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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογήσ - Γενικζσ Διατάξεισ 

1. Η οικονομικι και λογιςτικι λειτουργία του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ 
Υπαλλιλων Φαρμακευτικϊν Εργαςιϊν, που λειτουργεί με τθ μορφι Ν.Π.Ι.Δ., 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 4052/2012, αναφερομζνου ςτο εξισ με τον όρο 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ι Ταμείο, διζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

2. Η Διοίκθςθ, θ διαχείριςθ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ αςκείται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του υπόκειται ςτθν ιςχφουςα 
νομοκεςία.  

3. Ο παρϊν κανονιςμόσ κακορίηει τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν οικονομικι και 
λογιςτικι λειτουργία του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Κάκε τροποποίθςι του γίνεται με απόφαςθ του 
Δ.Σ. του Ταμείου, που λαμβάνεται κατά πλειοψθφία 2/3 του ςυνόλου των μελϊν του.  

4. Στο Ταμείο μεταφζρονται όλα τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ. ανεξάρτθτα από τθν 
χρονικι περίοδο αςφάλιςθσ τουσ. Οι παραπάνω αςφαλιςμζνοι διζπονται από τισ 
διατάξεισ του νζου καταςτατικοφ Ν.Π.Ι.Δ. Οι Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που 
καταβάλλονται για κάκε αςφαλιςμζνο τθροφνται ςε ατομικζσ μερίδεσ και 
τροφοδοτικό λογαριαςμό του Άρκρου 29. 

 

Άρθρο 2 

Οικονομική Τπηρεςία 

Η Οικονομικι Υπθρεςία του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ αυτοφ 
ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α) Καταρτίηει τον προχπολογιςμό, απολογιςμό και τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

β) Επιμελείται τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ. 

γ) Συμπράττει ςτθν ζκδοςθ αποφάςεων που προκαλοφν δαπάνθ ςε βάροσ του 
προχπολογιςμοφ και προτείνει τθν ζγκριςθ για τθν πραγματοποίθςθ οποιαςδιποτε 
δαπάνθσ, εφόςον με τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ προβλζπεται ο τρόποσ κάλυψισ τθσ, με 
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δζςμευςθ αναγκαίου ΚΑΕ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ. 

δ) Αςκεί ζλεγχο ςτθν οικονομικι διαχείριςθ. 

ε) Παρακολουκεί και ελζγχει τθν κίνθςθ των εκτόσ προχπολογιςμοφ λογαριαςμϊν τθσ 
διαχείριςθσ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

ςτ) Συντονίηει και ελζγχει τισ μεταφορζσ χρθμάτων από και προσ τουσ λογαριαςμοφσ 
διαχείριςθσ του Ταμείου, προγραμματίηει τθν τιρθςθ των αναγκαίων χρθματικϊν 
αποκεμάτων για τθν πλθρωμι των δαπανϊν του προχπολογιςμοφ.  

η) Λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ του ελζγχου ςτθν οικονομικι 
και ταμειακι διαχείριςθ του Ταμείου. 

θ) Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν οικονομικι 
κατάςταςθ του Ταμείου, τισ προοπτικζσ και τον απαραίτθτο προγραμματιςμό για τθν 
κάλυψθ των υποχρεϊςεων προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ, ςυνταξιοφχουσ και τρίτουσ. 
Προτείνει τα αναγκαία οικονομικισ φφςεωσ μζτρα για τθν επίτευξθ του ςκοποφ 
λειτουργίασ του. 

 

Άρθρο 3 

Οικονομικό ζτοσ 

1. Οικονομικό ζτοσ είναι θ χρονικι περίοδοσ που περιλαμβάνει τισ διαχειριςτικζσ, 
διοικθτικζσ και λογιςτικζσ πράξεισ και τα γεγονότα τα οποία ςχετίηονται με τθ 
διαχείριςθ των εςόδων και εξόδων και των περιουςιακϊν γενικά ςτοιχείων του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

2. Το οικονομικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του 
ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ. 

3. Η λογιςτικι χριςθ του Ταμείου ταυτίηεται με το οικονομικό ζτοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Άρθρο 4 

Ζννοια και περιεχόμενο Προχπολογιςμοφ 

1. Με τον προχπολογιςμό προςδιορίηονται τα ζςοδα και κακορίηονται τα όρια των 
εξόδων-πιςτϊςεων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., οι επενδφςεισ και θ κίνθςθ κεφαλαίων για κάκε 
οικονομικό ζτοσ. 

2. Ο Προχπολογιςμόσ περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα ζςοδα και ζξοδα του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., ςφμφωνα με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Τα ζςοδα και ζξοδα του Ταμείου εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό και 
ταξινομοφνται κατά είδοσ, ομάδεσ και κατθγορίεσ, ανάλογα με τθν αιτία και τθ φφςθ 
τουσ. 

4. Τα ζςοδα και ζξοδα του Ταμείου προςδιορίηονται για κάκε οικονομικό ζτοσ με τον 
Προχπολογιςμό, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

Στο μεν ςκζλοσ των εςόδων του: 

α. Τα βεβαιωκζντα από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ζςοδα τρζχοντοσ ζτουσ και τα 
βεβαιωκζντα εντόσ του ζτουσ από κακυςτεροφμενεσ ειςφορζσ και πρόςκετα τζλθ 
ανεξάρτθτα από τθ χρονικι περίοδο που ανάγονται. 

β. Οι πρόςοδοι περιουςίασ. 

γ. Τα ζςοδα από οποιαδιποτε άλλθ πθγι. 

Στο δε ςκζλοσ των εξόδων του: 

α. Τισ προβλεπόμενεσ από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία του Ταμείου παροχζσ 
πάςθσ φφςεωσ. 

β. Τισ δαπάνεσ εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ κινθτισ κι ακίνθτθσ περιουςίασ του 
Ταμείου. 

γ. Τισ δαπάνεσ διοίκθςθσ. 

δ. Τισ λοιπζσ δαπάνεσ. 

5. Οι επιςτροφζσ αχρεωςτιτωσ ειςπραχκειςϊν ειςφορϊν τρζχουςασ ι παρελκοφςασ 
χριςθσ αφαιροφνται από τα ζςοδα του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο 
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πραγματοποιοφνται. 

