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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων 

Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆) ιδρύθηκε το 1960 µε την υπ’ αρ. 

86215/Ε.2778/29-12-1959 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 13/15-01-1960) και 

εντάχθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠ∆∆ µε λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια.  

Με τον Ν.3655/2008 εντάχθηκε ως τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρµακευτικών 

Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) στο Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) - ΝΠ∆∆ µε λογιστική 

και οικονοµική αυτοτέλεια.  

Με την υπ’ αρ. 442/27-09-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ 

και µετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου του, κ. Γεράσιµου Κονιδάρη, αποφασίστηκε η 

µετατροπή τού ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠ∆∆ σε ΝΠΙ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 20 του 

Ν.3029/2002.
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Για την ίδρυση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, σύµφωνα µε το Ν.3029/2002 άρθρο 6 παρ. 20 και 

το Ν.3655/2008, δεν προβλέπεται πρόταση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από 

συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε προβλέπεται επισπεύδουσα ή µη συνδικαλιστική οργάνωση. 

Απαιτείται υποχρεωτικά απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κάθε Ταµείου ΝΠ∆∆ 

(Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8)
2
 και απλώς έκφραση γνώµης των οικείων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων (Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 

1)
3
.  

Στην προκειµένη περίπτωση οι οικείες δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

των ασφαλισµένων στον κλάδο του Φαρµάκου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, 

                     
1
 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 20 του Ν.3029/2002 «υφιστάµενα ταµεία ασφάλισης τα οποία λειτουργούν ως 

ΝΠ∆∆ ή κλάδοι αυτών που χορηγούν παροχές οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο δηµόσιας, κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης και για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές µόνο από τους εργαζόµενους, µετατρέπονται σε 

ΝΠΙ∆ µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, µετά από αίτηση που υποβάλλει προς αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκάστου ταµείου. 

Με την ίδια κοινή απόφαση εγκρίνεται και το καταστατικό του ΝΠΙ∆.  

Τα εν λόγω ταµεία µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων, ύστερα από αναλογιστική µελέτη η οποία και 

υποβάλλεται προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, καθορίζουν το ύψος των παρεχόµενων εφάπαξ βοηθηµάτων για τους ασφαλισµένους και τους 

συνταξιούχους τους, διασφαλίζοντας την αναλογιστική ισορροπία κάθε ταµείου.» 
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Ν.3655/2008, άρθρο 138, παρ. 8 «8 …µετά από αίτηση που υποβάλει προς αυτούς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε 

Ταµείου.» 
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Ν.3232/2004, άρθρο 22, παρ. 7, εδάφιο 1 «στο τέλος της παρ. 20 «Για την µετατροπή των Ταµείων, πλην των 

αναφερόµενων στα ανωτέρω εδάφια προϋποθέσεων, απαιτείται και γνώµη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων τους…» 
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εξέφρασαν η µία θετική και η άλλη αρνητική γνώµη. 

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 

και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), ο ΤΠΥΦΕ 

του ΤΑΠΙΤ ΝΠ∆∆ µετατράπηκε σε ΝΠΙ∆ υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης µε την 

επωνυµία «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών» µε διακριτικό 

τίτλο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, σύµφωνα µε: 

(α) το Ν.3029/2002, άρθρο 6, παρ. 20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

(β) την υπ’ αρ. 442/27.09.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΠΙΤ 

ΝΠ∆∆, µε την οποία εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταµείου και µετά από γνώµες των 

οικείων δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισµένων και  

(γ) την εγκεκριµένη αναλογιστική µελέτη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας.  

Με την υπ’ αρ. Φ.30123/οικ.28567/918 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλισης και Πρόνοιας δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό του Ταµείου 

στο ΦΕΚ µε αριθµό 3259/20.12.2013 (Τεύχος Β’).  

Με την υπ’ αρ. 33/2014 διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών επικυρώθηκε το ως άνω 

Καταστατικό του Ταµείου και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 365/2014 πιστοποιητικό του 

Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεγράφη το Ταµείο στο βιβλίο σωµατείων του 

Πρωτοδικείου Αθηνών µε αριθµό µητρώου 29919.  

Το ΤΑΥΦΕ αποτελεί καθολικό διάδοχο του µετατρεπόµενου Τοµέα Πρόνοιας 

Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών του ΝΠ∆∆ Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα 

(ΤΑΠΙΤ), και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού.   

 

 


