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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου 

Οικονομικών (TEA-YΠOIK). 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του  Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (το Ταμείο), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό  

της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του  Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου 

Οικονομικών (το Ταμείο), κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική του επίδοση 

και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και της Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432.   

Βάση γνώμης 

 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 

Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει και της Απόφασης του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας του Ταμείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 

και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Ταμείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά 

του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. 

 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 

διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 

διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν 

από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 

εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
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μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 

Ταμείου. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για 

το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνουμε ότι: 

 
α) Κατά τη γνώμη μας το περιεχόμενο της  Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432 και αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Ταμείο και το περιβάλλον 

του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

της Συμβουλίου. 

 

MPI HELLASΑ.Ε.       

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 

 
17 Mαρτίου 2022, Χαλάνδρι  (Α.Μ. 155)  

 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές: 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 
Tο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-

ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β’727/14.05.2004 και αποτελεί το πρώτο Ταμείο 

Επαγγελματικής Ασφάλισης που συστάθηκε και χορήγησε παροχές στα μέλη του κατ’ 

εφαρμογή του Ν.3029/2002 για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με 

τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα επαγγελματικά ταμεία και ο 2ος πυλώνας ασφάλισης στην 

Ελλάδα. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί από ψηφοφορία των μελών του, η οποία 

διενεργήθηκε στις 27 και 28 Απριλίου 2018. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2018.  Σε ισχύ είναι το τροποποιημένο Καταστατικό του 

(ΦΕΚΒ΄ 48/18–1–2019). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με την από 27.2.2019/θέμα 

2ο απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα τον Νέο Ενιαίο Οδηγό Μέλους – Κανονισμό 

Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις παροχές 

του νέου Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών και του Κλάδου Υγείας του Ταμείου. Ο 

κανονισμός παροχών είναι αναρτημένος (Οδηγός Μέλους-Κανονισμός Παροχών) στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου: www.teaypoik.gr 

 
Βασικός σκοπός του Ταμείου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση στα ασφαλισμένα  του 

μέλη ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ, πέραν της προσφερόμενης από τον Κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, 

επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων 

του γήρατος, της αναπηρίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Προς επίτευξη των σκοπών 

αυτών λειτουργούν στο Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι: 

 
1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών (από 18.1.2019), 

 
2. Ο Κλάδος Λοιπών Παροχών (Υγείας – Υγειονομικής Περίθαλψης από συστάσεως του 

Ταμείου). 

 
Από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών χορηγείται παροχή για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου του γήρατος και της αναπηρίας, εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές (σύνταξη). 
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Από τον Κλάδο Υγείας χορηγούνται στα ασφαλισμένα μέλη παροχές ολοκληρωμένης 

δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική 

κλινική. 

 
Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Με την εγγραφή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, 

η ασφάλιση στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι υποχρεωτική για όλα τα κυρίως 

ασφαλισμένα μέλη του, ενώ η ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας είναι προαιρετική για τα κυρίως 

ασφαλισμένα μέλη ή και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών. 

 
Το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την 1.10.2017 - ημερομηνία 

επανέναρξης χορήγησης παροχών στα μέλη του - αριθμούσε 4.441 κυρίως μέλη 

(συναδέλφισσες/συναδέλφους) και συνολικά 10.053 μέλη (σύζυγοι και τέκνα). Έκτοτε, ο 

πληθυσμός ασφαλισμένων μελών του Ταμείου διευρύνεται με σταθερά αυξητικό ρυθμό καθώς 

με τη συμπλήρωση πενήντα ενός (51) μηνών ενεργούς επαναλειτουργίας (31.12.2021) το 

Ταμείο αριθμούσε 5.365 κυρίως ασφαλισμένους και συνολικά 12.189μέλη, σημειώνοντας 

αύξηση 18,25%. Ο πληθυσμός του Ταμείου έχει  μεγεθυνθεί σημαντικά καθώς ήδη από τον 

Μάρτιο του 2018 έχει ενεργοποιηθεί από το Δ.Σ. η σχετική διάταξη του ισχύοντος 

Καταστατικού για τη διεύρυνση των δικαιούχων εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε συναδέλφους 

άλλων κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ έχει υλοποιηθεί και η πληθυσμιακή 

διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται με 

μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε άλλες υπηρεσίες του 

στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες). 

 
Την 31.12.2021 στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ήταν 

εγγεγραμμένα 12.189 μέλη (κύρια και εξαρτώμενα).  Πιο συγκεκριμένα, από αυτά τα 5.365 

είναι Κύρια Μέλη ενώ τα 6.824  Εξαρτώμενα. Ο Κλάδος Υγείας του Ταμείου κάλυψε 

αθροιστικά από 1.10.2017 έως 31.12.20201, 13.313 περιστατικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

και 2.673 περιστατικά δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσηλείες), καταβάλλοντας συνολικά 

2.711.607 ευρώ αποζημιώσεις νοσηλειών στα ασφαλισμένα του μέλη.  

