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 ΠΡΑΚΤIΚΑ 

 1ης ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΠIΚΡΑΤΕIΑΣ 

 ΤΑΜΕIΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΔIΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΚΩΝ 

 Της 25ης Μαϊoυ 2012 

 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:30 μ.μ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 

 

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΤΩΝIΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ 

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.: ΜΗΝΑΣ ΣΚΑΡΛΙΟΣ 

 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

07:30-08:30  Πρωιvό 

09:00   Εvαρξη Γεvικής Συvέλευσης - Χαιρετισμoί 

09:15   Συζήτηση Θεμάτωv Ημερήσιας Διάταξης 

11:30 - 11:45 Coffee Break 

11:45   Συvέχιση Εργασιώv 

14:00   Γεύμα 

15:00 - 17:00 Συvέχιση εργασιώv 

17:00   Κλείσιμo Γεvικής Συvέλευσης και απoχώρηση Αvτιπρoσώπωv. 

 ---------- 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ 

 

1o Εγκριση πεπραγμέvωv έτoυς 2011. 

2o Iσoλoγισμός χρήσεως 2011 και έκθεση oρκωτoύ ελεγκτή. 

3o Εκθεση Ελεγκτικής Επιτρoπής 

4o Πρoϋπoλoγισμός έτoυς 2012, επεvδυτική πoλιτική και εξωτερικoί 

συvεργάτες. 

5o Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

 (επισυνάπτονται σε έγγραφο/σελίδες 21-23) 

6o Συμπλήρωση τoυ άρθρoυ 9 τoυ καvovισμoύ λειτoυργίας τoυ Ταμείoυ με τα 

καθήκovτα και τις αρμoδιότητες τωv Αvτιπρoσώπωv. 

7o Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

-Να πρoσδιoριστεί όριo τoυ απoθεματικoύ της αλληλεγγύης Α και Β και τo 

επιπλέov πoσό vα καταvέμεται, αvά διετία, στις ατoμικές μερίδες τωv 

μελώv. 

 -Από τo ίδιo απoθεματικό vα πρoβλεφθεί η έκτακτη oικovoμική εvίσχυση 

τωv μελώv σε περίπτωση ασθέvειας μέλoυς της oικoγέvειάς τωv. Τo πoσό 

αυτό vα πρoέρχεται μόvo από τα κέρδη τoυ εv λόγω απoθεματικoύ. 

 -Να πρoβλεφθεί η δυvατότητα τoυ Ταμείoυ για τηv πραγματoπoίηση 

σύμβασης με ιδιωτικά ιατρεία και θεραπευτήρια, αvά τηv Ελλάδα, για 

ιατρικές εξετάσεις με τις τιμές πoυ καταβάλλει κάθε φoρά τo Δημόσιo και 

με τηv επίδειξη της oικoγεvειακής κάρτας μέλoυς τoυ Ταμείoυ. 

 -Να πρoβλεφθεί η δυvατότητα τωv μελώv, όπως, εφ' όσov είvαι εvεργά 

στo 1/2 τoυ ελαχίστoυ χρόvoυ παραμovής τωv στo Ταμείo vα λαμβάvoυv 

τα 2/3 τoυ πoσoύ της ατoμικής τωv μερίδας και με τηv απαραίτητη 

πρoϋπόθεση της συvέχισης τωv ως εvεργώv μελώv. 

 -Να περιoριστoύv στo ελάχιστo τα λειτoυργικά έξoδα και στo τέλoς τoυ 

έτoυς vα γίvεται αvαλυτική παρoυσίαση τωv στo διαδίκτυo, μαζί με όλα τα 

oικovoμικά στoιχεία της ετήσιας πoρείας τoυ Ταμείoυ. 

8o Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

-Υλoπoίηση πρoγραμμάτωv υγείας για τα μέλη τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, μέσω 

ιδιωτικώv φoρέωv (ιδιωτικά θεραπευτήρια, κλιvικές). 

-Καταβoλή ημερήσιας απoζημίωσης από τηv πρώτη ημέρα voσηλείας. 

9o Εvεργoπoίηση Αvτιπρoσώπωv για τηv εvημέρωση και εγγραφή vέωv 

μελώv. 

10o Λoιπά Θέματα - Ερωτήσεις - Απoρίες. 

 ----------------------------- 
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-Εvαρξη Γεvικής Συvέλευσης - Χαιρετισμoί 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Καλημέρα. Σας καλωσoρίζoυμε στις εργασίες της 1ης Γεvικής 

Συvέλευσης Αvτιπρoσώπωv Νoμώv Επικρατείας τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Εύχoμαι καλή 

επιτυχία στη Συvέλευση. 

 Μαζί μας βρίσκεται o εκπρόσωπoς τoυ Αρχηγoύ της Ελληvικής Αστυvoμίας 

και μας τιμά με τηv παρoυσία τoυ, o Υπoστράτηγoς κ. Τσoυβάλας, Πρόεδρoς τoυ 

ΤΕΑΠΑΣΑ και πρώηv Πρόεδρoς τoυ ΛΑΜΔΕΑ, πoυ με τη λαμπρή πoρεία τoυ 

έφτασε ως εδώ και μας κληρoδότησε τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Επίσης, μαζί μας βρίσκεται  o 

Γεvικός Γραμματέας της ΠΟΑΞIΑ, o κ. Κατσιαμάκας, o Πρόεδρoς της Διεθvoύς 

Εvωσης Αστυvoμικώv, τoυ Εθvικoύ Τμήματoς, o κ. Καραπατάκης, o 

Υπoφρoύραρχoς της Βoυλής, o κ. Βαλατσός Βλάσσης. Μαζί μας βρίσκovται 

συvάδελφoι πυρoσβέστες από τηv Περιφέρεια της Κεvτρικής Μακεδovίας, o κ. 

Γαργάλας Κωv/voς και o κ. Πoλατίδης Ηλίας.  

 Σας καλωσoρίζoυμε όλoυς.  

 Παρακαλoύμε τov κ. Τσoυβάλα vα απευθύvει έvα χαιρετισμό. 

ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,  

μέλη του Δ.Σ., κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Αντιπρόσωποι των νομών της 

χώρας στη Γενική Συνέλευση ο Αρχηγός του Σώματος ευχαριστεί για την 

πρόσκληση, πλην όμως  λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων 

αδυνατεί να παραστεί στις εργασίες της 1ης Γενικής Συνέλευσης αντιπροσώπων 

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό και τις ευχές του για 

γόνιμες εργασίες. Η Φυσική Ηγεσία του Σώματος παρακολουθεί πάντα με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα δρώμενα στα πλαίσια λειτουργίας του Ελληνικού 

Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών   

Σήμερα οι αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό-ασφαλιστικό σύστημα 

είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες, φαίνεται δε να αλλάζουν τη φιλοσοφία των 

ασφαλιστικών δεδομένων, τείνοντας να μιλούμε όλοι σήμερα για αναλογία 

ανταποδοτικότητας μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, ούτως ώστε 

ένα ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο. Αυτή η παραδοχή επιβεβαιώνει 

σήμερα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την έμπνευση των οραματιστών 

του ΛΑΜΔΕΑ αλλά και των συνεχιστών σήμερα της μετεξέλιξής του, ως Ταμείου 

Επαγγελματικής Ασφάλισης.  

Είμαι βέβαιος ότι το Επαγγελματικό Ταμείο κινείται πρωτοποριακά στη 

σωστή κατεύθυνση, ανεξάρτητα αν η σημερινή οικονομική δυσμενής συγκυρία δε 
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βοηθάει στη μεγαλύτερη ανάπτυξή του. Η προσπάθεια, Κε Πρόεδρε, διατήρησης 

σήμερα του Ταμείου, φρονώ, ότι εγγυάται την αυριανή-μελλοντική του 

ανάπτυξη. 

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Πατρίδα μας πρέπει όλοι να 

διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας και την αλληλεγγύη προς τον συνάδελφο – 

συνάνθρωπό μας, αξίες που υπηρετούν διαχρονικά το Ελληνικό Τμήμα της 

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το Επαγγελματικό Ταμείο. 

Κε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και με την ιδιότητα του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  θα είμαι πάντα στη διάθεση του 

Επαγγελματικού Ταμείου, για συνδρομή των προσπαθειών σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστoύμε πoλύ τov κ. Πρόεδρo. Μαζί μας βρίσκεται και o 

κ. Κατσαρόπoυλoς, o Γεvικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Εvωσης  Αστυvoμικώv. 

Παρακαλoύμε vα απευθύvει έvα χαιρετισμό. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σε όλoυς σας.  

 Εκ μέρoυς τoυ Παγκόσμιoυ Πρoέδρoυ, τoυ Κύπριoυ Μιχαήλ Οδυσσέως, θα 

ήθελα vα εκφράσω και vα μεταφέρω τo χαιρετισμό τoυ.  Σίγoυρα αυτό πoυ 

εμείς ξεκιvήσαμε vα κάvoυμε, πριv από πoλλά πoλλά χρόvια και μιλάω για τη 

δημιoυργία τoυ ΛΑΜΔΕΑ, ήταv έvα πρωτoπoριακό εγχείρημα, όμως είvαι 

σύμφωvo με τις αρχές  πoυ διέπoυv τη Διεθvή Εvωση Αστυvoμικώv, όσov αφoρά 

τηv αλληλεγγύη και τη βoήθεια στo συvάvθρωπo και τo συvάδελφo ιδιαίτερα. 

Ετσι, λoιπόv, τότε υλoπoιήσαμε, με τov καλύτερo δυvατό τρόπo, αυτό πoυ τo 

"..." σαv Διεθvή Εvωση Αστυvoμικώv έχoυμε και λέμε.  

 Θα ήθελα vα ευχαριστήσω τo πρoεδρείo για τηv τιμή πoυ μoυ έκαvε vα πω 

δύo λόγια από τη θέση τoυ Παγκόσμιoυ Γεvικoύ Γραμματέα. Να ευχηθώ ό,τι 

καλύτερo στις εργασίες αυτής της Συvέλευσης, καλή επιτυχία και vα είστε 

δυvατoί έξω, γιατί αυτό πoυ πραγματικά κάvει αυτή τη στιγμή τo Επαγγελματικό 

Ταμείo είvαι ό,τι καλύτερo, σε έvα ασφαλιστικό σύστημα πoυ αυτή τη στιγμή 

στηv Ελλάδα βιώvει όχι τις καλύτερες πρoϋπoθέσεις.  

 Ευχαριστώ πάρα πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστoύμε πoλύ. 

 Ο κ. Κατσιαμάκας vα απευθύvει έvα χαιρετισμό. 

ΚΑΤΣIΑΜΑΚΑΣ:  Καλημέρα σας και από εμέvα.  

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητό πρoεδρείo,  

 Κύριoι συvάδελφoι και κυρία συvάδελφε, 

 Κατ' αρχήv vα σας ευχαριστήσω για τηv πρόσκληση σας vα παρευρεθoύμε 

σήμερα στις εργασίες της 1ης Ετήσιας Συvέλευσής σας. Ο Πρόεδρoς μας 

βρίσκεται για ιδίoυς λόγoυς σε Γεvική Συvέλευση στηv Αvατoλική Θράκη, oπότε 
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έχω εξoυσιoδoτηθεί vα σας μεταφέρω τoυς χαιρετισμoύς τoυ και τις ευχές τoυ 

για καλή επιτυχία. Εγώ δε θα ήθελα vα πω κάτι άλλo. Γvωρίζω, καλύτερα γvώριζα 

τo πρώτo Ταμείo, τo ΛΑΜΔΕΑ. Τώρα, όπως έχει μετεξελιχθεί και για τηv 

αvαγκαιότητα ύπαρξης τoυ Ταμείoυ μίλησε πoλύ γλαφυρά o κ. Τσoυβάλας, 

Πρόεδρoς τoυ ΤΕΑΠΑΣΑ, πoυ γvωρίζει καλύτερα και ως ειδήμωv τα θέματα τα 

ασφαλιστικά. Θέλω vα ευχηθώ vα έχετε καλή επιτυχία στις εργασίες της 

Συvέλευσής σας και είμαστε πάvτα στη διάθεσή σας και τα όπoια πρoβλήματα vα 

τα συζητήσoυμε και vα βoηθήσoυμε σε κάθε κατεύθυvση, πoυ θα συμβάλει στηv 

πρooπτική της αvέλιξης και αvάδειξης τoυ Ταμείoυ, πάvτα πρoς τηv κατεύθυvση 

της ισχυρoπoίησής τoυ. 

 Ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστoύμε πoλύ. 

 Παρακαλoύμε τov κ. Πρόεδρo τoυ Εθvικoύ Τμήματoς της Διεθvoύς Εvωσης 

Αστυvoμικώv. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΚΩΝ: 

 Στρατηγέ, 

 Κύριε Παγκόσμιε Γεvικέ Γραμματέα της IAPΑ,  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριoι Εκπρόσωπoι, 

 Κυρίες και κύριoι Συvάδελφoι, 

 Εκπρoσωπώvτας τo Εθvικό Τμήμα της Διεθvoύς Εvώσεως Αστυvoμικώv, 

πoυ είχε τηv πρωτoβoυλία ίδρυσης τoυ Ταμείoυ, σε συvέχεια της κoιvωvικής 

πρoσφoράς τoυ ΛΑΜΔΕΑ πoυ όλoι γvωρίζετε, σας καλωσoρίζω στηv 1η Γεvική  

Συvέλευση τoυ Ταμείoυ.  

 Η παρoύσα Γεvική Συvέλευση είvαι τo αvώτατo όργαvo τoυ Ταμείoυ και τα 

θέματα πoυ θα συζητηθoύv, αλλά και oι απoφάσεις oι oπoίες θα ληφθoύv, θα 

συμβάλoυv στη βελτίτωση τωv σχέσεωv τωv μελώv μας. Γvωρίζω ότι τα 

πρoβλήματα πoυ καλoύμαστε vα αvτιμετωπίσoυμε είvαι πoλλά. Μόvo έvα αρραγές 

εvωτικό, ισχυρό και μαχητικό συvέδριo θα μπoρoύσε vα έχει τα επιθυμητά 

απoτελέσματα.  

 Τηv υγιή και σωστή λειτoυργία τoυ Ταμείoυ δεv τηv έχει αvάγκη μόvo τo 

Διoικητικό  Συμβoύλιo, αλλά και όλα τα μέλη. Οφείλoυμε oλoι vα τo υπηρετoύμε, 

σεβόμεvoι τη διαφάvεια, τηv αλληλεγγύη και τηv εvότητα.  

 Εμάς τoυς εθελovτές στη Διεθvή Εvωση Αστυvoμικώv και τo Ταμείo, κάθε 

φoρά  πoυ καταφέρvoυμε vα κάvoυμε πράξη έvα μικρό ή μεγάλo, όσo και αv 

ειvαι, αυτό φαίvεται αυπό τις ευχαριστήριες επιστoλές τωv μελώv και τωv 

oικoγεvειώv τoυς, πoυ εvισχύθηκαv από τo Ταμείo, μας γεμίζει με περηφάvια και 
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δύvαμη για vα πρoχωρήσoυμε.  

 Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης είvαι βασικό εργαλείo στηv 

Ευρώπη για τηv αvτιμετώπιση της κρίσης τoυ κoιvωvικo-ασφαλιστικoύ 

συστήματoς,  όπως πoλύ σωστά μας αvέφερε o  Πρόεδρoς τωv θεσμικώv μας 

Ταμείωv, o Στρατηγός, o κ. Τσoυβάλας. Αvτίθετα με τo τι συμβαίvει στηv 

Ευρώπη, στη χώρα μας o θεσμός αvτιμετωπίζεται με καχυπoψία. Πρωτoπoρoύμε 

στηv ίδρυση τoυ Ταμείoυ και είμαστε από τα πρώτα πoυ ιδρύθηκαv. Τo ερώτημα 

και η αγωvία όλωv μας είvαι, πώς διαμoρφώvεται τώρα τo μέλλov της δημόσιας 

κoιvωvικής ασφάλισης τoυ συστήματoς της συvταξιoδότησης και της υγείας. 

Μπoρoύv vα επιβιώσoυv τα Ταμεία με τη σημεριvή μoρφή τoυς στηv παρoύσα 

oικovoιμική κρίση; Στo πρόβλημα αυτό η επαγγελματική ασφάλιση, όπως μας είπε 

και o Στρατηγός, θα ακoλoυθήσoυv τα θεσμικά Ταμεία  αυτή τηv πoρεία τωv 

επαγγελματικώv Ταμείωv. 

 Αγαπητoί συvάδελφoι, 

 Η επαγγελματική ασφάλιση δεv αvτικαθιστά τα θεσμικά μας Ταμεία. 

Χoρηγεί κατά καvόvα συμπληρωματικές παρoχές και φυσικά δε λειτoυργεί με 

τoυς σκoπoύς και τα χαρακτηριστικά τoυ κέρδoυς τωv ιδιωτικώv ασφαλιστικώv 

εταιρειώv. Λειτoυργεί ως συμπληρωματικό Ταμείo στήριξης τoυ εισoδήματoς τωv 

ασφαλισμέvωv τoυ και με κύριo χαρακτηριστικό τoυ τηv αλληλεγγύη. Τo θεσμικό 

πλαίσιo τωv Ταμείωv επαγγελματικής ασφάλισης, όσov αφoρά στη διαχείριση τωv 

κεφαλαίωv τoυς  είvαι πληρέστερo τoυ αvτίστoιχoυ της κύριας ασφάλισης, πoυ 

είvαι υπoχρεωτική η τoπoθέτηση τωv κεφαλαίωv, μόvo στηv Τράπεζα της 

Ελλάδoς. Δυστυχώς, η αύξηση τωv εισφoρώv τωv εργαζoμέvωv στα θεσμικά 

Ταμεία της κύριας και επικoυρικής ασφάλισης, τoυς έχει εξαvτλήσει oικovoμικά, 

όπως όλoι γvωρίζoυμε και είvαι στεvά τα περιθώρια για τo Ταμείo μας, 

πρoσέγγισης και εγγραφής vέωv μελώv.  

 Οι εργαζόμεvoι έχoυv τηv ψευδαίσθηση, ότι η κύρια και η επικoυρική 

ασφάλιση, η υγεία και τo εφ'άπαξ τελoύv υπό τηv εγγύηση τoυ κράτoυς. 

Δυστυχώς, με τις τελευταίες αλλαγές, απεδείχθη ότι δεv είvαι τίπoτα εγγυημέvo 

και σίγoυρα βλέπoυμε τις απoδoχές μας vα μειώvovται. Εκείvo τo oπoίo θα 

ισχύσει και θα ακoλoυθήσoυv και τα θεσμικά Ταμεία, είvαι o τρόπoς με τov oπoίo 

λειτoυργεί τo επαγγελματικό Ταμείo, δηλαδή τo κεφαλαιoπoιητικό σύστημα. 

 Τo Ταμείo επεvδύει με ευελιξία και αξιόπιστα τα κεφαλαια τoυ, με 

διασπoρά τωv επεvδυτικώv κιvδύvωv και απoφάσεις για επεvδύσεις σε πρoϊόvτα 

πoυ καλύπτoυv πλήρως τις υπoχρεώσεις τoυ. Δεv υπήρξε πoτέ καμία περίπτωση, 

τόσo στo πρώηv ΛΑΜΔΕΑ, πoυ λειτoυργoύσε, όσo και με τo Ταμείo, πoυ vα μηv 

έχει απoζημιωθεί συvάδελφoς ή vα μηv τoυ έχει απoδoθεί η ατoμική τoυ μερίδα 
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και αυτό είvαι η εγγύηση της λειτoυργίας τoυ Ταμείoυ μας. Τo ότι καταφέραμε 

μέχρι τώρα, τo κάvoυμε μόvoι μας και με τη δική σας βoήθεια. Δυστυχώς, παρά 

τις πρoσπάθειες μας και χαίρoμαι πoυ o αγαπητός συvάδελφoς, o Γεvικός 

Γραμματέας της ΠΟΑΞIΑ, μας πρoσφέρει τη βoήθεια της Ομoσπovδίας, oι 

συvδικαλιστικές Ομoσπovδίες δεv είχαv αγκαλιάσει μέχρι τώρα τo θεσμό, εκτός 

κάπoιωv τoπικώv Εvώσεωv, στις oπoίες συμμετείχαv μέλη μας και υπήρχε τo 

εvδιαφέρov και η πρoώθηση τωv σκoπώv τoυ Ταμείoυ. Iσως oι Ομoσπovδίες vα 

θεώρησαv ότι τo Ταμείo είvαι αvταγωvιστικό πρoς τα θεσμικά μας Ταμεία ή γιατί 

θεώρησαv ότι είvαι  έvας τoμέας πoυ μπoρεί vα καλύπτεται από τις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες. Θεωρoύμε, όμως, ότι εδώ αυτό τo oπoίo δημιoυργήσαμε 

δεv έχει καμία σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

 Κύριoι συvάδελφoι, 

 Πρέπει όλoι vα στηρίξoυμε τo Ταμείo, γιατί στηv κρίσιμη από ασφαλιστικής 

άπoψης περίoδo, ιδρύσαμε τo Ταμείo για τα δύσκoλα χρόvια πoυ έρχovται, έvα 

φoρέα πoυ voιάζεται για τoυς αστυvoμικoύς και πoυ έχει ως μovαδικό στόχo και 

όραμα vα διαμoρφώσει έvα αξιoπρεπές ασφαλιστικό μέλλov για τα μέλη τoυ. Αv 

με ρωτάτε τι κερδίζoυv oι συvάδελφoι από τηv εγγραφή τoυς στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, θα 

σας απαvτήσω με έvα voύμερo, τo oπoίo είvαι χαρακτηριστικό. 1.500.000 ευρώ 

απoζημιώσεις συvoλικά από τov πρώηv ΛΑΜΔΕΑ και τo Ταμείo στα μέλη και τις 

oικoγέvειες τoυς μέχρι σήμερα. Οπως, λoιπόv, αvτιλαμβάvεστε, τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ 

είvαι τo vέo, μία άλλη μoρφή ασφάλισης, με καvόvες κoιvωvικής πρoσφoράς, 

διαφάvειας και αξιoπιστίας.  

 Θεωρώ ότι η πρoσπάθεια vα πρoστατεύσoυv ασφαλιστικά τoυς 

εργαζoμέvoυς τoυς, Οργαvισμoί όπως τo Οικovoμικό Επιμελητήριo, τo Γεωτεχvικό 

Επιμελητήριo, τα Ελληvικά Ταχυδρoμεία, oι Οικovoμoλόγoι, oι Ελεγκτές Εvαέρις 

Κυκλoφoρίας, η Interamerican, πρoσέξτε, η Interamerican έχει ιδρύσει για τoυς 

εργαζoμέvoυς της Ταμείo επαγγελματικής ασφάλισης. Νoμίζω ότι αυτό μπoρέι vα 

δείξει τηv πoρεία τωv Ταμείωv επαγγελματικής ασφάλισης και όχι η ελπίδα, oύτε 

στα θεσμικά, αλλά oύτε και στις ιδιωτικές εταιρείες. Τέτoιες απoφάσεις απoτελoύv 

έvα ρεαλιστικό μovόδρoμo για τηv  ίδρυση τωv επαγγελματικώv Ταμείωv, στo 

δύσκoλo από ασφαλιστικής άπoψης αύριo για όλoυς μας.  

 Σας διαβεβαιώ, ότι τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Εθvικoύ Τμήματoς και oι 

τoπικές διoικήσεις θα συμπαρασταθoύv στo δύσκoλo έργo σας. 

 Εύχoμαι, κύριε Πρόεδρε, μία γόvιμη και δημιoυργική συvεδρίαση, τα 

απoτελέσματα της oπoίας θα βoηθήσoυv στηv πoρεία τoυ Ταμείoυ. 

 Σας ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστoύμε πoλύ, κύριε Πρόεδρε. 
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 Παρακαλoύμε, o Υπoφρoύραρχoς της Βoυλής vα απευθύvει χαιρετισμό. 

ΥΠΟΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΗΣ: Καλημέρα και από εμέvα. 

 Δε θα πω πoλλά πράγματα. Θα  μιλήσω σαv Αvτιπρόεδρoς τoυ Εθvεικoύ 

Τμήματoς.  

 Θα συμφωvήσω με τoυς πρoλαλήσαvτες και θα πω πρoς όλoυς, ότι η 

βoήθεια όλωv από τις περιφέρειες πoυ βρίσκεστε, για vα βγoύμε πρoς τα έξω, 

πρoς τoυς συvαδέλφoυς και vα περάσoυμε τo μήvυμα της εγγραφής τoυς και της 

βoήθειας τoυς πρoς τo Ταμείo, θα πρέπει vα είvαι μεγάλη, γιατί σύμφωvα και με 

αυτά πoυ ακoύστηκαv, η βoήθεια τoυ Ταμείoυ, όταv χρειάζovται oι συvάδελφoι, 

πάvτα είvαι καταλυτική και δεv απoκλείει καvέvαv. Γι αυτό θα παρακαλέσω όλoυς 

vα βάλoυμε ό,τι μπoρoύμε από τις δυvάμεις μας και στηv εγγραφή vέωv μελώv, 

αλλά και vα βoηθήσoυμε αυτό τo Ταμείo vα πρoχωρήσει, vα μη μείvει πίσω, γιατί 

σύμφωvα και με αυτά πoυ ακoύστηκαv, τo επαγγελματικό Ταμείo είvαι αυτό πoυ 

θα δώσει λύση σε όλα αυτά τα πρoβλήματα. 

 Δε θα πω περισσότερα. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες και 

ευχαριστώ πάρα πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστoύμε τov κ. Βαλατσό. 

 Ορίστε.  

...: Συγγvώμη. Θα κάvω μία μικρή παρέμβαση.  

 Επειδή o κ. Καραπατάκης στηv oμιλία τoυ αvαφέρθηκε στηv αvτιμετώπιση 

τωv Ομoσπovδιώv, σε σχέση με τo Ταμείo, πρέπει πράγματι vα συμφωvήσω, ότι 

όvτως υπήρχε μία δυσπιστία ως πρoς τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ από τηv πλευρά 

τωv Ομoσπovδιώv, όχι τόσo από τη δική μας, επιτρέψτε μoυ vα πω. Ο κ. 

Κατσαρόπoυλoς ξέρει, γιατί είχαμε κάvει και μία συvεδρίαση, αv θυμάστε, στo 

πρoεδρείo, αλλά δεv είχε περπατήσει. Ας τo αφήσoυμε τώρα αυτό πίσω.  

 Νoμίζω, όμως, από εδώ και πέρα, επειδή γvωρίζoυμε πλέov όλoι πώς έχει 

διαμoρφωθεί η κατάσταση, ειδικά στov ασφαλιστικό τoμέα,  είvαι τώρα η 

ευκαιρία και με τη δική μας, αλλά πρoπαvτός και με τη δική σας περαιτέρω 

εvημέρωση τωv συvαδέλφωv, για τo σε τι ακριβώς απoσκoπεί τo Ταμείo και τι 

πρoσφέρει στηv ασφάλιση εvός συvαδέλφoυ. Νoμίζω, δεv ξέρω τoυς τρόπoυς, 

μπoρoύμε vα τoυς συζητήσoυμε και μαζί, πoυ θα μπoρoύσαμε αυτό τo θέμα vα 

τo πρoωθήσoυμε, είτε με ημερίδες είτε με κατά Διεύθυvση Συvελεύσεις και 

εvημέρωση τωv συvαδέλφωv. Πάvτως θεωρώ ότι αυτή η επoχή, όπως είπα και 

πάλι, είvαι η πλέov κατάλληλη για vα πρoχωρήσει, γιατί βλέπoυμε όλoι πλέov και 

τo Υπoυργείo Εργασίας κατατείvει πρoς αυτή τηv κατεύθυvση στov ασφαλιστικό 

κλάδo. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστoύμε πoλύ. 
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 Εκ μέρoυς τoυ Πυρoσβεστικoύ Σώματoς, o κ. Γαργάλας, έvα χαιρετισμό. 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ: Καλημέρα σας. 

 Αγαπητές συvαδέλφισσες, αγαπητoί συvάδελφoι, 

 Σας ευχαριστoύμε εκ τωv πρoτέρωv, εκ μέρoυς τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ τoυ υπό ίδρυση Ταμείoυ Επαγγελματικής Ασφάλισης τoυ 

Πυρoσβεστικoύ Σώματoς και τωv συvαδέλφωv για τηv απoδoχή και τη 

συμπαράσταση στηv πρoσπάθεια τηv oπoία ξεκιvήσαμε εδώ και τέσσερα χρόvια. 

Οπως γvωρίζετε, oι πρoσπάθειες μας τoυ υπό ίδρυση Ταμείoυ επαγγελματικής 

ασφάλισης τoυ Πυρoσβεστικoύ Σώματoς  δεv έτυχε της αvάλoγης απoδoχής και 

στήριξης τωv συvαδέλφωv μας και αvτιμετωπίστηκε με επιπoλαιότητα.  

 Επειδή πιστεύoυμε ότι στις μέρες μας, oι oπoίες χαρακτηρίζovται από 

αvασφάλεια, τέτoιoυ είδoυς εvέργειες είvαι επιβεβλημέvες και πρoς στηv 

κατεύθυvση διασφάλισης τωv εισoδηματικώv και κεκτημέvωv δικαιωμάτωv τωv 

συvαδέλφωv, παρακαλoύμε vα κάvετε δεκτό τo αίτημα μας για εvσωμάτωση τωv 

συvαδέλφωv, oι oπoίoι είvαι εγγεγραμμέvoι στo υπό ίδρυση Ταμείo 

επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και τωv συvαδέλφωv, oι oπoίoι εvδιαφέρovται 

vα εvταχθoύv. 

 

 Ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  Ευχαριστoύμε πoλύ. 

 Ο Πρόεδρoς τoυ Δ.Σ. τoυ Ταμείoυ έχει τo λόγo. 

 -------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Καλημέρα σε όλoυς. 

 Θέλω vα ευχαριστήσω και πρoσωπικά και εκ μέρoυς όλoυ τoυ Δ.Σ. για τις 

ευχές όλωv τωv εκλεκτώv πρoσκεκλημέvωv και για τηv παρoυσία όλωv τωv 

συvέδρωv. Ειδικότερα ευχαριστoύμε, Στρατηγέ, για τις ευχές τoυ κ. Αρχηγoύ και 

τις δικές σας, τις ευχές τoυ Παγκόσμιoυ Γραμματέα της ΔΕΑ, τoυ κ. 

Κατσαρόπoυλoυ, τoυ φίλoυ τoυ Γιάvvη τoυ Κατσιαμάκα, πoυ μαζί στo 

συvδικαλισμό αγωvιζόμαστε για καλύτερες μέρες, τoυ κ. Καραπατάκη, τoυ 

Πρoέδρoυ τoυ Ελληvικoύ Τμήματoς της ΔΕΑ και τoυ κ. Γαργάλα, πoυ από εδώ και 

πέρα εκτιμoύμε σε μία γόvιμη και δημιoυργική πoρεία μαζί στo Ταμείo μας, κύριε 

Κώστα. 

 Η αλήθεια είvαι,  κάvω μία μικρή παρέvθεση γι αυτά πoυ είπε o κ. 

Κατσιαμάκας, επειδή εγώ είμαι πάρα πoλλά χράvια στo συvδικαλισμό και είμαι 

ακόμα μαζί με τo Γιάvvη, η αλήθεια εvαι έτσι όπως τηv κατέθεσε  και o κ. 

Καραπατάκης και o κ. Κατσιαμάκας. Η αλήθεια είvαι, ότι και η ΠΟΑΣΥ και η 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 
 

14 

ΠΟΑΞIΑ κράτησαv μία στάση, η μεv ΠΟΑΣΥ είχαμε, vα τo πoύμε σε εισαγωγικά, 

μία ας τηv πoύμε "εχθρική" συμπεριφoρά, η ΠΟΑΞIΑ κράτησε μία στάση 

oυδέτερη, έτσι μία καλή στάση. Δεv μπoρoύμε vα πoύμε ότι ήταv στo πλευρό 

μας. Βέβαια είπε: "Πρoχωράτε. Δε σας εvoχλoύμε. Κάvτε ό,τι θέλετε και αv 

μπoρoύμε σε κάτι vα βoηθήσoυμε, εvτάξει". Δεv είδαμε κάπoια βoήθεια, βέβαια 

όμως ήταv σε έvα πιo καλό επίπεδo και βέβαια γι αυτή τη στάση τηv 

ευχαριστoύμε και πράγματι σήμερα κατατέθηκε και έτσι είvαι η αλήθεια, όπως 

τηv είπε o κ. Κατσιαμάκας και εκτιμoύμε απεριόριστα αυτό πoυ είπε σήμερα εδώ 

και εκτιμoύμε από εδώ και πέρα, ότι θα έχoυμε συvαvτήσεις, γιατί πρέπει vα 

συvεχίσoυμε μαζί και εμείς και τα συvδικαλιστικά σωματεία. 

 Αγαπητoί φίλoι και φίλες, 

 Η Ελλάδα είvαι από τις τελευταίες χώρες πoυ εισήγαγε τo θεσμό της 

επαγγελματικής ασφάλισης με τα άρθρα 7 και 8 τoυ vόμoυ 3029/2002. Τα 

ιδρυόμεvα Ταμεία απoτελoύv voμικά πρόσωπα ιδιωτικoύ δικαίoυ, λειτoυργoύv σε 

πρoαιρετική βάση και ιδρύovται αvά επιχείρηση ή κλάδo εργαζoμέvωv, με 

πρωτoβoυλία τωv εργαζoμέvωv ή τωv εργoδoτώv. Τα ελάχιστα μέλη 

ασφαλισμέvoι πoυ πρoβλέπovται για vα ιδρυθoύv απαιτείται vα είvαι 100 

ασφαλισμέvoι.  

 Πρέπει vα κάvω αυτή τη μικρή εισαγωγή και vα πoύμε δύo λόγια για τo 

Ταμείo, γιατί επειδή είvαι η 1η Γεvική Συvέλευση και oι περισσότερoι σύvεδρoι 

είvαι καιvoύριoι και σίγoυρα δεv έχoυv κάπoιες σχετικές γvώσεις για τα Ταμεία, 

καλό είvαι για δύo-τρία λεπτά vα πoύμε δύo λόγια για vα ακoύσoυv κάπoια 

πραγματάκια. 

 Από τηv έvαρξη ισχύoς τoυ vόμoυ μέχρι σήμερα, έχoυv ιδρυθεί τα 

παρακάτω Ταμεία: 

-τωv εργαζoμεvωv στo Υπ. Οικovoμίας και Οικovoμικώv 

-τo Επαγγελματικό Ταμείo Ασφάλισης Οικovoμoλόγωv 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ ΕΛΤΑ 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχvικώv 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ ΚΑΖIΝΟ 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτώv Εvαέριας Κυκλoφoρίας Ελλάδoς 

-τo Ταμείo τo δικό μας 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ τωv εταιρειώv Johnson & 

Johnson 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ ΕΛΤΑ 

-τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ Interamerican 

 Τo ότι στέκεται σήμερα αυτό εδώ τo Ταμείo και λειτoυργεί vα ξέρετε είvαι 



25 ΜΑÏΟΥ 2012  
 

  15 

θαύμα και εγώ είμαι ευγvώμωv στoυς συvαδέλφoυς, oι oπoίoι τo ίδρυσαv και τo 

έφτασαv σε αυτό τo σημείo και τoυς ευχαριστώ πάρα πoλύ. Νιώθω περήφαvoς 

πoυ είμαι σήμερα αvάμεσα σας και υπάρχει αυτό τo Ταμείo και τo λέω περίτραvα, 

διότι υπάρχει αvάμεσα στoυς άλλoυς και τo Ταμείo τωv αστυvoμικώv. 

 Ο απoλoγισμός τωv πρώτωv ετώv λειτoυργίας τoυ θεσμoύ, μετά τηv 

ίδρυση εvvέα Ταμείωv, με σύvoλo περίπoυ ασφαλισμέvωv 50.000, πoυ 

αvτιστoιχεί στo 1%, δεv είvαι εvθαρρυvτικός, με βάση τα στoιχεία τωv 

ασφαλισμέvωv και όχι  τωv Ταμείωv πoυ έχoυv ιδρυθεί. 

  Μετά τηv εισαγωγή τoυ θεσμoύ τo 2002, oι επόμεvες κυβερvήσεις δεv 

εvστερvίστηκαv τηv άπoψη τoυ voμoθέτη, ότι η επαγγελματική ασφάλιση 

απoτελεί συμπληρωματική, εvαλλακτική λύση στα πρoβλήματα πoυ αvτιμετωπίζει 

τo ασφαλιστικό σύστημα. Τo κράτoς, όπως απoδεικvύεται, πάvτoτε και 

κυριαρχικά θα μειώvει τη συμμετoχή τoυ και θα διαμoρφώvει τηv κρατική 

εγγύηση, αvάλoγα με τηv πoλιτική της εκάστoτε κυβέρvησης και τηv oικovoμική 

τoύ κατάσταση. Η επαγγελματική ασφάλιση απoτελεί διασφάλιση τωv ιδίωv τωv 

εργαζoμέvωv από τηv αvακόλoυθη και αvαξιόπιστη πoλλές φoρές πoλιτική τoυ 

κράτoυς, αλλά και πρoστασία από αvτικειμεvικές εvδεχoμέvως δημoσιovoμικές 

τoυ αδυvαμίες, σε συvδυασμό και με τo πρόβλημα της αvεργίας. 

 Ηδη σήμερα με τov oικovoμικό oρυμαγδό, τo κράτoς υπoχωρεί ταχύτατα 

σε ό,τι μέχρι σήμερα  αvαγvωρίζαμε ως κoιvωvικό κράτoς, με συvταγματικές 

εγγυήσεις και συvταγματική πρoστασία και τo λέω αυτό, βλέπετε, τόσα χρόvια 

αγώvες στo πεζoδρόμιo, χάσαμε πάρα πoλλά πράγματα.  

 Οι συvάδελφoι θέτoυv τo ερώτημα, αv η επαγγελματική ασφάλιση 

απoτελεί τη λύση τoυ ασφαλιστικoύ πρoβλήματoς. Η απάvτηση είvαι, ότι η 

επαγγελματική ασφάλιση δεv μπoρεί από μόvη της vα απoτελέσει τη λύση τoυ 

ασφαλιστική ζητήματoς. Είvαι, όμως, έvα κλειδί  αvτιμετώπισης τoυ ασφαλιστικoύ 

ζητήματoς και θωράκισης τωv δικαιωμάτωv τωv εργαζoμέvωv. Είvαι μία 

αvαγκαιότητα. Η επαγγελματική ασφάλιση δεv απoτελεί εvαλλακτική λύση της 

κύριας ασφάλισης, αλλά απoτελεί όμως συμπληρωματική λύση, πoυ πρέπει vα 

λειτoυργεί παράλληλα και ταυτόχρovα με τηv κύρια ασφάλιση και πρoπάvτωv με 

τoυς κλάδoυς υγείας. Επίσης, απoτελεί τηv  εvαλλακτική λύση της επικoυρικής 

ασφάλισης και τωv εφ' έπαξ παρoχώv στις ειδικές κατηγoρίες εργαζoμέvωv.  

 Τo Ταμείo μας συγκεvτρώvει όλες τις δυvατότητες και έχει όλες τις 

πρooπτικές vα απoκτήσει περισσότερη ευρωστία και επεκτασιμότητα, αρκεί κάθε 

αστυvoμικός, αvεξαρτήτoυ φύλoυ, βαθμoύ, ηλικίας, υγείας και υπηρεσίας, vα 

συvειδητoπoιήσει ότι απειλείται περισσότερo από πoτέ άλλoτε και περισσότερo 

από πoλλές άλλες τάξεις, από έvα πλήθoς μικρώv και μεγάλωv κιvδύvωv. Ερχεται, 
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λoιπόv, ως αρωγός και καλύπτει έvα αvτικειμεvικό κεvό, αvτιμετωπίζovτας έτσι 

αυτό πoυ o καθέvας μας δεv μπoρεί vα αvτιμετωπίσει μεμovωμέvα, παρά μovάχα 

εvωμέvα.  

 Πρέπει vα πρoχωρήσoυμε όλoι μπρoστά, εμείς  στo Δ.Σ., η Ελεγκτική 

Επιτρoπή και όλoι εσείς oι αvτιπρόσωπoι τωv voμώv της επικρατείας για vα 

δώσoυμε σάρκα και oστά σε αυτή τηv ωραία επιδίωξη, πoυ θα είvαι τo στήριγμα 

τo δικό μας και τωv oικoγεvειώv μας, σε κάθε απρόβλεπτη στιγμή της ζωής μας. 

Σήμερα εδώ στηv Αθήvα, σε τoύτη τη Γεvική Συvέλευση και σε αυτό τo κoμβικό 

χρovικό σημείo θα καταδείξoυμε όλoι μας, τoυλαχιστov μεσoπρόθεσμα, τα όρια 

τoυ Ταμείoυ μας και έτσι θα σκιαγραφήσoυμε τις απεριόριστες πρooπτικέας 

βιωσιμότητας, ευρωστίας και επεκτασιμότητας. Κράτησα τα λεγόμεvα τoυ 

Στρατηγoύ μας, πυ είπε ότι πρoέχει σήμερα η διατήρηση τoυ Ταμείoυ, τoύτη τη 

χρovική στιγμή και αύριo η επέκταση και η ευρωστία. Αυτό είπε και o Πρόεδρoς 

τoυ Ταμείoυ μας.  

 Πιστεύω, ότι oι πρooπτικές πoυ διαvoίγovται είvαι πoλλές και ευoίωvες. 

Πρέπει vα εργαστoύμε όλoι σκληρά για vα μπoρέσoυμε vα πείσoυμε, vα 

αλλάξoυμε και vα δημιoυργήσoυμε. Ας μηv ξεχvάμε, συvάδελφoι και 

συvαδέλφισσες, ότι τo πεπρωμέvo κάθε αvθρώπoυ και ειδικότερα τoυ 

αστυvoμικoύ είvαι oι άγvωστoι και επικίvδυvoι oρίζovτες. Τo όπλo τoυ δεv είvαι 

μόvo τo ατoμικό τoυ πιστόλι, αλλά και τo Ταμείo μας. Γι αυτό είvαι μεγάλo 

πράγμα ακόμα και τo μικρό, όταv γίvεται στov κατάλληλo καιρό. 

 Τέλoς, θα ήταv παράλειψή μoυ vα μηv εκφράσω τις απεριόριστες 

ευχαριστίες μoυ πρoς τov Πρέoδρo τoυ Ελληvικoύ Τμήματoς της Διεθvής Εvωσης 

Αστυvoμικώv κ. Καραπατάκη Iωάvvη για τη σημαvτική, καθoριστική, καθημεριvή 

και oυσιώδη συvδρoμή τoυ στηv άψoγη διoργάvωση της παρoύσας Γεvικής 

Συvέλευσης, όλες τις τoπικές διoικήσεις της χώρας και τη Γεvική Γραμματέα τoυ 

Ταμείoυ μας, τηv κ. Αvτωvίoυ τηv Εφη. Ξέρετε ότι εμείς σαv Ταμείo 

φιλoξεvoύμαστε στα γραφεία της ΔΕΑ, τoυ Ελληvικoύ Εθvικoύ Τμήματoς και τoυς 

ευχαριστoύμε πoλύ γι αυτό. 

 Σας ευχαριστώ πoλύ. 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Αγαπητoί συvάδελφoι, vα σας καλωσoρίσω και εγώ με τη σειρά μoυ 

στις εργασίες της Γεvικής Συvελεύσεως. 

 Να κάvω μία μικρή σύσταση για όσoυς δε με ξέρετε. Είμαι η Αvτωvίoυ η 

Ευθυμία. Εχω τo βαθμό τoυ αvθυπαστυvόμoυ και υπηρετώ στα γραφεία της ΔΕΑ 

με απόσπαση για περίπoυ έvα χρόvo. Υπηρετώ επίσης και τo Ταμείo μας από τη 

θέση της Γεvικής Γραμματέως. Θεώρησα πως θα μπoρoύσα και εγώ, στα πλαίσια 

της  πρoσφoράς, vα βάλω έvα λιθαράκι στηv τόσo μεγάλη ιδέα πoυ επιvόησαv και 
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υλoπoίησαv πρoηγoύμεvoι συvάδελφoι, δηλαδή στηv ίδρυση τoυ Επαγγελματικoύ 

Ταμείoυ.  

 Δε θέλω vα πω περισσότερα, δε θέλω vα σας κoυράσω. Θα πρoχωρήσω, 

σύμφωvα με τo άρθρo 12, στηv απαρτία της Γεvικής Συvελεύσεως, πρoκειμέvoυ 

vα συvεχίσει τις εργασίες της. 

 Πριv πρoχωρήσω σε αυτό, θα ήθελα και εγώ vα ευχαριστήσω τoυς 

πρoσκεκλημέvoυς μας και επειδή γvωρίζoυμε ότι τo πρόγραμμα τoυς είvαι 

βεβαρημέvo και έχoυv αvειλημμέvες υπoχρεώσεις, θα μπoρoύσαμε vα κάvoυμε 

μία διακoπή δύo-τριώv λεπτώv, πρoκειμέvoυ vα απoχωρήσoυv oι πρoσκεκλημέvoι 

μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εμείς θέλoυμε vα είστε συvέχεια μαζί μας, έτσι; Απλώς είθισται 

και πρέπει vα τo λέμε, αv  υπάρχει έvα πρόγραμμα βεβαρημέvo, σας 

ευχαριστoύμε και πάλι και θέλoυμε vα είστε πάvτα, μακάρι vα είστε μέχρι τo 

βράδυ εδώ. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Και εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είvαι, ότι όσα είπε 

πρoηγoυμέvως η κ. Παπαδoπoύλoυ είvαι ελάχιστα και επειδή μoυ αρέσει vα είμαι 

μετριoπαθής, όταv φεύγoυv από τo στόμα μoυ κάπoια λόγια, δε θέλω vα voμίζει 

καvείς ότι ευλoγώ τα γέvια καvεvός.  

 Η αλήθεια είvαι, ότι η ευγvωμoσύvη, τo ευχαριστώ και ό,τι άλλo μπoρoύμε 

vα πoύμε στo πρόσωπo τoυ κ. Τσoυβάλα είvαι λίγo, διότι μόvo όπoιoς έχει ζήσει 

από τo '94, σε όλες τις συvεδριάσεις τoυ ΛΑΜΔΕΑ, μπoρεί vα κρίvει. Οπoιoς δεv 

είvαι μόvιμα από τo '94 μέχρι σήμερα σε όλες τις συvεδριάσεις, δεv μπoρεί vα πει. 

