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διπλωματικής μου εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στην εποχή που διανύουμε ο εκσυγχρονισμός του 

Δημόσιου Τομέα  κρίνεται απαραίτητος. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της 

αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η αναπροσαρμογή 

των λειτουργιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.  

Η εφρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στον ευρύτερο  Δημόσιο 

Τομέα – International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)  συνιστάται από 

τις πιο σημαντικές εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της λογιστικής των 

κυβερνήσεων και σηματοδοτεί ανατρεπτικές αλλαγές για τους φορείς του Δημόσιου 

Τομέα. Τα  Πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται στους φορείς του Δημόσιου Τομέα, 

όπως γίνεται για τα Ελληνικά Δημόσια  Νοσοκομεία και τις ΔΕΚΟ, είναι τα ισχύοντα 

με τις κατάλληλες προσαρμογές, καθώς είναι προφανές ότι ο Δημόσιος Τομέας σε 

σχέση με τον ιδιωτικό παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.   

Ειδικότερα, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  για τους  

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης περιορίζεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 

«Παροχές σε Εργαζομένους»  και  Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 «Λογιστικός 

Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την 

Υπηρεσία». 

Η  υιοθέτηση  των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία έχει ζωτική σημασία για τη χώρα μας. Σκοπός τους είναι η παροχή και η 

διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αξιοπιστίας στις οικονομικές καταστάσεις 

των εκάστοτε Ταμείων. Η προαγωγή ενός πλαισίου χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης υψηλής ποιότητας και αξιόπιστου για χρήση από τη κεντρική 

κυβέρνηση και από τρίτους, οι οποίες δε θα ήταν διαθέσιμες με την τήρηση 

αποκλειστικά του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του 

Προεδρικού Διατάγματος 80/1997, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 68 /τεύχος Ά/ 1997. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή 

προσέγγιση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ασφαλιστικά 

Ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ανάλυση και κατανόηση των όρων χρήσης των 
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συγκεκριμένων  προτύπων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η επίδραση τους. Η 

παρουσίαση των εναλλακτικών τρόπων εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

των Ταμείων, που οδηγούν σε διαφοροποιημένες καταστάσεις σε σχέση με τις άλλες 

οικονομικές μονάδες ή οντότητες, καθώς επίσης και η παροχή δυνατότητας  για τους 

εναλλακτικούς τρόπους εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων και των 

πληροφοριών  που αυτές παρέχουν. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξοδική ανάπτυξη  του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» και του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 26 «Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών 

Εξόδου από την Υπηρεσία» 

Από τα παραπάνω Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προκύπτει διαφορετική 

προσέγγιση – παρουσίαση των λογαριασμών που αφορούν τα συνταξιοδοτικά 

προγράμματα σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
1
  

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί 

παρακολουθούνται στο λογαριασμό 44 «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία»
2
 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Το 

Προσάρτημα παρέχει τις όποιες ποιοτικές πληροφορίες, που αφορούν  τον ως άνω 

λογαριασμό. Ο νόμιμος ορκωτός ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αναφορά 

στην έκθεση ελέγχου για το εάν τηρείται ο ανωτέρω λογαριασμός, όπως προβλέπουν 

                                                 

1
 Με τον όρο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εννοούμε το Νόμο 2190/1920, το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη Φορολογική Νομοθεσία. 

2
 «Οι Προβλέψεις για αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» 

υπολογίζονται και σχηματίζονται στο τέλος κάθε χρήσης , προκειμένου να καλύψουν τις 

αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.  Δύο είναι οι βασικοί λόγοι , 

οι οποίο επιβάλουν το σχηματισμό προβλέψεως για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία : α) Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως να απεικονίζουν τη 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσης της οικονομικής οντότητας και τα 

πραγματικά αποτελέσματα χρήσεως β) Το ποσό της αποζημιώσεως, που θα καταβληθεί στους 

στους αποχωρούντας για συνταξιοδότηση ή λόγω απολύσεως, να μην επιβαρύνει τη χρήση 

της αποχωρήσεως , αλλά να κατανέμεται στις χρήσεις που παρέχεται η εργασία και να 

τυγχάνει του ίδιου κοστολικού χειρισμού με τις αποδοχές, των οποίο αποτελεί 

παρακολούθημα. 
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τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σε περίπτωση μη τήρησης του λογαριασμού 44 

«Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία», 

σημειώνει παρατηρήσεις στην έκθεσή του.  

 Με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν αλλάζει μόνο ο 

τρόπος λογιστικής παρουσίασης, αλλά το ποσό που προκύπτει από τις 

επικαιροποιημένες αναλογιστικές μελέτες επηρεάζει τη καθαρή θέση.  

Στη παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια παρουσίασης ενός υποδείγματος 

σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων από Ασφαλιστικό Φορέα, τονίζοντας  

την ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία που εμφανίζει  η σύνταξη και η παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», όπου αυτές είναι ο Ισολογισμός, τα 

Αποτελέσματα Χρήσεως, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών,  Πίνακας Μεταβολών 

Καθαρής Θέσης και οι Σημειώσεις, συμβάλλοντας στο να δύναται το πληροφοριακό 

περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε συνάρτηση με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των Προτύπων.  

Πιστεύουμε ότι η σωστή τήρηση- εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» και «Λογιστικός Χειρισμός και 

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία» από τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία, θα συμβάλει αφενός στη διαφάνεια και αφετέρου στη καλύτερη 

διοίκηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη στιγμή που οι διοικήσεις θα 

έχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα τις βοηθήσουν στη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων και μέτρων.  

Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο  

αποτελεί την εισαγωγή, όπου ο αναγνώστης λαμβάνει γνώση ποιο είναι το 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας.  

 Το δεύτερο  κεφάλαιο  ασχολείται με την επισκόπηση βιβλιογραφίας, όπου 

εξετάζεται η σύγχρονη ελληνική και  διεθνής βιβλιογραφία  για ένα τόσο επίκαιρο 

θέμα. 

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο  επικεντρωνόμαστε στο  θεσμικό πλαίσιο, 

το οποίο καλύπτει  το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε Εργαζομένους». 

Τα επιμέρους θέματα του Προτύπου, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά, είναι 
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απολύτως απαραίτητα για την άντληση των αναγκαίων πληροφοριών, προκειμένου 

να γίνει πλήρως κατανοητό. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 26 «Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των 

Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία», με κεντρικό στόχο  να 

παρασχεθεί μία ολοκληρωμένη σωστή και πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη.  

Επιπροσθέτως, στο πέμπτο  κεφάλαιο  προτείνονται υποδείγματα σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Πρότυπα.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Στη συνέχεια, στο παράρτημα 

παρουσιάζονται δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ίσως και μοναδικού 

Ασφαλιστικού Φορέα, που έχει δημοσιεύσει σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
o
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το 

ΔΛΠ 19. Η λογιστική των παροχών σε εργαζομένους είναι ένα από τα δυσκολότερα 

πεδία της κατάρτισης των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (Beechy, 2009, 

Napier, 2009). Σύμφωνα με τους Lantto και Sahlström (2009) τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα δεν περιείχαν διατάξεις σχετικά με τις παροχές σε εργαζομένους.  Σύμφωνα 

με τον Beechy (2009) σημαντικά θέματα των παροχών σε εργαζομένους αφορούν την 

παρουσίασή τους στις οικονομικές καταστάσεις και το πληροφοριακό περιεχόμενο, 

των αλλαγών στις υποθέσεις όπου βασίζεται ο υπολογισμός τους. 

 Οι Amir et al. (2010) εξετάζουν την εφαρμογή λογιστικών προτύπων που 

αφορούν τις παροχές προς εργαζομένους μεταξύ των οποίων και το ΔΛΠ 19. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του ΔΛΠ 19 οδήγησε σε μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα των λογιστικών μεγεθών που σχετίζονται με τις παροχές σε 

εργαζομένους.  

Δύο από τα πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με τις παροχές σε εργαζομένους 

σχετίζονται με το πληροφοριακό περιεχόμενο (value relevance) των παροχών σε 

εργαζομένους για τις χρηματιστηριακές αποδόσεις ενώ το δεύτερο αφορά στη χρήση 

των παροχών για εργαζομένους για τη χειραγώγηση κερδών (Glaum, 2009). 

Σύμφωνα με τον Glaum (2009) η συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών 

(value relevance) αφορά την χρησιμότητά τους κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Ειδικότερα, η συνάφεια των λογιστικών πληροφοριών εξετάζεται με τη 

χρήση ενός υποδείγματος όπου η χρηματιστηριακή τιμή (ή η απόδοση) εκφράζεται 

ως συνάρτηση των λογιστικών μεγεθών με σκοπό να εξεταστεί εάν αυτά συνδέονται 

με τη μεταβολή στη χρηματιστηριακή τιμή. 

Μια από τις πρώτες μελέτες για το πληροφοριακό περιεχόμενο των παροχών 

σε εργαζομένους
3
 είναι η μελέτη του Daley (1984) που εξετάζει εάν τα έξοδα που 

σχετίζονται με παροχές προς εργαζομένους είναι σχετικά με τη χρηματιστηριακή αξία 

                                                 

3
 Glaum  (2003). 
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για ένα δείγμα αμερικανικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματά του δείχνουν ότι τα 

έξοδα αυτά είναι σχετικά (value relevant) αλλά ωστόσο το πληροφοριακό τους 

περιεχόμενο δεν διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων εξόδων και των κερδών. Επιπλέον 

ο Glaum (2009) υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα του Daley (1984) πρέπει να 

ερμηνεύονται με προσοχή εξαιτίας του μικρού μεγέθους του δείγματος και του 

τρόπου μέτρησης των μεταβλητών που αφορούν τις παροχές προς εργαζομένους. 

Ο Landsman (1986) εξετάζει το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών 

μεγεθών που αφορούν παροχές σε εργαζομένους και αναγνωρίζονται στον 

ισολογισμό για ένα δείγμα αμερικανικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματά του 

δείχνουν ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο τους δεν διαφέρει από αυτό των 

υπολοίπων στοιχείων του ισολογισμού.  

Οι Barth et al. (1993) εξετάζουν το πληροφοριακό περιεχόμενο των παροχών 

σε εργαζομένους χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Ohlson (1995) και εξετάζουν 

ένα δείγμα 300 αμερικανικών επιχειρήσεων για την περίοδο 1987-1990. Τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι γνωστοποιήσεις που αφορούν τις παροχές σε 

εργαζομένους και αφορούν τη χρήση εύλογης αξίας κατά την αποτίμηση των 

σχετικών λογιστικών μεγεθών είναι συσχετισμένα με τη χρηματιστηριακή τιμή . 

Οι Hann et al. (2007) σε μεταγενέστερη μελέτη που βασίζεται στην 

μεθοδολογία των Barth et al. (1993) εξετάζουν το πληροφοριακό περιεχόμενο των 

παροχών προς εργαζομένους. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι κέρδη/ζημιές που 

απορρέουν από την αναγνώριση στοιχείων των παροχών σε εργαζομένους αυξάνει τη 

μεταβλητότητα στα κέρδη. 

Γενικά, τα αποτελέσματα σχετικά με τη συνάφεια των λογιστικών μεγεθών 

που σχετίζονται με τις παροχές σε εργαζομένους δείχνουν ότι αυτά έχουν υψηλό 

πληροφοριακό περιεχόμενο για τις χρηματιστηριακές τιμές. Επιπλέον, το 

πληροφοριακό τους περιεχόμενο δεν διαφέρει από αυτό των υπολοίπων λογιστικών 

μεγεθών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων. 

Σημαντικό ρόλο στη διεθνή βιβλιογραφία έχει και η σχέση μεταξύ των 

λογιστικών μεγεθών που απορρέουν από τις παροχές σε εργαζομένους και της 

χειραγώγησης κερδών (earnings management). Ειδικότερα με βάση τον Glaum (2009) 

μια από τις πρώτες σχετικές μελέτες είναι αυτή του Ghica (1990) που εξετάζει την 

εφαρμογή του FAS 87 (Employers’ Accounting for Pensions) στην Αμερική. Τα 
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αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή του σχετικού προτύπου οδήγησε σε 

χαμηλότερα κόστη που σχετίζονται με παροχές σε εργαζομένους και σαν 

αποτελέσματα υψηλότερα κέρδη. 

Οι Davis-Friday et al. (2007) εξετάζουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

FAS 87 στην εξομάλυνση των κερδών (earnings smoothing) και τα αποτελέσματά 

τους δείχνουν ότι τα η επίδραση της είναι σημαντική. Αντίστοιχα οι Hann et al. 

(2007) δείχνουν ότι η διοίκηση της επιχείρησης χρησιμοποιεί τα λογιστικά μεγέθη 

που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους με σκοπό να παράσχουν στους 

επενδυτές πολύτιμη πληροφόρηση. 

Γενικά η εξέταση της βιβλιογραφίας δείχνει, σύμφωνα με τον Glaum (2009), 

ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ λογιστικών μεγεθών 

που αφορούν παροχές σε εργαζομένους και χειραγώγησης κερδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» 

 

3.1  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 

Σκοπός του Προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική απεικόνιση και τις 

γνωστοποιήσεις, που θα χρειαστεί να διενεργηθούν, για τις παροχές από έναν 

εργοδότη στους εργαζομένους.  

Η οικονομική οντότητα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αναγνώριση, σύμφωνα 

με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζομένους» : 

 

 Της υποχρέωσης, όπου ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία με 

αντάλλαγμα παροχές οι οποίες θα καταβληθούν μελλοντικά  

 Εξόδου, όταν η οικονομική οντότητα αναλώνει τα οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόμενο με 

αντάλλαγμα την καταβολή παροχών.  

 

3.2  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο  19 « Παροχές σε εργαζομένους»  εφαρμόζεται 

για τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών  προς το προσωπικό οι οποίες μπορούν 

να αφορούν σε:
4
 

                                                 

4
 ΔΛΠ 19, παρ. 1-6. 
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 Επίσημες συμφωνίες ή επίσημα προγράμματα ή άλλες τυπικές συμφωνίες  της 

επιχείρησης με τους εργαζόμενους της συνολικά, αλλά και ατομικά 

 

 Παροχές οι οποίες  προέρχονται από νομοθετικές ρυθμίσεις ή νομοθετικές 

απαιτήσεις  

 

 Πρακτικές άτυπες  της επιχείρησης οι οποίες δημιουργούν μία τεκμαιρόμενη 

δέσμευση. Άτυπες πολιτικές της οικονομικής οντότητας δημιουργούν μία 

τεκμαιρόμενη δέσμευση  και η οικονομική οντότητα δεν έχει άλλη 

εναλλακτική λύση από το να προβεί στην καταβολή των παροχών προς το 

προσωπικό.  Παράδειγμα τεκμαιρόμενης δέσμευσης είναι η μία μεταβολή στις 

άτυπες πρακτικές της επιχείρησης θα είχε ως αποτέλεσμα μία μη αποδεκτή 

ζημία στη σχέση μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων.  

 

Οι παροχές σε εργαζομένους χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Βραχυχρόνιες Παροχές σε Εργαζόμενους 

 

 Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία 

 

 Λοιπές Μακροχρόνιες Παροχές 

 

  Παροχές Μετά την Έξοδο από την Υπηρεσία 

 

3.2.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΝ  

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  

Το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με τις οικονομικές αναφορές από τα 

προγράμματα παροχών σε εργαζομένους. 
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3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ
5
 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο, για το λόγο αυτό 

είναι χρήσιμο να παρατεθούν οι βασικές έννοιές τους.  

 

 Παροχές σε εργαζόμενους : είναι όλες οι μορφές παροχών που δίνονται από 

μία επιχείρηση με αντάλλαγμα τη παρεχόμενη από τους εργαζόμενους 

υπηρεσία 

 

 Βραχυχρόνιες Παροχές σε εργαζόμενους  : είναι παροχές (εκτός από 

παροχές εξόδου από την υπηρεσία), οι οποίες λήγουν στο σύνολό τους εντός 

χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών μετά από το τέλος της χρήσης μέσα 

στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες.  

 

 Μακροχρόνιες παροχές σε εργαζόμενους : είναι παροχές (εκτός από παροχές 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία και παροχές εξόδου από την υπηρεσία) οι 

οποίες λήγουν, μετά από δώδεκα μήνες από το τέλος της χρήσης στην οποία 

οι απασχολούμενοι έχουν προσφέρει τη σχετική υπηρεσία. 

 

 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία : είναι παροχές σε εργαζομένους 

(εκτός από παροχές εξόδου από την υπηρεσία ) που είναι πληρωτέες μετά την 

ολοκλήρωση της απασχόλησης. 

 

 Παροχές εξόδου από την υπηρεσία: είναι παροχές σε εργαζομένους 

πληρωτέες, κατόπιν απόφασης: 

 

 Μίας επιχείρησης να τερματίσει την απασχόληση ενός εργαζομένου πριν από 

την κανονική ημερομηνία αποχώρησης του ή  

 Ενός εργαζομένου για οικειοθελή αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις 

παροχές. 

 

                                                 

5
 Βλ. ΔΛΠ 19, παρ. 7, Ντζανάτος (2008). 
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 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών: είναι τα προγράμματα παροχών 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία κατά τα οποία μια οικονομική οντότητα 

καταβάλλει καθορισμένες εισφορές σε μία ξεχωριστή επιχειρηματική 

οικονομική  οντότητα (φορέα) και δε θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη 

δέσμευση να πληρώνει περαιτέρω εισφορές , αν φορέας δε κατέχει επαρκή 

περιουσιακά στοιχεία  για να πληρώσει όλες τις παροχές σε εργαζόμενους που 

αφορούν στην υπηρεσία του εργαζόμενου κατά τη τρέχουσα περίοδο και τις 

προηγούμενες περιόδους .  

 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών: είναι τα προγράμματα παροχών 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία  αλλά εκτός από τα προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών. 

  

 Προγράμματα πολλών εργοδοτών: είναι προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών ή προγράμματα καθορισμένων παροχών , όπου: 

 

 Συγκεντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρονται από διάφορες 

οικονομικές οντότητες, οι οποίες δε βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο 

 

 Γίνεται χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να παρέχουν 

οφέλη σε εργαζομένους περισσοτέρων της μίας οικονομικής οντότητας , πάνω 

στη βάση που προσδιορίζονται τα επίπεδα εισφορών και παροχών χωρίς να 

γίνεται αναφορά στη ταυτότητα της οικονομικής οντότητας που απασχολεί 

τους εργαζόμενους. 

 

 Παρούσα Αξία δέσμευσης καθορισμένων παροχών: είναι η παρούσα αξία, 

πριν την αφαίρεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράμματος, 

των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που απαιτούνται για τη 

τακτοποίηση της δέσμευσης που προέρχεται από υπηρεσία εργαζόμενου κατά 

τη τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους. 

