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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ 
  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Το Δ.Σ. του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ στη συνεδρίασή του στις 12.12.2011, αφού εξέτασε αναλυτικά τα 

οικονομικά δεδομένα του Ταμείου, την οικονομική συγκυρία καθώς και την προοπτική απόδοσης των 
αποθεματικών του, αποφάσισε: 
1. Την αναστολή όλων των παροχών του Ταμείου από 1.1.2012. 
2. Από 1.1.2012 μέχρι 31.1.2012 το Ταμείο θα παραλαμβάνει όσες αιτήσεις προηγουμένων ετών δεν 
έχουν υποβληθεί.  Μετά την 31.1.2012 δεν θα παραλαμβάνει, καμία αίτηση για αποζημίωση και για 
οποιονδήποτε λόγο.   Όσα μέλη του Ταμείου έχουν υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούν διαδικασίες 
εκκαθάρισης – αποζημίωσης από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης – ασφαλιστικές εταιρείες κλπ, 
πρέπει να επικοινωνήσουν στο ίδιο χρονικό διάστημα με το Ταμείο και να καταθέσουν σχετική 
δήλωση.  Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωσή τους.   
3. Το Δ.Σ. θα επανεξετάσει (σε συνεργασία με την ΠΟΕ-ΔΟΥ) την συνολική πορεία του Ταμείου, μετά 
την οριστικοποίηση της απόδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία κατέχει, (ύψους 
3.050.232,47 Ευρώ) τα οποία λήγουν στις 20.3.2012.   
4. Το Ταμείο εξακολουθεί να θεωρεί μέλη του και να καλύπτει τους συναδέλφους που έχουν τεθεί σε 
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, βάσει του Ν. 4024/2011. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τα προβλήματα που δημιουργεί σε όλους μας αυτή η εξέλιξη των 
παροχών του Ταμείου.  Ειδικά σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και βαριά περιστατικά.  
Αντιμετωπίσαμε μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου κατά 60% το 2010 και μηδενική 
χρηματοδότηση για το 2011.  Σχετική ενημέρωση υπάρχει στο site μας.  Δεν είναι επιλογή μας αυτή η 
κατάσταση, είναι η αναγκαιότητα που δημιουργούν άλλοι παράγοντες, άσχετοι με το Ταμείο.  Θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα, να αντιμετωπίζουμε με λογικές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς το όλο θέμα, με 
τις δυνατότητες που έχουμε.                       

              
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ, ΝΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΘΕ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ! 
 
 

               Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
     

                Ο Πρόεδρος        Ο Αντιπρόεδρος                 Η Γραμματέας 
    Γιάννης  Λ. Σακελλαρίου                                       Τρύφων Ζ. Αλεξιάδης                                Ζωή Β. Κωστάρα 

12.12.2011 


