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(βάσει των διατάξεων του Α.Ν. 559/1937 και του Π.Δ. 205/1998, όπως ισχύει) 
 
Παράγραφος 1.  Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών Καταστάσεων. 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.  
 

Α. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων 

οικονομικών Καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 

παραγράφου Β του άρθρου αυτού. 
 

Δεν έγινε 

 
Β. Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής 

εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». 

 
Στον Iσολογισμό του 2012, τιμή κτήσεως, σωρευμένες αποσβέσεις 

και τελική αναπόσβεστη  αξία 0,02 €, εκ παραδρομής, παρουσιάστηκε στον 
λογαριασμό του Παγίου Ενεργητικού  «Λοιπές Aσώματες Aκινητοποιήσεις», αντί 
του ορθού λογαριασμού των Εξόδων Εγκαταστάσεως «Λοιπά Έξοδα 

Εγκαταστάσεως», μια και αφορά δαπάνες αναδιοργάνωσης (λογισμικό). Στον 
Ισολογισμό του 2013 παρουσιάστηκε, στον σωστό λογαριασμό για την 

ομοιόμορφη εμφάνιση και σύγκριση με τα ανάλογα κονδύλια της Χρήσεως 2013. 
 

Τα κονδύλια των λογαριασμών «Απαιτήσεις Από Πώληση Αγαθών Και 

Υπηρεσιών» και «Απαιτήσεις Από Κοινωνικούς Πόρους, Επιχορηγήσεις», που 
είχαν εμφανιστεί ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις του 2012, έχουν 
συμπτυχθεί στον λογαριασμό «Απαιτήσεις Από Κοινωνικούς Πόρους, 

Επιχορηγήσεις» στις οικονομικές Καταστάσεις του 2013, όπως αναφέρεται στο 
Π.Δ. 205/1998. 

 
Το άρθρο 77 του Ν. 4146/18-04-2013, επέτρεψε να προκαταβάλλεται το 
πλεόνασμα της Χρήσεως, έπειτα από τριμηνιαίο υπολογισμό, ασχέτως των 

σωρευμένων αποτελεσμάτων (ζημιών), με την μόνη προϋπόθεση του σχηματισμού 
Ταμειακού Ειδικού Αποθεματικού ίσου με το 20% των εσόδων ή ελάχιστου ποσού 

20.000.000,00 € ετησίως, με πρώτη εφαρμογή από 01-07-2012. Το Ταμείο μας 
εφάρμοσε τις διατάξεις του νόμου, αλλά στο θέμα της εμφάνισης στις οικονομικές 
Καταστάσεις του 2012, το «προμέρισμα» δεν απεικονίστηκε στο Πίνακα Διάθεσης 

ως «Διανεμηθέν», αλλά ως «παροχή», που επιβάρυνε το Αποτέλεσμα της Χρήσεως, 
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επειδή ήδη είχε παρέλθει ένα εξάμηνο της Χρήσεως. Αυτό όμως, αφορά μόνο την 
εμφάνιση των οικονομικών Καταστάσεων και όχι την ουσία του νόμου, ο οποίος  

-εφαρμόστηκε με ακρίβεια. Το 2013 το «προμέρισμα» έχει εμφανισθεί ως 
«Διανεμηθέν» στον Πίνακα Διάθεσης, γι΄ αυτό και διαφέρει ο Πίνακας των 
Χρήσεων 2012 - 2013 ως προς το κονδύλι αυτό. 

 
Γ. Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
Δ. Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με 

αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

 
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
Ε. Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής. 
 

Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών. 

 
ΣΤ. Ισοτιμία δραχμής – ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές 

Καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ευρώ. 
 

Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν μόνο σε ευρώ. 

 
Παράγραφος 2.  Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. 

 
Α. Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού 

των Αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

 
Το 2011 έγινε προσπάθεια σύνταξης του προβλεπόμενου, από το 

Π.Δ. 205/1998, Μητρώου Παγίων για πρώτη φορά. Επετεύχθη προσέγγιση της 

αντικειμενικής αξίας των γηπέδων και κτηρίων του Ταμείου, όμως, όπως σωστά 
ανέφερε και η συμβολαιογράφος που ασχολήθηκε με την σύνταξη των φύλλων 

υπολογισμού, δεν έγινε ο σωστός διαχωρισμός της ενσωματωμένης αξίας των 
γηπέδων από τα αντίστοιχα κτήρια. Αυτό οφείλετε, στην έλλειψη κάποιας 
επίσημης κατανομής ποσοστών του γηπέδου σε κάθε όροφο των αντίστοιχων 

κτηρίων του γηπέδου από κάποιον μηχανικό, αφού πρώτα θα επιχειρούσε μια 
νέα καταγραφή των τ.μ. κάθε ιδιοκτησίας. 

 
Ήδη η καταγραφή έχει τελειώσει και τα σχέδια παραδόθηκαν στην 

συμβολαιογράφο κ. Σκρέκη την Τρίτη 03-06-2014, μια και η προηγούμενη 

συμβολαιογράφος κ. Πασπαράκη δήλωσε, εγγράφως, αδυναμία σύνταξης των 
φύλλων λόγω φόρτου εργασίας. Την Παρασκευή 20-06-2014, παραδόθηκαν τα 
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νέα φύλλα υπολογισμού από την κ. Σκρέκη στις Οικονομικές Υπηρεσίες του 
Ταμείου μας. Διαπιστώθηκαν κάποιες διαφορές με τα προηγούμενα φύλλα, αλλά 

το παράδοξο σχετικά με την εμφάνιση της αξίας του Μεγάρου του ΜΤΣ παρέμεινε. 
Ο βασικός λόγος που ζητήθηκε ο εκ νέου υπολογισμός των ακινήτων ήταν, όπως 
έχουν αναφέρει και οι οικονομικοί Επιθεωρητές, να αντιμετωπιστεί το παράδοξο 

φαινόμενο ότι, η αξία μόνο του οικοπέδου που είναι χτισμένο το Μέγαρο είναι 
μεγαλύτερη από την συνολική αξία του κτηρίου του Μεγάρου, που στη 

πραγματικότητα εμπεριέχει και την αξία του γηπέδου, με αποτέλεσμα το κτήριο 
να εμφανίζεται στις οικονομικές Καταστάσεις με αξία ενός λεπτού. Δηλαδή, η αξία 
του γηπέδου υπολογίστηκε στα 390 εκ ευρώ και η αξία του κτηρίου που 

περιλαμβάνει και το γήπεδο είναι 320 εκ ευρώ. Σε επικοινωνία μας με το 
Υπουργείο Οικονομικών μας εξηγήθηκε ότι, τα φύλλα υπολογισμού έχουν 
σχεδιαστεί για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και μόνο και όχι για διαχωρισμό αξίας 

γηπέδου από κτήριο. Μας ανέφεραν ότι, το πρόβλημα είναι γνωστό και συναντάτε 
σε ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν παλιά κτήρια στο κέντρο της Αθήνας. Κι 

αυτό γιατί, ενώ τα κτήρια είναι παλαιά και η αξία τους μειώνεται κατά τον 
υπολογισμό της αξίας τους, με την εφαρμογή μειωτικών συντελεστών, η αξία του 
γηπέδου που είναι, λόγω θέσης του ακινήτου πολύ υψηλή, παραμένει 

αναλλοίωτη. Επίσης αναφέρθηκε ότι, ο τρόπος υπολογισμού που εφαρμόσαμε 
είναι σωστός και σε ερώτηση για γραπτή απάντηση, μας παρέπεμψαν στις οδηγίες 
της ΠΟΛ 1094/14-06-2010, σελίδα 20. Επομένως, θα επιλεγεί ή η συνδρομή 

ενός εκτιμητή, για την απεικόνιση του ακινήτου στην εύλογη αξία, ή η 
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή και τα δύο μαζί. 