 

 Περιουσιακά στοιχεία προγράμματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :  
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1) Τα περιουσιακά στοιχεία που δημοκρατούνται από έναν φορέα για 

παράδειγμα Ταμείο και ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις :  

 

 Ο Φορέας, για παράδειγμα το Ταμείο, είναι νομικά ανεξάρτητος από την 

επιχείρηση που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις 

 

 Τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος χρησιμοποιούνται μόνο για να 

διακανονίζουν τις παροχές προς τους εργαζομένους. Δεν είναι διαθέσιμα 

στους πιστωτές της επιχείρησης και δε μπορούν να επιστραφούν στην 

επιχείρηση ( ή μπορούν να επιστραφούν μόνο  : 

 

 Αν τα μένοντα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος είναι επαρκή 

για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις  

 

 Προς συμψηφισμό τυχόν παροχών που έχουν ήδη καταβληθεί από την 

επιχείρηση) 

 

 Στο βαθμό που υπάρχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία στο πρόγραμμα, η 

επιχείρηση δε θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει 

τις σχετικές παροχές απευθείας σε εργαζομένους (καθώς θα καλυφτούν από το 

πρόγραμμα ) 

 

2) Εγκεκριμένες ασφαλιστικές συμβάσεις (όχι απαραίτητα όπως αυτές ορίζονται 

στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4 «Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια») που έχουν εκδοθεί από έναν ασφαλιστή, ο οποίος δεν αποτελεί 

συνδεδεμένο μέρος (σύμφωνα με τους ορισμούς του Διεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών») και τα έσοδα από τις 

συγκεκριμένες συμβάσεις : 
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 Θα χρησιμοποιηθούν μόνο προκειμένου να καταβληθούν ή να 

χρηματοδοτηθούν παροχές σε εργαζομένους υπό το πλαίσιο ενός 

προγράμματος καθορισμένων παροχών  

 

 Δεν είναι διαθέσιμα στους πιστωτές της επιχείρησης και δε μπορούν να 

επιστραφούν στην επιχείρηση  (ή μπορούν να επιστραφούν μόνο : 

 Αν τα έσοδα αντιπροσωπεύουν πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία 

που δε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες 

του προγράμματος  

 Προς συμψηφισμό τυχόν παροχών που έχουν ήδη καταβληθεί από την 

επιχείρηση) 

 

 Απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος : είναι οι τόκοι, 

τα μερίσματα και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία 

του προγράμματος, μαζί με πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα 

κέρδη ή ζημίες, μείον τα κόστη διαχείρισης και τους τόκους πληρωτέους. 

 

 Παρούσα Αξία μίας υποχρέωσης καθορισμένης παροχής  : είναι η παρούσα 

αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα χρειαστεί να 

καταβληθούν για να διακανονιστεί η υποχρέωση που προκύπτει από την 

εργασία των εργαζομένων (για τη τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους), 

χωρίς την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.  

 

 Εύλογη αξία : είναι το ποσό με το ποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί 

να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μίας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών τα οποία 

έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με τη θέλησή τους.  

 

 Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημίες : είναι οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν :  

 

 από αλλαγές στις Αναλογιστικές Παραδοχές  
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  από την πραγματοποίηση δαπανών ή εσόδων, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα 

στις θεωρητικές παραδοχές και ότι τελικά έγινε.  

 

 Κόστη Προϋπηρεσίας : Όταν οι παροχές μεταβληθούν, για παράδειγμα 

σημειωθεί αύξηση, τότε δημιουργείται ένα κόστος το οποίο δεν είχε λογιστεί 

στο παρελθόν , γιατί αναμένονταν να πληρωθούν λιγότερα. Οι παροχές 

ενδέχεται να παρουσιάσουν μείωση, οπότε γίνεται το αντίστροφο. Οπότε, τα 

Κόστη Προϋπηρεσίας μπορεί να είναι κέρδος ή ζημία.  

 

 

3.4  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ  19 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ»  

 

3.4.1 Βραχυχρόνιες Παροχές σε εργαζομένους
6
  

 

Οι βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους είναι οι πλέον συνηθισμένες και 

γνωστές σε όλους υποχρεώσεις της επιχείρησης που αφορά τους μισθούς και 

ημερομίσθια,  που καταβάλλονται στο προσωπικό της, τις εργοδοτικές εισφορές, 

αλλά και τις υποχρεώσεις για επιδόματα αδείας, επιδόματα εορτών και άδειας από 

την εργασία.  

Επιπλέον, αφορά τη καταβολή επιδόματος ασθένειας καθώς και τις παροχές 

σε είδος, μη νομισματικές παροχές, όπως για παράδειγμα στέγαση, ιατρική  

περίθαλψη, μετακίνηση, αγαθά δωρεάν ή υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, στις 

βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους περιλαμβάνονται   η συμμετοχή στα κέρδη 

και πρόσθετες παροχές , οι οποίες είναι πληρωτέες εντός δώδεκα μηνών μετά τη λήξη 

της περιόδου κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει τη σχετική υπηρεσία.  

 

                                                 

6
 Βλ. ΔΛΠ 19, παρ. 8-23. 
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3.4.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Ο λογιστικός χειρισμός των βραχυπρόθεσμων παροχών είναι γενικά απλός, 

καθώς δεν απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για την επιμέτρηση της δέσμευσης 

ή του κόστους και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οποιουδήποτε αναλογιστικού 

κέρδους ή ζημίας. 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές πρέπει να λογίζονται στο χρόνο που 

πραγματοποιούνται και πρέπει να γίνεται οριοθέτηση της χρήσης με αυτά τα έξοδα.  

Όταν  ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία σε μια οικονομική οντότητα 

κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, η οικονομική οντότητα πρέπει να 

αναγνωρίσει το απροεξόφλητο ποσό των βραχυπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους 

που αναμένεται να πληρωθεί σε αντάλλαγμα για αυτήν την υπηρεσία:
7
 

 

 Ως υποχρέωση (δουλευμένο έξοδο), μετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ήδη 

πληρώθηκε. Αν το ποσό που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει το απροεξόφλητο 

ποσό των παροχών, η οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το 

υπερβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο (προπληρωθέν έξοδο) κατά την έκταση 

που η προπληρωμή θα οδηγήσει, για παράδειγμα, σε μείωση ή επιστροφή 

χρημάτων. 

 

 Ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη 

των παροχών στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.4.3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζομένους» δεν 

προβλέπει ούτε απαιτεί ειδικές γνωστοποιήσεις για τις βραχυχρόνιες παροχές σε 

εργαζομένους, άλλα Πρότυπα είναι δυνατό να απαιτούν γνωστοποιήσεις.  

                                                 

7
 Βλ. Ντζανάτος (2008). 
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Όπως για παράδειγμα, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24  « Γνωστοποιήσεις 

Συνδεδεμένων Μερών» απαιτεί τη γνωστοποίηση παροχών σε εργαζομένους για τα 

βασικά διοικητικά στελέχη. Επιπλέον, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» απαιτεί τη γνωστοποίηση εξόδων 

παροχών σε εργαζομένους».  

 

3.5 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8
  

 

Η κατηγορία αυτή του Προτύπου αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις όταν το 

προσωπικό μίας εταιρείας φεύγει, είτε λόγω απόλυσης, είτε επειδή αποχώρησε μόνο 

του, είτε οι καταβαλλόμενες παροχές από τη πλευρά της επιχείρησης  αποτελούν 

ισχυρό κίνητρο για εθελούσια αποχώρηση.  

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία δύναται να είναι, εκτός των 

αποζημιώσεων, και χρόνου που δεν δουλεύει και πληρώνεται και μετά αποχωρεί, 

καθώς και πληρωμές σε προγράμματα για παροχές μετά την έξοδο. 

 

3.5.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε Εργαζομένους», 

οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία πρέπει να λογίζονται ως υποχρέωση και ως 

έξοδο, όταν αναλαμβάνεται αποδεδειγμένα η δέσμευση για αποχώρηση. Πιο 

συγκεκριμένα, όταν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση απόλυσης κάποιων ανθρώπων- 

εργαζομένων,  τη χρονική στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση αυτή, ανεξαρτήτως εάν 

η απόλυση πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο, λογίζεται έξοδο και αντίστοιχα 

υποχρέωση για αποζημίωση. 

 Η οικονομική οντότητα είναι δεσμευμένη σε τερματισμό της υπηρεσίας, όταν 

η οικονομική οντότητα έχει ένα λεπτομερειακό πρόγραμμα για το τερματισμό της 

υπηρεσίας και δεν υπάρχει πραγματική πιθανότητα αναίρεσης.  Το λεπτομερειακό 

                                                 

8
 ΔΛΠ 19, παρ. 24-42. 
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πρόγραμμα θα πρέπει τουλάχιστον να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία και των αριθμό των εργαζομένων των οποίων οι υπηρεσίες 

πρόκειται να τερματιστούν. Επιπλέον, να γίνεται μέσω του λεπτομερειακού 

προγράμματος πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία 

και κάθε ταξινομημένη κατηγορία εργασίας ή λειτουργίας και τέλος αναφορά για το 

πότε το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί . Η εφαρμογή του θα 

γίνει το συντομότερο δυνατό και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

εφαρμογής πρέπει να είναι τέτοιας διαρκείας ώστε να είναι εφικτή η αποφυγή 

ουσιαστικών μεταβολών στο πρόγραμμα.  

 Πρέπει να επισημανθεί ότι οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία,  οι οποίες 

λήγουν μετά το διάστημα των δώδεκα μηνών, προεξοφλούνται. Για τη προεξόφληση 

αυτών χρησιμοποιείται το προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο προσδιορίζεται με 

αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού και όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη αγορά σε τέτοια 

ομόλογα, με αναφορά τις αποδόσεις της αγοράς των κρατικών ομολόγων. 

  Όταν συντρέχει η περίπτωση προσφοράς για ενθάρρυνση εκούσιας εξόδου 

από την υπηρεσία, η επιμέτρηση των παροχών εξόδου από την υπηρεσία βασίζεται 

στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να κάνουν αποδεκτή τη προσφορά της 

οικονομικής οντότητας.  

 

3.5.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

Όταν ο αριθμός των εργαζομένων, που πρόκειται να κάνουν αποδεκτή τη 

προσφορά για παροχές εξόδου από την υπηρεσία,  είναι αβέβαιος τότε γεννάται θέμα 

ενδεχόμενης υποχρέωσης. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις», η 

οικονομική οντότητα κάνει γνωστοποιήσεις αναφορικά με την ενδεχόμενη 

υποχρέωση, εκτός και αν βέβαια η πιθανότητα επικείμενης εκροής είναι ελάχιστη.  

Επιπροσθέτως, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», η οικονομική οντότητα προβαίνει 

σε γνωστοποίηση της φύσης και του ποσού ενός εξόδου, αν είναι βέβαια σημαντικό. 
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Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία υπάρχει πιθανότητα να καταλήγουν σε έξοδο 

για το οποίο απαιτείται γνωστοποίηση σε συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση.  

Επιπλέον, όπως είναι σύμφωνο με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 

«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί 

πληροφορίες σχετικά με τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία για τα βασικά 

διοικητικά στελέχη.  

 

3.6 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
9
  

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές 

σε Εργαζομένους»  είναι σπάνια στη χώρα μας.  Αναφέρεται στις περιπτώσεις που 

μία εταιρεία αναλαμβάνει μακροχρόνιες δεσμεύσεις για παροχές, όπως παροχές για 

μακροχρόνια ανικανότητα και αυτοί οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται πλέον στην 

επιχείρηση, παροχές για κάλυψη ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος υπηρεσίας στην 

εταιρεία,  παροχές για αποζημίωση μετά από κάποια χρόνια, παροχές για πληρωμή 

από κέρδη  ή λήψη  μπόνους καταβλητέα  μετά από δώδεκα  μήνες από το τέλος της 

περιόδου στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει τη σχετική υπηρεσία , παροχές 

για μακροχρόνιες αποζημιωνόμενες απουσίες όπως άδεια μακρόχρονης υπηρεσίας. 

 

3.6.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ  

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές  αποτιμούνται και λογίζονται όταν 

αναλαμβάνονται αυτές οι υποχρεώσεις. Το ποσό το οποίο θα αναγνωριστεί ως 

υποχρέωση για τις λοιπές μακροχρόνιες παροχές θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται 

σε κάθε χρήση από αναλογιστές και φυσικό ακόλουθο είναι να προκύπτουν 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και κόστη προϋπηρεσίας, για αυτές τις παροχές.   

Τα προκύψαντα Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημιές και τα Κόστη Προϋπηρεσίας 

καταχωρούνται άμεσα στο σύνολό τους στη χρήση που αφορούν.  

                                                 

9
 ΔΛΠ 19, παρ. 126-131. 
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Ως υποχρέωση για τις λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές είναι το καθαρό 

σύνολο των ακολούθων : 

 

Παρούσα αξία δέσμευσης καθορισμένων παροχών κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού 

Μείον Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού  

 

3.6.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

 

Το παρόν Πρότυπο δεν απαιτεί συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις για άλλες 

μακροχρόνιες παροχές προς εργαζομένους.  Είναι, όμως, πολύ πιθανό  να απαιτούνται 

γνωστοποιήσεις από άλλα Πρότυπα, λόγω χάριν το προκύπτον έξοδο για αυτές τις 

παροχές  να είναι εξαιρετικά σημαντικό, οπότε σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», είναι απαραίτητη η 

γνωστοποίησή του.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 

«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί 

πληροφορίες σχετικά με τις λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους για τα 

βασικά διοικητικά στελέχη.  

 

3.7 ΠΑΡΟΧΕΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
10

  
 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως παροχή συντάξεων, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , ασφάλεια ζωής ,  καλύπτονται στη χώρα μας κυρίως 

από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με αυτό, οι εργοδότες και οι 

εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι στη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 

την έξοδό τους από την υπηρεσία.  

                                                 

10
 Ντζανάτος (2008). 
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Επικουρικά, τέτοιες παροχές παρέχονται και  από ασφαλιστικές εταιρείες, στις 

οποίες οι ασφαλισμένοι ή οι εργοδότες τους καταβάλουν επίσης εισφορές μέχρι την 

αποχώρησή τους.  

Στο εξωτερικό, είναι σύνηθες η ίδρυση «Ταμείων» (Pension Funds) 

αποτελούμενων από εταιρείες ή ομίλους εταιρειών ή ομάδες συνεργαζόμενων 

εταιρειών, προκειμένου να είναι εφικτή η κάλυψη αυτών των παροχών.  

Στη χώρα μας, υπάρχει η δυνατότητα και το  σχετικό νομικό πλαίσιο και 

παρόμοιες παροχές παρέχονται ή από ειδικές συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και 

εργαζομένων ή ιδρύονται ειδικοί «ασφαλιστικοί λογαριασμοί», που δεν αποτελούν 

Ασφαλιστικά Ταμεία σε κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο. 

Πάντως η μορφή αυτή ασφάλισης δεν είναι η συνήθης. Είναι προφανές ότι τα 

πιο πάνω προγράμματα, διαφοροποιούνται από τη Κρατική Κοινωνική Ασφάλιση, 

καθώς η διοίκησή  και η διαχείρισή τους δεν υποστηρίζεται από το Κράτος, οπότε δεν 

ευθύνεται αυτό.   

Οι Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών  

 Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών  

Εξαρτάται από την οικονομική υπόσταση του προγράμματος, όπως αυτή 

προκύπτει από τους κύριους όρους και συνθήκες του. 

 

3.7.1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
11

  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών είναι 

τα ακόλουθα δύο: 

 

1. Η δέσμευση της οικονομικής οντότητας να παρέχει τις συμφωνημένες 

παροχές στους τωρινούς και πρώην εργαζόμενους. 

 

2. Ο αναλογιστικός κίνδυνος (οι παροχές θα κοστίσουν περισσότερο από το 

αναμενόμενο) και ο επενδυτικός κίνδυνος βαραίνουν, ουσιαστικά, την 

οικονομική οντότητα. Αν η αναλογιστική ή επενδυτική εμπειρία είναι 

                                                 

11
 ΔΛΠ 19, παρ. 48-119. 
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χειρότερη από τα αναμενόμενα, η δέσμευση της οικονομικής οντότητας 

μπορεί να αυξηθεί.  

Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος 

καταβάλλουν μηνιαίως, για παράδειγμα, εισφορές. Οι αποδόσεις της διαχείρισης των 

εισφορών σκοπό έχουν τη χορήγηση παροχών στους εργαζόμενους όταν 

αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Η σημαντική διαφορά, όμως, έγκειται στο ότι η 

ευθύνη της εταιρείας δεν περιορίζεται στη καταβολή των εισφορών. Έχει, επιπλέον, 

ευθύνη για τη χορήγηση των προβλεπόμενων παροχών, όταν αυτές θα καταστούν 

απαιτητές, δηλαδή μετά τη συνταξιοδότηση του εργαζομένου.  

Η ευθύνη αυτών των Προγραμμάτων είναι εξίσου ανάλογη με την ευθύνη των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος αναμένει και απαιτεί την είσπραξη 

και τη λήψη συγκεκριμένων παροχών και η συγκεκριμένη  απαίτησή του είναι καθ’ 

όλα νόμιμη, ενώ η υποχρέωση του «Ταμείου» είναι η χορήγησή τους αντιστοίχως.   

Επομένως, η εφαρμογή Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών για μία 

εταιρία, είναι σαν να διαχειρίζεται ένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ή να διαχειρίζεται 

αντιστοίχους λογαριασμούς ασφάλισης, όπως γίνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

Η συγκέντρωση, αφενός,  των πόρων αυτού του είδους εταιρείας σε μία 

δεδομένη χρονική στιγμή προέρχεται από τη καταβολή των εισφορών καθώς και από 

τα έσοδα των επενδύσεων τους και αφετέρου η ύπαρξη υποχρεώσεων, οι οποίες 

απεικονίζουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, όπως για παράδειγμα εξόφληση 

προμηθευτών και  γενικά έξοδα λειτουργίας τους. Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος των 

υποχρεώσεων σχετίζεται με τις καταβολές παροχών προς τους ασφαλισμένους στο 

μέλλον.  

 

3.7.1.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
12

  

 

Παρουσίαση  Λογιστικού χειρισμού Προγραμμάτων Καθορισμένων Εισφορών 

                                                 

12
 Βλ. Ντζανάτος (2008). 



 

31 

 

 

1
ο
 Βήμα  

 Αναλογιστική εκτίμηση παροχών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι μέχρι το τέλος 

περιόδου. 

 

2
ο
 Βήμα  

Προεξόφληση Αναλογιστικών εκτιμήσεων με τη Μέθοδο της Προβεβλημένης 

Πιστωτικής Μονάδας για τον υπολογισμό παρουσών αξιών 

 

3
ο
 Βήμα  

 Εκτίμηση εύλογης αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων του Προγράμματος 

 

4
ο
 Βήμα  

Εκτίμηση συνόλου αναλογιστικών κερδών ή ζημιών  

 

5
ο
 Βήμα  

Εκτίμηση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που θα λογιστικοποιηθούν 

 

6
ο
 Βήμα  

Υπολογισμός Κόστους Προϋπηρεσίας αν ένα Πρόγραμμα ,τροποποιήθηκε ή ξεκίνησε 

τώρα 

 

7
ο
 Βήμα  

 Υπολογισμός κέρδους ή ζημίας , αν ένα πρόγραμμα έχει σταματήσει ή περικοπεί 

 

Ως υποχρέωση για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών εμφανίζεται το 

συμψηφισμένο ποσό , το οποίο προκύπτει ως εξής :  

 

 

Παρούσα Αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών κατά την ημερομηνία 

Ισολογισμού  



 

32 

 

 

Πλέον Αναλογιστικών Κερδών  

 

Μείον Αναλογιστικών Ζημιών 

 

Μείον Κόστος Προϋπηρεσίας που δεν έχει αναγνωρισθεί 

 

Μείον Εύλογη Αξία κατά την ημερομηνία  Ισολογισμού των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράμματος 

 

 

Η λογιστική για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι μία εξαιρετικά 

σύνθετη υπολογιστική διαδικασία, διότι η επιμέτρηση των υποχρεώσεων για τις 

μελλοντικές «καθορισμένες παροχές», πραγματοποιείται από ειδικούς επαγγελματίες, 

τους αναλογιστές.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη 

να ζητήσει τη παροχή υπηρεσιών των  αναλογιστών για τον υπολογισμό των 

δεσμεύσεων , αλλά πρακτικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος τεκμηρίωσης της ορθότητας 

των επιμετρήσεων των εξόδων, οπότε και γίνεται χρήση αυτών.  

Οι αναλογιστές υπολογίζουν ποίο είναι το ποσό το οποίο θα πρέπει να 

συγκεντρωθεί προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη των μελλοντικών παροχών. Για 

τον υπολογισμό των δεσμεύσεων γίνεται χρήση από τους αναλογιστές διαφόρων 

αντικειμενικών αναλογιστικών  παραδοχών, για  δημογραφικές και οικονομικές 

μεταβλητές προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό των δεσμεύσεων. 

Μερικές από τις παραδοχές  που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 

ποσού το οποίο πρέπει να συσσωρευτεί ,δηλαδή τα «μαθηματικά» ή «ασφαλιστικά 

αποθέματα», ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των υποχρεώσεων προς τους 

εργαζομένους είναι : 

 

 Κανονισμός Προγράμματος 

 

 Αριθμός Ασφαλισμένων 
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 Ανανεώσεις προσωπικού 

 

 Πίνακες - Στατιστικές  Θνησιμότητας 

 

 Ύψος εισπραττόμενων εισφορών 

 

 Επιτόκιο Προεξόφλησης 

 

 Ύψος παροχών 

 

 Τελικοί Μισθοί 

 

 Προβλεπόμενες αποδόσεις επενδύσεων 

 

 Προβλεπόμενες μελλοντικές αποδοχές  

 

 Μελλοντικά έξοδα  ιατροφαρμακευτικών δαπανών 

 

Οι αναλογιστικές παραδοχές θα πρέπει να είναι αμερόληπτες και αμοιβαία 

συμβατές. Χρησιμοποιώντας τον όρο αμερόληπτες, εννοείται ότι οι παροχές πρέπει 

να τεκμηριώνονται χωρίς να είναι υπερβολικά συντηρητικές. Με την έννοια αμοιβαία 

συμβατές παραδοχές, νοούνται οι παραδοχές  οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων, όπως για παράδειγμα ο 

πληθωρισμός και το ποσοστό αύξησης των μισθών.  

Οι οικονομικές παραδοχές, δηλαδή το προεξοφλητικό επιτόκιο, οι 

μελλοντικοί μισθοί, τα επίπεδα των παροχών, η αναμενόμενη απόδοση των 

επενδύσεων, θα βασίζονται στις προσδοκίες της αγοράς, κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, για τη περίοδο κατά της οποίας οι δεσμεύσεις πρόκειται να 

τακτοποιηθούν. 

Για το προσδιορισμό της παρούσας αξίας των δεσμεύσεων χρησιμοποιείται η 

Μέθοδος της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η συγκεκριμένη Μέθοδος, 



 

34 

 

αποκαλούμενη και ως Μέθοδος των δουλευμένων παροχών επιμερισμένων ανάλογα 

με την υπηρεσία, θεωρεί ότι κάθε περίοδος υπηρεσίας δημιουργεί μια επιπρόσθετη 

μονάδα δικαιώματος στις παροχές και επιμετρά κάθε μονάδα ξεχωριστά για να 

δημιουργήσει τη τελική δέσμευση. 

Το επιτόκιο το οποίο χρησιμοποιείται για τη προεξόφληση των δεσμεύσεων 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα βασίζεται σε αποδόσεις της αγοράς υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Σε χώρες, όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη αγορά σε τέτοια ομόλογα, 

χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. 

Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος αφαιρείται για 

το προσδιορισμό του ποσού που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό. Η εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος προσδιορίζεται όταν δεν υπάρχει 

διαθέσιμη αγοραία τιμή, για παράδειγμα με προεξόφληση των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που 

αντανακλά τόσο το κίνδυνο που συνδέεται με τα περιουσιακά στοιχεία  του 

προγράμματος όσο και τη λήξη ή την αναμενόμενη ημερομηνία εκποίησης αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων. 

Οι μεταβολές, οι οποίες προκαλούνται λόγω των αναλογιστικών παραδοχών, 

περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης και του 

τρέχοντος κόστους προϋπηρεσίας. Η αποτίμησης της υποχρέωσης που γίνεται σε 

κάθε χρήση, δημιουργεί ουσιαστικά ένα κέρδος ή ζημία. Από το σύνολο των 

συσσωρευμένων αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που δεν έχουν αναγνωριστεί , η 

οικονομική οντότητα  θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της ένα μέρος, 

στη περίπτωση που τα καθαρά συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές κατά το 

τέλος της προηγούμενης περιόδου , ξεπεράσουν το υψηλότερο από τα ακόλουθα δύο 

ποσά :  

1. Ποσοστό 10% επί της παρούσας αξίας της υποχρέωσης  καθορισμένων 

παροχών , όπως έχει προσδιοριστεί στο τέλος της προηγούμενης χρήσης  

 

2. Ποσοστό 10% της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών , όπως έχει καθοριστεί στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης .  
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Το δε μέρος που θα αναγνωριστεί στα Αποτελέσματα Χρήσης , είναι το 

επιπλέον ποσό, δηλαδή το ποσό πάνω από το 10%  που περιγράφεται ανωτέρω, 

διαιρούμενο με τον αναμενόμενο  μέσο χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.   

Το Κόστος Προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις αύξησης της 

υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών. Η αύξηση των παροχών μπορεί να 

οφείλονται σε διάφορες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα προσδοκία επιχείρησης 

για βελτίωση φήμης. Η επιχείρηση αναγνωρίζει το κόστος προϋπηρεσίας ως ένα 

έξοδο, στη περίπτωση εκείνη που  παροχές καθίσταται άμεσα κατοχυρωμένες. Εάν 

μεσολαβεί διάστημα έως ότου κατοχυρωθούν  οι παροχές, τότε το κόστος 

προϋπηρεσίας θα αναγνωριστεί ως έξοδο σταδιακά με βάση τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου και έως ότου οι παροχές αυτές καταστούν 

κατοχυρωμένες.  

Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, στο τέλος για παράδειγμα μιας 

διαχειριστικής χρήσης, η αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών είναι γνωστή.  Απεικονίζονται, δηλαδή, στον 

Ισολογισμό πάγια περιουσιακά στοιχεία με συγκεκριμένη αξία, μετοχές, διαθέσιμα, 

απαιτήσεις μείον τις υποχρεώσεις της. Επομένως, το ένα μέγεθος είναι η καθαρή αξία 

της περιουσίας του Προγράμματος και το άλλο μέγεθος είναι η αξία της υποχρέωσης, 

η οποία έχει υπολογιστεί από τους αναλογιστές. 

Οι πιθανότητες, οι οποίες δύναται να παρουσιαστούν, είναι δύο.  Η μία 

περίπτωση είναι  τα περιουσιακά στοιχεία να καλύπτουν τις υπολογιζόμενες 

αναλογιστικές υποχρεώσεις. Είναι αντιληπτό ότι στη περίπτωση αυτή, το Πρόγραμμα 

χαρακτηρίζεται ως εύρωστο και είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις  του 

προς τους εργαζομένους. Η δεύτερη περίπτωση είναι οι αναλογιστικές υποχρεώσεις 

για τις μελλοντικές πληρωμές να μην καλύπτονται από τα περιουσιακά στοιχεία  και 

από τα ασφαλιστικά αποθέματα.  Οι διαχειριστές του Προγράμματος, σε αυτή τη 

δυσμενή περίπτωση, βρίσκονται  σε μία δυσμενή κατάσταση, όπως αντιμετωπίζουν 

σήμερα όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία στη χώρα μας, και θα πρέπει να προβούν άμεσα 

στη λήψη δραστικών μέτρων.  
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3.7.1.3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
13

 

 

Η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπει στους 

χρήστες των οικονομιών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση του προγράμματος 

καθορισμένων παροχών και τις οικονομικές επιπτώσεις των μεταβολών στο 

πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 

Η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες : 

 

 Τη λογιστική πολιτική που εφαρμόζει η οικονομική οντότητα για την 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών  

 

 Τη γενική παρουσίαση του τύπου του  προγράμματος  

 

 Συμφωνία των υπολοίπων έναρξης και κλεισίματος της παρούσας αξίας της 

δέσμευσης , που να δείχνει ξεχωριστά για τη περίοδο, τις επιπτώσεις που 

οφείλονται σε κάθε ένα από τα ακόλουθα :  

 

 Κόστος από την απασχόληση στη τρέχουσα περίοδο   

 

 Κόστος τόκου 

 

 Εισφορές από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δηλαδή από τους 

ασφαλισμένους 

 

 Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημίες  

 

 Παροχές που καταβλήθηκαν στη περίοδο 

 

                                                 

13
 ΔΛΠ 19, παρ. 120-125. 
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 Κόστος προϋπηρεσίας 

  

 Επίδραση από συνένωση  

 

 Αποτελέσματα από περικοπές  

 

 Αποτελέσματα από διακανονισμούς – τακτοποιήσεις  

 

 Μεταβολές από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για προγράμματα που 

επιμετρώνται σε νόμισμα που διαφέρει από το νόμισμα παρουσίασης 

των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή συναλλαγματικές διαφορές 

για προγράμματα σε ξένο νόμισμα 

 

 Έναν πίνακα, που να αναλύει τις δεσμεύσεις του προγράμματα καθορισμένων 

παροχών σε ποσά που απορρέουν από τα προγράμματα που είναι 

εξολοκλήρου μη χρηματοδοτούμενα και σε ποσά που απορρέουν από 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται μερικώς ή στο σύνολό τους.  

 

 Έναν πίνακα, όπου να αναλύει τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος καθώς και των δικαιωμάτων 

αποζημίωσης, που αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο του 

προγράμματος, και να δείχνει ξεχωριστά για την περίοδο  τις επιπτώσεις που 

οφείλονται σε κάθε αιτία: 

 

 Υπόλοιπο έναρξης  

 

 Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 

 

 Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημίες  
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 Εισφορές που καταβάλλονται από τον εργοδότη, εργοδοτικές 

εισφορές, οι οποίες αυξάνουν τα περιουσιακά στοιχεία του 

προγράμματος  

 

 Εισφορές που καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες – εργαζομένους  

 

 Επιδράσεις από συνενώσεις επιχειρήσεων  

 

 Μεταβολές από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για προγράμματα που 

επιμετρώνται σε νόμισμα που διαφέρει από το νόμισμα παρουσίας της 

οικονομικής οντότητας, δηλαδή συναλλαγματικές διαφορές για 

στοιχεία σε ξένο νόμισμα 

 

 Επιδράσεις από διακανονισμούς – τακτοποιήσεις  

 

 Υπόλοιπο λήξης  

 

 Ένας πίνακας  συμφωνίας του καθαρού ποσού λήξης , όπως εμφανίζεται στον 

Ισολογισμό , όπως πιο κάτω αναφέρεται : 

 Το σύνολο στο Ισολογισμό 

 

 Το ποσό που αφορά αναγνωρισμένη δέσμευση 

 

 Το ποσό που αφορά αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος  

 

 Κάθε άλλο ποσό που περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό 
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 Ένας πίνακας στον οποίο να εμφανίζονται τα ποσά που  δεν αναγνωρίζονται 

στον Ισολογισμό: 

 Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημίες  

 

 Κόστη Προϋπηρεσίας  

 

 Οποιοδήποτε άλλο ποσό που δεν αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό  

 

 Για τα δικαιώματα αποζημίωσης, που εμφανίζονται στον Ισολογισμό, 

ανάλυση με: 

 Την εύλογη αξία κάθε τέτοιου δικαιώματος 

 

 Περιγραφή της σχέσης του δικαιώματος και της δέσμευσης για 

πληρωμή  

 

 Ένας πίνακας με ανάλυση του αποτελέσματος που θα εμφανίζει : 

  Σύνολο του αποτελέσματος  

 

 Το λογαριασμό που εμφανίζεται στα Αποτελέσματα Χρήσης  

 

  Κόστος απασχόλησης της περιόδου 

 

 Κόστος τόκου 

 

 Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 

 

 Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημίες  

 

 Κόστη προϋπηρεσίας  
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 Επιδράσεις από περικοπές ή τακτοποιήσεις  

 

 Λοιπές επιδράσεις  

 

 Αναφορά στα συνολικά ποσά που εμφανίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσεως 

και αφορούν :  

 Αναλογιστικά Κέρδη ή Ζημιές  

 

 Επιδράσεις στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος λόγω προσαρμογής, επειδή το συμψηφιστικό 

πρόγραμμα γίνεται χρεωστικό  

 

 Αν για κάποια προγράμματα αναγνωρίζεται το σύνολο των αναλογιστικών 

κερδών ή ζημιών και όχι αναλογία, πρέπει να γίνει γνωστοποίηση του ποσού 

των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που λογίστηκε συνολικά για αυτές τις 

περιπτώσεις.  

 

 Ανάλυση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος , 

κατά κατηγορία, σε ποσά και ποσοστά ως εξής : 

 

 Σύνολο εύλογης αξίας προγράμματος  

 

 Συμμετοχές 

 

 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι 

 

 Ακίνητα  

 

 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  
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 Πίνακας με ανάλυση των ιδίων μετοχών, που αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία του προγράμματος, ως εξής : 

 Κατηγορία ιδίων μετοχών  

 

 Εύλογη αξία  

 

 Πρόγραμμα που αφορά  

 

 Πίνακας με ανάλυση των παγίων προγράμματος που ιδιοχρησιμοποιούνται 

από την εταιρεία : 

 Πάγια  

 

 Εύλογη αξία  

 

 Πρόγραμμα που αφορά  

 

 Πληροφορίες για τη χρήση  

 

 Αφηγηματική περιγραφή της βάσης που χρησιμοποιείται για το προσδιορισμό 

της συνολικής αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανόμενης και της επίδρασης των κύριων κατηγοριών των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος . 

 

 Πίνακας με τις πραγματικές αποδόσεις επί των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος καθώς και τη πραγματική απόδοση πάνω σε κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης αναγνωρισμένο ως περιουσιακό στοιχείο του προγράμματος 

κατά τη διάρκεια της χρήσης . 

 

 Πίνακας με τις αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται για κάθε 

πρόγραμμα κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού :  

 

 Προεξοφλητικό επιτόκιο 
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 Αναμενόμενα ποσοστά απόδοσης περιουσιακών στοιχείων 

προγράμματος 

 

 Αναμενόμενα ποσοστά απόδοσης αυξήσεων μισθών  

 

 Τάσεις συντελεστών ιατροφαρμακευτικών κόστους  

 

 Άλλες σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν 

 

 Ανάλυση της επίδρασης τόσο  της αύξησης όσο και της μείωσης  μίας 

ποσοστιαίας μονάδας στις υποτιθέμενες τάσεις των συντελεστών του 

ιατροφαρμακευτικό κόστος επί : 

 Του καθαρού αποτελέσματος της περιόδου για το κόστος της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

 

 Τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις λήξης για το κόστος της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

 

 Πίνακας με ανάλυση για τα τελευταία πέντε χρόνια σχετικά :  

 Με τις υποχρεώσεις  

 

 Τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος  

 

 Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα 

 

 Βέλτιστη εκτίμηση των εισφορών που αναμένεται να καταβληθούν για το 

πρόγραμμα κατά την ετήσια περίοδο, η οποία ξεκινά μετά την ημερομηνία 

του Ισολογισμού 
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 Όταν η οικονομική οντότητα εφαρμόζει περισσότερα του ενός προγράμματος 

καθορισμένων παροχών, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν είτε συνολικές 

γνωστοποιήσεις για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά είτε σε ομαδοποίηση με 

κριτήρια, όπως τα ακόλουθα : 

 

 Γεωγραφική θέση προγραμμάτων, λόγω χάριν προγράμματα εγχώρια 

και προγράμματα εξωτερικού 

 

 Βαθμός κινδύνου, για παράδειγμα διάκριση μεταξύ  συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων ενιαίου μισθού από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

τελικού μισθού και από ιατροφαρμακευτικά προγράμματα μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία. 

 

 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 

«Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η οικονομική οντότητα παρέχει 

πληροφόρηση αναφορικά :  

 Με τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών με προγράμματα 

παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

 Με παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία για τα στελέχη του 

διευθυντικού προσωπικού 

 

  

3.7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
14

  

 

Σύμφωνα με τα Προγράμματα Καθορισμένων εισφορών, η επιχείρηση έχει ως 

μόνη υποχρέωση τη καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού στο φορέα, βάση νομικής 

ή τεκμαιρόμενης δέσμευσης της οικονομικής οντότητας προς το φορέα, που 

                                                 

14
 ΔΛΠ 19, παρ. 43-47. 
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διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Το ποσό το οποίο θα λάβει ο 

εργαζόμενος προσδιορίζεται από: 

 

1. Το ποσό που θα καταβάλει ως εισφορά η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) 

2. Τις αποδόσεις της επένδυσης των εισφορών που έχουν καταβληθεί.   

 

Στα  Προγράμματα Καθοριστικών Εισφορών, ο αναλογιστικός κίνδυνος, 

δηλαδή οι παροχές θα κοστίσουν περισσότερο από το αναμενόμενο,  καθώς  και ο 

επενδυτικός κίνδυνος, δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού του φορέα που είναι 

επενδυμένα θα είναι ανεπαρκή νια να αντιμετωπίσουν τα αναμενόμενα οφέλη, 

βαρύνουν τον εργαζόμενο.  

 

3.7.2.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
15

  

 

Ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών σε 

σχέση με των καθορισμένων παροχών είναι πιο απλός στην εφαρμογή του, από την 

άποψη ότι δεν απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για την αποτίμηση των εξόδων 

ή υποχρεώσεων και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για οποιοδήποτε αναλογιστικό 

κέρδος ή ζημίας.  

Οι υποχρεώσεις δε προεξοφλούνται, επιμετρώνται πάνω σε μία απροεξόφλητη 

βάση,   εκτός εάν πρόκειται να καταβληθούν πέρα το διάστημα των δώδεκα μηνών 

από το τέλος της χρήσης στην οποία οι εργαζόμενοι  παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Στη περίπτωση προεξόφλησης, επιτόκιο που χρησιμοποιείται θα προσδιορίζεται με 

αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη αγορά σε 

τέτοια ομόλογα, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις της αγοράς κρατικών 

ομολόγων. 

                                                 

15
 Βλ. Ντζανάτος (2008). 
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 Η δέσμευση της επιχείρησης έγκειται στη καταβολή των ποσών που έχουν 

συμφωνηθεί με τους εργαζόμενους.  

Η πληρωτέα εισφορά της οικονομικής οντότητας σε ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών σε αντάλλαγμα για εκείνη την υπηρεσία αναγνωρίζεται ως: 

 

1. Μία υποχρέωση, μετά την αφαίρεση της εισφοράς που ήδη καταβλήθηκε ή θα 

καταβληθεί. Στη περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο 

από αυτό της εισφοράς για υπηρεσία πριν από την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, η διαφορά αυτή  αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, 

(προπληρωμένο έξοδο)  κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει, για 

παράδειγμα σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή μετρητών. 