Άρθρο 5 

Κατάρτιςη και ζγκριςη Προχπολογιςμοφ 

1. Ο Προχπολογιςμόσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ του Ταμείου καταρτίηεται κατόπιν 
ςχετικϊν ειςθγιςεων των αρμόδιων τμθμάτων από τθν οικονομικι υπθρεςία του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. πριν από τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ και υποβάλλεται για ζγκριςθ 
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου μζςα ςτισ οριηόμενεσ προκεςμίεσ, 
ςυνοδευόμενοσ από τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ που περιζχει ανάλυςθ και αιτιολόγθςθ 
των επί μζρουσ κονδυλίων των προβλεπομζνων εςόδων και εξόδων και περιλαμβάνει 
: 

α) τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ςε ςχζςθ με τα ζςοδα, τα περιουςιακά 
ςτοιχεία και το φψοσ των διακεςίμων του Ταμείου 

β) τα αποτελζςματα των προθγοφμενων οικονομικϊν διαχειρίςεων, όπωσ αυτά 
προκφπτουν από τουσ απολογιςμοφσ και τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ που 
ςυντάςςονται αρμοδίωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

γ) τα καταρτιηόμενα ςχζδια δράςεωσ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του Ταμείου. 

2. Ο Προχπολογιςμόσ με τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ και οι Οικονομικζσ καταςτάςεισ, μετά 
τθν ζγκριςι του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, υποβάλλονται ςτισ Εποπτεφουςεσ 
Αρχζσ. 

Με τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που αφορά τθν ζγκριςθ του 
προχπολογιςμοφ, επιτρζπεται : 

α) να διορκωκοφν ακροιςτικά λάκθ 

β) να εγγραφοφν ςυγκεκριμζνα ζςοδα που προβλζπονται από το νόμο, εφόςον δεν 
ζχουν εγγραφεί και να αυξομειωκοφν εφόςον ζχουν υπολογιςτεί με τρόπο 
λανκαςμζνο και 

γ) να αυξομειωκοφν υποχρεωτικζσ δαπάνεσ, που ζχουν υπολογιςτεί με τρόπο 
λανκαςμζνο. 

3. Η προκεςμία για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ κακϊσ και θ διαδικαςία που 
ακολουκείται εφόςον δεν ζχει εγκρικεί εμπρόκεςμα, κακορίηονται από τισ διατάξεισ 
του Άρκρου 2 του Ν. 4111/2013 όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 
ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
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Άρθρο 6 

Ζςοδα 

1. Ζςοδα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. είναι τα χρθματικά ποςά, τα οποία περιζρχονται ςτο 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. κατϋ επιταγι νόμου, καταςτατικι διάταξθ των ενταχκζντων ςϋ αυτό 
Τομζων ι Ταμείων ι ςε εκτζλεςθ ςφμβαςθσ, δικαςτικισ απόφαςθσ ι από άλλθ αιτία. 

2. Ζςοδα του Προχπολογιςμοφ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. είναι τα ποςά που βεβαιϊνονται κατά 
κωδικό αρικμό ςτθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ, ςτο οποίο αναφζρεται ο 
Προχπολογιςμόσ, ανεξάρτθτα από τθ χρονικι περίοδο που προζρχονται, κακϊσ 
επίςθσ και τα ζςοδα των προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν που δεν ζχουν 
ειςπραχκεί. 

3. Η βεβαίωςθ των εςόδων κεωρείται ότι ζχει πραγματοποιθκεί με τθ χρζωςθ τθσ 
οφειλισ από ειςφορζσ του οφειλζτθ ςτουσ τθροφμενουσ από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ.  

Τα όργανα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ ζχουν αρμοδιότθτα για 
επιβολι επιβαρφνςεων με προςαυξιςεισ από τόκουσ υπερθμερίασ κακϊσ και για 
παροχι διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων χρεϊν ι αναςτολισ 
εκτζλεςθσ που επιςπεφδεται κατά των οφειλετϊν του με απόφαςθ Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου. 

4. Τα βεβαιωκζντα ζςοδα τα οποία δεν ζχουν ειςπραχκεί μζχρι τζλουσ του ζτουσ 
διαγράφονται λογιςτικά από το οικονομικό ζτοσ που βεβαιϊκθκαν και βεβαιϊνονται 
πάλι ωσ ζςοδα του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ. 

5. Βεβαιωμζνεσ εκπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Ταμείο επιβαρφνονται με τον εκάςτοτε 
ιςχφοντα νόμιμο τόκο υπερθμερίασ.  

 

Άρθρο 7 

Ζξοδα 

1. Ζξοδα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. είναι τα χρθματικά ποςά, τα οποία καταβάλλονται από το 
Φορζα ςε αςφαλιςμζνουσ, ςυνταξιοφχουσ και τρίτουσ κατϋ επιταγι νόμου ι ςε 
εκτζλεςθ ςφμβαςθσ, δικαςτικισ απόφαςθσ ι από άλλθ αιτία. 

2. Ζξοδα του προχπολογιςμοφ είναι οι κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 
πραγματοποιοφμενεσ δαπάνεσ ςε βάροσ των πιςτϊςεϊν του αςχζτωσ του χρόνου 
κατά τον οποίο δθμιουργικθκε θ υποχρζωςθ πλθρωμισ. Σαν χρόνοσ 
πραγματοποιιςεωσ τθσ δαπάνθσ κεωρείται ο τθσ εξοφλιςεωσ του οικείου τίτλου. 
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Άρθρο 8 

Αποθεματικά 

Αποκεματικά είναι ειδικζσ πιςτϊςεισ που προβλζπονται ςτον προχπολογιςμό και 
χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά: 

α) Για τθν αναπλιρωςθ των πιςτϊςεων που αποδεικνφονται ανεπαρκείσ και 

β) Για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων και επειγουςϊν δαπανϊν που δεν ζχουν 
προβλεφκεί ςτον προχπολογιςμό. 

Στο προχπολογιςμό αναγράφονται πιςτϊςεισ με τίτλο: 

α) Τακτικό Αποκεματικό, που χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για ςυμπλιρωςθ των 
πιςτϊςεων, που δεν επαρκοφν.  

β) Ζκτακτο Αποκεματικό, που χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ 
εκτάκτων δαπανϊν, που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθ ςφνταξθ του 
προχπολογιςμοφ. 

