
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

Αγαπητέ ασφαλισμένε, 

στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Ταμείου και με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτησή 
σας και την ασφαλή χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το Ταμείο προβαίνει στην απογραφή 
των ασφαλισμένων και την επικαιροποίηση των στοιχείων του ασφαλιστικού σας βίου. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, 
ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από 
αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του Ταμείου, οι 
οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν 
εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων 
προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, το Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tayfe.gr του ΤΑΥΦΕ για να ενημερωθείτε 
αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου.  

 
• Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση; 
 Ναι, είναι υποχρεωτική (ΦΕΚ Β΄ 3259/2013, Ν.3655/2008, ΦΕΚ Β΄13/1960) 

 
• Είναι υποχρεωτική η απογραφή; 
 Ναι, είναι υποχρεωτική (αρ.5 παρ.2  ΦΕΚ Β΄3259/2013) 

 
• Γιατί να απογραφώ;  

 Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε την ατομική σας μερίδα 
 Γιατί Μητρώο Ασφαλισμένων με ελλιπή στοιχεία θα παράσχει ελλιπή  αποτελέσματα 
 Γιατί η απογραφή πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη 
 Γιατί το Ταμείο για να σας παράσχει με βεβαιότητα και ασφάλεια τις υπηρεσίες του, 

πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα προσωπικά στοιχεία σας, τα στοιχεία των εργοδοτών 
που εργαστήκατε και τα δικαιοδόχα πρόσωπα 

 Γιατί η ενεργή συμμετοχή σας στην απογραφή και γενικότερα η ενημέρωση του 
Ταμείου εκ μέρους σας συμβάλλει στον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο 
καταβολής των εισφορών σας. Οι εισφορές πρέπει να παρακρατούνται από τον 
εργοδότη σας με την καταβολή του μισθού σας και να αποδίδονται στο Ταμείο τον 
επόμενο μήνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με το νόμο 
4254/2014, άρθρο 1, κεφ. Α, υποπαρ. 1Α5, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στον 
μισθωτό μηνιαίο αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο αναφέρει το μισθό 
σας, τις ασφαλιστικές κρατήσεις, επιδόματα κ.λπ.     

 

• Ποιους αφορά;  
 Αφορά σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν παράσχει ασφαλιστέα εργασία στο 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (από 01/01/2014 έως σήμερα) ή στους προγενέστερους φορείς:  τ. Τομέα 
Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ (από 01/10/2008 έως 
31/12/2013) ή στον κλάδο Πρόνοιας του πρώην ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ (από το 1960 έως 
30/09/2008), ανεξάρτητα εάν εργάζονται σήμερα στον κλάδο  

1.

2.
Τ.Θ.

3.

Ε∆ΡΑ :  Μάρνη  22 – 10433 ΑΘΗΝΑ  
∆ιεύθυνση  Μητρώου ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Τηλ.: 210-5226240
Fax: 210-5243041
E-mail: apografiko@tayfe.gr

Τ.Α.Υ .Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.∆.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ηµ/νία:
Αρ . Πρωτ :

Καθολικός  διάδοχο ς
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

Αγαπητέ ασφαλισμένε, 

στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Ταμείου και με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτησή 
σας και την ασφαλή χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το Ταμείο προβαίνει στην απογραφή 
των ασφαλισμένων και την επικαιροποίηση των στοιχείων του ασφαλιστικού σας βίου. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, 
ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από 
αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του Ταμείου, οι 
οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν 
εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων 
προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, το Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tayfe.gr του ΤΑΥΦΕ για να ενημερωθείτε 
αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου.  

 
• Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση; 
 Ναι, είναι υποχρεωτική (ΦΕΚ Β΄ 3259/2013, Ν.3655/2008, ΦΕΚ Β΄13/1960) 

 
• Είναι υποχρεωτική η απογραφή; 
 Ναι, είναι υποχρεωτική (αρ.5 παρ.2  ΦΕΚ Β΄3259/2013) 

 
• Γιατί να απογραφώ;  

 Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε την ατομική σας μερίδα 
 Γιατί Μητρώο Ασφαλισμένων με ελλιπή στοιχεία θα παράσχει ελλιπή  αποτελέσματα 
 Γιατί η απογραφή πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη 
 Γιατί το Ταμείο για να σας παράσχει με βεβαιότητα και ασφάλεια τις υπηρεσίες του, 

πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα προσωπικά στοιχεία σας, τα στοιχεία των εργοδοτών 
που εργαστήκατε και τα δικαιοδόχα πρόσωπα 

 Γιατί η ενεργή συμμετοχή σας στην απογραφή και γενικότερα η ενημέρωση του 
Ταμείου εκ μέρους σας συμβάλλει στον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο 
καταβολής των εισφορών σας. Οι εισφορές πρέπει να παρακρατούνται από τον 
εργοδότη σας με την καταβολή του μισθού σας και να αποδίδονται στο Ταμείο τον 
επόμενο μήνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με το νόμο 
4254/2014, άρθρο 1, κεφ. Α, υποπαρ. 1Α5, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στον 
μισθωτό μηνιαίο αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο αναφέρει το μισθό 
σας, τις ασφαλιστικές κρατήσεις, επιδόματα κ.λπ.     