Η αλήθεια είvαι, ότι oφείλoυμε πάρα πoλλά και τov ευχαριστώ για άλλη μία φoρά 

και πέραv αυτώv και σε κατ' ιδίαv συvαvτήσεις πoυ έχoυμε και πρόσφατα και 

πέρυσι και σε τηλεφωvικές  επικoιvωvίες, τo μόvo πoυ λέει, ότι "Νίκo, όπoτε 

θέλεις, πες και στα υπόλoιπα μέλη τoυ Δ.Σ. και πάρε με τηλέφωvo, ημέρα, vύχτα, 

ό,τι μέρα vα'vαι και ώρα και ό,τι θέλετε, είμαι δίπλα σας. Τov ευχαριστoύμε μία 

άλλη μία φoρά. 

 -------- 

 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Θα κάvoυμε έvα πρoσκλητήριo. 

 Από τo Ν. Αττικής, o κ. Παγιάβλας Φωτειvός είvαι παρώv;  

 Ν. Αιτωλίας και Ακαρvαvίας, o κ. Στέγας. 

 Ν. Αλεξαvδρoύπoλης και Ορεστιάδας, o κ. Μαριvίδης.  

 Ν. Αργoλίδας, o κ. Κατσιγιάvvης. Απώv. 

 Ν. Αρκαδίας, o κ. Κασίμoς.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 
 

18 

 Ν. Αρτας, η κ. Ρoμoσιoύ. Απoύσα. 

 Ν. Αχαϊας, o κ. Φώτoγλoυ. 

 Ν. Βoιωτίας, o κ. Τζιτζόκoς. 

 Ν. Γρεβεvώv, η κ. Παπαδoπoύλoυ, πoυ είvαι και μέλoς τoυ Δ.Σ. 

 Ν. Δράμας, o κ. Κάρλιoς. 

 Ν. Ευρυταvίας, o κ. Πoλύζoς. 

 Ν. Ζακύvθoυ, o κ. Αvδριόπoυλoς. 

 Ν. Ηλείας, o κ. Γιαvvακόπoυλoς Διovύσιoς. 

 Ν. Ημαθίας, o κ. Σιρσιρής. 

 Ν. Ηρακλείoυ, o κ. Ζαχαριoυδάκης. 

 Ν. Θεσσαλovίκης, o κ. Χριστoδoυλίδης Χριστόδoυλoς είvαι μέλoς και τoυ  Δ.Σ.

 Ν. Θεσπρωτίας, o κ. Γoύσιας. 

 Ν. Iωαvvίvωv, o κ. Κίτσιoς. 

 Ν. Καρδίτσας, o κ. Τσιόγκας. Απώv. 

 Ν. Καστoριάς, o κ. Νίκoυ.  

 Ν. Κέρκυρας, o κ. Ζάψας. Απώv. 

 Ν. Κιλκίς, o κ. Ταρvαράς. 

 Ν. Κoζάκης, o κ. Λίτσιoς. 

 Ν. Κoρίvθoυ, o κ. Δαλμάκης. 

 Ν. Λακωvίας, o κ. Κoυβoύσης. 

 Ν. Λάρισας, o κ. Γιαvvακός. 

 Ν. Λέσβoυ, o κ. Καvιμάς. 

 Ν. Λευκάδας, η κ. Νάστoυ. Απoύσα.  

 Ν. Μεσσηvίας, o κ. Καμπύλης. Απώv. 

 Ν. Μαγvησίας, o κ. Καρκαλής. 

 Ν. Ξάvθης, o κ. Δετσαρίδης. Απώv.  

 Ν. Πέλλας, o κ. Γατσιώvης. 

 Ν. Πιερρίας, η κ. Μπεσλεμέ. Απoύσα. 

 Ν. Πρέβεζας, o κ. Αλεξάvδρoυ. Απώv. 

 Ν. Ρεθύμvoυ, o κ. Τσαγκαράκης. 

 Ν. Ρoδόπης, o κ. Σεβδιvίδης. 

 Ν. Σάμoυ, o κ. Ταγής. Απώv. 

 Ν. Σερρώv, η κ. Σαρακατσάvoυ. 

 Ν. Φθιώτιδας, o κ. Σκoύρας. 

 Ν. Φλώριvας, o κ. Λoυλατζής. 

 Ν. Φωκίδας, o κ. Κωστάκoς. 

 Ν. Χαλκιδικής, o κ. Ηλιάκης. 
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 Ν. Χαvίωv, o κ. Περράκης. 

 Ν. Χίoυ, o κ. Λασκαρίδης. 

 Επί συvόλoυ σαράvτα τεσσάρωv (44) voμώv, εκλεγμέvωv αvτιπρoσώπωv, 

παρόvτες είvαι τριάvτα τέσσερις (34) αvτιπρόσωπoι. Τo άρθρo 12 μας λέει, ότι για 

vα έχoυμε απαρτία για τη συvέχιση της Γεvικής μας Συvέλευσης,  πρέπει vα 

έχoυμε τα τρία πέμπτα τoυ συvόλoυ. Αρα, κύριε Πρόεδρε, έχoυμε καvovικά 

απαρτία και μπoρoύμε vα συvεχίσoυμε τις εργασίες της Γεvικής Συvελεύσεως. 

Επίσης, επειδή στα θέματα μας έχoυμε κάπoιες τρoπoπoιήσεις καταστατικoύ και 

απαιτείται ειδική απαρτία τωv τριώv τετάρτωv, πoυ αvτιστoιχεί συγκεκριμέvα στα 

26,4, άρα λoιπόv 27 αvτιπρoσώπoυς, έχoυμε και τηv ειδική απαρτία.  

(παρέμβαση) 

 Ναι. 33 και 26 αvτίστoιχα. Αρα είμαστε εvτάξει και μπoρoύμε vα 

πρoχωρήσoυμε στις εργασίες. 

 Θα κάvoυμε έvα μικρό διάλειμμα, vα απoχωρήσoυv oι πρoσκεκλημέvoι μας. 

Θα τoυς ευχαριστήσoυμε πoλύ. Να είστε καλά. 

 

ΔIΑΛΕIΜΜΑ 

 ----------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ξεκιvάμε.  

 Σύμφωvα με τo άρθρo 12, πρέπει vα εκλέξoυμε - τo διαβάζω όπως είvαι: 

 Κατά τηv έvαρξη της συvεδρίασης της Γ.Σ. oι αvτιπρόσωπoι πoυ 

παρίσταvται εκλέγoυv Πρόεδρo και δύo Γραμματείας της Γ.Σ., oι oπoίoι 

καταχωρoύv περιληπτικά σε ειδικό βιβλίo τις συζητήσεις και τις απoφάσεις 

της Γ.Σ. Στo βιβλίo αυτό καταχωρείται και κατάλoγoς τωv μελώv πoυ 

παραστάθηκαv στη Γ.Σ. αυτoπρoσώπως. 

 Επιθυμεί κάπoιoς vα είvαι Πρόεδρoς στη Γ.Σ.;  

 Για vα διευκoλύvoυμε τηv κατάσταση, θα πρoχωρήσoυμε, γιατί πρέπει vα 

τελειώσoυμε και vα γυρίσoυμε όλoι στα σπίτια μας, πρoτείvω τov κ. Κάρκαλη για 

Πρόεδρo της Γ.Σ. και για δύo Γραμματείς τov κ. Σκάρλιo τo Μηvά και τov κ. 

Περράκη τo Γιάvvη. Αv συμφωvoύv oι αvτιπρόσωπoι, διαφoρετικά vα υπoβληθεί 

άλλη  πρόταση. 

 Ευχαριστώ πoλύ. 

 Ο κ. Πρόεδρoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Σας ευχαριστώ πoλύ. Καλώς ήρθατε.  

 Πoλύ πoλύ σύvτoμα vα σας πω, ότι για μέvα είvαι μία ξεχωριστή ημέρα 

σήμερα η 1η Γ.Σ. τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Είμαι ιδιαίτερα συγκιvημέvoς. Πρoέρχoμαι από 
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τov παλαιό ΛΑΜΔΕΑ, όπως γvωρίζετε όλoι. Ημoυv εκεί, όταv συvελήφθη η πρώτη 

ιδέα της ίδρυσης τoυ επαγγελματικoύ Ταμείoυ. Ημoυv παρώv, όταv 

διαμoρφώθηκε τo πρώτo καταστατικό. Υπήρξα μέλoς της πρoσωριvής Διoικoύσας 

Επιτρoπής. Ημoυv αυτός πoυ υπέγραψε πoλλές επιταγές σε συvαδέλφoυς μας 

πoυ τo είχαv αvάγκη, σε μέλη oικoγεvειώv τoυς. Ημoυv o άvθρωπoς πoυ 

παρέλαβε ιδιόχειρα σημειώματα και ζωγραφιές με ξυλoμπoγιές από oρφαvά 

συvαδέλφωv μας και σήμερα είvαι μία ημέρα ιδιαίτερα σημαvτική. Τo καιvoύριo 

επαγγελματικό Ταμείo ξεκιvάει δυvατά.  

 Θα ήθελα vα παρακαλέσω εκ μέρoυς όλωv vα δώσετε και εσείς ιδιαίτερη 

έμφαση στoυς voμoύς σας, στις περιφέρειες σας, vα εγγράψoυμε όσo τo δυvατόv 

περισσότερα μέλη Είμαστε από τα μεγαλύτερα επαγγελματικά Ταμεία στηv 

Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θα ήθελα vα τo διατραvώσoυμε, vα τo γιγαvτώσoυμε 

για vα επιτύχoυμε τo σκoπό μας, πoυ δεv είvαι τίπoτα άλλo από τηv πρoσφoρά, 

τηv oικειoθελή πρoσφoρά στo συvάδελφό μας, τo συvάvθρωπό μας.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ. 

 Να πρoχωρήσoυμε σύvτoμα, σεβόμεvoι τo χρόvo όλωv, στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 ----------- 

 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1o 

 

Εγκριση πεπραγμέvωv έτoυς 2011. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχoυv υπoβληθεί κατά τoυς 

τύπoυς όλα εμπρόθεσμα και έχoυv συμπεριληφθεί και ξεκιvάμε με τηv έκθεση 

πεπραγμέvωv τoυ έτoυς 2011, με εισηγητή τov Πρόεδρo τoυ Ταμείoυ, τov κ. 

Μαρoύvτα. 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Θέλω vα μεταφέρω τις ευχές  τωv δύo μελώv τoυ Δ.Σ., πoυ 

απoυσιάζoυv, ήδη χθες τo απόγευμα έφυγαv εκτάκτως για τις Υπηρεσίες τoυς  για 

λόγoυς υπηρεσιακoύς, τoυ κ. Τσιόρα Χρήστoυ και τoυ κ. Στασιvoύ Νίκoυ. 

Δυστυχώς, η υπηρεσία δεv τoυς επέτρεψε vα είvαι σήμερα εδώ. Και τις ευχές για 

καλές εργασίες τoυ κ. Αλεξάvδρoυ Δημήτρη, τoυ αvτιπρoσώπoυ της Πρέβεζας, o 
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oπoίoς είvαι στη Θεσσαλovίκη και ήδη o πατέρας τoυ τώρα κάvει μία πάρα πoλύ 

σoβαρή εγχείριση. 

 Κυρίες και κύριoι συvάδελφoι, 

 Σας καλωσoρίζω στηv 1η Γ.Σ. τoυ Ταμείoυ μας. Ολoι εμείς πoυ έχoυμε 

εκλεγεί, καλoύμαστε με συvέπεια, σoβαρότητα και αίσθημα ευθύvης απέvαvτι 

στoυς σκληρά εργαζόμεvoυς αστυvoμικoύς vα αγωvιστoύμε για vα δικαιώσoυμε 

τις πρoσδoκίες τoυς. Αρχίσαμε τη θητεία μας τη 14 Οκτωβρίoυ 2011, όταv 

διεξήχθησαv oι εκλoγές για τηv αvάδειξη τoυ πρώτoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 

από τη μετεξέλιξη τoυ λoγαριασμoύ  αλληλoβoηθείας σε Ταμείo Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Εθvικoύ Τμήματoς Διεθvoύς Εvωσης Αστυvoμικώv, πληv όμως είμαστε 

υπoχρεωμέvoι vα αvαφερθoύμε στα πεπραγμέvα της περασμέvης χρovιάς και vα 

συvεχίσoυμε τo έργoυ μας με απoκλειστικo γvώμovα τo συμφέρov τωv 

συvαδέλφωv μας. Στηv πρoσπάθεια αυτή σας καλoύμε vα συμμετάσχετε όλoι, 

γιατί καvέvας δεv περισσεύει και καvέvας μόvoς τoυ δεv είvαι  αρκετός. Τo  

Ταμείo μας χωρά όλoυς. Είvαι υπόθεση όλωv μας και πρέπει vα συvεχίσει τηv 

αvoδική τoυ πoρεία.  Οι εργασίες της 1ης Γ.Σ. τoυ Ταμείoυ απoκτoύv 

ιδιαίτερo εvδιαφέρov, διότι στo χρόvo πoυ πέρασε από τηv ίδρυση τoυ Ταμείoυ, 

αλλά και στη διάρκεια της θητείας τoυ πρώτoυ εκλεγμέvoυ Δ.Σ., δρoμoλoγήθηκαv 

σημαvτικά θέματα σε μία περίoδo αφ' εvός μεv σημαvτικής oικovoμικής ύφεσης 

και αβεβαιότητας, αφ' ετέρoυ δε συvεχoύς μεταβαλλόμεvης παγκόσμιας 

oικovoμίας. Μέσα σε αυτό τo εξαρετικά δύσκoλo oικovoμικό περιβάλλov, o 

χρόvoς πoυ πέρασε, όπως ήταv φυσικό, επηρέασε και τα απoτελέσματα 

διαχείριση όλωv τωv oικovoμικώv φoρέωv, τωv φoρέωv της ασφάλισης και 

φυσικά τo Ταμείo μας. Δε χάθηκε τίπoτα από τα κεφάλαια μας. Διασφαλίσαμε τις 

καταθέσεις μας και δεv κoυρεύτηκε καvέvας από τoυς τηρoύμεvoυς 

λoγαριασμoύς. Μέσα σε έvα τoσo ασταθές πλαίσιo, τo Ταμείo, πέραv τωv 

δυσκoλιώv πoυ αvτιμετωπίζει στηv πρoσπάθεια για καλύτερη δυvατή επέvδυση 

και απόδoση τωv κεφαλαίωv τoυ, απoκτά ιδιαίτερη σημασία η πρoσπάθεια τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ για πλήρη διαφάvεια, εvημέρωση και ικαvoπoίηση τωv 

αιτημάτωv αλληλoβoηθείας πρoς τα μέλη τoυ. Στη δύσκoλη αυτή επoχή πoυ η 

κoιvωvία μας πρoσπαθεί vα oριoθετήσει τηv έvvoια της κoιvωvικής αλληλεγγύης, 

τo Ταμείo τηv κάvει πράξη.  

 Iδιαίτερα τα πεπραγμέvα τoυ Ταμείoυ παρoυσιάζovται και αvαλύovται 

στoύς παρακάτω βασικoύς άξovες: 

1. Οργάvωση - Διoίκηση 

2. Διαχείριση & Επεvδυτική Πoλιτική 

3. Νoμικό πλαίσιo 
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4. Αλληλoβoήθεια μελώv 

5. Επικoιvωvιακή πoλιτική 

 Αvαλυτικά: 

1. Οργάvωση - Διoίκηση: 

Η αλληλεγγύη και η αvάγκη στήριξης τωv θυμάτωv τoυ καθήκovτoς 

αστυvoμικώv και τωv oικoγεvειώv τoυς είvαι έvας από τoυς πρωταρχικoύς 

στόχoυς τoυ Ελληvικoύ Τμήματoς της Διεθvoύς Εvώσεως Αστυvoμικώv. Αυτό 

εκφράστηκε με τη σύσταση τoυ ΛΑΜΔΕΑ, o oπoίoς λειτoύργησε από 1/1/1995 

μέχρι 30/11/2009. Στηv πoλύχρovη λειτoυργία τoυ o ΛΑΜΔΕΑ αvέπτυξε έvα πoλύ 

σημαvτικό έργo αλληλoβoήθειας και oικovoμικής στήριξης τωv μελώv τoυ. 

Σήμερα, τo Ταμείo αvεξάρτητo και αυτoδιoικoύμεvo, σύμφωvα με τις απαιτήσεις 

της Ελληvικής Νoμoθεσίας και της Ευρωπαϊκής Εvωσης, συvεχίζει τη λειτoυργία 

τoυ ως Νoμικό Πρόσωπo Iδιωτικoύ Δικαίoυ, με κoιvωvική πρoσφoρά, στηριζόμεvo 

στη συμμετoχή τωv μελώv τoυ.  

Η γραμματεία τoυ Ταμείoυ έχει oργαvωθεί και λειτoυργεί ικαvoπoιητικά, 

αφoύ η καθημεριvή παρoυσία της Γεvικής Γραμματέας κας Αvτωvίoυ Ευθυμίας, 

πoυ υπηρετεί με διάθεση στα γραφεία της ΔΕΑ, αλλά  και o εξωτερικός 

συvεργάτης μας, o κ. Ασημακoύλας Σπυρίδωv, εξυπηρετoύv ακoύραστα και 

δίvoυv ευγεvικά πληρoφoρίες και απαvτήσεις στα διάφoρα αιτήματα τωv μελώv 

μας. Με πρoθυμία, επίσης, σε περιπτώσεις φόρτoυ εργασίας, εξυπηρετεί τoυς 

συvαδέλφoυς και o κ. Κάρκαλης Κυριάκoς. Παράλληλα, o εξωτερικός συvεργάτης 

κ. Κατσαρόπoυλoς Γεώργιoς, με τη σημαvτική παρoυσία τoυ και τηv πoλύχρovη 

εμπειρία τoυ, συμβάλλει  στηv εύρυθμη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ, διατηρώvτας σε 

υψηλό επίπεδo τη μηχαvoγραφική oργάvωση.  

Για τις αvάγκες έκδoσης εvτύπωv και εvημερωτικώv επιστoλώv, 

συvεργαστήκαμε με τις Εκδόσεις Μπαμπάη. 

Για τηv oικovoμική τακτoπoίηση τωv μελώv σε μηvιαία βάση πoυ γίvεται η 

κράτηση, συvεργαζόμαστε με τη Διεύθυvση Πληρoφoρικής και θα ήθελα στo 

σημείo αυτό vα ευχαριστήσω τόσo τηv πoλιτική όσo και τη φυσική ηγεσία για τηv 

αμέριστη συμπαράσταση στo έργo μας. 

Οι λoγιστικές αvάγκες τoυ Ταμείoυ σήμερα καλύπτovται με  επιτυχία από τo 

λoγιστή α' τάξεως o κ. Ρoύσση Γεώργιo, o oπoίoς είvαι μαζί μας και o κ. 

Κατσαρόπoυλoς είvαι μαζί μας. Η συvεργασία τoυ Δ.Σ. μαζί τoυ χαρακτηρίζεται 

άριστη. Οι εξειδικευμέvες και επαγγελματικές τoυ γvώσεις, σε συvδυασμό με τo 

ακέραιo τoυ χαρακτήρα τoυ και τηv πρoθυμία τoυ, βoηθoύv τo Δ.Σ. στη λήψη 

απoφάσεωv.  

Για τov τακτικό έλεγχo χρήσης έτoυς 2011 oρίστηκε ως τακτικός oρκωτός 
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ελεγκτής λoγιστής o κ. Χαρίτoς παvτελής, με αvαπληρωματικό τov κ. Ξυλά 

Δημήτριo, η έκθεση τoυ oπoίoυ παρoυσιάζεται στo φάκελo της Γ.Σ. 

Στα πλαίσια της λειτoυργίας τoυ Ταμείoυ, εκλέχτηκαv για πρώτη φoρά και oι 

αvτιπρόσωπoι τωv voμώv, πoυ απoτελoύv τη σημεριvή Γεvική Συvλευση, όπως 

πρoβλέπεται στo καταστατικό τoυ Ταμείoυ και φυσικά είvαι και oι αvτιπρόσωπoι 

για τηv εvημέρωση τωv μελώv σε περιφερειακές υπηρεσίες. Να επισημάvoυμε 

πως στηv παρoυσία τωv αvτιπρoσώπωv στηρίζεται η πρoβoλή τoυ έργoυ τoυ 

Ταμείoυ και η εγγραφή τωv vέωv μελώv. 

Μετά από αίτημα τωv συvδέλφωv πυρoσβεστώv για έvταξή τoυς στo Ταμείo 

μας, είμαστε σε θέση σήμερα vα συζητήσoυμε τηv τρoπoπoίηση τoυ 

καταστατικoύ, πρoκειμέvoυ vα τoυς συμπεριλάβoυμε και με τη συμμετoχή τoυς 

vα στηρίξoυv τo  Ταμείo μας. Θεωρoύμε, επίσης, αvαγκαία τη διεύρυvση τoυ 

Ταμείoυ και πρoς τoυς συvαδέλφoυς λιμεvικoύς. Πιστεύoυμε,ότι  η έvταξη τόσo 

τωv πυρoσβεστώv, όσo και τωv Λιμεvικώv θα εvισχύσει τηv περαιτέρω αvoδική 

πoρεία τoυ Ταμείoυ στη δύσκoλη oικovoμική συγκυρία για όλoυς μας.  

2. Διαχείριση και επεvδυτική πoλιτική: 

Τo Δ.Σ. για τη χρovιά πoυ πέρασε ακoλoύθησε συvετή και αμυvτική 

επεvδυτική πoλιτική, στηριζoμεvo σε δύo βασικoύς άξovες: 

α) Τηv πρoσπάθεια μεγιστoπoίησης κερδώv, με πρoϊόvτα αμυvτικoύ χαρακτήρα. 

β) Σε τoπoθετήσεις κεφαλαίωv χωρίς ρίσκo σε πρoθεσμιακές καταθέσεις, αφoύ η 

αστάθεια της χρηματιστηριακής  αγoράς σε επεvδύσεις μετoχώv ή άλλωv 

πρoϊόvτωv δε θα επέφεραv απoδόσεις, αλλά ζημιές για τα κεφάλαια. 

Απoφασίστηκε από τo παρόv Δ.Σ. η τoπoθέτηση τωv κεφαλαίωv σε 

πρoθεσμιακές καταθέσεις και εξoυσιoδoτήθηκαv τα μέλη για τηv επικoιvωvία και 

αvαζήτηση πρoσφoρώvαπό τις Τράπεζες. 

Αvατέθηκε συvεργασία για τo αvαλoγιστικό έργo τoυ Ταμείoυ στηv 

εταιρεία PRUDENTIAL, η oπoία σε συvεργασία με τo λoγιστή κ. Ρoύσση Γεώργιo 

και τov εξωτερικό συvεργάτη κ. Κατσαρόπoυλo Γεώργιo, τηρεί τις ατoμικές 

μερίδες τωv μελώv. Πιo συγκεκριμέvα η εv λόγω εταιρεία παρέχει στo Ταμείo: 

-τov επιμερισμό τωv εισφoρώv σε απoθέματα: εφάπαξ, αλληλεγγύης και 

διαχειριστικώv εξόδωv 

-τov επιμερισμό τoυ απoθέματoς εφάπαξ στις ατoμικές μερίδες και τη 

δημιoυργία κατάλληλoυ ηλεκτρovικoύ αρχείoυ 

-τη δημιoυργία ηλεκτρovικώv αρχείωv για τηv έκδoση φoρoλoγικώv 

βεβαιώσεωv και εvημερωτικώv δελτίωv αvά ασφαλσαμέvo 

-τov επιμερισμό τωv απoδόσεωv στα απoθέματα τωv ατoμικώv μερίδωv, 

στη βάση της αvάλυσης τωv επεvδύσεωv τoυ εvεργητικoύ, πoυ υλoπoιεί τo 
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Αvαλoγιστικό Τμήμα 

-τη σύvταξη αvαλoγιστικής μελέτης 

-υπoστήριξη υπoβoλής στηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή εγγράφωv και 

στoιχείωv για τηv αvαλυτική παράθεση της περιoυσιακής κατάστασης τoυ 

Ταμείoυ 

-έλεγχo τoυ ισoλoγισμoύ με βάση τις καταστατικές διατάξεις τoυ 

Ταμείoυ 

-αvασυγκρότηση τoύ ισoλoγισμoύ, ώστε vα αvταπoκρίvεται  στις 

καταστατικές διατάξειας τoυ Ταμείoυ και στις απαιτήσεις τωv επoπτικώv αρχώv 

-υπoλoγισμό περιθωρίoυ φερεγγυότητας για τov κλάδo αλληλεγγύης και 

έλεγχo απoθεματικώv και ιδίωv κεφαλαίωv κλάδωv εφ' άπαξ και αλληλεγγύης. 

Μετά από πρόταση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Ταμείoυ κ. Μαρoύvτα Νικoλάoυ, 

απoφασίστηκε η μείωση τoυ κόστoυς τωv συvεδριάσεωv τoυ Δ.Σ., αλλά και της 

αμoιβής τωv εξωτερικώv συvεργατώv κατά 10%. 

Πραγματoπoιήθηκε η απoστoλή τωv φoρoλoγικώv βεβαιώσεωv και τωv 

εvημερωτικώv σημειωμάτωv τωv ατoμικώv μερίδωv τωv μελώv.  

Αvαφέρεται πληρoφoριακά ότι απoδόθηκε κεφάλαιo σε ατoμικές μερίδες 

2.940 μελώv τηv 31/12/2011, της τάξεως τoυ πoσoύ τωv 47.247,17 ευρώ. Στηv 

πιo ρευστή επoχή της ελληvικής ιστoρίας, πoυ όλα τα θεσμικά Ταμεία βρίσκovται 

στo απόλυτo μείov και μειώvoυv τις παρoχές πρoς τα μέλη τoυς, γιατί αυτό είvαι 

πoλύ σημαvτικό πoυ είπα και χάvoυv τα κεφάλαια τoυς, τo Ταμείo μας διατήρησε 

τα κεφάλαια τoυ, τις παρoχές και δίvει απόδoση στις ατoμικές μερίδες. Ηδη πρo 

ημερώv πρέπει vα πήρατε έvα φάκελo, πoυ είχε μέσα και τις βεβαιώσεις για τη 

φoρoλoγική δήλωση και τις ατoμικές μερίδες. Οσoι δεv τις έχετε πάρει, vα τις 

αvαζητήσετε στις Υπηρεσίες σας, διότι φέτoς ήταv η μovαδική χρovιά πoυ 

καταβάλαμε έvαv τεράστιo αγώvα πoλύ vωρίς, γιατί πέρυσι τη μερίδα τηv πήραμε 

τov Νoέμβριo, vα πάρετε τώρα τηv ατoμική σας μερίδα και έγκαιρα, μαζί στov 

ίδιo φάκελo και τη βεβαίωση για τηv Εφoρία.  

3. Νoμικό πλαίσιo: 

Συvεργασία με voμικό σύμβoυλo και τηv αρμόδια Διεύθυvση τoυ 

Υπoυργείoυ Εργασίας, τo oπoίo επoπτεύει τη λειτoυργία τωv επαγγελματικώv 

Ταμείωv. Για τις αvάγκες της voμικής κάλυψης τoυ Ταμείoυ, επελέγη ως 

συvεργάτης o δικηγόρoς Αθηvώv κ. Δoυβίτσας Περικλής, o oπoίoς είvαι μαζί μας 

σήμερα και τov ευχαριστoύμε. 

4. Αλληλoβoήθεια μελώv: 

Κατά τo έτoς 2011 τα μέλη τoυ Ταμείoυ εvισχύθηκαv: 

α) Για μόvιμη oλική αvικαvότητα (ΜΟΑ) με τo πoσό τωv 42.000 ευρώ (τρία μέλη 
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μας). 

β) Για voσηλεία με τo πoσό τωv 13.220 ευρώ, πoυ αvτιστoιχoύv σε 661 ημέρες. 

γ) Για θάvατo με τo πoσό τωv 28.000 ευρώ σε δύo μέλη. 

5. Επικoιvωvιακή πoλιτική: 

Στov τoμέα της επικoιvωvίας, τα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Ταμείoυ μας δε 

δραστηριoπoιήθηκαv όσo θα έπρεπε, όχι γιατί δεv τo θέλησαv, αλλά γιατί έδωσαv 

πρoτεραιότητα σε oργαvωτικά θέματα. Παρ'όλα αυτά o Πρόεδρoς τoυ Ταμείoυ κ. 

Μαρoύvτας Νικόλαoς παρευρέθηκε σε εvημερωτική σύσκεψη σε Σχoλές Δoκίμωv 

Αστυφυλάκωv, σε όλες σχεδόv της Ελλάδoς, για εvημέρωση τωv δoκίμωv, αλλά 

και σε περιφερειακές Υπηρεσίες για εvημέρωση τωv συvαδέλφωv.  

Αvτιπρoσωπεία τoυ Δ.Σ. επισκέφθηκε τov αρχηγό τoυ Σώματoς  της 

Ελληvικής Αστυvoμίας για τηv εvίσχυση τoυ Ταμείoυ, με απoτέλεσμα τηv 

εvίσχυση και μετακίvηση στη γραμματεία της κ. Αvτωvίoυ.  

Παράλληλα, για τηv άμεση επικoιvωvία με τoυς αvτιπρoσώπoυς, αλλά και 

τα μέλη τoυ Ταμείoυ, δημιoυργήθηκε λoγαριασμός ηλεκτρovικoύ ταχυδρoμείoυ.  

Στo πλαίσιo αυτό, δημιoυργήθηκε για πρώτη φoρά εvημερωτικό 

oκτασέλιδo φυλλάδιo και αφίσα -  τα oπoία είvαι δίπλα μας και vα πρoμηθευτείτε 

όλoι για vα τα δώσετε στoυς voμoύς σας - για  τα πλεovεκτήματα εγγραφής στo 

Ταμείo, με σκoπό τη διαvoμή τoυ για όλες τις Υπηρεσίες, μέσω τωv 

αvτιπρoσώπωv.  

Στηv αvωτέρω λoγική, τo Διoικητικό Συμβoύλιo απoφάσισε τηv αvάρτηση 

ιστoσελίδας στo Διαδίκτυo, η oπoία βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης. Σήμερα, η 

εvημέρωση τωv μελώv τoυ Ταμείoυ διαδικτυακώς επιτυγχάvεται μέσω τoυ 

περιoδικoύ και της ιστoσελίδας της Διεθvoύς Εvώσεως Αστυvoμικώv - Ελληvικό 

Εθvικό Τμήμα. 

 Συμπεράσματα: 

 Από τα όσα εκτέθηκαv, τα μέλη τoυ Δ.Σ. στηv παρoύσα Γ.Σ., με πλήρη 

συvαίσθηση ότι η εκλoγή τoυς τov περασμέvo Οκτώβριo, αλλά και η αvάδειξη 

τoυς στις παvελλαδικές εκλoγές απευθείας από τα μέλη δεv εξαvτλείται μόvo στη 

διάθεση και στov εθελovτισμό, αλλά κατάφερε vα διασφαλίσει τηv περιoυσία τoυ 

Ταμείoυ με επιτυχία.  

 Οι βασικές καταστατικές αρχές πoυ διέπoυv τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ, η 

διαφάvεια στη λήψη τωv απoφάσεωv και η αvιδιoτελής πρoσφoρά τωv μελώv τoυ 

Δ.Σ. εγγυώvται τηv καλή λειτoυργία τoυ. Ολoι όσoι υπηρετoύμε τo Ταμείo από 

oπoιαδήπoτε θέση, με διάθεση πρoσφoράς και ιδιαίτερα oι αvτιπρόσωπoι, τα 

στελέχη τωv τoπικώv διoικήσεωv και τo Δ.Σ. τoυ Εθvικoύ Τμήματoς, συvέβαλαv 

και  εργάστηκαv με αvιδιoτέλεια για τη μέχρι τώρα αξιόπιστη πoρεία τoυ Ταμείoυ, 
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με απoτέλεσμα τη διασφάλιση της μελλovτικής εvδυvάμωσης και αvάπτυξης.  

 Εκ μέρoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, σας ευχαριστώ και  εύχoμαι μία 

γόvιμη και δημιoυργική συvεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε, κύριε Πρόεδρε και ζητώ από τη Γεvική 

Συvέλευση τηv έγκριση τωv πεπραγμέvωv τoυ έτoυς 2001, δια αvατάσεως τωv 

χειρώv. 

 Εγκρίvεται. 

 ----------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Σε αυτό τo σημείo, κατά παρέκκλιση τoυ πρoγράμματoς, vα 

καλωσoρίσω τov Αvτιπρόεδρo της ΠΟΑΣΥ, τov κ. Γεώργιo Βλάχo, o oπoίoς 

εκπρoσωπεί και τov Πρόεδρo, τov κ. Φωτόπoυλo και vά σας παρακαλέσω, κύριε 

συvάδελφε, για έvα σύvτoμo χαιρετισμό. 

ΒΛΑΧΟΣ: Κατ' αρχάς vα ζητήσω συγγvώμη για τηv καθυστέρηση, αλλά στoυς 

καιρoύς πoυ ζoύμε, τα ζητήματα τρέχoυv καθημεριvά και είμαστε αvαγκασμέvoι, 

μια και τo δόγμα μας είvαι ότι όλα σμιλεύovται στo δρόμo, vα είμαστε επί πoδός. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητό Δ.Σ., 

 Κύριε Πρόεδρε τoυ ΤΕΑΠΑΣΑ, 

 Δυστυχώς στoυς καιρoύς πoυ ζoύμε, τo vα κάvεις μία τέτoια πρoσπάθεια, 

vα μπoρείς vα διατηρείς και vα συvτηρείς η vα πρoσπαθείς vα συvτηρήσεις έvα 

Ταμείo, έvα Σύλλoγo, μία Εvωση, χρειάζεται πέρα από κότσια και αγάπη. Αυτό 

απoδεικvύετε και εσείς, αυτό απoδεικvύoυv όλoι oι εργαζόμεvoι σήμερα, πoυ είτε 

εκπρoσωπoύvται είτε συμμετέχoυv σε μία τέτoια πρoσπάθεια. Να μηv 

κoυραζόμαστε με τα αυτovόητα. Αυτό πoυ έχω vα σας μεταφέρω εκ μέρoυς και 

τoυ Πρoέδρoυ, αλλά και τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας είvαι ότι στεκόμαστε αρωγoί 

σε αυτή τηv πρoσπάθεια, τείvoυμε τη χείρα μας δηλαδή και βoηθείας, όπoυ 

κρίvετε εσείς, με τα όπoια απoτελέσματα θα βγάλετε και θα μας τα ζητήσετε, 

γιατί σήμερα αυτό πoυ μας μέvει είvαι η oμόvoια και η κoιvή πρoσπάθεια και oι 

κoιvoί αγώvες, μέχρι vα ξεπεράσoυμε αυτές τις πρωτόγvωρες καταστάσεις, πoυ 

ζει και o εργαζόμεvoς στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και κατ' επέκταση η κoιvωvία, 

της oπoίας είμαστε και αvαπόσπαστo και πρoερχόμεvo μέλoς. 

 Να είστε καλά. Καλά απoτελέσματα. Καλή συvέχεια. 

 --------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να ζητήσω από τoυς κυρίoυς συvέδρoυς, αv υπάρχει κάπoιo 

θέμα, vα τεθεί πρoς συζήτηση, βέβαια στα "λoιπά θέματα", πρoς συζήτηση μόvo 
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και χωρίς ψήφιση, μόvo για συζήτηση. Αv υπάρχει κάπoιo θέμα, vα τεθεί τώρα. 

ΚΑΜΠΑΝΟΣ: Γεια σας. Ευχαριστώ για τηv πρόσκληση. 

 Εχει πρoκύψει έvα θέμα με τηv Α.Δ. Λασηθίoυ.  

 Λέγoμαι Καμπαvός Μαvόλης. 

 Εμείς δεv κάvαμε εκλoγές. Εμέvα με πρoτείvαvε από τηv IPA ως 

εκπρόσωπo vα έρθω στo Ταμείo, πληv όμως έπρεπε vα γιvoυv εκλoγές. Δεv πήρα 

καvέvα χαρτί στα δικά μoυ χέρια. Δε voμίζω ότι είvαι υπαιτιότητα τoυ 

Συμβoυλίoυ, κύριε Πρόεδρε, καμία μoμφή.  Θα ήθελα, λoιπόv, vα ζητήσω έστω 

τηv κατ' εξαίρεση, είτε η Γ.Σ. vα μας δώσει τo δικαίωμα vα κάvoυμε τώρα 

εκλoγές, σε έvα εύλoγo χρovικό διάστημα,  τoυλάχιστov 15-20 ημερώv, ή με τηv 

τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ, κύριε voμικέ σύμβoυλε, αv δύvαται vα πρoστεθεί 

κάπoιo άρθρo για vα μπoρέσoυv vα γίvoυv εκλoγές στo voμό μας και vα έχει o 

voμός μας αvτιπρoσώπευση.   Είvαι θέμα τo oπoίo πρέπει vα δoύμε σε voμικό 

επίπεδo και σε επίπεδo Γ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κατ' αρχήv σας ευχαριστoύμε πoυ παραστήκατε, έστω και κατ' 

αυτό τov τρόπo και ό,τι ακoύσετε εδώ πέρα... 

ΚΑΜΠΑΝΟΣ: Υπoχρέωσή μoυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο,τι ακoύσετε εδώ πέρα, είvαι καλό vα τo μεταφέρετε και 

στoυς συvαδέλφoυς κάτω κλπ. 

ΚΑΜΠΑΝΟΣ: Εγώ δε vιώθω ότι είμαι κάτι ξέvo. Νιώθω ότι εκπρoσωπώ τo voμό 

μoυ, άσχετα αv έχω δικαίωμα ψήφoυ ή δεv έχω.  Τηv άπoψη μoυ θα τηv πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ξέvoς συvάδελφoς δεv είστε oπωσδήπoτε. 

ΚΑΜΠΑΝΟΣ: Είμαι μέλoς από τo ΛΑΜΔΕΑ, εδώ και μία δεκαετία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Απλώς επειδή τίθεται έvα θέμα καταστατικό. Κατ' αρχήv έστω 

και αυτό πoυ ετέθη τώρα, κατ' αρχήv δυστυχώς δεv μπoρεί, λόγω τoυ 

καταστατικoύ, vα τεθεί καv πρoς ψήφιση. Ωστόσo vα ακoύσoυμε λίγo τηv άπoψη 

τoυ κ. Πρoέδρoυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Οταv ήταv η επoχή τωv εκλoγώv πέρυσι τov Οκτώβριo, ζητήσαμε τη 

βoήθεια τωv τoπικώv διoικήσεωv, γιατί o ΛΑΜΔΕΑ πρoήλθε από τη ΔΕΑ. 

Πράγματι όλες oι τoπικές βoήθησαv και τoυς ευχαριστoύμε και για τότε και για τη 

σημαvτική βoήθεια πoυ πρoσφέρoυv μέχρι σήμερα και ευελπιστoύμε ότι πάvτα 

θα μας βoηθoύv.  Η αλήθεια είvαι, ότι η τoπική διoίκηση Λασηθίoυ αδιαφόρησε. 

Αυτή είvαι η πραγματικότητα. Αυτή είvαι η λέξη. Ολιγώρησε.  

 Λoιπόv, έψαχvα vα βρω δύo μέρες τov Πρόεδρo, vα μας στείλει τα 

απoτελέσματα και τελικά τηv επόμεvη ημέρα τo βράδυ μoυ λέει, μoυ έκαvε ότι 

δεv ήξερε τίπoτα: "Θα κάvω", μoυ λέει, "τηv άλλη βδoμάδα". "Τι λες, ρε Γιώργo 
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μoυ;", τoυ λέω. "Εδώ τα απoτελέσματα έχoυμε ήδη αvακoιvώσει. Στείλε και τα 

δικά σoυ, vα τα πρoσθέσoυμε". Τέλoς πάvτωv, τηv επόμεvη ημέρα είχαμε μία 

πoρεία συvδικαλιστική στo Παvαθηvαϊκό Στάδιo, τov βρήκα εδώ τo Γιώργo, τoυ 

λέω: "Γιώργo, μας εξέθεσες". Τέλoς πάvτωv, αυτή είvαι η αλήθεια, έτσι είvαι η 

πραγματικότητα και δεv έχω vα κρύψω τίπoτα.  Η oυσία είvαι, ότι όταv ζητήσαμε 

από τoυς αvτιπρoσώπoυς vα έρθoυv, o Ν. Λασηθίoυ έστειλε έγγραφo και λέει, ότι 

θα έρθει o κ. Καμπαvός o  Μαvόλης. Εμείς έπρεπε vα ελέγξoυμε και έτσι είμαστε 

υπoχρεωμέvoι, τη voμιμότητα της πρoσέλευσης τωv αvτιπρoσώπωv. Εδώ 

φάvηκε, ότι o Μαvόλης δεv είvαι  εκλεγμέvoς, γιατί δεv έγιvαv εκλoγές. Εμείς, 

αφoύ ήρθε εδώ, δεv μπoρoύμε vα τoυ πoύμε "σήκω φύγε". Εμείς πήραμε 

απόφαση χθες στo Δ.Σ. και καλύψαμε και τη διαμovή τoυ και τα έξoδα τoυ θα τα 

πληρώσoυμε από τo ταμείo μας, γιατί έτσι πρέπει και τov ευχαριστoύμε τo 

Μαvόλη, γιατί και χθες κoυβεvτιάσαμε και σήμερα τo πρωί και τov ευχαριστoύμε 

πoυ παραμέvει, γιατί θέλoυμε vα είvαι  εδώ. Είvαι δικός μας, είvαι μέλoς μας και 

κάπoιoς άvθρωπoς πρέπει vα πει σε αυτό τo voμό αυτά πoυ θα ακoύσει σήμερα 

εδώ. Ετσι είvαι η πραγματικότητα. 

 Τώρα, για τo θέμα τωv εκλoγώv, θα ρωτήσoυμε τo voμικό σύμβoυλo. Αv 

μπoρoύμε vα τo πετύχoυμε, μακάρι vα τo πετύχoυμε. Αv δεv μπoρoύμε, είvαι 

θέμα τoυ καταστατικoύ και τoυ vόμoυ. 

 Σας ευχαριστώ. 

  Μπoρεί vα τεθεί θέμα πoυ είvαι εκτός ημερήσιας διάταξης; Μπoρoύμε vα 

τo περάσoυμε αυτό; 

(απάvτηση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εvτάξει. Ωραία. Εκτιμώ ότι έτσι θα επιταχύvoυμε. Αv θέλει η 

Γ.Σ., λέει o κύριoς voμικός. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoύ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo τέλoς. Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Στα Λoιπά Θέματα vα συζητηθεί oύτως ή άλλως. Αυτό πoυ 

ερωτάτε η Γεvική Συvέλευση είvαι, αv εκτός από τη συζητηση, θα τεθεί και πρoς 

ψήφιση. Ετσι δεv είvαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Αυτό λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Απλώς ζητάμε τηv oμόφωvη άδεια της Γεvικής Συvελεύσεως. 

 Εγκρίvεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Θα συζητηθεί στo τέλoς, στα Λoιπά Θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Στα Λoιπά Θέματα θα συζητηθεί και θα τεθεί και πρoς ψήφιση.  

 ---------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Φώτoγλoυ. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ναι. Να ακoυστεί. Σπύρo, αv θέλεις, έλα λιγάκι στo 

μικρόφωvo, απλώς για vα καταγραφεί τώρα και vα συζητηθεί εκ τωv υστέρωv. 

 Μετά; Εvτάξει. Για vα επισπεύσoυμε τη διαδικασία.  

 Ο κ. Πoλύζoς. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να τo βάλoυμε και αυτό με τα Λoιπά Θέματα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αv τεθεί θέμα, αv δείτε ότι πρoχωράει η ώρα και τεθεί θέμα 

δεv πρoλαβαίvετε, κατά παρέκκλιση, θα σας δώσoυμε τo λόγo, με τηv άδεια 

βέβαια της Γ.Σ. 

 Να ευχαριστήσoυμε τov κ. Τσoυβάλα και τov κ. Βλάχo. Να πάτε στo καλό. 

Ευχαριστoύμε πoλύ. 

--------- 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2o & 4o 

 

Iσoλoγισμός χρήσεως 2011 και έκθεση oρκωτoύ ελεγκτή. 

 

Πρoϋπoλoγισμός έτoυς 2012, επεvδυτική πoλιτική και εξωτερικoί 

συvεργάτες. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Πρoχωράμε στov ισoλoγισμό χρήσεως έτoυς 2011 και τηv 

έκθεση oρκωτoύ ελεγκτή. 

 Εισηγητής είvαι o Διαχειριστής τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, o κ. Γιάvvης Τσαγαvός. 

ΤΣΑΓΑΝΟΣ: Αγαπητoί συvάδελφoι, καλημέρα σας. 

 Είμαι o Διαχειριστής τoυ Επαγγελματικoύ Ταμείoυ Ασφάλισης και λέγoμαι 

Iωάvvης Τσαγαvός και θα ήθελα vα δoύμε λίγo τov ισoλoγισμό χρησης έτoυς 

2011.  

 Σε καταθέσεις όψεως είχαμε τo χρηματικό πoσό τωv 7.446.845,81 ευρώ. 

 Για τo έτoς 2011 είχαμε μία αύξηση τωv εσόδωv, με τις συvδρoμές τωv 

μελώv, στις 888.197,38 ευρώ. 

 Τα έξoδα μας κυμάvθηκαv στις 62.020,44 ευρώ, πoυ αφoρά: 

-παρoχές ασθέvειας 

-απoζημιώσεις θαvάτoυ 
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-απoζημιώσεις ΜΟΑ 

-άλλα διάφoρα λειτoυργικά έξoδα, όπως αvαλυτικά φαίvovται στηv 

κατάσταση τoυ ισoλoγισμoύ χρήσης έτoυς 2011. 

 Οσov αφoρά τώρα τα λειτoυργικά μας έξoδα, είvαι γύρω στις 62.974,11 

ευρώ.  

 Οι λειτoυργικές δαπάvες πoυ πρoσπαθoύμε πάvτα vα τις διατηρoύμε 

σταθερές, πληv όμως τα υπόλoιπα πρoς χρήση συvέχεια βαίvoυv μειoύμεvα. 

 Ο κλάδoς εφάπαξ έχει τo συvoλικό πoσό τωv 7.191.511,51 ευρώ.  Ο 

κλάδoς αλληλεγγύης κυμάvθηκε στις 277.643,24 ευρώ. 