 

 

 

 

 



 

 

Τριμηνιαία Πληθυσμιακή Εξέλιξη 

 
Το Ταμείο διατηρεί στο μακροπρόθεσμο χαρτοφ

Ελληνικού Δημοσίου λήξεως από το 

Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων.

κατωτέρω στις οικονομικές καταστάσεις.

των δύο Κλάδων του Ταμείου, είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 

Εργασίας Α.Ε.» και Διαχειριστής

Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.». 

 
Το Ταμείο μετά την τελευταία 

ενεργοποίησε - προς όφελος των υφιστάμενων αλλά και των εν δυνάμει ασφαλισμένων του 

νέο κλάδο παροχών και συγκεκριμένα τον 

κλάδος αφορά τη χορήγηση εφάπαξ

κινδύνων γήρατος και αναπηρίας

Κλάδου είναι: 

 
 Η χορήγηση εφάπαξ παροχής

ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής. 
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Τριμηνιαία Πληθυσμιακή Εξέλιξη ΚλάδουΥγείας ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (1.10.2017 

Το Ταμείο διατηρεί στο μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο του Κλάδου Υγείας 

λήξεως από το 2023 έως το 2042 καθώς επίσης και

Διαθεσίμων. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω τίτλων

καταστάσεις. Θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και 

των δύο Κλάδων του Ταμείου, είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 

Διαχειριστής η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «

Το Ταμείο μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του 

προς όφελος των υφιστάμενων αλλά και των εν δυνάμει ασφαλισμένων του 

νέο κλάδο παροχών και συγκεκριμένα τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών

κλάδος αφορά τη χορήγηση εφάπαξ παροχής και σύνταξης για την κάλυψη των 

κινδύνων γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων μελών του. Βασικοί σκοποί του εν λόγω 

εφάπαξ παροχής η οποία ισούται με το κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στον 

ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής. 

Δ' 
Τριμ. 
2018

Α' 
Τριμ. 
2019

Β' 
Τριμ. 
2019

Γ' 
Τριμ. 
2019

Δ' 
Τριμ. 
2019

Α' 
Τριμ. 
2020

Β' 
Τριμ. 
2020

Γ' 
Τριμ. 
2020

Δ' 
Τριμ. 
2020

Τριμ. 
2021

4.909 5.034 5.149 5.229 5.293 5.319 5.333 5.343 5.393 5.341

6.327 6.540 6.691 6.793 6.884 6.927 6.916 6.905 6.949 6.897

10.901
11.236

11.574 11.840 12.022 12.177 12.246 12.249 12.248 12.342

Κυρίως Μέλη Εξαρτώμενα Μέλη Σύνολο Μελών

(1.10.2017 - 31.12.2021)

 

υλάκιο του Κλάδου Υγείας Ομόλογα 

και μερίδια Αμοιβαίων 

τίτλων αποτυπώνονται 

του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και 

των δύο Κλάδων του Ταμείου, είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank 

η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Πειραιώς Asset 

τροποποίηση του Καταστατικού του (Ιανουάριος 2019), 

προς όφελος των υφιστάμενων αλλά και των εν δυνάμει ασφαλισμένων του - και 

Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο νέος αυτός 

παροχής και σύνταξης για την κάλυψη των ασφαλιστικών 

των ασφαλισμένων μελών του. Βασικοί σκοποί του εν λόγω 

η οποία ισούται με το κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στον 

ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής.  

Α' 
Τριμ. 
2021

Β' 
Τριμ. 
2021

Γ' 
Τριμ. 
2021

Δ' 
Τριμ. 
2021

5.341 5.308 5.290 5.365

6.897 6.846 6.780 6.824

12.34212.238 12.154 12.070 12.189

Σύνολο Μελών

+18,3%



 

 

 Η σε τμηματικές καταβολές παροχή

λογαριασμό του ασφαλισμένου 

χρονικό διάστημα της καταβολής της σύνταξης όσο και το ποσό της σύνταξης. 

 
Πλέον, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ

λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος

31.1.2022)εγράφησαν στον Κλάδο 

ανήλθεστα1.441.831,04ευρώμε ημερομηνία αναφοράς την 

οι ποσοστιαίες αυξήσεις που καταγράφηκαν στον 

Ενεργητικό του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ

31,1% και 128,85% αντίστοιχα!

σχέση με το 2019 ήταν της τάξεως του 

Ετήσια Εξέλιξη Αριθμού Μελών & Ενεργητικού 

έναρξη 19.1.2019 έως 31.12.2021 

 

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2021

και λειτουργία στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου του ομώνυμου 

κεφαλαίου με τίτλο «Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 

FUNDOFFUNDS», με παράλληλη έγκριση της 

MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.»

