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ΤΕΑ Προσωπικού των Εταιρειών του Οµίλου Ελληνικά Χρηµατιστήρια- Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ -NΠΙ∆ - Κλάδος Εφάπαξ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  31/12/2019 -1η  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (27/09/2019 - 31/12/2019)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά σε € Ποσά κλειόµενης Ποσά σε € Ποσά κλειόµενης

χρήσης 2019 χρήσης 2019 

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και µακρ/µες Χρηµ/κές απαιτήσεις IΙΙ. Αποθεµατικά Κεφάλαια

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 Αποθεµατικά Κλάδου Εφάπαξ 0,00

Μείον/Πλέον:Προβλέψεις για υποτίµηση 0,00 ∆ιαφορά αποτίµησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους 0,00

Σύνολο τίτλων πάγιας επένδυσης 0,00 0,00

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (BIII) 0,00

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.Απαιτήσεις από ασφαλιστικες εισφορές 0,00 8.Προµηθευτές 1.108,68

    Σύνολο Απαιτήσεων 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.108,68

IV. ∆ιαθέσιµα

3.Καταθέσεις όψεως,ταµιευτηρίου και προθεσµίας 0,00

    Σύνολο ∆ιαθεσίµων 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓIV) 0,00

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 4.288,68 2.Έξοδα χρήσης δουλευµένα 3.180,00

    Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σµών Ενεργητικού 4.288,68 Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σµών Παθητικού 3.180,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 4.288,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 4.288,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσης ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα/-έλλειµµα) 0,00

Εισφορές Εφάπαξ για Πίστωση Ατοµικών Λογ/σµών 0,00 Η διάθεση γίνεται ως εξής:

Εισφορές κάλυψης εξόδων 4.288,68 Αποθεµατικό για πίστωση Ατοµικών Λογ/σµών 0,00

4.288,68 0,00

ΜEION:

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.288,68

Μερικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα/-έλλειµµα) 0,00

ΠΛΕΟΝ:

Έσοδα Τίτλων πάγιας επένδυσης 0,00

ΜEION:

Έξοδα και ζηµίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα 0,00

Ολικά αποτελέσµατα (πλεόνασµα/-έλλειµµα) 0,00

ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσµατα

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00

ΜΕΙΟΝ:

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασµα/-έλλειµµα) 0,00

                                       Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2020

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                               Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                         ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ554955                      Α.∆.Τ. ΑΕ018979 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0032770

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις ανωτέρω Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του “ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ- Ν.Π.Ι.∆.” (το “Ταµείο”), οι οποίες 
αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2019, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως και τον Πίνακα ∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα που περιλαµβάνει περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη 
χρηµατοοικονοµική θέση του “ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ - Ν.Π.Ι.∆.” κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Π∆ 80/1997, τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, την Υ.Α. Αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ.16/9-4-2003 και λοιπές σχετικές διατάξεις της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας.

Βάση Γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τµήµα της έκθεσης µας «Ευθύνες Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από το Ταµείο σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 
Επαγγελµατίες Λογιστές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 
του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Π∆ 80/1997, τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, την Υ.Α. Αριθ. Φ. 
Επαγ. Ασφ./οικ.16/9-4-2003 και λοιπές σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού
ελέγχου, που η ∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση 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 βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η ∆ιοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει το Ταµείο ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει 
σε αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηµατοοικονοµικές 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 ∆ΠΕ, 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις.  

Στα πλαίσια του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, 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 χρηµατοοικονοµικές 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 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 δικλείδες 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 δικλείδων εσωτερικού ελέγχου του Ταµείου. 

-Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 
εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.

-Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη ∆ιοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το αν 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. Αν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην 
έκθεση ελεγκτών να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτών. 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 Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  
απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη ∆ιοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, 
καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις εσωτερικές 
δικλείδες ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α. Αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ.16/9-4-2003, σηµειώνουµε ότι:

(α)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
κανονιστικές απαιτήσεις και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019.