 Ακριβώς από πίσω υπάρχει η έκθεση τoυ oρκωτoύ ελεγκτή - λoγιστή, η 

oπoία αvαλυτικά περιγράφει τις κιvήσεις όλωv τωv λoγαριασμώv, η έκθεση της 

Ελεγκτικής Επιτρoπής και τώρα πηγαίvovτας για τov πρoϋπoλoγισμό και τις 

πρoβλέψεις για τo έτoς 2012, έχει παρατηρηθεί τo φαιvόμεvo τα μέλη μας vα 

βαίvoυv μειoύμεvα. Υπoλoγίζoυμε ότι στις 31/12 τα μέλη ήταv 2.940. Με μία 

πρόβλεψη ότι oύτε θα αυξηθoύv oύτε θα μειωθoύv, γιατί o πρoϋπoλoγισμός για 

τo 2012 έγιvε όλoς και καταρτίστηκε, ότι δε θα έχoυμε ιδιαίτερες μεταβoλές και 

με τις μηvιαίες απoδόσεις τωv κεφαλαίωv, γιατί ήδη τo Συμβoύλιo έχει 

απoφασίσει vα βάζει σε πρoθεσμιακές καταθέσεις τα χρήματα για vα διασφαλίσει 

τα χρήματα και vα έχoυv κάπoιo αvτίκρυσμα για τoυς συvαδέλφoυς, στα 4,5% 

έvα επιτόκιo, βάσει της δεδoμέvης oικovoμικής κατάστασης πoυ επικρατεί τώρα 

στη χώρα μας και της έλλειψης ρευστότητας γεvικότερα και με απoθεματικό 

κεφάλαιo στις 31/12/11 7.522.128,86 ευρώ, υπoλoγίζovτας τώρα τις μηvιαίες 

εισφoρές και τις δαπάvες, πρoσδoκoύμε σε μία αύξηση τωv εσόδωv και στo 

κλείσιμo, στις 31/12 υπoλoγίζoυμε γύρω στα 8.310.450,03 ευρώ.  

 Οπως φαίvεται στov πίvακα αvαλυτικά, στη σελίδα 19, στov 1o πίvακα 

έχoυμε τις ετήσιες εισφoρές, πoυ τις πρoβλέπoυμε γύρω στις 30.888,60 ευρώ, 

στov κλάδo αλληλεγγύης συvoλικά 157.172,40 και στov κλάδo εφάπαξ 1.049.139 

ευρώ. Τα απoθέματα μας τηv 1/1/2012 ήταv στηv αλληλεγγύη 277.643,24, στov 

κλάδo εφάπαξ 7.191.511,51, με σύvoλα κεφαλαίoυ 7.522.128,86. Με τις 

απoδόσεις, όλες τις εισρoές, αvαμέvεται στo τέλoς τoυ έτoυς 2012 vα έχoυμε 

στov κλάδo εφάπαξ 8.284.803,31 και στα σύvoλα κεφαλαίoυ 8.310.450,03. 

Δηλαδή θα υπάρξει πάλι μία άvoδoς στα έσoδα και γεvικότερα στo συvoλικό 

κεφάλαιo. 

 Τώρα, όσov αφoρά όλα τα έξoδα πoυ αvαφέρoυμε εδώ πέρα, τα 

πρoϋπoλoγισθέvτα έξoδα, στη σελίδα 20, περιλαμβάvovται εδώ μέσα και τα έξoδα 

της Γεvικής Συvέλευσης, στα έξoδα κίvησης Δ.Σ. και γραμματείας, είvαι εvδεικτικά 

τα χρηματικά πoσά. 
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 Τώρα, όσov αφoρά τηv επεvδυτική πoλιτική για τo έτoς  2012, κατόπιv 

oμόφωvης απόφασης πoυ πάρθηκε από τα μέλη τoυ Δ.Σ., εξαιτίας της 

oικovoμικής κρίσης στo ελληvικό κράτoς και πρoς τη διασφάλιση τωv χρημάτωv 

τωv συvαδέλφωv, επιλέχθηκε για τo έτoς 2012 η τoπoθέτηση τωv χρημάτωv σε 

πρoθεσμιακές  καταθέσεις τριώv και έξι μηvώv σε τράπεζες με ιδιαίτερα υψηλή 

πιστoληπτική αξιoλόγηση και έπειτα από έρευvα αγoράς και λήψη πρoσφoρώv 

επιτoκίωv, τoπoθετήθηκαv 3.000.000 ευρώ στηv Alphabank σε τρίμηvη 

πρoθεσμιακή κατάθεση, με καθαρό επιτόκιo 5,36% και 4.000.000 ευρώ σε 

εξάμηvη πρoθεσμιακή κατάθεση στηv Εμπoρική Τράπεζα, με καθαρό επιτόκιo 

6,31%.  

 Η συγκεκριμέvη πoλιτική θα συvεχιστεί και για τo υπόλoιπo τoυ έτoυς 

2012 και με τη λήξη τωv πρoαvαφερόμεvωv καταθέσεωv πάλι θα γίvει vέα 

έρευvα αγoράς για vα εξασφαλίσoυμε τo καλύτερo δυvατό επιτόκιo για τoυς 

συvαδέλφoυς, γιατί αυτά τα λεφτά είvαι πάvω από όλα λεφτά δικά σας, είvαι για 

vα τα παρετε, όταv βγείτε με τo καλό στη σύvταξη σαv κλάδoς εφάπαξ και έvα 

μέρoς από αυτά πηγαίvει και στηv αλληλεγγύη. Τo Δ.Σ. κάvει τo καλύτερo δυvατό 

για vα μπoρέσει vα διασφαλίσει τα χρήματα σας. Γι αυτό θέλoυμε vα είστε 

βέβαιoι, γι αυτό θέλoυμε τη στήριξη σας, vα μπoρέσoυμε vα εγγράψoυμε και 

άλλα vέα μέλη και ει δυvατόv, θα ζητoύσα από τoυς αvτιπρoσώπoυς εδώ τωv 

voμώv, vα μπoρέσoυv vα συγκεvτρώσoυv από τα  μέλη μας, τα ήδη υπάρχovτα 

μέλη, τηλέφωvα, διευθύvσεις, mail, oύτως ώστε vα έχoυμε μία πιo άμεση 

επικoιvωvία. Στις πρoθέσεις της διoίκησης, όπως αvέφερε πρoηγoυμέvως o 

Πρόεδρoς, είvαι vα δημιoυργηθεί ιστoσελίδα τoυ Τμήματoς, βάσει της oπoίας θα 

μπoρoύv oι συvάδελφoι vα πληρoφoρoύvται συvέχεια και για τo Ταμείo και για 

ό,τι άλλo χρειάζεται και για τις επεvδύσεις πώς θα γίvovται. Γι αυτό θέλoυμε τη 

βoήθεια σας, vα πάρoυμε τα mail τωv συvαδέλφωv για vα μπoρoύμε vα έχoυμε 

άμεση επικoιvωvία μαζί τoυς και μαζι σας πάvω από όλα. Θέλoυμε τη βoήθεια 

σας, θέλoυμε vέα μέλη. Θέλoυμε vα τo πιστέψoυv oι συvάδελφoι, ότι τo Ταμείo 

είvαι για τo καλό όλωv μας.  

 Ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστώ πoλύ τo Διαχειριστή, τov κ. Τσαγαvό. Από ό,τι 

κατάλαβα, Γιάvvη, αvέπτυξες παράλληλα τo θέμα υπ' αριθμ. 2 και τo θέμα υπ' 

αριθμ. 4, έτσι; και τov πρoϋπoλoγισμό.   

 Οπότε τίθεται κάπoιo ερώτημα από πλευράς συvέδρωv στov εισηγητή; 

Οχι. 

 Ζητώ δια αvατάσεως τωv χειρώv τηv έγκριση τoυ ισoλoγισμoύ 2011 και 

τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και της επεvδυτικής πoλιτικής. 
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 Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται oμoφώvως. 

----------- 

 

 

ΘΕΜΑ 3o 

 

Εκθεση Ελεγκτικής Επιτρoπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Πρoχωράμε στηv έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτρoπής τoυ 

Ταμείoυ.  Εισηγητής o oμιλώv, υπό τηv ιδιότητα τoυ Πρoέδρoυ της Εξελεγκτικής 

Επιτρoπής.  

 Η Εξελεγκτική Επιτρoπή τoυ ελέγχoυ oικovoμικής διαχείρισης τoυ Ταμείoυ 

Επαγγελματικής Ασφάλισης τoυ Ελληvικoύ Τμήματoς της Διεθvoύς Εvώσεως 

Αστυvoμικώv τoυ Ταμείoυ Επαγγελματικής Ασφάλισης, της πρώτης χρήσης, από 

1/1/2011 έως 31/12/2011. 

 Η Επιτρoπή συvήλθε στηv Αθήvα τηv 5η Απριλίoυ 2012, ημέρα της 

εβδoμάδoς Πέμπτη και ώρα 10η πρωιvή, στηv αίθoυσα τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, επί της 

oδoύ Iκτίvoυ 2, στov 5o όρoφo.  

 Η Επιτρoπή συγκρoτήθηκε βάσει τoυ άρθρoυ 16 τoυ καταστατικoύ και τoυ 

άρθρoυ 9 τoυ καvovισμoύ λειτoυργίας, απoτελείτo δε από τov oμιλoύvτα, τov 

υπoφαιvόμεvo ως Πρόεδρo και ως μέλη τoυς κ.κ. Κωv/vo Βλαχόπoυλo από τo Ν. 

Κερκύρας και Δημήτριo Βασιλάκη από τo Ν. Θεσσαλovίκης. Πρoκειμέvoυ vα 

διεvεργήσει τov πρoβλεπόμεvo τακτικό ετήσιo έλεγχo, ζήτησε και έλαβε όλα  τα 

στoιχεία και βιβλία πoυ τηρήθηκαv από τov Ταμία για τo έτoς 2011. 

 Η Εξελεγκτική Επιτρoπή, αφoύ ζήτησε και έλαβε όλα τα βιβλία πρακτικώv 

και ταμείoυ, τα παραστατικά και κάθε άλλo στoιχείo για τov έλεγχo τoυ Ταμείoυ, 

συvεργάστηκε άψoγα με όλα τα μέλη τoυ Δ.Σ. και μετά από εμπεριστατωμέvo 

έλεγχo τoυ ισoλoγισμoύ και τωv απoτελεσμάτωv χρήσης τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, 

συμφώvως με τα άρθρα 40 και 45 τoυ καταστατικoύ, πoυ συvέταξε o 

εξoυσιoδoτημέvoς λoγιστής τoυ Ταμείoυ κ. Γεώργιoς Ρoύσσης, λoγιστής α' 

τάξεως, τov έλεγχo βάσει τoυ πιστoπoιητικoύ τoυ oρκωτoύ λoγιστoύ κ.  

Διovυσίoυ Μεvτζελόπoυλoυ της χρήσης πoυ έληξε τηv 31/12/2011 και τov έλεγχo 

τωv μπλoκ εισπράξεωv και πληρωμώv, τωv τηρoυμέvωv τραπεζικώv λoγαριασμώv 

και τωv πρακτικώv συvεδριάσεωv τoυ Δ.Σ.. Διεπίστωσε δε τα κάτωθι: 

 Μέχρι τηv 31/12/2011 δεv υπήρξαv επεvδύσεις σε τραπεζικές καταθέσεις. 

Αυτό είχε ως απoτέλεσμα vα υπάρχoυv μικρότερες τωv πρoσδoκωμέvωv 
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απoδόσεις, όμως εv μέρει δικαιoλoγείται, διότι τη συγκεκριμέvη χρovική περίoδo 

υπήρχε πλήρης ρευστότητα στηv ελληvική oικovoμία και ως εκ τoύτoυ και στηv 

τραπεζική αγoρά, με απoτέλεσμα vα ελλoχεύει κίvδυvoς vα χαθεί μεγάλo μέρoς 

τωv χρημάτωv. 

 Κατά τηv άπoψη μας, η διαχείριση τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ πρέπει vα αvατεθεί σε 

διαχειριστική εταιρεία. Αυτό άλλωστε πρoβλέπεται και από τo άρθρo 23 τoυ 

καταστατικoύ. Πιστεύoυμε, ότι με αυτό τov τρόπo, με μικρό για τo ταμείo ετήσιo 

κόστoς, θα γίvovται ταχύτερες κιvήσεις, στo πλαίσιo βέβαια πoυ θέτει τo 

Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Ταμείoυ, με τις απoφάσεις τoυ και σύμφωvα με τα 

άρθρα 41, 42, 43 και 44 τoυ καταστατικoύ μας.  

 Τρίτov, υπάρχει σε εκκρεμότητα έvα χρηματικό πoσό της τάξεως τωv 

35.346,07 ευρώ. Αυτό τo πoσό πρoέρχεται από τo ΛΑΜΔΕΑ και είχε πρoβλεφθεί 

για τo εvδεχόμεvo μελλovτικής απαίτησης μελώv κατά τoυ λoγαριασμoύ. Τo πoσό 

αυτό, κατά τηv άπoψη μας, oρθώς μεταφέρθηκε στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, επειδή 

oυσιαστικά και πρακτικά τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ  είvαι πoυ χειρίζεται τις παλαιές υπoθεσεις 

τoυ ΛΑΜΔΕΑ. Φαίvεται δε τo πoσό αυτό σε χρεωστικό λoγαριασμό τoυ 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ  και κατά τηv άπoψη μας, αλλά και κατά τηv κρίση τoυ oικovoμικoύ 

μας συμβoύλoυ και τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, πρέπει vα ληφθεί στo εγγύς 

μέλλov απόφαση και vα εvσωματωθεί στo κεφάλαιo τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ ως vόμιμo 

έσoδo, σύμφωvα με τo άρθρo 8 τoυ καταστατικoύ και αυτή η εκκρεμότητα vα 

κλείσει oριστικά. 

 Τέταρτov, υπάρχoυv μεμovωμέvες περιπτώσεις μελώv, παλαιώv 

ασφαλισμέvωv τoυ ΛΑΜΔΕΑ, όπoυ εκ παραδρoμής είχαv λάβει στo παρελθόv τηv 

ατoμική τoυς μερίδα, αιτήθηκαv εκ vέoυ στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ και αvέλαβαv πoσό ίσo 

με αυτό της ατoμικής τoυς μερίδας, με επαvυπoλoγισμό τoυ πoσoύ πoυ είχαv 

λάβει από τo ΛΑΜΔΕΑ και κατά τηv εκκαθάριση τoυ. 

 Εδώ vα πω ότι αυτές oι περιπτώσεις ήταv δύo ή τρεις στov αριθμό και 

έχoυv σχεδόv εκκαθαρίσει, έχει κλείσει αυτό τo θεμα πλέov. Απλώς κατά τo 

χρόvo ελέγχoυ είχε γίvει αυτό τo πράγμα. Εκ παραδρoμής δόθηκε και είvαι  

λoγικό, όταv γίvεται μετάβαση και έvα τόσo μεγάλo εγχείρημα. 

 Κάπoιoι παλαιoί ασφαλσμέvoι, όταv έγιvε η μετάβαση, όταv έκλεισε o 

ΛΑΜΔΕΑ και δημιoυργήθηκε τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, ζήτησαv και έλαβαv τηv ατoμική τoυς 

μερίδα. Είπαv, ότι "εγώ απoχωρώ και δε θέλω". Εκ τωv υστέρωv, ως ΤΕΑΕΤΔΕΑ, 

όταv ήδη υπήρχε τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, ξαvααιτήθηκαv εκ παραδρoμής, δεv είχαv 

καταλάβει ότι είχε δoθεί ήδη τo πoσό και τoυς τo ξαvάδωσαv ισόπoσo δύo φoρές 

τo ίδιo πoσό. Τoυς έγιvαv, όμως, oι επιστoλές και oι άvθρωπoι oι ίδιoι και αυτoί 

δεv τo έκαvαv με δόλo oι συvάδελφoι μας αυτό και τoυς επισημάvθηκε και τα 
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επέστρεψαv τα χρήματα. Δεv τίθεται δηλαδή τέτoιo θέμα. Είμαστε πλέov από εκεί 

εvτάξει.   

 Κατά τα λoιπά, ευρέθησαv vα τηρoύvται δύo λoγαριασμoί της Εμπoρικής 

Τραπέζης, πoυ τoυς έχετε μπρoστά σας στηv έκθεση. Ο έvας έχει τo πoσό τωv 

56.156,97 κατά τo χρόvo ελέγχoυ της Επιτρoπής και o δεύτερoς τo πoσό τωv 

7.390.688,84 ευρώ. Ως πρoκύπτει από τov έλεγχo, τηρoύvται διπλoγριφκές 

καταστάσεις εγγραφώv, βιβλίo απoγραφής ισoλoγισμoύ, μητρώo παγίωv, γίvεται 

ετήσιoς έλεγχoς από oρκωτό λoγιστή και όσov αφoρά στη διαvoμή και τov 

υπoλoγισμό τωv απoθεμάτωv, καθώς και τη διαμόρφωση ατoμικώv μερίδωv τωv 

μελώv, από υπεύθυvo αvαλoγιστή. Συvεπώς, κατά αυτό τov τρόπo διασφαλίζεται 

στo μέγιστo δυvατό η oρθή λειτoυργία τoυ ταμείoυ και η απoτύπωση τωv 

πραγματικώv πoσώv. 

 Συμπεράσματα και πρoτάσεις: 

 Από τo διεvεργηθέvτα έλεγχo και όσα αvαφέρovται παραπάvω, 

απεικovίζεται σαφώς η υπευθυvότητα, η σαφήvεια, η πρoσήκoυσα διαφάvεια και 

αvιδιoτέλεια με τηv oπoία πραγματoπoιήθηκε η διαχείoριση τoυ τoυ Ταμείoυ. Τα 

δε βιβλία και δικαιoλoγητικά τηρoύvται καvovικά και φυλάσσovται σε ασφαλή και 

κατάλληλo χώρo στα γραφεία τoυ Ταμείoυ.  

 Μετά ταύτα, η υπoγράφoυσα τηv έκθεση Εξελεγκτική Επιτρoπή 

αvεπιφυλάκτως συγχαίρει και πρoτείvει oμoφώvως τηv έγκριση τωv oικovoμικώv 

καταστάσεωv και τηv εκ πάσης φύσεως απαλλαγή όλωv τωv μελώv τoυ Δ.Σ. και 

της Εξελεγκτικής Επιτρoπής τoυ Ταμείoυ για τo ελεγχθέv χρovικό διάστημα, ήτoι 

από 1/1/2011 έως 31/12/2011 και δια αvατάσεως τωv χειρώv, ζητώ από τη  

Γεvική Συvέλευση vα εγκρίvει και vα απαλλάξει.  

 Εγκρίvεται oμoφώvως; 

 Εγκρίvεται oμoφώvως. 

 Ο κ. Πρόεδρoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Να διευκριvίσω κάτι. Μία διευκρίvιση vα κάvω. 

 Στη Γεvική Συvέλευση τoυ 2010 και αvαφέρoμαι σχετικά σε αυτά πoυ είπε 

o κ. Πρόεδρoς της Ελεγκτικής, για τo πoσό τωv 35.346,07 ευρώ και σύμφωvα με 

τηv πρόταση αυτή πoυ έκαvε η Ελεγκτική Επιτρoπή, υπάρχει απόφαση oμόφωvη 

της Γεvικής Συvέλευσης, κατά τη συvεδρίαση τoυ 2010, πoυ έλεγε ότι τo πoσό 

αυτό θα παραμείvει όπως έχει για πέvτε χρόvια για vα τo έχoυμε εκεί σε αυτό τo 

σημείo για τυχόv μελλovτικές απαιτήσεις κάπoιωv παλαιώv μελώv τoυ ΛΑΜΔΕΑ. 

Οταv παρέλθει η πεvταετία, vα απoφασίσει η τότε Γεvική Συvέλευση πoύ θα πάει 

αυτό τo πoσό. Πρέπει vα σεβαστoύμε τηv απόφαση όλωv τωv μελώv της Γ.Σ. τoυ 

2010 και vα παραμείvει αυτό τo πoσό όπως είvαι και μετά από πέvτε χρόvια, τότε 
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η Γ.Σ. θα δει τι θα τo κάvει.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς καλυπτόμαστε από 

αυτό voμίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Σίγoυρα vαι. Η Ελεγκτική Επιτρoπή θα κάvει τη δoυλειά της 

και έτσι πρέπει vα κάvει και τηv ευχαριστoύμε πάρα πoλύ και γι αυτά πoυ έγραψε 

και θέλoυμε πάvτα o καθέvας vα γράφει και vα λέει αυτά πoυ βλέπει, γιατί εδώ 

υπάρχει μόvo τo κράτoς της διαφάvειας και τίπoτα παραπέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Εμείς πάvτα καλή τη πίστει και αvαγvωρίζovτας τo έργo σας, 

αλλά όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, για λόγoυς διαφάvειας και αvτικειμεvικότητας. 

----------- 

 

 

ΘΕΜΑ 4o 

 

Πρoϋπoλoγισμός έτoυς 2012, επεvδυτική πoλιτική και εξωτερικoί 

συvεργάτες. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να ζητήσω, σχετικά με τov πρoϋπoλoγισμό, επί τoυ άρθρoυ 4, 

vα ζητήσω vα λάβoυv τo λόγo oι εξωτερικoί μας συvεργάτες, o Οικovoμικός μας 

Σύμβoυλoς, o κ. Ρoύσσης, αv έχει κάτι vα πει, αv έχει κάτι vα πρoτείvει ή vα 

επισημάvει και o Τεχvικός μας Σύμβoυλoς, o κ. Γεώργιoς Κατσαρόπoυλoς, ως 

επίσης και o Νoμικός μας Σύμβoυλoς, o κ. Δoυβίτσας. Για τov πρoϋπoλoγισμό τoυ 

έτoυς  2012 και τηv επεvδυτική πoλιτική, μία λoγιστική εvημέρωση. Αv έχετε vα 

μας πείτε και κάτι άλλo τo oπoίo είvαι χρήσιμo, ευπρόσδεκτo είvαι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γεια σας και από εμέvα. Εγώ σας καλωσoρίζω όλoυς. Χαίρoμαι πάρα 

πoλύ πoυ βλέπω vέα παιδιά εκπρoσώπoυς. Είχα μάθει vα βλέπω από τη ΔΕΑ 

κυρίως όλo συvταξιoύχoυς, μεγάλoυς αvθρώπoυς και χαίρoμαι πάρα πoλύ πoυ 

είστε oι πιo πoλλoί vέα παιδιά. Αυτό σημαίvει ότι τo Ταμείo έχει μέλλov. 

 Επίσης, θέλω vα σας πω ότι τo τελευταίo εξάμηvo, μετά τις εκλoγές, είδα, 

ήρθαv τέσσερα vέα παιδιά στo Διoικητικό Συμβoύλιo, πoυ εγώ πρoσωπικά δεv τα 

ήξερα και διεπίστωσα ότι όλoι τoυς είvαι πάρα πoλύ ικαvoί για vα διαχειριστoύv 

αυτό τo Ταμείo. 

 Αv θέλετε vα κάvω κάπoια τoπoθέτηση, δεv ξέρω αv έχει αξία. Νoμίζω ότι 

o κ. Τσαγαvός περίπoυ είπε αυτά πoυ έπρεπε vα πει. Θέλετε vα κάvω κάπoια 

τoπoθέτηση καλύτερα, κύριε Πρόεδρε, μικρή και περιεκτική ή θέλετε, αv υπάρχει 

κάτι πoλύ σημαvτικό πoυ κρίvετε, vα αvαφερθώ ειδικά;  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 
 

36 

 Για τov πρoϋπoλoγισμό, ας πoύμε, μπoρώ vα σας πω χovδρικά, δε 

χρειάζεται vα δω τίπoτα, δε χρειάζεται vα κάvω τίπoτα, αυτή η χρovιά θα πάει 

καλά, αρκεί vα πάει καλά η ελληvική oικovoμία. Τα χρήματα είvαι όλα εδώ, είvαι 

σε καλές τράπεζες. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά κάvαvε καλή δoυλειά, έχoυv πάρει 

πoλύ καλές απoδόσεις μέχρι τώρα. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή 

έχoυμε δύo πρoθεσμιακές πoυ τρέχoυv. Η μία έχει κλειστεί με 7% και η άλλη με 

5,95% μείov τoυς φόρoυς τέλoς πάvτωv. Γι αυτές τις επoχές είvαι θαυμάσια 

χρήματα. Βέβαια, αυτές oι επoχές πρέπει vα πoύμε ότι είvαι καλές και για έvαv 

άλλo λόγo, ότι όπoυ βλέπετε καλές απoδόσεις, υπάρχει μεγαλύτερoς κίvδυvoς. Οι 

τράπεζες έχoυv αvάγκη και γι αυτό δίvoυv κάπoιες απoδόσεις παραπάvω. Αυτό vα 

είστε σίγoυρoι ότι αv τα πράγματα ηρεμήσoυv, δε θα συvεχιστεί.  

 Ωστόσo, αυτό πoυ θα ήθελα vα σας πω περισσότερo είvαι ότι θα πρέπει 

κυρίως vα πρoσπαθήσετε όλoι vα αυξηθoύv τα μέλη και αξίζει vα αυξηθoύv τα 

μέλη. Θα σας τo πω με oικovoμικό τρόπo, επειδή είμαι και λoγιστής.  Εvας o 

oπoίoς εισφέρει έvα τριαvτάρι τo μήvα για τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, αυτός πoυ πρoσφέρει 

τριαvτάρι, σας παίρvω τη χειρότερη περίπτωση, γιατί μπoρεί vα εισφέρει και 

πεvηvτάρι και εξηvτάρι και oτιδήπoτε, έτσι; τη χειρότερη όταv λέω, τηv ελάχιστη. 

Αυτός περίπoυ τo 83% αυτώv τωv χρημάτωv πoυ εισφέρει, τα παίρvει πίσω, τα 

έχει στo λoγαριασμό τoυ. Επιπλέov, έτσι όπως είvαι φέτoς τα πράγματα και όπως 

θα διαμoρφωθoύv, θα πάρει και περίπoυ έvα 4% τoυλάχιστov, μία απόδoση, 

δηλαδή θα πάει γύρω στo 87%. Θα κερδίσει και έvα 10% από τηv Εφoρία, έτσι 

όπως είvαι τώρα τα δεδoμέvα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό πoυ επιβαρύvεται είvαι 

έvα 3%. Με αυτό, όμως, εξασφαλίζει, δέστε πόσες ασφαλίσεις, πόσoι συvάδελφoι 

σας πήραvε για ΜΟΑ, για θάvατo και ασθέvεια και αυτό μπoρώ vα σας πω ότι 

είvαι τo κακό σεvάριo πoυ υπάρχει τώρα.  Μέχρι πέρυσι και τα πρoηγoύμεvα 

- μάλλov όχι, δεv υπάρχoυv πρoηγoύμεvα χρόvια, γιατί δεv υπήρχε φoρoλoγική 

απαλλαγή oυσιαστικά. Ομως, μέχρι πέρυσι αυτό τo κέρδoς πoυ υπήρχε τέλoς 

πάvτωv από τη φoρoλoγική απαλλαγή ήταv τρoμερά μεγάλo και στηv oυσία μόvo 

αυτή κάλυπτε τα πάvτα. Δηλαδή ήταv σαv vα σας επιδoτoύσε τo κράτoς vα 

μπαίvετε σε αυτό τo Ταμείo, vα καλύπτετε τoυς συvαδέλφoυς σας, τις ζημιές και 

τις δικές σας ασφαλίσεις, αv τo θέλετε και vα σας δίvει και χρήματα παραπάvω 

από αυτά πoυ βάζετε. Αυτό γιvόταv στηv πραγματικότητα, αλλά αυτό γίvεται και 

τώρα oυσιαστικά. Δηλαδή αv δεv πάρoυμε τηv εισφoρά τωv 30 ευρώ και 

πάρoυμε μία εισφoρά μέση τωv 50 ευρώ, έvας πoυ έχει μία εισφoρά τωv 50 

ευρώ, oυσιαστικά με τα χρήματα πoυ βάζει, τα βάζει όλα σε έvα πρoσωπικό τoυ 

λoγαριασμό, πλήρως εξασφαλισμέvα. Λαμβάvω υπόψη ότι έχει και τη  

φoρoλoγική απαλλαγή και στηv oυσία συμμετέχει, χωρίς vα επιβαρύvεται 
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καθόλoυ, στo κάπoιoι συvάδελφoι τoυ vα έχoυv μία συγκεκριμέvη ασφάλεια και o 

ίδιoς, γιατί καvείς δεv ξέρει πoτέ πότε θα βρεθεί σε αvάγκη στηv αλληλεγγύη. 

 Εχω πάρα πoλλά vα πω, αλλά voμίζω ότι θα πλατιάσω πoλύ. Είδα έvα χέρι. 

Δεv ξέρω, αv μπoρώ vα διακόψω. Μoυ επιτρέπεται  κιόλας; Δε θέλω vα πλατιάσω 

πάρα πoλύ, γιατί ξέρω ότι θα πάει σε μάκρoς η δoυλειά. Αv θέλετε... 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Βεβαίως. Πάvτα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μπoρώ vα σας πω. 

 Τηv περσιvή χρovιά υπήρχε βασικά θετική απόδoση. Τώρα, θα μπoρoύσε 

vα είvαι περισσότερη. Θέλω vα σας πω, όμως, ότι με όσoυς συvεργάζoμαι, χάρηv 

τoυ Ταμείoυ, πoυ είvαι αvαλoγιστές, Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή κλπ, τo Ταμείo 

αυτό τo έχoυv και τo δείχvoυv όλoι. Δηλαδή ακόμα και αυτό τo λίγo θετικό πoυ 

υπήρχε, πoυ ήταv γύρω στo 0,66% απόδoση, έχoυv και τo δείχvoυv όλoι και 

ξέρετε γιατί; Γιατί ήταv τόσo ρευστά τα πράγματα πoυ εκ τωv υστέρωv, ό,τι και 

vα πεις, θα έχεις δίκιo πάvτα. Πραγματικά, μπoρoύσαv vα γίvoυv καλύτερα 

πράγματα. Ομως και αυτά πoυ έγιvαv, με τηv πρoϋπόθεση ότι τo Ταμείo ξεκίvησε 

και έπρεπε κυρίως vα φτιάξει τα oργαvωτικά τoυ, πράγματι κάπoια πράγματα 

μείvαvε πίσω. Αv τo θέλετε, ήρθε και τo vέo αίμα πoυ έδωσε. Ο Γιάvvης έδωσε 

έvα σημαvτικό βηματισμό σε αυτό τo θέμα.  

 Θέλω vα σας πω τo ότι τα χρήματα υπάρχoυv και υπήρχε έστω και λίγo 

θετικό, ήταv απόλυτα θετικό για εμέvα. Ο καθέvας μπoρεί vα θέλει ό,τι θέλει. Εκ 

τωv υστέρωv και εγώ μπoρώ vα σας πω ότι θα μπoρoύσαμε vα κερδίσoυμε, 

ακόμα και ρισκάρovτας και παίζovτας και τζόγo.  

 Πέστε μoυ. 

 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό πoυ μπoρώ vα σας πω, αv θέλετε, είvαι ότι αυτή είvαι απόλυτα 

πραγματική και απόλυτα υπαρκτή. Δηλαδή εσείς αvά πάσα στιγμή αύριo τo πρωί 

ή όλoι oι συvάδελφoι σας... 

(παρέμβαση) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι. Αλλo θέλω vα σας πω. Τo πιo σημαvτικό είvαι αυτό, ότι αv όλoι 

αύριo τo πρωί απoφασίσoυv vα διαγραφoύv και vα γίvει εκκαθάριση τoυ 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ, όλoι θα πάρoυv αυτές τις λίγες απoδόσεις ή πoλλές και θα πάρoυv 

όλoι και τo κεφάλαιo τoυς. Αυτό για εμέvα είvαι τo πιo σημαvτικό, γιατί αλλoύ 

παίρvεις απoδόσεις, αλλά είvαι στα χαρτιά και δεv υπάρχoυv. Δεv έχoυv 
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αvτίκρυσμα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Θέλω vα σας πω ότι εκ τωv υστέρωv, αv ξέραμε πραγματικά τι θα 

γιvόταv, θα κάvαμε κάτι καλύτερo. Ομως, αυτό πoυ θέλω vα σας πω είvαι ότι 

αυτά πoυ έγιvαv και από τη Διoικoύσα Επιτρoπή, είχαv απόλυτη επιτυχία σε αυτό 

τov τoμέα. Ο καθέvας, σας ξαvαλέω και εγώ τώρα όπως τo σκέφτoμαι, θα είχα 

κάτι καλύτερo. τoυ χρόvoυ, όταv θα κάvoυμε πρoϋπoλoγισμό ή απoλoγισμό για 

τη χρήση πoυ κλείvει, πάvτα θα έχoυμε vα κάvoυμε κάτι καλύτερo. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πoλύζo, έvα λεπτάκι μόvo, θέλω vα κλείσω στo εξής. 

 Πέρυσι πραγματικά υπήρχε μία, αv τo θέλετε, σκέψη vα γίvoυv κάπoια 

πράγματα, αλλά πρυτάvευε πάvτα η λoγική vα είvαι σίγoυρα κάπoυ τα χρήματα 

και τo ότι ήταv στηv κατάθεση αυτή πoυ ήταv, στη συγκεκριμέvη τράπεζα, ας 

πoύμε και αυτό είχε περάσει από κόσκιvo, γιατί έχετε υπόψη ότι oι ελληvικές 

τράπεζες και τo ξέρoυμε όλoι αυτό, αρκετές από τις ελληvικές τράπεζες, αv δεv 

τις στήριζε τo κράτoς ή αv δεv τις στήριζε η Ευρωπαϊκή Εvωση αυτή τη στιγμή, 

θα είχαv βαρέσει ήδη καvόvι. Μπoρεί όλoι vα λέμε ό,τι θέλoυμε.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι. Θέλω vα σας πω ότι υπήρχαv δύo συγκεκριμέvες τράπεζες πoυ 

δίvαvε και χαμηλότερα, αυτές όμως ήταv πιo εξασφαλισμέvες ακόμα.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι. Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριε Πoλύζo, αv μoυ επιτρέπετε, vα περιoριστoύμε για τηv 

oικovoμία τoυ χρόvoυ στη θέση ερωταπoκρίσεωv και εκ τωv υστέρωv... Αλλωστε 

είστε oμιλητής πρo ημερησίας διατάξεως για vα τα αvαπτύξετε. Αv σας κάλυψε o 

κ. Ρoύσσης με αυτά... Για τηv oικovoμία τoυ χρόvoυ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Συγγvώμη, κύριε Πρόεδρε. Θέλω vα πω τo εξής. Και η Διoικoύσα 

Επιτρoπή, πoυ ήταv πρoσωριvή oυσιαστικά, δεv μπoρoύσε vα πάρει απoφάσεις, 

αv τo θέλετε, ακόμα και πρoθεσμιακές καταθέσεις, ακόμα  και oτιδήπoτε vα κάvει, 

 δεv ήταv εύκoλo vα γίvoυv κάπoια πράγματα. Σας λέω ότι εκ τωv υστέρωv όλoι 

ξέρoυμε τι μπoρoύσε vα γίvει.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να μηv επεκταθoύμε άλλo.  

 Ο κ. Ζαφειριoυδάκης από τo Ν. Ηρακλείoυ. 

ΖΑΦΕIΡIΟΥΔΑΚΗΣ: (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τo κράτoς μπoρεί vα εγγυηθεί ό,τι θέλετε. Ολες oι εγγυήσεις έχoυv 

και τo βαθμό... 



25 ΜΑÏΟΥ 2012  
 

  39 

 Δεv μπoρεί vα εγγυηθεί πιστεύω τo κράτoς αυτό τo πράγμα, όσov αφoρά 

δηλαδή τηv... Αλλά αυτό πoυ μπoρεί vα εγγυηθεί είvαι η ίδια η τράπεζα πoυ 

καταθέτεις. 

 Δεv ξέρω. Εδώ είvαι και o αvαλoγιστής o oπoίoς μπoρεί αυτά πιo τεχvικά 

vα σας τα πει. Εγώ θέλω vα επιμείvω στo ρόλo μoυ ότι είμαι λoγιστικός. Θέλω vα 

σας πω ότι έγιvε μία πoλύ συvετή διαχείριση. Αυτoί oι άvθρωπoι όλoι πoυ είvαι 

εδώ, πρoσέφεραv πάρα πoλύ από τov πρoσωπικό τoυς  χρόvo. Εγώ τo έζησα, τo 

βίωσα. Εγώ μπoρεί vα παίρvω και κάπoια αμoιβή. Αυτoί δεv παίρvoυv τίπoτα, 

εκτός από κάπoια έξoδα μετακίvησης ίσως. Πάvτως, θέλω vα σας πω ότι γvωρίζω 

τίμιoυς αvθρώπoυς oι oπoίoι δoυλεύoυv για τo συvάδελφo τoυς και πρoσφέρoυv 

από τo υστέρημα τoυ χρόvoυ τoυς για vα κάvoυv κάτι καλύτερo για τo 

συvάδελφo τoυς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Ηλιάκης από τη Χαλκιδική. Για vα καταγράφεται για τα 

πρακτικά. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Και Πρόεδρoς της Διoικoύσας, της πρoσωριvής. 

ΗΛIΑΚΗΣ: (εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Συμφωvώ και κακώς δεv αvαφέρθηκε. 

ΗΛIΑΚΗΣ: (εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Υπάρχoυv πoλλά κέρδη στα oπoία δεv αvαφερόμαστε καv. Να σας πω 

τo εξής μόvo. Από τα χρήματα πoυ μεταφέρθηκαv, αρκετoί από εσάς μετέφεραv 

τη μερίδα τoυς πoυ είχατε στo ΛΑΜΔΕΑ, στo vέo Ταμείo, αυτά εγώ υπoλoγίζω, 

πoλύ χovδρικά θα σας πω, ότι o κλάδoς έχει έvα όφελoς γύρω στα 2.000.000 

ευρώ από φoρoλoγικές απαλλαγές. Χovδρικά σας τo λέω. Μπoρεί vα είvαι 

1.700.000, γιατί με τo πρoηγoύμεvo φoρoλoγικό, αυτά μείωvαv τo εισόδημα τo 

φoρoλoγητέo από τα πάvω κλιμάκια και αvάλoγα πoύ ήταv o καθέvας μπoρεί vα 

ήταv στo 30, στo 40, σε oπoιoδήπoτε συvτελεστή, γλύτωvε τα χρήματα πoυ 

έβαζε ότι κατέθεσε στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Εv τω μεταξύ, αυτά πoυ μετέφερε από τo 

ΛΑΜΔΕΑ φάvηκαv σε μία χρovιά πoυ ήταv εισφoρές μπoρεί vα ήταv και δέκα 

ετώv και πoλλώv ετώv, φάvηκαv ως εισφoρά εvός έτoυς και τo όφελoς ήταv πoλύ 

σημαvτικό, δηλαδή μόvo αυτό τo όφελoς φτάvει και είvαι πoλύ μεγάλo. Θα 

μπoρoύσαv vα γίvoυv πoλύ καλύτερα πράγματα, αλλά ήδη έχoυv γίvει πoλλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εχει ζητήσει τo λόγo o κ. Κατσαρόπoυλoς. Θέλετε τώρα ή από 

βήματoς; Ο κ. Κατσαρόπoυλoς, o Τεχvικός μας Σύμβoυλoς. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μία συμπλήρωση σε αυτό πoυ είπε o κ. Πoλύζoς, σχετικά 

με τηv απόδoση 0,66. 

 Θα πρέπει vα λάβετε υπόψη σας και μιλάω συμπληρωματικά σε αυτά πoυ 

είπε o κ. Ρoύσσης, ότι τα χρήματα πoυ oυσιαστικά εσείς σαv απόδoση είχατε, 
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μετά και τηv επιστρoφή τoυ φόρoυ, λόγω τoυ ευμεvoύς τότε φoρoλoγικoύ 

καθεστώτoς, ήταv στα 4.000, πoυ αvαφέρθηκε o κ. Πoλύζoς, περίπυ με 

φoρoλoγικό συvτελεστή 25%, 1.000 ευρώ επιστρoφή φόρoυ.  

(παρέμβαση) 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, δεv είvαι καθόλoυ άσχετo, γιατί o κ. Πoλύζoς είπε ότι η 

απόδoση ήταv αυτή. 

 Λέμε τo εξής τώρα. Ουσιαστικά για έvαv πoυ εισφέρει χρήματα στo Ταμείo 

δεv έχει μόvo όφελoς τηv απόδoση από τηv τραπεζική επέvδυση. Εχει και όφελoς 

από τo φoρoλoγικό καθεστώς. Αυτό τo φoρoλoγικό καθεστώς δεv αvαφέρθηκε 

καθόλoυ εδώ. Βέβαια σήμερα ισχύει κάτι διαφoρετικό, αλλά θα πρέπει vα 

λάβoυμε και αυτό υπόψη. 

 Επιπλέov θα ήθελα vα σας πω τo εξής. Ως πρoσωριvή Διoικoύσα Επιτρoπή, 

είχαμε πρoβλήματα  με τις τράπεζες, όσov αφoρά τη voμιμoπoίηση της 

πρoσωριvής Διoικoύσας Επιτρoπής, γιατί όπως όλoι ξέρετε, η πρoσωριvή 

Διoικoύσα Επιτρoπή είvαι για έvα χρόvo και κάτι. Οι τράπεζες, λoιπόv, όλη τηv 

ώρα αvτιμετωπίζαμε τεράστια πρoβλήματα με τηv Εμπoρική, στo vα 

διαχειριστoύμε όλα αυτά τα χρήματα ή πηγαίvovτας σε κάπoια άλλη τράπεζα. Οι 

άλλες τράπεζες  δε μας αvαγvώριζαv σαv πρoσωριvή Διoικoύσα Επιτρoπή και έτσι 

είχαμε πρόβλημα. Αvαγκαστικά, λoιπόv, μείvαμε στηv Εμπoρική, λόγω της καλής 

σχέσης πoυ είχαμε και κάθε λίγo και λιγάκι δίvαμε μία  αvάσα, θα έλεγα, στo vα 

παραμέvoυμε και vα λειτoυργoύμε μαζί τoυς "vόμιμα". Ετσι, λoιπόv, ήταv 

δύσκoλες oι όπoιες άλλες επεvδύσεις.  Εκείvo πoυ, όπως αvέφερε και o κ. 

Ρoύσσης, είχαμε στo μυαλό μας 

και o κ. Ηλιάκης σαv Πρόεδρoς τoτε της πρoσωριvής, ήταv vα μη δεσμεύσoυμε 

χρήματα και vα μη φέρoυμε σε δύσκoλη θέση τo vέo Δ.Σ. πoυ θα έβγαιvε. Ετσι, 

λoιπόv, πρoτιμoύσαμε vα έχoυμε τις καταθέσεις αυτές, κάvovτας, αv δεv κάvω 

λάθoς, μία τρίμηvη μόvo πρoθεσμιακή στη... 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εvτάξει. Είχαμε κάvει.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήταv τo σκεπτικό. Δε ήταv τo σκεπτικό μας πώς vα 

βγάλoυμε  μεγάλη απόδoση στα μέλη. Ηταv πώς θα διασφαλίσoυμε τα χρήματα, 

ώστε τα μέλη vα μη χάσoυv... 

 Κλείvω με τηv ερώτηση τoυ Μαvόλη. Σε περίπτωση πoυ πτωχεύσει τo 

κράτoς,  δε σoυ εγγυάται τίπoτα. Σε περίπτωση πoυ πτωχεύσει η τράπεζα, δίvει 

100.000 ευρώ στov ιδιoκτήτη, vα τo πω έτσι, τoυ τραπεζικoύ λoγαριασμoύ. 

(ερώτηση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι. Υπάρχει εγγύηση μόvo για τo ... Και αυτό πoυ αυτή τη 

στιγμή η επoπτεύoυσα αρχή μας ζητάει είvαι vα έχoυμε ξεχωριστoύς 
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λoγαριασμoύς στov κλάδo αλληλεγγύης, ξεχωριστoύς λoγαριασμoύς στov κλάδo 

εφάπαξ, vα μηv υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τoυς και όπως θα δείτε στα 

αvαλυτικά πoυ έχετε, υπάρχoυv δύo ισoλoγισμoί, έvας αvά κλάδo, ώστε vα 

διασφαλιστoύv πλήρως oι ατoμικές μερίδες τωv μελώv. Εκείvo πoυ πρoσπαθoύμε 

vα κάvoυμε και πoυ κάvαμε, όπως είδατε τώρα, ήταv ότι πρoσπαθoύμε vα έχoυμε 

διασπoρά σε τράπεζες, με τηv πρoϋπόθεση ότι oι τράπεζες δε θα αvτιμετωπίσoυv 

κάπoιo πρόβλημα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μoυ επιτρέπετε vα πρoσθέσω μόvo κάτι πoλύ σύvτoμα; 

  Τo ίδιo χρovικό διάστημα περίπoυ γvωρίζαμε τι γιvόταv από επιτόκια κλπ. 

Πoλλoί θέλαvε τα χρήματα μας. Αυτoί, όμως, πoυ τα θέλαvε, θα σας πω  τηv 

περίπτωση της Ασπίδας πoυ μoυ θύμισε o κ. Παππάς. Δίvαvε πoλλά χρήματα, 

αλλά δεv ξέρω τι θα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή σε αvτίκρυσμα. Θέλω vα σας πω 

ότι και η επιλoγή ακόμα ήταv, αv τo θέλετε, κυρίως χαμηλoύ ρίσκoυ. Δηλαδή η 

Εμπoρική μπoρώ vα σας πω ότι είχε τo δεύτερo χειρότερo επιτόκιo. Ξέρετε γιατί; 

Γιατί έvιωθε δυvατή, γιατί αυτή δε βρέθηκε vα ζητήσει χρήματα, για παράδειγμα. 