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E.»

483

759
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1.000
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Αριθμός μελών

2019 2020

+106%
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τμηματικές καταβολές παροχή του συσσωρευμένου ποσού στον ατομικό 

λογαριασμό του ασφαλισμένου (καταβολή σύνταξης) το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο το 

χρονικό διάστημα της καταβολής της σύνταξης όσο και το ποσό της σύνταξης. 

Πλέον, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αριθμεί 

. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος

στον Κλάδο 1.037 ασφαλισμένα μέλη και το Ενεργητικό του Κλάδου 

με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021. Σε ετήσια βάση, το 

που καταγράφηκαν στον πληθυσμό (αριθμό μελών)

του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ήταν της τάξεως του 

αντίστοιχα! Επιπλέον, οι αντίστοιχες ποσοστιαίες αυξήσεις του 2021σε 

σχέση με το 2019 ήταν της τάξεως του 106% (αριθμός μελών) και 906,5% (Ενεργητικό)! 
 

σια Εξέλιξη Αριθμού Μελών & Ενεργητικού Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών

19 έως 31.12.2021 & Σωρευτικές μεταβολές περιόδου 31.12.2019

Ιούλιο του 2021αδειοδοτήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  η σύσταση 

και λειτουργία στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου του ομώνυμου 

«Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 

με παράλληλη έγκριση της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AS

MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.» ως Εταιρείας Διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου και της 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK A.E.» ως Θεματοφύλακα του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου.

995

143.249,96  €

630.039,33  €

1.441.813,04 

Αριθμός μελών

2020 2021 2019 2020 2021

Ενεργητικό

+906,5%

του συσσωρευμένου ποσού στον ατομικό 

το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο το 

χρονικό διάστημα της καταβολής της σύνταξης όσο και το ποσό της σύνταξης.  

ΥΠΟΙΚ αριθμεί τρία (3) έτη 

. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος (19.1.2019-

και το Ενεργητικό του Κλάδου 

. Σε ετήσια βάση, το 2021 

πληθυσμό (αριθμό μελών) και το 

ΥΠΟΙΚ ήταν της τάξεως του 

Επιπλέον, οι αντίστοιχες ποσοστιαίες αυξήσεις του 2021σε 

906,5% (Ενεργητικό)!  

Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών από 

& Σωρευτικές μεταβολές περιόδου 31.12.2019-31.12.2021 

 

αδειοδοτήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  η σύσταση 

και λειτουργία στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου του ομώνυμου αμοιβαίου 

«Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET 

ως Εταιρείας Διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου και της 

ως Θεματοφύλακα του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου. 

1.441.813,04 €

€ -

€ 200.000 

€ 400.000 

€ 600.000 

€ 800.000 

€ 1.000.000 

€ 1.200.000 
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€ 1.600.000 

2021
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Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2021 την 

αλλαγή Διαχειριστή Επενδύσεων από 1η Δεκεμβρίου 2021 του Κλάδου Υγείας και αντί της 

εταιρείας «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» επελέγη η Εταιρεία «Ευρωπαϊκή 

Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ως μοναδικός Διαχειριστής Επενδύσεων και για τους 

δύο (2) Κλάδους παροχών του Ταμείου.  

 
Σε συνέχεια της ως άνω αλλαγής, το  Διοικητικό Συμβούλιο επικαιροποίησε την Δήλωση 

Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής γιατί είχε επέλθει ουσιώδης αλλαγή στο επενδυτικό προφίλ 

του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου και διότι είχε παρέλθει η σχετική 

τριετία που προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επενδυτική φιλοσοφία του Ταμείου, το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται η διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου 

καθώς και οι μέθοδοι επιμέτρησης και διαχείρισης κινδύνων αποτελούν βασικά μέρη της 

Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (Δ.Α.Ε.Π.), όπου περιγράφονται οι αρχές επενδυτικής 

πολιτικής που διέπουν το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου ("Χαρτοφυλάκιο"), περιλαμβανομένων 

των κοινωνικών υπεύθυνων επενδυτικών του στόχων καθώς και των επενδυτικών περιορισμών 

που υφίστανται και σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων αυτών.   

 
Επίσης, κατά την τριετία 2019-2021, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 

κατέγραψε θετική σωρευτική αύξηση της περιουσίας του σε ποσοστό 2,03% (0,22% το 2021, 

1,66% το 2020 και 0,15% το 2019), παρέχοντας υπεραξίες στους ατομικούς λογαριασμούς των 

ασφαλισμένων μελών στους οποίους τοποθετούνται οι ατομικές τους εισφορές. 