Άρθρο 9 

 Αναμόρφωςη Προχπολογιςμοφ 

1. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ επιτρζπεται θ αναμόρφωςθ 
αυτοφ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Τμιματοσ Εςόδων Λογιςτθρίου ςτθν οποία 
επιςυνάπτονται τα κατάλλθλα παραςτατικά και ςτοιχεία προσ τεκμθρίωςθ τθσ 
ανάγκθσ αναμόρφωςθσ. 
 
α) με αφξθςθ των πιςτϊςεων και ταυτόχρονα ιςόποςθ μείωςθ του τακτικοφ 
αποκεματικοφ 

β) με εγγραφι νζων πιςτϊςεων και ταυτόχρονα ιςόποςθ μείωςθ του ζκτακτου 
αποκεματικοφ 

γ) με τον περιοριςμό άλλων πιςτϊςεων. 

2. Η ανωτζρω αναμόρφωςθ ενεργείται με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
και εγκρίνονται από τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ. 

3. Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ των πιςτϊςεων των αποκεματικϊν του Άρκρου 8, είναι 
δυνατι θ εγγραφι νζων πιςτϊςεων με τθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, με ιςόποςθ μείωςθ του προβλεπόμενου πλεονάςματοσ ι αφξθςθ του 
ελλείμματοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΘΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

Άρθρο 10 

τάδια πραγματοποίηςησ δαπανϊν του Προχπολογιςμοφ 

Η διαδικαςία τθσ πραγματοποίθςθσ δαπανϊν του προχπολογιςμοφ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
από τισ υπθρεςίεσ του ακολουκεί τα παρακάτω πζντε ςτάδια: 

1. Ανάλθψθ υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ 

2. Αναγνϊριςθ τθσ δαπάνθσ. 

3. Εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ. 

4. Εντολι πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ και διενζργεια τθσ λογιςτικισ εγγραφισ. 

5. Πλθρωμι τθσ δαπάνθσ. 

 

Άρθρο 11 

Ανάληψη Τποχρεϊςεων 

1. Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ (ι Ανάλθψθ Δαπάνθσ) είναι θ πράξθ με τθν οποία γεννάται 
ι βεβαιϊνεται υποχρζωςθ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ζναντι τρίτων. 

Πριν από κάκε ενζργεια για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε δαπάνθσ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., 
απαιτείται ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Δ.Σ. ι του οργάνου που ζχει 
εξουςιοδοτθκεί με τθν οποία και εγκρίνεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ 

 

Άρθρο 12 

Αναγνϊριςη δαπάνησ 

1. Η αναγνϊριςθ μιασ απαίτθςθσ ωσ ζξοδο, πλθρωτζο ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ 
του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., ςυνίςταται ςτθν εξζταςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του των 
προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν και αποβλζπει ςτθν εξακρίβωςι του κατά πόςον θ 
δαπάνθ: 

α) προβλζπεται από διάταξθ νόμου ι εξυπθρετεί λειτουργικζσ ανάγκεσ του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ι ςυντελεί ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του, όπωσ αυτοί 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

[11] 
 

προςδιορίηονται από τισ καταςτατικζσ και οργανωτικζσ διατάξεισ του Ταμείου και 
υπάρχει γιϋ αυτι διακζςιμθ πίςτωςθ και 

β) ζχει νόμιμα αναλθφκεί, επιςυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογθτικά και θ ςχετικι 
απαίτθςθ κατά τον χρόνο ζκδοςθσ του εντάλματοσ δεν ζχει κατά νόμιμο τρόπο 
αποςβεςκεί (παραγραφι, εξόφλθςθ με προγενζςτερθ πλθρωμι). 

2. Ωσ νόμιμα δικαιολογθτικά κεωροφνται τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωςθ, από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ δικαιολογθτικά, που ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το νόμο και 
από αυτά να αποδεικνφεται θ απαίτθςθ κατά του ταμείου. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά πρζπει να είναι πρωτότυπα και χωρίσ αλλοιϊςεισ. 

3. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για κάκε δαπάνθ ςυγκεντρϊνονται με ευκφνθ των 
αρμοδίων Υπθρεςιϊν του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και διαβιβάηονται ςτο αρμόδιο Τμιμα 

4. Στθν περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, διαπιςτϊνονται 
κεραπεφςιμεσ ελλείψεισ, καλείται θ Υπθρεςία που τα απζςτειλε να τισ ςυμπλθρϊςει 
ςε εφλογθ προκεςμία. Αν θ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, τα δικαιολογθτικά τθσ 
επιςτρζφονται εγγράφωσ. 

 

Άρθρο 13 

Εκκαθάριςη δαπανϊν 

1. Εκκακάριςθ δαπάνθσ νοείται θ πράξθ, με τθν οποία αναγνωρίηεται οφειλι του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ωσ νομίμωσ αναλθφκείςα και υφιςτάμενθ και προςδιορίηεται το ποςό 
αυτισ. 

2. Η εκκακάριςθ των δαπανϊν εξόδων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., ενεργείται από το Τμιμα 
Εςόδων Λογιςτθρίου του Ταμείου ςφμφωνα με τισ κείμενεσ για κάκε δαπάνθ 
διατάξεισ, και εφόςον ζχουν υποβλθκεί πλιρθ δικαιολογθτικά, που αποδεικνφουν τισ 
δαπάνεσ. 

3. Η εκκακάριςθ κάκε δαπάνθσ ςυνίςταται ςτθν επαλικευςθ τθσ προθγοφμενθσ 
ανάλθψθσ τθσ δαπάνθσ, ςτον ζλεγχο των λογαριαςμϊν και τθσ νομιμότθτασ των 
επιςυναπτομζνων δικαιολογθτικϊν και τον προςδιοριςμό του δικαιϊματοσ του 
δικαιοφχου. 

4. Αν από τον ζλεγχο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ 
ςτα δικαιολογθτικά ι παρατυπίεσ, ενεργείται θ εκκακάριςθ των εξόδων ι δαπανϊν.  

5. Υπεφκυνοσ για τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν κάκε 
εκκακαριηόμενθσ δαπάνθσ είναι κατά κφριο λόγο ο υπάλλθλοσ που διενιργθςε τον 
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και ο προϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ που εκκακαρίηεται θ 
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δαπάνθ. 

