
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ 

 
 
 Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του PSI στα 

αποθετικά του Ταμείου μας και επειδή στο επόμενο διάστημα θα κληθούμε 
να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον, την πορεία και 
την εξέλιξή του, παραθέτουμε αντιπροσωπευτικά οικονομικά 
αποτελέσματα, ώστε, με πληρέστερη ενημέρωση, να διαμορφωθούν 
απόψεις  και  γνώμες. 

 
 Για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει  τις παροχές του ΤΣΜΕΔΕ και του 

ΤΠΕΔΕ  δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται ειδική αναφορά, γιατί όλοι γνωρίζουν. 
Εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η υπαγωγή του κλάδου 
Υγείας από 1/6/2012 στον ΕΟΠΥΥ, (άρθρ. 42 Ν. 4075/2012, ΦΕΚ 89Α/11-
4-2012).  

 
Έχει ληφθεί κατ΄ αρχήν ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., που 
εκφράζει την πρόθεση μη ένταξης στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καλούνται οι 
αντιπροσωπευτικότερες Οργανώσεις των ασφαλισμένων των τομέων που 
απαρτίζουν το Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο Ν. 4075/2012 μετά τη σύνταξη αναλογιστικών μελετών που 
θα αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους, να αποφασίζουν την εξαίρεσή τους 
ή μη από την ένταξη στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. 
υποχρεωτικής ασφάλισης (Ν. 3092/2002, άρθρα 7 και 8). 
Ήδη τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος) έχουν αποφασίσει να ζητηθεί 
αναστολή ένταξης στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 31-12-2012 ώστε να ακολουθήσουν 
οι διαδικασίες που προβλέπει ο Ν. 4075/2012.  

 
 Η περιουσιακή κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ την 2/3/2012 είναι όπως φαίνεται 

στον πιο κάτω πίνακα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του άρθρου 41 του 
Ν.2676/99 και του  άρθρου 17 παρ.2 του Ν.2954/01. 

 
Ι) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
Α)Λογαριασμός Ταμιακής Διαχείρισης 
Πιστωτικό Ίδρυμα    ΕΤΕ υπόλοιπο της…47.152.106,00...Ευρώ 
                               ΑΤΤΙΚΗΣ «         ….. 10.077.383,00...Ευρώ 
                             ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ(ΑΤΤΙΚΗΣ        ..350.000.000,00…Ευρώ 
Β)Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
                               Υπόλοιπο της …………..3.270.894.685,00. ..Ευρώ 
Σύνολο Υπολοίπων Λογαριασμών (Α+Β) ……….3.678.124.174,00…Ευρώ 

 
II) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
(Σύνολο των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 
προηγούμενου μήνα ) .  

 
 
 



1.Ακίνητα 
(Σύνολο της ακίνητης περιουσίας) 

Αξία Κτήσεως                 Αντικειμενική Αξία 
Συνολική Αξία Ακινήτων:......... Ευρώ          28.509.176,00 Ευρώ  
2.Μετοχές  
α)Τραπεζών Δημόσιου Τομέα 
α.α.Τίτλος 
Τράπεζας  

Αριθμ.Μετοχών Α.Χ.Ε. Αξία 
Κτήσεως 
(ΕΥΡΩ) 

Αξία σε Τρέχουσες 
Τιμές (ΕΥΡΩ) 

  
1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
   ΤΡΑΠΕΖΑ 

2.819.432    14.249.797 
 

          764.066,00 
     

2.ΕΛΛΑΔΟΣ     347.732         4.798.701,20 
3.ΕΘΝΙΚΗ 
   ΤΡΑΠΕΖΑ 

6.272.608 
 

 77.034.458 14.740.628,80 

 
                                                                      Σύνολο(α) 

 
20.303.396,00 

β)Λοιπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και άλλων  Ανωνύμων Εταιρειών 
 

α.α.Τίτλος 
Πιστωτικού 
Ιδρύματος 
Και Α.Ε. 

Αριθμός 
Μετοχών 

Α.Χ.Ε. Αξία Κτήσεως  
(ΕΥΡΩ) 

Αξία σε 
Τρέχουσες 

Τιμές (ΕΥΡΩ) 

1.ALPHA BANK          373.025  5.440.283,00 496.123,00 
2.ΑΤΤΙΚΗΣ  104.977.134  220.039.633,20 33.172.774,34 

 
3.EUROBANK 
   ERGASIAS 

         103.874  1.384.053,00 106.990,22 

4.OTE      1.299.968  22.591.299  
3.093.923,84 

5.EYΔΑΠ      1.135.640  9.147.824 4.213.224,40 
6.ΟΛΠ             7.010  61.688  

74.866,80 
7.ΟΠΑΠ           96.320  2.325.164 645.344,00 
8.EUROBANK 
  PROPERTIES 

          34.946  545.157 139.784,00 
 

9.ΤΑΧ/ΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

        156.708  1.269.335         125.366,40 
 

                                                               Σύνολο(β)42.068.397,00
                                                                  Αξία σε τρέχουσες τιμές  