 
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Επενδύσεων Ταμείου 

 
Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου είναι Προκαθορισμένων Εισφορών δίχως 

την παροχή οποιασδήποτε φύσης εγγύησης. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται κίνδυνοι που 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο συσσωρευμένων υποχρεώσεων του κλάδου.  

 
Παρά την απουσία οποιασδήποτε φύσης εγγύησης, το Ταμείο αναγνωρίζει ότι προκύπτουν 

επενδυτικοί κίνδυνοι ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Ταμείου εντός ενός συγκεκριμένου 

οικονομικού περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, όλα τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται με 

τρόπο που να διασφαλίζει, σε μέγιστο βαθμό, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία 

του συνολικού χαρτοφυλακίου. Τα στοιχεία επενδύονται προς γενικό όφελος όλων των 

ασφαλισμένων μελών και δικαιούχων και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ο 
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διαχειριστής του χαρτοφυλακίου, εξασφαλίζει ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται προς το 

καλύτερο δυνατό συμφέρον των ασφαλισμένων μελών και δικαιούχων.   

 
Η διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων λαμβάνει χώρα μέσα από ένα ευρύ πλέγμα πολιτικών 

και διαδικασιών. Συγκεκριμένα, το Ταμείο καταρτίζει Πολιτική Επενδύσεων, Δήλωση Αρχών 

Επενδυτικής Πολιτικής, ενώ παράλληλα κάνει χρήση εξωτερικού επαγγελματία διαχείρισης 

επενδύσεων με ταυτόχρονη λειτουργία επενδυτικής επιτροπής, όπως ορίζεται από το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο. 

 
Ο βασικότερος κίνδυνος που αναγνωρίζεται από το Ταμείο είναι ο κίνδυνος το Ταμείο να μην 

διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να ανταπεξέλθει στις αναμενόμενες υποχρεώσεις του. 

 
Πρωταρχικό εργαλείο του Ταμείου για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση κινδύνων των επενδύσεων 

αποτελεί η υιοθέτηση και μακροχρόνια τήρηση συγκεκριμένης στρατηγικής κατανομής 

επενδύσεων, η οποία θέτει όρια στους επενδυτικούς κινδύνους. Τα όρια αυτά ελέγχονται από 

τον διαχειριστή επενδύσεων βάσει του άρθρου 9 της Υ.Α υπ’αριθμ. Φ.51220/26375. 

Ταυτόχρονα, υιοθετείται η αρχή της διασποράς κατά π.χ. οικονομική δραστηριότητα, είδος 

επένδυσης, γεωγραφικό χώρο, εκδότη και άλλα επενδυτικά κριτήρια, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 
Η πολιτική του Ταμείου όσον αφορά στις μεθόδους μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων είναι η 

αντίστοιχη του διαχειριστή των επενδύσεων του Ταμείου (δεδομένου ότι με βάση τις 

νομοθετικές απαιτήσεις το Ταμείο δεν αυτοδιαχειρίζεται τις επενδύσεις του). 

 
Εφαρμογή ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρατηγικές του Ταμείου 

 
Κατά τον σχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής, το Ταμείο δρα με στόχο την βέλτιστη 

προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων του μελών, αναζητώντας 

εκείνη τη βέλτιστη απόδοση που είναι ανάλογη με ένα συντηρητικό/συνετό επίπεδο κινδύνου. 

Παραταύτα, αναγνωρίζεται πως κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και ηθικοί παράγοντες ενδέχεται 

να έχουν επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική απόδοση. Το Ταμείο επομένως θεωρεί σημαντικό 

οι επενδύσεις να λαμβάνουν υπόψη τέτοιους παράγοντες. Καθώς όμως η διαχείριση των 

επενδύσεων λαμβάνει χώρα από τον διαχειριστή του Ταμείου σύμφωνα με τις νομοθετικές 

απαιτήσεις, το Ταμείο αποδέχεται ότι τα περιουσιακά του στοιχεία υπόκεινται στην πολιτική του 

διαχειριστή επενδύσεων περί κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων και αναλογικής εφαρμογής 



 

12 

 

επενδυτικών στρατηγικών που λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και 

ορθής εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια.  

 
Άλλοι Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Ταμείο και διαχείρισή τους 

 
Οι βασικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Ταμείο πέραν των επενδυτικών αφορούν τους 

κινδύνους εξόδων και τον ασφαλιστικό κίνδυνο του Κλάδου Υγείας. 

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο, όσον αφορά τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, δεν παρέχει 

εγγυήσεις ως προς την κάλυψη των εξόδων – παραταύτα, σχηματίζει περιθώριο φερεγγυότητας. 

Όσον αφορά τον Κλάδο Λοιπών Παροχών (υγειονομικής περίθαλψης) υφίσταται όριο βάσει του 

άρθρου 35 του καταστατικού το οποίο ελέγχεται αν τηρείται. 