6. Εάν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν από το αρμόδιο Τμιμα Εςόδων-
Λογιςτθρίου διαπιςτωκοφν ελλείψεισ και ατζλειεσ, αυτά επιςτρζφονται για 
ςυμπλιρωςθ και διόρκωςθ.  

7. Όπου από τισ κείμενεσ διατάξεισ δεν ορίηονται δικαιολογθτικά δαπανϊν, κα 
εκκακαρίηονται με βάςθ τα δικαιολογθτικά, που προβλζπονται για ανάλογεσ 
περιπτϊςεισ. 

8. Η εξόφλθςθ των δαπανϊν δφναται να διεκπεραιϊνεται θλεκτρονικά με βάςθ 
διαδικαςία και προδιαγραφζσ που αποφαςίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Ταμείου και προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθ ςυνεργαηόμενθ Τράπεηα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

 

Άρθρο 14 

Παραςτατικά Διαχειρίςεωσ  

1. Για κάκε μεταβολι ι κίνθςθ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ του Ταμείου, εκδίδεται 
ςχετικό παραςτατικό. Τα παραςτατικά αυτά εκδίδονται είτε από το Ταμείο είτε από 
τουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτό ςε ζντυπθ ι ςε θλεκτρονικι μορφι. Τα 
παραςτατικά αναφζρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφαλι 
ταυτοποίθςθ κάκε μίασ ςυναλλαγισ ι γεγονότοσ.  

2. Οι εγγραφζσ ςτα λογιςτικά βιβλία ςτθρίηονται ςτα παραςτατικά του παρόντοσ 
Άρκρου 

3. Όταν θ είςπραξθ των εςόδων ενεργείται μζςω Τράπεηασ, άλλων Πιςτωτικϊν 
Ιδρυμάτων, Δθμοςίων Ταμείων, Επιχειριςεων ι άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ., 
αποδεικτικό πλθρωμισ για τον καταβάλλοντα αποτελεί το δελτίο κατάκεςθσ του 
νομικοφ προςϊπου ςτο οποίο ζγινε θ κατάκεςθ. 

8. Τα παραςτατικά δαπανϊν εκδίδονται και υπογράφονται από τον προϊςτάμενο του 
Τμιματοσ Εςόδων-Λογιςτθρίου, τον Διευκυντι και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.  και 
ςφραγίηονται με τθν ςφραγίδα του Ταμείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Άρθρο 15 

Δικαιολογητικά ειςπράξεων-πληρωμϊν-ςυμψηφιςτικϊν πράξεων 

1. Τα δικαιολογθτικά που επιςυνάπτονται ςτα παραςτατικά διαχείριςθσ είναι αυτά 
που προβλζπονται από τθ φορολογικι νομοκεςία και τθροφνται ςε ιδιαίτερο αρχείο. 

2. Οι πλθρωμζσ των ςυντάξεων διενεργοφνται με διαδικαςία που ςυντονίηεται από το 
αρμόδιο Τμιμα του Ταμείου και εφαρμόηονται όςα ιςχφουν για τθν πλθρωμι των 
δαπανϊν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 
ΠΑΓΙΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ 

 

Άρθρο 16 

φςταςη παγίων προκαταβολϊν 

1. Για τθν αντιμετϊπιςθ δαπανϊν, θ πλθρωμι των οποίων λόγω τθσ φφςθσ τουσ δεν 
μπορεί να αναβλθκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ δικαιολόγθςθσ τουσ, 
επιτρζπεται, μετά από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου., να 
ςυνιςτϊνται πάγιεσ προκαταβολζσ ςτο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

Με τισ αποφάςεισ, αυτζσ κακορίηονται: α. το φψοσ τθσ παγίασ προκαταβολισ και β. 
Οι κωδικοί πιςτϊςεων, ςε βάροσ των οποίων επιτρζπεται θ πλθρωμι δαπανϊν απϋ 
αυτι. 

2. Οι πάγιεσ προκαταβολζσ χορθγοφνται με χρθματικά εντάλματα . 

 

Άρθρο 17 

Ζκδοςη χρηματικϊν ενταλμάτων χορήγηςησ παγίασ προκαταβολήσ. 

1. Τα χρθματικά εντάλματα εκδίδονται ςε τρία αντίτυπα. Από αυτά, το πρϊτο είναι το 
πρωτότυπο, το δεφτερο αντίγραφο και το τρίτο το ςτζλεχοσ του εντάλματοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ϋ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕ -ΚΑΣΑΧΕΕΙ – ΕΚΧΩΡΘΕΙ 

 

Άρθρο 18 

Διαγραφή Χρεϊν προσ το Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. 

1. Κάκε χρζοσ προσ το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Φυςικοφ ι Νομικοφ Προςϊπου μπορεί να 
διαγραφεί ςυνολικά ι μερικά: 

α) όταν ο οφειλζτθσ αποβίωςε χωρίσ να αφιςει καμιά περιουςία και οι κλθρονόμοι 
του αποποιικθκαν κάκε κλθρονομικοφ δικαιϊματοσ. 

β) όταν ο οφειλζτθσ δεν ζχει περιουςία και θ επιδίωξθ δικαςτικά τθσ είςπραξθσ δεν 
ζφερε κανζνα αποτζλεςμα επί πζντε χρόνια, αφότου ζλθξε θ χριςθ κατά τθν οποία 
βεβαιϊκθκε. 

γ) όταν ο οφειλζτθσ δεν ζχει περιουςία και είναι αγνϊςτου διαμονισ, εφόςον οι 
προςπάκειεσ που ζγιναν επί μία πενταετία, για τθν ανεφρεςθ τθσ διαμονισ του, δεν 
ζφεραν αποτελζςματα. 

δ) όταν ο οφειλζτθσ δεν ζχει περιουςία λόγω ολικισ αναγκαςτικισ εκποίθςισ τθσ και 
θ επιδίωξθ είςπραξθσ του υπολοίπου τθσ οφειλισ μετά τθν εκποίθςθ δεν ζφερε 
κανζνα αποτζλεςμα επί δφο χρόνια μετά τθν εκποίθςθ. 

ε) όταν θ εγγραφι ςτισ πράξεισ βεβαίωςθσ εςόδων ζγινε κατά τρόπο προφανϊσ 
λανκαςμζνο ωσ προσ το είδοσ του εςόδου ι το πρόςωπο του υπόχρεου, ι όταν ζγινε 
κατά λάκοσ πολλαπλι εγγραφι για το ίδιο είδοσ εςόδου και για το ίδιο πρόςωπο. 