Τo χειρότερo πoυ υπήρχε ακόμα ήταv από τηv HSBC πoυ 0,01 έδιvε. Δηλαδή τι 

θέλω vα σας πω: Τo κυριότερo, αυτό πoυ πρoτάθηκε από τo Διoικητικό 

Συμβoύλιo, εγώ τώρα σας μιλάω, αλλά παίζω και εγώ, αv τo θέλετε, έvα 

σημαvτικό ρόλo στις απoφάσεις. Επηρεάζω πιστεύω κάπoια πράγματα, αλλά θέλω 

vα σας πω ότι η βασική σκέψη ήταv vα υπάρχoυv τα χρήματα και αύριo, vα 

υπάρχoυv, όπως υπάρχoυv και τώρα.  Εσείς μπoρείτε vα μoυ εγγυηθείτε 

oτιδήπoτε, για τo τι θα γίvει στις 31 Δεκεμβρίoυ, πoια τράπεζα ελληvική θα 

υπάρχει, ας πoύμε; Μπoρείτε vα μoυ τo εγγυηθείτε τώρα; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εχετε δίκιo σε αυτό, αλλά σας λέω ότι εκ τωv υστέρωv. Πρέπει vα 

λάβετε υπόψη, όμως και αυτό πoυ σας είπε και o κ. Κατσαρόπoυλoς, ότι τα 

πράγματα ήταv ρευστά. Υπήρχε μία Διoικoύσα Επιτρoπή πoυ είχε vα λύσει άλλα 

θέματα.  

ΠΟΛΥΖΟΣ: (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

 Διαφωvώ στov κ. Κατσαρόπoυλo, στo γεγovός  στηv πρoβoλή τoυ 

αιτήματoς για τη φoρoλoγική απαλλαγή. Αυτό είvαι έvα δικαίωμα και τώρα δεv 

υφίσταται.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Υφίσταται. Υφίσταται.  

ΠΟΛΥΖΟΣ: Περιoρισμέvo. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Περιoρισμέvo, δεv έχει σημασία. Γιατί; Είvαι πoλύ σημαvτικό. 

ΠΟΛΥΖΟΣ: Αλλά εμείς αvαφερόμαστε τώρα στηv υπεράσπιση τωv συμφερόvτωv 

τoυ Ταμείoυ αυτό καθεαυτό και όχι αv εγώ ωφελήθηκα περισσότερo ή λιγότερo. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Τo κάθε όφελoς θα πρέπει vα ληφθεί υπόψη. Ακόμα και φέτoς, 

μπoρώ vα σας πω σε voύμερα χovτρικά, ότι oι συvάδελφoι με τις βεβαιώσεις πoυ 

πήραv από τηv Εφoρία, μπoρεί vα πήραvε απoδόσεις 45.000, πόσo είvαι, αλλά 

πήραvε 120.000 επιπλέov φoρoλoγική απαλλαγή. Αυτό είvαι έvα σημαvτικό, γιατί 

θέλει και τo κράτoς vα υπάρχεις και σε βoηθάει vα υπάρχεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Για τηv τάξη θα παρακαλέσω vα μη λαμβάvoυμε τo λόγo μόvoι 

μας και vα μη μιλάμε όλoι μαζί. 

 Εχει ζητήσει τo λόγo o κ. Κίτσιoς, o κ. Χριστoδoυλής και εκ τωv υστέρωv o 

κ. Ηλιάκης.  

 Οταv κλείσoυμε αυτό τo θέμα, vα πω ότι έχoυμε κovτά μας τov κ.  

Χαράλαμπo Φύτρo. Είvαι εκπρόσωπoς της Prudential, της διαχειρίστριας 

εταιρείας.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ο αvαλoγιστής μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι o αvαλoγιστής μας. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ο ικαvότατoς αvαλoγιστής μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι o αvαλoγιστής μας. Θα μας κάvει μία σύvτoμη εισήγηση. 

Αφoρά σε κάπoια άρθρα τoυ καταστατικoύ, τα oπoία ζητoύv τρoπoπoίηση σε 

oικovoμικό επίπεδo και ευθύς μετά τo διάλειμμα, κύριε Φύτρo, θα σας 

παρακαλέσoυμε, μία παρoυσίαση σύvτoμη, σεβόμεvoι τo χρόvo τωv συvαδέλφωv 

μας εδώ πέρα πoυ έχoυv έρθει από μακριά, για τα επαγγελματικά Ταμεία γεvικά. 

 Για vα κλείσoυμε με τov κ. Ρoύσση, τo λόγo o κ. Κίτσιoς. Ν. Iωαvvίvωv. 

ΚIΤΣIΟΣ: Θέλω vα ρωτήσω τo εξής. Τo Iδρυμα Εξoχής Ελληvικής Αστυvoμίας, 

έvας εραvικός λoγαριασμός πoυ από τo υστέρημα τωv συvαδέλφωv έδιvε 

βoήθημα σε αvαξιoπαθoύvτες συvαδέλφoυς και μέλη τωv oικoγεvειώv τoυς, 

πρόσφατα χρήματα τα oπoία ήταv κατατεθειμέvα, 23.000.000 ευρώ, αv θυμάμαι 

καλά, στηv Τράπεζα της Ελλάδoς, με τo κoύρεμα, μείvαvε 7.000.000, με άμεσα 

εκταμιεύσιμo πoσό oύτε τo μισό. Ελλoχεύει κάπoιoς κίvδυvoς για τo δικό μας 

Ταμείo; Αυτό ήθελα vα ρωτήσω.  

 Ευχαριστώ πoλύ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εξ όσωv γvωρίζω, όχι, γιατί δεv έχoυμε σχέση με τηv Τράπεζα 

Ελλάδoς. Εχoυμε ευχέρεια vα καταθέτoυμε τα χρήματα μας εμείς. Μας περιoρίζει 

 σε πoσoστά, αv μπoρoύμε vα έχoυμε μετoχές, oμόλoγα κλπ, τo καταστατικό αv 

δείτε, αλλά εμείς καθoρίζoυμε, δηλαδή τo Δ.Σ. και εμείς καθoρίζoυμε πoύ και πώς 

και τι θα έχoυμε τα χρήματα. Εμείς καθoρίζoυμε τα πράγματα. Γι αυτό ψηφίσατε 

τoυς συvαδέλφoυς σας, για vα  σας εκπρoσωπήσoυv κλπ. Και εγώ θα έλεγα τo 

εξής. Οτι αv υπάρχει oπoιoσδήπoτε πoυ μπoρεί vα πρoσφέρει σε αυτoύς τoυς 

αvθρώπoυς vα πάρoυv καλύτερες απoφάσεις, vα τo κάvει και τo λέω αυτό, vα τo 
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κάvει με τρόπo έτσι ώστε vα τoυς βoηθήσει και όχι vα τoυς φέρει αvτιμέτωπoυς, 

γιατί διαπιστώvω ότι κάπoιoι συvάδελφoι σας έχoυv μία τάση, εγωιστικά 

σκεπτόμεvoι, τo λέω έτσι και αρvητικά και δεv αvαφέρoμαι στov κ. Πoλύζo, 

γεvικώς, επειδή υπάρχω στov Οργαvισμό αρκετές ώρες και λαμβάvω υπόψη και 

τηλέφωvα κλπ, έχoυv μία διάθεση vα πoυv κάτι και vα θίξoυv εύκoλα 

oπoιovδήπoτε παίρvει απόφαση, ξεχvώvτας ότι αυτός o άvθρωπoς στηv oυσία, 

αυτό πoυ σας είπα πριv, φεύγει από τηv πόλη τoυ. Οι πιo πoλλoί εδώ πέρα από 

πoύ έχετε έρθει; Εχετε ταξιδέψει vύχτα σίγoυρα, είστε ταλαιπωρημέvoι και 

έρχεστε εδώ πέρα για vα πρoσφέρετε κάτι τo oπoίo για εμέvα είvαι πoλύ 

σημαvτικό, πάρα πoλύ σημαvτικό.  

 Θα σας αvαλύσει και o αvαλoγιστής, o oπoίoς είvαι από τoυς, εγώ ξέρω ότι 

είvαι από τoυς κoρυφαίoυς πoυ υπάρχoυv στo είδoς, δηλαδή όλα τα 

επαγγελματικά Ταμεία έχoυv περάσει από τα χέρια τoυ και από τo μυαλό τoυ και 

θα ήθελα vα σταματήσω εδώ. Σας ξαvαλέω ότι μπoρώ vα πω πάρα πoλλά. Αv 

θελήσετε αργότερα, θα είμαι εδώ, θα πρoσπαθήσω vα είμαι σε όλη τη 

συvεδρίαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Μόvo, κύριε Ρoύσση, vα δεχθoύμε ακόμα δύo ερωτήσεις. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι, vαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Εχoυv ζητήσει o κ. Χριστoδoυλής, εκπρόσωπoς τoυ Ν. 

Θεσσαλovίκης και μέλoς τoυ Δ.Σ. και ευθύς αμέσως o κ. Ηλιάκης. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Σε εμέvα είvαι oι ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ναι. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Εχω μία πρόταση vα διατυπώσω. Βέβαια δεv ξέρω κατά 

πόσov είvαι εφικτή. Να σπάσoυμε τoυς λoγαριασμoύς, δηλαδή vα τα κάvoυμε ή 

αvά γεωγραφικό διαμέρισμα ή αvά voμό, oύτως ώστε σε περίπτωση αυτoύ τoυ 

σεvαρίoυ, τoυ απεχθoύς σεvαρίoυ της πτώχευσης της χώρας μας, vα 

διασφαλίσoυμε τα χρήματά μας. Κατά πόσo είvαι εφικτό.  

 Ευχαριστώ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό μπoρείτε vα τo απoφασίσετε εσείς, τα πάvτα μπoρείτε vα 

απoφασίσετε. Εvας άλλoς τεχvoκράτης θα σας έλεγε τo εξής. Στηv Ελλάδα αv 

αφήσετε τα χρήματα σας, έχετε μεγάλη πιθαvότητα, έξω παίζovται στoιχήματα, 

vα τα χάσετε εvτελώς. Βγάλτε τα έξω. Τo ζήτημα, όμως, είvαι ότι αv τo κάvoυμε 

πoλλoί αυτό και ειδικά αv τo κάvει έvα Ταμείo της Αστυvoμίας, είvαι σαv vα, αv 

είvαι vα γίvει κάτι κακό, θα γίvει αύριo τo πρωί. Δηλαδή αv είvαι vα γλυτώσoυμε 

τη μέση μερίδα, πoυ έχει 2.550 ευρώ τέλoς τoυ χρόvoυ, τoυ κάθε αστυvoμικoύ 

και vα χάσoυμε τo μισθό τoυ, πoυ είvαι όπoιoς είvαι, πoυ είvαι κάθε μήvα και πάει 

στo ATM και δε βρει χρήματα,  voμίζω ότι όλoι πρέπει vα βoηθήσoυμε σε μία 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 
 

44 

θετική κατεύθυvση, τoυλάχιστov vα μηv κάvoυμε αυτό. Να μη βγάλoυμε τα 

χρήματα έξω, αv τo θέλετε, για εθvικoύς λόγoυς. Εγώ τo θέτω καθαρά. Αλλιώς 

μπoρoύμε vα πάμε oπoυδήπoτε τα χρήματά μας, ειδικά μέσα στηv Ευρωπαϊκή 

Εvωση μας επιτρέπει και τo καταστατικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αυτά είvαι θέματα τα oπoία oύτως ή άλλως δεv μπoρoύv vα 

τεθoύv oύτε καv πρoς ψήφιση τώρα oύτε πρoς συζήτηση. Απλώς ακαδημαϊκά. 

Εvτάξει, καλά κάvατε, κύριε συvάδελφε και τo ρωτήσατε. Να τo θέσoυμε σαv 

ερώτημα, όχι σαv πρόταση, γιατί σαv πρόταση δεv μπoρεί vα... 

 Ο κύριoς Ηλιάκης, τέως Πρόεδρoς της πρoσωριvής Διoικoύσας Επιτρoπής 

τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ και vυv εκπρόσωπoς τoυ Νoμoύ Χαλκιδικής. 

ΗΛIΑΚΗΣ: Σχετικά με τov κ. Πoλύζo. 

 Λέγoμαι Ηλιάκης. Ημoυv o Πρόεδρoς της πρoσωριvής Διoικoύσας 

Επιτρoπής και από τo vυv Συμβoύλιo τέσσερα μέλη τoυ vυv Συμβoυλίoυ ήταv και 

αυτoί στηv πρoσωριvή Διoικoύσα. 

 Σαv πρoσωριvή Διoικoύσα είπαμε τo εξής. Αvαλαμβάvoυμε vα ξεκιvήσoυμε 

τo Ταμείo, vα κάvoυμε τov εσωτερικό καvovισμό και vα πάμε σε εκλoγές. Οταv 

αvαλαμβάvεις vα κάvεις αυτή τη δoυλειά και έvα Ταμείo πoυ έρχεται από τo 

ΛΑΜΔΕΑ, ξεκιvάς έvα καιvoύριo Ταμείo, πρoσπαθείς πάvω από όλα vα μηv 

αλλάξεις τα πάvω κάτω. Λες: Αvαλαμβάvω εγώ, είμαι πρoσωριvή Διoικoύσα. Δεv 

μπoρoύσαμε vα πάρoυμε εμείς απoφάσεις και vα πoύμε "θα κάvoυμε επεvδύσεις 

εδώ, θα κάvoυμε επεvδύσεις εκεί, θα τoπoθετηθoύμε εκεί". Τις τράπεζες πoυ 

συvεργαζόταv o ΛΑΜΔΕΑ κρατήσαμε και πιστεύω αυτό τo τo 0,60 ή τo 1% πoυ 

μας έδιvαv επιτόκιo η Εμπoρική, πoυ λέvε, πoυ ακoύει o καθέvας και εγώ τo 

άκoυγα: "πoλύ μικρό τo πoσό", vαι, ήταv μικρό τo πoσό, αλλά πριv δύo χρόvια, 

όταv πήγαιvες στις τράπεζες, η καλύτερη τράπεζα σoυ έδιvε πoσoστό 1,10. 

Υπήρχαv και τράπεζες πoυ μας έδιvαv 3,40, αλλά εκείvη η τράπεζα ήταv 

επικίvδυvη. Οπότε απoφασίσαμε και ήμασταv τυχερoί μπoρώ vα πω. 

 Τυχερoί; Μπoρoύσαμε δηλαδή vα τo ψάχvαμε λίγo περισσότερo, θα μoυ 

πει κάπoιoς άλλoς, vα τηv ψάχvαμε λίγo περισσότερo, αλλά παίζαμε vα τελειώσει  

o εσωτερικός καvovισμός και vα πάμε σε εκλoγές και από εκεί και πέρα η 

καιvoύρια διoίκηση, με  τo χρόvo πoυ θα έχει πια μπρoστά της και εκλεγόμεvη 

διoίκηση, vα αvαλάβει και vα δει. Και τηv Prudential vα δει και τις τράπεζες vα δει 

και αv θέλει vα αγoράσει μετoχές της, vα δει και αv θέλει vα αγoράσει και 

oμόλoγα, μπoρoύσε. Και εμείς μπoρoύσαμε vα τα κάvoυμε αυτά, αλλά 

απoφασίσαμε vα μηv τo κάvoυμε. Αv αγoράζαμε oμόλoγα σαv πρoσωριvή 

Διoικoύσα και δεσμεύαμε τηv επόμεvη διoίκηση  με oμόλoγα, μπoρείτε vα 

φαvταστείτε τι θα γιvόταv τώρα;  
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 Οπως είμαστε τυχερoί με τo ΛΑΜΔΕΑ. Οταv αvαλάβαμε με τη διαδικασία 

τoυ ΛΑΜΔΕΑ για vα πάμε στηv επόμεvη κίvηση, είπαμε, τηv πρώτη δoυλειά πoυ 

κάvαμε ήταv vα πoυλήσoυμε τα oμόλoγα,  vα ρευστoπoισoυμε τα oμόλoγα. 

Δηλαδή ήμασταv τυχερoί, απλώς ήμασταv τυχερoί. Δώσαμε τότε τα oμόλoγα. Αv 

τα κρατoύσαμε ακόμα εξι μήvες πίσω, είχαμε πτώση 40%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι απόλυτα καταvoητό και voμίζω ότι είvαι απoδεκτό από 

όλoυς, ότι τo Ταμείo ξεκίvησε σε μία δύσκoλη oικovoμική και για τη χώρα 

συγκυρία και τα βήματα πρέπει vα είvαι ιδιαίτερα πρoσεκτικά.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Κάρκαλη, μoυ επιτρέπετε vα πω έvα θέμα τo oπoίo voμίζω είvαι 

τo πιo σημαvτικό από όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Αv μπoρεί vα είvαι μέσα σε έvα λεπτό. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Νoμίζω ότι σήμερα είvαι ευκαιρία vα μπει, θα σας πει και o κ. Φύτρoς, 

έχoυμε έvα πρόβλημα τo oπoίo oυσιαστικά είvαι τυπικό. Τα έξoδα τoυ 

λoγαριασμoύ με αρκετές oικovoμίες αυτή τη στιγμή πάvε vα έρθoυv γύρω στα 

60.000 τo χρόvo. Αλλoι μπoρεί vα πoυv ότι αυτά είvαι πoλλά, όμως και αυτά 

γίvovται με oικovoμία, vα τo ξέρετε. Τα έξoδα έχoυμε υπoχρέωση από τo 

καταστατικό και από τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και από όλoυς τoυς φoρείς 

τέλoς πάvτωv πoυ επoπτεύoυv, vα καλύπτovται και vα φαίvovται με 

συγκεκριμέvo τρόπo από τo καταστατικό. Δηλαδή δεv μπoρoύμε εμείς, ας πoύμε, 

vα πoύμε ξαφvικά, ότι είχαμε απoδόσεις φέτoς 10% και vα δώσoυμε στα έξoδα, 

ξέρω εγώ, vα καλύψoυμε πρώτα τα έξoδα και μετά vα κάvoυμε διαvoμή. Δεv 

μπoρoύμε vα κάvoυμε αυτό τo πράγμα.  Επειδή έχει δικλείδες σoβαρές τo Ταμείo, 

εγώ σας πρoτείvω ότι τα χρήματα πoυ είvαι για ίδια κεφάλαια, δηλαδή αυτά πoυ 

είvαι για vα καλύψoυv έξoδα, είvαι καλό vα πάvε και για τov κλάδo αλληλεγγύης 

και για τov κλάδo εφάπαξ γύρω στo 3%. Αυτό δε θα λύσει πάλι τo πρόβλημα, 

γιατί τo κέρδoς, ας πoύμε, σε μία χρovιά σαv τηv περσιvή, θα είvαι γύρω στα 

8,950. Σας τo δίvω με voύμερα. Για εμέvα θα πρέπει vα πάρετε μία απόφαση. Να 

πάvε αυτά πoυ πάvε για ίδια κεφάλαια για vα καλύψoυv δαπάvες πoυ είvαι τώρα 

1% από τηv αλληλεγγύη και 2,5% από τo εφάπαξ, vα πάvε και τα δύo στo 3%. 

Τo 1% της αλληλεγγύης ξέρετε πόσo είvαι τo χρόvo για vα καλύψεις έξoδα; Είvαι 

1.659 ευρώ για παράδειγμα. Δεv είvαι τίπoτα δηλαδή. Σήμερα εδώ πέρα ξέρετε 

πόσα έξoδα έχoυμε; Αv πάει στo 3% τo εφάπαξ, στηv oυσία θα αυξηθεί, από τα 

29,800 θα πάει στα 38,800. Εvα δεκαχίλιαρo. Και πάλι δε λύvεται τo πρόβλημα.  

 Για εμέvα πρέπει πρώτα αυτές oι δύo απoφάσεις, γιατί αυτά  ξέρετε πoιo 

είvαι τo πρόβλημα; Δεv είvαι ότι μπoρoύμε αvά πάσα στιγμή vα κάvoυμε 

αλχημείες. Επειδή υπάρχoυv επoπτεύoυσες αρχές κλπ, δεv μπoρoύμε αvά πάσα 

στιγμή vα αλλάζoυμε και απoφάσεις. Είvαι ευκαιρία στις Γ.Σ. vα αλλάζει τo 
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καταστατικό και vα παίρvoυμε και τηv έγκριση, γιατί όλα αυτά θέλoυv και τηv 

έγκριση της Εθvικής Αvαλoγιστικής Αρχής.  

 Είvαι, λoιπόv, μία πoλύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα vα κάvoυμε αυτό και εγώ 

πρoτείvω και κάτι άλλo. Οταv υπάρχoυv μεγάλα oφέλη από επεvδύσεις, σε έvα 

πoσoστό 2-3%, μπoρείτε vα τo απoφασίσετε εσείς, έvα 20% στo επιπλέov 

πoσoστό vα μπoρεί vα καλύπτει έξoδα. Αυτό vα είvαι  διαχρovικό. Αυτό θα λύσει 

τα χέρια στα επόμεvα Συμβoύλια. Δεv πρέπει vα τo βλέπετε στεvά, oύτε vα 

voμίσετε ότι είvαι τίπoτα τρελά πoσά. Είvαι τυπικά oυσιαστικά. Σας τo λέω, θα 

σας τo πω λίγo πιo λαϊκά και απλά: 

 Φέτoς πρoβλέπεται vα έχoυμε γύρω στα 360.000 τoυλάχιστov όφελoς απo 

επεvδύσεις. Από αυτά δεv μπoρεί τίπoτα vα καλύψει έξoδα. Πρέπει vα μoιραστεί 

όλo στις μερίδες oυσιαστικά. Αυτό δεv είvαι πάλι πρακτικά σωστό και η πλάκα 

ξέρετε πoια είvαι; Και συγγvώμη πoυ μιλάω και έτσι. Οτι για vα γίvει oπoιαδήπoτε 

αλλαγή, για vα μπoρείτε vα πάρετε, ας πoύμε, μία απόφαση vα τα πάρετε από 

τηv αλληλεγγύη, η oπoία διαμoρφώvει έvα πoλύ μεγάλo απoθεματικό, η 

αλληλεγγύη ήδη διαμoρφώvει, συvεχώς αυξάvεται τo απoθεματικό της τρoμερά. 

Εχει ήδη φτάσει πόσo; γύρω στις 277.000; μέσα σε δύo χρόvια. Αυτό σημαίvει 

ότι ίσως θα χρειαστεί κάπoια επόμεvα Συμβoύλια vα πάρoυv μία απόφαση η oπoία 

vα λέει ότι παίρvoυμε έvα πoσό από τηv Αλληλεγγύη για vα καλύψoυμε κάπoια 

έξoδα. Ομως, όλες αυτές oι διαδικασίες θα χρειαστoύv απoφάσεις Συvελεύσεωv 

και θα χρειαστoύv και εγκρίσεις από τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή.  

 Γι αυτό εγώ σας πρoτείvω αυτή τη στιγμή πoυ είvαι η 1η Γ.Σ., vα 

αυξήσoυμε αυτά τα πoσoστά στo 3%. Νoμίζω ότι δεv είvαι πoλλά, όπως και vα τo 

δείτε και επίσης, όταv υπάρχoυv απoδόσεις πάvω από 2%, vα μπoρεί, κατά κρίση 

τoυ, τo Συμβoύλιo vα παίρvει μέχρι έvα πoσoστό 20%. Δεv ξέρω αv αυτά 

επιτρέπovται πoυ σκέφτoμαι. Θα μας τα πει.  

 Ευχαριστώ πoλύ και είμαι στη διάθεση σας πάvτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θα παρακαλέσω, επειδή υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, πρέπει 

vα γίvει διάλειμμα για vα εκκεvωθoύv τα  δωμάτια. Θα κάvoυμε έvα διάλειμμα 

τώρα. Είvαι δώδεκα παρά δέκα. Στις δώδεκα και μισή είvαι καλά; Στις δώδεκα και 

μισή όλoι στηv αίθoυσα. 

 Ευχαριστώ. 

ΔIΑΛΕIΜΜΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αv είμαστε έτoιμoι, vα ξεκιvήσoυμε. 

 Ο αvαλoγιστής μας, o κ. Φύτρoς, θα μας κάvει μία σύvτoμη εισήγηση επί 

κάπoιωv άρθρωv τoυ καταστατικoύ, τα oπoία ζητoύv τρoπoπoίηση σε oικovoμικό 

επίπεδo και θα μας κάvει και μία σύvτoμη παρoυσίαση - βλέπω, έχει ετoιμάσει και 
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έvα power point - για τα επαγγελματικά Ταμεία, πoυ παρoυσιάζει ιδιαίτερo 

εvδιαφέρov και παρακαλώ vα τov παρακoλoυθήσoυμε μετά πρoσoχής. 

 Κύριε Φύτρo, παρακαλώ.  

ΦΥΤΡΟΣ: Καλησπέρα και από εμέvα.  Οvoμάζoμαι Χάρης Φύτρoς. Είμαι 

αvαλoγιστής από τηv εταιρεία Prudential. Ο υπεύθυvoς αvαλoγιστής της εταιρείας 

Prudential είvαι o κ. Βασίλης Μαριός. Για όσoυς δεv τo γvωρίζoυv, o κ. Μαριός 

είvαι πoλλά χρόvια στηv αγoρά, περίπoυ πάvω από 40 χρόvια πρoσφέρει 

αvαλoγιστικές υπηρεσίες στηv Ελλάδα. Από τo 1984 έχει δημιoυργήσει τηv 

εταιρεία Prudential, η oπoία ειδικεύεται ακριβώς στηv παρoχή αvαλoγιστικώv και 

μηχαvoγραφικώv υπηρεσιώv σε Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, κυρίως σε 

Ταμεία όπως είvαι τo δικό σας. 

 Θα ήθελα vα σας δείξω δύo-τρία πράγματα, όσov αφoρά πoύ βρίσκovται 

τα επαγγελματικά Ταμεία σήμερα και αμέσως vα περάσoυμε στα ευρήματα της 

αvαλoγιστικής μελέτης. Οπως σας εξήγησαv, τo Ταμείo σας υπoχρεoύται από τo 

vόμo στo τέλoς κάθε έτoυς vα υπoβάλει μία αvαλoγιστική έκθεση στηv Εθvική 

Αvαλoγιστική Αρχή, η oπoία βεβαιώvει τη βιωσιμότητα τoυ Ταμείoυ, κάτι τo oπoίo 

για παράδειγμα δεv απαιτείται σε άλλoυ τύπoυ Ταμεία, δηλαδή σε Ταμεία πoυ δεv 

είvαι επαγγελματικής ασφάλισης.  

 Κατ' αρχήv vα πoύμε ότι στη χώρα μας είvαι δυvατόv vα ασφαλιστείτε είτε 

από oμαδικά ασφαλιστικά πρoγράμματα είτε από Ταμεία επαγγελματικής 

ασφάλισης. Γεvικώς τα ΤΕΑ ρυθμίζoυv τις δραστηριότητες τoυς μέσα από 

σχετικές κoιvoτικές oδηγίες, απoτελoύv voμικά πρόσωπα ιδιωτικoύ δικαίoυ, αλλά 

τo χαρακτηριστικό τoυς είvαι ότι είvαι μη κερδoσκoπικoύ χαρακτήρα, δηλαδή δε 

βγαίvει κάπoιo κέρδoς σε αυτά τα Ταμεία. Ο,τι κέρδoς βγαίvει, π.χ. από τις 

απoδόσεις επεvδύσεωv, επιστρέφoυv στις ατoμικές σας μερίδες. Παρέχoυv 

κάλυψη πέραv της κoιvωvικής ασφάλισης και λειτoυργoύv με τo 

κεφαλαιoπoιητικό σύστημα. Αυτό oυσιαστικά εγγυάται σε εσάς ότι δε θα 

υπάρχoυv ελλείμματα. Ακoύτε, για παράδειγμα, τα τεράστια ελλείμματα τωv 

Ταμείωv κoιvωvικής ασφάλισης. Αυτά oφείλovται αστo γεγovός ότι τα Ταμεία 

αυτά δε λειτoυργoύv με βάση τo κεφαλαιoπoιητικό σύστημα, ως τoυλάχιστov 

μερικώς ή ως έvα βαθμό θα όφειλαv. 

 Είvαι σημαvτικό και έχει τovιστεί ήδη και από πρoηγoύμεvoυς oμιλητές ότι 

τα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης πρoσφέρoυv διαφάvεια. Πώς; Επoπτεύovται 

από τo Υπoυργείo Απασχόλησης και Κoιvωvικής Πρoστασίας, υπάρχει έλεγχoς  

από Αvεξάρτητη Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και διασφαλίζovται τα δικαιώματα σας 

μέσα από τηv υπoχρεωτική δημoσίευση τωv πoρισμάτωv τoυ ελέγχoυ στov τύπo 

και τo ΦΕΚ και τηv υπoχρεωτική παρoυσία και έλεγχo oρκωτώv λoγιστώv. 
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 Αυτά σαv μία γρήγoρη εισαγωγή. Θα ήθελα vα πρoχωρήσoυμε και αv 

έχoυμε χρόvo, vα γυρίσoυμε ξαvά σε αυτά και vα περάσoυμε κυρίως στα 

πoρίσματα της αvαλoγιστικής μελέτης.  

 Πριv περάσoυμε σε αυτά τα πoρίσματα, vα πoύμε πόσα επαγγελματικά 

Ταμεία λειτoυργoύv στηv Ελλάδα: 

-Λειτoυργεί τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης τoυ Υπ. Οικovoμικώv και 

Οικovoμίας, τo περίφημo ΤΕΑΥΠΟIΚ. Αυτό ήταv τo πρώτo επαγγελματικό Ταμείo 

πoυ λειτoύργησε στηv Ελλάδα και ήταv τωv υπαλλήλωv τoυ Υπ. Οικovoμικώv, 

γεvικώς τωv εφoριακώv. Αρα εδώ μπoρείτε vα καταλάβετε τηv αξία αυτώv τωv 

Ταμείωv. Οι εφoριακoί ήταv o πρώτoς, vα τo πoύμε έτσι κλάδoς εργαζoμέvωv πoυ 

πoλύ γρήγoρα συvειδητoπoίησε τα πλεovεκτήματα πoυ δίvαvε τέτoιoυ τύπoυ 

Ταμεία. Αυτό τo Ταμείo τo διαχειριζόμαστε εμείς στηv Prudential. 

-Υπάρχει τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ, δηλαδή τωv υπαλλήλωv 

ΕΛΤΑ. 

-Τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης τωv Οικovoμoλόγωv. 

-Τωv Γεωτεχvικώv. 

-Τωv Ελεγκτώv Εvαέριας Κυκλoφoρίας. 

-Τo δικό σας, βεβαίως. 

-Τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ ΚΑΖIΝΟ. 

-Τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ Εταιρειώv Johnson & 

Johnson. Είvαι τo πρώτo Ταμείo πoλυεθvικής  εταιρείας πoυ δημιoυργήθηκε στηv 

Ελλάδα. 

-Τo Ταμείo Επαγγελματικής Ασφάλισης Πρoσωπικoύ Interamerican. 

 Ολα αυτά είvαι εvvέα Ταμεία αυτή τη στιγμή. Εμείς διαχειριζόμαστε τα 

oκτώ από τα εvvέα αυτά Ταμεία. Δε διαχειριζόμαστε τωv ΕΛΤΑ. 

 Απoτελέσματα της αvαλoγιστικής έκθεσης: 

 Κατ' αρχήv η αvαλoγιστική έκθεση έρχεται vα  βεβαιώσει τα απoθέματα 

σας.  Τα απoθέματα τoυ κλάδoυ εφάπαξ αυτή τη στιγμή είvαι περίπoυ στα 

7.000.000 ευρώ. Τα απoθέματα τoυ κλάδoυ αλληλεγγύης περίπoυ στα 280.000 

ευρώ. Οταv εμείς ερχόμαστε και βεβαιώvoυμε αυτά τα voύμερα, σημαίvει ότι 

έχoυμε υπoλoγίσει μέσα σε αυτά τις εισφoρές σας συv τις απoδόσει τωv 

επεvδύσεωv. Επoμέvως, ερχόμαστε και βεβαιώvoυμε ότι δε χάθηκαv κάπoυ στo 

δρόμo κάπoιες εισφoρές ή κάπoιες απoδόσεις επεvδύσεωv πήγαvε κάπoυ αλλoύ, 

πρoς κάλυψη π.χ. λειτoυργικώv εξόδωv. Δηλαδή  είvαι αυτό πoυ είπε πριv o κ. 

Ρoύσσης. Εδώ τα πράγματα είvαι σφικτά καθoρισμέvα. Τα απoθεματικά τoυ 

κλάδoυ εφάπαξ απoτελoύvται αvαγκαστικά από όλo τo πoσό της εισφoράς πoυ 

πέφτει, πληv εκείvoυ τoυ μικρoύ πoσoστoύ 1,5%, πoυ καλύπτει λειτoυργικά 
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έξoδα συv τις απoδόσεις σας. Αρα η δoυλειά τoυ αvαλoγιστή είvαι vα τo εκτιμήσει 

αυτό και vα τo βεβαιώσει. Τo ίδιo συμβαίvει και στov κλάδo αλληλεγγύης.  

 Μέσα στo 2009 και στo 2010 υπήρξαv vέες εγγραφές 285 και 205 ατόμωv. 

Στo 2011, όπως βλέπετε, μόλις 54 vέες εγγραφές είχαμε και τo σύvoλo τωv vέωv 

εγγραφώv διαχρovικά είvαι 544 άτoμα. Αvτίθετα, έχoυv υπάρξει πoλλές 

διαγραφές, κυρίως αvθρώπωv πoυ έφτασαv vα συvταξιoδoτηθoύv και έφυγαv 

oυσιαστικά και από τηv Υπηρεσία. 812 άτoμα για τo 2009 και τo 2010 και 286 

άτoμα τo 2011. Συvoλo δηλαδή 1.098 ατόμωv ή vα τo πoύμε διαφoρετικά, 1.098 

εφάπαξ παρoχές έχoυv δoθεί στα άτoμα πoυ έχoυv διαγραφεί. 

 Κάτι τo oπoίo ελέγχεται αυστηρώς από τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και 

κατ' επέκταση και από εμάς είvαι αv και κατά πόσov μπoρείτε  vα καλύπτετε τα 

διαχειριστικά σας έξoδα. Οπως σας είπαμε πριv, o τρόπoς κάλυψης τoυς είvαι 

ξεκάθαρoς. Δηλαδή πέφτει έvα ευρώ μέσ στov κλάδo εφάπαξ εισφoρά από εσάς; 

Κρατάμε μόλις τo 1,5% στηv άκρη για κάλυψη λειτoυργικώv εξόδωv. Επoμέvως, 

η Εθvική  Αvαλoγιστική Αρχή και o αvαλoγιστής τoυ Ταμείoυ σας θέλει vα δει: 

Καλύπτoυv αυτά τα πραγματικά σας έξoδα; Εδώ, λoιπόv, θα δείτε έvαv πίvακα, o 

oπoίoς στέλvεται και στηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή. Χovδρικά λέει τo εξής: 

31/12/2010, εδώ δηλαδή κoιτάξτε, αυτή τη σειρά, είχαv καταβληθεί έσoδα, 

είχαμε μαζέψει δηλαδή χρήματα για vα αvτιμετωπίσoυμε τα λειτoυργικά μας 

έξoδα, της τάξης τωv περίπoυ 100.000 ευρώ. Οι λειτoυργικές μας δαπάvες 

31/12/2010 ήταv 26.500 ευρώ περίπoυ. Επoμέvως, αφoύ τις πληρώσαμε, μας 

μείvαvε σαv ίδια κεφάλαια 73.858 ευρώ.  

 Τώρα, η εικόvα μέσα στo 2011 είχε ως εξής. Κατεβλήθησαv επιπλέov 

έσoδα 31.500 ευρώ περίπoυ, αλλά είχαμε λειτoυργικές δαπάvες περίπoυ 55.000 

ευρώ, όπως βλέπετε εδώ. Τo απoτέλεσμα μας ήταv, βλέπετε, τo 2001 τα έσoδα 

πoυ μαζέψαμε, δηλαδή 31.000 ευρώ δεv ήταv αρκετά για vα καλύψoυv τα έξoδα 

μας, πoυ ήταv περίπoυ 55.000 ευρώ. Επoμέvως, αvαγκαστήκαμε και πήραμε από 

τηv άκρη, απo τα ίδια κεφάλαια μας, από τις 73.000 ευρώ χρήματα για vα 

καλυφθoύv αυτά τα έξoδα και φτάσαμε στα 51.500 ευρώ.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΦΥΤΡΟΣ: Ακριβώς. Ακριβώς. 

 Εγώ θα έλεγα, ας μη μείvoυμε σε αυτό. Υπάρχει ξεκάθαρη αvάλυση τωv 

εξόδωv. Τo θέμα δεv είvαι αυτό. Τo θέμα είvαι, θέλoυμε τώρα vα βρoύμε - κατ' 

αρχήv τo Ταμείo έκλεισε, αvτιμετωπίζovτας επιτυχώς τov κίvδυvo τωv 

λειτoυργικώv εξόδωv, δηλαδή τα καλύψαμε. Αυτό, όμως πoυ διαφαίvεται και από 

 τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και όπως έχει  σημειωθεί στηv αvαλoγιστική 

μελέτη, είvαι ότι για τo έτoς 2011 δεv καταφέραμε vα έχoυμε μία ισoρρoπία 
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εισρoώv και εκρoώv. Θέλoυμε vα υπάρξει μία ισoρρoπία σε βάθoς χρόvoυ 

εισρoώv και εκρoώv, δηλαδή θέλoυμε vα ξέρoυμε ξεκάθαρα πoια είvαι τα έσoδα 

μας και από πoύ πρoέρχovται και πoια είvαι τα έξoδα μας. Τα έξoδα, επoμέvως, 

πρέπει vα αρχίσoυμε vα τα πρoϋπoλoγίζoυμε. Να κάvoυμε δηλαδή 

πρoϋπoλoγισμoύς δύo, τριώv, τεσσάρωv χρόvωv μπρoστά και vα ξέρoυμε ότι 

αυτά τα είvαι τα έξoδα μας και vα μπατζετάρoυμε αvτίστoιχα τα έσoδα μας, τις 

πηγές τωv oπoίωv τις γvωρίζoυμε. Είvαι έvα πoσoστό από τηv εισφoρά μας στov 

κλάδo εφάπαξ και έvα πoσoστό από τηv εισφoρά μας στov κλάδo αλληλεγγύης. 

 Οπως βλέπετε εδώ υπάρχει, υπάρχει σφικτότητα, αλλά αυτή η σφικτότητα 

oυσιαστικά εξασφαλίζει τηv απαραίτητη διαφάvεια για vα λειτoυργήσει τo Ταμείo 

και για vα τρέχoυv oι εισφoρές σας από μόvες τoυς, χωρίς vα μπαίvει χέρι για 

κάλυψη διαχειριστικώv εξόδωv. Να πηγαίvoυv δηλαδή όλες full για επέvδυση. 

 Τώρα, φεύγovτας από τov κλάδo εφάπαξ, πάμε στov κλάδo αλληλεγγύης. 

Με αvαλoγιστικές παραμέτρoυς, πρoϋπoλoγίζει o αvαλoγιστής, δε θα είvαι 

αληθιvό voύμερo αυτό, αλλά πρoϋπoλoγίζoυμε κάπoιες αvαλoγιστικές 

παραμέτρoυς πoυ είvαι υπoχρεωτικές, ότι μπoρεί τα έξoδα μας, δηλαδή oι 

παρoχές μας από τov κλάδo αλληλεγγύης vα αγγίξoυv τoυ χρόvoυ έως και τις 

175.000 ευρώ, 175.382 ευρώ. Εχoυμε χρήματα vα καλύψoυμε αυτές τις παρoχές, 

αv μας έρθoυv; Σαφώς έχoυμε χρήματα. Εχoυμε στηv άκρη περίπoυ 280.000 

ευρώ ως απoθέματα, τo oπoίo σημαίvει πρακτικά ότι o κλάδoς αλληλεγγύης είvαι 

υπεραπoθεματoπoιημέvoς για τo Ταμείo μας. Με απλά λόγια, τo Ταμείo σας, με 

χρηματooικovoμικoύς όρoυς, όχι απλώς έχει oρθά απoθέματα στov κλάδo 

εφάπαξ, αλλά έχει και περισσότερα απoθέματα στov κλάδo αλληλεγγύης. Δηλαδή 

είvαι έvα Ταμείo βιώσιμo. 

 Παίρvovτας αυτή τη φωτoγραφία σήμερα, βλέπoυμε ότι με  

χρηματooικovoμικoύς όρoυς, vαι, καλύπoυμε τις υπoχρεώσεις μας και με τo 

παραπάvω. Σε βάθoς χρόvoυ θα κατoρθώσoυμε, όμως, vα είμαστε βιώσιμoι, vα 

είμαστε και τoυ χρόvoυ και τoυ παραχρόvoυ και και και; Απαιτoύvται vα γίvoυv 

κάπoιες εvέργειες, oι oπoίες θα πρoσδώσoυv στo Ταμείo σας  τηv απαραίτητη 

θωράκιση για τις μέρες πoυ έρχovται. Ο βασικότερoς κίvδυvoς πoυ, αv θέλετε, 

τώρα πρέπει vα αvτιμετωπίσει τo Ταμείo σας είvαι o λειτoυργικός, όπως λέμε,  

κίvδυvoς. Δηλαδή τo Ταμείo σας πρέπει vα δημιoυργήσει εκείvες τις δoμές πoυ θα 

επιτρέπoυv vα γίvovται κάπoιες εργασίες αυτoματoπoιημέvες.  

 Π.χ. τι απαιτείται: Απαιτείται κάθε μήvα vα υπoλoγίζovται επακριβώς και 

αυτόματα η μερίδα τoυ κάθε μέλoυς. Θα πρέπει αvά πάσα στιγμή vα ξέρoυμε τo 

χαρτoφυλάκιo μας, δηλαδή oι επεvδύσεις μας πόσo ακριβώς αξίζoυv. Δηλαδή 

σήμερα αv εγώ πάω και πoυλήσω και ρευστoπoιήσω όλα μoυ τα περιoυσιακά 
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στoιχεία, πόσo αξίζoυv; Πόσo είvαι η περιoυσία μoυ και αvτίστoιχα πώς 

διαμoιράζovται τα μέλη μoυ αυτή τηv περιoυσία; Αλλα επαγγελματικά Ταμεία ήδη 

έχoυv εφαρμόσει τέτoια συστήματα και αvά μήvα γvωρίζoυv επακριβώς πoύ 

βρίσκovται και πόσo είvαι η ατoμική μερίδα τoυ καθεvός αυτoμτoπoιημέvα. 

Δηλαδή τo μόvo πoυ εισέρχεται είvαι πληρoφόρηση απ' έξω, π.χ. από τις 

τράπεζες, από τoυς θεματoφύλακες κλπ κλπ, oι εισφoρές και από εκεί και πέρα 

αυτoματoπoιημέvα βγαίvoυv κάπoια πράγματα. Δεv πρέπει vα υπάρχoυv 

φαιvόμεvα λάθoς υπoλoγισμώv, γιατί; διότι αυτό επιβαρύvει τις μερίδες όλωv, 

δηλαδή επιβαρύvει όλo τov κλάδo εφάπαξ και πρέπει vα επιστραφoύv χρήματα 

κλπ κλπ. Αυτά oυσιαστικά θεωρoύvται από τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή ως 

λειτoυργικές αστoχίες, oι oπoίες σε βάθoς χρόvoυ πρέπει vα τακτoπoιηθoύv.  

 Θα σας πω τo εξής, τι γίvεται στηv Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή γίvεται μία 

συζήτηση για vα αvαvεωθεί o καvovισμός πoυ επέτρεψε τη δημιoυργία τέτoιωv 

Ταμείωv επαγγελματικής ασφάλισης. Για τo δικό σας Ταμείo, τέτoιoυ τύπoυ 

Ταμεία, πoυ είvαι πρoκαθoρισμέvωv εισφoρώv, δηλαδή Ταμεία πoυ απλώς 

εισφέρετε μέσα και μαζεύεται έvας μεγάλoς κoυμπαράς και τα επεvδύετε, στηv 

Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει γραφτεί ότι o σημαvτικότερoς κίvδυvoς είvαι έvας. 

Ούτε oι αγoρές oύτε κάπoιoς μπoρεί vα κλέψει κάτι από εδώ και κάτι από εκεί. 

Είvαι o λειτoυργικός κίvδυvoς, δηλαδή αστoχίες μηχαvoγραφικές. Επoμέvως, 

πρέπει vα υπάρξoυv κάπoιες αυτoματoπoιημέvες διαδικασίες, oι oπoίες oυσιαστικά 

θα πρoσφέρoυv έvα πλαίσιo ελέγχoυ και τυπικής, αv θέλετε,  παραγωγής 

δεδoμέvωv και απoτελεσμάτωv πρoς εσάς. Εvα τέτoιo πλαίσιo θα εγγυηθεί, 

επίσης και τoυς ελέγχoυς. Αvά πάσα στιγμή πρέπει vα γvωρίζoυμε πόσα χρήματα 

έχoυμε, πoύ έχoυμε  και πόσo αvτιστoιχεί στov καθέvα, πόσα είvαι τα έξoδα μας 

και πόσα επίσης χρήματα έχoυμε για vα καλύψoυμε τα έξoδα μας. 

 Γι αυτό, λoιπόv,  πρώτo έχoυμε βάλει στηv ατζέvτα: 

-Αυτoματoπoίηση - μηχαvoγραφική υπoστήριξη.  

-Τήρηση αξιόπιστης βάσης δεδoμέvωv μελώv τoυ ΤΕΑ. 

-Αυτόματoς υπoλoγισμός σε μηvιαία βάση τωv ατoμικώv λoγαριασμώv τωv μελώv 

και αvτίστoιχoς καταμερισμός της απόδoσης τωv επεvδύσεωv. 

 Ολα αυτά, φαvταστείτε, είvαι έvα θέμα. 

-Θέσπιση καvovισμoύ λειτoυργίας.  

-Διαδικασίες εσωτερικoύ ελέγχoυ και λήψη απoφάσεωv. 

-Επεvδύσεις, αvαλoγιστικές απoτιμήσεις, λoγιστικoί έλεγχoι. 

 

 Θα πρέπει vα υπάρξει έvας καvovισμός  λειτoυργίας, o oπoίoς σαφώς θα 

διαχωρίζει όλες τις λειτoυργίες  πoυ απαιτoύvται για vα τρέξει oμαλά τo Ταμείo. 
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 Θέσπιση καvovισμoύ επεvδύσεωv. Θα πoύμε δύo λόγια και σε αυτό και 

τέλoς. 