Επειδή, η πράξη σύστασης είναι αρκετά δαπανηρή, πρέπει να διασφαλιστούμε 
ότι θα προκύψει σωστός υπολογισμός, γιατί η σωστή κατανομή ποσοστών 
συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας, που θα προκύψει 

από τον μηχανικό, θα έχει να αντιμετωπίσει τον καταμερισμό 390 εκ ευρώ 
γηπέδου σε 320 εκ ευρώ κτηρίου, αφού ο τρόπος υπολογισμού των φύλλων δεν 

αλλάζει. Επειδή το πρόβλημα είναι σύνθετο, δεν τροποποιήθηκε το Μητρώο 
Παγίων, μέχρι να διασφαλιστούμε ότι η απόφαση για τη διενέργεια κάποιας 
πράξης θα οδηγήσει στην σωστή αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης του 

Ταμείου μας, που αποτελεί άλλωστε και επιθυμία όλων μας. 
 

Στη Χρήση που ολοκληρώθηκε οριστικοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις 

των οικονομικών Επιθεωρητών, που αναφέρονται στο Φύλλο Ελέγχου της 10-10- 
2013, για τα ακίνητα της οδού Σταδίου 65 και Παπάγου, καθώς και η αναλυτική 

εμφάνιση γηπέδων – κτηρίων στο Λογιστικό Σχέδιο. 
 
Για τον υπολογισμό των Αποσβέσεων της Χρήσεως 

χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης που προβλέπει ο Ν. 4110/2013. 
 

Αγοραπωλησίες τίτλων δεν έγιναν, εκτός από την αποδοχή της 
δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της Γενικής, με αποτέλεσμα η τιμή κτήσεως 
των βιβλίων να μηδενιστεί συμψηφίζοντας και σωρευμένες προβλέψεις 

υποτίμησης 89.917.637,98 €. 
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Στους τίτλους πάγιας επένδυσης προέκυψε θετική πρόβλεψη κατά 
936.747,78 €, λόγω τους αύξησης τους τιμής των τίτλων. Το ποσό αυτό 

μεταφέρθηκε σε λογαριασμό Αποθεματικού, για συμψηφισμό μελλοντικών 
ζημιών, με ισόποση αναστροφή των σωρευμένων προβλέψεων των τίτλων, το οποίο 
τώρα παρουσιάζει υπόλοιπο σωρευμένης πρόβλεψης ύψους 9.781.976,52 €. 

 
Το αποτέλεσμα της πρόβλεψης για την αποτίμηση των μερίδων του 

Κοινού Κεφαλαίου του άρθρου 15 (παράγραφος 11), του Ν. 2469/1997 που 
παρακολουθούνται μέσω του λογαριασμού «Χρεόγραφα» και  τηρούνται στην 
Τράπεζα τους Ελλάδος, προέκυψε και αυτό θετικό κατά 2.577.371,37 €, 

ακολουθώντας τις ανοδικές τιμές των κρατικών Ομολόγων. Το ποσό αυτό 
αντιμετωπίστηκε ως και το άνω της πρόβλεψης των τίτλων πάγιας επένδυσης, με 
την διαφορά ότι, λόγω της περσυνής μείωσης τους τιμής τους μερίδας λόγω PSI, 

η πρόβλεψη έχει προκύψει θετική και επαυξάνει την τιμή κτήσεως κατά 
1.713.273,18 €. 

 
Αποθέματα για το ΜΤΣ αποτελούν τα Παράβολα, τα οποία 

απογράφηκαν την 31-12-2013 (σύστημα περιοδικής απογραφής), αποτιμήθηκαν 

σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου και  για τα οποία δεν 
έγινε καμία πρόβλεψη απαξίωσης ή και υποτίμησης. 
 