ςτ) όταν θ οφειλι για οποιαδιποτε αιτία είναι πολφ μικρι και είναι ιδιαίτερα 
δυςχερισ θ είςπραξι τθσ με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου. 

η)  ςε εκτζλεςθ δικαςτικισ απόφαςθσ ι απόφαςθσ εξϊδικθσ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. 

2. Η διαγραφι των χρεϊν γίνεται ςτο τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ, με απόφαςθ του 
Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε 

3. Σε περίπτωςθ παραγραφισ χρεϊν ι διαγραφισ που διατάςςεται από νόμο, 
εφαρμόηεται ανάλογα θ πιο πάνω διαδικαςία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

Άρθρο 19 

Γενικά βιβλία 

To Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. υποχρεοφται να τθρεί τα παρακάτω γενικά βιβλία: 

1) Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων: Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, το 
ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ του αςφαλιςμζνου, θ θμερομθνία γζννθςθσ, θ 
οικογενειακι κατάςταςθ, θ θμερομθνία εγγραφισ του αςφαλιςμζνου κι όποιο άλλο 
ςτοιχείο κρίνεται απαραίτθτο ι ορίηεται με νόμο, απόφαςθ ι άλλθ πράξθ. Στθ ςτιλθ 
των παρατθριςεων αναγράφεται οποιαδιποτε μεταβολι ςτα αρχικά ςτοιχεία του 
αςφαλιςμζνου. 

2) Μθτρϊο Συνταξιοφχων: Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, το 
ονοματεπϊνυμο και το όνομα πατρόσ, θ θμερομθνία γζννθςθσ, θ οικογενειακι 
κατάςταςθ του ςυνταξιοφχου, ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ςφνταξθσ, το ποςό και το είδοσ 
αυτισ κακϊσ και όλεσ οι μεταβολζσ που επζρχονται μετά τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνταξιοδότθςθσ κι όποιο άλλο ςτοιχείο κρίνεται απαραίτθτο ι ορίηεται με νόμο, 
απόφαςθ ι άλλθ πράξθ. 

3) Τα ωσ άνω βιβλία τθροφνται ςε ςφςτθμα ατομικϊν μερίδων (λογαριαςμοφ 30). 
Κάκε χρζωςθ που αφορά ειςφορζσ ι κρατιςεισ οποιαςδιποτε μορφισ κα πρζπει ςε 
επίπεδο λογαριαςμοφ, να καταχωρείται ςτα αναλυτικά μθτρϊα. Στα ίδια μθτρϊα κα 
καταχωροφνται και οι πιςτϊςεισ που αφοροφν τθν είςπραξθ αυτϊν των απαιτιςεων, 
τα δε αναλυτικά ιςοηφγια κα παρζχουν αναλυτικά τα υπόλοιπα των απαιτιςεων από 
τουσ αςφαλιςμζνουσ και τουσ εργοδότεσ που απαςχολοφν αςφαλιςμζνουσ του 
Ταμείου, ι ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ των αντίςτοιχων υποχρεϊςεων.  

4) Η μθχανογραφικι υποςτιριξθ των μθτρϊων αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν πρζπει 
να παρζχει απαραίτθτα τθ δυνατότθτα μθχανογραφικισ παρακολοφκθςθσ των 
παραπάνω μθτρϊων.  

5) Η διάρκρωςθ τθσ μθχανογραφικισ εφαρμογισ των μθτρϊων πρζπει να παρζχει και 
τθ δυνατότθτα άντλθςθσ πλθροφοριϊν μθ λογιςτικοφ χαρακτιρα που ςχετίηονται με 
τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ τθσ εποπτεφουςασ το Ταμείο αρχισ. 

6) Ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Ταμείου τθροφνται και βοθκθτικά βιβλία 
κακοριηόμενα με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Άρθρο 20 

Λογιςτικά Βιβλία 

1. Η λογιςτικι απεικόνιςθ των οικονομικϊν κινιςεων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. τθρείται 
ςφμφωνα με τθ διπλογραφικι μζκοδο και κατά ςφςτθμα ςυγκεντρωτικό ςφμφωνα με 
τισ αρχζσ τθσ λογιςτικισ επιςτιμθσ. 

2. Για τθν τιρθςθ των βιβλίων το Ταμείο υποχρεοφται να εφαρμόηει το Κλαδικό 
Λογιςτικό Σχζδιο Φ.Κ.Α. όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

3. Τα λογιςτικά βιβλία που τθροφνται υποχρεωτικά από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. είναι τα εξισ: 

α) Βιβλίο Απογραφϊν και Ιςολογιςμϊν, ςτο οποίο καταχωροφνται θ απογραφι, θ 
ανάλυςθ του απολογιςμοφ τθσ διαχείριςθσ και ο Πίνακασ Χρθματογράφων και οι 
οικονομικζσ καταςτάςεισ που προβλζπονται από το Άρκρο 1 του Π.Δ. 80/97. 

β) Αναλυτικό Ημερολόγιο. 

γ) Αναλυτικό Κακολικό. 

δ) Ιςοηφγιο Γενικοφ και Αναλυτικοφ Κακολικοφ 

 

Άρθρο 21 

Μητρϊο Παγίων Περιουςιακϊν τοιχείων 

1. Για τθ διαχειριςτικι και λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ αξίασ κτιςεωσ και των 
αποςβζςεων κάκε πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου τθρείται υποχρεωτικά Μθτρϊο 
Παγίων Στοιχείων, το οποίο αποτελεί τθν τελευταία ανάλυςθ των λογαριαςμϊν των 
ςτοιχείων αυτϊν. 

2. Για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Παγίων Περιουςιακϊν Στοιχείων εφαρμόηεται το 
Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Φ.Κ.Α., όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

 

Άρθρο 22 

Μηχανογραφική τήρηςη βιβλίων και ζκδοςη παραςτατικϊν ςτοιχείων 

1. Επιτρζπεται θ χριςθ μθχανογραφικϊν μζςων και ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, με 
βάςθ ειδικά κατά περίπτωςθ προγράμματα για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του 
Προχπολογιςμοφ, τθν παρακολοφκθςθ των παροχϊν και των λογαριαςμϊν γενικισ 
λογιςτικισ, των παγίων κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ που προκφπτει 
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από τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςμοφ και του Κλαδικοφ 
Λογιςτικοφ Σχεδίου των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν. 

