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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δ.Σ. ηελ 4/5/2017   

 

       Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο, ηελ 4/5/2017,  κ ε η α μ ύ  ά ι ι σ λ, ηέζεθε 

πξνο ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο επαλαιεηηοσργίας ηοσ Τακείοσ Επαγγεικαηηθής Αζθάιηζες 

Υποσργείοσ Οηθολοκηθώλ (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ). 

 Τν σο άλσ δήηεκα αλέθπςε πξόζθαηα, κε ην κε αξηζκ. πξση. 094/31-03-2017 έγγξαθν γηα 

ηελ επαλαζύζηαζε ηνπ ελ ιόγσ Τακείνπ κεηά από πέληε (5) ρξόληα αδξάλεηαο, (αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ), ηο οποίο μας κοινοποιήθηκε μέζω ηης ΑΑΔΕ.  

 Η ζηάζε ηνπ Σπιιόγνπ καο ππήξμε εμ αξρήο ζθεπηηθή. Πξνβιεκαηηζηήθακε έληνλα γηα ηελ 

βησζηκόηεηα αιιά θαη ηελ ζθνπηκόηεηα επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ Τακείνπ, εηδηθά δε κε ηνπο όξνπο πνπ 

εμαγγέιζεθαλ από ηελ Δηνίθεζή ηνπ.  

Με ην κε αξηζκ. πξση. 208/11-4-2017 έγγξαθό καο απεπζπλζήθακε πξνο ην αλώηεξν 

ζπλδηθαιηζηηθό καο όξγαλν, ηελ ΠΟΕ-ΔΟΥ, εθθξάδνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο καο θαη δηαηππώλνληαο 

ηα εξσηήκαηα πνπ εύινγα καο γελλήζεθαλ.  Εηδηθόηεξα :  

- εθθξάζακε ηνπο ελδνηαζκνύο καο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Τακείνπ από ζπλδξνκέο ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ήδε πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ην Τακείν Αιιεινβνήζεηαο, ην 

νπνίν ομοίως ζηεξίδεηαη ζε ζπλδξνκέο εξγαδνκέλσλ θαη θαιύπηεη παξάιιεια, παξνρέο πγείαο.  

- πξνηείλακε ηελ ενίζτσζη ηοσ Ταμείοσ Αλληλοβοήθειας κε ηα ελαπνκείλαληα απνζεκαηηθά ηνπ 

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θαη ηελ ειάρηζηε αύμεζε ηεο εηζθνξάο ησλ ζπλαδέιθσλ, κε ζθνπό λα απνηειέζεη ην 

κνλαδηθό ηακείν ζπκπιεξσκαηηθήο καο αζθάιηζεο. Εμάιινπ, ζηα 5 ρξόληα αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ην Τακείν Αιιεινβνήζεηαο ζηήξημε ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηηο παξνρέο ηνπ.   

- δηαηππώζακε ηηο επηθπιάμεηο καο ζρεηηθά κε ηελ αναλογιζηική μελέηη βιωζιμόηηηας ηνπ 

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. 

Καηόπηλ απηώλ, θαιέζακε ηελ Οκνζπνλδία λα πάξεη ζέζε γηα ην θξίζηκν απηό δήηεκα πνπ 

απαζρνιεί ην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ, θαζώο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή δελ είρακε θάπνηα ζρεηηθή 

ελεκέξσζε. 

  

  Η ανηίδραζη ηης ΠΟΕ-ΔΟΥ ήηαν άμεζη αλλά άζηοτη. Επέιεμε λα καο ςέμεη γηα ην ζάξξνο ηεο 

γλώκεο καο θαη ην δηθαίσκά καο λα πξνβιεκαηηδόκαζηε, εγθαιώληαο καο δηά ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Οκνζπνλδίαο σο αλελεκέξσηνπο ζρεηηθά κε δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, ρσξίο, σζηόζν, λα 

δίλεη επί ηεο νπζίαο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά καο.  



Σηηο κέξεο πνπ αθνινύζεζαλ δελ ππήξμε θακία επίζεκε αλαθνίλσζε, νύηε θαλ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ζέζεώλ καο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο.  

 Ο Σύιιογός κας θαηαζέηεη ηολ προβιεκαηηζκό γηα ηε ζηάζε ηες ΠΟΕ-ΔΟΥ, ε οποία 

κέτρη θαη ζήκερα - θη ελώ ε προζεζκία εγγραθής ζηο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ εθπλέεη ηελ 15/05/2017 – 

ζσλετίδεη λα κελ παίρλεη ζέζε  ζτεηηθά κε ηο δήηεκα, ηο οποίο δηόιοσ ακειεηέας ζεκαζίας είλαη.  

 

Ο ζθεπηηθηζκόο καο ζρεηηθά κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ΤΕΑ -ΥΠΟΙΚ, πεγάδεη από ηελ 

πάγηα ζέζε καο ζρεηηθά κε ην θαηνρπξσκέλν δηθαίσκά καο γηα δεκόζηα θαη δσξεάλ πεξίζαιςε, σο ην 

ειάρηζην αληίθξηζκα ζηηο κηζζνινγηθέο θξαηήζεηο πνπ πθηζηάκεζα. Αθεηέξνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζεκειηώδεο αγαζό ηεο πγείαο πνπ ελδηαθέξεη όινπο καο θαη δελ αθήλεη πεξηζώξηα αλαβνιώλ.  

 

 Τέινο, ειπίδνπκε όηη έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ε Οκνζπνλδία καο ζα αληαπνθξηζεί 

ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ζηα εξσηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ηνπο νπνίνπο εθθξάδνπκε νύησο ή 

άιισο, θαη λα δώζεη απαληήζεηο – θαηεπζύλζεηο ζε έλα ηόζν ζεκαληηθό δήηεκα όπσο είλαη ε πγεία 

καο ζε ζπλδπαζκό κε ην ππάξρνλ νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ δηεθδηθώληαο θαη κηα πηζαλή 

παξάηαζε ζηελ έηζη θη αιιηώο αζθπθηηθή πξνζεζκία πνπ έρεη ηεζεί. 

 

 

 

 

Για το Δ.. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Ιωάννα Μπαχουντάκη  Γιάννης Φουντουλάκης 

 

 