Β. Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων 
σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

 
Δεν υπάρχουν.  

 

Γ. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. 
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 

 
Ακολουθήθηκαν αναγκαστικά μέθοδοι, που αναλύονται στο εδάφιο Α. 

 

Δ. Αλλαγή υπολογισμού τους τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής 
των Αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. 

 

 
Ακολουθήθηκαν αναγκαστικά μέθοδοι, που αναλύονται στο εδάφιο Α. 
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Ε. Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ τους αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι 
αξιόλογη. 

 
Οι διαφορές για τους τίτλους πάγιας επένδυσης και Χρεογράφων 

είναι σημαντικές και αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο Α.  

 
Διαφορά από την αποτίμηση των Αποθεμάτων δεν υφίσταται.  
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ΣΤ. Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη Χρήση, με βάση 
ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». 
 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής νόμου για αναπροσαρμογή 

αξίας ακινήτων κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης Χρήσεως. 
 

Παράγραφος 3.  Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 

Α. Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 

αποσβέσεως). 
 

Παρατίθεται Πίνακας Παγίων της 31-12-2013. 

 
Β. Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών 

που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την 
αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιημένων 
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

 
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. 

 

Γ. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. 

 
Δεν προέκυψε λόγος σχηματισμού. 

 

Δ. Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων 
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη Χρήση.  

 
Στο λογαριασμό «Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως», τα κονδύλια της 

τιμής κτήσεως 342.456,94 €, των σωρευμένων αποσβέσεων 276.343,05 € και της 

απομένουσας αναπόσβεστης αξίας 66.113,89 €, αποτελούν αποκλειστικά 
λογισμικά προγράμματα υποστήριξης των υπηρεσιών του Ταμείου. 
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Ε. Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα Ερευνών Και 

Αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις Και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» και 

«Υπεραξία Επιχείρησης (GOODWILL)».  
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
Παράγραφος 4.  Συμμετοχές. 
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Α. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 
μεγαλύτερο από 10%. 

 
Δεν υπάρχουν. 

 

Β. Συμμετοχές του Ταμείου στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. 
Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα 

ευθυνόμενοι εταίροι). 
 

Δεν υπάρχουν. 

 
Γ. Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου.  

 
Δεν συντάσσονται. 

 
Παράγραφος 5.  Αποθέματα 
 

Α. Αποτίμηση Αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση. 
 

Β. Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού 
και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 

Αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2, εδάφιο 2. 
 

Παράγραφος 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Α. Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο: 

Αριθμός  Ονομαστική Αξία   Συνολική Αξία 
 

Δεν έχουν εκδοθεί μετοχές κατά τον σχηματισμό του Κεφαλαίου του 

Ταμείου. 
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Β. Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη Χρήση για αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 
 

Δεν εκδόθηκαν. Το Κεφάλαιο του ΜΤΣ μειώθηκε κατά 1.694.214,82 €, 
μετά τις διορθωτικές εγγραφές, που υποδείχθηκαν από τους οικονομικούς 
Επιθεωρητές, σύμφωνα με το Φύλλο Ελέγχου του Μητρώου Παγίων της 10-10-

2013. 
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Γ. Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς δικαιώματα. 
 

Δεν εκδόθηκαν. 
 

Δ. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα Χρήση. 

 
Δεν αποκτήθηκαν. 

 
Παράγραφος 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

Α. Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές Προβλέψεις», αν το ποσό του 
είναι σημαντικό. 
 

Ποσό 158.000,00 € αφορά σωρευμένη υποχρέωση καταβολής ΒΟΕΑ 
έως 31-12-2012, 4.676.695,13 € αφορά την σωρευμένη υποχρέωση καταβολής 

ΒΟΕΑ του 2013, 140.000,00 € αφορά την σωρευμένη υποχρέωση καταβολής ΒΘ 
έως 31-12-2012, 1.252.751,37 € αφορά την αντίστοιχη υποχρέωση του 2013,  
καθώς και 2.850.000 € και 292.000,00 € που αφορούν υποχρεώσεις από 

θεμελιωμένα δικαιώματα ΒΟΕΑ και ΒΘ, που θα πληρωθούν το 2014, σύμφωνα 
με ενημερωτικό έγγραφο του Τμήματος Παροχών της 11-03-2014. 
 

Β. Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 
εμφανίζονται στους λογαριασμούς Τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών 

μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 

Δεν υπάρχουν. 

 
Γ. Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων 
Χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 

Ο φορολογικός έλεγχος, από την Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων για 
τις περιόδους 2000 - 2010, ολοκληρώθηκε και κοινοποιήθηκε το Φύλλο 
Ελέγχου. Από αυτό προκύπτουν διαφορές φορολογικού ελέγχου 1.222.886,69 € 

και διενεργήθηκε η ανάλογη πρόβλεψη. Το ανωτέρω ποσό ήδη έχει εξοφληθεί. 
Επομένως το Ταμείο μας έχει περαιώσει οριστικά μέχρι και το έτος 2010. Για τα 

φορολογικά αποτελέσματα των Χρήσεων 2011 - 2013, το ΜΤΣ δεν μπορεί να 
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα 
καταλογιστούν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 

Δ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 

Δάνειο από ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, υπολοίπου προς αποπληρωμή την 31-

12-2013, ύψους 1.566.000,00.€ Δάνειο Υπουργείου Οικονομικών υπολοίπου 
προς αποπληρωμή την 31-12-2013, ύψους 153.696.820,56 €. 
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Ε. Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

 
Το δάνειο της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καλύπτεται από δεσμευμένο 

λογαριασμό μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997 που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος υπολοίπου κατά την 31-12-2013, ονομαστικής αξίας 
3.121.355,12 € και τρέχουσας 2.430.539,65 €. 

 
Παράγραφος 8.  Μεταβατικοί Λογαριασμοί. 
 

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα 
Χρήσεως Εισπρακτέα» και «Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα». 
 

  Ποσό 2.348.553,92 € του λογαριασμού «Έσοδα Χρήσεως 
Εισπρακτέα» αφορά έσοδα από πόρους που αφορούν το 2013 και εισπράχθηκαν 

το 2014 και ποσό 289.449,22 € που έχει καταχωρισθεί στο λογαριασμό «Έσοδα 
Χρήσεως Εισπρακτέα Κεφαλαίων» αποτελεί εισπρακτέα πρόσοδο Β΄ εξαμήνου, 
από δύο λογαριασμούς μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν. 2469/1997, που 

τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο πιστώθηκε την 02-01-2014. 
 
Παράγραφος 9.  Λογαριασμοί Τάξεως 

 
  Ανάλυση των λογαριασμών Τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παραγράφου 10. 
 

Στο ζεύγος λογαριασμών 01-05 «Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία» και 

«Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων» αντίστοιχα, παρακολουθείται η 
διαχείριση των Κληροδοτημάτων Γρυπάρη – Δαμιανοπούλου, για την οποία 

διαχείριση είναι υπεύθυνο το ΜΤΣ. 
 
Παράγραφος 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. 

 
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από το 

Ταμείο. 

 
Οι χορηγηθείσες από το ΜΤΣ έχουν αναφερθεί στην παράγραφο 7 

εδάφιο Ε (Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες). 
 
Παράγραφος 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

 
Α. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως του Ταμείου. 

 
Μισθός Προέδρου ΔΣ/ΜΤΣ         17.927,70 € 

 

Αποζημίωση μελών ΔΣ/ΜΤΣ           2.911,65 € 
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Β. Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα 
σε αποχωρήσαντα στην παρούσα Χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και 

διευθύνσεως της εταιρείας. 
 

Δεν υπάρχουν. 

 
Γ. Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη 

διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). 
 

Δεν υπάρχουν. 

 
Παράγραφος 12. Αποτελέσματα Χρήσεως.  
 

Α. Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές. 

 
1. Έσοδα ασφαλιστικών εισφορών:         107.025.335,24 € 

 

2. Έσοδα από φόρους, κοινωνικούς πόρους,  
τέλη και δικαιωμάτων:                       23.918.393,68 € 
 

3. Επιχορηγήσεις & διάφορα Έσοδα πωλήσεων:      25.000,00 € 
 

4. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών:           22.068.768,97 € 
 

5. Έσοδα Κεφαλαίων:      1.146.644,53 € 

 
Σύνολο            154.184.142,42 € 

 
Β. Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται 

ότι στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) Προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο 
μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό Προσωπικό» οι 
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 

 
1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα:    27 

 
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

 

α. Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα:  27 
 

β. Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα:     0 
 

Σύνολο ατόμων:                27 

 
3. Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού 
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α. Μισθοί:         533.388,07 € 

 
β. Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις:   10.194,64 € 

 

Σύνολο                   543.582,71 € 
 

Γ. Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων Εξόδων και Εσόδων (δηλαδή 
των λογαριασμών «Έκτακτα Και Ανόργανα Έξοδα» και «Έκτακτα Και Ανόργανα 
Έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες Ζημίες» και «Έκτακτα Κέρδη» 

είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παράγραφος 1-ιγ 
παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 
του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). 

 
Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων Εξόδων - Εσόδων: 

 
1. «Φορολογικά Πρόστιμα Και Προσαυξήσεις» 2.050,12 € 

 

2. «Λοιπά Έκτακτα Και Ανόργανα Έξοδα» 174.829,56 €, 
που αφορά διάφορες απαιτήσεις οι οποίες είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, όπως, 
απαίτηση επιστροφής καταβληθέντος φόρου μερισμάτων αποβιωσάντων από 

Δ.Ο.Υ., απαιτήσεις είσπραξης καταβληθέντων κοινοχρήστων εξόδων από μισθωτές 
από έχουν αποχωρήσει κατά το μέρος που τους αναλογεί κ.λ.π. 

 
3. «Διάφορα Έκτακτα Έσοδα» 179.937.774,89 €, που 

αφορά το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης 179.268.000,00 € για την πληρωμή 

των ληξιπροθέσμων ΒΟΕΑ και ΒΘ, καθώς και τα μη διασταυρωθέντα Έσοδα από 
ΚΛΜ παρελθόντων ετών. 

 
4. «Λοιπά Έκτακτα Και Ανόργανα Έσοδα» 414.092,47 €, 

που αφορά υποχρεώσεις που δεν υφίστανται την 31-12-2013, όπως υποχρεώσεις 

σε ΔΕΚΟ (αντιλογισμός εν μέρει των «Λοιπών Εκτάκτων Και Ανόργανων Εξόδων»), 
διαφορές μισθοδοσίας κ.λ.π.  
 

Δ. Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων», 
«Έσοδα Από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων» και «Έξοδα Προηγουμένων 

Χρήσεων». 
 

Το κονδύλι του λογαριασμού «Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων», 

αναλύεται ως εξής: ποσό 659.760,34 € του λογαριασμού «Έσοδα Από Εκμίσθωση 
Ακίνητης Περιουσίας», αφορά είσπραξη ενοικίων προηγουμένων Χρήσεων μέσω 

του Τ.Π.Δ., (αφορά μισθώματα του κτηρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη 3) και 
ποσό 2.689.475,35 € του λογαριασμού «Λοιπά Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων», 
αφορά κατά το μέρος των 1.950.000,00 € απαιτήσεις από το Υπουργείο Υγείας, 

για καταβολές από το ΜΤΣ συντάξεων πρώην υπαλλήλων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., 
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σύμφωνα με την επιστολή του Προέδρου που εστάλη στο Υπουργείο και το 
υπόλοιπο διαγραφές μερισματούχων, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα πινάκια. 