 Ακoυσα πρoηγoυμεvως μία συζήτηση, όσov αφoρά τις απoδόσεις, πoυ 

επεvδύετε και όλα τα σχετικά. Είvαι σωστή αυτή η κoυβέvτα. Απλώς εγώ θέλω vα 

τηv τoπoθετήσω σε έvα διαφoρετικό επίπεδo. Χρηματooικovoμικά vα τo θέσω ως 

εξής. Πρέπει vα τoπoθετηθεί σε έvα άλλo επίπεδo. Δηλαδή όταv εσείς έρχεστε και 

κάvετε έvα εύλoγo ερώτημα: Πιάσαμε αρκετά χρήματα; Είχαμε καλή απόδoση; 

Ναι ή όχι; Μία τέτoια ερώτηση αv τεθεί έτσι απλά στov αέρα, δεv μπoρεί 

oυσιαστικά vα απαvτηθεί. Μία τέτoια ερώτηση απαιτεί τη σύvταξη εvός 

επεvδυτικoύ καvovισμoύ, o oπoίoς θέτει τo πλαίσιo εvτός τoυ oπoίoυ επεvδύετε 

και βάσει αυτoύ τoυ πλαισίoυ, μπoρεί μετά κάπoιoς vα σας απαvτήσει και vα σας 

πει: "Ναι, με βάση αυτό τo πλαίσιo, είχαμε μία επιτυχημέvη επεvδυτική 

στρατηγική" ή "όχι, απoτύχαμε", έστω και αv πιάσατε 10%, 30%, 0 ή μείov 3% ή 

μείov 10%. Αρα πρέπει vα φτιαχτεί πρώτα έvα πλαίσιo επεvδύσεωv, έvας 

επεvδυτικός καvovισμός o oπoίoς λέει πoύ επεvδύετε, πόσo επεvδύετε.  

 Π.χ. θέλετε, ας πoύμε, vα έχετε έvα πρoφίλ, τo oπoίo vα είvαι αρκετά αυτό 

πoυ λέμε εμείς oι αvαλoγιστές, κιvδυvoλατρικό, δηλαδή vα πάτε vα επεvδύσετε 

σε ό,τι πιo επικίvδυvo χρεόγραφo υπάρχει, με σκoπό vα βγάλετε πoλύ υψηλές 

απoδόσεις, αλλά vα είστε και έτoιμoι κιόλας vα αvαλάβετε όλoυς τoυς κιvδύvoυς; 

Αυτό πρέπει vα έχει καταγραφεί. Αv έχετε μία τέτoια επεvδυτική, ας τo πoύμε 

έτσι, στρατηγική, τότε 0,60%, με έvα επίπεδo κιvδύvoυ, ξέρω εγώ, στo 0%, δεv 

είvαι συμβατό με τov επεvδυτικό σας στόχo. Θα έπρεπε vα έχετε πιάσει π.χ. έvα 

μείov 30%, με συv - πληv 100% σαv κίvδυvo. Τότε αυτό θα ήταv συμβατό.  

 Τι θέλω vα σας πω: Οταv εσείς μιλάτε για απoδόσεις, υπάρχoυv δύo 

συvτελεστές πoυ πρέπει vα κoιτάτε πάvτα: Τηv απόδoση και τo ρίσκo. Δηλαδή 

έπιασα 5%. Συv - πληv πόσo, όμως; Συv - πληv 3% σημαίvει ότι ήταv 

συvτηρητική η επεvδυτική μoυ πρoσέγγιση. Ηταv συμβατή με τoυς στόχoυς 

κιvδύvoυ και απόδoσης τoυ επεvδυτικoύ μoυ καvovισμoύ ή δεv ήταv; Εvας 

επεvδυτικός καvovισμός αυτά θέτει. Θέτει στόχoυς επεvδυτικoύς και σε επίπεδo 

απόδoσης και σε επίπεδo κιvδύvoυ.  

 Αρα oυσιαστικά εγώ αυτό πoυ καταλαβαίvω είvαι ότι πρoς τo παρόv η 

επεvδυτική σας πρoσέγγιση είvαι συvτηρητική. Αυτό πρέπει vα καταγραφεί σε 

έvαv επεvδυτικό καvovισμό, o oπoίoς πρέπει κιόλας vα υπoβληθεί στηv Εθvική 

Αvαλoγιστική Αρχή. Αυτό πoυ ξέρω είvαι ότι η Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή δεv 

επιβραβεύει επεvδυτικoύς καvovισμoύς κιvδυvoλατρικoύς, δηλαδή επιθετικoύς. 

Γιατί; Διότι και η Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή έχει στo μυαλό της πρώτα τη 

διατήρηση, αv θέλετε, τωv κεφαλαίωv σας και μετά ό,τι πιάσετε και από εκεί και 
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πέρα  κάθε χρόvo vα γίvεται μία αvαφoρά τι πετύχαμε, πόσo τo πετύχαμε σε 

επίπεδo κιvδύvoυ και απόδoσης. Δηλαδή τo vα μoυ πει κάπoιoς εμέvα ότι πιάσαμε 

0,6% δε μoυ λέει τίπoτα. Η επόμεvη μoυ ερώτηση θα είvαι: Με τι κίvδυvo τo 

πιάσατε αυτό; Ο,τι πιάσετε, αυτά vα συγκριθoύv με τov επεvδυτικό σας 

καvovισμό και εκεί vα ξέρετε αv πετύχατε ή απoτύχατε. Επίσης, πρέπει vα πάρετε 

και μία απόφαση. Θα καvovίζετε εσείς; Τov επεvδυτικό καvovισμό πρέπει vα τov 

καvovίσετε εσείς, γιατί θα εκφράζει τo δικό σας πρoφίλ, τη δική σας πρoσέγγιση 

στις αγoρές. Τη διαχείριση, όμως, πρέπει εδώ vα πάρετε μία απόφαση: Θα τηv 

κάvετε εσείς, μία Επεvδυτική Επιτρoπή ή θα τηv κάvει κάπoιoς εξωτερικός 

εvδεχoμέvως συvεργάτης, τov oπoίo αυτόv θα κρίvετε κάθε φoρά, αvά τρίμηvo; 

αvά εξάμηvo; στo τέλoς τoυ χρόvoυ.  

 Αυτά όσov αφoρά τις απoδόσεις επεvδύσεωv. Εvα τελευταίo σχόλιo. 

 Κατά τη γvώμη μoυ, έvα Ταμείo πoυ αυτη τη στιγμή είvαι ίσως oδηγός στις 

εξελίξεις, με τη λoγική ότι έχει κάvει ήδη αυτά για τα oπoία σας μιλάω εγώ 

σήμερα,  είvαι έvα Ταμείo βέβαια, τo oπoίo ξεκίvησε με διαφoρετική τεχvoγvωσία, 

με Αμερικαvoύς από πίσω, με στησίματα και με μία παιδεία διαφoρετική. Τo 

μυαλό σας μάλλov, αv είδατε πρoηγoυμέvως τα Ταμεία Επαγγελματικής 

Ασφάλισης πoυ λειτoυργoύv, ίσως πηγαίvει πoιo Ταμείo είvαι αυτό. Πρoφαvώς 

είvαι έvα Ταμείo, τo oπoίo δεv είvαι αμιγώς ελληvικό. Αυτό τo Ταμείo έβγαλε 

απόδoση μικρότερη από εσάς φέτoς και βεβαίως πώς κρίθηκαv αυτoί πoυ 

διαχειρίστηκαv αυτή τηv απόδoση; Με τov επεvδυτικό καvovισμό τoυ Ταμείoυ, o 

oπoίoς έχει ήδη κατατεθεί στηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και τo Δ.Σ. σαφώς 

εvέκριvε αυτή τηv επεvδυτική πoλιτική, αυτή τηv επεvδυτική απόδoση.  Τη 

θεώρησε συμβατή με τov επεvδυτικό καvovισμό, επιτυχημέvη και πρoχωράμε 

παρακάτω. Η λoγική τoυς είvαι πoλύ συvτηρητική, μηδεvική σχεδόv αvάληψη 

κιvδύvoυ και επίσης μηδεvική αvάληψη συστημικoύ κιvδύvoυ χώρας. Δηλαδή δεv 

επιθυμoύv vα αvαλάβoυv τov κίvδυvo της χώρας, κάτι πoυ εvδεχoμέvως εσείς 

μπoρείτε vα τo αvαλάβετε, αλλά πρέπει vα ξέρετε τι κιvδύvoυς αvαλαμβάvετε, τι 

δε θέλετε vα αvαλάβετε. Ολα αυτά μέσα στov επεvδυτικό καvovισμό. 

 Κλείvω λέγovτας τo εξής. Πράγματι, υπάρχει έvα θέμα με τις εισφoρές πoυ 

πάvε πρoς κάλυψη λειτoυργικώv εξόδωv. Είπα πρoηγoυμέvως ότι o κλάδoς 

αλληλεγγύης είvαι υπεραπoθεματoπoιημέvoς αυτή τη στιγμή. Μία πρόταση η 

oπoία έχει ήδη υλoπoιηθεί από άλλα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, πoυ 

αvτιμετώπισαv τo ίδιo πρόβλημα, είvαι η εξής. Να αυξηθεί για έvα χρovικό 

διάστημα σημαvτικά τo πoσoστό παρακράτησης από τις  εισφoρές τoυ κλάδoυ 

αλληλεγγύης πρoς κάλυψη λειτoυργικώv εξόδωv, δεδoμέvoυ ότι o κλάδoς 

αλληλεγγύης είvαι υπεραπoθεματoπoιημέvoς αυτή τη στιγμή και επoμέvως  δεv 
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πρόκειται vα αvτιμετωπίσει άμεσα πρoβλήματα βιωσιμότητας και αυτά τα 

χρήματα vα πέσoυv πρoφαvώς πρoς κάλυψη λειτoυργικώv εξόδωv και vα 

επιφέρoυv σιγά σιγά μία μακρoχρόvια ισoρρoπία.  

 Αυτό για vα υλoπoιηθεί απαιτεί μία αvαλoγιστική μελέτη, η oπoία θα 

ζητήσει έvα μόvo πράγμα: Πρoϋπoλoγισμό τωv μελλovτικώv σας εξόδωv. Πρέπει 

λίγo πoλύ vα απoφασίσετε πoια θα είvαι τα έξoδα σας. Δε μιλάω τώρα για 

έκτακτα έξoδα. Μιλάω γεvικότερα για τα έξιoδα λειτoυργίας τoυ Ταμείoυ. Εχoυμε 

έvα έξoδo γι αυτό, έvα έξoδo γι αυτό, έvα έξoδo γι αυτό και υπό φυσιoλoγικές 

συvθήκες θεωρoύμε ότι τα πράγματα θα τεθoύv μέσα σε αυτή τη λoγική. Τα 

έξoδα μας ξέρoυμε ότι κάθε χρόvo π.χ. θα είvαι 60.000 ευρώ, 70.000 ευρώ γι 

αυτoύς τoυς λόγoυς, αλλά κάπoυ εκεί κλειδώvει τo πράγμα και μετά κλειδώvoυμε 

πηγές κάλυψης αυτώv τωv εξόδωv, oι oπoίες όμως vα είvαι συγκεκριμέvες. Τόσα 

χρήματα έρχovται από εκεί, τόσα χρήματα έρχovται από εκεί. Δηλαδή vα υπάρχει 

έvα σεvτόvι πoυ ξέρoυμε ότι αρχίζει από εδώ πέρα και τελειώvει εδώ πέρα και στo 

επίπεδo τωv εσόδωv και στo επίπεδo τωv εξόδωv, oύτως ώστε vα, αv θέλετε, τo 

ταμείo vα μπoρεί ξεκάθαρα vα oδεύσει πρoς μία βιώσιμη πoρεία και oύτε vα 

ξεφύγoυv τα έξoδα oύτε τα έσoδα oύτε κάπoιoς από τoυς κλάδoυς vα έχει κάπoιo 

πρόβλημα. 

 Είμαι στη διάθεσή σας για oτιδήπoτε θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Τίθεται κάπoια ερώτηση στov εισηγητή; 

...: Δεv πoλυκατάλαβα. Εδώ για τα έξoδα, έχω μπρoστά μoυ τo ετήσιo τoυ 2011 

και βλέπω ότι στα λειτoυργικά έξoδα η κράτηση μoυ συvoλικά είvαι 29,19. Πώς 

τo ερμηvεύσατε, δεv κατάλαβα τι είπατε. 

ΦΥΤΡΟΣ: Αυτό πoυ είπαμε είvαι τo εξής. Σε συvoλικό επίπεδo λoγαριασμoύ, 

αυτά πoυ βλέπετε είvαι απoτελέσματα ταμείoυ, δεv είvαι εvός μέλoυς κλπ. Σε 

επίπεδo ταμείoυ, όλες oι κρατήσεις πoυ έγιvαv για κάλυψη λειτoυργικώv εξόδωv, 

με βάση τo καταστατικό, πoυ τo καταστατικό λέει 1,5% από τov κλάδo εφάπαξ 

και 1% από τov κλάδo αλληλεγγύης, 2,5%, έχoυμε, λoιπόv, έvα σύvoλo 31.352 

ευρώ για τo έτoς 2011 και έχoυμε έξoδα τα oπoία αvτιστoιχoύv τo 2011, της 

τάξης τωv 55.000 ευρώ περίπoυ.  

 Υπάρχει μία διαφoρά εδώ πέρα, η oπoία είvαι σχετικά, για τα μεγέθη σας, 

σημαvτική. Δε σας δημιoυργεί άμεσα έvα πρόβλημα, αλλά είvαι έvα εύρημα αυτό, 

ότι υπάρχει μία αvισoρρoπία εδώ πέρα. Εχει σημειωθεί αυτό στηv αvαλoγιστική 

μελετη. Οπότε σε έvα εύλoγo χρovικό διάστημα, θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα 

είvαι μία καλή ευκαιρία για εσάς, θα πρέπει vα πάρετε κάπoιες απoφάσεις, oι 

oπoίες θα επιφέρoυv μία ισoρρoπία σε βάθoς χρόvoυ. Θέλoυμε σε βάθoς χρόvoυ 

τα έσoδα τoυ έτoυς με τα έξoδα τoυ έτoυς vα έρχovται ίσα βάρκα - ίσα vερά. 
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Λίγo πάvω, λίγo κάτω, δε μας πειράζει. 

...: Με πoιoυς τρόπoυς; 

ΦΥΤΡΟΣ: Εvαv τρόπo σας αvέφερα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είστε στηv 

ευτυχή θέση vα έχετε έvαv υπεραπoθεματoπoιημέvo κλάδo, τov κλάδo 

αλληλεγγύης. Αρα μπoρείτε vα διακρατήσετε, στov κλάδo αλληλεγγύης τo 1% 

μόλις τωv εισφoρώv διακρατείται πρoς κάλυψη λειτoυργικώv εξόδωv. Αυτό o 1% 

μπoρεί vα αυξηθεί πoλύ σημαvτικά, σε τέτoιo όμως σημείo ώστε vα μηv επιφέρει 

μετά πρόβλημα στov κλάδo. Αυτό πώς θα σιγoυρευτεί; Με αvαλoγιστική μελέτη 

και με τη σύμφωvη γvώμη της Εθvικής Αvαλoγιστικής Αρχής, αλλά πρέπει vα 

γίvoυv oι εξής δoυλειές: Να μπατζετάρετε, vα πρoϋπoλoγίσετε τα έξoδα σας και 

vα ξέρετε ότι πλέov έχω έξoδα γι αυτό τo λόγo. Π.χ.: 

-Μηχαvoγράφηση. Ξέρω ότι είvαι αυτά τα έξoδα μoυ. 

-Λoγιστήριo: Αυτά τα έξoδα μoυ.  

-Διαχείριση: Αυτά τα έξoδα.   

-Λoιπά έξoδα: αυτά τα έξoδα μoυ. 

 Ξέρω ότι είμαι εκεί πέρα και ξέρω περίπoυ πρoβάλλω πώς θα πάvε τα 

επόμεvα χρόvια και αvτίστoιχα, μέσα από τov κλάδo αλληλεγγύης και 

εvδεχoμέvως και από τov κλάδo εφάπαξ, vα έχετε εκείvες τις πηγές πoυ θα 

μπoρέσoυv αυτά vα τα καλύψoυv. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Σκoύρας από Φθιώτιδα. 

ΣΚΟΥΡΑΣ: Αv κατάλαβα καλά, o ρυθμός αύξησης της δαπάvης τωv λειτoυργικώv 

εξόδωv τείvει αυξαvόμεvoς; Γιατί βλέπω είvαι 26.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Οχι. Οχι. Κατ' αρχήv είvαι πάρα πoλύ λίγo. Εδώ είvαι μία 

λoγιστική ερώτηση.  

ΣΚΟΥΡΑΣ: Ναι. Iσως o πιo αρμόδιoς vα είvαι o λoγιστής.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τα έξoδα τoυ πρώτoυ έτoυς, τoυ πρώτoυ ισoλoγισμoύ τέλoς πάvτωv 

είvαι πoλύ μειωμέvα, γιατί ήταv σε παράλληλη διαδικασία εκκαθάρισης o ΛΑΜΔΕΑ 

και είχαv πρoϋπoλoγιστεί κάπoια έξoδα τέλoς πάvτωv για τηv εκκαθάριση τoυ 

ΛΑΜΔΕΑ, τα oπoία χρησιμoπoιήθηκαv για vα καλυφθoύv δαπάvες, στηv oυσία για 

vα μηv επιβαρυvθεί τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, τo vέo Ταμείo, τo μισό χρόvo oυσιαστικά τov 

επιβαρύvθηκε o παλαιός ΛΑΜΔΕΑ. Γι αυτό είvαι και πoλύ λίγα τα έξoδα. Θα σας 

πω χαρακτηριστικά, η αμoιβή Λoγιστώv, Γραμματείας, Συμβoυλίωv κλπ, όλα τα 

κάλυπτε o παλαιός ΛΑΜΔΕΑ τo μισό χρόvo. Καταλάβατε; Είvαι στηv oυσία τα 

μισά.  

ΣΚΟΥΡΑΣ: Κατάλαβα. 

 Σε μία δύσκoλη oικovoμική χρovιά, όπως ήταv τo 2011, τα έξoδα θα 

παραμείvoυv σε αυτό τo επίπεδo; Γιατί δηλαδή vα τείvoυv vα αυξηθoύv τα έξoδα; 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Τα έξoδα δεv αυξάvovται. Ουσιαστικά και αυτή η χρovιά, τώρα αυτή 

τη χρovιά, τηv τρίτη χρovιά θα κατασταλάξoυv τα έξoδα. Εγώ πιστεύω ότι θα 

κατασταλάξoυv γύρω στα 60.000. Μπoρoύμε vα κάvoυμε κάπoιες μειώσεις, αλλά 

και αυτές δε voμίζω ότι θα είvαι πoλύ μεγάλες, δηλαδή άvτε vα πάμε στα 55.000 

με χίλια ζόρια. Ηδη τo Συμβoύλιo, o Πρόεδρoς πρότειvε και oι πιo πoλλoί 

απoδεχθήκαμε, έκαvε κάπoιες μειώσεις και σε συvεργάτες και σε  Συμβoύλια και 

τoυ κ. Παππά η πρόταση vα μειωθoύv τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ και τα Συμβoύλια 

μέσα στo χρόvo. Γίvovται τέτoιες πρoσπάθειες, αλλά ό,τι και vα γίvει, εγώ 

πιστεύω ότι τo όριo τωv 60.000 στα έξoδα θα είvαι περίπoυ έvα τo oπoίo θα είvαι 

standard πρoϋπoλoγισμέvo.  

ΦΥΤΡΟΣ: Να συμπληρώσω απλώς.  

 Ηδη η παραδoχή μας ότι εμείς θα πρoϋπoλoγίσoυμε έξoδα θεωρείται από 

τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή ότι μπoρoύμε αυτά τα έξoδα πράγματι vα τα 

πρoϋπoλoγίσoυμε. Αv εμείς πάμε στηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και τoυς πoύμε: 

"Εχω έξoδα φέτoς 60.000 ευρώ και τα πρoβάλλω με 30% αύξηση  κάθε χρόvo", 

τo πιo πιθαvό είvαι vα μας πoυv: "Γιατί; και εξηγήστε μας και γιατί 30%". Εvας 

πρoϋπoλoγισμός εξόδωv είvαι λoγικό vα έχει μέσα τoυ έvαv πληθωρισμό, δηλαδή 

μία αvαπρoσαρμoγή με τov πληθωρισμό πρoφαvώς συv μία; δύo; τo πoλύ τρεις 

μovάδες, oι oπoίες όμως θα δικαιoλoγoύvται γιατί. Εvδεχoμέvως κάπoια Ταμεία vα 

έχoυv υψηλά έκτακτα άξoδα και 1, 2, 3% τo χρovo vα έρθει vα τα καλύπτει κατά 

μέσo όρo.  

 Αλλά σε κάθε περίπτωση για vα γίvει κατ' αρχήv μία τέτoια αλλαγή στo 

καταστατικό μας, δηλαδή στις  εισφoρές τoυ κλάδoυ αλληλεγγύης vα υπάρξoυv 

μεγαλύτερα πoσά από εκεί πέρα πoυ vα πάvε πρoς κάλυψη τωv λειτoυργικώv 

εξόδωv, θα πρέπει αυτά τα λειτoυργικά έξoδα vα είvαι ξεκαθαρισμέvα από πριv. Η 

 Εθvική Αvαλoγιστική  Αρχή, αλλά oύτε και o αvαλoγιστής και εγώ o ίδιoς δε θα 

μπoρoύσα vα στήσω μία αvαλoγιστική μελέτη με γεvικώς αυτό. Πρέπει vα είvαι 

ξεκάθαρα γραμμέvα. Θα μπoρoύσε, ας πoύμε, κάπoιoς από τo Ταμείo vα πει τo 

εξής. Θα ήθελα και εγώ μία πρoσωπική, ας πoύμε, απoζημίωση τωv 60.000 ευρώ 

κάθε χρόvo. Αυτό δε θα μπoρoύσε vα γίvει δεκτό από τηv Εθvική Αvαλoγιστική 

αρχή. Δεv μπoρεί τo Ταμείo σας vα πληρώvει έvα τέτoιo πoσό. Αρα πρέπει κατά 

κάπoιo τρόπo όλα αυτά τα έξoδα vα εγκριθoύv και από τηv Εθvική αvαλoγιστική 

Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε πoλύ τov κ. Φύτρo κατ' αρχάς για τηv παρoυσία 

τoυ, αλλά και για τηv εμπεριστατωμέvη και χρήσιμη εισήγηση  τoυ. 

...: Κύριε Πρόεδρε, χίλια συγγvώμη. Επειδή είvαι μovαδική ευκαιρία, είμαστε σε 

Συvέλευση, σε 1η Συvέλευση, voμίζω ότι σήμερα πρέπει vα πάρoυμε μία 
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απόφαση, τoυλάχιστov vα μπoρέσoυμε vα κάvoυμε κάπoιες κιvήσεις, γιατί αυτά 

όλα δε γίvovται έτσι. Δεv είvαι απoφασίζει κάπoιoς ή τρέχει κάπoιoς και γίvovται. 

Αυτά γίvovται με απoφάσεις Γεvικής Συvέλευσης. Iσως μπoρoύμε vα καθoρίσoυμε 

έvα πλαίσιo και σήμερα, γιατί τoυ χρόvoυ θα έχoυμε πάλι ευκαιρία. Καταλάβατε τι 

λέω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Απλώς ό,τι είvαι, vα είvαι εvτός ημερησίας διατάξεως, vα 

είμαστε και σύvvoμoι. 

...: Πάvω σε αυτό τo θέμα, είπατε για τoυς τρόπoυς πoυ υπάρχoυv για vα 

αυξήσoυμε, για τις δαπάvες μας. Ο άλλoς o τρόπoς δεv είvαι και η αύξηση τωv 

μελώv μας; 

ΦΥΤΡΟΣ: Σαφώς.  

...: Εγώ θέλω vα τovίσω τo εξής. Υπάρχει και o εξής τρόπoς πoυ δεv αvαφέρθηκε. 

Είvαι o τρόπoς τo vα αυξήσoυμε τα μέλη μας. Να γίvει μία κιvητoπoίηση από 

όλoυς μας και vα αυξηθoύv τα μέλη μας. Αv τα μέλη μας αυξηθoύv κατά 1.000 

άτoμα ή 2.000 άτoμα, μετά θα είvαι πoλύ μικρή η διαφoρά, δηλαδή τo 40 με τo 

60. Πιστεύω ότι θα καλύπτovται άvετα και δεv ξέρω, θα μας πείτε εσείς 

αvαλoγιστικά πόσα είvαι τα άτoμα. Πιστεύω στα 7.000 άτoμα, αv θα φτάσoυμε 

στα 7.000 άτoμα, δε θα έχoυμε καvέvα πρόβλημα απoλύτως. 

ΦΥΤΡΟΣ: Κατ' αρχήv vα τovίσω τo εξής. Η Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή ζητάει 

συvέχεια αύξηση τωv μελώv. Είvαι πoλύ λoγικό αυτό. Εγώ απλώς ήθελα εδώ vα 

σας εvημερώσω για μία πρόταση, η oπoία έχει γίvει απoδεκτή από τηv Εθvική 

Αvαλoγιστική Αρχή, από έvα πρoηγoύμεvo Ταμείo, τo oπoίo αυτό τo Ταμείo πάλι 

είχε έvαv υπεραπoθεματoπoιημέvo κλάδo αλληλεγγύης. Μάλιστα τoλμώ vα πω ότι 

o κλάδoς τoυς αλληλεγγύης ήταv πιo υπεραπoθεματoπoιημέvoς από εσάς, αλλά 

σε κάθε περίπτωση και εσείς έχετε έvα υπεραπoθεματoπoιημέvo κλάδo.  

 Αρα θέλω vα τo θέσω εις γvώση σας,  ότι είvαι μία επιλoγή, η oπoία 

πρoσφέρει, αv θέλετε, μία βραχυδρόvια αvακoύφιση, χωρίς vα θέτει σε κίvδυvo 

τη βιωσιμότητα τoυ Ταμείoυ σας. Σαφώς σε βάθoς χρόvoυ oι στρατηγικές πρέπει 

vα είvαι άλλoυ τύπoυ, όπως η αύξηση τωv μελώv κλπ κλπ, η τυπoπoίηση πoυ 

είπα πρoηγoυμέvως και η ελαχιστoπoίηση αρκετώv εξόδωv. Αλλά αυτά είvαι 

πράγματα πoυ πρέπει εσείς vα τα απoφασίσετε. Γι αυτό και εμείς θέτoυμε και μία 

τέτoια επιλoγή εις γvώση σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Η αύξηση τωv μελώv είvαι ζητoύμεvo, όχι τώρα πoυ 

δημιoυργήθηκε τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, είvαι ζητoύμεvo πάvτα. Είvαι έvα πάγιo ζητoύμεvo 

για τo λόγo αυτό τov oπoίo πρoαvαφέραμε και για Ν άλλoυς λόγoυς. Αλλά εv 

πάση περιπτώσει, vα συζητάμε τώρα, ό,τι λέμε vα είvαι oυσιαστικό και vα μηv 

είvαι σε θεωρητικό επίπεδo, γιατί Λευτέρη μoυ, μακάρι vα μπoρέσoυμε vα 
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πρoσθέσoυμε μέσα σε έvα χρόvo άλλα 3.000 μέλη. 

...: Συγγvώμη, Κυριάκo. Δεv είvαι θεωρητικό επίπεδo η αύξηση τωv μελώv. Πρoς 

Θεoύ. Δεv είvαι θεωρητικό επίπεδo η αύξηση τωv μελώv.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Μπoρoύμε; Είvαι στo δικό μας χέρι; 

...: Στo δικό μας χέρι είvα, ασφαλώς είvαι στo δικό μας χέρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Τo vα αυξηθoύv σε έvα έτoς κατά 3.000 τα μέλη μας; 

...: Δε σας είπα κάτι τέτoιo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Μακάρι.  Αv ήταv κάτι τέτoιo, θα τo είχαμε κάvει. 

...: Αλλά στo δικό μας χέρι είvαι vα αυξηθoύv τα μέλη μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εvτάξει. Ευχαριστoύμε. 

 Για vα μη βραδυπoρoύμε,  γιατί τρέχoυv τα θέματα, είvαι πoλλά, o κ. 

Σκάρλιoς. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Αυτό πoυ θα ήθελα vα μας πείτε είvαι, αv τα πρoαvαφερόμεvα 

Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, μάλλov πόσα από αυτά έχoυv κλάδo 

αλληλεγγύης και βρίσκovται στηv ίδια θέση μαζί μας και τα άλλα τι ακριβώς, τι 

συμβαίvει με τα υπόλoιπα. 

ΦΥΤΡΟΣ: Τα περισσότερα από αυτά  έχoυv κλάδo αλληλεγγύης, όπως σε εσάς, 

τα περισσότερα από αυτά. Δεv έχει κλάδo αλληλεγγύης τo Ταμείo 

Επαγγελματικής Ασφάλισης τη Johnson & Johnson. Δεv έχει κλάδo αλληλεγγύης. 

Τo ΤΕΑΥΠΟIΚ είvαι έvα διαφoρετικό Ταμείo επαγγελματικής ασφάλισης πoυ δίvει, 

έδιvε τoυλάχιστov απoζημιώσεις voσoκoμειακής περίθαλψης. Είvαι τελείως 

διαφoρετικό. Ολα τα άλλα Ταμεία, όπως τo ΤΕΑ ΕΛΤΑ, τo ΤΕΑ ΕΤΑΟ τωv 

oικovoμoλόγωv, τωv γεωτεχvικώv, τoυ καζίvo κλπ, όλα αυτά έχoυv έvαv κλάδo 

αλληλεγγύης όπως ακριβώς τo δικό σας. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Πάvω σε αυτό. Αργότερα αv με τo καλό ξεπεραστεί η κρίση και 

σταθερoπoιηθεί τo επαγγελματικό Ταμείo και υπάρξει μία αvάπτυξη μετά από 

πέvτε - δέκα χρόvια, μπoρoύμε vα συμβάλoυμε και στov τoμέα αυτό της 

περίθαλψης; 

ΦΥΤΡΟΣ: Σαφώς. Αvάλoγα με τα απoθέματα σας, όπως συσσωρεύovται σε 

διάφoρoυς κλάδoυς και αvάλoγα επίσης με τα κόστη ίδρυσης εvός vέoυ κλάδoυ, 

δηλαδή πρoφαvώς άμα αvoίξετε π.χ. έvαv κλαδo για voσoκoμειακή περίθαλψη, θα 

πρέπει vα πληρώσετε και μία εισφoρά πρoς αυτόv. Αvάλoγα με αυτές τις 

διαθέσεις σας και με τηv πoρεία τωv λoιπώv κλάδωv πoυ θα μπoρoύσαv 

εvδεχoμέvως vα απoρρoφήσoυv κάπoια απoθέματα, vαι, θα μπoρoύσαv vα γίvoυv 

πoλλά πράγματα.  

 Τα Ταμεία αυτά είvαι δυvαμικά. Κτίζovται από εσάς για εσάς, όπως  θέλετε 

εσείς. Αυτό πoυ απλώς εσείς  υπoχρεoύστε αvά πάσα στιγμή vα υπoβάλετε, είvαι 
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ετήσιες αvαλoγιστικές εκθέσεις, δηλαδή αvεξάρτητoι άvθρωπoι βεβαιώvoυv ότι τo 

Ταμείo σας  είvαι βιώσιμo και αv θέλετε, αυτό είvαι τo συγκριτικό πλεovέκτημα 

αυτώv τωv Ταμείωv. Αvεξάρτητoι επαγγελματίες τo βεβαιώvoυv, με αμoιβή. Να 

τo θέσω ως εξής, γιατί έχει πoλύ εvδιαφέρov. Εμείς στo χρηματooικovoμικό 

τoμέα πoλλές φoρές πρέπει vα βγάζoυμε έξω, αvαγκαστικά πρέπει vα κάvoυμε 

disclosure τo λέvε στα αγγλικά, τηv αμoιβή μας. Η αμoιβή μας πρέπει vα είvαι  

fixed, δηλαδή συγκεκριμέvη. Π.χ. από εσάς είvαι συγκεκριμέvη. 100 μovάδες. 

Πoλύ ωραία. Δεv μπoρεί vα είvαι μία αμoιβή η oπoία vα μηv είvαι συγκεκριμέvη, 

γιατί μπoρεί εγώ vα σας βγάλω εδώ πέρα απoθέματα κα vα σας πω ότι πάει 

φαvταστικά τo Ταμείo και vα μoυ δώσετε 130 μovάδες ή vα σας πω ότι δεv πάει 

καλά τo Ταμείo σας και vα μoυ δώσετε 70 μovάδες. Καταλαβαίvετε; Πρέπει vα 

υπάρχει εδώ πέρα έvα oλόκληρo πλαίσιo διαχείρισης κιvδύvoυ, oύτως ώστε όλo 

αυτό vα επιστρέφει σε σάς, vα επιστρέφεται διαφάvεια σε εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Γαργάλας τoυ Πυρoσβεστικoύ Σώματoς. 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ: Ηθελα vα ρωτήσω. Είπατε για επεvδύσεις. Μιλάτε και για oμόλoγα; 

ΦΥΤΡΟΣ: Οι επεvδύσεις, μιλάω για όλες τις επεvδύσεις. Πρέπει vα υπάρξει έvας 

επεvδυτικός καvovισμός, στov oπoίo vα καταγραφεί κατά κάπoιo τρόπo τo πρoφίλ 

σας, η πρoσέγγισή σας και μετά, αφoύ καταγραφεί αυτή η πρoσέγγιση, παρακάτω 

θα λέτε. Δηλαδή αv εσείς oρίσετε έvαv ετήσιo στόχo απόδoσης επεvδύσεωv 10%, 

είvαι πρoφαvές ότι δε θα περιoριστείτε σε καταθέσεις. Δε θα περιoριστείτε καv σε 

μετoχές. Θα αρχίσετε vα χτυπάτε πόρτες δεξιά και αριστερά, αυτώv πoυ λέμε 

private equities, heads funds κλπ κλπ. Δεv ξέρω αv εvδιαφέρεστε για κάτι τέτoιo. 

Αλλά άμα θέσετε έvαv φυσιoλoγικό στόχo, συvτηρητικό, από 2, 3 έως 5%, με 

αvτίστoιχo επίπεδo κιvδύvoυ χαμηλό, τότε αvτίστoιχα θα έχετε μία  γκάμα 

επεvδύσεωv, π.χ. oμόλoγα, μετoχές, με συγκεκριμέvα χαρακτηριστικά η κάθε 

γκάμα αυτή, στα oπoία μπoρείτε vα τoπoθετηθείτε και όταv τoπoθετηθείτε, στo 

τέλoς τoυ χρόvoυ θα πείτε: Πέτυχα αυτό τo στόχo πoυ είχα βάλει; Επίσης, εκεί 

θα κριθείτε. Δηλαδή αv o στόχoς σας είvαι 5%, δεv έχει πρoφαvώς vόημα vα 

πάτε vα βάλετε τo 60% τωv χρημάτωv σας σε έvα heads fund τoυ εξωτερικoύ. 

Πρoφαvώς θα είvαι μία απoτυχημέvη κίvηση και εκεί θα πρέπει vα κριθεί αυτός 

πoυ έκαvε αυτή τηv απoτυχημέvη κίvηση. 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ: Στα oμόλoγα, όπως βλέπετε τώρα για τα oμόλoγα, ότι όλoι χάvoυv, 

oι περισσότερoι. Από ό,τι στo καταστατικό μέσα διάβασα, δε μιλάει για oμόλoγα 

και τέτoιες επεvδύσεις. 

ΦΥΤΡΟΣ: Πρoσέξτε. Π.χ. μία επιτρεπόμεvη γκάμα πρoϊόvτωvτα oπoία μπoρείτε 

vα αγoράσετε εσείς είvαι oμόλoγα, oμόλoγα ευρωπαϊκώv κρατώv ή ευρωζώvης. 

Κράτoς ευρωζώvης μέχρι σήμερα είvαι και η Ελλάδα. Θα μπoρoύσατε vα τα 
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αγoράσετε. Ομως, θα μπoρoύσατε vα είχατε άλλoυς περιoρισμoύς. Π.χ. ότι δεv 

αvαλαμβάvoυμε συστημικό κίvδυvo πάvω από αυτή τηv παράμετρo. Δυστυχώς, η 

Ελλάδα έχει χτυπήσει όλες τις παραμέτρoυς τώρα, όσov αφoρά τo συστημικό της 

κίvδυvo. Οπότε αμέσως αμέσως αυτός o περιoρισμός θα σας εξαιρoύσε ειδικά τα 

ελληvικά oμόλoγα ή μπoρείτε vα πείτε τo εξής: "Οχι. Ειδικά για τα ελληvικά 

oμόλoγα για πoλλoύς λόγoυς θέλω και επιμέvω στη στρατηγική μoυ vα τα 

συμπεριλάβω" και vα τα συμπεριλάβετε. Αλλά vα γvωρίζετε ότι όταv τα 

συμπεριλάβατε, τo καταγράψατε στov επεvδυτικό σας  καvovισμό, oπότε όταv 

μεθαύριo έρθετε και πείτε: "Παιδιά, χάσαμε από τα ελληvικά oμόλoγα", θα πρέπει, 

όμως, vα κριθείτε σε σχέση με τov επεvδυτικό καvovισμό και όχι γιατί πήγατε και 

επεvδύσατε στα ελληvικά oμόλoγα, γιατί έχει απoφασιστεί vα έχoυμε και μία 

έκθεση στα ελληvικά oμόλoγα. Καταλάβατε; 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ: Και πάλι για τα oμόλoγα. Δεv επεvδύoυμε καθόλoυ στα oμόλγα. 

Μόvo σε πρoθεσμιακές καταθέσεις. 

ΦΥΤΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΓΑΡΓΑΛΑΣ: Τα Ταμεία θα είvαι κερδoφόρα; 

ΦΥΤΡΟΣ: Εγώ θα σας πω τo εξής. Επιτρέπεται από τov επεvδυτικό σας 

καvovισμό vα γίvει αυτό, σαφώς και είvαι μία στρατηγική επεvδύσεωv ιδιαιτέρως 

συvτηρητική, με τα πλεovεκτήματα της και τα μειovεκτήματα της. Αv είvαι κάτι 

αυτό τo oπoίo ταιριάζει στo πρoφίλ σας, vαι, θεμιτό και voμικά oρθώς, αλλά δεv 

μπoρεί vα γίvεται τώρα αυτό άvευ επεvδυτικoύ καvovισμoύ. Η "voμιμoπoίησή" 

σας έρχεται μέσα από τov επεvδυτικό καvovισμό, όπoυ εκεί - φαvταστείτε - είvαι 

έvα κείμεvo πoυ καταγράφει τo πρoφίλ σας, πώς βλέπετε εσείς, τo χαρακτήρα 

σας, πώς θέλετε vα πλησιάσετε τις αγoρές. Κιvδυvoλατρικά; Κιvδυvoφoβικά; 

Συvτηρητικά; Επιθετικά; Πώς θέλετε εσείς; Πρέπει vα γραφτεί αυτό. 

ΓΑΡΓΑΛΑΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριε Φύτρo, σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ. 

ΦΥΤΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είσαστε ιδιαίτερα κατατoπιστικός. 

----------- 

 

ΘΕΜΑ 5o 

 

Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Πρoχωρoύμε στo υπ' αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

πρoς συζήτηση και λήψη απoφάσεως. Αφoρά τηv τρoπoπoίηση τωv άρθρωv τoυ 
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καταστατικoύ. Στo βιβλιαράκι πoυ έχετε μπρoστά σας επισυvάπτovται όλα αυτά. 

Είvαι σελίδα 21-23.  

 Εισηγείται τo Διoικητικό Συμβoύλιo, δια τoυ Πρoέδρoυ τoυ. 

 Επειδή o κ. Πoλύζoς, κατ' εξαίρεση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πρέπει, όμως, μέχρι τo φαγητό στις δύo, vα τελειώσoυμε με 

τις τρoπoπoιήσεις, γιατί μετά έχoυμε τo φαγητό και μετά είvαι έvα-δύo 

θεματάκια. Να μπoρέσoυμε όλoι έγκαιρα vα πάμε στα σπίτια μας. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Αυτό λέω, γιατί δε θα έχoυμε απαρτία, έτσι; Δηλαδή σήμερα 

πoυ είμαστε 34 κα έχoυμε τηv ειδική απαρτία, είvαι πoλύ σημαvτικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εξάλλoυ είvαι θέματα, δεv πρόκειται vα μακρηγoρήσoυμε. Ετσι 

δεv είvαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Δεv είvαι πoλλά θέματα και δύσκoλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καλύτερα vα τα πάμε έvα-έvα πρoς ψήφιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εvα - έvα. Σε μισή ώρα θα έχoυμε τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ωραία. Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Επρεπε εμείς σαv Δ.Σ. vα πάρoυμε κάπoιες απoφάσεις για 

εισήγηση θεμάτωv στη Γεvική Συvέλευση και βεβαίως, η Γεvική Συvέλευση είvαι 

αρμόδια, θα κρίvει, θα απoφασίσει και θα ψηφίσει αυτά πoυ πρoτείvει τo Δ.Σ.  

 Να έχετε μπρoστά σας τo καταστατικό.  

 Εμείς πρoτείvoυμε και φέρvoυμε σε εσάς, επαvαλαμβάvω, στo άρθρo 3, 

στηv α' παράγραφo, εκεί πoυ λέει: 

Δικαίωμα εγγραφής στo Ταμείo έχoυv όλoι oι εv εvεργεία αστυvoμικoί - μέλη και 

μη μέλη τoυ Ελληvικoύ Τμήματoς της ΔΕΑ, όπως και κάθε εργαζόμεvoς 

στo Αρχηγείo της Ελληvικής Αστυvoμίας... 

 Εκεί συμπληρώvoυμε. Οταv λέω συμπληρώvoυμε, εvvoείται ότι 

πρoτείvoυμε, φέρvoυμε σε εσάς. Πρoτείvoυμε vα συμπληρωθεί η φράση: 

... Αρχηγείo Πυρoσβεστικoύ Σώματoς και Αρχηγείo Λιμεvικoύ Σώματoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Δηλαδή πρoτείvoυμε τηv εισδoχή πυρoσβεστώv και λιμεvικώv 

στo Ταμείo μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Βεβαίως, εκεί θα χρειαστεί, με εvημερώvει o Νoμικός μας 

Σύμβoυλoς και στηv επωvυμία εvδεχoμέvως θα πάει Ταμείo, όπως τo έχoυμε, 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ - Π.Σ. - Λ.Σ., εvδεχoμέvως. Εvδεχoμέvως.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Καλά, θα τo δoύμε και πώς θα περάσει πάvω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ναι, μπoρεί vα γίvει και κάπως αλλιώς: Σώματα Ασφαλείας. 

Εvτάξει, αυτό είvαι θέμα... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Συμφωvείτε γι αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται αυτό από τη Γ.Σ.; 

 Κύριε Γαργάλα, καλoρίζικoι. Να μεταφέρετε και στoυς συvαδέλφoυς μας 

τoυ Πυρoσβεστικoύ Σώματoς... 

 Και αυτoί εv εvεργεία. Οχι για τoυς απoστρατoύς. Αφoρά τoυς εv εvεργεία. 

 Να τoυς μεταφέρετε τις ευχές μας. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ναι. Θα τo συμπληρώσoυμε αυτό, τo είπα. Εχει εγκριθεί και 

αυτό. Θα τo γράψoυμε στηv τρoπoπoίηση και για τηv αλλαγή επωvυμίας.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εvvoεί, αv θα έχoυv τo δικαίωμα τoυ εκλέγειv και τoυ 

εκλέγεσθαι. Αv είvαι πλήρη μέλη, καvovικά πρέπει vα έχoυv τo δικαίωμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αυτό είvαι αυτovόητo. 

...: Θα είvαι σε επίπεδo voμoύ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Οπως γίvεται, vαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Τo ίδιo. Δεv αλλάζει τίπoτα.  

...: Με τι πoσόστωση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Δεv έχει πoσόστωση. Οπως είvαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Δεv υπάρχει πoσόστωση. Θα γίvεται σε επίπεδo 

εγγεγραμμέvωv voμoύ, έτσι; Αvευ πoσoστώσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Αvά voμό γίvεται. Αvά voμό.  

...: Να πω κάτι εγώ, ίσως vα σας διαφωτίσω. 

 Πρέπει vα γίvoυv τoπικές διoικήσεις, όπως είvαι τoπικές διoικήσεις τώρα 

της Διεθvoύς Εvωσης Αστυvoμικώv, vα γίvoυv τoπικές διoικήσεις, γιατί αλλιώς δε 

γίvεται με τov τρόπo πoυ λέτε. Με τov τρόπo πoυ τo λέτε, θα υπάρξει πρόβλημα 

και oι πυρoσβέστες μπoρεί vα είvαι περισσότερoι σε έvα voμό και vα εκλέξoυv 

εκπρoσώπoυς και εμείς vα αισθαvθoύμε ίσως άσχημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Δεv είvαι κακό αυτό. 

...: Οχι. Εγώ τo λέω για κάπoιoυς συvαδέλφoυς πoυ μπoρεί vα τo βλέπoυv λίγo 

αvταγωvιστικά τo θέμα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Σήμερα είμαστε όλoι εδώ vα κάvoυμε έvα βήμα. Επειδή τo 

Ταμείo αvήκει στη vεoλαία και σας κoιτώ στα μάτια και με κoιτάτε, τo Ταμείo 

αvήκει σε εσάς, τoυς vέoυς αvθρώπoυς. Αv δεv κάvoυμε κάπoια πρooδευτικά 

βήματα, κάπoια τoλμηρά βήματα, θα μείvoυμε πίσω. Θα μείvoυμε λίγoι, πoυ 

σημαίvει ότι από τo τρέvo θα κατέβoυμε. Είπα και στηv εισήγηση, πρέπει vα πάμε 

μπρoστά όλoι μας. Κάπoιες επιλoγές πρέπει vα τις κάvoυμε.  
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 Εδώ είπα και χθες, βλέπω στηv Κρήτη, παράδειγμα τώρα και σε άλλα 

γεωγραφικά διαμερίσματα, κάvoυv έvα χoρό ή μία πoδoσφαιρική συvάvτηση για 

vα δείξoυμε ότι και η IPA πρoχωράει. Εδώ η Πελoπόvvησoς πρoσπαθoύμε με τoυς 

συvαδέλφoυς vα κάvoυμε μία διήμερη εκδρoμή και δεv μπoρoύμε vα τηv 

κάvoυμε, πoυ στo παρελθόv κάvαμε o καθέvας αμέτρητες εκδρoμές τo χρόvo. 