 ΕΥΡΩ 

 
Συνολική Αξία Μετοχών(α+β): …62.371.793,00... ΕΥΡΩ 
    
3.Μερίδα Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
α)Σταθερού Εισοδήματος 

 
ΜΗΔΕΝ 
 
 



α)Λοιπά 
α.α. Ονομασία Θεματοφύλακας 

 
 
ΜERIDIA 

Αξία Κτήςεως 
(ΕΥΡΩ) 

Αξία σε 
Τρέχουςες 
Τιμές (ΕΥΡΩ) 

1 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

8.900.758,041 11.248.772,08 4.855.363,00 

                                                           Σύνολο(β) 4.855.363,00     
Συνολική Αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων(α+β)4.855.363,00 ΕΥΡΩ  
 
 
4.Λοιπές Επενδύσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις   ανωτέρω 

κατηγορίες 
 
(Εκτός από Τίτλους Σταθερού εισοδήματος για τους οποίους υπάρχει    
ξεχωριστή κατηγορία πιο κάτω ) 
 
ΜΗΔΕΝ  
 
 
 
5.Επενδύσεις σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος 

 
Α/Α 

 
Είδος 

Εκδότης/ 
Έκδοση 

 
Λήξη 

 
Θεματοφύλακας 

Αξία σε 
ονομαστικές 
Τιμές (ΕΥΡΩ) 

1 ΟΜΟΛΟΓΟ 
GR 
0138001/673 

7.3.2005 
κουπόνι 
4,5% 

20.9.2037 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
100,482 

ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΕΛΛΑΔΟΣ 

10.000.000,00 

2 ΟΜΟΛΟΓΟ 
GR 
0128002/590 

11.1.1999 
 
κουπόνι 
6,5% 

11.1.2014 
ΤΙΜΗ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
102,68 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

14.673.514,31 

3 ΟΜΟΛΟΓΟ 
GR 
0133001/140 

22.10.1999 
 
κουπόνι 
6,5% 

22.10.2019 
ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
101,7 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

72.868.672,05 

4 ΟΜΟΛΟΓΟ 
GR 
0133004177 

10.11.2009 
 
κουπόνι 
5,3% 

20.03.2026 
ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 99,122 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

40.000.000,00 

5 ΟΜΟΛΟΓΟ  
GR 
0114023485 

2.02.2010 
 
κουπόνι 
6,1% 

20.08.2015 
ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 97,5 

ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΕΛΛΑΔΟΣ 

20.000.000,00 

 
                                                                    Σύνολο 157.542.186,00 
                                                                 Αξία σε τρέχουσες τιμές 



Συνολική Αξία Επενδύσεων σε Τίτλους Σταθερού εισοδήματος: 
157.542.186,00€ 

 
Συνολική Αξία Επενδύσεων (1+2+3+4+5):..253.278.518,00.. ΕΥΡΩ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ι +ΙΙ ):  …3.931.402.692,00.. ΕΥΡΩ 
 
Το σύνολο της περιουσίας ανέρχεται σε 3.930.904.208€  

 
(Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων θα γίνει προσεχώς γενικά σε όλα τα 
ακίνητα, αλλά και μετά την αποπεράτωση του νέου κτιρίου του ΤΣΜΕΔΕ στην 
Πλ. Κλαυθμώνος) 

 
 Την 9/3/2012 τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ταμείου φαίνονται 

παρακάτω. 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 9/3/2012 

Ονομαστική 
Αξία 

12/3/2012 
Τρέχουσα Αξία  

12/3/2012 

Τρέχουσα 
Αξία  

30/3/2012 
ΚΣ 250651-7 2.801.229.232,00 1.601.873.237,00 856.633.959,00 782.540.919,17 
ΤΥΜΕΔΕ 
250980-0 30.251.798,00 17.299.386,00 9.251.195,00 8.757.958,05 
ΕΠΙΚ/ΚΟ 
250115111 238.280.826,00 136.260.065,00 72.867.813,00 68.982.790,19 
ΠΡΟΝΟΙΑ 
250115127 225.702.827,00 129.067.380,00 69.021.379,00 65.341.433,49 
ΣΥΝΟΛΑ 3.295.464.683,00 1.884.500.068,00 1.007.774.346,00 925.623.100,90 

 
 
 
 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προθεσμιακές καταθέσεις που κάναμε 

απ’ ευθείας σε Τράπεζες έχουν παραμείνει σταθερές (χωρίς κούρεμα) και 
ανεβάζουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα. 