Σε περίπτωση που σημειωθεί "κενό" (gap) μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και λειτουργικών εξόδων, 

προβλέπονται από την πολιτική διαχείριση κινδύνων δυνητικές πηγές χρηματοδότησης όπως 

π.χ. αύξηση των τρεχουσών/μελλοντικών εισφορών των ιδίων κεφαλαίων κ.ά. 

 
Για τη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου του κλάδου Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας, 

το Ταμείο συντάσσει ετήσια αναλογιστική έκθεση όπου αναλύεται η εμπειρία του ασφαλιστικού 

κινδύνου του κλάδου και προβάλλεται η σε βάθος χρόνου βιωσιμότητά του. Η επιμέτρηση και 

παρακολούθηση των αποζημιώσεων ανά έτος συμβάντος, των τεχνικών προβλέψεων αλλά και 

του σχηματισμού Περιθωρίου Φερεγγυότητας λαμβάνει χώρα ετησίως, εντός της αναλογιστικής 

μελέτης.  

 
Για τη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου ο διαχειριστής κινδύνων λαμβάνει ανά τρίμηνο 

στοιχεία όπως αποζημιώσεων που βαρύνουν τη χρήση, κόστος capitation κ.λ.π., και εκτιμώνται 

αντίστοιχοι Δείκτες. Με τον τρόπο αυτό διερευνάται ποιοτικά και ποσοτικά η εξέλιξη ανά 

τρίμηνο και δίνεται η δυνατότητα στη Διοίκηση, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, για 

διορθωτικές ή περαιτέρω απαραίτητες δράσεις και ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του κλάδου. 

 
Από τη λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης  και δημοσίευσης της έκθεσης,  δεν 

έχουν συμβεί γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά το Ταμείο.  

 
Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2021 - 

31.12.2021: 
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Οικονομικές Καταστάσεις  
 

Ισολογισμός  
 

Σημ. 
 

2021 
 

2020 
 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   

Λοιπός εξοπλισμός 
 

0,00 1.823,41 

Λοιπά άυλα 
 

0,00 59,95 

Σύνολο 
 

0,00 1.883,36 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
   

Επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 3.1 2.510.419,56 1.976.579,51 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  
 

2.510.419,56 1.978.462,87 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
   

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
 

34.011,83 34.032,20 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

31.961,02 15.024,92 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.2 1.079.872,86 696.481,32 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   
 

1.145.845,71 745.538,44 

Σύνολο ενεργητικού 
 

3.656.265,27 2.724.001,31 

    
Καθαρή θέση 

   
Αποθεματικά 

 
2.064.243,19 1.896.835,20 

Σύνολο καθαρής θέσης  
 

2.064.243,19 1.896.835,20 

    
Προβλέψεις 

   
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 
16.216,83 16.216,83 

Λοιπές προβλέψεις 
 

126.010,00 103.606,18 

Σύνολο 
 

142.226,83 119.823,01 

Υποχρεώσεις 
   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους κλάδου εφάπαξ 3.3 1.441.831,04 630.039,33 

Σύνολο 
 

1.441.831,04 630.039,33 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

0,00 71.547,90 

Λοιποί φόροι και τέλη 
 

359,74 307,84 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

392,77 1.184,16 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 
 

7.211,70 4.263,87 

Σύνολο 
 

7.964,21 77.303,77 

Σύνολο υποχρεώσεων και προβλέψεων  
 

1.592.022,08 827.166,11 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 
 

3.656.265,27 2.724.001,31 

  



 

 

 

 

  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2020 – 31.12.2020 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων  Σημ. 
Κλάδος Συνταξ. 

Παροχών 
Κλάδος 
Υγείας  

Σύνολο  
Κλάδος Συνταξ. 

Παροχών 
Κλάδος 
Υγείας  

Σύνολο  

Κύκλος εργασιών (καθαρός) - Σύνολο Εισφορών  3.4 846.327,89 1.055.453,00 1.901.780,89 502.957,71 1.060.711,13 1.563.668,84 

Κόστος Παροχών προς Ασφαλισμένους                 3.5 0,00 -802.769,66 -802.769,66 0,00 -767.826,21 -767.826,21 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

846.327,89 252.683,34 1.099.011,23 502.957,71 292.884,92 795.842,63 

Έξοδα διοίκησης                                                          3.6 -25.224,63 -120.929,67 -146.154,30 -18.287,75 -111.954,09 -130.241,84 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία   3.7 -2.713,38 -47.184,14 -49.897,52 5.360,57 116.779,74 122.140,31 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

2.802,59 36.428,06 39.230,65 0,00 0,00 0,00 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

257,86 37.108,23 37.366,09 0,00 37.142,84 37.142,84 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

0,00 -356,45 -356,45 0,00 -777,76 -777,76 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

821.450,33 157.749,37 979.199,70 490.030,53 334.075,65 824.106,18 

Φόροι εισοδήματος 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρό πλεόνασμα περιόδου 
 

821.450,33 157.749,37 979.199,70 490.030,53 334.075,65 824.106,18 
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Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης  
Καθαρή θέση  

Έναρξης  
Μεταφορά  

στις Υποχρεώσεις  
Σύνολο  

Καθαρής θέσης  
Υπόλοιπο 01.01.2020 1.702.768,35 

 
1.702.768,35 

Πλεόνασμα χρήσεως 2020   (Σημ.2.1) 824.106,18 -630.039,33 194.066,85 

Υπόλοιπο 31.12.2020 2.526.874,53 -630.039,33 1.896.835,20 

Πλεόνασμα χρήσεως 2021 979.199,70 -811.791,71 167.407,99 

Υπόλοιπο 31.12.2021  3.506.074,23 -1.441.831,04 2.064.243,19 

    Το Ταμείο σχηματίζει Αναγκαίο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Α.Π.Φ.)σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’αριθμό 

Φ.51220/26386/τ.2/2007/14.05.2021, τόσο για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών όσο και για τον Κλάδο Λοιπών Παροχών 

(Υγείας). Τα σχετικά μεγέθη του Α.Π.Φ. ως και οι δείκτες φερεγγυότητας ανά κλάδο, έχουν ως ακολούθως: 

   
Αποθεματικό  Μακροπρόθεσμης Βιωσιμότητας Κλάδου Υγείας  

 
2.049.873,45 

Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων  Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών 
  

14.369,74 

Σύνολο καθαρής θέσης   
  

2.064.243,19 

    
Αναγκαίο Περιθώριο Φερεγγυότητας  Κλάδου Υγείας   

  
189.981,54 

Δείκτης Φερεγγυότητας Κλάδου Υγείας  (2.049.873,45/189.981,54) 10,79 

    
Αναγκαίο Περιθώριο Φερεγγυότητας  Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών 

  
6.306,16 

Δείκτης Φερεγγυότητας Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών (14.369,74/6.306,16) 2,28 



 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών 01.01.-31.12.2021 01.01.-31.12.2020 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Εισπράξεις από εισφορές ασφαλισμένων  1.892.353,85 1.563.224,58 

Πληρωμές για λογαριασμό ασφαλισμένων   -921.770,87 -869.114,14 

Πληρωμές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία -36.534,09 -29.665,28 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -356,45 -777,76 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0,00 0,00 

Σύνολο ροών από λειτουργικές δραστηριότητες  (α)  933.692,44 663.667,40 

   
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

  
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων  -587.666,99 -255.165,05 

Τόκοι εισπραχθέντες 37.366,09 37.142,84 

Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες  (β)  -550.300,90 -218.022,21 

   
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0,00 0,00 

   Καθαρή μεταβολή ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσης (α+β+γ)  

383.391,54 445.645,19 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

696.481,32 250.836,13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην λήξη της 
περιόδου 

1.079.872,86 696.481,32 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
1.  Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής το Ταμείο) είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

καταχωρημένο στο Μητρώο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό 5140504 και με έδρα επί της οδού 

Ακαδημίας 76, Τ.Κ. 10678, Αθήνα. 

 
Το Ταμείο αποσκοπεί στη συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που 

προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από τον  Κύριο Φορέα Ασφάλισης. Είναι το 

πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Μάιο του 2004 

(ΦΕΚ Β΄ 727/14.5.2004). 

 
Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση στα ασφαλισμένα  του μέλη πρόσθετης, πέραν 

της προσφερόμενης από τον Κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, επαγγελματικής 

ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της 

αναπηρίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Προς τον σκοπό αυτό, λειτουργούν στο 

Ταμείο δύο (2) Κλάδοι Παροχών και συγκεκριμένα: α) ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών 

Παροχών και β) ο Κλάδος Λοιπών Παροχών (Υγείας). 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ταμείου (εφεξής οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκαν από τη 

Διοίκηση με το από 18 Μαρτίου 2022/Θέμα 10ο Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτήθηκαν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμείου www.teaypoik.gr. 

 
2.  Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω:  

 
2.1 Βάση κατάρτισης 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής Ε.Λ.Π), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014, 

βάσει του οποίου το Ταμείο κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων. Έχουν 
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συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του δουλευμένου και της 

συνέχισης της δραστηριότητας. 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός από τα επενδυτικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

επιμετρώνται στις εύλογες αξίες τους.  

 
Στη χρήση 2021, βάσει της Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432, έγινε αλλαγή στη μέθοδο εμφάνισης του σωρευμένου  

πλεονάσματος του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο εμφανίζεται πλέον στις 

υποχρεώσεις του Ταμείου και όχι στην καθαρή θέση.  Συνέπεια της εν λόγω αλλαγής ήταν οι 

υποχρεώσεις της 31.12.2020 να αυξηθούν κατά 630.039,33 ευρώ με ισόποση μείωση της 

καθαρής θέσης. 