 

2. Ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη 

παροχών στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.7.2.3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζομένους», 

η οικονομική οντότητα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε γνωστοποίηση του ποσού 

που αναγνωρίζεται ως έξοδο για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών.
16

 

Επίσης, βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 «Γνωστοποιήσεις 

Συνδεδεμένων Μερών», η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με 

τις εισφορές των βασικών διοικητικών στελεχών σε προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών. 

 

3.8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 19 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ» ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

                                                 

16
 Βλ. Ντζανάτος (2008). 
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Μετά τη παρουσίαση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους», γίνεται αντιληπτό ότι παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές σε σχέση 

με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
17

 

 

Πεδίο Αναφοράς  Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα 

 Βραχυχρόνιες παροχές& 

ιδιοπαραγωγή παγίων 

Οι τυχόν αμοιβές προσωπικού, που θα 

χρησιμοποιηθούν για ιδιοπαραγωγή 

παγίων μεταφέρονται άμεσα στη 

χρέωση παγίων 

Οι αμοιβές προσωπικού 

εμφανίζονται στο σύνολό τους. Η 

χρέωση παγίων, σε περίπτωση 

ιδιοπαραγωγής γίνεται με 

αντίστοιχη πίστωση ενός 

λογαριασμού εσόδων. 

 Άδειες και λογισμός για 

τις μη ληφθείσες 

Γίνεται οριοθέτηση για όλες τις 

βραχυπρόθεσμες παροχές, για 

παράδειγμα αν οφείλονται ημέρες 

άδειας, που δεν έχουν χορηγηθεί, 

λογίζονται στη χρήση που αφορούν 

Από άποψη αρχών ορίζουν 

παρόμοια πρακτική. Στη πράξη 

σχεδόν ποτέ δε γίνεται. 

 

 Διανομή κερδών σε 

μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου και στελέχη 

 

Αφορούν βραχυχρόνιες παροχές 

εργαζομένων και λογίζονται στα 

έξοδα 

 

Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται 

στο Πίνακα Διανομής 

αποτελεσμάτων και δεν 

εμφανίζονται εις βάρος των 

αποτελεσμάτων 

 Δέσμευση για 

απολύσεις ή απόλυση 

Η απόφαση για απόλυση προσωπικού 

δημιουργεί ταυτόχρονα υποχρέωση 

πρόβλεψης, για τα ποσά που θα 

καταβληθούν για αποζημιώσεις 

Προβλέπεται η δημιουργία 

πρόβλεψης για αποζημιώσεις σε 

κάθε χρήση 

 Πολιτική για εθελούσια 

έξοδο με αποζημίωση  

Πραγματοποιείται εκτίμηση και 

πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες 

Δημιουργία πρόβλεψης για κάθε 

πιθανό κίνδυνο 

                                                 

17
 Βλ. Ντζανάτος (2008). 
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αποζημιώσεις, όταν αποφασιστεί 

παροχή κινήτρων για εθελούσια έξοδο 

με αποζημιώσεις 

 Αποζημίωση με 

συνταξιοδότηση 

Ο λογισμός της αποζημίωσης με 

συνταξιοδότηση γίνεται στο χρόνο 

που καταβάλετε 

Ο λογισμός της αποζημίωσης με 

συνταξιοδότηση γίνεται 

τμηματικά στη διάρκεια εργασίας 

του εργαζομένου 

 Λοιπές μακροχρόνιες 

παροχές 

Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων των 

λοιπών μακροχρόνιων παροχών 

γίνεται σε αναλογιστική βάση και 

λογίζονται σε κάθε χρήση μαζί με τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. 

Προβλέπονται κοινοποιήσεις στο 

Προσάρτημα για ανάλογα 

ζητήματα, αλλά δεν υπάρχει 

ειδική ρύθμιση. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις βασικές λογιστικές 

αρχές του ΚΝ 2190/1920, πρέπει 

να λογιστούν προβλέψεις για τις 

υποχρεώσεις , όταν γεννώνται  οι 

υποχρεώσεις.   

 Προγράμματα 

καθορισμένων 

εισφορών 

Η οικονομική οντότητα δύναται να 

συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών, 

καταβάλλοντας κάθε χρόνο εισφορές 

και να μην έχει ευθύνη για τις τελικές 

καταβλητέες παροχές. Τα 

προγράμματα αφορούν ιδιωτικά 

«ταμεία» και όχι κρατικά. 

Λειτουργούν κυρίως κρατικά 

ασφαλιστικά ταμεία 

καθορισμένων εισφορών για την 

εταιρεία και σπανίως υπάρχουν 

προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών, όπως προσδιορίζονται 

από το παρόν Πρότυπο. 

 Κρατικά προγράμματα 

καθορισμένων 

εισφορών  

Η οικονομική οντότητα καταβάλει 

συγκεκριμένες εισφορές για 

εργαζομένους της, χωρίς να συντρέχει 

άλλη υποχρέωση, και τη διαχείριση 

αυτών των ποσών καθώς και τους 

κινδύνους της  έχουν αναληφθεί από 

νομικά πρόσωπα, τα οποία 

Δεν υπάρχει διαφορά με το 

παρόν Πρότυπο 
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λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

Κράτους. Τα έξοδα αυτά λογίζονται,  

όταν γεννάται η υποχρέωση  

 Ασφαλιστήριο 

καθορισμένων παροχών 

Σε περίπτωση σύναψης 

ασφαλιστηρίου για τους 

εργαζομένους, όπου η εταιρία έχει 

αναλάβει τους αναλογιστικούς 

κινδύνους, τα προγράμματα αυτά 

αντιμετωπίζονται ως προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και 

ακολουθούν τις  διαδικασίες , όπως 

προβλέπονται στο παρόν Πρότυπο. 

Για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών δεν 

υπάρχει μέριμνα, εκτός από τις 

περιπτώσεις των ασφαλιστικών 

εταιρειών που υφίσταται 

συγκεκριμένο δεσμευτικό 

πλαίσιο. Σε πρακτικό επίπεδο, 

όπου υπήρχαν τέτοια 

προγράμματα δεν εμφανίζονται 

υποχρεώσεις.  

 Προγράμματα 

καθορισμένων παροχών, 

δεσμεύσεις και 

περιουσιακά στοιχεία 

Για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών προβλέπεται μία σύνθετη 

υπολογιστική διαδικασία των 

καθαρών υποχρεώσεων τους. 

Δε προβλέπεται ανάλογη 

διαδικασία, αλλά με βάση τις 

αρχές των ΚΝ 2190/1920 

λογίζονται οι υποχρεώσεις σε 

ετήσια βάση. 

 Προγράμματα πολλών 

εργοδοτών , που είναι 

προγράμματα 

καθορισμένων παροχών 

Σε περίπτωση ύπαρξης προγράμματος 

καθορισμένων παροχών αναφορικά με 

πολλές εταιρείες, οι οποίες δεν 

ανήκουν στον ίδιο όμιλο, τηρείται η 

διαδικασία συνολικού υπολογισμού 

των υποχρεώσεων και μετά ακολουθεί 

μερισμός αυτών στις εταιρείες που 

συμμετέχουν. 

Εφαρμογή ανάλογης πρακτικής  

 Εμφάνιση καθαρών 

δεσμεύσεων 

προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών 

Εμφάνιση καθαρών  υποχρεώσεων για 

τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών 

Προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή, 

αλλά για διαφόρους λόγους δε 

γινόταν πράξη 

 



 

49 

 

 Αναλυτική εμφάνιση 

στοιχείων 

αποτελεσμάτων 

προγραμμάτων 

καθορισμένων παροχών 

Παροχή αναλυτικών πληροφοριών για 

τις επιδράσεις από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών 

Δε προβλέπεται κάτι 

συγκεκριμένο. 

 Γνωστοποιήσεις για τις 

παροχές σε 

εργαζομένους 

Προβλέπεται γνωστοποίηση ενός 

μεγάλου πλήθους πληροφοριών 

σχετικά με τις παροχές σε 

εργαζομένους 

Προβλέπεται παροχή 

πληροφόρησης στο Προσάρτημα, 

η οποία είναι πολύ λιγότερη 

αναφορικά με αυτή που 

απαιτείται από το παρόν 

Πρότυπο. 

 Μέσος όρου 

προσωπικού 

Δε προβλέπεται γνωστοποίηση για το 

μέσο όρο προσωπικού 

Κοινοποίηση στο Προσάρτημα  

 Προβλέψεις για 

αποζημίωση 

προσωπικού 

Η συγκεκριμένη παροχή είναι παροχή 

εξόδου από την υπηρεσία και 

λογίζεται όταν αποφασίζεται η 

καταβολή της ή όταν γεννάται η 

υποχρέωση. Σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, οι υποχρεώσεις 

για αποζημίωση προσωπικού είναι 

«ενδεχόμενες υποχρεώσεις» και η 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 

γίνεται κατόπιν σχετικής νομικής 

γνωμοδότησης, σύμφωνα με το παρόν 

Πρότυπο 

Υπολογισμός σε κάθε χρήση   με 

προσδιορισμένο τρόπο αναλογίας 

αποζημιώσεων, που θα δοθούν 

στους εργαζομένους για 

αποχώρηση από την υπηρεσία σε 

βάρος των αποτελεσμάτων με 

πίστωση λογαριασμού 

πρόβλεψης 

 Κοινοποίηση 

υποχρεώσεων ειδικών 

μηνιαίων παροχών  

Οι ειδικές μηνιαίες παροχές είναι 

μακροχρόνιες παροχές και πρέπει να 

εμφανίζονται λογιστικά και να 

γίνονται οι σχετικές γνωστοποιήσεις 

Γνωστοποίηση υποχρεώσεων 

σχετικά με τις  ειδικές μηνιαίες 

παροχές 

 Υποχρεώσεις για 

βοηθήματα σε 

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

αντιμετωπίζονται ή ως πρόγραμμα 

Γνωστοποιούνται οι υποχρεώσεις 

για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα 
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αποχωρήσαντα μέλη της 

διοίκησης ή διευθυντές 

καθορισμένων παροχών ή 

μακροχρόνιες παροχές  

μέλη της Διοίκησης  

 Τυχόν υποχρεώσεις 

στον ενοποιημένο 

Ισολογισμό 

Αφορά υποχρεώσεις σε προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και 

αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται 

Γνωστοποιούνται οι τυχόν 

υποχρεώσεις στον ενοποιημένο 

Ισολογισμό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

26 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 

Σκοπός του Προτύπου είναι η αναφορά στο τρόπο παρουσίασης των 

οικονομικών εκθέσεων των προγραμμάτων παροχών αποχώρησης από την υπηρεσία, 

όταν επιβάλλεται να καταρτιστούν τέτοιες εκθέσεις. Δηλαδή, διέπει τις οικονομικές 

εκθέσεις που θα πρέπει να καταρτιστούν από το φορέα του προγράμματος, το 

«Ταμείο». 

 

4.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
18

  
 

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις των 

προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, όπου καταρτίζονται τέτοιες 

οικονομικές καταστάσεις.  

Τα προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία μερικές φορές 

αναφέρονται με διάφορα άλλα ονόματα, «συνταξιοδοτικά προγράμματα», 

«προγράμματα συνταξιοδότησης επί ετήσιας βάσης» ή «προγράμματα παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία». Θεωρείται ότι ένα Πρόγραμμα παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία είναι μια αναφέρουσα οντότητα, η οποία παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις, χωριστά από τους εργοδότες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Όλα 

τα άλλα Πρότυπα εφαρμόζονται για τις οικονομικές καταστάσεις  των προγραμμάτων 

                                                 

18
 Βλ. ΔΛΠ 26, παρ. 1-7 και Ντζανάτος (2008). 
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παροχών εξόδου από την υπηρεσία ,κατά την έκταση που αυτά δεν αντικαθίσταται 

από το παρόν Πρότυπο.  

Το παρόν Πρότυπο ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό και παρουσίαση του 

προγράμματος προς όλους τους συμμετέχοντες , ως μία ομάδα. Δεν ασχολείται με τις 

αναφορές προς τους μεμονωμένους συμμετέχοντες, σχετικά με τα δικαιώματά τους 

στις παροχές εξόδου από την υπηρεσία.  

  Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 «Παροχές σε εργαζομένους» , αναφέρεται 

στο προσδιορισμό του κόστους των παροχών εξόδου από την υπηρεσία στις 

οικονομικές καταστάσεις των εργοδοτών , που έχουν τέτοια προγράμματα. Συνεπώς 

το παρόν Πρότυπο συμπληρώνει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 « Παροχές σε 

εργαζομένους» 

Τα προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία μπορεί να είναι 

προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών ή Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών. 

Πολλά απαιτούν τη δημιουργία χωριστών Φορέων, που μπορεί ή όχι να έχουν 

αυτοτελή νομική υπόσταση και μπορεί να ή όχι να έχουν θεματοφύλακες προς τους 

οποίους καταβάλλονται εισφορές και από τους οποίους καταβάλλονται οι παροχές 

εξόδου από την υπηρεσία. Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν 

έχει δημιουργηθεί ένας τέτοιος Φορέας και αν υπάρχουν ή όχι θεματοφύλακες.  

Τα Προγράμματα Παροχών Εξόδου από την υπηρεσία με περιουσιακά 

στοιχεία επενδυμένα σε ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται στις ίδιες λογιστικές και 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις, όπως τα σχέδια ιδιωτικών επενδύσεων. Συνεπώς, 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προτύπου , εκτός αν το συμβόλαιο με 

την ασφαλιστική εταιρεία είναι στο όνομα ενός ορισμένου συμμετέχοντος ή μιας 

ομάδας συμμετεχόντων και η δέσμευση της παροχής εξόδου από την υπηρεσία 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας.  

 

4.3.  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΕΝ  

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  
 

Το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με άλλες μορφές παροχών απασχόλησης 

προσωπικού, όπως: 

 Αποζημιώσεις λόγω τερματισμού της υπηρεσίας 
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 Διευθετήσεις αναβαλλόμενων αποζημιώσεων 

 Παροχές αποχώρησης μετά από μακροχρόνια υπηρεσία 

 Ειδικά προγράμματα πρόωρης εξόδου από την υπηρεσία ή οικειοθελούς 

αποχώρησης  

 Προγράμματα υγείας και πρόνοιας  

 Προγράμματα πρόσθετων παροχών 

  

4.4 ΟΡΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ  
 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο, για το λόγο αυτό 

είναι χρήσιμο να παρατεθούν οι βασικές έννοιές τους.
19

  

 

 Προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία : είναι διευθετήσεις,  

σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική οντότητα χορηγεί παροχές στο 

προσωπικό της, κατά ή μετά τη λήξη της υπηρεσίας , ή με τη μορφή ετήσιου 

εισοδήματος ή με τη μορφή εφάπαξ ποσού, όταν τέτοιες παροχές ή οι 

εισφορές εργοδοτών προς αυτές, μπορεί να προσδιοριστούν ή να εκτιμηθούν , 

πριν από την έξοδο από την υπηρεσία , με βάση τους όρους ενός εγγράφου ή 

τη πρακτική της οικονομικής οντότητας.   

 

 Συμμετέχοντες : Είναι τα μέλη ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία και άλλοι που δικαιούνται παροχές, σύμφωνα με το πρόγραμμα.  

 

 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για παροχές:  είναι τα 

περιουσιακά στοιχεία ενός προγράμματος , μείον οι υποχρεώσεις , εκτός από 

την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία. 

 

 Αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία:  είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων πληρωμών από ένα 

                                                 

19
 ΔΛΠ 26, παρ. 8-12. 
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πρόγραμμα παροχών εξόδου από την υπηρεσία σε τωρινούς και πρώην 

εργαζομένους , που αφορά τις ήδη παραχθείσες υπηρεσίες.  

 

 Κατοχυρωμένες παροχές :  είναι οι παροχές που τα δικαιώματα πάνω σε 

αυτές, σύμφωνα με τους όρους ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία, δεν εξαρτώνται από τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης. 

 

4.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
20

  
 

Στα πλαίσια της παρουσίασης του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 

«Παροχές σε εργαζομένους», είναι σαφές ότι οι μελλοντικές παροχές προς τους 

εργαζομένους καλύπτονται τόσο από τις εισφορές των εργοδοτών , τον συμμετέχοντα 

ή και τους δύο ,  όσο και από την επιχειρηματική αποδοτικότητα και τα επενδυτικά 

κέρδη του κεφαλαίου του φορέα «Ταμείου».  Η υποχρέωση του εργοδότη εξαντλείται 

με τις εισφορές που δίνει  στο φορέα «Ταμείο». 

Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες του προγράμματος, 

καθώς το ύψος των μελλοντικών τους παροχών επηρεάζεται άμεσα από αυτές. 

Ενδιαφέρονται άμεσα να είναι ενήμεροι για το αν έχει πραγματοποιηθεί η είσπραξη 

των εισφορών, όπως και για το αν έχει ασκηθεί κατάλληλος έλεγχος για τη προστασία 

και εξασφάλιση των δικαιωμάτων των δικαιούχων. Από την άλλη πλευρά, ο 

εργοδότης έχει άμεσο ενδιαφέρον για την αποτελεσματική και καλή λειτουργία του 

προγράμματος.  

Στα προγράμματα αυτά, ο φορέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει 

πληροφορίες όσον αφορά τη κατάσταση καθαρών περιουσιακών στοιχείων , η οποία 

είναι διαθέσιμη για παροχές, καθώς περιγραφή των μεθόδων χρηματοδότησης.  

Η επίτευξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την υποβολή οικονομικών 

καταστάσεων,  οι οποίες περιλαμβάνουν τα κατώθι :  

 

                                                 

20
 ΔΛΠ 26, παρ. 13-16. 
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 Περιγραφή των σημαντικών δραστηριοτήτων και της επίδρασης  

οποιονδήποτε μεταβολών έχουν σχέση με το πρόγραμμα, τα μέλη του και τους 

όρους και προϋποθέσεις 

 

 Καταστάσεις συναλλαγών και απόδοση επενδύσεων κατά τη χρήση, καθώς 

και τη καθαρή θέση του προγράμματος στο τέλος της χρήσης 

 

 Περιγραφή της πολιτικής των επενδύσεων 

 
4.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

21
  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών 

περιλαμβάνει: 

 

 Κατάσταση, στην οποία  απεικονίζονται : 

 Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα για τις 

παροχές  

 Την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία, με διάκριση σε κατοχυρωμένες 

παροχές και μη κατοχυρωμένες παροχές. 

 Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα το οποίο προκύπτει 

 

 Κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων για 

παροχές, οι οποίες να περιλαμβάνουν: 

 Σημείωση, η οποία να γνωστοποιεί την αναλογιστική παρούσα αξία 

των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, κατοχυρωμένων 

και μη κατοχυρωμένων παροχών  

 Παραπομπή σε αυτήν τη γνωστοποίηση σε συνημμένη αναλογιστική 

μελέτη  

                                                 

21
 ΔΛΠ 26, παρ. 17-22 και Ντζανάτος (2008). 
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Στη περίπτωση που κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων δεν έχει καταρτιστεί αναλογιστική μελέτη, τότε θα πρέπει να 

λαμβάνεται ως βάση η πιο πρόσφατη εκτίμηση. Στη περίπτωση αυτή, θα 

γνωστοποιείται η ημερομηνία αυτής της εκτίμησης.  

Η εκτίμηση της παρούσας αξίας των αναλογιστικών  υπεσχημένων παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία γίνεται σύμφωνα με τις υπεσχημένες παροχές, σύμφωνα με 

τους όρους του προγράμματος που έχουν καθοριστεί,  χρησιμοποιώντας είτε τα 

επίπεδα της τρέχουσας μισθοδοσίας είτε τα επίπεδα της προβλεπόμενης μισθοδοσίας.  

Σε κάθε περίπτωση, η βάση, η οποία χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να γνωστοποιείται, 

καθώς θα πρέπει να γνωστοποιείται και κάθε αποτέλεσμα από αλλαγή στις 

αναλογιστικές παραδοχές.  

Η γνωστοποίηση σχετικά με τις αναλογιστικές παραδοχές έχει τεράστια 

σημασία, διότι κάθε μεταβολή στις αναλογιστικές παραδοχές επιφέρει ουσιώδη 

επίδραση στην αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η περιοδική  συμβολή των 

αναλογιστών έχει τεράστια σημασία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών διότι 

προβαίνει σε εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του προγράμματος, σε 

επανεξέταση των αναλογιστικών παραδοχών και σε εισήγηση των επιπέδων των 

μελλοντικών εισφορών.  

Στις Οικονομικές Καταστάσεις ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών 

παρουσιάζεται, αναλύεται η σχέση μεταξύ της αναλογιστικής παρούσας αξίας των 

υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία  και των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που είναι διαθέσιμα για παροχές, όπως επίσης και τη πολιτική 

χρηματοδότησης των υπεσχημένων παροχών.  

  

4.6.1 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
22

  

 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών έχουν ως στόχο με την υποβολή 

στοιχείων τη περιοδική πληροφόρηση για τους οικονομικούς πόρους και τις 

δραστηριότητες του προγράμματος, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την 

                                                 

22
 Βλ. Ντζανάτος, (2008). 
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αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ της συσσώρευσης των πόρων και των παροχών του 

προγράμματος. Η επίτευξη του ως άνω στόχου επιτυγχάνεται με την υποβολή των 

οικονομικών καταστάσεων, που περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

 Αναλυτική περιγραφή των σημαντικών δραστηριοτήτων κατά την 

περίοδο αναφοράς και των ουσιωδών επιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι 

τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα, μέλη, όρους και προϋποθέσεις του.  

 

 Καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν αναλυτικά τις συναλλαγές και 

αποδόσεις των επενδύσεων κατά τη περίοδο της αναφοράς, καθώς και την 

οικονομική θέση του προγράμματος στο τέλος της περιόδου.  

 

 Αναλογιστική πληροφόρηση, η οποία παρουσιάζεται ενσωματωμένη στις 

οικονομικές καταστάσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών  ως 

τμήμα αυτών ή αποτελεί από μόνη της ξεχωριστή οικονομική έκθεση 

 

 Περιγραφή της πολιτικής των επενδύσεων.  

 

 

4.7 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ 

ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
23

  
 

Όπως προαναφέρθηκε, η εκτίμηση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων 

καταβολών ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την υπηρεσία δύναται ο 

υπολογισμός και η επανεκτίμηση αυτών να πραγματοποιηθεί είτε με τα τρέχοντα 

επίπεδα μισθοδοσίας είτε με τα εκτιμώμενα επίπεδα μελλοντικής μισθοδοσίας μέχρι 

το χρόνο εξόδου των συμμετεχόντων από την υπηρεσία.  

 

                                                 

23
 ΔΛΠ 26, παρ. 23-26. 
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4.7.1 ΛΟΓΟΙ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Οι λόγοι που παρουσιάζονται για την χρησιμοποίηση της βάσης της 

τρέχουσας μισθοδοσίας είναι οι ακόλουθοι : 

 

 Η αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από 

την υπηρεσία , η οποία είναι το άθροισμα των ποσών,  τα οποία οφείλονται σε 

κάθε ένα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, είναι δυνατό ο υπολογισμός αυτών 

να γίνεται περισσότερο αντικειμενικά από ότι με τη χρησιμοποίηση της 

προσέγγισης των εκτιμώμενων επιπέδων της μελλοντικής μισθοδοσίας, καθώς 

απαιτούνται λιγότερες παραδοχές.  

 

 Οι αυξήσεις των παροχών, που είναι αποτέλεσμα αύξησης  μισθών, 

καθίσταται δέσμευση του προγράμματος κατά το χρόνο αύξησης των μισθών 

 

 Το ποσό της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών  

 

 εξόδου από την υπηρεσία, το οποίο χρησιμοποιεί ως βάση τα επίπεδα της 

τρέχουσας μισθοδοσίας, είναι πιο άμεσα συνδεδεμένο με το καταβλητέο ποσό 

σε περίπτωση τερματισμού ή διακοπής του προγράμματος. 

 

Η υιοθέτηση της βάσης τρέχουσας μισθοδοσίας για την εκτίμηση της 

αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, 

γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του προγράμματος παροχών εξόδου 

προκειμένου να δείξει τη δέσμευση για δουλευμένες παροχές μέχρι την ημερομηνία 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων του προγράμματος παροχών εξόδου.  

 

4.7.2  ΛΟΓΟΙ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
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Οι λόγοι που παρουσιάζονται για την χρησιμοποιήση της βάσης της 

μελλοντικής  μισθοδοσίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Η  κατάρτιση της  οικονομικής πληροφόρησης πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της οικονομικής οντότητας 

ανεξαρτήτως των παραδοχών και των εκτιμήσεων που πρέπει να γίνουν  

 

 Οι παροχές, σύμφωνα με  τα προγράμματα τελικής πληρωμής, 

προσδιορίζονται με παραπομπή σε μισθούς κατά την ή πλησίον της 

ημερομηνίας εξόδου από την υπηρεσία. Επομένως, οι μισθοί, τα επίπεδα 

εισφορών και οι αποδόσεις του κεφαλαίου πρέπει να προϋπολογιστούν  

 

 Μη ενσωμάτωση της εκτιμώμενης μελλοντικής μισθοδοσίας συνιστά 

σημαντική παράλειψη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης είναι 

βασισμένο στην εκτίμηση της μελλοντικής μισθοδοσίας. Συνεπώς, υπάρχει 

αυξημένη πιθανότητα να καταλήξει σε γνωστοποίηση μιας φαινομενικής 

υπερκεφαλαιοδότησης, όταν το πρόγραμμα δεν υπερκεφαλαιοδοτείται ή να 

καταλήξει σε μία γνωστοποίηση επαρκούς κεφαλαιοδότησης, όταν το 

πρόγραμμα υποκεφαλαιοδοτείται.   

 

Η υιοθέτηση της βάσης σε μελλοντικές   μισθοδοσίες  για την εκτίμηση της 

αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, 

γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις του προγράμματος παροχών εξόδου 

προκειμένου να δείξει το εύρος της πιθανής δέσμευσης σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα, η οποία είναι γενικώς η βάση χρηματοδότησης.  

 

4.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
24

  
 

                                                 

24
 ΔΛΠ 26, παρ. 28-31. 



 

60 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 παρέχει τρεις εναλλακτικές μορφές, οι 

οποίες αντανακλούν διάφορες πρακτικές γνωστοποίησης και παρουσίασης 

αναλογιστικών πληροφοριών: 

 

1. Στις οικονομικές καταστάσεις καθορισμένων παροχών περιλαμβάνεται 

κατάσταση η οποία αναφέρει τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για 

παροχές , την αναλογιστική παρουσία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από 

την υπηρεσία και το πλεόνασμα ή το έλλειμμα, το οποίο προκύπτει. Επιπλέον, 

οι οικονομικές καταστάσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών 

περιλαμβάνουν καταστάσεις των μεταβολών στα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα για τις παροχές, καθώς επίσης και 

καταστάσεις των μεταβολών στην αναλογιστική παρούσα αξία των 

υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Οι οικονομικές 

καταστάσεις συνοδεύονται από αυτοτελή έκθεση αναλογιστού, η οποία 

δικαιολογεί την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία.  

 

2. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν κατάσταση των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων, που είναι διαθέσιμα για παροχές, και κατάσταση 

μεταβολών στα διαθέσιμα  για παροχές καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Για την  

αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία γίνεται γνωστοποίηση με σημείωση στις καταστάσεις αυτές. Οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι δυνατό να συνοδεύονται από αυτοτελή έκθεση 

αναλογιστού, η οποία δικαιολογεί την αναλογιστική παρούσα αξία των 

υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία.  

 

3. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη κατάσταση των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων , τα οποία είναι διαθέσιμα για παροχές, και ανάλυση 

των μεταβολών στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα 

για παροχές, με την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία, η οποία περιέχεται σε μία χωριστή αναλογιστική 

έκθεση.  
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4.9 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
25

  
 

Οι επενδύσεις του προγράμματος παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

εμφανίζονται στην εύλογη αξία. Στη περίπτωση των διαπραγματεύσιμων 

χρεογράφων, η εύλογη αξία είναι η τρέχουσα αξία. Σε περίπτωση, επιπλέον, κατοχής 

επενδύσεων προγραμμάτων, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της εύλογης 

αξίας, θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση των λόγων για τους οποίους δεν είναι 

δυνατή η χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας.  

Αναφορικά με τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, εύλογη αξία είναι συνήθως η 

τρέχουσα αξία, γιατί αυτή θεωρείται το πιο χρήσιμο μέτρο για χρεόγραφα κατά την 

ημερομηνία της έκθεσης και της επενδυτικής απόδοσης για την περίοδο. Όσα 

χρεόγραφα έχουν καθορισμένη αξία εξόφλησης και έχουν αποκτηθεί για να 

αντικρίζουν τις δεσμεύσεις του προγράμματος ή συγκεκριμένα μέρη αυτού, μπορεί να 

εμφανίζονται με ποσά βασιζόμενα στη τελευταία αξία εξόφλησης, υποθέτοντας μία 

σταθερή απόδοση μέχρι τη λήξη. Όταν κατέχονται επενδύσεις προγραμμάτων, για τις 

οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της εύλογης αξίας, γίνεται γνωστοποίηση του 

λόγου της μη χρησιμοποίησης της εύλογης αξίας. Στην έκταση που οι επενδύσεις 

εμφανίζονται σε ποσά διαφορετικά από την τρέχουσα ή εύλογη αξία, γίνεται 

γνωστοποίηση κατά κανόνα και η εύλογη αξία.  

  

4.10 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
26

  

4.10.1 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ 

Οι πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις ενός 

προγράμματος παροχών εξόδου, είτε πρόκειται για καθορισμένων παροχών είτε 

πρόκειται για καθορισμένων εισφορών, είναι ακόλουθες : 

 

                                                 

25
 ΔΛΠ 26, παρ. 32-33. 

26
 ΔΛΠ 26, παρ. 34-36. 
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 Κατάσταση των μεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, τα 

οποία είναι διαθέσιμα για παροχές  

 

 Συνοπτική παρουσίαση των λογιστικών πολιτικών  

 

 Περιγραφή του προγράμματος και των επιδράσεων της κάθε μεταβολής 

στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 

4.10.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις ενός προγράμματος παροχών εξόδου που 

υποβάλλονται από το Φορέα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα :  

 

 Κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 

προορίζονται για παροχές, η οποία με της σειρά της γνωστοποιεί : 

 

 Τα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος της περιόδου, κατάλληλα 

ταξινομημένα  

 Τη βάση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων  

 Λεπτομέρειες κάθε μίας επένδυσης που υπερβαίνει είτε το 5% των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων για παροχές είτε το 5% 

κάθε κατηγορίας ή τύπου χρεογράφων  

 Υποχρεώσεις, εκτός από την αναλογιστική παρούσα αξία των 

υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία. 

 

 Κατάσταση Μεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

διαθεσίμων για παροχές, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

 Εργοδοτικές εισφορές  
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 Εισφορές εργαζομένων 

 

 Έσοδα επενδύσεων, όπως τόκοι και μερίσματα  

 

 Άλλα έσοδα  

 

 Παροχές πληρωθείσες ή πληρωτέες , αναλυόμενες για παράδειγμα ως 

παροχές εξόδου από την υπηρεσία, θανάτου και ανικανότητας και 

καταβολής εφάπαξ ποσών  

 

 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

 

 Άλλα έξοδα  

 

 Φόροι εισοδήματος  

 

 Κέρδη και ζημίες από εκποίηση επενδύσεων και μεταβολές στην αξία 

των επενδύσεων  

 

 Μεταφορές από και προς άλλα προγράμματα.  

 

 Περιγραφή της χρηματοδοτικής πολιτικής  

 

 Ειδικά για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, την αναλογιστική 

παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία, οι οποίες 

δύναται να διαχωρίζονται σε κατοχυρωμένες παροχές και μη κατοχυρωμένες 

παροχές, βασιζόμενη στις υπεσχημένες παροχές κατά τους όρους του 

προγράμματος, στη παρασχεθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία εκθέσεως 

και χρησιμοποιώντας ως βάση τα τρέχοντα επίπεδα μισθοδοσίας ή τα 

εκτιμώμενα μελλοντικά επίπεδα μισθοδοσίας.  Η συγκεκριμένη πληροφορία 

μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε συνημμένη αναλογιστική έκθεση 
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προκειμένου να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις σχετικές οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

 Ειδικά για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, αναλυτική 

παρουσίαση των ουσιωδών αναλογιστικών παραδοχών που έγιναν καθώς και 

της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός της 

αναλογιστικής παρούσας αξίας των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία.  

 

4.10.3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Η έκθεση ενός προγράμματος παροχών εξόδου από την υπηρεσία παρέχει 

πλήρη περιγραφή του προγράμματος , η οποία αποτελεί μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων που υποβάλλονται από το φορέα ή παρουσιάζεται ως χωριστή έκθεση.  

Η έκθεση μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα :  

 

 Τα ονόματα των εργοδοτών και των ομάδων εργαζομένων που καλύπτει  

 

 Τον αριθμό συμμετεχόντων που λαμβάνουν παροχές και τον αριθμό 

λοιπών συμμετεχόντων, ταξινομημένων κατάλληλα 

 

 Το είδος του προγράμματος, δηλαδή καθορισμένων εισφορών ή 

καθορισμένων παροχών  

 

 Ειδική σημείωση για το αν οι συμμετέχοντες εισφέρουν στο πρόγραμμα 

 

 Περιγραφή των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία στους 

συμμετέχοντες  

 

 Περιγραφή των τυχόν όρων τερματισμού του προγράμματος  
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 Αλλαγές στα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια της 

περιόδου καλυπτόμενα από την έκθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 «Λογιστικός Χειρισμός και 

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία», όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, προβλέπονται ειδικοί τρόποι εμφάνισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων των Ταμείων, που οδηγούν σε διαφοροποιημένες καταστάσεις σε 

σχέση με τις άλλες οικονομικές μονάδες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα, για 

εναλλακτικούς τρόπους εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων και των 

πληροφοριών, οι οποίες  αυτές παρέχουν. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται  υπόδειγμα απεικόνισης της επιλογής εκ των 

τριών εναλλακτικών,  που προσιδιάζει περισσότερο στα πρότυπα του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΔ 80/97). 

 

5.1 ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Τα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία Διαθέσιμα Για Παροχές στο τέλος της 

χρήσης 01.01.-31.12.20ΧΧ και της συγκρίσιμης  01.01.-31.12.20ΧΧ-1 εμφανίζονται 

στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι αυτή η κατάσταση είναι η αντίστοιχη του 

«Ισολογισμού», αλλά όχι ίδια, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης: 

 

  Σημειώσεις  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ        

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        

Ταμειακά Διαθέσιμα    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπές απαιτήσεις    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απαιτήσεις από επιστροφές συντάξεων   ΧΧΧ ΧΧΧ 



 

67 

 

Απαιτήσεις από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Προπληρωμές συντάξεων   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Προγράμματος    ΧΧΧ ΧΧΧ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Τρέχουσες Υποχρεώσεις        

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Συντάξεις πληρωτέες    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Προκαταβολές εισφορών   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Υποχρεώσεις προς άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο Τρεχουσών Υποχρεώσεων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο Υποχρεώσων   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία Διαθέσιμα Για 

Παροχές    ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Η Κατάσταση Μεταβολών των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 

Διαθέσιμων Για Παροχές για τη χρήση 01.01.-31.12.20ΧΧ και την 01.01.-

31.12.20ΧΧ-1 εμφανίζεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι αυτή η Κατάσταση είναι 

αντίστοιχη, αλλά όχι ίδια, με την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων», του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου  για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: 

 

  Σημειώσεις  01.01-31.12.20ΧΧ 01.01-31.12.20ΧΧ-1 
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Εργοδοτικές Εισφορές    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Εισφορές Εργαζομένων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Εισφορές από το Δημόσιο   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έσοδα επενδύσεων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Κέρδη από εκποίηση επενδύσεων   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπά έσοδα    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο Εσόδων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Πληρωθείσες παροχές    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπά έξοδα   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μεταφορές προς άλλα 

προγράμματα   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο Δαπανών    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έλλειμμα Χρήσης    ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

 

5.3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες από το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 26 «Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων 

Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία» γνωστοποιήσεις. Διακρίνονται σε δύο 

τμήματα. Στο πρώτο τμήμα γίνονται αναλύσεις των κονδυλίων των βασικών 

Καταστάσεων, με βάση τις παραπομπές, οι οποίες αναφέρονται σε αυτές και 

συνοπτική αναφορά σε τυχόν σχετικά  ζητήματα. 

Στο δέυτερο τμήμα γίνονται οι προβλέπομενες κατά παράγραφο 

γνωστοποιήσεις, όπως προβλέπονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 

««Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου 

από την Υπηρεσία» .  

 

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

5.3.1.1 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ  ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ  

 

Ο λογαριασμός δύναται να  αναλύεται ως εξής : 
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  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Καταθέσεις όψεως στο Πιστωτικό Ίδρυμα Α ΧΧΧ ΧΧΧ 

Καταθέσεις όψεως στο Πιστωτικό Ίδρυμα Β ΧΧΧ ΧΧΧ 

Καταθέσεις όψεως στο Πιστωτικό Ιδρυμα Γ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.2  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές αφορά σε :  

    31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών απο ιδιώτες    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΑ   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από ΒΒΒ   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από ΓΓΓ   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι από ΑΑΑ   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι από ΒΒΒ   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μη δεδουλευμένοι τόκοι από ΓΓΓ   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο    ΧΧΧ ΧΧΧ 

            

 

5.3.1.3  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι λοιπές απαιτήσεις του προγράμματος ενδέχεται να αναλύονται στο πίνακα : 

    31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Λοιποί χρεώστες    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο    ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

 

5.3.1.4.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
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Οι  απαιτήσεις από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς  ενδέχεται να αναλύονται ως 

εξής: 

    31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Απαιτήσεις από ΑΑΑ Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης για συμμετοχή σε δαπάνες 

συνταξιοδότησης    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο    ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.5.  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

 

Οι  προπληρωμές συντάξεων 31.12.20ΧΧ  και 31.12.20ΧΧ-1 ενδέχεται να αφορούν : 

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Προπληρωμές συντάξεων Τομέα ΑΑΑ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Προπληρωμές συντάξεων Τομέα ΒΒΒ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Προπληρωμές συντάξεων Τομέα ΓΓΓ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.6  ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Οι  ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οικονομικές χρήσεις , οι οποίες έληξαν 

31.12.20ΧΧ και 31.12.20ΧΧ-1 ενδέχεται να αναλύονται με τη παρακάτω μορφή 

πίνακα : 

  

Ενσώματα Πάγια 

Περιουσιακά Στοιχεία  

  

Α. Αξίες Κτήσης    

Υπόλοιπο 01.01.20ΧΧ-1 ΧΧΧ 

Προσθήκες 20ΧΧ-1 ΧΧΧ 

Μειώσεις 20ΧΧ-1 ΧΧΧ 

Υπόλοιπο 31.12.20ΧΧ-1   ΧΧΧ 

Προσθήκες 20ΧΧ ΧΧΧ 

Μειώσεις 20ΧΧ ΧΧΧ 
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Υπόλοιπο 31.12.20ΧΧ   ΧΧΧ 

Β. Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 01.01.20ΧΧ-1     

Αποσβέσεις 20ΧΧ-1     ΧΧΧ 

Μειώσεις 20ΧΧ-1     ΧΧΧ 

Υπόλοιπα 31.12.20ΧΧ   ΧΧΧ 

Αναπόσβεστο 31.12.20ΧΧ-1   ΧΧΧ 

Αναπόσβεστο 31.12.20ΧΧ   ΧΧΧ 

 

5.3.1.7  ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις , οι οποίες έληξαν 

31.12.20ΧΧ και 31.12.20ΧΧ-1 ενδέχεται να αναλύονται με τη παρακάτω μορφή 

πίνακα : 

  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

  

Α. Αξίες Κτήσης    

Υπόλοιπο 01.01.20ΧΧ-1 ΧΧΧ 

Προσθήκες 20ΧΧ-1 ΧΧΧ 

Μειώσεις 20ΧΧ-1 ΧΧΧ 

Υπόλοιπο 31.12.20ΧΧ-1   ΧΧΧ 

Προσθήκες 20ΧΧ ΧΧΧ 

Μειώσεις 20ΧΧ ΧΧΧ 

Υπόλοιπο 31.12.20ΧΧ   ΧΧΧ 

Β. Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 01.01.20ΧΧ-1     

Αποσβέσεις 20ΧΧ-1     ΧΧΧ 

Μειώσεις 20ΧΧ-1     ΧΧΧ 

Υπόλοιπα 31.12.20ΧΧ   ΧΧΧ 

Αναπόσβεστο 31.12.20ΧΧ-1   ΧΧΧ 

Αναπόσβεστο 31.12.20ΧΧ   ΧΧΧ 

 

5.3.1.8  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  

 

Ο λογαριασμός δύναται να αναλύεται ως εξής :  

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Προμηθευτές εσωτερικού ΑΑΑ ΧΧΧ ΧΧΧ 
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Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.9  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ  

 

Ο λογαριασμός δύναται να αναλύεται ως εξής :  

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Συντάξεις πληρωτέες  ΧΧΧ ΧΧΧ 

Βοηθήματα Πληρωτέα    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Πιστωτικά υπόλοιπα από απαιτήσεις 

επιστροφές συντάξεων  ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.10  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Ο λογαριασμός δύναται να αναλύεται ως εξής :  

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΧΧΧ ΧΧΧ 

Ταμεία Κλάδων Ασθένειας    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου  ΧΧΧ ΧΧΧ 

Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.11  ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο λογαριασμός τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  δύναται να αναλύεται ως εξής: 

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ΧΧΧ ΧΧΧ 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών 

αμοιβών τρίτων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Φόρος  προμηθευτών 8% ΧΧΧ ΧΧΧ 

Φόρος  υπηρεσιών 4%     ΧΧΧ ΧΧΧ 

Φόρος αμοιβων μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 
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5.3.1.12  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Ο λογαριασμός εργοδοτικών εισφορών δύναται να αναλύεται ως εξής: 

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Τακτικές εισφορές εργοδοτών για 

επικουρική  ασφάλιση  ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.13  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

Ο λογαριασμός  εισφορές ασφαλισμένων  ενδέχεται να αφορά : 

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

  

Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων για επικουρική  

ασφάλιση  ΧΧΧ ΧΧΧ 

Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για επικουρική 

ασφάλιση από ενεργούς ασφαλισμένους  ΧΧΧ ΧΧΧ 

Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για 

επικουρική ασφάλιση από συνταξιούχους    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και 

προαγωγές για επικουρική ασφάλιση   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων για 

επικουρική ασφάλιση   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έσοδα από τη συμμετοχή σε δαπάνες 

συνταξιοδότησης   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Επιστροφές εισφορών ασφαλισμένων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής ποσού 

αναγνώρισης χρόνου   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.14  ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο λογαριασμός  εξόδων διοικητικής λειτουργίας ενδέχεται να αφορά : 

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

        

Αμοιβές προσωπικού ΧΧΧ ΧΧΧ 

Αμοιβές ελέυθερων επαγγελματιών ΧΧΧ ΧΧΧ 

Αποζημιώσεις  συμμετοχών σε συμβούλια και 

επιτροπές    ΧΧΧ ΧΧΧ 
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Έξοδα παράστασης μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Φωτισμός    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Ύδρευση    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Τηλεπικοινωνίες    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Ενοίκια    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έξοδα μετακινήσεων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έξοδα δημοσιεύσεων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Έξοδα συντηρήσεων   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.1.15   ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

Ο λογαριασμός  λοιπών εξόδων ενδέχεται να αφορά : 

  31.12.20ΧΧ 31.12.20ΧΧ-1 

        

Λοιπές αμοιβές νομικών υπηρεσιών ΧΧX ΧΧΧ 

Αμοιβές τρίτων ΧΧΧ ΧΧΧ 

Τέλη χαρτοσήμου    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Δικαστικά έξοδα   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Λοιπές δαπάνες    ΧΧΧ ΧΧΧ 

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   ΧΧΧ ΧΧΧ 

Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

5.3.2 ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

 

Στο δεύτερο τμήμα των γνωστοποιήσεων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρέχονται 

πληροφορίες αναφορικά με: 

 

 Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος 

 Αλλαγές σε σημαντικούς όρους του προγράμματος στην περίοδο 

 Βασικές λογιστικές πολιτικές 

 Περιουσιακά στοιχεία και αποτίμησή τους 
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 Λεπτομέρειες για σημαντικές από άποψη ύψους επενδύσεις 

 Επενδύσεις σε εργοδότες 

 Άλλες υποχρεώσεις εκτός κατάστασης 

 Ανάλυση μεταβολών (εσόδων και εξόδων) περιόδου 

 Χρηματοδοτική πολιτική του ταμείου 

 Παραπομπή σε αναλογιστική έκθεση για προγράμματα καθορισμένων παροχών 

 Αποτελέσματα αναλογιστικής έκθεσης για προγράμματα καθορισμένων 

παροχών 

 Αναλογιστικές μέθοδοι και παραδοχές που γνωστοποιούνται στις καταστάσεις 

 Επενδυτικές πολιτικές 

 Αποτιμήσεις επενδύσεων που δεν έγιναν σε εύλογη αξία 

 Ειδική Έκθεση θεματοφύλακα, συνημμένη στις καταστάσεις 

 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στη παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε με ένα σύνθετο και επίκαιρο θέμα, το 

οποίο απασχολεί τη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία. Ο τρόπος σύνταξης και 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί ένα από τα 

δυσκολότερα θέματα, το οποίο απασχολεί τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Προτείναμε αναλυτικά υπόδειγμα σύνταξης, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Ταμειακές Ροές και Σημειώσεις 

για να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει το πληροφοριακό περιεχόμενο των 

παραπάνω καταστάσεων και σε πόσο μεγάλο βαθμό συμβάλει στη καταγραφή και 

γνώση του πραγματικού προβλήματος, το οποίο αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά 

ταμεία και εν γένει το κράτος σε ένα τόσο δύσκολο θέμα με κοινωνικές διαστάσεις. 

Η ανάλυση και σύνθεση του πληροφοριακού περιεχομένου των παραπάνω 

καταστάσεων αφενός θα συμβάλει στην άμεση λήψη διαρθρωτικών – διορθωτικών 

μέτρων και αφετέρου οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

γνωρίζουν τα  πραγματικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως, πως προκύπτει το έλλειμμα και αν τα μέτρα και η 

ισχύουσα νομοθεσία είναι σε θέση να δώσουν λύση. 

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται γιατί όλη αυτή η πληροφορία είναι 

υποχρεωτικά διαθέσιμη από το νόμο. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, το 

επικαιροποιημένο, από τις αναλογιστικές μελέτες, έλλειμμα των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 

μέσω της σωστής τήρησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και την εφαρμογή 

των νόμων διότι αφορά τις επόμενες γενιές.  

Βέβαια, στη παρούσα έρευνα δεν εξαντλήσαμε ειδικά θέματα, τα οποία 

ασχολούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τη λογική ότι κατόπιν ενδελεχούς 

έρευνας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία Φορέων 
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Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα μέσα από τα οποία θα διαπιστώναμε τυχόν προβλήματα 

σύνταξης αυτών.  

 

6.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
 

Ως πεδίο μελλοντικής έρευνας προτείνεται η διεξαγωγή μίας εμπειρικής 

έρευνας με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις από το σύνολο των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν θα εφαρμόσουν το νόμο και  προβούν στη 

δημοσίευση αυτών, προκειμένου να εξεταστούν  οι πιθανές επιδράσεις από την 

εφαρμογή των προτύπων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στο παρόν τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 

Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Τ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

  

Οικονομικές Καταστάσεις  για τη χρήση 1.1-31.12.2008 

σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 «Λογιστικός χειρισμός και 

παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία» και των 

λοιπών ΔΠΧΑ που έχουν εφαρμογή 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

Επωνυμία:  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΤΑΤ) 

Είδος προγράμματος: 

Το ΕΤΑΤ αφορά σύμφωνα με τα ΔΛΠ, «πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών», με την έννοια ότι η υποχρέωσή του είναι να παράσχει τώρα και στο 

μέλλον, συγκεκριμένες παροχές στους ασφαλισμένους του, ανεξάρτητα από τις 

εισφορές που έχουν καταβληθεί από αυτούς ή τους εργοδότες τους. 

Έδρα: 

Η έδρα του ταμείου είναι: 

Σταδίου 29, Αθήνα,  Τ.Κ 101 10,    

e-mail: etat@ggka.gr 
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Νομικό πλαίσιο 

Το ΕΤΑΤ είναι ασφαλιστικός φορέας  με τη μορφή νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Θεσμοθετήθηκε με το Ν. 3371/2005, ο οποίος 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 178/14-07-2005. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 

ορίστηκε την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2005..  

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Το διοικητικό συμβούλιο του ταμείου είναι επταμελές περιλαμβανομένης της 

Κυβερνητικής Επιτρόπου, η θητεία του είναι τριετής 

 

Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Διοίκηση του Ταμείου παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη 

χρήση που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2008 συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά 

στοιχεία για τη χρήση που έληξε τη 31
η
 Δεκεμβρίου 2007. Η Διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων με τρόπο ώστε να δίνουν 

μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής 

διάρθρωσης. 

Ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση του ταμείου, είναι υπεύθυνη να: 

 

 επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

ειδικότερα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 26 και να τις 

εφαρμόζει πάγια. 

 διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 

 

Πρώτη εφαρμογή του ΔΛΠ 26 «Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των 

προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία» 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του ταμείου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 (το οποίο συμπληρώνει το ΔΛΠ 19) και τα υπόλοιπα 

ΔΛΠ τα οποία έχουν εφαρμογή. 

Ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις 
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Η ημερομηνία πρώτης εφαρμογής ήταν η 1.1.2007 ημερομηνία κατά την 

οποία έγινε η «μετάβαση» λογιστικά από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Ημερομηνία αναφοράς 

Η ημερομηνία αναφοράς των πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων με το ΔΛΠ 

26 είναι η 31.12.2008, και η περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 1.1.2008 

μέχρι 31.12.2008. 

Συγκριτική Πληροφόρηση  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα χρήση περιλαμβάνουν 

συγκριτική πληροφόρηση η οποία είναι η προηγούμενη χρήση 2007. 

Ορολογία: 

Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα ασφαλιστικά ταμεία, θεωρούνται 

«Προγράμματα» καθορισμένων παροχών (όπως είναι το ΕΤΑΤ) ή καθορισμένων 

εισφορών. Για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται σαν «Ταμείο» ή «ΕΤΑΤ». 

Ο πλήρης όρος για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι «Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (ΔΠΧΑ). Για λόγους καλύτερης κατανόησης από 

τους χρήστες, αναφέρονται σαν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή ΔΛΠ. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Με βάση το ΔΛΠ 26 προβλέπονται ειδικοί τρόποι εμφάνισης των 

οικονομικών καταστάσεων των Ταμείων, που οδηγούν σε διαφοροποιημένες 

καταστάσεις σε σχέση με τις άλλες οικονομικές μονάδες. Επίσης παρέχεται η 

δυνατότητα, για εναλλακτικούς τρόπους εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων 

και των πληροφοριών που αυτές παρέχουν. 

Το ΕΤΑΤ, από τις εναλλακτικές επιλογές που παρέχονται επέλεξε εκείνη που 

προσιδιάζει περισσότερο στα πρότυπα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΔ 80/97). 

Έτσι οι αναλογιστικές υποχρεώσεις δεν εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, αλλά γίνεται παραπομπή στις πλέον πρόσφατες σχετικές εκθέσεις που 

έχουν συνταχθεί. 
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Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για παροχές 

 

Τα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία Διαθέσιμα Για Παροχές στο τέλος της 

χρήσης 01.01.-31.12.2008 και της συγκρίσιμης  01.01.-31.12.2007 εμφανίζονται στη 

συνέχεια. Σημειώνεται ότι αυτή η κατάσταση είναι η αντίστοιχη του «Ισολογισμού», 

αλλά όχι ίδια, του ΚΛΣ για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: 

 

Σημει

ώσεις 31.12.2008  31.12.2007 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 420.257.787,44 370.100.922,80

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές 2 892.077.708,32 984.045.844,61

Λοιπές απαιτήσεις 3 38,92 5.359,83

Απαιτήσεις από επιστροφές συντάξεων 38.262,09 31.590,90

Απαιτήσεις από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς 4 152.931,78 90.375,19

Προπληρωμές συντάξεων 5 8.879.645,24 4.722.659,70

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6 2.025.000,00 2.025.000,00

Σύνολο 1.323.431.373,79 1.361.021.753,03

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 50.036.615,48 50.015.692,35

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8 28.952,22 32.446,50

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 44.506,00 0,00

Σύνολο 50.110.073,70 50.048.138,85

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 1.373.541.447,49 1.411.069.891,88

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τρέχουσες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 10 40.526,53 68,41

Συντάξεις πληρωτέες 11 2.099,81 1.526,63

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές 12 219.792,31 32.930,25

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 13 4.549.079,93 2.693.976,75

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 136.560,98 316.241,38

Προκαταβολές εισφορών 7.798,69 0,00

Υποχρεώσεις προς άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς 15 980,03 1.794,32

Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων 4.956.838,28 3.046.537,74

Σύνολο υποχρεώσεων 4.956.838,28 3.046.537,74

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για παροχές 1.368.584.609,21 1.408.023.354,14  

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Διαθέσιμων Για 

Παροχές 

 

Η Κατάσταση Μεταβολών των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 

Διαθέσιμων Για Παροχές για τη χρήση 01.01.-31.12.2008 και την 01.01.-31.12.2007 

εμφανίζεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι αυτή η κατάσταση είναι αντίστοιχη, αλλά 
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όχι ίδια, με την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων», του ΚΛΣ για τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης: 

 

Σημει

ώσεις 01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007

Εργοδοτικές εισφορές 16 17.068.792,57 11.390.910,69

Εισφορές εργαζομένων 17 12.114.618,20 8.021.089,68

Εισφορές από το Δημόσιο 0,00 0,00

Έσοδα επενδύσεων 18 20.460.650,79 14.542.720,96

Κέρδη από εκποίηση επενδύσεων 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα 19 39.492.051,32 16.972.697,55

Σύνολο εσόδων 89.136.112,88 50.927.418,88

Πληρωθείσες παροχές 20 128.188.070,11 63.922.841,49

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 21 151.471,53 105.715,51

Λοιπά έξοδα 22 130.292,38 74.812,02

Μεταφορές προς άλλα προγράμματα 23 105.023,79 35.093,08

Σύνολο δαπανών 128.574.857,81 64.138.462,10

Έλλειμμα χρήσης -39.438.744,93 -13.211.043,22  

 

Οικονομικές Καταστάσεις πρώτης εφαρμογής του Δ.Λ.Π 26  

 

Τα Περιουσιακά Στοιχεία Προγράμματος κατά την 31.12.2006, που ήταν η 

ημερομηνία μετάβασης, είχαν ως εξής: 

 

Σημει

ώσεις 31.12.2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 108.748.341,05

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές 1.311.905.245,88

Προπληρωμές συντάξεων 158.000,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 575.825,09

Σύνολο 1.421.387.412,02

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων προγράμματος 1.421.387.412,02

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τρέχουσες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 41.192,64

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές 273,01

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 54.327,74

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29.408,31

Προκαταβολές εισφορών 27.812,96

Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων 153.014,66

Σύνολο υποχρεώσεων 153.014,66

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για παροχές 1.421.234.397,36  

 

 

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες από το ΔΛΠ 26 

γνωστοποιήσεις. Διακρίνεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο γίνονται αναλύσεις των 

κονδυλίων των βασικών καταστάσεων, με βάση τις παραπομπές που αναφέρονται σε 

αυτές και συνοπτική αναφορά σε τυχόν σχετικά ζητήματα. 

Στη δεύτερη γίνονται οι προβλεπόμενες κατά παράγραφο γνωστοποιήσεις, 

που προβλέπονται από το ΔΛΠ 26. 