 
 Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και στο ΤΠΕΔΕ, όπου μετά την εφαρμογή 

του PSI, η περιουσία του διαμορφώνονται στα 60 εκατ. € περίπου. Ήδη 
συντάσσεται αναλογιστική μελέτη για να δούμε ή να αποφασίσουμε τις 
επόμενες κινήσεις. Επίσης έχει διαμορφωθεί κείμενο νομοθετικής 
τροποποίησης για την διευκόλυνση απονομής του Εφάπαξ βοηθήματος  
και τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού για την ενσωμάτωση του 
ΤΠΕΔΕ στο ΤΣΜΕΔΕ σαν ξεχωριστή διεύθυνση με ενοποίηση του 
λογιστηρίου του και ξεχωριστό προϋπολογισμό 

 
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ 
 

Είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη στο ΤΣΜΕΔΕ το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) διαχείρισης και καταβολής νοσηλίων. 
 
 



Αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος είναι: 
1. Εξοικονόμηση χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων. 
2. Άμεση εξόφληση νοσηλίων των ασφαλισμένων μέσω των τραπεζικών 

τους λογαριασμών. 
3. Στο κεντρικό κατάστημα: 
α. Μείωση του χρόνου αναμονής των ασφαλισμένων κατά 35%. 
β. Βελτίωση πληρωμών νοσηλίων κατά 5% και καταχωρίσεων νοσηλίων 
κατά 7% από την αρχή του έτους. 
Η όποια καθυστέρηση στην πληρωμή των φαρμάκων οφείλεται στη 
μακρόχρονη άρνηση των φαρμακοποιών στην εκτέλεση των συνταγών, 
παρά μόνον μετρητοίς από τον ασφαλισμένο. Η κατάσταση αυτή 
ομαλοποιείται. 
4. Στα περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα η κατάσταση έχει 

βελτιωθεί 100%, σύμφωνα με τα δελτία αξιολόγησης του συστήματος 
που έχουμε πάρει. 

5. Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με e mail για την κατάθεση των 
χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό. 

6. Στατιστικός έλεγχος της εικόνας του ασφαλισμένου και εξαγωγή 
συγκεντρωτικών στοιχείων προς επεξεργασία και σχεδιασμό-βελτίωση 
της πολιτικής εφαρμογής. 
Επίσης το Ε.Τ.Α.Α. στα πλαίσια του εξορθολογισμού των δαπανών σε 
κάθε επίπεδο, εφαρμόζει από 19-3-2012 το σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης, το οποίο: 
1. Παρέχει τη δυνατότητα στη Διοίκηση και στους Τομείς Υγείας, 

πλήρους ελέγχου σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη. 
2. Συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και την απαλλαγή των 

ασφαλισμένων  και συνταξιούχων του ΕΤΑΑ από κάθε επιπλέον 
ταλαιπωρία, καθώς δεν θα απαιτείται έλεγχος και έγκριση για 
συνταγές ποσού μεγαλύτερου των 150 ευρώ. 

3. Παρέχει τη δυνατότητα στους Τομείς Υγείας του ΕΤΑΑ για ταχύτερη 
πληρωμή των οφειλομένων προς όλους του Φαρμακευτικούς 
Συλλόγους. ‘ 

4. Η συνταγογράφηση καθίσταται απόλυτα ελέγξιμη από τις 
Υπηρεσίες του Ταμείου με άμεση πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες των αρχείων εφαρμογής (Ιατρών, Φαρμακοποιών, 
φαρμάκων, συνταγών κλπ.) 

5. Είναι υποχρεωτική για όλους τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς που 
επιθυμούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. 
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Μετά από τρίχρονη προσπάθεια για την έγκριση του Υπουργείου 
και τη δημοσίευση του Ν. 4075/11-4-2012 προχωράμε στην 
υλοποίηση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής με εκτύπωση 
του παραστατικού από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. 
-Ο Μηχανικός αιτείται κάποιο «έγγραφο» μέσω Internet. 
-Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ): 
α. Δημιουργεί το «έγγραφο». 



β. Το κρυπτογραφεί χρησιμοποιώντας ιδιωτικό κλειδί του ΤΣΜΕΔΕ 
(που παρελήφθη από Διαπιστωμένο Φορέα Πιστοποίησης 
Ψηφιακών Υπογραφών)  και 
γ. Το αποστέλλει στο Μηχανικό 
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς 
τους συναδέλφους, ευελπιστούμε ότι θα ελαχιστοποιηθεί η 
προσέλευση και αναμονή στα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ για την 
παροχή οποιουδήποτε εγγράφου (ασφαλιστικής ενημερότητας 
κλπ).  

  
 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση για θέματα που 
αφορούν ΤΣΜΕΔΕ – ΤΠΕΔΕ είμαστε στη διάθεση των οργάνων των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων. 
 
 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΔΕ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 

 
 
 
              Θ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       Ξ. Β. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ  


	Β)Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος

