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Οι υπογράφοντες Κοντορούπης Χαράλαµπος, Κανάκης Γρηγόριος και Γαλανάκου 
Αθηνά, µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ, κατόπιν ελέγχου της 
διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009 – 31.12.2009, διαπιστώσαµε τα εξής: 

Τα στοιχεία του απολογισµού του Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ προέρχονται από τα βιβλία που 
τηρούνται από την υπηρεσία του Ταµείου, καθώς και από την κίνηση δύο λογαριασµών 
που τηρεί το Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (λογ. 5082-019349-653) και 
στην ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (λογ. 2504090).  

Τα υπόλοιπα των παραπάνω λογαριασµών όψεως µε 31.12.2009, ανέρχονταν σε         
€ 61.551,00 και € 3.491.882,99 αντίστοιχα, ήτοι σύνολο € 3.553.433,99. 

Κατά το 2009 τα συνολικά έσοδα του Ταµείου ανήλθαν σε € 1.584.899,39.Τα έσοδα 
αναλύονται σε εισφορές ασφαλισµένων € 474.361,91, τόκους καταθέσεων                     
€ 143.007,40, τόκους οµολόγων €  594.581,76, µισθώµατα € 315.298,32, επιστροφή 
φόρων € 54.800,00 και κέρδη από λήξη τίτλων € 2.850,00. 

Σηµειώνεται ότι, από τα στοιχεία παρακολούθησης των µηνιαίως εισφερόµενων ποσών, 
από τους ασφαλισµένους στο Ταµείο, και για την περίοδο α΄ τριµήνου 2009, δεν έγινε 
εφικτός ο έλεγχος των ποσών αυτών, εξαιτίας προβλήµατος στο µηχανογραφικό 
σύστηµα µισθοδοσίας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο από τον µήνα Απρίλιο 2009 και 
εντεύθεν τακτοποιήθηκε.   

Οι παροχές - δαπάνες για την περίοδο 1.1.2009 – 31.12.2009 ανήλθαν σε                     
€ 1.630.755,40 και αναλύονται σε: παροχές (καταβολή εφάπαξ αποχωρησάντων 
ασφαλισµένων) € 969.794,99, επιστροφές καταβολών των εθελουσιούχων 
συνταξιούχων € 338.327,14, προκαταβολές εφάπαξ άρθρου 30 του καταστατικού           
€ 83.886,19, διάφορα έξοδα € 40.568,54 και δαπάνες περιουσιακών στοιχείων (φόροι, 
αποσβέσεις και έξοδα χρεογράφων) € 198.178,54. 

Το Ταµείο διατηρεί στην κατοχή του Ο.Ε.∆. και Οµόλογα ΕΤΒΑ που την 31.12.2009 
αποτιµήθηκαν σε  € 13.330.280,40. 

Κατά την ίδια ηµεροµηνία, ο αριθµός των µελών του Ταµείου ανέρχονταν σε 250 άτοµα. 

Στο Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ ανήκει ποσοστό 10% επί του ακινήτου στη Λεωφ. Συγγρού 87. 

Σηµειώνεται ότι, ζητήθηκε από την ∆ιοίκηση του Ταµείου να προσκοµιστούν και να 
κατατεθούν στα πρακτικά της επικείµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µελών του 
Ταµείου, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και βαρών για το ακίνητο επί της Λεωφ. Συγγρού 87. 

Κατά τον έλεγχο εξετάσθηκαν δειγµατοληπτικά περιπτώσεις καταβολών εφάπαξ σε 
συναδέλφους και διαπιστώθηκε η τήρηση των προβλεποµένων από το Καταστατικό του 
Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ. 

Οι δαπάνες έγιναν µε εγκρίσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Α.ΤΑ.Π.-ΕΤΒΑ και 
καλύπτονται µε τα αντίστοιχα παραστατικά. 
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