτικýν υπαλλÞλων ττου εßν*ι ααφαλισμÝνοι στο ΤΑΙιΑΠΥ/ΥΕΘΑJΓΕΣ.

11. Οι ΠΟΕ χαι ΠΟΤΚΞ ΥξΦΑ παρακαλοýνται για την ενημÝρωση üλων των
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