2. Στθν περίπτωςθ που το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. χρθςιμοποιεί θλεκτρονικά μζςα για τθν τιρθςθ 
των βιβλίων ι και τθν ζκδοςθ των παραςτατικϊν ςτοιχείων, υπάγεται και ςτισ 
διατάξεισ των άρκρων του Π.Δ. 80/97, οι οποίεσ κατιςχφουν των αντιςτοίχων 
ςχετικϊν διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ϋ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

 

Άρθρο 23 

Κατάρτιςη Απολογιςμοφ 

1. Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. μζςα ςτο 1ο εξάμθνο κάκε Οικονομικοφ 
ζτουσ καταρτίηουν τον Απολογιςμό Εςόδων και Εξόδων του προθγοφμενου 
οικονομικοφ ζτουσ. 

2. Ο Απολογιςμόσ εςόδων και εξόδων κάκε οικονομικοφ ζτουσ απεικονίηει τα 
αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του αντίςτοιχου οικονομικοφ 
ζτουσ. 

Ειδικότερα εμφανίηει κατά ςτιλεσ και με τθν ίδια ςειρά των λογαριαςμϊν του 
προχπολογιςμοφ: 

α) Τα αρχικά προχπολογιςκζντα ζςοδα και ζξοδα 

β) Τισ ςυμπλθρϊςεισ και τροποποιιςεισ που ζγιναν μεταγενζςτερα εντόσ του ζτουσ. 

γ) Τα πραγματοποιθκζντα ζςοδα και ζξοδα. 

δ) Τα επί πλζον ι επί ζλαττον πραγματοποιθκζντα ζςοδα και ζξοδα. 

ε) Το πλεόναςμα ι ζλλειμμα και τθν ποςοςτιαία αναλογία αυτοφ επί των 
προχπολογιςκζντων. 

3. Ο Απολογιςμόσ υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ Ιουνίου του επόμενου οικονομικοφ 
ζτουσ ςυνοδευόμενοσ από αναλυτικι ζκκεςθ για να εγκρικεί από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Ταμείου. 
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Άρθρο  24 

 Απογραφή 

1. Στο τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου και μζςα ςτισ προκεςμίεσ κατάρτιςθσ του 
Ιςολογιςμοφ το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. προβαίνει ςε λεπτομερι καταμζτρθςθ, καταγραφι και 
Αποτίμθςθ ςτο βιβλίο Απογραφϊν και Ιςολογιςμϊν όλων των ςτοιχείων τθσ 
περιουςίασ του, τα οποία υπάρχουν τθν τελευταία θμζρα τθσ διαχειριςτικισ 
περιόδου. 

2. Στθν ζννοια του όρου περιουςία περιλαμβάνονται: 

α) το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., τα οποία ζχουν ςχζςθ 
με τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του, όπωσ είναι τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 
(ακίνθτα, μθχανιματα), απαιτιςεισ, κατακζςεισ κλπ. 

β) το ςφνολο των ςτοιχείων του πακθτικοφ, όπωσ είναι οι υποχρεϊςεισ, εντάλματα 
πλθρωμισ κλπ. και 

γ) το ςφνολο των ςτοιχείων τθσ κακαρισ περιουςίασ, όπωσ είναι το Κεφάλαιο και τα 
Αποκεματικά. 

3. Η κατάρτιςθ τθσ απογραφισ περιλαμβάνει δφο ςτάδια ενζργειασ. 

α) τθν ποςοτικι καταμζτρθςθ και καταγραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

β) τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ αυτϊν. 

4. Για κάκε πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο αναγράφονται ςτο βιβλίο απογραφϊν 
τουλάχιςτον: 

α) Η αξία κτιςθσ ι το κόςτοσ ιδιοκαταςκευισ του προςαυξθμζνο με τισ δαπάνεσ 
επεκτάςεων ι προςκθκϊν και βελτιϊςεων. 

β) Οι αποςβζςεισ του 

γ) Η αναπόςβεςτθ αξία του 

Σε περίπτωςθ ολοςχεροφσ απόςβεςθσ πάγιου περιουςιακοφ ςτοιχείου διατθρείται 
ςτθν απογραφι αναπόςβεςτθ αξία ενόσ λεπτοφ (0,01) €, όταν το περιουςιακό αυτό 
ςτοιχείο εξακολουκεί να παραμζνει ςτθν κυριότθτα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Για τα ζπιπλα και 
λοιπό εξοπλιςμό μπορεί να αναγράφεται ςτο βιβλίο απογραφϊν, κατά ςυντελεςτι 
αποςβζςεων, το ςυνολικό ποςό τθσ αξίασ κτιςθσ τουσ, οι αποςβζςεισ και θ 
αναπόςβεςτθ αξία τουσ. 

5. Για τα λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία παρακολουκοφνται με περιλθπτικοφσ 
- γενικοφσ λογαριαςμοφσ, μπορεί να καταχωροφνται ςτο βιβλίο απογραφϊν τα 
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υπόλοιπα μόνο των οικείων λογαριαςμϊν, εφόςον καταχωρείται ανάλυςθ κάκε 
λογαριαςμοφ ςε καταςτάςεισ ι ςε ιςοηφγια. 

Ειδικότερα για τισ μετοχζσ, τισ ομολογίεσ και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για 
κάκε είδοσ θ ποςότθτα, θ αξία κτιςθσ και θ τρζχουςα αξία. 

 

Άρθρο 25 

Αποτίμηςη τοιχείων Απογραφήσ 

1. Τα ποςά των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων πρζπει να προκφπτουν από ποςά 
που ζχουν αποτιμθκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/97 ςε ςυνδυαςμό με τα 
Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ( Δ.Π.Χ.Α.), όπωσ αυτά ιςχφουν. 

Η αποτίμθςθ γίνεται με βάςθ τισ εξισ γενικζσ αρχζσ : 

α) Οι μζκοδοι αποτίμθςθσ εφαρμόηονται πάγια, χωρίσ μεταβολζσ από χριςθ ςε 
χριςθ. 

β) Λογίηονται οι απαραίτθτεσ αποςβζςεισ και προβλζψεισ ανεξάρτθτα από το αν κατά 
τθ χριςθ προκφπτει κακαρό κζρδοσ ι ηθμία. 