 
2.2  Λειτουργικό νόμισμα 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό 

νόμισμα του Ταμείου. 

 
2.3  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον Ισολογισμό ως µη 

κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της Διοίκησης του 

Ταμείου.Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

επιµετρώνται ως εξής: 

 
(α) Τα επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων που αποτελούν επενδύσεις του 

Ταμείου, επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα 

αποτελέσματα. Οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 

(δημοσιευμένες)τιμές των εν λόγω στοιχείων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
(β) Οι απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 
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2.4  Καθαρή θέση 

 
Η καθαρή θέση, μετά την εφαρμογή της της Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.51220/51546/1432 περιλαμβάνει το σωρευμένο αποτέλεσμα 

(πλεόνασμα) του κλάδου Υγείας. 

 
2.5  Προβλέψεις  

 
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν τις προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους οι οποίες 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καθώς και τις εκκρεμείς ζημίες του κλάδου υγείας, οι 

οποίες επιμετρώνται στα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν. 

 
2.6  Υποχρεώσεις 

 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους του κλάδου εφάπαξ 

επιμετρώνται στα ποσά που προκύπτουν βάσει των τηρούμενων αναλυτικών λογαριασμών 

τους (καταβληθείσες από αυτούς εισφορές, πλέον/(μείον) αποδόσεις επενδύσεων, μείον 

λειτουργικά έξοδα του κλάδου). Οι λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο 

οφειλόμενο ποσό τους.  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιµετρώνται στα 

οφειλόμενα ποσά. 

 
2.7  Φόρος εισοδήματος 

 
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει μόνο τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος καθώς το Ταμείο 

επέλεξε βάσει των προβλέψεων του νόμου να μην αναγνωρίζει αναβαλλόμενους φόρους στις 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Ο τρέχων φόρος προσδιορίζεται από τις εκάστοτε 

διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και  αναγνωρίζεται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. Το Ταμείο βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας υπόκειται σε φόρο 

εισοδήματος, μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν από ενοίκια ακινήτων και αποδόσεις 

επενδύσεων. Στην παρούσα χρήση δεν προέκυψε τρέχων φόρος εισοδήματος λόγω των 

μεταφερόμενων ζημιών από το PSI. 

 
2.8  Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα.  
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Τα έσοδα του Ταμείου περιλαμβάνουν κυρίως ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες 

αναγνωρίζονται στην περίοδο που αφορούν, εφόσον είναι σφόδρα πιθανό ότι θα 

εισπραχθούν. 

 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει  χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή μέθοδο.  

 
Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους.  

 
Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.  

 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα.  

 
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 
3.  Αναλύσεις κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
3.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 
  31.12.2021 31.12.2020 

Τίτλοι ΟΕΔ Β171205/06 151.648,00 151.648,00 

Τίτλοι ΟΕΔ Β171205/11 213.911,00 213.911,00 

Τίτλοι ΟΕΔ Β171205/16 228.720,00 228.720,00 

Τίτλοι ΟΕΔ Β171205/20 182.340,00 182.340,00 

Τίτλοι ΟΕΔ Β171205/25 178.920,00 178.920,00 

Τίτλοι ΟΕΔ GDP DETACHAB 945.000,00 945.000,00 

Τίτλος Α/Κ ΠΕΡΑΙΩΣ ASSET ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 0,00 350.000,00 

Τίτλος Α/Κ ΠΕΡΑΙΩΣ ASSET ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞ. ΠΑΡΟΧΩΝ 0,00 334.481,50 

Τίτλος Α/ΚFUNDS OF FUNDS 1.275.148,49 0,00 

Προσαρμογή στην εύλογη αξία  (κέρδος) Α/Κ (2.713,38) 6.929,42 

Προσαρμογή στην εύλογη αξία  (ζημιά) Ομολόγων (662.554,55) (615.370,41) 

Σύνολο  2.510.419,56 1.976.579,51 
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Στα τέλη του έτους 2017, το Ταμείο προσχώρησε στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής 

των ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που κατείχε στο χαρτοφυλάκιό του (ονομαστικής 

αξίας €945.000,00) με ομόλογα μεγαλύτερης ρευστότητας και εμπορευσιμότητας, νέας 

ονομαστικής αξίας ποσού € 955.539,00. 

 
Στη χρήση 2018,το Ταμείο προχώρησε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επενδυτικής του 

Επιτροπής, σε τοποθέτηση μέρους των αποθεματικών του σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίμων (τίτλων υψηλής ρευστότητας) ύψους € 300.000. 