 

3.1 Αναλύσεις κονδυλίων και λογιστικές αρχές 
 

3.1.1. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Καταθέσεις όψεως στην Εμπορική 597.079,92 750.401,40
Καταθέσεις όψεως στην Αγροτική 1.840.479,10 15.576.450,01
Καταθέσεις όψεως στην Πειραιώς 6.017.789,84 0,00
Καταθέσεις όψεως στην Τράπεζα Ελλάδος 367.816.709,23 342.548.720,64
Καταθέσεις όψεως στην Γενική 2.643,31 89,23
Καταθέσεις όψεως στην Αττικής 215.751,12 7.451.643,22
Καταθέσεις όψεως στην Alpha 1.567.334,92 0,00
Καταθέσεις προθεσμίας στην Αττικής 7.400.000,00 0,00
Καταθέσεις προθεσμίας στην Εμπορική 0,00 3.773.618,30
Καταθέσεις προθεσμίας στην Alpha 34.800.000,00 0,00

Σύνολο 420.257.787,44 370.100.922,80  

 

3.1.2. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές 

 

Ο λογαριασμός απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές αφορά σε: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από ιδιώτες 3.917.388,96 169.967,45

Απαιτήσεις από αναγνώριση προυπηρεσίας 26.059,26 0,00

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από Εμπορική 257.735.778,00 300.691.741,00

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από Πειραιώς 35.837.148,00 41.810.006,00

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από Αττικής 61.000.000,00 69.696.555,29

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από Αγροτική 80.000.000,00 90.000.000,00

Απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών από Alpha 605.526.030,00 672.806.700,00

Μη δεδουλευμένοι τόκοι εισφορών Εμπορικής -20.996.070,00 -29.068.042,00

Μη δεδουλευμένοι τόκοι εισφορών Πειραιώς -3.848.760,67 -5.108.076,38

Μη δεδουλευμένοι τόκοι εισφορών Αττικής -9.306.731,16 -11.778.434,35

Μη δεδουλευμένοι τόκοι εισφορών Αγροτικής -12.136.266,02 -15.367.872,40

Μη δεδουλευμένοι τόκοι εισφορών Alpha -105.676.868,05 -129.806.700,00

Σύνολο 892.077.708,32 984.045.844,61  
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3.1.3. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις του προγράμματος αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

31/12/2008 31/12/2007
Προκαταβολές επικουρήσεων 0,00 500,00
Λοιποί χρεώστες 38,92 1.965,11
Χρεωστικά υπόλοιπα υποχρεώσεων στο Δημόσιο 0,00 2.894,72

Σύνολο 38,92 5.359,83  

 

 

3.1.4. Απαιτήσεις από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

 

Οι απαιτήσεις από λοιπούς οργανισμούς αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Απαιτήσεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 45.595,25 42.783,21
Απαιτήσεις από ΤΕΥΑΕΚ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 4.958,30 14.503,27
Απαιτήσεις από ΤΣΜΕΔΕ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 21.676,58 0,00
Απαιτήσεις από ΤΥΠΣ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 808,23 0,00
Απαιτήσεις από ΤΕΑΧ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 615,03 1.221,03
Απαιτήσεις από ΤΕΑΥΦΕ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 7.588,50 0,00
Απαιτήσεις από ΤΠΓΣΟ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 58.121,20 0,00
Απαιτήσεις από ΤΑΥΣΟ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 0,00 27.511,51
Απαιτήσεις από ΜΤΣ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 9.212,52 0,00
Απαιτήσεις από ΤΕΑΑΠΑΕ για συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 4.356,17 4.356,17

Σύνολο 152.931,78 90.375,19  

 

 

3.1.5. Προπληρωμές συντάξεων 

 

Οι προπληρωμές συντάξεων 31/12/2008 και 31/12/2007 αφορούν σε: 

  

31/12/2008 31/12/2007
Προπληρωμές συντάξεων Αγροτικής 4.151.242,25 3.844.992,75
Προπληρωμές συντάξεων Εμπορικής 1.942.050,92 877.666,95
Προπληρωμές συντάξεων Alpha 2.786.352,07 0,00

Σύνολο 8.879.645,24 4.722.659,70  
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3.1.6. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

31/12/2008 31/12/2007
Τόκοι ομολόγου Εμπορικής τράπεζας 2.025.000,00 2.025.000,00

Σύνολο 2.025.000,00 2.025.000,00  

 

Οι απαιτήσεις αφορούν τόκους, 6% επί της ονομαστικής αξίας μετά τους φόρους, 

για το διάστημα 1/4/2008 – 31/12/08 και 1/4/2007 – 31/12/07 αντίστοιχα.    

 

 

3.1.7. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007 αναλύονται 

ως εξής: 

 

      31/12/2008 31/12/2007

Χρεόγραφα για διακράτηση ως την λήξη 50.036.615,48 50.015.692,35

Σύνολο 50.036.615,48 50.015.692,35  

 

Τα ποσά αφορούν το αποσβεσμένο κόστος ομολόγου της Εμπορικής τράπεζας 

ονομαστικής αξίας 50.000.000,00 € που αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2007. 

 

 

3.1.8. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις  για τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν την 

31/12/2008 & 2007 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Έπιπλα και 

λοιπός εξοπλισμός

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 1.1.2007 0,00

Προσθήκες 2007 34.942,21

Μειώσεις 2007 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2007 34.942,21

Προσθήκες 2008 0,00

Μειώσεις 2008 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2008 34.942,21

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 1.1.2007 0,00

Αποσβέσεις 2007 2.495,71

Μειώσεις 2007 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2007 2.495,71

Αποσβέσεις 2008 3.494,28

Μειώσεις 2008 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2008 5.989,99

Αναπόσβεστο 31.12.2007 32.446,50

Αναπόσβεστο 31.12.2008 28.952,22  

 

 

3.1.9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία   

 

Λογισμικά προγράμματα

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 1.1.2007 0,00

Προσθήκες 2007 0,00

Μειώσεις 2007 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2007 0,00

Προσθήκες 2008 44.506,00

Μειώσεις 2008 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2008 44.506,00

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 1.1.07 0,00

Αποσβέσεις 2007 0,00

Μειώσεις 2007 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2007 0,00

Αποσβέσεις 2008 0,00

Μειώσεις 2008 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2008 0,00

Αναπόσβεστο 31.12.2007 0,00

Αναπόσβεστο 31.12.2008 44.506,00

 

Τα άυλα στοιχεία αφορούν το κόστος μελέτης ανάπτυξης λογισμικού 

προγράμματος για την ηλεκτρονική παρακολούθηση υπολογισμού των επικουρικών 

συντάξεων του Προγράμματος που εκπονήθηκε στην τρέχουσα χρήση. Το λογισμικό 

πρόγραμμα είναι υπό εκτέλεση και ως εκ τούτου δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.  

 

 

3.1.10 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007
Προμηθευτές εσωτερικού 40.526,53 68,41

Σύνολο 40.526,53 68,41  

 

 

3.1.11. Συντάξεις πληρωτέες 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Συντάξεις πληρωτέες ΕΛΕΜ 341,03 1.526,63

Βοήθημα πληρωτέο ΤΑΠΤΠ 713,73 0,00

Πιστωτικά υπόλοιπα από απαιτήσεις επιστροφών συντάξεων 1.045,05 0,00

Σύνολο 2.099,81 1.526,63  

 

3.1.12. Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές εισφορές 

 

Ο λογαριασμός αφορά σε: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 7.000,31 6.075,85

ΤΕΑΔΥ 48,00 36,02

Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. 0,00 645,88

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 1.343,77 562,16

Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 67,60 50,69

ΤΑΠΕΤΕ Κλάδος Ασθένειας (ΤΕΑΠΕΤΕ) 54.692,27 24.671,38

Ταμείο Ασφάλισης Ασθένειας ALPHA-ΓΕΝΙΚΗ-ΑΜΕΧ 1.995,49 852,18

Κρατήσεις υπέρ ταμείου υγείας (ΤΑΠΤΠ) 149.546,02 0,00

Επιστροφές κρατήσεων ταμείου υγείας 5.098,85 36,09

Σύνολο 219.792,31 32.930,25  

 

 

3.1.13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Ο λογαριασμός τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 
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31/12/2008 31/12/2007

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 1.797,37 618,72

Φόρος συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ 1.107.806,40 421.313,86

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών - συντάξεων 2.271.171,29 2.268.535,61

ΦΜΥ ΤΑΠΤΠ 1.137.653,01 0,00

ΦΜΥ εφάπαξ παροχής 4.580,43 0,00

Επιστροφές ΦΜΥ συντάξεων 22.081,05 2.628,09

Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων 29,73 0,05

Φόρος αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1.060,56 811,48

Φόρος προμηθευτών 8% 2.900,09 0,00

Χαρτόσημο ειδικό ΕΛΕΜ 0,00 68,94

Σύνολο 4.549.079,93 2.693.976,75  

 

 

3.1.14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Δικαιούχοι αμοιβών 5.564,69 302,00

Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογ/σμό Δημοσίου και τρίτων 115.303,94 300.247,03

Αμοιβή θεματοφύλακα ομολόγου πληρωτέα 15.692,35 15.692,35

Σύνολο 136.560,98 316.241,38  

 

 

3.1.15. Υποχρεώσεις προς άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

 

Οι υποχρεώσεις προς άλλους οργανισμούς αφορούν σε: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Οφειλές προς ΕΛΕΜ 980,03 1.794,32

Σύνολο 980,03 1.794,32  

 

 

3.1.16. Εργοδοτικές εισφορές 

 

Ο λογαριασμός εργοδοτικές αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007

Τακτικές εισφορές εργοδοτών για επικουρική ασφάλιση 17.068.792,57 10.620.910,69

Επιστροφή εισφορών ασφαλισμένων πριν το 1993 (Αττικής) 0,00 770.000,00

Σύνολο 17.068.792,57 11.390.910,69  
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3.1.17. Εισφορές εργαζομένων 

 

Ο λογαριασμός αφορά σε: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση 9.324.671,91 4.376.310,05
Καταβολές  αναγνώρισης προϋπηρεσίας για επικουρική ασφάλιση 1.979.375,78 3.393.978,69

Καταβολές αναγνώρισης προϋπηρεσίας για επικουρική ασφάλιση από 

συνταξιούχους 409.963,92 361.182,88

Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις και προαγωγές για επικουρική ασφάλιση 435.268,12 0,00
Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση 42.555,51 24.858,38
Έσοδα από τη συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 105.695,07 139.647,86

Επιστροφές εισφορών ασφαλισμένων -5.888,89 0,00

Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής ποσού αναγνώρισης χρόνου -177.023,22 -274.888,18

Σύνολο 12.114.618,20 8.021.089,68  

 

 

3.1.18. Έσοδα επενδύσεων 

 

Τα έσοδα επενδύσεων αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Τόκοι ομολόγου 2.700.000,00 2.025.000,00
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 17.760.650,79 12.517.720,96

Σύνολο 20.460.650,79 14.542.720,96  

 

 

3.1.19. Λοιπά έσοδα 

 

Ο λογαριασμός αφορά σε :  

 

31/12/2008 31/12/2007
Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 1.613,43
Έσοδα από κρατήσεις 298.917,15 18.187,12
Τόκοι από καταβολές εισφορών τραπεζών 39.164.429,22 16.952.897,00
Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρήσεων 6.105,55 0,00
Έσοδα από εκκαθαρίσεις συντάξεων Attica Bank 22.599,40 0,00

Σύνολο 39.492.051,32 16.972.697,55  
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3.1.20. Πληρωθείσες παροχές 

 

31/12/2008 31/12/2007
Βασική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ 27.380.065,97 9.232.933,25
Βασική σύνταξη ΕΛΕΜ 57.975.044,68 53.512.423,51
Σύνταξη ΕΛΕΜ κληρονομικού δικαιώματος 5.345,68 99,88
Βασική σύνταξη ΛΑΚ 2.693.390,17 1.177.384,85
Βασικό βοήθημα ΤΑΠΤΠ 39.076.223,32 0,00
Αναδρομικά ΤΑΠΤΠ 1.058.000,29 0,00

Σύνολο 128.188.070,11 63.922.841,49  

 

Ανάλυση παροχών 

 

 

 

 

3.1.21. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 31/12/08 και 31/12/2007 αναλύονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 5.081,40 2.913,33
Αμοιβές νομικών 8.198,00 677,00
Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών 64.512,50 37.952,36
Αποζημιώσεις συμμετοχών σε συμβούλια και επιτροπές 37.087,50 37.934,50
Έξοδα παραστάσεως μελών Δ.Σ 15.600,00 13.200,00
Έξοδα μετακινήσεων 17.497,85 10.542,61
Αποσβέσεις επίπλων και εξοπλισμού 3.494,28 2.495,71

Σύνολο 151.471,53 105.715,51  

 

 

Είδος παροχής 2008 2007 

Παροχές λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 

127.093.60

5,63 

63.113.40

3,98 

Παροχές λόγω θανάτου 1.094.464,4

8 

809.437,5

1 

Εφάπαξ καταβολές 128.188.07

0,11 

63.922.84

1,49 
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3.1.22. Λοιπά έξοδα  

 
Τα λοιπά έξοδα αφορούν σε: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Λοιπές αμοιβές Ν.Π. 0,00 73.780,00
Λοιπές αμοιβές νομικών υπηρεσιών 126.617,35 0,00
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0,00 714,00
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 166,60
Γραφική ύλη 101,15 77,35
Βιβλία,περιοδικά, εφημερίδες 792,00 0,00
Επιδόσεις,δημοσιεύσεις, προσκλήσεις 2.260,84 0,00
Λοιπές δαπάνες 71,40 0,00
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 449,64 74,07

Σύνολο 130.292,38 74.812,02  

 

 

3.1.23. Μεταφορές προς άλλα προγράμματα 

 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

31/12/2008 31/12/2007
Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 0,00 11.997,45
Δαπάνη για τη συντόμευση θεμ.συντ/κού δικ/τος στο κύριο φορέα 105.023,79 23.095,63

Σύνολο 105.023,79 35.093,08  

 

3.2 Λοιπές γνωστοποιήσεις 
 

3.2.1 Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος (παρ. 34.1 ΔΛΠ 26) 

 

Το ταμείο λειτουργεί από το 2005 και σκοπό έχει την παροχή 

συμπληρωματικών επικουρικών συντάξεων, στους εργαζόμενους τραπεζών, οι οποίοι 

έχουν ενταχθεί σε αυτό. Η έδρα του βρίσκεται προσωρινά στην Αθήνα, οδός Σταδίου  

αριθ. 29, ΤΑΧΥΚΩΔ 101 10. Τα έσοδά του προέρχονται από τις αρχικές εισφορές 

που καταβάλλονται από τις τράπεζες, όταν οι ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων εντάσσονται στο ΕΤΑΤ. Το κόστος κάλυψης της οικονομικής 

επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ προσδιορίζεται από την εκπόνηση ειδικών οικονομικών 

μελετών και η όλη διαδικασία της ένταξης, περιλαμβανομένων των ποσών και του 

τρόπου καταβολής των στο ΕΤΑΤ από τις τράπεζες, ρυθμίζονται με νόμο που 
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ψηφίζεται από την ελληνική Βουλή. Επιπλέον οι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν στο 

ΕΤΑΤ και οι τράπεζες- εργοδότες τους, καταβάλλουν μέχρι τη νόμιμη 

συνταξιοδότησή τους, εισφορές και κρατήσεις, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις  που 

αφορούν κάθε επικουρικό ταμείο τράπεζας που εντάσσεται στο ΕΤΑΤ. Τέλος το 

ΕΤΑΤ έχει έσοδα  από την αξιοποίηση των επενδύσεών του. Η διοίκηση και η 

διαχείριση της περιουσίας του γίνεται από Διοικητικό Συμβούλιο του που ορίζεται με 

απόφαση  του Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι ασφαλισμένοι 

του στο τέλος του 2008, ανέρχονταν σε έναν αριθμό της τάξης των 22.562 από τους 

οποίους ένα ποσοστό 45% είναι ήδη συνταξιούχοι και το υπόλοιπο είναι εργαζόμενοι. 

Έχει τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ και το νομικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται είναι 

αυτό που αφορά τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία της χώρας που έχουν τη μορφή του 

ΝΠΔΔ γενικά και ειδικότερα τον ιδρυτικό του νόμο 3371/2005. 

 

3.2.2 Αλλαγές σε σημαντικούς όρους του προγράμματος στην περίοδο 

(παρ. 34.1 ΔΛΠ 26) 

 

Στη χρήση 2008 εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ: 

 Το ΤΑΠΤΠ (ALPHA) με βάση το Ν. 3620/2007, από 1.1.2008 

Στη χρήση συγκρίσιμη χρήση 2007 εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ: 

 Το ΕΛΕΜ (ΑΤΕBANK) με βάση το Ν. 3522/2006, από 1.1.2007 

 Το ΛΑΚ (ΑΤΤΙΚΗΣ) με βάση τους Ν. 3554/2007 και 3620/2007, από 

1.1.2007 

Αυτές οι εντάξεις αποτέλεσαν σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος και τα 

καθήκοντα του ταμείου, που επέδρασαν σε όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη. 

Μεταξύ αυτών επέδρασαν στις συνολικές παροχές που καταβάλλει το ταμείο, αλλά 

και στις εισπραττόμενες εισφορές. 

 

3.2.3 Βασικές λογιστικές πολιτικές (παρ. 34.1 ΔΛΠ 26) 

 

Έσοδα από αρχικές εισφορές 



 

95 

 

Με την ψήφιση του νόμου ένταξης ασφαλισμένων και συνταξιούχων ενός 

ταμείου στο ΕΤΑΤ, το συνολικό ποσό που αναλαμβάνεται να καταβληθεί από την ή 

τις τράπεζες με τις οποίες συνδέεται, διαχωρίζεται σε καθαρό ποσό κάλυψης 

δημιουργημένων υποχρεώσεων στους ασφαλισμένους και τόκους, το βαθμό που θα 

εξοφληθεί σε δόσεις. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα των σχετικών 

οικονομικών μελετών. 

Το καθαρό ποσό με χρέωση των απαιτήσεων, καταχωρείται στο σύνολό του 

στα έσοδα του ταμείου και μεταφέρεται επομένως στο πλεόνασμα για την κάλυψη 

των υποχρεώσεών του. Οι τόκοι λογίζονται σταδιακά στα έσοδα, στη βάση 

διάσπασης των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε χρεολύσια και τόκους 

Έσοδα από τρέχουσες εισφορές 

Τα έσοδα από τρέχουσες εισφορές, λογίζονται κατά το χρόνο που καθίστανται 

απαιτητά, ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξής τους. 

Έξοδα για παροχές σε ασφαλισμένους 

Τα έξοδα για παροχές σε ασφαλισμένους, λογίζονται κατά το χρόνο που 

καθίστανται καταβλητέα σε αυτούς, ανεξάρτητα από το χρόνο της εξόφλησής τους 

Καθαρά έσοδα επενδύσεων 

Τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων (έσοδα μείον άμεσα έξοδα), 

καταχωρούνται κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο της 

είσπραξής τους 

Διοικητικά έξοδα 

Τα διοικητικά έξοδα λογίζονται κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, 

ανεξάρτητα από το χρόνο της εξόφλησης των υποχρεώσεων 

Αποτίμηση επενδύσεων 

Οι επενδύσεις του ταμείου εφόσον αφορούν μακροπρόθεσμες έντοκες 

απαιτήσεις από τράπεζες, λογίζονται στο συνολικό ονομαστικό ποσό της είσπραξης 

που αναμένεται να γίνει, μείον τους μη δουλευμένους τόκους, με αποτέλεσμα το 

υπόλοιπό του να εμφανίζει το καθαρό ποσό υποχρέωσης των τραπεζών στο ταμείο. 

Οι επενδύσεις του ταμείου που αφορούν καταθέσεις (έντοκες) στις τράπεζες, 

αποτιμούνται στη αξία που εμφανίζουν αυτές οι καταθέσεις και οι σχετικοί τόκοι 

λογίζονται στα έσοδα. 



 

96 

 

Επενδύσεις σε ομόλογα, με σταθερό ποσό και δεδομένο χρόνο εξόφλησης, 

θεωρούνται σαν διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, αποτιμούνται στο κόστος τους και οι 

τόκοι τους καταχωρούνται στα έσοδα κατά το χρόνο που αφορούν, με την 

προϋπόθεση ότι αφορούν ποσά που μπορεί να διακρατηθούν μέχρι το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας για το ταμείο 

Υπολογισμός και λογισμός αναλογιστικών υποχρεώσεων 

Οι αναλογιστικές υποχρεώσεις δεν εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, με βάση την ευχέρεια που παρέχεται από το ΔΛΠ 26. Είναι όμως στη 

διάθεση των χρηστών τους οι τελευταίες σχετικές μελέτες. Μέχρι και τη χρήση 2008, 

οι μελέτες αυτές αφορούν τις αρχικές μελέτες στις οποίες βασίστηκαν οι νομοθετικές 

ρυθμίσεις υπαγωγής στο ΕΤΑΤ εργαζομένων, επικουρικών ταμείων διαφόρων 

τραπεζών. 

 

3.2.4 Περιουσιακά στοιχεία και αποτίμησή τους (παρ. 35.1 ΔΛΠ 26) 

 

Ανάλυση κατά κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, η 

μεταβολή τους μέσα στην περίοδο και ο τρόπος αποτίμησής τους εμφανίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

3.2.5 Λεπτομέρειες για σημαντικές από άποψη ύψους επενδύσεις  (παρ. 