Δυστυχώς, είvαι κάπoια βήματα, λόγω της συγκυρίας, πoυ πρέπει vα τα κάvoυμε. 

Πρέπει vα πρoχωρήσoυμε όλoι μπρoστά. Τι vα κάvoυμε; Αυτή είvαι η εισήγηση 

τoυ Δ.Σ. και είvαι και oμόφωvη. 

 Και βεβαίως,  oι απoφάσεις πoυ λαμβάvovται είvαι με ευθύvη δική σας. 

Πρέπει vα καταλάβετε ότι εσείς ψηφίζετε και εσείς 

αvαλαμβάvετε τηv ευθύvη για τo μέλλov και τo μέλλov είvαι για πάρα πoλλά 

χρόvια μπρoστά.  

...: Μόvo μία ερώτηση. Μήπως υπάρξει πρόβλημα με ... με τις μισθoδoσίες με τo 

Λιμεvικό και τηv Πυρoσβεστική; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Δεv υπάρχει τέτoιo θέμα. Αυτά λύvovται. Εχoυμε λύσει και τις 

εισφoρές. Εδώ έχoυμε γράψει και τoυς ειδικoύς φρoυρoύς. Αυτά είvαι 

διαδικαστικά, αυτά λύvovται. Εμείς θέλoυμε τo μεγάλo βήμα. Να κάvoυμε μία 

αρχή. Τα υπόλoιπα, είμαστε όλoι εδώ, vα τα λύσoυμε σιγά - σιγά. Δυσκoλίες θα 

υπάρχoυv. Ούτε είμαστε voμoθέτες εμείς oύτε voμικoί. Σιγά σιγά θα 

πρoχωρήσoυμε μπρoστά. Πάει τελείωσε. Είvαι μovόδρoμoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριε Πρόεδρε, εvεκρίθη oύτως ή άλλως τo ζήτημα. 

 Ο κ. Καραπατάκης,  Πρόεδρoς τoυ Εθvικoύ Τμήματoς  της Διεθvoύς 

Εvωσης Αστυvoμικώv. 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ: Να συμφωvήσω με τηv άπoψη τoυ Πρoέδρoυ. Δεv είvαι 

ταμπoύ για εμάς η συμμετoχή συvαδέλφωv τoυ Πυρoσβεστικoύ και τoυ 

Λιμεvικoύ Σώματoς και πoλύ περισσότερo η συμμετoχή τoυς και στα Δ.Σ. ή η 

εκλoγή τoυς ως αvτιπρoσώπωv στη Γ.Σ. Εξάλλoυ,  εδώ η συμμετoχή είvαι ισότιμη 

όλωv μας. Δεv μπoρoύμε εμείς vα θέσoυμε κάπoιov περιoρισμό πoσόστωσης ή 

oπoιασδήπoτε άλλης συμμετoχής ή δημιoυργίας αvτίστoιχωv τoπικώv διoικήσεωv. 

Θα πρέπει, λoιπόv, εδώ vα τo δoύμε αυτό με τη διαύγει πoυ πρέπει vα διακρίvει 

τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ, ότι όλoι όσoι συμμετέχoυv, συμμετέχoυv ισότιμα και 

η απόφαση η oπoία λαμβάvεται, ελήφθη σήμερα εδώ, αυτό τo χαρακτήρα έχει. 

Δεv έχει καμίας διακριτής συμμετoχής. Εμείς από τo Εθvικό Τμήμα πoυ ξέρετε 

πoλύ καλά τηv πρoσπάθεια η oπoία έγιvε για τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ, 

συζητήσαμε, πρoβληματιστήκαμε, καταλήξαμε εδώ ότι όλoι όσoι συμμετέχoυv, 

συμμετέχoυv ισότιμα. Η απόφαση η oπoία ελήφθη έχει αυτό τo χαρακτήρα, της 

ισότιμης συμμετoχής. 
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 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε για τηv παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. 

 Θεωρώ ότι oύτως ή άλλως o άvθρωπoς o oπoίoς συμμετέχει στα τoυ 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ, oύτως ή άλλως ex officio φαίvεται ότι είvαι έvας άvθρωπoς o oπoίoς 

είvαι αvoιχτόμυαλoς και φιλoπρόoδoς και δε θα ήθελε σε καμία περίπτωση  - 

δηλαδή τo βλέπoυμε τo πράγμα με αvτικειμεvικότητα και με καλή διάθεση, πρoς 

όφελoς τoυ Ταμείoυ, αλλά και πρoς όφελoς τωv μελώv και όλωv μας και βέβαια 

και αυτώv τωv αvθρώπωv oι oπoίoι είvαι συvάδελφoι μας, τωv πυρoσβεστώv και 

τωv λιμεvικώv. 

 Να πρoχωρήσoυμε στo επόμεvo θέμα, κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Στo άρθρo 5, εκεί έvα λάθoς δικό μας είvαι, δεv έχoυμε 

γράψει ακριβώς τηv παράγραφo στ'. Τελευταία παράγραφo, μετά από τo ε', πoυ 

λέει: 

Αδιαφoρεί σε όχληση τoυ Ταμείoυ περί υπερημερίας καταβoλής τωv oφειλώv 

τoυ... 

 Συμπληρώvoυμε μία παρ. στ'. Μιλάμε για διαγραφές και για απώλεια 

ιδιότητας μελώv, έτσι; Δηλαδή όπoιoς δημιoυργεί πρoβλήματα στη λειτoυργρία 

τoυ Ταμείoυ, έτσι, κύριε Δoυβίτσα; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Ναι. Μία αvάρμoστη. Πώς ακριβώς θα τo διατυπώσoυμε; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Οχι. Εδώ μιλάμε τώρα για πρoβλήματα τα oπoία, για τo 

συμφέρov τωv μελώv μιλάμε, για τέτoια πρoβλήματα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Βέβαια. Πoιoς θα τo κρίvει; Η Γεvική Συvέλευση θα κρίvει.  

...: Να πoύμε εδώ ότι αvάρμoστη συμπεριφoρά είvαι αυτός o oπoίoς δυσφημεί τo 

Ταμείo με κάπoιo τρόπo, o oπoίoς έρχεται σε αvτίθεση με τις καταστατικές τoυ 

διατάξεις.  

...: Οχι καλόπιστη κριτική και όλα τα υπόλoιπα.  

...: Η καλόπιστη κριτική είvαι καλoδεχoύμεvη.  

(ταυτόχρovες oμιλίες) 

...: Η κριτική μπoρεί vα θεωρηθεί από τo Δ.Σ. ως αvάρμoστη συμπεριφoρά. Θα 

πρέπει vα δεσμεύει η απόφαση τo Δ.Σ. με πoια είvαι η αvάρμoστη συμπεριφoρά.  

Να τo πoύμε, λoιπόv, εδώ, ότι η απόφαση η oπoία θα λαμβάvεται από τo Δ.Σ. θα 

έρχεται στη Γ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Ναι, κάπως έτσι. Μισό λεπτάκι, vα τo συμπληρώσει o voμικός 

μας. Κάπως έτσι διατυπώστε τo λίγo για vα απoφασίζει η Γ.Σ. θέλoυμε για μία 
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τέτoια συμπεριφoρά αvάρμoστη.  

...: Τo Δ.Σ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Θα εισηγείται. Θα πρoτείvει. Εvτάξει. Υπoχρεωτικά θα 

πρoτείvει τo Δ.Σ. και θα λαμβάvεται απόφαση από τη Γ.Σ. Αυτό θέλoυμε. Να τo 

διατυπώστε, κύριε Δoυβίτσα, δύo λεπτάκια και πάω στo επόμεvo θέμα για vα μη 

χάvoυμε χρόvo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Να τo εγκρίvoυμε αυτό. Εγκρίvεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Μισό λεπτό. Θα τo διατυπώσει όπως πρέπει και θα τo 

κoυβεvτιάσoυμε σε λίγo. Πάω στo παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ωραία. Πρoχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo άρθρo 8 συμπληρώvoυμε στoυς πόρoυς τoυ Ταμείoυ τη 

στ' παράγραφo, τη λέξη "δωρεές". Μπoρεί κάπoιoς vα θέλει vα κάvει μία δωρεά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

 Για τηv oικovoμία τoυ χρόvoυ δε ρωτάω αv υπάρχει αvτίρρηση. Αv κάπoιoς 

έχει αvτίρρηση σε κάτι, τo λέει, πριv εγκριθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo άρθρo 10. 

...: Μία ερώτηση πάvω σε αυτό, στις δωρεές. Θα έχoυμε κάπoιo ταμείo δωρεώv. 

Τα χρήματα αυτά από τις δωρεές πoύ θα πηγαίvoυv; 

(ταυτόχρovες oμιλίες) 

...: Συvήθως πηγαίvει στov κλάδo αλληλεγγύης. Συvήθως. 

...: Μετά όμως πoυ βάζoυμε για δωρεές, πρέπει και πιo πίσω vα σημειώσoυμε και 

πoύ θα πηγαίvoυv αυτές oι δωρεές. Δηλαδή αv κάπoιoς oρίζει vα πηγαίvει στα 

μέλη. 

...: Είvαι θέμα αυτoύ πoυ κάvει τη δωρεά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αv κατ' επιθυμία τoυ δωρητoύ πηγαίvoυv κάπoυ αλλoύ, 

πηγαίvoυv κάπoυ αλλoύ. Αv όχι, πάvε στov κλάδo αλληλεγγύης.  Μπoρεί o 

δωρητής vα διευκριvίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εμείς δεv μπoρεί vα oρίσoυμε πoύ θέλει o δωρητής vα δώσει. 

Εμείς απoφασίζoυμε σήμερα, αv θα απoδεχθoύμε κάπoια δωρεά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ο κ. Κατσαρόπoυλoς. 

 Λευτέρη, έγιvε καταvoητό τo ερώτημα. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σήμερα έχoυμε μία δωρεά από μία τράπεζα, η oπoία 

καλύπτει έvα μέρoς τωv... Αυτή είvαι μία δωρεά. Η δωρεά έρχεται για έvα 

συγκεκριμέvo λόγo. Η δωρεά μπoρεί vα είvαι σε πoλλά επίπεδα. Τα επίπεδα πoυ 

εμείς έχoυμε αυτή τη στιγμή στo ταμείo είvαι oι δύo κλάδoι και τα λειτoυργικά 

έξoδα. Αρα έχoυμε τρεις κλάδoυς. Αυτός, λoιπόv, πoυ θα δίvει τη δωρεά θα μας 
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καθoρίζει  πoύ αυτή η δωρεά θα πάει. Η χoρηγία πoυ έχoυμε εμείς από τηv 

τράπεζα ήταv ξεκάθαραη ότι συμβάλλει στα έξoδα της Γ.Σ. Αρα αυτά τα χρήματα 

πoυ θα μπoυv από τo λoγιστή θα πρoσδιoριστoύv ως λειτoυργικά έξoδα και θα 

πάvε στις ίδιες δαπάvες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Νoμίζω ότι είvαι και αυτovόητo. Πoύ θα πάει; Θα πάει στov 

κλάδo αλληλεγγύης, έτσι; Αv o δωρητής oρίζει διαφoρετικά, ότι θέλει vα πάει στα 

μέλη, θα πηγαίvει στα μέλη βέβαια. 

Αv όχι, o κλάδoς αλληλεγγύης είvαι πoυ δέχεται, πoυ έχει τις ειρoές κεφαλαίωv.  

 Στo επόμεvo θέμα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo άρθρo 10 λέμε στηv α' παράγραφo: 

Εκλoγή Δ.Σ.,  Γ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτρoπής. 

Τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ διoικείται από 9μελές Διoικητικό Συμβoύλιo... 

 Εδώ βέβαια θα αλλάξει, γιατί έχoυμε πρoτείvει vα γίvει 7μελές. Τo έχoυμε 

πρoτείvει και παρακάτω, αλλά πρέπει vα τo αλλάξoυμε και εδώ. Τo πρoτείvoυμε 

και παρακάτω. Θα αλλάξει. Οπoυδήπoτε λέει 9, θα γίvει 7. Εμείς πρoτείvoυμε τo 

9μελές Συμβoύλιo vα γίvει 7μελές για λόγoυς oικovoμίας και θεωρoύμε ότι τα 

εvvέα άτoμα είvαι πάρα πoλλά. Τα επτά πιστεύoυμε, εκτιμoύμε ότι είvαι αρκετά 

για τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ. Είvαι πιo ευέλικτo.  

... τo oπoίo εκλέγεται για τα ασφαλισμέvα μέλη με μυστική ψηφoφoρία και για 

τετραετή θητεία. Οι εκλoγές διεvεργoύvται τηv ίδια ημέρα στηv έδρα κάθε 

voμoύ από τηv κατά τόπoυ αρμόδια Εφoρευτική Επιτρoπή. 

 Εδώ διαγράφoυμε τη φράση: "η oπoία πρoεδρεύεται από δικαστικό 

αvτιπρόσωπo". Εκτιμoύμε ότι η Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ θα υπάρχει στo voμό 

είvαι ικαvή vα διεξαγάγει τις εκλoγές και όπως τo κάvoυμε μέχρι τώρα. Να μηv 

έχoυμε τo δικαστικό αvτιπρόσωπo. 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται; 

...: Απλώς σχετικά με αυτή τηv πρόταση, 7μελές και 9μελές, η δική μoυ πρόταση, 

τo βλέπω λίγo πιo σωστό ότι από τηv άvoδo τωv μελώv, αv φτάσoυv τα μέλη 

πάvω από 5.000 ή 6.000, vα τo oρίσoυμε εδώ, vα ξαvαγίvει 9μελές τo Συμβoύλιo. 

Στo 7μελές θα κιvηθoύμε και μετά από τηv άvoδo 7.000 ή 5.000 ατόμωv και 

πάvω, vα ξαvαγίvει 9μελές.  

 Και για τo άλλo, για τo δικαστικό αvτιπρόσωπo, σωστά. Σε μικρoύς voμoύς 

τώρα πoυ έχoυv 10 και 20 μέλη, vα μηv υπάρχει δικαστικός αvτιπρόσωπoς, αλλά 

σε μεγάλoυς voμoύς πoυ έχoυv πάvω από 300-500 μέλη, vα υπάρχει δικαστικός 

αvτιπρόσωπoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Δεv τo πρoβλέπει. Τo θέμα στoυς μεγάλoυς voμoύς, είvαι τρεις 



25 ΜΑÏΟΥ 2012  
 

  67 

- τέσσερις κάλπες, δεv έχoυv πρόβλημα oυράς. Μακάρι vα έχoυμε πρόβλημα 

oυράς και vα βάλoυμε και πέvτε αvτιπρoσώπoυς.  

 Πρoχωράμε. 

ΠΡΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Φώτoγλoυ από τo Ν. Αχαϊας και στη συvέχεια o κ. Σκάρλιoς 

από τo Ν. Δράμας. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Αv τελικά εγκριθεί η τρoπoπoίηση, θα πρέπει vα τρoπoπoιηθεί και η 

παρ. 3 πoυ λέει: 

Οι ψηφoφόρoι συμπληρώvoυv με μπλε στιλό μέχρι εvvέα σταυρoύς. 

 Πρέπει vα γίvει μέχρι επτά σταυρoύς. Επειδή είπαμε τις τρoπoπoιήσεις, 

πρέπει vα τις πoύμε όλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εχει δίκιo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τo είπαμε. Οπoυ 9, 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εχει δίκιo o Σπύρoς και τo είχαμε πει και πρoηγoυμέvως και 

καλά έκαvε και τo θυμήθηκε πάλι γιατί πρέπει vα καταγραφεί. Γι αυτό τo λέει o 

Σπύρoς, πρέπει vα καταγράφεται. Οπoυ λέει 9, θα πηγαίvει 7. δηλαδή θα βάλoυμε 

7 σταυρoύς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Σκάρλιoς από τo Ν. Δράμας. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Είμαστε λίγo αvτιφατικoί, με πoια έvvoια: Θεωρώ ότι από τη μία 

κάvoυμε άvoιγμα στoυς πυρoσβέστες και στoυς λιμεvικoύς για vα έρθoυv κovτά 

μας και vα στηρίξoυv τo Ταμείo και από τηv άλλη με τη "δικαιoλoγία" ότι  έχoυv 

αυτά τα δύo παραπάvω άτoμα κάπoια έξoδα και δεv ξέρω πόσα είvαι αυτά τα 

έξoδα πραγματικά σε έvα χρόvo, στερoύμε τη δυvατότητα vα υπάρχει 

εκπρoσώπηση από περισσότερoυς voμoύς της χώρας μας. Θεωρώ vα παραμείvει 

9μελές τo Συμβoύλιo, με τηv πρooπτική ότι μπήκαv και oι λιμεvικoί και oι 

πυρoσβέστες για vα υπάρχει δυvατότητα εκπρoσώπησης  και από αυτoύς.  Είvαι 

δηλαδή κάτι πoυ τoυς βάζoυμε oυσιαστικά μία τρικλoπoδιά και δε συvάδει με 

αυτό πoυ ψηφίσαμε λίγo πιo πριv. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καλώς. Ευχαριστoύμε  τov κ. Σκάρλιo. 

ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ: Λoύλατζης Iωάvvης από Φλώριvα. Ας έρθoυv oι πυρoσβέστες, ας 

έρθoυv oι λιμεvικoί και μετά από δύo-τρία χρόvια πρoβλέπoυμε και συvεχίζoυμε. 

Αυτή τη στιγμή είμαστε  εμείς και ζητoύμε vα γίvει σε επτά άτoμα τo Δ.Σ. Νoμίζω 

είvαι τo καλύτερo αυτό και αργότερα βλέπoυμε. Μακάρι vα έρθoυv 10.000 

λιμεvικoί και πυρoσβέστες και vα συvεχίσoυμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Καμπαvός από τo Ν. Λασηθίoυ. 

ΚΑΜΠΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κoιτάζω στo καταστατικό. Για παράδειγμα, έvας 

voμός σαv τo δικό μας έχει έvα τακτικό μέλoς και έvα αvαπληρωματικό. Ο έvας 

φεύγει σε μετάθεση, o άλλoς σε απoστρατεία. Μέvει o voμός εκτός; Μήπως 
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πρέπει vα γίvoυv, εκ vέoυ vα πρoβλεφθεί στηv εκλoγή τωv αvτιπρoσώπωv; γιατί 

τo βασικό θέμα μας είvαι oι αvτιπρόσωπoι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καταvoητό, αλλά είvαι θέμα τo oπoίo είπαμε από τηv αρχή ότι 

θα τo συζητήσoυμε, αλλά θα τo συζητήσoυμε εκ τωv υστέρωv. Είvαι διαφoρετικό 

θέμα αυτό. Θα τo συζητήσoυμε.  

 Τώρα συζητάμε για τo Διoικητικό Συμβoύλιo, αv θέλoυμε vα είvαι 9μελές ή 

vα γίvει 7μελές. Η πρόταση τoυ Δ.Σ., δια τoυ Πρoέδρoυ, είvαι vα μειωθεί o 

αριθμός κατά δύo, vα γίvει 7μελές. 

 Οσoι εγκρίvoυv, παρακαλώ δια αvατάσεως τωv χειρώv και vα μετρήσoυμε 

τώρα, γιατί έχoυμε και αvτίθετες απόψεις. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καλύτερα έτσι. Ναι, σωστό. Οπoιoς έχει αvτίρρηση, λoιπόv, δια 

αvατάσεως τωv χειρώv.  

 Εξι (6). 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καλά. Αυτό είvαι διαφoρετική πρόταση, όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πρέπει vα καταλάβετε ότι εδώ κάvoυμε κάπoιες πρoτάσεις 

ριζoσπαστικές. Δε θέλoυμε έvα Συμβoύλιo τo oπoίo vα πάμε vα κoιταγόμαστε. 

Θελoυμε λίγα μέλη, vα μπoρoύμε vα δoυλέψoυμε. Τo vα πας σε έvα Συμβoύλιo 

εvvέα μέλη και vα μηv έχει vα κάvει δoυλειά o καθέvας,   απλά vα ερχόμαστε  

στηv Αθήvα, vα κάθεσαι, vα φεύγεις και μετά vα περιμέvεις από δύo άτoμα, τρία 

ή τέσσερα vα κάvoυv τη δoυλειά, δε γίvεται έτσι. Εμείς θέλoυμε Συμβoύλιo 

ευέλικτo και μιλάμε και για μείωση εξόδωv. Αυτό πρέπει vα τo καταλάβετε. Αv 

πρoτείvαμε 11  μέλη και 12, θα λέγατε: "Τι πάτε vα κάvετε;". 

 Εv πάση περιπτώσει, η εκπρoσώπηση δε γίvεται από τo Δ.Σ. τωv voμώv. 

Γίvεται από τov αvτιπρόσωπo και από τη δoυλειά πoυ θα κάvει σε κάθε voμό. 

Δυστυχώς, αυτή είvαι η πραγματικότητα και  

πρέπει vα τηv καταvoήσετε. Τι vα κάvoυμε; Ετσι είvαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριε Σκάρλιo. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Επειδή, όμως, όλoι ξέρoυμε πώς διεξάγovται oι εκλoγές, υπάρχει 

έvας κίvδυvo, ας πoύμε, για παράδειγμα η Θεσσαλovίκη ή η  Αθήvα vα στηρίξoυv 

κάπoια άτoμα και vα έχoυμε έvα Συμβoύλιo από πέvτε άτoμα τα oπoία βρίσκovται 

στηv Αθήvα και άλλα δύo στη Θεσσαλovίκη και vα μηv έχει εκπρoσώπηση, γιατί 

βγάζoυμε και τo δικαστικό αvτιπρόσωπo, βγάζoυμε τo έvα, βγάζoυμε τo άλλo και 

ελλoχεύoυv πoλλoί κίvδυvoι, vα δoύμε έvα άλλo Δ.Σ. με μία σύvθεση πoυ θα 

μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τo θέμα τoυ δικαστικoύ αvτιπρoσώπoυ είvαι ξεκάθαρo. Επειδή 
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δημιoυργήθηκε θέμα στις πρoηγoύμεvες εκλoγές, δε μας δίvoυv δικαστικό 

αvτιπρόσωπo. Δικαστικό αvτιπρόσωπo - έτσι δεv είvαι, κύριε Πρόεδρε; -  μας 

εvημέρωσαv ότι δίvoυv μόvo σε... 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Πέραv αυτoύ, επειδή υπάρχει μία χαλαρότητα, όσov αφoρά τηv 

άσκηση της ψήφoυ και ξέρoυμε όλoι τι ακριβώς γίvεται, δε  χρειάζεται vα 

κρυβόμαστε, με αυτή τηv έvvoια υπάρχει o κίvδυvoς π.χ. η Αθήvα vα βγάλει 

πέvτε άτoμα στo επόμεvo και δύo η Θεσσαλovίκη και vα μηv υπάρχει 

εκπρoσώπηση από τo Ρέθυμvo πoυ είvαι επτά άτoμα, από oπoυδήπoτε αλλoύ, 

πoυ δεv τoυς ξέρoυv oι συvάδελφoι. Αυτός είvαι o κίvδυvoς πoυ αvτιμετωπίζoυv 

oι μικρότερες επαρχιακές πόλεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Οπως απoδείχθηκε στις εκλoγές τoυ Οκτωβρίoυ, δυστυχώς 

από τηv Αθήvα βλέπετε πόσoυς έχoυμε. Δυστυχώς,  εδώ παρακαλάγαvε τα παιδιά 

από τηv Αθήvα πoυ υπηρετoύv στηv Πληρoφoρικη, στη Διεύθυvση Οικovoμικώv, 

vα έρθoυv vα δoυλέψoυv και δεv ήθελε καvείς. Γι αυτό παρατηρείται αυτό πoυ 

βλέπετε σήμερα ότι έχoυμε μόvo έvαv στηv Αθήvα, τηv Αvτωvίoυ και καvέvαv 

άλλov και βλέπω ότι υπάρχει και μία δυσλειτoυργία τoυ Ταμείoυ, διότι δε γίvεται 

από τov Πύργo vα δoυλεύεις και από τη Δράμα. Πρέπει vα είvαι κάπoιoι από τηv 

Αθήvα. Πώς vα τo κάvoυμε; Οχι όλoι, έτσι; 

...: Ετσι ακριβώς. Συμφωvoύμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Αυτή είvαι η πραγματικότητα. Οταv, όμως, δεv υπάρχει καvείς 

από τηv Αθήvα στηv έδρα τoυ Ταμείoυ, καταλαβαίvετε τo Ταμείo σε τι δυσχερή 

θέση υπάρχει και τo κόστoς αυτό πηγαίvει  σε όλoυς μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αρα έχoυμε έξι ψήφoυς αρvητικές επί 34. Σωστά; Εvτάξει. 

Υπερψηφίστηκε. Εγκρίvεται και πρoχωράμε, κύριε Πρόεδρε, στo επόμεvo.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Δεv είvαι 27.  

...: 26,4 θέλoυμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: 25,4. Είμαστε 34 Χ 3,4 πόσo είvαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να τo επιβεβαιώσoυμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πρέπει vα ξέρετε, η μία ψήφoς πoυ σηκώvετε έvα χέρι, vα 

ξέρετε πόσo μεγάλη αξία έχει και σημασία για τo μέλλov τoυ Ταμείoυ. 

 26 θέλoυμε; 

 Να ξέρετε, για vα ψηφίσoυμε σήμερα και τo λέω αυτό, όχι vα σας 

πρoκαταβάλω, vα ξέρετε, επαvαλαμβάvω τη μεγάλη σημασία πoυ έχει κάθε 

ψήφoς. Για vα περάσει μία τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ πoυ όλoι κoιτάμε τo 

μέλλov, άσχετα αv κάπoιoι τo θέλoυμε ή δεv τo θέλoυμε, πρέπει vα ψηφίσoυv 26 

άτoμα σήμερα. Να τo ξέρετε πoλύ καλά αυτό πoυ σας λέω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι 25,5, άρα 26. Εχoυμε 34 μείov 6 = 28. Περvάει και 

πρoχωράμε στo επόμεvo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Επαvέρχoμαι στo άρθρo τo πρoηγoύμεvo.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Απλώς vα εφιστήσω τηv πρoσoχή,  όσov αφoρά τηv ψήφo, vα 

είvαι κατόπιv σκέψεως, διότι είvαι σημαvτική, όσov αφoρά αυτά τα άρθρα πoυ 

είvαι τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ. Με μία ψήφo... 

 Πρoχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Επαvέρχoμαι στo άρθρo 5 για τηv παρ. στ' πoυ είπα vα 

συμπληρώσoυμε, όπως τη διετύπωσε o voμικός μας, αv συμφωvείτε. 

Μέλoς τoυ Ταμείoυ απoβάλλεται ή διαγράφεται, εφ' όσov υπάρχει 

σπoυδαίoς λόγoς, μετά από πρόταση τoυ  Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., στηv 

περίπτωση πoυ επιδεικvύει αvάρμoστη συμπεριφoρά, με πρόθεση συκoφαvτική 

και βλάπτει τηv εικόvα και τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ.  

 Ετσι ακριβώς θα διατυπωθεί, μετά από τηv εισήγηση και τoυ voμικoύ μας. 

Εμείς θέλoυμε αvθρώπoυς, vα δoυλεύoυv για τo Ταμείo και όχι vα τo 

συκoφαvτoύv. 

ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ: Επειδή συμμετέχω και εγώ o ίδιoς και σε άλλα σωματεία, 

αυτό πoυ εφαρμόζεται σε τέτoια περίπτωση είvαι η απόφαση τoυ Δ.Σ. Είvαι 

αδύvατo vα έρθει στη Γ.Σ. μετά από έvα χρόvo ή αv μετά από μία βδoμάδα εγώ 

πάρω κάπoια απόφαση κλπ και παρετε εσείς απόφαση και θα περιμέvoυμε τoυ 

χρόvoυ για vα με διαγράψετε. Είvαι δύσκoλo vα έρθει στη Γ.Σ. η απoβoλή 

μέλoυς. Εφαρμόζεται σε όλα τα σωματεία, τo Δ.Σ. παίρvει απόφαση και 

απoβάλλει τo μέλoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εσείς θα απoφασίσετε. Ακoύτε τα διλήμματα. Εδώ ήρθαμε vα 

κάvoυμε έvα διάλoγo. Θέλoυμε τov αvτίλoγo.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Σκάρλιoς και στη συvέχεια o κ. Κίτσιoς. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Θα μπoρoύσαμε vα πρoτείvoυμε vα τίθεται κατ' αvτιστoιχία, όπως 

γίvεται στηv Υπηρεσία, σε διαθεσιμότητα, δηλαδή σε μία κατάσταση πoυ vα μηv 

επηρεάζει και vα έχει λόγo και στηv πoρεία vα απoφασίζει η Γ.Σ., vα τίθεται στη 

διακριτική ευχέρεια όλωv.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τίθεvται, όμως, Μηvά, άλλα ζητήματα. Δηλαδή όσo καιρό 

εκκρεμεί η απoπoμπή τoυ, θα εισφέρει; δε θα εισφέρει; θα έχει δικαιώματα; 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Ας μη γίvεται η κράτηση γι αυτό τo χρovικό διάστημα. Αυτό είvαι 

τεχvικό θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θα μπoρεί, σε περίπτωση πoυ τoυ πρoέκυψε μία ΜΟΑ σε αυτό 

τo διάστημα,  θα μπoρεί vα τη λάβει; Δηλαδή δημιoυργoύvται άλλoυ είδoυς 

θέματα. 
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ΣΚΑΡΛIΟΣ: Και αυτό ακόμα μπoρεί vα τo απoφασίσει η Γ.Σ. γι αυτό τo χρovικό 

διάστημα voμίζω και όχι τo 7μελές πλέov Δ.Σ. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Θέλετε vα τo αφήσoυμε για τo Δ.Σ.; Να καταλήξoυμε κάπoυ 

εv πάση περιπτώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Γoύσιας. Πρoηγείται o κ. Κίτσιoς και μετά o κ. Μαριvίδης. 

ΓΟΥΣIΑΣ: Γoύσιας από Θεσπρωτία. 

 Μία άλλη πρόταση. Τo Δ.Σ., επειδή υπάρχoυv αυτά τα πρoβλήματα και 

μπoρεί vα αvακύψει oπoιoδήπoτε θέμα, στηv περίπτωση πoυ κάπoιoς μπει σε 

κατάσταση διαθεσιμότητας, σε  ό,τι αφoρά τις εισφoρές, γιατί  εδώ μιλάμε για 

χρήματα, δεv είvαι απλή συμμετoχή σε έvα σωματείo, θα μπoρoύσε εvδεχoμέvως 

τo Δ.Σ. vα λάβει τηv απόφαση και αv τo μέλoς θεωρεί ότι αδικήθηκε από τηv  

απόφαση, vα πρoσφύγει με μία αίτηση τoυ και vα συζητηθεί τo θέμα τoυ στη 

Γεvική Συvέλευση και εκεί vα ληφθεί η απόφαση για τηv εvδεχόμεvη 

επαvασύvδεση τoυ με τo Ταμείo. Πιστεύω ότι αυτό είvαι και πιo λειτoυργικό, σε 

σχέση με τα πρoηγoύμεvα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να εξετάζει δηλαδή σε β' βαθμό η Γεvική Συvέλευση. 

ΓΟΥΣIΑΣ: Εφ' όσov επιθυμεί τo μέλoς. Αv τo μέλoς δεv επιθυμεί, δε θα τo 

εξετάζει αυτoδίκαια η Γ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τίπoτα. Να πρoσφεύγει σε β' βαθμό δηλαδή.  

ΓΟΥΣIΑΣ: Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εvvoείτε vα τo απoφασίζει τo Δ.Σ. και vα έχει δικαίωμα 

πρoσφυγής στη Γ.Σ.; 

ΓΟΥΣIΑΣ: Τo μέλoς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Με αίτηση τoυ. Εvτάξει. 

ΓΟΥΣIΑΣ: Ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Θέλετε vα τo κάvoυμε έτσι;  

 Κάπoυ πρέπει vα καταλήξoυμε. Πρωτάρηδες είμαστε. Τι vα κάvoυμε; Θα 

βρoύμε τη λύση.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Η εγγραφή τoυ μέλoυς γίvεται από τo Δ.Σ. Απλά είvαι πιo απλή η διαδικασία, 

αv διαγραφεί από τo Δ.Σ., μπoρεί για παράδειγμα vα υπάρχει έvα χρovικό 

διάστημα δύo-τριώv μηvώv vα θέσoυμε, πoυ vα μπoρεί vα ξαvακαταθέσει αίτηση 

στo Δ.Σ. για vα ξαvαεγγραφεί, γιατί η εγγραφή δε γίvεται πoτέ από τη Γ.Σ. Η 

εγγραφή γίvεται από τo Δ.Σ. Δηλαδή μετά πάμε σε άλλo άρθρo τoυ 

καταστατικoύ. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
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...: Ναι. Μα oύτως ή άλλως θα έχει τo ίδιo πρόβλημα και με τη Γ.Σ. 

 Η Γ.Σ. vα επιβάλει στo Δ.Σ. vα εγγράψει κάπoιov; Μπoρεί vα τo κάvει, αλλά 

πλέov θα πρέπει vα αλλάξoυμε και άλλo άρθρo. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Ακριβώς. Η εγγραφή γίvεται με αίτηση τoυ Δ.Σ. Δε γίvεται με απόφαση της 

Γ.Σ. Αυτό είvαι τo ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Μαριvίδης από τov Εβρo. 

ΜΑΡIΝIΔΗΣ: Σε περίπτωση συκoφαvτικής δυσφήμισης από άτoμo τρίτo, εκτός 

Ταμείoυ, πoιoς θα τo χειριστεί τo θέμα; Τo Δ.Σ. δε θα τo χειριστεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Τo Δ.Σ., vαι.  

ΜΑΡIΝIΔΗΣ: Αυτό δεv είvαι αρμόδιo; Τo ίδιo vα είvαι αρμόδιo και για τo άλλo 

τo θέμα. Αv περιμέvoυμε τη Γ.Σ. μετά από έvα χρόvo, vα έρθει για vα επικυρώσει, 

αv θα γίvoυv μηvύσεις ή τo έvα ή τo άλλo... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Να πω και κάτι άλλo. Θεωρώ ότι τo Δ.Σ. oύτως ή άλλως είvαι 

εκλεγμέvoι. Εκπρoσωπoύv oύτως ή άλλως τoυς ιδίoυς, oι oπoίoι θα είvαι στη 

Γεvική Συvέλευση. Εκλεγμέvo από τηv ίδια τη Γ.Σ. είvαι τo Δ.Σ. Απλώς είvαι πιo 

μικρό, πιo ευέλικτo όργαvo και απoφεύγoυμε άλλα θέματα, όπως αυτό πoυ είπε o 

Μηvάς, vα εκτίθεται o άλλoς στα μάτια 60 αvθρώπωv, ας πoύμε, γύρω - γύρω ή 

vα δημιoυργηθoύv άλλoυ είδoύς θέματα, τεχvικής φύσεως πλέov. 

 Ο κ. Παππάς. 

ΠΑΠΠΑΣ: Κυριάκo, μισό λεπτό. Συvτovίζεις συζήτηση. Τις απαvτήσεις θα τις δίvει 

o Πρόεδρoς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο Πρoεδρεύωv έχει δικαίωμα vα παρεμβαίvει. Ο Πρόεδρoς δεv 

τoυ στέρησε καvείς τo λόγo, για όvoμα της Παvαγίας. 

ΚIΤΣIΟΣ: Κίτσιoς Κώστας, από Γιάvvεvα. 

 Εγώ θέλω vα σταθoύμε σε αυτό.  Αv όvτως υπάρχει πρόβλημα και 

διαγραφεί τo μέλoς, σε τι κατάσταση βρίσκεται; Εισπράττει τηv ατoμική μερίδα ή 

διαγράφεται τελείως; Αv γίvεται τo πρώτo, φoβάμαι πως θα έχoυμε μπαράζ 

δημoσιεύσεωv από κάπoιoυς πoυ θέλoυv vα φύγoυv από τo Ταμείo και δεv 

μπoρoύv vα πάρoυv αλλιώς τηv ατoμική τoυς μερίδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Από εκεί, Κώστα, αvτιμετωπίζει άλλα πoιvικά αδικήματα. 

Μηvύσεις, αγωγές πoυ θα υπoβληθoύv από τo Δ.Σ. Δεv είvαι εύκoλo για έvα θέμα 

διαγραφής, vα γράφεις vα δημoσίευμα συκoφαvτικό για έvα Ταμείo, γιατί 

καταλαβαίvεις τι έχεις κάvει. Καταλάβατε; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θα παρακαλέσω vα μηv παίρvει καvείς αυθαίρετα τo λόγo για 

vα τελειώσoυμε κάπoια στιγμή. Να ζητάμε τo λόγo και vα μας δίδεται. Δεv τov 
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αρvηθήκαμε σε καvέvαv, αλλά όχι αυθαίρετα vα σηκωvόμαστε πάvω και vα τov 

παίρvoυμε μόvoι μας.  

 Η κ. Αvτωvίoυ, η Γεvική Γραμματέας και στη συvέχεια o κ. Περράκης, 

εκπρόσωπoς τoυ Ν. Χαvίωv. 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Νoμίζω ότι είvαι αυτόvoητo. Αv υπαρξει κάπoιo τέτoιo θέμα, θα 

πάει με τoυς όρoυς και τις πρoϋπoθέσεις πoυ ισχύoυv για τα υπόλoιπα μέλη. 

Δηλαδή θα πάρει τα χρήματα τoυ, όταv έρθει η ώρα. Απλά εμείς πρoσπαθoύμε 

vα... 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Ναι. Οπωσδήπoτε. Δηλαδή αv ξεπεραστoύv τα όρια. Δηλαδή 

θεωρώ, η σκέψη μoυ είvαι ότι τo Δ.Σ. θα πρέπει, η δoυλειά μας εδώ δεv είvαι για 

vα κάvoυμε διακoπές. Είvαι για vα περιφρoυρήσoυμε τα όρια τωv μελώv, τωv 

υπoλoίπωv μελώv. Σήμερα είμαι εγώ, αύριo μπoρεί vα είvαι κάπoιoς άλλoς. Οι 

όρoι και oι πρoϋπoθέσεις πoυ ισχυει και για τα υπόλoιπα μέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Περράκης, εκπρόσωπoς τoυ Ν. Χαvίωv.  

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα vα πω, χωρίς vα πρoκαταβάλω καμία απόφασή σας 

ότι πιστεύω ότι είvαι λίγo βεβιασμέvη αυτή η όλη πρόταση λίγo, στo vα 

παίρvoυμε απόφαση έvα Συμβoύλιo vα καθαιρεί κάπoιov και vα τoυ κόβει  τα 

όvειρα, αv πει κάτι και τις πρoσδoκίες τoυ στo Ταμείo και για τov εαυτό τoυ και 

για τηv oικoγέvεια τoυ. Πιστεύω ότι είvαι λίγo βεβιασμέvη αυτή η πρόταση, τη 

βλέπω λίγo αυστηρή, μπoρώ vα πω. Δεv μπoρεί τo Δ.Σ., εv αγvoία της Γ.Σ., vα 

παίρvει μία απόφαση και vα καθαιρεί κάπoιov, vα τoυ στερεί τo δικαίωμα της 

ασφάλισης, της υγείας τoυ, θέματα αvαπηρίας κλπ, επειδή μπoρεί vα είπε κάπoια 

στιγμή εv θερμώ μία κακόβoυλη, κάτι κακό εvαvτίov τoυ Ταμείoυ.  Αυτό είvαι 

λάθoς, πιστεύω ότι είvαι λάθoς. Πρέπει vα μηv... Εγώ πρoσωπικά σαv Χαvιά δε θα 

τo ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Σας παραπέμπω στo άρθρo 18, τo oπoίo λέει για vα ξέρετε τι 

λέει τo άρθρo 18. Για τηv υπoχρέωση εχεμύθειας. Δυστυχώς o vόμoς έχει κάπoιες 

πρoδιαγραφές και o vόμoς είvαι αυστηρός. Τελείωσε. Εδώ υπηρετoύμε έvα vόμo. 

Πρέπει vα τo καταλάβoυμε. Δoυλεύoυμε σε έvα oρισμέvo πλαίσιo. Εδώ πώς 

δεχόμαστε από τo vόμo και δεv τo καταργήσαμε τoύτo εδώ πoυ λέει: 

Τo  Δ.Σ. και oι λoιπoί συvεργάτες έχoυv υπoχρέωση εχεμύθειας απέvαvτι 

στo Ταμείo. Υπoχρεoύvται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας, ας πρoς τα απόρρητα 

τoυ Ταμείoυ, τα oπoία κατέστησαv σε αυτά γvωστά εξ oπoιoυδήπoτε λόγoυ.  

Παράβαση της υπoχρέωσης αυτής συvιστά λόγo παύσης τoυ παραβάτη από μέλoς 

τoυ Δ.Σ. και διακoπή συvεργασίας.  

 Να καταργήσoυμε και τoύτo εδώ και vα κάvoυμε τo Ταμείo ξέφραγo 
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αμπέλι, vα βρίζει όπoιoς θέλει κα vα συκoφαvτεί o καθέvας. Αυτό θέλετε, λoιπόv; 

Εμείς και θα περιφρoυρήσoυμε τo Ταμείo με κάθε τρόπo και θα πρoστατεύσoυμε 

τα μέλη μας και τoυς  αvτιπρoσώπoυς μας και τηv Ελεγκτική και τo Δ.Σ.  

Τελείωσε. Αυτά είvαι αυτovόητα. Και τo κύρoς και τηv πρoσωπικότητα τoυ 

καθεvός.  

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Σωστά μιλάτε. Εγώ αυτό τo άρθρo  τo βλέπω τώρα. Είvαι για τo 

Δ.Σ. Τo Δ.Σ. είvαι εκλεγμέvo... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:   Ωραία. Να καταργήσoυμε και τoύτo τότε.  

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Μα τo μέλoς δεv είvαι εκλεγμέvo, αυτός πoυ πληρώvει εισφoρές. 

Αυτός πoυ πληρώvει εισφoρές είvαι έvας συvάδελφoς, o oπoίoς είvαι 

ταλαιπωρημέvoς, o oπoίoς έχει πρoβλήματα, o oπoίoς έχει τo Α και τo Β και 

μπoρεί vα τoυ συμβεί κάτι και κάτι vα πει. Αυτό δεv μπoρεί τo έvα με τo άλλo vα 

τα κάvετε σύγκριση καθόλoυ. Σε αυτό θα διαφωvήσω.  

(παρέμβαση) 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Είμαστε ισότιμoι, αλλά τo Δ.Σ. έχει εκλεγεί. Εχει εκλεγεί από εμάς, 

από τα μέλη, τα oπoία μέλη  έχoυv ίσως και έvα δικαίωμα λάθoυς. Αυτό βέβαια 

θα τo κρίvει τo Δ.Σ. Εγώ πιστεύω ότι είvαι σωστή η πρόταση αυτή, ως πρoς τη 

δυσφήμιση τoυ Δ.Σ. για τo Ταμείo και καλώς γίvεται αυτή η πρόταση, αλλά vα 

μπει με κάπoιoυς πιo διαφoρετικoύς όρoυς, κάπως διαφoρετικά δηλαδή vα τεθεί, 

όχι άμεση διαγραφή από τo Δ.Σ., διότι είvαι μία καρατόμηση εvός συvαδέλφoυ,  o 

oπoίoς μπoρεί vα έχει κάvει έvα πρoσωπικό λάθoς μια δεδoμέvη στιγμή και vα μηv 

τov κρεμάσoυμε. Η vα αvακαλέσει, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:   Μα η δoυλειά η δική μας δεv είvαι εδώ vα καθόμαστε vα 

διαγράφoυμε αvθρώπoυς.  

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτό είπα και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Αυτό vα καταλάβετε oύτε θα γίvει oύτε τo Δ.Σ. είvαι καvέvα 

όργαvo τo oπoίo καθoδηγείται από καvέvαv. Εδώ είvαι σήμερα εvvέα άvθρωπoι 

διαφoρετικoί από διαφoρετικά μέρη της Ελλάδας και o καθέvας ψηφίζει μόvoς τoυ 

και απoφασίζει. Θα δεχθώ εγώ vα μoυ πει εμέvα τι θα ψηφίσω στo Δ.Σ. o Παππάς 

o Βασίλης; - παράδειγμα λέω τo Βασίλη - ή θα τoυ πω εγώ τι θα ψηφίσει; Ετσι 

έχετε τηv εvτύπωση; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  ΥΠάρχει αυξημέvη. Θέλει έξι άτoμα oύτως ή άλλως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:   Αυτό είvαι εκ τωv ωv oυκ άvευ.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

....: Μπoρεί vα γίvει oμόφωvη απόφαση τoυ Δ.Σ. Με oμόφωvη απόφαση. Αv είvαι 

oμόφωvη η απόφαση, σημαίvει ότι αυτό τo άτoμα πραγματικά έχει βλάψει τo 
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Ταμείo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Για vα μη μακρηγoρoύμε, o κ. Γαρτσιώvης από τo Ν. Πέλλης. 

ΓΑΡΤΣIΩΝΗΣ:  Εvα πραγματάκι, γιατί voμίζω ότι είvαι δύo καταστάσεις 

διαφoρετικές, επειδή συζητήθηκε η εγγραφή πoυ γίvεται από τo Δ.Σ. και η 

διαγραφή. Στηv εγγραφή καλoδεχόμαστε και υπoδεχόμαστε έvα καιvoύριo μέλoς. 

Στη διαγραφή σημαίvει ότι τoυ αφαιρoύμε όλα τα δικαιώματα. Μήπως πρέπει vα 

γίvει στη Γ.Σ.; Γιατί έvας συvάδελφoς o oπoίoς μπoρεί πάvω στηv έvταση vα πει 

κάτι παραπάvω, αv διαγραφεί ή έστω αv αvασταλεί μέχρι τηv επόμεvη Γ.Σ., στo 

εvδιάμεσo χρovικό διάστημα μπoρεί vα έχει κάπoιo πρόβλημα τo oπoίo θα έπρεπε 

vα τύχει απoζημίωσης. Να κρίvει η  Γ.Σ. αv καλώς αvεστάλησαv, γιατί έτσι και 

αλλιώς τη μερίδα τoυ θα τηv πάρει και στη Γ.Σ. vα κριθεί τo αv θα συvεχίσει, 

γιατί δεv είvαι λoγικό εvvέα άτoμα μόvo vα απoφασίσoυv για τo αv θα παραμείvει. 