 
Το κονδύλι του λογαριασμού «Έσοδα Από Προβλέψεις 

Προηγουμένων Χρήσεων» 169.631.524,05 €, αφορά την αντιστροφή της 

σχηματισμένης πρόβλεψης για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ταμείου για 
ΒΟΕΑ και ΒΘ, η οποία αντιλογίζει την καταβολή αυτών μέσω του λογαριασμού 

«Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων». 
 

Το κονδύλι του λογαριασμού «Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων», 

περιλαμβάνει «Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων» 167.764.971,43 €, που 
αναφέρει η προηγούμενη παράγραφος και 244.030,54 € «Τέλη Προηγούμενων 
Χρήσεων», που αφορά την απόδοση στα ΜΤΑ και ΜΤΝ της δικαιούμενης 

αναλογίας τους από έσοδα ενσήμων του 2011, σύμφωνα με την επιστολή της 
ποσοστιαίας διανομής αυτών του ΓΕΣ. 

 
Ε. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά. 

 
Το Ειδικό Αποθεματικό που ορίζει η ειδική διάταξη του άρθρου 77 

του Ν. 4146/18-04-2013 κρατήθηκε, το ύψος του ανήλθε σε 30.836.828,46 € 

(το 20% των εσόδων εκμεταλλεύσεως) και έτσι το Ταμείο, νομίμως, απέδωσε στους 
δικαιούχους μέρισμα  ύψους 95.137.563,66 €, παρά την σωρευμένη ζημία από 

προηγούμενα έτη. Η σωρευμένη ζημία μειώθηκε από 373.497.959,46 € σε 
193.240.640,36 €, λόγω της έκτακτης επιχορήγησης € 179.268.000,00, αλλά 
και της ήδη σχηματισμένης πρόβλεψης, η οποία αντιλόγησε την καταβολή των 

ΒΟΕΑ και ΒΘ, με αποτέλεσμα το ποσό της επιχορήγησης να κατευθυνθεί 
ολόκληρο σε μείωση των σωρευμένων ζημιών.  

 
ΣΤ. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την 

επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων 

και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της 
χρηματοοικονομικής θέσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας. 
 

Σε συνέχεια της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει το εξής 
ευχάριστο, ότι το Ταμείο, αποκλειστικά σε ετήσια βάση σύμφωνα με την αρχή του 

δεδουλευμένου και έπειτα από την απαλλαγή του βάρους των ληξιπροθέσμων, 
είναι πλεονασματικό. Τα έσοδά του κυμαίνονται λίγο πάνω από τα 150 εκ ευρώ 
από τα οποία 107 εκ ευρώ είναι εισφορές, 23 εκ ευρώ πόροι και 20 εκ ευρώ άλλα 

Έσοδα (μισθώματα, παραχώρηση διαχείρισης ακινήτων κ.λ.π.). Τα Έξοδά του  
είναι γύρω στα 30 εκ ευρώ από τα οποία 17 εκ ευρώ ΒΟΕΑ και ΒΘ, 7 εκ ευρώ 

συντάξεις 643 χιλ ευρώ μισθοδοσία προσωπικού, 700 χιλ ευρώ τόκοι, 1 εκ ευρώ 
Αποσβέσεις κ.λ.π. Το ετήσιο πλεόνασμα που απομένει είναι 120 εκ ευρώ, 
περίπου, από το οποίο κρατείται το Ειδικό Αποθεματικό των περίπου 30 εκ ευρώ 

και το υπόλοιπο των 90 εκ ευρώ μπορεί να διανεμηθεί. Από την ταμειακή μεριά, 
υπάρχει το όφελος των Αποσβέσεων, αλλά υπάρχουν και οι εκροές προς 
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Υπουργείο Οικονομικών και ΕΚΟΕΜΣ. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα, 
μπορούν να διανεμηθούν, με σχετική ασφάλεια γύρω στα 80 εκ. ετησίως, και η 