35.1 ΔΛΠ 26) 
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Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές από άποψη ύψους επενδύσεις (>5%) σε σχέση 

με το σύνολο των επενδύσεων ή τις επενδύσεις στην κατηγορία την οποία ανήκουν. 

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επενδύσεις εμφανίζονται στη συνέχεια: 

 

Αρ. Στοιχείο Χρήση 2008 Χρήση 2007 

1 Συνολικές επενδύσεις (ενεργητικό) 1.373.541.447 1.411.069.892 

2 Κατηγορία: Καταθέσεις και λοιπές 

απαιτήσεις από τράπεζες 

1.358.428.663 1.403.992.492 

3 Ποσοστό της κατηγορίας στο 

σύνολο 

98,90% 99,50% 

 

Λόγος ύπαρξης αυξημένου ποσοστού επενδύσεων σε μία κατηγορία: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού (70% το 2008 και 65% το 2007), αφορά 

απαιτήσεις από τις τράπεζες που το προσωπικό τους εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ, με βάση 

ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια αυτή η επένδυση δεν αποτελεί επιλογή 

της διοίκησης του ταμείου. 

Το επόμενο σημαντικό ποσοστό αφορά έντοκες καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες 

(26% το 2008 και 31% το 2007). Από τα κατατεθειμένα ποσά σε τράπεζες σχεδόν το 

σύνολο του ποσού για το 2008 αφορά καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας (99% 

το 2008, 82% το 2007).  

Επένδυση ποσοστού 3,5% περίπου του συνολικού ενεργητικού, έχει γίνει σε 

ομόλογο προσδιορισμένης λήξης και σταθερού κεφαλαίου, έκδοσης τραπεζικού 

ομίλου, που προσωπικό του έχει ενταχθεί στο ΕΤΑΤ, το οποίο παρακολουθείται στο 

αποσβεσμένο κόστος και θα ρευστοποιηθεί στην ονομαστική του αξία.  

Πιθανοί κίνδυνοι συγκέντρωσης των επενδύσεων: 

Οι κίνδυνοι των επενδύσεων του ταμείου, είναι ελαχιστοποιημένοι. Δεν υπάρχει 

επένδυση πάνω από το 5% του συνόλου των επενδύσεών του, που να εμφανίζει 

αξιόλογους κινδύνους. 
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3.2.6 Επενδύσεις σε εργοδότες (παρ. 35.1 ΔΛΠ 26) 

 

Πολλές από τις επενδύσεις του ταμείου, αφορούν εργοδότες που σχετίζονται με 

αυτό και είναι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Λεπτομέρειες για αυτές τις επενδύσεις 

παρέχονται στην παράγραφο που γίνεται η ανάλυση των λογαριασμών του 

ενεργητικού (Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές). Όλες αυτές οι απαιτήσεις είναι 

ρυθμισμένες με νόμους και δεν αποτέλεσαν επιλογή της διοίκησης. Από τις 

καταθέσεις και τις υπόλοιπες απαιτήσεις, ένα πολύ μικρό μέρος, ειδικά για τη χρήση 

2008, σχετίζεται άμεσα με τράπεζες-εργοδότες των ασφαλισμένων του ταμείου, αφού 

το σύνολο σχεδόν των καταθέσεων είναι στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

Το ότι οι επενδύσεις του ταμείου στο μεγαλύτερο μέρος τους σχετίζονται με 

εργοδότες, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, κατά τη γνώμη της διοίκησης δεν 

συνεπάγεται κινδύνους για αυτές τις επενδύσεις. 

 

3.2.7 Άλλες υποχρεώσεις εκτός κατάστασης (Ισολογισμού) (παρ. 35.1 

ΔΛΠ 26) 

 

Με βάση όσα είναι σε θέση να γνωρίζει η διοίκηση του ταμείου, δεν υφίστανται σημαντικές 

άλλες υποχρεώσεις, εκτός αυτών που αναφέρονται στην κατάσταση (Ισολογισμό).  Γίνεται εκτενής 

αναφορά με τις δικαστικές διενέξεις. 

 
 

 

3.2.8 Ανάλυση μεταβολών (εσόδων και εξόδων) περιόδου (παρ. 35.2 

ΔΛΠ 26) 

 

Τα κονδύλια της «Κατάστασης Μεταβολών Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων 

Διαθέσιμων Για Παροχές» αναλύονται εκτενώς στην παρ. 5.1 

 

3.2.9 Χρηματοδοτική πολιτική του ταμείου (παρ. 35.3, 26.2 ΔΛΠ 26) 
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Το ταμείο έχει επεξεργασμένη πολιτική για τη χρηματοδότηση των 

υποχρεώσεων του ταμείου, τρεχουσών και μελλοντικών. Αυτή η πολιτική έχει λάβει 

υπόψη τις επιδράσεις στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ωρίμανση της 

μισθοδοσίας των ασφαλισμένων και κατά τη συνέπεια τη μεταβολή των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ταμείου. Η διοίκηση έχει βασιστεί για τον 

προσδιορισμό των μελλοντικών υποχρεώσεων, στις μελέτες που έγιναν για κάθε 

ταμείο που εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ και με βάση αυτές έγιναν οι σχετικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις από τη Βουλή. Θεωρώντας σαν δεδομένο ότι οι προσδιορισμένες 

υποχρεώσεις από τις μελέτες δεν θα αφίστανται από τις πραγματικές υποχρεώσεις 

που θα προκύψουν, η διοίκηση σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική πολιτική, κινείται με 

βάση τις αρχές της σύνεσης και της συντηρητικότητας. 

 

Οι βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής είναι οι εξής:  

α) Η βασική χρηματοδότηση των παροχών γίνεται από τα αρχικά ποσά που με 

νόμο αποφασίστηκε να καταβληθούν από τις τράπεζες στο ΕΤΑΤ και από τις 

ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις που εισπράττει στη συνέχεια το ταμείο 

β) Τα σωρευμένα διαθέσιμα επενδύονται, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων και το προϊόν των επενδύσεων επανεπενδύεται με το ίδιο κριτήριο. Τα ποσά 

αυτά επίσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των παροχών  

γ) Τα διοικητικά έξοδα διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ώστε να 

μεγιστοποιείται το ποσό το διαθέσιμο για παροχές 

δ) Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, που  βασίζονται κυρίως στις οικονομικές 

μελέτες που έγιναν, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα χρηματοδότησης 

των παροχών του ταμείου. 

 

3.2.10 Παραπομπή σε αναλογιστική έκθεση για προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (παρ. 35.4 ΔΛΠ 26) 

 

Οι σωρευμένες υποχρεώσεις των ταμείων που απορρόφησε το ETAT, 

υπολογίστηκαν από αναλογιστές επιλογής του Υπουργείου Οικονομίας. Οι 
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οικονομικές μελέτες που έγιναν έχουν λάβει ευρεία δημοσιότητα, με δεδομένο ότι οι 

σχετικές ρυθμίσεις ψηφίστηκαν από τη Βουλή. 

Οι μελέτες αυτές είναι στη διάθεση των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων και τα συνοπτικά στοιχεία που τις αφορούν αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

 

Σημειώνεται: α) Τα πιο πάνω ποσά είναι η υπολογισμένη υποχρέωση κατά το 

χρόνο μεταφοράς των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ, ενώ τα ονομαστικά που θα 

εισπραχθούν περιλαμβάνουν και τους σχετικούς τόκους. 

β) Στις μελέτες γίνεται διαχωρισμός των αρχικών ποσών από τα ονομαστικά ποσά 

που τελικά θα καταβληθούν, περιλαμβανομένων των τόκων. Εξαίρεση αποτελεί η 

ρύθμιση για το ΕΛΕΜ που το συνολικό ονομαστικό ποσό ανέρχεται σε 380 εκ. € και 

προεξοφλήθηκε με επιτόκιο 5%. 

Αρ. Ταμείο που 

αφορά 

Τράπεζα Αναλογιστής Έτος 

μελέτης 

Νομοθετική 

ρύθμιση 

Ποσό 

υπολογισμένη

ς υποχρέωσης 

1 ΤΕΑΠΕΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ HEWITT 2006 Ν. 3455/06 377,32 εκ € 

2 ΤΕΑΠΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ HEWITT 2006 Ν. 3455/06 49,9 εκ. € 

3 ΕΛΕΜ ΑΤΕ PRUDENTIAL 2006 Ν. 3522/06 361 εκ. € 

4 ΛΑΚ ΑΤΤΙΚΗΣ HEWITT 2007 Ν. 3554/07 61,8 εκ. € 

5 ΤΑΠΤΠ ALPHA HEWITT 2007 Ν. 3620/07 543 εκ. € 
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3.2.11 Αποτελέσματα αναλογιστικής έκθεσης για προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (παρ. 35.4, 27.1 ΔΛΠ 26) 

 

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για αναλογιστικές μελέτες, αλλά για 

οικονομικές μελέτες, οι οποίες επικυρώθηκαν με νομοθετικές ρυθμίσεις από τη 

Βουλή. 

Τα ποσά που υπολογίστηκαν και οι ημερομηνίες που αφορούν αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο. 

Όλες οι μελέτες συντάχθηκαν με βάση ενιαίες παραδοχές που είχαν 

προσδιοριστεί προηγούμενα από το Υπουργείο Οικονομίας. 

Οι τεχνικές υποθέσεις για τον υπολογισμό παρουσών αξιών των απαιτήσεων 

από τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, καθορίστηκαν από 

τον νόμο 3371/05: 

Οι βασικότερες από αυτές τις παραδοχές, σύμφωνα με το 

υπ΄αριθμ.πρωτ.42912/1085ΔΚΠ έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι: 

 

 Μέθοδος: Παρούσα αξία δεδουλευμένων υποχρεώσεων (Projected Unit Credit 

Method) 

 Επιτόκιο αναγωγής: Ίσο με τον μέσο όρο της πενταετίας 2000 – 2004 της 

απόδοσης των δεκαετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

 Αύξηση μισθών: 3% ετησίως 

 Αύξηση συντάξεων: Αναπροσαρμογή για το υπερβάλλον ποσό ΕΤΑΤ δε 

προβλέπεται από το νόμο 

 Χρόνος Συνταξιοδότησης: Από την ελάχιστη ηλικία που προβλέπει το 

Καταστατικό του Προγράμματος 

 Υπολογισμός ειδικής συνταξιοδοτικής παροχής για τους ασφαλισμένους μετά 

το 1992: Με δεδομένο ότι η παροχή θα είναι ανταποδοτική, η επιβάρυνση δεν 

θα υπερβαίνει την παρούσα αξία των εισφορών εργαζομένου που έχουν 

καταβληθεί από το 1993. Συνεπώς για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, απαιτείται μόνο ο υπολογισμός της αξίας των 

εισφορών που έχουν καταβληθεί. 
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3.2.12 Αναλογιστικές μέθοδοι και παραδοχές που γνωστοποιούνται στις 

καταστάσεις (παρ. 35.5 ΔΛΠ 26) 

 

Οι οικονομικές μελέτες με βάση τις οποίες εντάχθηκαν τα επιμέρους ταμεία 

στο ΕΤΑΤ, δεν αποτελούν αναλογιστικές μελέτες με τη στενή έννοια, αλλά 

εκπονήθηκαν με βάση ειδικές προδιαγραφές που προσδιορίστηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομίας. 

Οι παραδοχές αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο. 

Από το ΕΤΑΤ δεν έχει ανατεθεί η εκπόνηση άλλων αναλογιστικών μελετών, 

εκτός των αρχικών μελετών στις οποίες βασίστηκε η απορρόφηση των επιμέρους 

ταμείων. 

 

3.2.13 Επενδυτικές πολιτικές (παρ. 16.1, 22.1 ΔΛΠ 26) 

 
Η διοίκηση έχει προσδιορισμένες πολιτικές για την επένδυση της περιουσίας 

του ταμείου, που στοχεύουν στη μακροχρόνια βιωσιμότητά του. 

 

Οι βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής είναι οι εξής:  

α) Οι επενδύσεις των διαθεσίμων του ταμείου γίνονται με κύριο κριτήριο όχι τις 

υψηλές αποδόσεις, αλλά την ελαχιστοποίηση των κινδύνων απώλειας κεφαλαίου 

β) Για τις επενδύσεις τηρείται με αυστηρότητα η ισχύουσα για τα ασφαλιστικά 

ταμεία νομοθεσία και υπάρχει πλήρης διαφάνεια 

γ) Τα προϊόντα των επενδύσεων, στο βαθμό που δεν απαιτούνται για την κάλυψη 

τρεχουσών υποχρεώσεων, επανεπενδύονται με τα ίδια κριτήρια 

 

 

3.2.14 Αποτιμήσεις επενδύσεων που δεν έγιναν σε εύλογη αξία (παρ. 

32.1, 33.2 ΔΛΠ 26) 
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Γενικά τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου, αποτιμούνται σε 

εύλογες αξίες. Ορισμένα από αυτά όμως δεν αποτιμούνται σε εύλογες αξίες, επειδή 

δεν είναι εφικτό ή για άλλους λόγους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη φάση, για τα επενδυτικά στοιχεία 

του ταμείου, δεν υπάρχουν εύλογες αξίες, αναμφισβήτητες, που να πηγάζουν από 

ενεργή αγορά. Στην πλειοψηφία τους είναι καταθέσεις και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις που αποτιμούνται στο κόστος ή το αποσβεσμένο κόστος.  

Τα πάγια και άϋλα στοιχεία του ταμείου, στη σημερινή φάση είναι μη 

σημαντικά και αποτιμούνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

προβλέψεις. 

Οι λοιπές απαιτήσεις αποτιμούνται στο κόστος μείον τυχόν προβλέψεις. 

 

3.2.15 Ειδική Έκθεση θεματοφύλακα, συνημμένη στις καταστάσεις 

(παρ. 36.2 ΔΛΠ 26) 

 

Η Διοίκηση (θεματοφύλακας) δεν εξέδωσε ειδική έκθεση για τις οικονομικές 

καταστάσεις με ΔΛΠ. Εκτός από τις καταστάσεις με ΔΛΠ έχει εκδώσει και έχουν 

ελεγχθεί νόμιμα πλήρεις  οικονομικές καταστάσεις με βάση το ΠΔ 80/1997 που 

αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι 

πληροφορίες όμως που επιβάλλεται από το ΔΛΠ 26, να περιλαμβάνονται στην 

έκθεση του θεματοφύλακα, παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

Είδος ταμείου:  

 

Το ΕΤΑΤ είναι Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και με βάση τα ΔΛΠ 

«Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών». Οι σκοποί του, που ορίζονται από τον 

ιδρυτικό του νόμο και προσδιορίζουν το εύρος των δραστηριοτήτων του, έχουν ως 

εξής: 

 

1. Η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον 

υπολογισμό της σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και 
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των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικουρικών ταμείων ή κλάδων ή 

λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για 

τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

από τα οικεία ταμεία ή κλάδους ή ειδικούς λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων για 

τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται. 

2. Η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήματα προ-

συνταξιοδότησης που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και κανονισμών 

παροχών από τα ταμεία ή κλάδους ή λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων επικουρικής 

ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και έως της συμπληρώσεως 

των αντίστοιχων προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 

3. Η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής για τους ασφαλισμένους 

από 1.1.1993 στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών 

ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 έως την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. για 

το οποίο έχουν καταβάλει επιπλέον πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές από τις κατά 

νόμο προβλεπόμενες του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Οι προϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος 

υπολογισμού της παροχής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την 

εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας μετά εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης. 

4. Η είσπραξη των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη. 

5. Η απονομή των συντάξεων που δικαιούται το προσωπικό των πιστωτικών 

ιδρυμάτων από το Ε.Τ.Α.Τ. 

6. Η λειτουργία ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του 

προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ε.Τ.Α.Τ., του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του 

Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 

 

Περιγραφή παροχών:  

 

Οι παροχές του ταμείου αφορούν επικουρικές συντάξεις ή άλλες παροχές που 

σχετίζονται με αυτές και προσδιορίζονται από τα καταστατικά των επικουρικών 

ταμείων των τραπεζών που εντάχθηκαν σε αυτό. 
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Η παροχή συντάξεων στους συνταξιούχους ή δικαιούχους τους σε περίπτωση 

θανάτου, των ενταχθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΑΤ, αποτελεί το κύριο έξοδο 

του Ταμείου.  

Οι συντάξεις αναλύονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Βασική σύνταξη ΤΕΑΠΕΤΕ  

2. Βασική σύνταξη ΕΛΕΜ  

3. Βασική σύνταξη ΛΑΚ  

4. Βασική βοήθημα ΤΑΠΤΠ  

 

Κατηγορίες ασφαλισμένων:  

 

Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΤ ανήκουν σε μία κατηγορία, και είναι 

τραπεζοϋπάλληλοι, για τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Μπορεί να γίνει διάκρισή τους, ανάλογα με το επικουρικό ταμείο στο οποίο 

αρχικά ανήκαν και στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ, επειδή κάθε τέτοιο ταμείο 

λειτουργεί με βάση το δικό του καταστατικό και τα έσοδα και οι παροχές του είναι 

διαφοροποιημένα από τα άλλα ταμεία. 

 

Αριθ. Επικουρικό Ταμείο που απορροφήθηκε Τράπεζα 

1 ΤΕΑΠΕΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

2 ΕΛΕΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

3 ΛΑΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

4 ΤΑΠΤΠ ALPHA 

 

Εργοδότες:  

 

Όλοι οι εργοδότες των ασφαλισμένων του ΕΤΑΤ ανήκουν σε μία κατηγορία 

που είναι τράπεζες που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Μπορεί όμως να γίνει διάκρισή τους ανάλογα με το επικουρικό ταμείο το 

οποίο εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ, επειδή διατηρούνται και εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
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καταστατικών αυτών των ταμείων που διαφέρουν μεταξύ τους σε ότι αφορά τις 

εισφορές και τις παροχές. Η διάκριση κατά ταμείο, γίνεται στην προηγούμενη  

παράγραφο. 

 

Εισφορές ασφαλισμένων:  

 

Τα κύρια έσοδα του ταμείου προέρχονται από τις εισφορές ασφαλισμένων και 

εργοδοτών. Στο αρχικό στάδιο, με την ψήφιση σχετικών νόμων, ορίστηκαν τα ποσά 

που πρέπει να καταβάλλουν οι εργοδότες για τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις των 

ταμείων που απορρόφησε το ΕΤΑΤ. Οι εισφορές των εργαζομένων και των 

εργοδοτών ποικίλουν ανά ταμείο που απορροφήθηκε, αλλά και στα πλαίσια ενός 

ταμείου παρουσιάζουν πολλές ιδιομορφίες. Τα επιμέρους καταστατικά των ταμείων 

που απορροφήθηκαν είναι δημοσιοποιημένα έγγραφα, προσιτά στους χρήστες των 

καταστάσεων, οι οποίοι επιπλέον μπορούν να απευθυνθούν στο ΕΤΑΤ για τυχόν 

πρόσθετη πληροφόρηση. 

Συνταξιούχοι:  

Οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ στο τέλος της χρήσης 2008 ανέρχονταν σε 10.087 

και αναλύονταν κατά ταμείο ως εξής: 

Αριθ. Απορροφημένο Ταμείο Αριθμός 

συνταξιούχων 

1 ΤΕΑΠΕΤΕ 1.024 

2 ΕΛΕΜ 6.580 

3 ΛΑΚ 142 

4 ΤΑΠΤΠ 2.341 

 Σύνολο 10.087 

 