(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 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

2. Λοιπά Θέµατα 
Oι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2019 συντάχθηκαν σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων που περιλαµβάνεται στο Π.∆. 80/1997. Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση του 
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Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

Δημήτριος Τανός, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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ΤΕΑ Προσωπικού των Εταιρειών του Οµίλου Ελληνικά Χρηµατιστήρια- Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ -NΠΙ∆ - Κλάδος Εφάπαξ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  31/12/2019 -1η  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (27/09/2019 - 31/12/2019)

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΩ∆.ΛΟΓ. Ποσά Κλειόµενης Χρήσης ΚΩ∆.ΛΟΓ. Ποσά Κλειόµενης Χρήσης 

4. Οργανικά Έξοδα 1. Έσοδα από Ασφάλιση

61 Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων 4.288,68 70 Έσοδα από Ασφαλιστικές Εισφορές 4.288,68

62 Παροχές Τρίτων -

63 Φόροι - Τέλη -

64 ∆ιάφορα Έξοδα - 2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα 

64.01 Οδοιπορικά - Έξοδα Ταξιδίων - 76 Έσοδα Κεφαλαίων -

64.02 Έξοδα Προβολής & ∆ιαφήµισης - 82 Λοιπά Έσοδα προηγούµενων χρ. -

64.05 Συνδροµές - Εισφορές -

64.07 Έντυπα & Γραφική Ύλη -

64.08 Υλικά Άµεσης Ανάλωσης -

64.09 Έξοδα ∆ηµοσιεύσεων -

64.11 ∆ιαφορές Αποτιµήσεως Συµµ/χων & Χρ/φων -

64.12 Ζηµίες από Πώληση Τίτλων -

64.98 ∆ιάφορα Έξοδα -

65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα -

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων -

67 Παροχές Τρίτων -

67.00 Παροχές Κύριας ασφάλισης -

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα -

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα -

Συνολικό Κόστος 4.288,68

80 Κέρδη Εκµπετάλλευσης -

4.288,68 Σύνολο Εσόδων 4.288,68

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ554955    Α.∆.Τ. ΑΕ018979 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0032770
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Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών του Ομίλου 
Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ– Ν.Π.Ι.Δ. 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(Σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 80/1997) 
 

 
1) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.Δ. 80/1997.    Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν. (1) για 
την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων (2) για τον 
υπολογισμό των διορθώσεων αξιών στοιχείων ενεργητικού (αποσβέσεις), και (3) για 
τον υπολογισμό των  αναπροσαρμοσμένων αξιών στοιχείων του Ενεργητικού, σε 
περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν 
την αναπροσαρμογή 
 
 Δεν υπάρχουν  χρεόγραφα,  πάγια, αποθέματα και  συμμετοχές. 
 
2) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2,  Π.Δ. 80/1997. Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις 
γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των 
οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. 
Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου 
αποτιμήσεως, από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς 
``διαφορών αναπροσαρμογής`` του παθητικού (λογ. 41.06-41.07) 
 

  Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή. 
 

3) Παρ.  4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 80/1997. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και 
οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, 
όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως. 
 
            Δεν υπάρχουν πάγια  και συμμετοχές. 
 
4) Παρ.  4.1.501  περίπτ.  4, Π.Δ.  80/1997. Οι διαφορές από την αποτίμηση των 
αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς 
πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και 
τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων.  
 
            Δεν υπάρχουν αποθέματα. 
 
5) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.Δ. 80/1997. Οι συναλλαγματικές διαφορές από 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή 
εάν εμφανίζονται στον ισολογισμό, ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 
 Δεν  προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές. 
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6) Παρ.  4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 80/1997. . Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας 
επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την 
αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. 
 
 Δεν υπάρχουν. 
 
7) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 80/1997. . Οι υποχρεώσεις του ΤΕΑ, για τις οποίες 
η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, 
και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της 
φύσεως και της μορφής τους.  
 
  Δεν υπάρχουν  υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας και υποχρεώσεις που 
καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες.  
 
8) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 80/1997.  Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό του ΤΕΑ, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση 
της οικονομικής του καταστάσεως. Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς 
και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.  
 
  Δεν υπάρχουν. 
 
9)  Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 80/1997. O μέσος αριθμός του  προσωπικού που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και 
αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές 
επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.  
 

  Δεν υπάρχει προσωπικό. 
 

10) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10 Π.Δ 80/1997. Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των 
αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση 
από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε 
προηγούμενη χρήση.  
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  
 
11) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 80/1997. Τα ποσά των αμοιβών που 
καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για 
τις υπηρεσίες τους , καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς 
πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για 
κάθε κατηγορία.  
 
  Δεν υπάρχουν. 
 
 
 
12) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12, Π.Δ. 80/1997. Τα ποσά των προκαταβολών και των 
πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως 
και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του 
ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι 
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υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε 
εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  
 
  Δεν  δόθηκαν τέτοιες προκαταβολές και πιστώσεις. 
 
13)  Παρ.  4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1997. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του ΤΕΑ, οι 
οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε 
περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται 
ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες - 
προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν 
εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  
 
  Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. 

 
14) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14 , Π.Δ. 90/1997. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα 
έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα , καθώς και για τα 
έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του 
ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του ΤΕΑ. Επίσης, 
αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 
56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα» αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.  

 
  Δεν υπάρχουν έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα. Τα έξοδα χρήσεως 
δουλευμένα αφορούν αμοιβές ορκωτών και συνδρομές. 

 
15) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 80/1997. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους 
οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες 
συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι 
οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η 
πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμησή της χρηματοοικονομικής θέσεως του 
ΤΕΑ. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. 
μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες 
επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά  
 
 Δεν υπάρχουν. 
 
16) Παρ.  4.1.501  περίπτ.  16, Π.Δ. 80/1997. . Ανάλυση των λογαριασμών του 
ισολογισμού Α(1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» Β(1) «έξοδα 
ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων αυτών δε 
γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις 
στο προσάρτημα. 
  
 Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί. 
 
17) Παρ.  4.1.501 περίπτ. 17, Π.Δ. 80/1997. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία 
χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε 
χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές  
περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι 
λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως 
αυτής.: 
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             Δεν συνέτρεξε αυτή η περίπτωση. 
 
18) Παρ.  4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 80/1997. Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων 
των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. 
Όταν ο οργανισμός κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις 
αντίστοιχες αναλύσεις: 
   
          Δεν έγιναν συμπτύξεις. 
 
19) Παρ.  4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 80/1997. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με 
τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων 
της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 
και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διαφόρους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα 
με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές 
επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων 
λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά 
της κλειόμενης χρήσεως.  
 
          Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
20) Παρ.  4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 80/1997. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές 
με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των στοιχείων του 
Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού.  
 
            Δεν υπάρχουν. 
 
21) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 80/1997.  Ανάλυση του λογαριασμού του 
Ισολογισμού «Λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες. 
 
            Δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός. 
  
22) Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 80/1997. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης και της παρουσιάσεως μιας 
πιστής  εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των 
αποτελεσμάτων.   
 
             Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Λογιστικά 
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το ΠΔ 80/1997,τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Ν.3029/2002,την Υ.Α. Αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ. 16/9-4-2003 και λοιπές σχετικές 
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 
             Κατά τον Μάρτιο του 2020, ξέσπασε μια σημαντική κρίση ως αποτέλεσμα 
του κορωνοïού. Το Ταμείο είναι καθορισμένης εισφοράς, δηλαδή τον επενδυτικό 
κίνδυνο τον φέρουν οι ασφαλισμένοι. Κατά συνέπεια, η κρίση δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου. 
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23) Παρ. 4.1.501  περίπτ. 23, Π.Δ. 80/1997. Ο αριθμός των ασφαλισμένων, ο 
αριθμός των συνταξιούχων κατά κλάδο και κατά κατηγορία ,καθώς και οι μεταβολές 
τους την τελευταία πενταετία. 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
24) Παρ. 4.1.501  περίπτ. 24, Π.Δ. 80/1997. Οι εισφορές ασφαλισμένων εργοδοτών, 
κρατική εισφορά, επιχορηγήσεις, κοινωνικοί πόροι κατά κλάδο και ποσοστό. 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
25) Παρ. 4.1.501  περίπτ. 25, Π.Δ. 80/1997. Παροχές προς τους συνταξιούχους και 
ασφαλισμένους κατά κλάδο και κατηγορία. 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
 
26) Παρ. 4.1.501  περίπτ. 26, Π.Δ. 80/1997.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα, χρεόγραφα, 
δάνεια κλπ, τα καθαρά έσοδα από τις επενδύσεις αυτές και η απόδοσή τους. 
 

Δεν υπάρχουν. 
 
27) Παρ. 4.1.501  περίπτ. 27, Π.Δ. 80/1997.  Οι επιχορηγήσεις σε άλλους 
οργανισμούς ( ΤΕΑΠΟ-ΚΑ, ΤΕΑΥΕΕΟ, ΛΒΚΑ κλπ.) 
 

Δεν υπάρχουν. 
 

 
Αθήνα,  27 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
ΜΟΥΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                            ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 



 
 

 
ΤΕΑ Athex Ν.Π.Ι.∆. 

Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα 

ΑΦΜ: 996796060 – ∆ΟΥ Α Αθηνών 
Email: tea-athex@aonhewitt.gr 

1 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το ΤΕΑ Athex δημιουργήθηκε με κοινή πρωτοβουλία των εταιρειών  Ελληνικά 
Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών, Εταιρεία Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
Α.Ε. (εφεξής χάριν συντομίας, «εργοδότριες εταιρείες») και του Δ.Σ. του Σωματείου 
εργαζομένων στον Όμιλο επιχειρήσεων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.  

Την 27η Σεπτεμβρίου 2019, στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 3601 δημοσιεύτηκε το εγκεκριμένο  
(με την Αριθμ. Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων) Καταστατικό του και απόκτησε νομική οντότητα το 
«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών του Ομίλου 
Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ-Ν.Π.Ι.Δ.» (εφεξής, χάριν 
συντομίας, «ΤΕΑ Athex» ή «Ταμείο»). Eκατόν εννενήντα επτα (197) άτομα εκ των 
εργαζομένων στις εργοδότριες εταιρείες υπέγραψαν τη συμβολαιογραφική πράξη 
ιδρύσεως του Ταμείου και αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη του. 

Σκοπός του ΤΕΑ Athex είναι η παροχή στους εργαζομένους των εργοδοτριών 
εταιρειών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από 
την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Προς εκπλήρωση του 
σκοπού του, βάσει του Καταστατικού του, το Ταμείο έχει έναν κλάδο Εφάπαξ 
Παροχής, το οποίο λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
προκαθορισμένης εισφοράς.  

Κατά την τρίμηνη 1η χρήση του Ταμείου, το προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο 
επικεντρώθηκε στην απόκτηση έδρας και την έναρξη εργασιών του Ταμείου καθώς 
και την δρομολόγηση των διαδικασιών για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού 
συμβουλίου του ΤΕΑ Athex.  

Το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση για ανάθεση της 
αρχικής οργάνωσης και διαχείρισης διοικητικών λειτουργιών του Ταμείου σε 
εξωτερικό πάροχο και ξεκίνησε την διαδικασία επιλογής του, η οποία ολοκληρώθηκε 
τον Ιανουάριο του 2020 με την πρόσληψη της AON Hewitt η οποία ανέλαβε τον ρόλο 
αυτό. 

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι εργοδότριες εταιρείες διατηρούσαν Ομαδικό 
συνταξιοδοτικό συμβόλαιο κλάδου εφάπαξ με την εταιρεία Metlife για το σύνολο του 
προσωπικού του ομίλου. Ως εκ τούτου την 31η Δεκεμβρίου 2019, δεν είχε ξεκινήσει η 
λειτουργία του Κλάδου Εφάπαξ του ΤΕΑ, δεν υπήρχαν μαθηματικά αποθεματικά, 
χρηματικά διαθέσιμα και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. 

Η έναρξη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο ξεκίνησε με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑ την 31η Ιανουαρίου 2020, με αναδρομική ισχύ από 1η 
Ιανουαρίου 2020, μέσω της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου, οπότε και ξεκίνησε η 
λειτουργία του Κλάδου Εφάπαξ.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

ΕΣΟΔΑ: Δεν υπήρξαν ασφαλιστικές εισφορές για το 2019. Η καταβολή εισφορών 
από τους ασφαλισμένους και τις Εργοδότριες εταιρείες  ξεκίνησε στην χρήση 2020. 

ΕΞΟΔΑ: Τα λοιπά έξοδα ανήλθαν συνολικά σε € 4.288,68 και αφορούν εγγραφή και 
συνδρομή στην ΕΛΕΤΕΑ, αμοιβές ελεγκτών και έξοδα δημοσιεύσεων.  

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Δεν υπάρχουν συναλλαγματικά διαθέσιμα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 Το Ταμείο δεν είχε προσωπικό την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα που να απαιτείται η 

γνωστοποίησή τους. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναφορικά με την Διαχείριση κινδύνων, δεδομένου ότι πρόκειται για Ταμείο 
Προκαθορισμένων Εισφορών το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία και οποιασδήποτε 
φύσης εγγύηση, δεν υφίστανται κίνδυνοι που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο 
συσσωρευμένων υποχρεώσεων. Πέραν αυτού, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 
του Ταμείου δεν θα μπορούσε να απειλήσει την βιωσιμότητα του Ταμείου, καθώς έχει 
αντιμετωπιστεί μέσω της πλήρους κάλυψης των λειτουργικών εξόδων από τις 
εργοδότριες εταιρείες με βάση τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.  

Περαιτέρω, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες λειτουργίες 
υποστήριξης και ελέγχου για τις συγκεκριμένες ανάγκες και δραστηριότητες του 
Ταμείου προκειμένου να καλύπτεται ο λειτουργικός κίνδυνος.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31/12/2019 

Κατά την τρέχουσα χρήση 2020, προτεραιότητα δόθηκε στην οργάνωση και 
λειτουργία του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών 
Πρακτικών λειτουργείας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, σε συνδυασμό με 
την διατήρηση του κόστους λειτουργίας σε επίπεδα αποδεκτά για το μέγεθος του 
Ταμείου. 

Οι βασικές λειτουργίες της Διαχείρισης κινδύνου και Εσωτερικού ελέγχου 
καλύπτονται μέσω της παροχής υπηρεσιών από τις σχετικές μονάδες του Ομίλου 
των εργοδοτριών και με τον ίδιο τρόπο εξασφαλίζεται η απαραίτητη Νομική 
υποστήριξη και η λειτουργία προστασίας  προσωπικών δεδομένων. 

Παρά την γενική αναταραχή που δημιούργησε η συνεχιζόμενη Πανδημία στην 
παγκόσμια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα 
τόσο του Ομίλου των εργοδοτριών, όσο και της ΑΟΝ Hewitt, εξασφάλισαν τις 
απαραίτητες υποδομές, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό και επέτρεψαν στο Ταμείο 
να λειτουργήσει ικανοποιητικά, με τους απαραίτητους μηχανισμούς διοίκησης, 
ελέγχου και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εισροή πάσης 
φύσεως εισφορών, εργατικών και εργοδοτικών. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση και το στελεχιακό 
δυναμικό των εργοδοτριών εταιρειών, τον Σύλλογο των εργαζομένων, και όλους 
όσους συνέβαλλαν τόσο στην ίδρυση του Ταμείου όσο και στα πρώτα βήματα 
οργάνωσης και λειτουργίας του, για την υποστήριξη και συνδρομή τους.   
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Τέλος, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να υπηρετήσουμε την αποστολή του Ταμείου και να συμβάλουμε 
θετικά στην ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην χώρα μας. 

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Πρόεδρος 

 

 

 

Μουρλά Γεωργία 

 

Αντιπρόεδρος 

 

 

 

Ρηγάκου Σμαράγδα 

Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Καράκος Παναγιώτης 

 

Ταμίας 

 

 

 

Παπαχρίστος 
Κωνσταντίνος 

 

Μέλος 

 

 

 

Κουδωνά Βαϊτσα 

 

Μέλος 

 

 

 

Παπαγεωργίου Διονύσιος 

 

 

Μέλος 

 

 

 

Ψειράκης Ευάγγελος 

  

 

 