διαφορά των λογιστικών – ταμειακών αποτελεσμάτων να οδηγηθεί προς περαιτέρω 
μείωση των σωρευμένων ζημιών, ώστε το Μ.Τ.Σ. με την επαναφορά του παλιού 
καθεστώτος διανομής (ο Ν. 4146/2013 σταματά να ισχύει την 31/12/2016), 

απαλλαγμένο από ζημίες, να μπορέσει να διανείμει ως μέρισμα αυτό που 
προβλέπει το Καταστατικό του. 

 
Τον Απρίλιο του 2013, κατά την εγγραφή της συνολικής δέσμευσης 

σε ορισμένους λογαριασμούς δαπανών του Δημοσίου Λογιστικού Κυκλώματος, 

σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου, εκ παραδρομής, έγιναν και αντίστοιχες 
εγγραφές στο Κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής, οι προβλέψεις του 
Προϋπολογισμού, η οποία και δεν προβλέπεται. Η αναντιστοιχία αυτή, σε 

ορισμένους λογαριασμούς της Ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ. αποκαταστάθηκε, με 
εγγραφές προσαρμογής την 31-12-2013. Με τις εγγραφές αυτές προσαρμογής, 

αποκαταστάθηκαν, οι όποιες αστοχίες παρουσιάστηκαν, μεταξύ των λογαριασμών 
της Ομάδας 6 και των αντίστοιχων λογαριασμών υποχρέωσης (λογαριασμός 53), 
με τα πραγματικά ποσά δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν την 

Χρήση. Οι εγγραφές προσαρμογής πραγματοποιήθηκαν, αφού πρώτα 
διασφαλίστηκε, ότι οι αστοχίες που παρουσιάστηκαν, σε αντιπαραβολή με το 
αντίγραφο λογαριασμού της Τράπεζας πληρώθηκαν, ή, αντίστοιχα, δεν 

πληρώθηκαν, γιατί δεν οφείλονταν, επειδή η πρόβλεψη είχε εγγράψει ως 
υποχρέωση μεγαλύτερο ποσό του πραγματοποιηθέντος. Η μεγαλύτερη αστοχία 

προέκυψε στη δαπάνη πληρωμής των ΒΟΕΑ και ΒΘ, περίπου 1,3 εκ ευρώ, η 
οποία, αφού διασφαλίστηκε ότι όντως πληρώθηκε, όπως αναφέρεται 
προηγουμένως, με τακτοποιητική εγγραφή επιβάρυνε το Αποτέλεσμα της 

Χρήσεως και αποκατέστησε και την συμφωνία με τα ποσό πληρωμών ΒΟΕΑ και 
ΒΘ, που είχε καταχωρημένο η Διεύθυνση Παροχών. Έγινε σύσταση στο 

Λογιστήριο, να προσέξει και να μην πραγματοποιήσει ξανά εγγραφή συνολικής 
δέσμευσης στο Κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. 
 

Έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα σύνταξης αναλογιστικής μελέτης. 
Ήδη έχει δρομολογηθεί και η ολοκλήρωση της οποίας θα μας οδηγήσει στον 
σωστό υπολογισμό και διενέργεια προβλέψεων, για τις μελλοντικές υποχρεώσεις 

ΒΟΕΑ και ΒΘ, προστατεύοντας το Ταμείο από τη δημιουργία νέων 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 
Επισημαίνεται η ριζική αναδιοργάνωση του Τμήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των ενεργειών των 

Τμημάτων του Ταμείου και την εφαρμογή των κατάλληλων ασφαλιστικών 
δικλείδων, ώστε να διασφαλιστεί η όλη λειτουργία του ΜΤΣ. 