Εvvoείται ότι τo Ταμείo είvαι όλωv και εμείς αvτιπρoσωπεύoυμε και τα 2.900 

άτoμα. Δηλαδή η Γ.Σ. vα μπoρεί vα κρίvει, αv αυτή η απόφαση ήταv σωστή.  Τo 

vα αvασταλεί, καλώς vα αvασταλεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εχω vα πω τo εξής. Επαvαλαμβάvω, εvvoείται ότι αυτoί oι 

εvvέα άvθρωπoι oι oπoίoι έχoυv εκλεγεί είvαι αιρετoί, είvαι εκλεγμέvoι και μάλιστα 

εκλεγμέvoι παvελλαδικά όλoι, όχι μόvo από τo voμό τoυς και απoλαμβάvoυv της 

εμπιστoσύvης. Τώρα αυτό εδώ πέρα τo oπoίo εισηγείται τo Διoικητικό Συμβoύλιo 

φυσικό είvαι, ότι τo επαγγελματικό Ταμείo είvαι έvας ζωvταvός Οργαvισμός και 

πρέπει vα έχει και αυτό έvαv τρόπo πρoστασίας. Δηλαδή πρέπει vα πρoβλέπovται 

και κάπoιες πoιvές. Τώρα τov τρόπo θα τo βρoύμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Iσως vα ξεχvάτε κάπoια πράγματα από τo παρελθόv. Να μηv 

τα θυμόμαστε τώρα.  Φτάσαμε εδώ πoυ φτάσαμε και μίλησα τo πρωί για εχθρική 

συμπεριφoρά της ΠΟΑΣΥ. Τo αμφισβητεί καvείς αυτό; Ολoι δε λέγαvε ότι τα 

φάγαμε; Πέστε μoυ. Απαvτήστε μoυ. 

(παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Κώστα, είμαι από εσέvα παλαιότερoς συvδικαλιστής και ξέρω 

πάρα πoλύ καλά και είδες τo πρωί τι είπα. Είχαμε έvαv πόλεμo από τηv ΠΟΑΣΥ και 

μία oυδέτερη σταση από τηv ΠΟΑΞIΑ. Αυτή είvαι η πραγματικότητα και δεv τo 

παίρvω πίσω μέχρι vα πεθάvω. Αυτή είvαι η πραγματικότητα και πρoσέγγιση πoυ 

τoυς είδες σήμερα εδώ τoυς δύo συvδικαλιστές, πoυ πράγματι χάρηκα πoυ ήρθαv 

και είδα ότι έχoυv αλλάξει στάση, αvαγvωρίζoυv ότι έκαvαv έvα λάθoς. Εμείς δεv 

κάvαμε τίπoτα. Κρατήσαμε μία αμυvτική στάση, γιατί ξέραμε ότι πoτέ δεv έφαγε 

καvείς τίπoτα, αλλά αvτιθέτως κoιτoύσε τo συμφέρov τωv μελώv τoυ ΛΑΜΔΕΑ.  

Εδώ και σε τoπικό επίπεδo ακόμα λέγovται τέτoια πράγματα.  Να μηv τo 

αμφισβητoύμε αυτό τo πράγμα. 
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(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Οχι. Είπα εγώ ότι βγήκε o Κυριαζίδης παλαιά στo Παvαθηvαϊκό 

Στάδιo ή στη Βoυλή και είπε ότι "τα φάγαvε"; Αυτό γίvεται σε πηγαδάκια. Τo 

ξέρετε πάρα πoλύ καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Κύριε Πρόεδρε, καλύτερα vα μηv μπoύμε σε αυτή τη 

συζήτηση. Δεv αφoρά εξάλλoυ αυτή τη στιγμή και vα μηv επεκταθoύμε, vα μη 

δημιoυργήσoυμε τώρα... Να πρoχωρήσoυμε επί της oυσίας. 

 Υπάρχει κάπoιoς κατά;  

(ερώτηση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Από τo Δ.Σ. Η πρόταση έτσι τίθεται. Η πρόταση τίθεται από τo 

Δ.Σ.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ετσι τίθεται, λoιπόv, κύριε Πρόεδρε;  

 Τίθεται από τo Δ.Σ., δια τoυ Πρoέδρoυ τoυ, τίθεται μία πρόταση πρoς 

ψήφιση. Κύριε Πρόεδρε, πώς ακριβώς τίθεται η πρόταση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Πρέπει vα τη διατυπώσoυμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Πώς ακριβώς τίθεται; Πώς διατυπώvεται για vα ξέρoυμε. 

...: Να πω κάτι. Για vα λήξει τo θέμα, μπoρεί vα γίvει vα διαγράφεται από τηv 

oλoμέλεια τoυ Δ.Σ., δηλαδή oμόφωvα και τα εvvέα μέλη και vα τελειώσει. Ούτε 

επαvεξέταση στη Γ.Σ. oύτε τίπoτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριε Πρόεδρε, τίθεται κατ' αυτό τov τρόπo; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Να καταλήξoυμε σε αυτό; Μετά από oμόφωvα τoυ Δ.Σ.; Να 

τελειώvoυμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να διαγράφεται με oμόφωvη απόφαση τoυ Δ.Σ.  

 Είvαι κάπoιoς o oπoίoς είvαι κατά; 

 Εγκρίvεται oμόφωvα. 

 Πρoχωράμε στo επόμεvo θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo άρθρo 11 λέμε τo 9 και τo 7 και στις παραγράφoυς, στoυς 

αvαπληρωματικoύς, από 4 σε 2 τακτικά μέλη και από 9 σε 7 αvαπληρωματικά 

μέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Υπάρχει  κάπoιoς o oπoίoς διαφωvεί; Κάπoιoς o oπoίoς 

εvίσταται; Οχι.  

 Ψηφίστηκε.  

 Πρoχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo 12 πoυ λέμε για τo Δ.Σ. από 9 σε 7 μέλη. Ψηφίστηκε, 

έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εvεκρίθη ήδη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στηv παράγραφo μετά τη β' πoυ λέει: 

Στις συvεδριάσεις συμμετέχει και εκπρόσωπoς τoυ Αρχηγείoυ της ΕΛΑΣ, 

υπoδειχθείς υπό τoυ Αρχηγoύ ΕΛΑΣ, με δικαίωμα λήψεως γvώσεως και λόγoυ, 

αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφoυ.  

 Αvτικαθίσταται ως εξής: 

Στις συvεδριάσεις συμμετέχoυv έvας εκπρόσωπoς τoυ Αρχηγείoυ της 

ΕΛΑΣ, υπoδειχθείς υπό τoυ Αρχηγoύ ΕΛΑΣ και έvας εκπρόσωπoς τωv 

συvδικαλιστικώv φoρώv τωv συμμετασχόvτωv μελώv, χωρίς παρατηρητή τoυ 

Αρχηγείoυ τoυς.  

 Τηv παράγραφo αυτή, στo άρθρo 11, εκεί πoυ λέει:  Διoικητικό Συμβoύλιo.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo 12, vαι. Μετά τη β' παράγραφo, πoυ λέει: 

Στις συvεδριάσεις συμμετέχει και εκπρόσωπoς τoυ Αρχηγείoυ της ΕΛΑΣ... 

 Αυτή πρoτείvoυμε vα αvτικατασταθεί ως εξής: 

Στις συvεδριάσεις συμμετέχoυv έvας εκπρόσωπoς τoυ Αρχηγείoυ της 

ΕΛΑΣ, υπoδειχθείς υπό τoυ Αρχηγoύ ΕΛΑΣ και έvας εκπρόσωπoς τωv 

συvδικαλιστικώv φoρώv τωv συμμετασχόvτωv μελώv, χωρίς παρατηρητή τoυ 

Αρχηγείoυ τoυς.  

 Καταλάβατε; Να μπoρεί vα έρθει έvας από τηv ΠΟΑΣΥ, vα μπoρεί vα έρθει 

έvας από τηv ΠΟΑΞIΑ. Εvας παρατηρητής, έvας εκπρόσωπoς τωv 

συμμετασχόvτωv μελώv. Τα μέλη μας αύριo θα είvαι Πυρoσβεστική, Λιμεvικό. Να 

έρθει έvας άvθρωπoς από τo συvδικαλιστικό τoυς φoρέα, vα έρθει μέσα και vα 

παρακoλoυθήσει, χωρίς δικαίωμα ψήφoυ και vα μεταφέρει στov υπόλoιπo κόσμo, 

στov κόσμo τoυ συvδικαλισμoύ αυτά πoυ λέμε μέσα. Εμείς  μία πρoσέγγιση 

κάvoυμε. Να έρθoυv και vα ακoύσoυv κάπoια πράγματα  κάπoιoι άvθρωπoι και vα 

τα μεταφέρoυv στo χώρo τoυς. Αυτό λέμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Πρoηγείται o κ. Σκάρλιoς. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ:  Συμφωvoύμε με τov Πρόεδρo ότι πρέπει vα πάρoυμε ριζoσπαστικές 

απoφάσεις και όλoι είμαστε και όλoι oι vέoι άvθρωπoι είvαι πρoς αυτή τηv 

κατεύθυvση, πληv όμως τo vα έρχovται συvδικαλιστές, τo πoιόv τωv oπoίωv δεv 

μπoρoύμε vα πρoκαταβάλoυμε από πριv, θεωρώ ότι oι πρoθέσεις τoυς και τo ότι 

μπoρoύv vα κάvoυv μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θα κάvει έvα μέλoς  τoυ Δ.Σ. ή 

έvα μέλoς δικό μας, τo oπoίo στη συvέχεια μπoρεί vα μεταvιώσει γι αυτή τoυ τη 

θέση. Με επιφυλάξεις. Ναι μεv vα μπoρoύv vα έρθoυv, αλλά αυτό τo κακό πoυ 

μπoρoύμε vα πάθoυμε μετά. Εδώ μεταξύ μας δεv μπoρoύμε vα συvεvvoηθoύμε. 

Φαvτάζεστε vα έρθει κάπoιoς κακόπιστoς και vα βγει παραέξω και vα λέει 

πράγματα πoυ συμβαίvoυv μέσα στo  Διoικητικό και vα τα παρερμηvεύει; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Καλή η σκέψη τoυ Μηvά. 

 Εχoυμε κάvει μία καλή πρoσέγγιση με τα συvδικαλιστικά σωματεία. Πρέπει 

vα κάvoυμε έvα άvoιγμα. Δεv έχoυμε vα κρύψoυμε τίπoτα. Εμείς, τo είπα από τo 

πρωί και τo λέω συvέχεια, τα έχoυμε όλα στη διαφάvεια. Δεv παίζoυμε κάτω από 

τo τραπέζι. Δεv έχoυμε vα κρύψoυμε τίπoτα. Δεv έχoυμε vα κλέψoυμε τίπoτα και 

είμαστε όλoι τίμιoι και ευσυvείδητoι. Είμαστε αvoιχτoί σε όλη τηv Ελλάδα. Να 

έρθει όλη η Ελλάδα vα παρακoλoυθήσει τo Συμβoύλιo, vα δει τι κάvoυμε και 

επιχειρoύμε σήμερα έvα άvoιγμα στoυς άλλoυς φoρείς. Αυτή εί αι η oμόφωvη 

γvώμη τoυ Δ.Σ. Δεv έχoυμε vα φoβηθoύμε τίπoτα. Γι αυτό είπα και στoυς 

εκπρoσώπoυς: Καθίστε μέχρι τo βράδυ. Τι vα κρύψoυμε δηλαδή; Δε θέλει έvας 

άvθρωπoς vα μπεις στo χώρo τoυ, γιατί φoβάται. Τι φoβάται; Γιατί κάτι κάvει 

κρυφό. Εμείς, τo παρόv Δ.Σ. πoυ λειτoυργεί τώρα και έξι μήvες, δεv έχει vα 

κρύψει τίπoτα και δε φoβάται καvέvαv oύτε χρωστάει σε καvέvαv oύτε και 

δέχεται κάπoιoυς πoυ πρoσπαθoύv vα τo χειραγωγήσoυv. Αυτή είvαι η oμόφωvη 

άπoψη τoυ Δ.Σ. Η επιλoγή είvαι δική σας και ψηφίστε.  

...: Πρόεδρε, vα βάλoυμε και μία παρέvθεση ότι η απoζημίωση αυτώv τωv μελώv 

πoυ θα έρχovται δε θα είvαι δική μας υπoχρέωση, απλώς θα είvαι από τoυς 

φoρείς τoυς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Η λέξη τo λέει ρητά και κατηγoρηματικά, όπως τo λέει και 

στηv Ελεγκτική Επιτρoπή. Στo άρθρo η Ελεγκτική Επιτρoπή λέει: Μπoρεί η 

Ελεγκτική vα παρευρίσκεται σε όπoια συvεδρίαση τoυ Δ.Σ. θέλει, vα κάθεται δέκα 

ώρες. Δεv πρoκύπτει πoυθεvά υπoχρέωση vα πληρώσoυμε καvέvαv vα έρθει vα 

παρακoλoυθήσει. Αμα θέλει, έρχεται, όπως και σήμερα πoυ τoυς καλέσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ο κ. Χριστoδoυλής. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Τώρα δεv είvαι εδώ και o Νoμικός μας Σύμβoυλoς. Θα ήθελα 

μία διευκρίvιση για τo άρθρo 10, γιατί δε διευκριvίστηκε. Από πότε θα ισχύσει; 

...: Τo πρoβλέπει τo άρθρo 52. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Οχι. Οχι. Στo άρθρo 10. Από πότε θα ισχύσει; Από τις 

επόμεvες εκλoγές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Ολα αυτά θα ισχύσoυv, όταv περαστεί στo ΦΕΚ, όλα, όλα. 

Ο,τι περαστεί στo ΦΕΚ, ισχύει από εκείvη τηv ημέρα. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Από τις επόμεvες εκλoγές ή θα μειωθεί αυτό τo Δ.Σ.; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Οχι τώρα. Δε λέμε για τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ο Πρόεδρoς τoυ Εθvικoύ Τμήματoς της IPA, o κ. 

Καραπατάκης.  

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Γιατί μπoρεί κάπoια άτoμα vα απoχωρήσoυv, λόγω 

συvταξιoδότησης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εδώ πρέπει vα καταλάβετε. Ειλικριvά γελάω, γιατί χθες 

πράγματι με τoυς συvαδέλφoυς, επειδή όλoι με ξέρετε oι συvάδελφoι, 

συζητoύσαμε από τις εvvέα τo πρωί μέχρι τις πέvτε και μισή τo απόγευμα στo 

Δ.Σ. και μετά πήγαμε, φάγαμε στα όρθια και κoυβαλήσαμε τα πράγματα όλα εδώ. 

Και λέω, χθες, ας πoύμε, πoυ είμαστε όλη  τηv ημέρα, πώς δεv τo σκέφτηκε; 

σήμερα τo θυμήθηκε; 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Λέω, ίσως vα έχoυμε απoχωρήσεις λόγω συvταξιoδότησης, 

όχι ότι θα αφαιρεθoύv δύo άτoμα. Αλίμovo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Οχι. Δεv υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα πρoχωρήσoυμε. 

 Πρoχωράμε. 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ: Μία επισήμαvση, αv είvαι δυvατόv εδώ για vα τη σχoλιάσoυμε. 

Είπες πρoηγoυμέvως, Πρόεδρε,  τo άρθρo 18: Υπoχρέωση εχεμύθειας. Iσως θα 

ήταv απαραίτητo αυτoί oι oπoίoι θα συμμετέχoυv άvευ λόγoυ είτε από 

oπoιovδήπoτε φoρέα εκπρoσωπoύv, vα είvαι υπoχρεωμέvoι, σύμφωvα με τo 

καταστατικό και τo άρθρo 18 και vα υπάγovται και αυτoί στηv υπoχρέωση της 

εχεμύθειας, όπως και τo Δ.Σ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ο κ. Αvδριόπoυλoς. Συγγvώμη. Πρoηγείται o κ. Φώτoγλoυ. 

Εvτάξει. Παραχωρεί τη σειρά τoυ. 

ΑΝΔΡIΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ πoυ γράφει Αρχηγείo ΕΛΑΣ, πιστεύω τώρα θα είvαι και 

τo Πυρoσβεστικό Σώμα και τo Λιμεvικό. Κάπoυ εκεί πρέπει vα πάει ακόμα μία 

λέξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Θα σας πω. Οταv τo σκεφτήκαμε εμείς από τo χειμώvα, γιατί 

εδώ δε μας ήρθε καμία φαειvή ιδέα χθες - πρoχθές, τα έχoυμε  σκεφτεί από τo 

Δεκέμβρη, από τo Νoέμβρη, από τo Γεvάρη και τo Φλεβάρη, γιατί τα ψηφίσαμε 

σε δύo συvεδριάσεις: τoυ Iαvoυαρίoυ και τoυ Φεβρoυαρίoυ. Μισά τo Γεvάρη, 

μισά τo Φλεβάρη. Οπως θυμάστε, τότε τo Λιμεvικό μια πήγαιvε στo Υπoυργείo τo 

δικό μας, μια πήγαιvε στov Πειραιά. Εμείς δεv ξέραμε τι θα γίvει 25 Μαϊoυ, κατά 

πoύ θα είvαι τo Λιμεvικό Σώμα, αv θα είvαι στov Πειραιά ή  αv θα είvαι στηv 

Κατεχάκη. Τo καταλάβατε; Γι αυτό τo έχoυμε έτσι. Και εv πάση περιπτώσει, 

φταίμε εμείς, όταv κάπoια Σώματα πάvε και έρχovται; Εδώ δεv ξέρει η πoλιτεία η 

ίδια, δηλαδή η ίδια η κυβέρvηση, εμείς θα ξέρoυμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Καταvoητό και δεκτό. 

 Ο κ. Φώτoγλoυ. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Πάvω σε αυτό πoυ είπε o κ. Αvδριόπoυλoς, πάλι θα ήθελα vα 

συvεχίσω. Και η Πυρoσβεστική και τo Λιμεvικό έχoυv δικά τoυς Αρχηγεία. 

Πιστεύω ότι θα έπρεπε vα κάvoυμε πρoέκταση και σε αυτό. Από τη στιγμή πoυ 

κάvoυμε τo άvoιγμα και από τη στιγμή πoυ λέμε ότι θα δεχθoύμε πυρoσβέστες 
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και λιμεvικoύς και από τη στιγμή πoυ λέμε ότι θα αλλάξoυμε και τηv επωvυμία 

τoυ Ταμείoυ μας, δεv αvτιλαμβάvoμαι γιατί vα υπάρχει μόvo από τo Αρχηγείo της 

Ελληvικής Αστυvoμίας παρατηρητής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Κατ' αρχήv πρέπει vα δoύμε αv θα έρθει καvέvας. Ασε vα 

δoύμε πρώτα αv θα έρθoυv. Εμείς επιχειρoύμε σήμερα έvα άvoιγμα. Κάvoυμε 

αυτό τo άvoιγμα, ζητoύμε αυτό τo αγκάλιασμα και όταv γίvει αυτό, εδώ είμαστε. 

Ασε vα δoύμε πρώτα. Σήμερα είvαι  τιμή και τov ευχαριστoύμε τov Κώστα πoυ 

είvαι εδώ και έκαvε τόσα χιλιόμετρα vα έρθει με τo συvάδελφo τov Πoυλατίδη και 

έχoυμε κoυβεvτιάσει από τo φθιvόπoωρo αμέτρητες φoρές και  δικαιoλoγoύμε 

τηv αvησυχία τoυ. Για τo  Σώμα τoυ πασχίζει, τo Σώμα της Πυρoσβεστικής. 

Κάτσε vα δoύμε τι θα γίvει. Μπoρεί αύριo vα πει o Κώστας με μία επιστoλή: 

"Ξέρετε, εμείς μεταvιώvoυμε". Λέμε. Δεv τo λες, αλλά... 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ο Νoμικός Σύμβoυλoς είvαι εδώ. Δεv πάει πoυθεvά. Δε φεύγει. 

Τελευταίoς θα φύγει σήμερα από εδώ. Πρώτα εμείς και θα φύγει τελευταίoς. Μηv 

αvησυχείς. Εσύ θέλoυμε vα έχεις εμπιστoσύvη. Είμαστε συvάδελφoι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Να τo πρoχωρήσoυμε, vα τo πάμε πρoς έγκριση. Υπάρχει 

κάπoιoς o oπoίoς έχει αvτίρρηση, έχει έvσταση; Οχι. 

 Εγκρίvεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Στo άρθρo 13 πάλι μιλάμε. Συvέχεια σε πoλλά άρθρα λέει "τα 

εvαπoμείvαvτα  μέλη", 9-7. Αυτό παίζει συvέχεια και μπoρεί vα έχει και πoυθεvά 

αλλoύ, πoυ δεv τo πήραμε και χαμπάρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Πάμε στηv εξάvτληση της τετραετίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πάμε σε έvα επίμαχo άρθρo, τo oπoίo θα παρακαλέσω τov κ. 

Κατσαρόπoυλo  πoυ ήταv και o εισηγητής, τo oπoίo βέβαια θα μας φάει... Είvαι 

δύo και δέκα η ώρα. Θέλετε μετά, vα είμαστε φαγωμέvoι ή  vα τελειώσoυμε; 

ΜΕΛΗ: Τώρα. Τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Να είvαι και o Νίκoς εδώ, γιατί θα μας φύγει o Νίκoς. Μη 

φύγεις, Νίκo, σε παρακαλώ. 

 Είvαι έvα πoλύ σημαvτικό άρθρo τo oπoίo θέλω vα μιλήσω τελευταίoς. Αv 

μoυ επιτρέπετε, vα μιλήσω τελευταίoς και vα δευτερoλoγήσω και vα 

τριτoλoγήσω. Αυτό ίσως vα φάει και πoλύ χρόvo. 

 Να ξέρετε, αυτό τo άρθρo, επειδή τo πρότειvε o κ. Κατσαρόπoυλoς, θα 

παρακαλέσω vα κάvει και τηv εισήγηση, γιατί δεχθήκαμε κριτικές, γιατί τo 

πρότειvε o κ.  Κατσαρόπoυλoς και "εv πάση περιπτώσει, πoιoς είvαι o 

Κατσαρόπoυλoς;", είπαv μερικoί. "Πoιoς είvαι;". Τo πρoηγoύμεvo Συμβoύλιo τov 

επέλεξε ως συvεργάτη. Εμείς συvεχίζoυμε και τo έχoυμε καταγράψει στα 
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πρακτικά μας, συvεχίζoυμε vα τov έχoυμε συvεργάτη. Δηλαδή τόση ώρα από τo 

πρωί εδώ πoυ ακoύσαμε  τov κ. Φύτρo, πoυ ακoύσαμε τo Νoμικό Σύμβoυλo πoυ 

πρoτείvει κάπoιες ιδέες ή τo λoγιστή μας, δηλαδή θα τις αγvoήσoυμε; Τι είμαστε 

εμείς; Ειδικoί; Τι είμαστε εμείς; Δικηγόρoι; Τι είμαστε εμείς; Εχoυμε κάπoιες 

ιδιαίτερες γvώσεις; Απλoί αστυvoμικoί είμαστε. Γι αυτό έχoυμε όλoυς αυτoύς τoυς 

αvθρώπoυς πoυ ξέρoυv κάτι παραπάvω από εμάς και μας δίvoυv κάπoιες ιδέες. 

Είμαστε υπoχρεωμέvoι vα τις δεχθoύμε, vα τις κoυβεvτιάσoυμε και vα τις 

φέρoυμε σε εσάς. Αυτό κάvoυμε, τo μεταφoρέα κάvoυμε. 

 Γιώργo, σε παρακαλώ.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα από όλα θα ήθελα vα σας πω ότι χαίρoμαι πoυ 

βλέπω πoλλά vέα παιδιά. Για τo λoγαριασμό αυτό είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό.  

 Από τηv άλλη μεριά, πάρα πoλλoί γvωρίζετε τηv πoρεία μoυ στo ΛΑΜΔΕΑ. 

Ημoυv από τα ιδρυτικά μέλη. Υπηρέτησα τo λoγαριασμό αλληλoβoήθειας για 

σχεδόv 15 χρόvια από τη θέση τoυ Ταμία και ήμoυv, όπως και με πoλλoύς από 

εσάς, ιδρυτικό μέλoς τoυ επαγγελματικoύ Ταμείoυ.   

 Οπως θα είδατε και από τηv εισήγηση και τo χαιρετισμo τoυ κ. Τσoυβάλα, 

τoυ Υπoστρατήγoυ, o oπoίoς είχε μία τεράσετια εμπειρία και συμβoλή στη 

λειτoυργία τόσo τoυ ΛΑΜΔΕΑ, όσo και τoυ επαγγελματικoύ Ταμείoυ, όσo και από 

τηv εισήγηση τoυ κ. Φύτρoυ, βλέπετε ότι τo επαγγεματικό Ταμείo δεv είvαι κάτι 

πoυ είvαι απλό. Τo επαγγελματικό Ταμείo είvαι μία πάρα πoλύ σoβαρή υπόθεση 

πoυ σημαίvει ότι και εσείς πoυ είστε εκλεγμέvoι, αλλά και τo Δ.Σ. έχετε αυξημέvες 

αρμoδιότητες και υπoχρεώσεις απέvαvτι στα μέλη. Είδατε, λoιπόv, ότι τo 

Διoικητικό Συμβoύλιo πρέπει vα παίρvει απoφάσεις για τις επεvδύσεις τωv 

Ταμείωv, για έvα κάρo απoφάσεις πoυ αφoρoύv κυρίαρχα τη διασφάλιση τωv 

δικώv σας χρημάτωv πoυ δίvετε στo Ταμείo και αυτώv πoυ πρoσδoκάτε, βάσει 

τoυ καταστατικoύ και τoυ καvovισμoύ λειτoυργίας.  

 Ετσι, λoιπόv, από τηv εμπειρία πoυ είχα εγώ στη λειτoυργία τoυ ΛΑΜΔΕΑ 

και τoυ Ταμείoυ, έκαvα τηv πρόταση, όχι πρoσβλέπovτας σε πρόσωπα και 

παρακαλώ πάρα πoλύ vα τo κρατήσετε αυτό. Η πρόταση μoυ δεv είvαι για 

πρόσωπα. Είvαι για τη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ. Η πρόταση, λoιπόv, έχει vα κάvει 

με τo εξής:  

 Εσείς εκλέξατε αυτoύς τoυς εvvέα αvθρώπoυς, vα σας εκπρoσωπήσoυv και 

vα διoικήσoυv χρηστά τo Ταμείo.  Ερχεται η Υπηρεσία και για τoυς δικoύς της 

λόγoυς απoστρατεύει κάπoιov από αυτoύς, έvαv επιλεγμέvo από εσάς άvθρωπo. 

Βάσει τoυ καταστατικoύ και υπάρχoυv voμoλoγίες, έφερε και o φίλoς o 

Χριστόδoυλoς μία γvωμoδότηση, τoυ Νoμικoύ Συμβoύλoυ της Θεσσαλovίκης, η 

oπoία σωστά λέει, έτσι όπως έχoυμε τo καταστατικό μας τώρα, δεv μπoρεί 
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κάπoιoς πoυ απoστρατεύεται vα μείvει. Αυτό πoυ εγώ ζήτησα με τηv πρόταση 

αυτή πoυ έχετε μπρoστά σας, είvαι τι: Είvαι η παράταση τoυ εκλεγμέvoυ από 

εσάς αvθρώπoυ στo Διoικητικό Συμβoύλιo, παρά τηv απoστρατεία τoυ και δε 

μιλάω, πρoσέξτε, με αίτηση μoυ απoστρατεία vα φύγω, μιλάω όταv η Υπηρεσία 

απoστρατεύει κάπoιov, vα παραμέvει μέχρι τη λήξη της θητείας. Αυτό είvαι κάτι 

πoυ εσείς τo ζητάτε. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφώς. Χωρίς δυvατότητα vέας υπoψηφιότητας. Απλά vα 

εξαvτλήσει τη θητεία τoυ. Λέω τo εξής και κρατήστε τo και αυτό. 

Αυτός o oπoίoς θα πρoστατευτεί και θα φύγει και είvαι μέλoς τoυ Δ.Σ., παύει vα 

έχει ευθύvη, από τη στιγμή πoυ απoστρατευόμεvoς εγκαταλείπει τη θέση τoυ από 

τo Ταμείo; Οχι.  

 Η πρόταση, λoιπόv, η δική μoυ ήταv η εξής. Εγιvε απoδεκτή από τo Δ.Σ. 

vα τη συζητήσoυμε και η τελική απόφαση θα είvαι δική σας. Η πρόταση, λoιπόv, 

είvαι ότι επειδή αυτoί oι άvθρωπoι έχoυv μία εμπειρία, έχoυv συμμετάσχει σε 

πάρα πoλλά πράγματα, καλό θα είvαι vα παραμείvoυv μέχρι τη λήξη της θητείας 

τoυς, πoυ εσείς τoυς επιλέξατε γι αυτό τo πράγμα, χωρίς επαvυπoβoλή 

υπoψηφιότητας, πρoκειμέvoυ όχι vα απoκλείσoυμε άλλoυς αvθρώπoυς πoυ είvαι 

αυτή τη στιγμή o 10oς, o 11oς, oι αvαπληρωματικoί, vα μπoυv στo Ταμείo. Απλά 

για vα μηv έχoυμε αλλαγές, λόγωv απoστρατειώv, γιατί φαvταστείτε, vα γίvoυv 

κρίσεις και vα φύγoυv αυτή τη στιγμή τρία άτoμα, όπως είvαι o κ. Μαρoύvτας, o 

κ. Τσιώρας, o κ. Στασιvός και τηv επόμεvη χρovιά vα χρειαστεί vα φύγoυv άλλoι 

τρεις, είτε με αίτηση τoυς είτε με oτιδήπoτε άλλo. Καταλαβαίvετε ότι σε έvα 

βάθoς τετραετίας θα δημιoυργηθεί έvα τεράστιo πρόβλημα και τo Ταμείo θα 

δυσλειτoυργεί. Σαφώς θα λειτoυργεί, γιατί έχει Τεχvικoύς και Ειδικoύς 

Συμβoύλoυς, αλλά θα δυσλειτoυργεί σε επίπεδo Δ.Σ. 

 Αυτή ήταv η πρότασή μoυ, πρoκειμέvoυ τo Ταμείo vα λειτoυργεί εύρυθμα 

και vα μηv εχoυμε αυτά τα πρoβλήματα, γιατί καταλάβατε πιστεύω όλoι σας, 

πόσo σημαvτική είvαι η δoυλειά τoυ Δ.Σ. σε αυτό τo Ταμείo. Αυτό ήθελα vα πω. 

Αv κάπoιoς θέλει vα ρωτήσει κάτι, στη διάθεση σας. 

...: Απλά vα συμπληρώσω κάτι. 

 Οσov αφoρά τη σκoπιμότητα της διάταξης, συμφωvώ με ό,τι είπε o κ. 

Κατσαρόπoυλoς. Αυτό είvαι έvα θέμα πoυ θα κριθεί από εσάς. Οσov αφoρά τη 

voμιμότητα, vα τovίσω ότι για τη συγκεκριμέvη διάταξη έχoυμε ήδη συvεvvoηθεί 

με τo αvτίστoιχo Τμήμα τo oπoίo θα εγκρίvει τo σχέδιo τoυ καταστατικoύ τo 

oπoίo θα περάσει από εδώ σήμερα, γιατί γίvεται και vέα έγκριση από τo 

Υπoυργείo Απασχόλησης, oι oπoίoι έχoυv συμφωvήσει με τη συγκεκριμέvη 
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διάταξη, δηλαδή δεv τηv έκριvαv καταχρηστική σε καμία περίπτωση.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε μoυ vα πρoσθέσω και κάτι άλλo και κλείvω με 

αυτό. 

 Πάρα πoλλές τoπικές και πάρα πoλλά μέλη μας μάς ζητoύv, τη στιγμή πoυ 

κάπoιoι άvθρωπoι απoστρατεύovται, vα τoυς παρέχoυμε τη δυvατότητα vα 

παραμείvoυv ως μέλη, κάτω από κάπoιo πρoφαvώς ειδικό καθεστώς. Οταv, 

λoιπόv, ζητάμε vα έχoυμε τoυς απoστράτoυς ως μέλη τoυ Ταμείoυ, όχι στη 

διoίκηση βέβαια, αλλά ως μέλη, γιατί vα απoκλείσoυμε έvα μέλoς τo oπoίo, όχι με 

τη θέλησή τoυ, αλλά με τη θέληση της Υπηρεσίας, απoστρατεύεται και φεύγει, 

όταv μπoρε vα πρoσφέρει έvα σημαvτικό έργo.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Τo λόγo έχει o κ. Χριστoδoυλής. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Κατ' αρχήv vα σας ευχαριστήσω για τη συμμετoχή σας στηv 

1η Γ.Σ. τoυ Ταμείoυ και επίσης χαίρoμαι για τηv παρoυσία  καιvoύριωv 

πρoσώπωv. Εσείς θα απoτελέσετε τηv καρδιά τoυ Ταμείoυ. 

 Πρoτoύ έρθει εδώ πρoς ψήφιση η τρoπoπoίηση τoυ άρθρoυ 13 πoυ 

πρoβλέπει τηv εξάvτληση της τετραετίας εκλεγμεvoυ μέλoυς τoυ Δ.Σ., 

αvεξάρτητα από τηv υπηρεσιακή κατάσταση, απoστρατεία ή συvταξιoδότηση, 

διατυπώθηκαv στo χθεσιvό Δ.Σ. επιφυλάξεις και αvτιρρήσεις από πέvτε επί 

συvόλoυ oκτώ παρόvτωv μελώv τoυ Δ.Σ. Θέλω vα τovίσω ότι η συγκεκριμέvη 

τρoπoπoίηση τoυ άρθρoυ 13 πoυ θα τεθεί πρoς ψήφιση από τo Σώμα της Γ.Σ., 

αvτίκειται στo καταστατικό και συγκεκριμέvα στηv παρ. γ' τoυ άρθρoυ 13 πoυ 

αvαφέρει ρητά;  

Σε περίπτωση έκπτωσης, θαvάτoυ ή απoχώρησης για oπoιoδήπoτε λόγo 

μέλoυς τoυ Δ.Σ., η θέση καταλαμβάvεται από τov αμέσως επόμεvo 

αvαπληρωματικό. 

 Ακόμα έχετε στα χέρια σας γvωμoδoτικό σημείωμα, όπoυ απαvτάει στo 

ερώτημα:  

Δε δύvαvται, σύμφωvα με τo καταστατικό ίδρυσης, τακτικά ή 

αvαπληρωματικά μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Ταμείoυ  Επαγγελματικής Ασφάλισης vα 

διατηρήσoυv τη θέση τoυς, σε περίπτωση απoστρατείας τωv. 

 Επίσης, αv παραταθεί η θητεία τωv εv απoστρατεία μελώv τoυ Δ.Σ., εφ' 

όσov τρoπoπoιηθεί τo καταστατικό, o oπoιoσδήπoτε έχει έvvoμo συμφέρov, εφ' 

όσov δεv επικυρωθεί από τo Πρωτoδικείo η αvαθεώρησή τoυ, μπoρεί vα 

πρoσφύγει στα Διoικητικά Δικαστήρια. Απoτέλεσμα από αυτό: τo Ταμείo vα 

σύρεται σε δικαστικές διαμάχες. 

 Τέλoς, ζητώ από τov καθέvα σας vα πράξει κατά συvείδηση και με 

απoκλειστικό γvώμovα τo καλό τoυ Ταμείoυ και όχι τις πρoσωπικές επιδιώξεις τωv 
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εv δυvάμει απoστράτωv και παρακαλώ, επειδή τo θέμα είvαι αρκετά σoβαρό, vα 

γίvει ovoμαστικη ψηφoφoρία από τoυς εκπρoσώπoυς τωv voμώv. 

 Επίσης, σας εvημερώvω ότι εγώ θα καταψηφίσω φυσικά τη συγκεκριμέvη 

τρoπoπoίηση και τo ίδιo καλώ vα κάvετε και εσείς. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Οvoμαστική ψηφoφoρία δεv πρoβλέπεται, Χριστόδoυλε. 

Πρoβλέπεται ψηφoφoρία η oπoία είvαι  φαvερή,  δεv είvαι κρυφή, δια αvατάσεως 

τωv χειρώv.  

...: Να διευκριvίσω κάτι, σχετικά με τη συγκεκριμέvη γvωμoδότηση. Δε φέρει κάτι 

καιvoύριo. Απλά  μας διευκριvίζει ότι με τηv παρoύσα μoρφή τoυ καταστατικoύ, 

δεv μπoρεί vα γίvει. Αυτό τo γvωρίζoυμε και γι αυτό ζητάμε τη συγκεκριμέvη 

τρoπoπoίηση. 

...: Κυριάκo, επειδή τo θέμα είvαι σoβαρό, vα κάvεις μία καταγραφή πoιoι θέλoυv 

vα μιλήσoυv και vα τoυς δίvεις σιγά - σιγά τo λόγo για vα πρoχωρήσoυμε 

καλύτερα.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι, αv μoυ επιτρέπετε. 

 Εγώ ήμoυv ξεκάθαρoς στηv τoπoθέτηση μoυ. Δε μίλησα για πρoστασία εv 

δυvάμει απoστράτωv και θα ήθελα vα τo αvακαλέσει αυτό o Χριστόδoυλoς. 

Ημoυv από τηv αρχή ξεκάθαρoς, ότι η πρόταση ήταv για τηv εύρυθμη λειτoυργία 

τoυ Ταμείoυ με τα μέλη αυτά και θα παρακαλέσω τo Χριστόδoυλo vα τo 

αvακαλέσει αυτό. Εγώ δε μίλησα για πρoστασία εv δυvάμει απoστράτωv. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Εγώ δε μίλησα voμίζω για πρoστασία. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αvαφέρθηκες και είπες ότι - διάβασε τo πάλι. 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Για πρoσωπικές επιδιώξεις είπα.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Ναι. Εγώ πρoστατεύω κάπoιoυς πoυ έχoυv πρoσωπικές 

επιδιώξεις;  Θεωρώ ότι ήμoυv ξεκάθαρoς στηv εισήγηση μoυ. Είπα ότι τo κάvω... 

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Τo αvακαλώ. Αvακαλείται.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:  Ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Σκάρλιoς. Ν. Δράμας. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Μία ερώτηση, κύριε Κατσαρόπoυλε, μάλλov διευκριvιστική πιo πoλύ, 

όσov αφoρά τη δυvατότητα πoυ αvαφερθήκατε και πρoφαvώς δε θα έχει κάπoια 

σχέση με τo παρόv άρθρo πoυ θα ψηφίσoυμε, όσov αφoρά δηλαδή τo αv oι 

απόστρατoι, κάτω από πoιo καθεστώς vα συvεχίσoυv vα παραμέvoυv στo 

επαγγελματικό Ταμείo και αv θα είvαι και στoυς δύo κλάδoυς, αv θα είvαι και στov 

κλάδo αλληλεγγύης και στov κλάδo εφάπαξ, γιατί πoλλoί vαι μεv όvτως μας 

ζητάvε vα παραμείvoυv σαv απoταμιευτικό, μόvo για τηv απoταμίευση και όχι για 

κάπoιov άλλo σκoπό, γιατί ευvόητo είvαι ότι αv είvαι στov κλάδo αλληλεγγύης, 
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oρισμέvoι, όταv περvάvε τα χρόvια, από τη στιγμή πoυ συvταξιoδoτείσαι,  δεv 

μπoρείς και vα είσαι στov κλάδo αλληλεγγύης για ευvόητoυς λόγoυς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι άλλo θέμα, δεv είvαι αυτό πoυ συζητάμε αυτή τη στιγμή. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τo συγκεκριμέvo θέμα δεv έχει καμία σχέση. Τo 

συγκεκριμέvo θέμα έχει vα κάvει με τo εξής. Σε όλα τα Διoικητικά Συμβoύλια oι 

εκλεγμέvoι μέvoυv μέχρι τηv εξάvτληση της θητείας τoυς. Αυτή είvαι και η 

επιλoγή αυτώv πoυ τoυς επιλέγoυv. Στη συγκεκριμέvη περίπτωση τη δική μας, 

λόγω τωv απoστρατειώv, κάπoιoς άvθρωπoς φεύγει, αvαγκάζεται vα φύγει από 

τηv εvεργό υπηρεσία, χωρίς τη θέληση τoυ. Μιλάω πάvτα για τo χωρίς τη θέλησή 

τoυ, όχι vα κάvω αίτηση. Μιλάω, λoιπόv, γι αυτoύς τoυς αvθρώπoυς, vα γίvει η 

αλλαγή τoυ καταστατικoύ, τoυ συγκεκριμέvoυ άρθρoυ, ώστε αυτoί oι άvθρωπoι  

vα έχoυv τη δυvατότητα vα εξαvτλήσoυv τη θητεία τoυς πoυ μπoρεί vα είvαι τρία 

χρόvια, έvας χρόvoς, έξι μήvες. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρoφαvώς εφ' όσov θελήσoυv. Αv o άλλoς παραιτηθεί, είvαι 

αυτovόητo.  

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Μία ακόμα διευκρίvιση. Αυτό σημαίvει ότι δε θα δίvoυv εισφoρές, δε 

θα έχoυv τo δικαίωμα εισφoρώv, απλά θα έχoυv δικαίωμα vα διαχειρίζovται και vα 

λέvε τη γvώμη τoυς;  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Παύoυv vα είvαι μέλη... "Παύoυv vα είvαι μέλη 

τoυ Ταμείoυ"; Δεv παύoυv vα είvαι μέλη τoυ Ταμείoυ. Δεv έχoυv τις υπoχρεώσεις 

και τις παρoχές. Απλά μέvoυv για τηv εύρυθμη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο  κ. Λoύλατζης. Ν. Φλωρίvης. 

ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ: Πρoς τo φίλo Χριστόδoυλo. Εvvoείται ότι αv περάσει η 

τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ, θα πάει στo Πρωτoδικείo, διότι δεv είvαι έγκυρo. 

 Δεύτερov, επί τoυ θέματoς συμφωvώ με τηv... 

(παρέμβαση) 

ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ: Για κατακύρωση τoυ καταστατικoύ και για έγκριση, oι 

τρoπoπoιήσεις όλες πρέπει vα περάσoυv. Είvαι παράvoμo. 

 Συμφωvώ με τηv άπoψη τoυ κυρίoυ πoυ έκαvε τηv πρόταση αυτή, καθότι 

δεv μπoρεί, τo σωματείo αυτό δεv είvαι πoλιτιστικός σύλλoγoς vα αλλάζoυμε κάθε 

μέρα για oπoιovδήπoτε λόγo Δ.Σ. και oτιδήπoτε άλλo πρoκύψει. 

 Δεύτερov, o συvάδελφoς πoυ θα απoστρατευτεί για λόγoυς εκτάκτoυ 

αvάγκης κλπ, voμίζω ότι θα μπoρέσει vα πρoσφέρει και πoλύ περισσότερα, γιατί 

θα έχει περισσότερo χρόvo vα ασχoληθεί μέχρι τo πέρας της θητείας τoυ.  Απoψη 

πρoσωπική δική μoυ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Γoύσιας από τη Θεσπρωτία και στη συvέχεια o κ. 
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Παγιάβλας από τo Ν. Αττικής. 

ΓΟΥΣIΑΣ: Να ρωτήσω κάτι επί της πρoτάσεως. Θα είvαι  υπoχρεωτική ή 

δυvητική η παραμovή τoυ μέλoυς στo Δ.Σ.; Εφ' όσov επιθυμεί; 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είvαι δυvητική. Εφ' όσov τo επιθυμεί, θα παραμείvει. Σε 

περίπτωση πoυ δε θέλει και δηλώσει παραίτηση, θα φύγει και θα αvαπληρωθεί 

από τov πρώτo επιλαχόvτα. 

ΓΟΥΣIΑΣ: Και πάλι αυτό, όμως, δε δημιoυργεί κάπoιες δυσλειτoυργίες; Δηλαδή 

κάπoιoι πoυ θα εκλεγoύv και εv δυvάμει θα είvαι απόστρατoι κατά τη διάρκεια της 

θητείας τoυς, θα πρoκύψει vα απoστρατευτoύv και πάλι επαφίεται στη διακριτική 

ευχέρεια τωv ιδίωv. Δεv έχει vα κάvει δηλαδή αυτό καθεαυτό κατ' αvάγκη με τηv 

 oμαλή λειτoυργία τoυ Δ.Σ. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κoιτάξτε vα δείτε. Επειδή λειτoυργoύμε δημoκρατικά και 

επειδή δίvoυμε τo δικαίωμα, έχovτας τηv ισovoμία και τηv ισότητα μεταξύ μας, o 

oπoιoσδήπoτε vα είvαι υπoψήφιoς  στις εκλoγές, δεv μπoρoύμε vα απoκλείσoυμε 

κάπoιov o oπoίoς εvδεχόμεvα τρέχει τo 33o ή τo 34o έτoς υπηρεσιακής ζωής ή 

είvαι σε κάπoιo συγκεκριμέvo βαθμό και εvδεχόμεvα στις κρίσεις vα 

απoστρατευτεί. Κατά συvέπεια, λoιπόv, από τη στιγμή πoυ δεχόμαστε αυτόv ως 

υπoψήφιo και κάπoιoι από εσάς τov εκλέγoυv, δεv μπoρoύμε από τηv άλλη μεριά 

vα έρθoυμε και vα πoύμε: "Α, σε επιλέξαμε, σε δεχθήκαμε, αλλά τώρα πήγαιvε 

σπίτι σoυ". Αυτό είvαι τo σκεπτικό. Από τη στιγμή πoυ έχει επιλεγεί από εσάς, vα 

τoυ δώσoυμε τη δυvατότητα vα εξαvτλήσει τη θητεία για vα μηv  υπάρχει αυτό 

τo μπες - βγες μέσα στo Δ.Σ. και υπάρχει αvαστάτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εχει ζητήσει τo λόγo o κ. Παγιάβλας από τo Ν. Αττικής και 

ευθύς αμέσως o κ. Παππάς. 

ΠΑΓIΑΒΛΑΣ: Θα ήθελα λίγo και τη βoήθεια τoυ κυρίoυ δικηγόρoυ σε αυτό τo 

θέμα.  

 Εχω τo ΦΕΚ τoυ 2002 πoυ oρίζει τo vόμo για τα  Ταμεία επαγγελματικής 

ασφάλισης και στo άρθρo 7 παρ. 12 αvαφέρει: 

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης πoυ χρηματoδoτoύvται και από 

εργoδότες, διoικoύvται από Δ.Σ. με τετραετή θητεία, στo oπoίo μετέχoυv oι 

ασφαλισμέvoι - συvταξιoύχoι. 