 

• Ποιους αφορά;  
 Αφορά σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν παράσχει ασφαλιστέα εργασία στο 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (από 01/01/2014 έως σήμερα) ή στους προγενέστερους φορείς:  τ. Τομέα 
Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ (από 01/10/2008 έως 
31/12/2013) ή στον κλάδο Πρόνοιας του πρώην ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ (από το 1960 έως 
30/09/2008), ανεξάρτητα εάν εργάζονται σήμερα στον κλάδο  



 
• Όλα τα πεδία συμπλήρωσης του Δελτίου Απογραφής είναι υποχρεωτικά; 

 Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία για το δικό σας όφελος και την ασφάλεια του 
ελέγχου 

 Ενημερώνετε τακτικά το Ταμείο σε κάθε μεταβολή των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στο Δελτίο Απογραφής 

 Όλα τα στοιχεία σας θα τα εντάξουμε στο πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του 
Ταμείου 

 Ενημερώστε και τους συναδέλφους σας σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει τον 
παρόντα φάκελο ενημέρωσης και απογραφής 

 Ενημερώστε τους συναδέλφους σας και γνωστούς σας, οι οποίοι σήμερα δεν 
εργάζονται στον κλάδο του Φαρμάκου, είναι άνεργοι ή εργάζονται σε άλλον κλάδο, 
προκειμένου να επικοινωνήσουν με το Ταμείο και να λάβουν τη σχετική ενημέρωση 

 Όλο το υλικό του φακέλου που λάβατε στα χέρια σας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του Ταμείου www.tayfe.gr και μπορείτε να το κατεβάσετε 

 Στο Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου, στο πεδίο με αριθμό 4 και τίτλο «ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» εάν δεν γνωρίζετε τις ακριβείς ημερομηνίες, παρακαλούμε 
συμπληρώστε υποχρεωτικά τα αντίστοιχα έτη 

 Η συμπλήρωση των στοιχείων του απογραφικού δελτίου πρέπει να γίνει με ακρίβεια, 
ευανάγνωστα και κεφαλαία γράμματα. 

 
• Αν έχω κάποια απορία κατά την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου; 
 Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του 

Απογραφικού Δελτίου Ασφαλισμένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ταμείο στο 
τηλέφωνο 210 – 5248526 (εσωτερικά : 505, 506,  511, 513, 501, 507, 409, 422, 418, 423)  
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση apografiko@tayfe.gr  

 
• Πως μπορώ να αποστείλω το συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου στο 

Ταμείο; 
 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου 
έως τις 31 Ιουλίου 2019. 
 
Επιλογές αποστολής: 
 

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προπληρωμένο φάκελο και να το ταχυδρομήσετε 
μέσω των ΕΛΤΑ (χωρίς χρέωση)  

2. Να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  apografiko@tayfe.gr   

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

Αγαπητέ ασφαλισμένε, 

στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Ταμείου και με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτησή 
σας και την ασφαλή χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το Ταμείο προβαίνει στην απογραφή 
των ασφαλισμένων και την επικαιροποίηση των στοιχείων του ασφαλιστικού σας βίου. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, 
ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από 
αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του Ταμείου, οι 
οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν 
εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων 
προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, το Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tayfe.gr του ΤΑΥΦΕ για να ενημερωθείτε 
αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου.  

 
• Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση; 
 Ναι, είναι υποχρεωτική (ΦΕΚ Β΄ 3259/2013, Ν.3655/2008, ΦΕΚ Β΄13/1960) 

 
• Είναι υποχρεωτική η απογραφή; 
 Ναι, είναι υποχρεωτική (αρ.5 παρ.2  ΦΕΚ Β΄3259/2013) 

 
• Γιατί να απογραφώ;  

 Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε την ατομική σας μερίδα 
 Γιατί Μητρώο Ασφαλισμένων με ελλιπή στοιχεία θα παράσχει ελλιπή  αποτελέσματα 
 Γιατί η απογραφή πρέπει να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη 
 Γιατί το Ταμείο για να σας παράσχει με βεβαιότητα και ασφάλεια τις υπηρεσίες του, 

πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα προσωπικά στοιχεία σας, τα στοιχεία των εργοδοτών 
που εργαστήκατε και τα δικαιοδόχα πρόσωπα 

 Γιατί η ενεργή συμμετοχή σας στην απογραφή και γενικότερα η ενημέρωση του 
Ταμείου εκ μέρους σας συμβάλλει στον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο 
καταβολής των εισφορών σας. Οι εισφορές πρέπει να παρακρατούνται από τον 
εργοδότη σας με την καταβολή του μισθού σας και να αποδίδονται στο Ταμείο τον 
επόμενο μήνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με το νόμο 
4254/2014, άρθρο 1, κεφ. Α, υποπαρ. 1Α5, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στον 
μισθωτό μηνιαίο αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο αναφέρει το μισθό 
σας, τις ασφαλιστικές κρατήσεις, επιδόματα κ.λπ.     

 

• Ποιους αφορά;  
 Αφορά σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν παράσχει ασφαλιστέα εργασία στο 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (από 01/01/2014 έως σήμερα) ή στους προγενέστερους φορείς:  τ. Τομέα 
Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ (από 01/10/2008 έως 
31/12/2013) ή στον κλάδο Πρόνοιας του πρώην ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ (από το 1960 έως 
30/09/2008), ανεξάρτητα εάν εργάζονται σήμερα στον κλάδο  


