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                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΔΥ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,ες 
 
Συνεχίζοντας  την ενημέρωσή σας για την οικονομική κατάσταση των 

ασφαλιστικών μας ταμείων σας δίνουμε  στοιχεία από το ΤΕΑΔΥ, όπως αυτά 
αναφέρονται  στη απάντηση που έδωσε η διοίκηση του ταμείου αυτού  στην ΟΛΜΕ. 

Σύμφωνα λοιπόν  με τον πρόεδρο του ΤΕΑΔΥ κ.Ανδρέα Κιντή. 
«α. Δεν υφίσταται  στην παρούσα φάση ζήτημα χρημαδότησης  του ταμείου.  
β. Η καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων οφείλεται στην ανεπάρκεια 

προσωπικού, στα προβλήματα που προκύπτουν από την προσπάθεια ενοποίησης των 
ταμείων κ.λπ.».  

Σύμφωνα με τη διεύθυνση ασφάλισης  του ΤΕΑΔΥ : 
« Στο Τμήμα Ασφάλισης  εκκρεμούν συνολικά 10124 συνταξιοδοτικές 

υποθέσεις από 01/01/2008 έως και σήμερα, από τις οποίες για τις 5998 δεν  έχει 
ακόμη παραληφθεί Συνταξιοδοτική Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και άρα δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν άμεσα από το τμήμα. 

Κάθε μήνα εισέρχονται στο Τμήμα Ασφάλισης περίπου 1700 αιτήσεις για 
συνταξιοδότηση. 

Μηνιαίως επεξεργάζονται περίπου  1200 συνταξιοδοτικές υποθέσεις από τις 
όποιες  οι 900 περίπου διαβιβάζονται  στη Διεύθυνση Συντάξεων για απονομή της 
επικουρικής σύνταξης ενώ για έναν μεγάλο αριθμό, περίπου 300 υποθέσεις, μετά από 
την πρώτη επεξεργασία, γίνεται αλληλογραφία λόγω διαδοχικής ασφάλισης ή 
εξαγοράς προϋπηρεσίας και παραμένουν σε εκκρεμότητα στο Τμήμα Ασφάλισης 
μέχρι να έρθει η απάντηση του άλλου Ταμείου ή του ενδιαφερομένου. Γενικά από 
01/01/2008 έως 30/6/2008 διαβιβάστηκαν στην Διεύθυνση Συντάξεων 4.996 
συνταξιοδοτικές υποθέσεις και από 1/7/2008 έως 3/12/2008 διαβιβάστηκαν 3.742 
συνταξιοδοτικές  υποθέσεις». 

Ακόμη. σύμφωνα με την διεύθυνση  συντάξεων του ΤΕΑΔΥ: «για το δεύτερο 
εξάμηνο  του 2008, από το Τμήμα Ασφάλισης  διαβιβάστηκαν 3500 αιτήσεις για 
Απονομή Επικουρικής Σύνταξης. Από το σύνολο των 3500 αιτήσεων έχουν εκδοθεί 
2500 Αποφάσεις Απονομής Επικουρικής Σύνταξης και πληρώθηκαν με την 
Δ΄τριμηνία 2008.  

Για την Α΄τριμηνία 2009 μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 700 Αποφάσεις 
Απονομής Επικουρικής Σύνταξης. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στο τμήμα  γύρω στις 
300 αιτήσεις που δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επικουρικής Σύνταξης.      
 Επίσης εκκρεμούν περίπου 300 Αναπροσαρμογές (λόγω Διαδοχικής 
Ασφάλισης, Νέου Κλιμακίου, Τροποποιητικές Πράξεις από το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους)».  
 
 
 



Τέλος  τα αποθεματικά του ΤΕΑΔΥ την 31/10/08 ήταν : 
Υπόλοιπα λογαριασμών διαθεσίμων  
και ταμειακής διαχείρισης ΤΕΑΔΥ 897.873.521,41 €  
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΕΑΔΥ 121.258.548,97 € 
ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΕΑΔΥ 856.519.396,40 € 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΑΔΥ 6.432.486,18 € 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΕΑΔΥ 68.640.985,31€ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΑΠΟΚΑ(εργαζόμενοι στην Κοινωνική Ασφάλιση) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 398.328.761,12 €   
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.704.723,33 €   
ΜΕΤΟΧΕΣ 22.307.746,70 €   
ΟΜΟΛΟΓΑ 158.050.638,49 € 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38.379.463,93 € 
ΑΚΙΝΗΤΑ 5.142.279,96 € 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ(Δημοτικοί και Κοινοτικοί Ασφάλιση) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 486.781.613,73 € 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.014.843,10 €  
ΜΕΤΟΧΕΣ 510.502,20 €   
ΑΚΙΝΗΤΑ 1.690.054,87 € 
 
 
 

 