 
Στη χρήση 2019, το Ταμείο προχώρησε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επενδυτικής του 

Επιτροπής, σε τοποθέτηση μέρους των αποθεματικών του σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίμων (τίτλων υψηλής ρευστότητας) ύψους € 129.316,45.  

 
Στη χρήση 2020, το Ταμείο προχώρησε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επενδυτικής του 

Επιτροπής, σε τοποθέτηση μέρους των αποθεματικών του σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 

διαθεσίμων (τίτλων υψηλής ρευστότητας) ύψους € 255.165,05. 

 
Στη χρήση 2021, το Ταμείο προχώρησε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επενδυτικής του 

Επιτροπής, στην δημιουργία του δικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον Κλάδο 

Συνταξιοδοτικών Παροχών, στο οποίο και τοποθετήθηκε σταδιακά εντός του 2021το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου.  

 
3.2  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
  31.12.2021 31.12.2020 

Ταμείο 387,42 874,66 

Λογαριασμός EUROBANK 0026.0062.11.0200406921 691.583,23 408.841,52 

Λογαριασμός EUROBANK 0026.0062.13.0200392475 6,91 6,91 

Λογαριασμός EUROBANK 0026.0062.18.0201400386 34.910,88 86.758,23 

Προθεσμιακός λογαριασμόςEUROBANK 0,00 200.000,00 

Λογαριασμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5793-092565-414 352.984,42  

Σύνολο 1.079.872,86 696.481,32 
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3.3 Υποχρεώσεις προς Ασφαλισμένους Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών 

 
  31.12.2021 31.12.2020 

Απόθεμα ατομικών λογαριασμών Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών 1.441.831,04 630.039,33 

Σύνολο  1.441.831,04 630.039,33 

 

3.4 Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 

 

 
3.5 Κόστος παροχών σε ασφαλισμένους 

 

Το κόστος παροχής σε ασφαλισμένους προκύπτει από την σύμβαση που έχει υπογράψει το 

Ταμείο με την «Γενική Κλινική Διαγνωστικό Θεραπευτήριο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» από την 

01/10/2017 με σκοπό την παροχή εκ μέρους του, δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης 

προς τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου. 

 
Για το 2021το συνολικό κόστος για τις παροχές σε ασφαλισμένους ήταν € 802.427,12 εκ των 

οποίων τα € 498.254 αφορούσαν το ποσό του capitation που αφορά στην σύμβαση του 

Ταμείου με την «Γενική Κλινική Διαγνωστικό Θεραπευτήριο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», ενώ το 

υπόλοιπο ποσό των € 304.173,12 αφορούσε αποζημιώσεις σε μέλη για μη συμβεβλημένους 

παρόχους (ιδιωτικές κλινικές εκτός δικτύου και δημόσια νοσοκομεία). 

 

3.6  Έξοδα διοίκησης 

  31.12.2021 31.12.2020 

Αμοιβές προσωπικού  29.741,84 27.044,11 

Αμοιβές τρίτων 81.253,61 72.366,68 

Παροχές από τρίτους 5.539,60 5.626,84 

Φόροι – Τέλη 17.223,88 17.266,77 

Λοιπά διάφορα έξοδα 9.777,41 7.937,44 

Αποσβέσεις 2.617,96 0,00 

 31.12.2021 31.12.2020 

Έσοδα από συνδρομές μελών Κλάδου Υγείας 1.055.453,00 1.064.975,00 

Εισφορές μελών Κλάδου Συνταξ. Παροχών – Ατομικοί 

Λογαριασμοί 
828.525,78 481.315,26 

Εισφορές μελών Κλάδου Συνταξ. Παροχών – Ίδια Κεφάλαια 34.873,75 21.642,45 

Σύνολο 1.901.780,89 1.567.932,71 
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Σύνολο 146.154,30 130.241,84 

Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής:   

Μισθοί και ημερομίσθια 24.501,07 21.718,95 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.240,77 5.325,16 

 Σύνολο  29.741,84 27.044,11 

 
Ο αριθμός των εργαζομένων στη χρήση 2021 ανήλθε σε ένα(1) άτομο. 

 

3.7  Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

 
Από την επιμέτρηση των ομολόγων και των αμοιβαίων κεφαλαίων στην εύλογη αξία το 2021 

πρόκυψε ζημία49.897,52 ευρώ ενώ κατά το 2020 το αντίστοιχο κέρδος ήταν122.140,31 

ευρώ. 

 
3.8  Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου/ Συνδεδεμένα μέρη 

 
Για την χρήση του 2021, το Δ.Σ. του Ταμείου με τις από 30 Ιουλίου 2021/θέμα 19 & 20 

αποφάσεις του ενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση των εν λόγω οργάνων στην 

οποία αυτά συμμετέχουν. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων που καταβλήθηκε για το σκοπό 

αυτό εντός του 2021 ανήλθε στα 14.499,20 ευρώ. 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022 

   

 