γ) Τα ζςοδα και τα ζξοδα που αφοροφν ςτθ χριςθ λογίηονται ςϋ αυτι ανεξάρτθτα 
από το χρόνο τθσ είςπραξθσ ι τθσ πλθρωμισ τουσ. 

δ) Τα περιουςιακά ςτοιχεία των λογαριαςμϊν του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ 
αποτιμϊνται χωριςτά και όπωσ ορίηεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

ε) Τα ποςά ανοίγματοσ των λογαριαςμϊν τθσ χριςθσ ςυμφωνοφν απόλυτα με τον 
Ιςολογιςμό κλειςίματοσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 

2.α) Τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτθν αξία τθσ τιμισ 
κτιςθσ ι του κόςτουσ ιδιοκαταςκευισ τουσ, ι ςτθν αναπροςαρμοςμζνθ αξία. Η αξία 
αυτι προςαυξάνεται με τισ δαπάνεσ προςκθκϊν ι επεκτάςεων και βελτιϊςεων και 
μειϊνεται με τισ αποςβζςεισ που προβλζπονται. 

β) Τιμι κτιςθσ είναι θ τιμολογιακι αξία αγοράσ. Τα ζξοδα κτιςθσ των ακινιτων, 
όπωσ είναι οι φόροι μεταβίβαςθσ, τα ςυμβολαιογραφικά και μεςιτικά ζξοδα και 
αμοιβζσ μελετθτϊν και δικθγόρων δεν περιλαμβάνονται ςτθν τιμι κτιςθσ των 
ςτοιχείων αυτϊν. 

γ) Η απόςβεςθ του κάκε ςτοιχείου ενεργείται ςυςτθματικά και ομοιόμορφα μζςα 
ςτισ χριςεισ τθσ πικανολογοφμενθσ διάρκειασ λειτουργικισ χρθςιμοποίθςισ του και 
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. α) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρακάτω περίπτωςθσ γϋ αυτισ τθσ παραγράφου, οι 
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ςυμμετοχζσ και τα χρεόγραφα κακϊσ και οι μετοχζσ ανϊνυμων εταιριϊν και οι πάςθσ 
φφςεωσ τίτλοι χρεογράφων με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων, αποτιμϊνται ςτθν κατ’ 
είδοσ τρζχουςα τιμι τουσ. 

β) Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ, ωσ τρζχουςα τιμι κεωρείται: 

• Για τουσ ειςθγμζνουσ ςτο χρθματιςτιριο τίτλουσ (μετοχζσ, ομολογίεσ κλπ.), ο μζςοσ 
όροσ τθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τουσ κατά τον τελευταίο μινα τθσ χριςθσ. 

• Για τισ μετοχζσ ανωνφμων εταιριϊν, που δεν είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο, θ 
εςωτερικι λογιςτικι αξία των μετοχϊν, όπωσ προκφπτει αυτι από το δθμοςιευμζνο 
τελευταίο ιςολογιςμό τθσ εταιρίασ. 

• Για τουσ λοιποφσ, εκτόσ από τισ μετοχζσ, τίτλουσ που δεν ζχουν ειςαχκεί ςτο 
χρθματιςτιριο, θ τιμι κτιςθσ τουσ. 

• Για τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ο μζςοσ όροσ τθσ κακαρισ τιμισ τουσ κατά 
τον τελευταίο μινα τθσ χριςθσ. 

γ) Τα κάκε φφςθσ χρεόγραφα και τίτλοι, που ζχουν χαρακτιρα προκεςμιακισ 
κατάκεςθσ και δεν είναι ειςθγμζνα ςτο χρθματιςτιριο όπωσ είναι τα ζντοκα 
γραμμάτια Δθμοςίου και τα ομόλογα Δθμοςίου και Τραπεηϊν, αποτιμϊνται ςτθν κατϋ 
είδοσ παροφςα αξία κατά τθν θμζρα κλειςίματοσ του Ιςολογιςμοφ. 

Η αξία αυτι προςδιορίηεται με βάςθ το ετιςιο επιτόκιο του κάκε χρεογράφου ι 
τίτλου. 

4. α) Οι απαιτιςεισ αποτιμϊνται αναλυτικά με τθν αξία, με τθν οποία εμφανίηονται 
ςτουσ λογαριαςμοφσ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και ακόμθ με τυχόν επιβαρφνςεισ (πρόςκετα 
τζλθ, τόκοι κλπ.) τθσ οφειλισ τουσ. 

β) Οι απαιτιςεισ που είναι ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ διαγράφονται ολοςχερϊσ, όπωσ 
ορίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ενϊ οι επιςφαλείσ 
απαιτιςεισ απεικονίηονται ςτον Ιςολογιςμό με τθν αξία, με τθν οποία εμφανίηονται 
ςτουσ λογαριαςμοφσ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και ακόμθ με τυχόν επιβαρφνςεισ (πρόςκετα 
τζλθ, τόκοι κλπ.) τθσ οφειλισ τουσ. 

5. Οι υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται με τθν αξία των οφειλϊν, προςτικζμενων και των 
τυχόν επιβαρφνςεων. 

6. Η αποτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων του Ταμείου κα πρζπει να είναι 
ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 
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Άρθρο 26 

Αποςβζςεισ 

1. Στα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ενεργοφνται κατά τθ ςφνταξθ του 
Ιςολογιςμοφ αποςβζςεισ που υπολογίηονται ςε ποςοςτά επί τοισ εκατό ςτθν αξία των 
παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων κατά το χρόνο κτιςθσ τουσ ι ςτθν αξία κόςτουσ 
καταςκευισ προςαυξθμζνθ με τισ επεκτάςεισ, προςκικεσ και βελτιϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τουσ θ αξία κτιςθσ τουσ κεωρείται προςαρμοςμζνθ. 

2. Δεν επιτρζπεται απόςβεςθ των γθπζδων και οικοπζδων. 

3. Οι αποςβζςεισ είναι υποχρεωτικζσ, υπολογίηονται και για τα πάγια που είναι εκτόσ 
λειτουργίασ. 

4. Οι ενεργοφμενεσ αποςβζςεισ δεν μπορεί να υπερβοφν τθν αξία κτιςθσ ι τθν 
προςαρμοςμζνθ αξία του αποςβεςτζου ςτοιχείου. 

5. Οι αποςβζςεισ ενεργοφνται κατά τθ μζκοδο τθσ ςτακεράσ απόςβεςθσ.  

6. Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με τουσ ςυντελεςτζσ που προβλζπονται από τθ 
νομοκεςία που ιςχφει κάκε φορά. 

7. Τα ολοςχερϊσ αποςβεςμζνα πάγια ςτοιχεία, που βρίςκονται ςτθν κατοχι του 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., εμφανίηονται λογιςτικά με τθν αναπόςβεςτθ αξία του ενόσ λεπτοφ (0,01) 
€. 

Άρθρο 27 

Κατάρτιςη Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

1. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. μζςα ςτο 1ο εξάμθνο κάκε οικονομικοφ 
ζτουσ καταρτίηουν τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του προθγοφμενου Οικονομικοφ 
ζτουσ. 

2. Μζχρι τζλοσ Ιουνίου του επομζνου οικονομικοφ ζτουσ, οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
ςυνοδευόμενεσ από ειςθγθτικι ζκκεςθ υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτο Δ.Σ. του 
Ταμείου. 

3. Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για να εγκρικοφν από το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
κα πρζπει να ζχουν υπογραφεί από το Διευκυντι, από τον Προϊςτάμενο του 
Τμιματοσ Εςόδων-Λογιςτθρίου, από τον Προϊςτάμενο Παροχϊν και τον Προϊςτάμενο 
Διοικθτικοφ. 

4. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ υποβάλλονται ενιαίεσ και υπογράφονται από τα 
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αρμόδια όργανα κατά το χρόνο ςφνταξισ τουσ. 

5. Μετά τθν ζγκριςι τουσ από το Δ.Σ. του Ταμείου, διενεργείται οικονομικόσ ζλεγχοσ 
εντόσ τετραμινου από τα αρμόδια όργανα.  

6. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ καταχωροφνται ςτο βιβλίο Απογραφϊν και 
Ιςολογιςμϊν του Ταμείου. 

7. Η κατάςταςθ Ιςολογιςμοφ μαηί με τθν κατάςταςθ του λογαριαςμοφ 
αποτελεςμάτων χριςεων και του πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων δθμοςιεφονται ςε 
μια πολιτικι και μια οικονομικι εφθμερίδα ι αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο. 

8. Στισ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιςτον τα 
ςτοιχεία των υποδειγμάτων που αναφζρονται ςτο Κλαδικό Λογιςτικό ςχζδιο των 
Φ.Κ.Α., εφόςον τα ςτοιχεία αυτά υπάρχουν ςτο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

9. Πράξεισ που επθρεάηουν τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ ι αναφζρονται ςϋ αυτι ι 
άπτονται με οποιοδιποτε τρόπο του ιςολογιςμοφ τθσ, εφόςον τα ςτοιχεία αυτϊν των 
πράξεων περιζρχονται ςτο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. μετά τθ λιξθ τθσ χριςθσ και εντόσ τθσ 
προκεςμίασ κλειςίματοσ του Ιςολογιςμοφ, λογίηονται ωσ θμερολογιακζσ πράξεισ 
Ιςολογιςμοφ.  

 

Άρθρο 28 

Είδη Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

1. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι πίνακεσ, ςτουσ οποίουσ εμφανίηονται τα ςτοιχεία 
του Ιςολογιςμοφ και οριςμζνων άλλων λογαριαςμϊν του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι οι εξισ: 

α) Η κατάςταςθ του Ιςολογιςμοφ. 

β) Η κατάςταςθ του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςθσ. 

γ) Ο Πίνακασ διάκεςθσ αποτελεςμάτων. 

δ) Η κατάςταςθ του λογαριαςμοφ γενικισ εκμετάλλευςθσ 

ε) Το Προςάρτθμα του Ιςολογιςμοφ και των αποτελεςμάτων χριςθσ. 

2. Το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων κακορίηεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Φ.Κ.Α όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

3. Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που προβλζπονται από τα διεκνι πρότυπα 
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χρθματοοικονομικισ αναφοράσ (Δ.Π.Χ.Α.) 

 

Άρθρο 29 

Προςάρτημα του Ιςολογιςμοφ και των Αποτελεςμάτων Χρήςησ 

1. Το προςάρτθμα του Ιςολογιςμοφ και των Αποτελεςμάτων χριςθσ καταρτίηεται 
υποχρεωτικά από το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και αποτελεί ςυμπλιρωμα των οικονομικϊν τουσ 
καταςτάςεων. 

2. Με το προςάρτθμα δίδονται διάφορεσ πρόςκετεσ ι επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ, 
που ζχουν ςκοπό να διευκολφνουν όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτουσ οποίουσ 
απευκφνονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτο να κατανοοφν το περιεχόμενό τουσ 
και να προςδιορίηουν τθν αλθκινι οικονομικι κατάςταςθ και τα ακριβι 
αποτελζςματα του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 

3. Το περιεχόμενο του προςαρτιματοσ κακορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο των Φ.Κ.Α. 

 

Άρθρο 30 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Μζχρι τθν πλιρθ εφαρμογι του Μθχανογραφικοφ Συςτιματοσ και τθν είςπραξθ 
του ςυνόλου των εςόδων του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. μζςω αυτισ, οι λογαριαςμοί ταμειακισ 
διαχείριςθσ που λειτουργοφν ςε πιςτωτικά ιδρφματα με τα όποια είχαν ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ οι ενταχκζντεσ ςτο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Τομείσ, Ταμεία, Κλάδοι και Λογαριαςμοί 
εξακολουκοφν να τθροφνται μόνο για κατάκεςθ ειςφορϊν. 

2. Μζχρι το κλείςιμο των παρελκουςϊν χριςεων των ενταχκζντων ςτο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. 
Τομζων, Ταμείων, Κλάδων και Λογαριαςμϊν και τθ ςφνταξθ ενιαίασ οικονομικισ 
κατάςταςθσ (ιςολογιςμοφ - απολογιςμοφ), ςυντάςςονται Προςωρινζσ Απογραφικζσ 
Καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ αναγράφονται όλα τα υπάρχοντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ 
και πακθτικοφ. Οι Προςωρινζσ Απογραφικζσ Καταςτάςεισ ανακεωροφνται με όποιο 
νεϊτερο ςτοιχείο επιβεβαιϊνεται. 

 
 