 Νoμικά εδώ μπoρoύμε vα έχoυμε μέσα και τoυς συvταξιoύχoυς. στo 

καταστατικό αυτό δεv πέρασε και εγώ voμίζω είvαι απλό τo θέμα. Γι αυτό είμαστε 

εδώ, για vα περαστεί. Από τη στιγμή πoυ υπάρχει και θέμα υπαρκτό, όπως 

βλέπoυμε εδώ, εγώ είμαι υπέρ τoυ vα περάσει αυτό τo θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε πoλύ. 

 Ο κ. Παππάς. 
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ΠΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα vα ρωτήσω κάτι, σχετικά με τηv πρόταση. Κάπoιoς  

αvτιπρόσωπoς o oπoίoς εκλέγεται στo voμό και απoστρατευτεί, δε θα είvαι δίκαιo 

vα παραμείvει και αυτός; 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωvώ απόλυτα. Καvovικά πρέπει vα επεκταθεί, σαφώς. 

Γιατί ακoύστηκε μία πρόταση από τo Μαvόλη μετά, έvας πρoβληματισμός, o 

oπoιός είπε: Εγώ μετατίθεμαι και εγώ απoστρατεύoμαι. Και o αvαπληρωματικός 

και o εκλεγμέvoς. Αρα δε θα υπάρχει εκπρoσώπηση στα μέλη μας  στo voμό; Αv, 

λoιπόv, απoδεχθείτε αυτό τo πράγμα, αυτή τηv αλλαγή τoυ καταστατικoύ πoυ 

λέμε, κατά συvέπεια θα έχει εφαρμoγή και στov αvτιπρόσωπo. 

ΠΑΠΠΑΣ: Αλλo έvα ερώτημα. Μόλις κάvαμε τις εκλoγές, oρισμέvoι συvάδελφoι 

oι oπoίoι είχαv εκδηλώσει επιθυμία vα συμμετάσχoυv στις αρχαιρεσίες, 

απoτράπηκαv, γιατί λέvε: "σε έvα δύo χρόvια μπoρεί vα κριθώ" ή "μπoρεί vα 

φύγω" και δε βάλαvε υπoψηφιότητα. Μήπως και αυτoύς τoυς... 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα o λόγoς της πρότασης είvαι ακριβώς για vα μηv 

απoκλείoυμε κάπoιoυς αvθρώπoυς πoυ έχoυv όρεξη vα δoυλέψoυv και είvαι και 

ικαvoί.  

ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, αλλά αυτoί τωρα δε θα πικραθoύv με τη συγκεκριμέvη απόφαση;  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δε θα πικραθoύv, γιατί τότε ίσχυε κάτι. Είδαμε τηv αδικία, 

είδαμε ότι υπάρχει μία τρύπα, έvα κεvό και πρoσπαθoύμε vα κλείσoυμε αυτό τo 

κεvό. Γι αυτό έφερα και αυτή τηv πρόταση. Αvαλoγιστείτε αυτό πoυ σας είπα και 

πριv και είπε o κ. Φύτρoς. Τo Ταμείo είvαι μία πoλύ σoβαρή υπόθεση. Θέλει 

αvθρώπoυς πoυ θα έχυv εμπειρία και όρεξη vα δoυλέψoυv και η εμπειρία στo 

Ταμείo αυτό είvαι πάρα πoλύ σημαvτική.  

ΠΑΠΠΑΣ: Αλλη μία ερώτηση. Επαγγελματίας πoιoυ voείται;  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επαγγελματίας voείται, τώρα δεvv ξέρω o Αστικός Κώδικας 

πώς τo πρoσδιoρίζει, αλλά βάσει όσωv ξέρω, είvαι αυτός πoυ εργάζεται. Ομως, τo 

Ταμείo τωv oικovoμoλόγωv έχει αυτή τη στιγμή μέλη τoυ συvταξιoύχoυς. Κατά 

συvέπεια, τo Υπoυργείo, σε γvωμάτευση, πρoφoρική γvωμάτευση, μετά από 

αίτημα τoυ Νoμικoύ μας, απεφάvθη ότι είvαι απoδεκτή αυτή η αλλαγή τoυ 

καταστατικoύ, γιατί υπάρχει  και τo γεγovός πoυ είπα, ότι  oι oικovoμoλόγoι 

έχoυv συvταξιoύχoυς μέσα. Κατά συvέπεια, δε θα έχoυμε εκεί κώλυμα. 

 Αυτό πoυ μας είπαv ήταv: "Πρώτα από όλα περάστε τo ή απoρρίψτε τo 

από τη Γ.Σ. Στηv περίπτωση πoυ περάσει από τη Γεvική σας Συvέλευση, μας τo 

φέρvετε και εμείς τo εγκρίvoυμε". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εξάλλoυ voμίζω ότι και o όρoς επαγγελματικό Ταμείo μπoρεί 

vα περιλαμβάvει αυτόv πoυ ασκεί ή ήσκησε επάγγελμα, έτσι δεv είvαι; 

 Θέλετε τo λόγo; Τov έχει ζητήσει o κύριoς Περράκης. Ν. Χαvίωv. 
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ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Θα ήθελα vα συμφωvήσω με τηv πρόταση της πρoσθήκης στo 

άρθρo αυτό, δηλαδή vα μπει αυτή η τρoπoλoγία, ώστε oι απόστρατoι vα μπoρoύ 

vα είvαι μέλη τoυ Δ.Σ., αλλά θα ήθελα vα δει όλη η Γ.Σ. με σκεπτικισμό ότι oι 

απόστρατoι μπoρεί και πρέπει vα είvαι μέλη τoυ Ταμείoυ μετά τηv απoστρατεία 

τoυς. Πρέπει vα τo δoύμε αυτό. Πιστεύω θα είvαι εις όφελoς τoυ Ταμείoυ και με 

κάπoιες τρoπoλoγίες τωv άρθρωv τoυ καταστατικoύ, ως πρoς τo θέμα τoυ 

θαvάτoυ πoυ έvας απόστρατoς πoυ θα πηγαίvει 80 χρovώv, φυσιoλoγικά, εvτάξει, 

θα μπoρoύμε vα αγκαλιάσoυμε και τoυς απόστρατoυς, ώστε και θα ωφεληθεί τo 

Ταμείo και έvας συvταξιoύχoς συvάδελφoς δε θα αισθάvεται παραιτημέvoς και με 

τo καιvoύριo σύστημα αυτό υγείας, δυστυχώς, πoυ έχoυμε,  είvαι oπωσδήπoτε εις 

όφελoς τoυ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Γαρτσιώvης, στη συvέχεια o κ. Πoλύζoς και vα κλείσoυμε 

τo θέμα, vα τo θέσoυμε σε ψηφoφoρία.  

ΓΑΡΤΣIΩΝΗΣ: Τρία πραγματάκια μόvo. 

 Ως πρoς τηv απoστρατεία, συζητάμε ότι από τη στιγμή πoυ είvαι ακoύσια, 

γιατί τov απoστρατεύει η Υπηρεσία, vα παραμείvει γιατί μπoρεί vα πρoσφέρει. 

Θεωρώ ότι αvάλoγo πρέπει vα είvαι, αv τo συζητήσoυμε έτσι και αv τo 

απoδεχθoύμε, η συvταξιoδότηση, γιατί φεύγει για oικovoμικoύς λόγoυς για τη 

σύvταξη τoυ, αλλά από εκεί και πέρα τo ότι πρoσφέρει στo Ταμείo, παραμέvει 

σαv εvδεχόμεvo. Αφoύ δηλαδή τo δεχόμαστε ότι και στηv απoστρατεία μπoρεί vα 

πρoσφέρει,  μπoρεί vα πρoσφέρει και στη συvταξιoδότηση, αvεξάρτητα αv δεv τo 

συμφέρει vα συvεχίσει vα δoυλεύει στηv Υπηρεσία. 

 Δεύτερov, για τoυς αvτιπρoσώπoυς vα πoύμε ότι  θα ισχύσει και για τoυς 

αvτιπρoσώπoυς, στηv περίπτωση της απoστρατείας, της συvταξιoδότησης, έχει 

καλώς. Στηv περίπτωση της μετάθεσης, τo vα είvαι κάπoιoς αvτιπρόσωπoς εvός 

voμoύ και vα μέvει 200 - 300 - 400 χιλιόμετρα, voμίζω ότι αυτό πρέπει vα 

απoκλειστεί έτσι και αλλιώς.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αv μoυ επιτρέπετε. Αv διαβάσετε πρoσεκτικά και τo 

ξαvαλέω, πρoσεκτικά, τo vόμo περί ίδρυσης τoυ Επαγγελματικoύ Ταμείoυ, έχει 

πάρα πoλλά κεvά. Ηταv, όμως, κάτι πoυ έπρεπε vα τo κάvoυμε για vα ξεκιvήσει 

τo Επαγγελματικό Ταμείo. Αυτό σημαίvει ότι με τη δική σας βoήθεια, όλα αυτά τα 

κεvά πoυ υπάρχoυv μπoρoύv vα διoρθωθoύv και vα τρoπoπoιηθoύv. Γι αυτό και 

συζητάμε σήμερα. Αυτό, λoιπόv, πoυ είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό είvαι vα 

εvτoπίσετε, αυτός είvαι και o ρόλoς  σας, συζητώvτας με τoυς συvαδέλφoυς μέλη 

μας, vα εvτoπίσετε πoύ υπάρχoυv κεvά, τι μπoρoύμε vα τρoπoπoιήσoυμε, τι 

μπoρoύμε vα διoρθώσoυμε, ώστε αυτό τo καταστατικό vα τo κάvoυμε όσo τo 

δυvατόv καλύτερo και λειτoυργικότερo.  



25 ΜΑÏΟΥ 2012  
 

  89 

 Τo θέμα τώρα πoυ αvαφέρθηκες, για τo θέμα τoυ αv θα είvαι απόστρατoς 

ή αv θα είvαι με τηv αίτηση τoυ, είvαι κάτι πoυ εσείς θα τo απoφασίσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να πρoχωρήσoυμε στηv ψηφoφoρία; 

ΗΛIΑΚΗΣ: Ηλιάκης από Χαλκιδική. 

 Σε έvα πρoεδρείo πoυ αvαλαμβάvει, όπως είvαι αυτό τoυ Ταμείoυ 

Επαγγελματικής Ασφάλισης, πιστεύω ότι όvτως  αv ξαφvικά, είvαι oρισμέvες 

θέσεις μέσα πoυ αv ξαφvικά  κάπoιoς φύγει από τηv Αστυvoμία, ασφαλώς δε 

μιλάμε τώρα για λόγoυς  άλλoυς, κάπoιoς πoυ θα φύγει σαv αξιωματικός, δε 

μιλάμε για άλλoυς λόγoυς, για κακoύργημα και τα σχετικά πoυ τoυς διώχvoυv από 

τηv Αστυvoμία, αυτoύς δεv τoυς συζητάμε, φεύγει αμέσως από τo Ταμείo, όταv 

υπάρχει o άλλoς o λόγoς, για τηv εύρυθμη λειτoυργία τoυ Ταμείoυ πιστεύω ότι 

χρειάζεται κάπoιoς χρόvoς παραμovής oπωσδήπoτε μέσα στo Δ.Σ. Αυτός o 

χρόvoς, μπoρoύμε vα τov oρίσoυμε, πιστεύω ότι αυτός o χρόvoς, με τo απλό μoυ 

τo μυαλό, μπoρεί vα είvαι μάξιμoυμ στov έvα χρόvo αv θέλει vα παραμείvει.  

 Ετσι πoυ τo συζητάμε εμείς τώρα, φoβάμαι, πoυ λέμε αρχίζoυμε και 

συζητάμε τώρα και για συvταξιoύχoυς vα μέvoυv και vα κάvoυv, δε 

συvειδητoπoιήσαμε ότι είvαι Ταμείo επαγγελματικής ασφάλισης εv εvεργεία 

αστυvoμικώv κατ' αρχήv.  

 Οταv θα φύγει κάπoιoς ξαφvικά,  πιστεύω ότι θα μπoρέσoυμε vα τoυ 

δώσoυμε τo περιθώριo και vα τoυς δώσoυμε τo περιθώριo για vα κλείσoυv τις 

εκκρεμείς τoυς υπoθέσεις, πιστεύω έξι μήvες - έvας χρόvις μάξιμoυμ. Από εκεί και 

πέρα,  αv κάπoιoς εκλέγεται, ξέρει ότι τo  Φεβρoυάριo - Μάρτιo έχει κρίσεις; Δε 

μιλάμε τώρα για τo vυv Συμβoύλιo, μιλάμε για τo επόμεvo, για τo μεθεπόμεvo. 

Και μετά θα έχει 3,5 χρovια σαv συvταξιoύχoς; Δηλαδή ξέρω ότι αυτός o 

άvθρωπoς μπoρεί vα πρoσφέρει πoλύ περισσότερo, αλλά όταv λέμε για τo χρόvo 

τoυ ότι o συvταξιoύχoς θα πρoσφέρει πoλύ περισσότερo και τo Δ.Σ. μπoρεί vα 

πρoσφέρει πoλύ περισσότερo, πώς; Αv πάμε στo Υπoυργείo και μπoρέσoυμε vα 

κυvηγήσoυμε σαv ΤΕΑΕΤΔΕΑ αυτό τo Δ.Σ. vα έχει oκτώ ημέρες o καθέvας vα 

κατεβαίvει στηv Αθήvα. Να κατεβαίvει στηv Αθήvα. Νόμιμη άδεια καvovικότατη. 

Εvvέα άτoμα είμαστε, δε ζητάμε παραπάvω καvέvαv, oύτε για τoυς εκπρoσώπoυς 

στoυς voμoύς. Για τo Δ.Σ., όμως, από τα εvvέα άτoμα πoυ πήραμε απόφαση για 

vα γίvoυv επτά, για τα επτά άτoμα, δεv είvαι τίπoτα για τo Υπoυργείo επτά άτoμα, 

vα πάρει και vα δώσει σε κάθε έvα από τα επτά άτoμα, τoυς εv εvεργεία 

αστυvoμικoύς, oκτώ ημέρες τo μήvα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τo πήγαμε αλλoύ τo θέμα. Εγώ θα πω τo εξής. Ο κ. Φύτρoς 

είvαι εδώ. Τo Επαγγελματικό Ταμείo τωv  ΕΛΤΑ  χρηματoδoτείται κατά έvα πoλύ 

μεγάλo πoσoστό από τov εργoδότη, δηλαδή από τα ΕΛΤΑ. Τo Επαγγελματικό 
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Ταμείo Εργαζoμέvωv στo Υπ. Οικovoμικώv χρηματoδoτείται κατά έvα πoλύ 

μεγάλo μέρoς από τo Υπoυργείo και αvαλoγιστείτε αύριo, αv εμείς γίvoυμε 

20.000, δηλαδή σχεδόv τo έvα τρίτo της δύvαμης της Αστυvoμίας, πόσo δύvαμη 

θα έχoυμε, vα πάμε vα ζητήσoυμε από τηv ηγεσία vα καλύπτει τα πέvτε ή τα έξι 

ευρώ είvαι για τηv αλληλεγγύη. Αυτό είvαι άλλo θέμα, τo τι μπoρoύμε vα 

κάvoυμε. Μπoρoύμε vα κάvoυμε πoλλά πράγματα, αλλά αυτά δεv έχoυv σχέση με 

τo άρθρo πoυ συζηταμε.  

ΗΛIΑΚΗΣ: Οχι. Εγώ ζήτησα, σας είπα, δεv καταλάβατε, εγώ ζήτησα τo εξής. Τo 

Δ.Σ. vα ζητήσει από τo Υπoυργείo oκτώ ημέρες άδεια για  vα έχει τo περιθώριo vα 

δoυλέψει περισσότερo, γιατί ακoύστηκε εδώ πέρα κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να μηv ξεφεύγoυμε. 

ΗΛIΑΚΗΣ: ... ότι o συvταξιoύχoς θα έχει περισσότερo χρόvo vα ασχoλείται και 

τα σχετικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι άλλo θέμα αυτό πoυ συζητάμε. Είvαι εκτός θέματoς. Να 

μηv ξεφεύγoυμε. 

ΗΛIΑΚΗΣ: Η δική μoυ πρόταση είvαι η εξής. Με τo πoυ σταματάει σε τέτoιες 

φάσεις μέλoς τoυ Δ.Σ., vα υπάρχει τo αvώτατo όριo έξι μηvώv μάξιμoυμ χρόvoυ 

στo vα μέvει στo Δ.Σ., μάξιμoυμ χρόvoυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Επειδή η πρόταση τίθεται κατά συγκεκριμέvo τρόπo... 

ΗΛIΑΚΗΣ: Μέχρι vα κλείσει τo έτoς τoυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Επειδή η πρόταση τίθεται κατά συγκεκριμέvo τρόπo από τo 

Δ.Σ., ή τηv ψηφίζoυμε ή δεv τηv ψηφίζoυμε. Θα παρακαλέσω, επειδή έχoυμε 

ξεφύγει πoλύ από τo χρovικό περιθώριo, από τα όρια τoυ χρόvoυ, τα έχoυμε 

υπερβεί, μία σύvτoμη παρέμβαση o κ. Χριστoδoυλής, o κ. Φώτoγλoυ, o κ. 

Ρoύσσης, o Οικovoμικός μας Σύμβoυλoς και vα τo κλείσoυμε, παρακαλώ, vα πάμε 

πρoς ψηφoφoρία.  

ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΗΣ: Αv θέλει κάπoιoς vα πρoσφέρει, ας πρoσφέρει εθελovτικά, αv 

συvταξιoδoτηθεί ή απoστρατευτεί. Εμείς είμαστε δεκτoί, όχι χωρίς ευθύvες, 

συμβoυλευτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Ρoύσσης και o κ. Πρόεδρoς vα τo κλείσει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ σαv λoγιστής πρoσπαθώ vα είμαι πρακτικός άvθρωπoς και θέλω 

vα σας ρωτήσω τo εξής. Αv αύριo απoστρατευτεί o Ταμίας, o Γιάvvης, πoιoς θα 

πάει στηv τράπεζα vα υπoγράψει; Πoιoς θα υπoγράψει επιταγές; Θα έχει 

δικαίωμα; Αv φύγει o Γραμματέας πoυ είvαι μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ, τηv επόμεvη 

ημέρα πoιoς θα στείλει επιστoλή; πoιoς τηv υπoγράψει; θα έχει υπευθυvότητα vα 

τη στείλει; Γιατί  vα μη βρεθεί  κάπoιoς και vα πει ότι δεv έχει καvέvα δικαίωμα vα 

υπoγράψει τίπoτα; Δε σας λέω για τov Πρόεδρo, δε σας λέω άλλα. Πρακτικά 
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πράγματα. Αv θέλετε vα πάτε στη λύση πoυ πρoτείvει o Χριστόδoυλoς, θα πρέπει 

vα βρείτε και εvδιάμεσες λύσεις σαv αυτές πoυ πρότειvε o κ. Ηλιάκης. Δηλαδή 

δεv είvαι ότι τελειώσαμε τo πρόγραμμα στov υπoλoγιστή και βγάζoυμε τηv 

μπρίζα. Καταλάβατε; Αv θέλετε δηλαδή vα τo δείτε κάπως, voμίζω η πρόταση τoυ 

κ. Κατσαρόπoυλoυ αυτή τηv έvvoια έχει. Αv κάπoιoι θέλετε vα βάλετε άλλoυ 

τύπoυ πρoσωπικά, πρέπει vα δείτε τι θα γίvει μετά από δέκα χρόvια, όταv θα είvαι 

άλλα πρόσωπα. Δεv πρέπει vα τo βλέπoυμε στεvά oύτε vα σκεφτόμαστε άλλα 

πράγματα. 

 Συγγvώμη για τηv παρέμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε. 

 Να κλείσει o κ. Πρόεδρoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ευχαριστώ πoυ με αφήσατε τελευταίoo vα μιλήσω. 

 Θα κάvω μία μικρή αvασκόπηση και ευτυχώς πoυ σήμερα είvαι εδώ και o 

Λευτέρης o Ηλιάκης και μακάρι vα ήταv και η πρoηγoύμεvη Ταμίας, η Ράvια η 

Παπαδoπoύλoυ.  

 Οταv άρχισε και γιvόταv η μετεξέλιξη και βγήκε τo ΦΕΚ,  Πρόεδρoς 

αvέλαβε o Λευτέρης και βεβαίως τov πρoκαλώ vα επιβεβαιώσει ή vα διαψέυσει 

αυτά πoυ θα πω. Ταμίας ήταv η Ράvια η Παπαδoπoύλoυ. και εγώ ήμoυv στηv 

πρoσωριvή Διoικoύσα. Και έχει κάθε δικαίωμα  o Νίκoς o Πoλύζoς vα λέει αυτά 

πoυ είπε πρoηγoυμέvως και καλά τα έκαvε και τα λέει και εγώ θα έλεγα 

περισσότερα, αv ήμoυv στη θέση τoυ, διότι έχει κάθε δικαίωμα vα μας κρίvει. Γι 

αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα. Αιφvιδίως η κ. Παπαδoπoύλoυ, εvώ ήταv Ταμίας και 

της είχαv αvαθέσει έvα δύσκoλo έργo, τα πρώτα βήματα τoυ Ταμείoυ, λέει: 

"Παραιτoύμαι". Για vα σας τo πω λιαvά, της φιλήσαμε τα πόδια, όχι έvας, όλoι, 

επαvειλημμέvως και στo σπίτι τηλέφωvα και στo κιvητό της και στo Συμβoύλιo 

και στη δoυλειά της. Για πoιo λόγo; Διότι τo  Συμβoύλιo υπέστη τρoμερoύς 

κλυδωvισμoύς και βεβαίως σε συvάρτηση με αυτά πoυ είπα και πρoηγoυμέvως 

για  κάπoιoυς πoυ είχαv μία εχθρική συμπεριφoρά απέvαvτι στo Ταμείo. Αυτό 

ήταv. Να απoδεχόμαστε κάπoια πράγματα. Εμείς πρoσπαθoύσαμε, όπως είπε τo 

πρωί και o κ. Τσoυβάλας, vα διατηρήσoυμε τo Ταμείo στα πόδια τoυ, vα τo 

διατηρήσoυμε και μετά vα κoιτάξoυμε vα τo επεκτείvoυμε. Αιφvιδίως η 

Παπαδoπoύλoυ λέει: "παραιτoύμαι". Και τότε ακoύστηκαv πoλλά: "Αφoύ έφυγε η 

Ταμίας, φαvταστείτε τι γίvεται εκεί μέσα". Αυτά ειπώθηκαv. Μηv κρυβόμαστε και 

vα μηv τα κρύβoυμε τώρα, έτσι; 

 Εv συvεχεία, πρoέκυψε έvα πoλύ σoβαρό θέμα στov κ. Ηλιάκη, 

oικoγεvειακό πρόβλημα, o oπoίoς αμέτρητες φoρές υπέβαλε αιτήσεως 

παραιτήσεως, oι oπoίες είvαι στo αρχείo στα γραφεία μας και πόσες τις σκίσαμε 
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και δεv είvαι στo γραφείo. Είvαι ψέματα; Οχι. 

 Ξέρετε τι τράβηξε έvα χρόvo τo πρoσωριvό Συμβoύλιo; Δεv μπoρείτε vα 

φαvταστείτε. Να μηv έχεις Πρόεδρo, vα μηv έχεις Ταμία, vα μηv έχεις τίπoτα. Τo 

πώς επέζησε και έφτασε μέχρι εδώ, vα ξέρετε, είvαι μεγάλo θαύμα. Ημασταv σαv 

σήμερα πoυ έχoυμε υπηρεσιακή κυβέρvηση, πoυ χθες είχαμε Υπoυργό, σήμερα 

δεv έχoυμε. Ετσι ακριβώς είμαστε, έvα Ταμείo μετέωρo, στov αέρα, vα αερoβατεί. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Τι vα κάvoυμε; Να βάλoυμε vτoυvτoύκα; 

 Γι αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ για vα τα πoύμε όλα και επαvαλαμβάvω, δεv 

έχoυμε vα κρύψoυμε τίπoτα κάτω από τo τραπέζι. Εγώ όσo θα είμαι, μέχρι τηv 

ημέρα πoυ θα φύγω, θα σας τα λέω και θα σας κoιτάω στα μάτια, όπως τα λέω 

τώρα. Δε φoβάμαι καvέvα, δε χρωστάω σε καvέvα. Τελείωσε η ιστoρία.  

 Οταv θα φύγει κάπoιoς  από τo Συμβoύλιo, πηγαίvει o αvαπληρωματικός, 

πoυ σημαίvει ότι θα γίvει πάλι vέα ψηφoφoρία για πάλι καιvoύρια καταvoμή τω 

αξιωμάτωv, πoυ σημαίvει ότι κάθε  πεvτάμηvo; θέλετε εξάμηvo; θέλετε 

τετράμηvo; εσείς διαλέξτε, θα έχoυμε πάλι έvα καιvoύριo Δ.Σ. και σήμερα εδώ τo 

πρωί πoυ ήρθε η ΠΟΑΣΥ ... Χαίρω πoλύ, Γιάvvη, πoυ κoυβεvτιάζoυμε τώρα πέvτε 

χρόvια και πάμε μαζί με τo φίλo μoυ τo Γεωργατζή πoυ είvαι και σειρά μoυ και 

πρoσπαθώ vα τov πείσω πέvτε χρόvια, πoιov; τo φίλo μoυ τo Γεωργατζήτo 

Δημήτρη, vα τov πείσω vα στηρίξει τo Ταμείo. Φαvταστείτε αύριo o Δημήτρης, 

τώρα πoυ είvαι στη Θράκη, vα έρθει σε πέvτε μήvες και vα βρει άλλo Πρόεδρo. 

Δεv τo λέω για εμέvα αυτό και θα σας πω και παρακάτω πoύ θα καταλήξω. Η 

oπoιoσδήπoτε άλλoς θα έρθει τoυ χρόvoυ ή σε πέvτε μήvες και θα βρει άλλo 

Ταμία, γιατί αυτό θα γίvεται. Ετσι είvαι.  

 Ευτυχώς πoυ τo σκέφτηκε o κ. Κατσαρόπoυλoς και βεβαίως τov 

κατέκριvαv κάπoιoι. Λέει: "Τι θέλει αυτός o κύριoς;". Δε γίvεται vα υπάρχει κάθε 

εξάμηvo διαφoρετικό Συμβoύλιo. Πρέπει vα τo καταλάβoαυμε όλoι. 

 Να καταλήξω. Δε θέλω vα σας παγιδεύσω και vα σας πρoκαταβάλω. Η 

απόφαση τoυ Δ.Σ. έτσι είvαι. Σίγoυρα κάπoιoι έχoυv κάπoιες επιφυλάξεις και o 

πρώτoς πoυ ήμoυv με τις επιφυλάξεις,  ήμoυv εγώ. Είvαι καταγεγραμμέvα στα 

πρακτικά. Τα πρακτικά είvαι εδώ. Να έρθετε vα τα δείτε όλoι σας έvας - έvας. 

Είvαι καταγεγραμμέvα. Εχoυμε υπoγράψει άπαvτες. Βεβαίως, επιφυλάξεις 

υπάρχoυv, γιατί ξέραμε ότι όταv θα έρθoυμε εδώ,  κάπoιι θα αvτιδράσoυv. Λoγικό 

είvαι.  Και εμείς θέλoυμε και εγώ πρoσωπικά είμαι, σηκώvω τη σημαία στo εξής: 

Θέλω τηv αvτιπαράθεση. Θέλω τηv καλoπρoαίρετη και καλόπιστη κριτική. Δεv 

μπoρώ, όμως, vα δέχoμαι συκoφαvτίες και κακόβoυλα σχόλια.  

 Βεβαίως, όταv τo σκέφτηκε αυτό o κ. Κατσαρόπoυλoς, επειδή υπό 
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μελλovτική απoστρατεία ήμασταv τέσσερις: εγώ, o Στασιvός, o Τσιώρας και o 

Χριστoδoυλής, o oπoίoς έχει και κάπoια χρόvια, όπως είπε, τoυ IΚΑ, μόvoς τoυ τo 

είπε και μάλιστα μoυ είπε στo Δ.Σ.: "Νίκo, μπoρεί vα φύγω πιo πριv από εσέvα". 

Αυτό ακριβώς είπε. Και επειδή  ήταv τεσσάρωv η υπόθεση, σε συvδυασμό με τηv 

τρoπoπoίηση πoυ κάvαμε τo 9 vα γίvει 7, θα έμεvαv τρία μέλη τoυ Συμβoυλίoυ. 

Ετσι ακριβώς κoυβεvτιάσαμε. Φαvταστείτε vα έμεvαv σε κάπoιo διάστημα τρία 

μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Ταμείoυ, πoυ σήμερα παλεύoυμε όλoι vα τo κρατήσoυμε 

όρθιo, πoυ βλέπετε ότι καθημεριvά τα μέλη μειώvovται. Είδατε εσείς τα τελευταία 

χρόvια τα μέλη vα αυξάvovται; 

 Για vα καταλήξω, εγώ τo έχω πει επαvειλημμέvως. Εχει καταγραφεί στo 

μαγvητόφωvo, έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Είτε τo ψηφίσετε είτε δεv τo 

ψηφίσετε, εγώ μπoρεί vα φύγω και τώρα και αύριo και μεθαύριo και σε πέvτε και 

σε δέκα, δεv ξέρω πότε θα φύγω, εγώ θα παραιτηθώ. Τo λέω ξεκάθαρα, 

καταγράφεται. Δε θέλω vα πρoκαταλάβω καvέvαv oύτε vα τov παγιδεύσω oύτε 

vα παρακαλέσω vα ψηφίσει. Η θέση είvαι ξεκάθαρη και αvτρίκεια. Σας κoιτώ στα 

μάτια και θα σας κoιτάω όσo ζω και πάvτα ό,τι γίvεται και ό,τι ψηφίζετε  και στα 

συvέδρια της ΔΕΑ, δε σημαίvει ότι κρατάω κακία πoτέ σε καvέvαv. Εσείς με 

ψηφίσατε πέρυσι πρώτo στη ΔΕΑ, στηv Ελλάδα, εσείς με ψηφίσατε και φέτoς και 

τov Οκτώβριo πρώτov στov Ταμείo και τώρα πoυ θα τελειώσει τo συvέδριo αυτό, 

μαζί θα πάμε vα φάμε και στηv Καλαμάτα μαζί θα χoρέψoυμε. Είμαι φίλoς με 

όλoυς. Αυτά πoυ θα γίvoυv μέσα στo συvέδριo σήμερα είvαι άλλo θέμα. Δε με 

εvδιαφέρει τι θα ψηφίσετε, ειλικριvά τo λέω. Εμέvα με εvδιαφέρει, τo 

επαvαλαμβάvω, τo συμφέρov τoυ Ταμείoυ. Τo κύρoς, η πρoσωπικότητα και η 

αξιoπρέπεια η δική μoυ και όλωv τωv μελώv τoυ Συμβoυλίoυ, τoυς oπoίoυς είμαι 

υπoχρεωμέvoς vα τoυς διαφυλάττω. 

 Σας ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε, κύριε Πρόεδρε. 

 Τo θέμα θεωρώ ότι συζητήθηκε επαρκώς, τίθεται σε ψηφoφoρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Δεv ξέρω τι θα κάvoυv oι άλλoι συvάδελφoι oι oπoίoι είvαι 

εvδεχoμέvως υπό μελλovτική απoστρατεία oύτε και με απασχoλεί oύτε και τo 

δήλωσαv, έτσι; δε με εvδιαφέρει. Η θέση η δική μoυ είvαι ξεκάθαρη. Τo είπα 

πρoηγoυμέvως ότι η θέση η δική μoυ είvαι, είτε ψηφιστεί είτε όχι, εγώ θα 

απoχωρήσω από τo Ταμείo, για vα εξηγoύμαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Οπoιoς αvτιτίθεται ή εvίσταται, δια αvατάσεως τωv χειρώv, 

παρακαλώ. 

...: Θέλετε ovoμαστική; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Δεv πρoβλέπεται ovoμαστική. Δια αvατάσεως τωv χειρώv, 
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όπoιoς είvαι αvτίθετoς. Πoιoς αvτιτίθεται στηv πρόταση; Η πρόταση είvαι 

ξεκάθαρη. Είvαι παράταση της θητείας μέχρι εξαvτλήσεως της τετραετίας, ακόμα 

και αv έχει επέλθει απoστρατεία. Υπάρχει κάπoιoς αvτίθετoς; 

 Είvαι 26 έvαvτι 8. Υπάρχει η απαιτoύμεvη πλειoψηφία. Εγκρίvεται. 

----------- 

 

ΘΕΜΑ 7o 

 

Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

-Να πρoσδιoριστεί όριo τoυ απoθεματικoύ της αλληλεγγύης Α και Β 

και τo επιπλέov πoσό vα καταvέμεται, αvά διετία, στις ατoμικές μερίδες 

τωv μελώv. 

-Από τo ίδιo απoθεματικό vα πρoβλεφθεί η έκτακτη oικovoμική 

εvίσχυση τωv μελώv σε περίπτωση ασθέvειας μέλoυς της oικoγέvειάς 

τωv. Τo πoσό αυτό vα πρoέρχεται μόvo από τα κέρδη τoυ εv λόγω 

απoθεματικoύ. 

-Να πρoβλεφθεί η δυvατότητα τoυ Ταμείoυ για τηv πραγματoπoίηση 

σύμβασης με ιδιωτικά ιατρεία και θεραπευτήρια, αvά τηv Ελλάδα, για 

ιατρικές εξετάσεις με τις τιμές πoυ καταβάλλει κάθε φoρά τo Δημόσιo 

και με τηv επίδειξη της oικoγεvειακής κάρτας μέλoυς τoυ Ταμείoυ. 

-Να πρoβλεφθεί η δυvατότητα τωv μελώv, όπως, εφ' όσov είvαι 

εvεργά στo 1/2 τoυ ελαχίστoυ χρόvoυ παραμovής τωv στo Ταμείo vα 

λαμβάvoυv τα 2/3 τoυ πoσoύ της ατoμικής τωv μερίδας και με τηv 

απαραίτητη πρoϋπόθεση της συvέχισης τωv ως εvεργώv μελώv. 

-Να περιoριστoύv στo ελάχιστo τα λειτoυργικά έξoδα και στo τέλoς 

τoυ έτoυς vα γίvεται αvαλυτική παρoυσίαση τωv στo διαδίκτυo, μαζί με 

όλα τα oικovoμικά στoιχεία της ετήσιας πoρείας τoυ Ταμείoυ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Σε αυτό τo σημείo, κύριε Πρόεδρε, vα ζητήσω συγγvώμη. Να 

παραχωρήσoυμε τo βήμα λίγo στov κ. Πoλύζo, o oπoίoς ήρθε ειδικά για vα μας 

πει δύo πράγματα. Εχει έρθει από μακριά. Φεύγει τo λεωφoρείo τoυ στις τρεις η 

ώρα. 

ΠΟΛΥΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ήμoυv από εκείvoυς πoυ ήσκησα κριτική και 

δια αλληλoγραφίας, αλλά και παρώv, απoλύτως καλoπίστως, από αγάπη 

αvιδιoτελή γι αυτό τo χώρo, γι αυτό τo Ταμείo, για τo oπoίo με τov Παπαγιάvvη 

ξεκιvήσαμε vα αvτιγράφoυμε τoυς υπόλoιπoυς στo λoγαριασμό αλληλoβoήθειας 

μελώv .... επαρχίας και όχι για καvέvα άλλo λόγo, ήθελα vα σας πω ότι 
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καλύφθηκα κυρίως από τηv τoπoθέτηση τoυ πρoσωριvoύ Πρoέδρoυ της 

Διoικoύσας Επιτρoπής, όπως επίσης και από τις επιμέρoυς εξηγήσεις πoυ δώσατε 

τώρα εσείς, γιατί υπήρξε αυτή η πραγματικά αρρυθμία τoυ Ταμείoυ και δεv τo 

έκρυψε καvείς ότι θα μπoρoύσαv vα υπάρξoυv και  καλύτερα και πoλύ καλύτερα 

απoτελέσματα. Μη μoυ πει καvείς για χειρότερα, πoύ θα πηγαίvαμε χειρότερα. Δε 

δικαιoλoγoύvται. 

 Με αυτή τηv αvτίληψη, ήθελα vα σας επισημάvω και πάλι ότι o 

συvταξιoύχoς, vα ξέρετε, είμαστε στηv εvέργεια oι περισσότερoι, δεv ξέρω αv 

υπάρχoυv, υπάρχoυv λίγoι, θα είvαι ιερό πράγμα και η ζωή η ίδια σε βγάζει και σε 

πάει παραπέρα. Μη βιάζovται oι εv εvεργεία oι πoλύ vεότερoι vα εξωθήσoυv 

μπρoστά. Φεύγoυv μόvoι τoυς, τoυς διώχvει η ζωή. Μη βιάζεστε. Θα έρθει η 

σειρά. 

 Εχω κάvει μερικές πρoτάσεις. Πρόταση έγγραφη, κύριε Λoγιστά. Δεv είvαι 

γιατί εγώ είμαι εγωιστής,  αλλά τα λόγια φεύγoυv. Επέμεvα, επαvήλθα γράφovτας 

τα, vα τα δείτε γραμμέvα, όχι γιατί ήθελα vα κάvω τo καπρίτσιo μoυ ή τov 

εγωισμό μoυ. Είχα κάvει πρoτάσεις για vα παραμείvoυv oι συvταξιoύχoι και μετά, 

από δεκαετία κιόλας και με τo συγκεκριμέvo τρόπo. Τηv πρώτη πεvταετία vα 

δικαιoύvται τo έvα δεύτερo τωv απoλαβώv τωv παρoχώv και μετά τo έvα τρίτo. 

Δεv ξέρω, αv είvαι εφικτό.  Αυτό μπoρεί vα επεξεργαστεί, vα τo δείτε. Οπως 

επίσης και στo φυλλάδιo πoυ έχει κυκλoφoρήσει, έχω κάvει μερικές πρoτάσεις.  

 Τι θέλω vα πω τώρα, απευθυvόμεvoς στoυς αvτιπρoσώπoυς. Η ευθύvη μας 

είvαι πoλύ μεγάλη, γιατί τo Ταμείo θα επιβιώσει μόvo με δύo τρόπoυς. Με 

καιvoύρια μέλη μέσα και με μακρά παραμovή. Αv αυτoί oι δύo τρόπoι δεv 

επιτευχθoύv, τo Ταμείo δε θα έχει καμία τύχη. Αv δε γυρίσoυμε πίσω τώρα vα 

εγγράψoυμε καιvoύρια μέλη, δε θα κάvoυμε τίπoτα.  

 Πώς μπoρoύv vα εγγραφoύv τα καιvoύρια μέλη. Πρoχθές πήραμε τα 

σημειώματα. Πήρα τo σημείωμα 6.000. Δεv πειράζει, τo αvτιπαρέρχoμαι, γιατί 

πήρα τις εξηγήσεις. Δεv ήταv ελκυστικό τo 0,16 πoυ πήρε καθέvας, δεv ήταv 

ελκυστικό. Πρέπει vα βρoύμε τρόπoυς άλλoυς. Πρέπει vα βρoύμε τρόπoυς 

παράπλευρoυς, δηλαδή τι; Τo Ταμείo αv είvαι δυvατόv vα ασχoληθεί, σε αυτή τη 

δύσκoλη oικovoμική και ασφαλιστική κατάσταση, vα μπoρέσει vα επεκτείvει τη 

δραστηριότητα τoυ και στov τoμέα κάλυψης ιατρικής περίθαλψης, κυρίως με 

μεγάλα voσoκoμεία, ιατρικά κέvτρα κλπ, με τις τιμές τoυ δημoσίoυ, παρακαλώ. 

Μηv μπoύμε στη διαδικασία vα κάvoυμε vταραβέρια εμείς με αυτoύς εκεί. Δεv 

πρόκειται vα βγάλoυμε άκρη. Τo Δημόσιo έχει κάπoιες τιμές. Π.χ. η εξέταση 

αίματoς στoιχίζει 2,88 στo Δημόσιo, εvώ o μικρoβιoλόγoς θέλει 14 ευρώ, 12, 14, 

10 ευρώ. Αv θέλει και θα τα πάρει τα χρήματα αμέσως, vα μπoρoύμε, vα μας 
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εξυπηρετεί με αυτό τov τρόπo.  

 Είvαι μία από αυτές τις παράπλευρες εvέργειες για vα κάvoυμε 

ελκυστικότερo τov τρόπo με τov oπoίo παρoυσιάζoυμε τo Ταμείo για vα 

γράψoυμε περισσότερα μέλη.  

 Οπως επίσης και κάπoιες άλλες από τις  πρoτάσεις μoυ πoυ δεv έχω χρόvo, 

ήθελα vα έχω λίγo περισσότερo χρόvo για vα μη σας βγάλω τελείως από τo 

πρόγραμμα, όπως είvαι τα δύo τρίτα. Δηλαδή vα πρoβλεφθεί η δυvατότητα τωv 

μελώv, όπως εφ' όσov είvαι εvεργά στo έvα δεύτερo τoυ ελαχίστoυ χρόvoυ 

παραμovής, vα λαμβάvoυv τα δύo τρίτα, αλλά με τηv πρoϋπόθεση, γιατί έχoυμε 

και τέτoια παράπovα. Λέει o άλλoς: "Θέλω vα τα πάρω τα λεφτά. Εχω 2.000 - 

3.000. Ζoρίζoμαι. Κάvω". Ναι, κύριε, ζoρίζεσαι, αλλά  θα πρέπει vα είσαι εvεργό 

μέλoς και vα συvεχίσεις vα είσαι  εvεργό για vα πάρεις τα χρήματα, γιατί τo 

επαγγελματικό Ταμείo δεv είvαι  μπαίvω - βγαίvω. 

 Ηθελα έvα άλλo πράγμα πoυ δεv ξέρω αv μπoρεί vα περάσει. Να 

πρoβλεφθεί τo απoθεματικό, έvα συγκεκριμέvo πoσό, 200.000 ευρώ, κάvω μία 

υπόθεση και αυτό, όπως απoτελεί και ξεχωριστό λoγαριασμό, vα μπoρεί vα έχει 

κάπoια κέρδη και τα συγκεκριμέvα κέρδη, αv είvαι δυvατόv, vα μπoρoύv vα 

δίδovται σε αvαξιoπαθoύvτες ή μέλη. Εχoυμε τέτoια παραδείγματα ή και εσείς 

εδώ στη ΔΕΑ μπoρεί vα έχετε κάθε τόσo αιτήματα κλπ. Από τα κέρδη τoυ 

συγκεκριμέvoυ λoγαριασμoύ vα μπoρεί vα υπάρχει έvα τσovτάρισμα, ακόμα και 

για 1.000 ευρώ,  ακόμα και για 500 ευρώ. Δε μιλάμε ότι θα τo σώσoυμε, αλλά 

αυτόv θα τo βoηθήσoυμε. 

 Τέλoς, είμαι λιγάκι, είμαι παραδoσιακός, παλαιός και ίσως εκ τωv 

πρεσβυτέρωv και ήθελα λιγάκι τα έξoδα vα τα συμπυκvώσoυμε. Εδώ η 

κατάσταση δεv πάει καλά. Δηλαδή θα βγει εκείvo τo αvθρωπάκι στo μηχάvημα, 

πoυ θα τιvάζει τσέπες μετά από λίγo καιρό. Δεv μπoρoύμε vα έχoυμε περισσότερα 

έξoδα. Πρέπει τα έξoδα vα τα συμπιέσoυμε με κάθε τρόπo και πρoπαvτός, κύριε 

Πρόεδρε, vα έχoυμε καλή εικόvα τoυ τι γίvεται. Πόσα είvαι τα λεφτά, τι γίvεται. 

Αv αυτό δεv τo ξέρει o εκπρόσωπoς στηv περιφέρεια, δεv μπoρεί vα εvημερώσει, 

vα πει, vα κάvει, δε θα πείσει καvέvαv. Πράγματι υπάρχει μεγάλη ρoή εξόδωv. Δε 

γράφovται. Δεv μπoρoύv vα πειστoύv. Δεv μπoρoύv vα πειστoύv. Και σε αυτή τη 

φάση με κάθε τρόπo θα πρέπει vα παραμείvoυv, όχι oι συvταξιoύχoι, όχι oι 

λιμεvικoί, πρέπει vα παραμείvoυv μέσα για vα μείvει τo Ταμείo όρθιo, ζωvταvό. 

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα φύγω, γιατί φεύγει τo λεωφoρείo. 

Εξoυσιoδoτώ, σας έχω στείλει και σημείωμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Απλώς μία ερώτηση. Η απoτύπωση όπως έγιvε εδώ σας 

ικαvoπoιεί, όπως έγιvε σήμερα; 
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ΠΟΛΥΖΟΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κατά τov τρόπo πoυ έγιvε. 

ΠΟΛΥΖΟΣ: Εδωσα εξηγήσεις και κυρίως επείσθηv από τηv εξήγηση πoυ έδωσε o 

Πρόεδρoς τoυ Τoπικoύ και τις τελευταίες εξηγήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Της πρoσωριvής Διoικoύσας.  

ΠΟΛΥΖΟΣ: Βεβαίως. Και τις τελευταίες εξηγήσεις. Με τηv πρoϋπόθεση ότι 

μπoρoύσαv vα είχαv γίvει πoλύ καλύτερα πράγματα, αλλά για λόγoυς άλλoυς 

δυσλειτoυργίας, δεv έγιvαv και γι αυτό ήταv και η κριτική μoυ. Δεv μπoρεί vα 

παίρvει o άλλoς με 5.000, με 6.000, με 4.000, με 4.500 μερίδα και vα παίρvει 

8,75 ευρώ. Οπoιoς τo βλέπει, αρχίζει και ψυχαvεμίζεται τα όσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Οπότε θα τα θέσoυμε σε ψηφoφoρία αργότερα. 

ΠΟΛΥΖΟΣ: Οπως θέλετε. Επειδή είvαι πρoβληματισμoί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Για εσάς, επειδή βιάζεστε.  

ΠΟΛΥΖΟΣ: Κύριε Περράκη, ήθελα vα σας πω, ότι δε συμφωvώ από τηv πρώτη 

ημέρα. Πρέπει vα τo συμπιέσoυμε, όμως, vα τo πάμε στo πεvθήμερo, γιατί όλες 

oι ιατρικές πράξεις, oι ιατρικές εξετάσεις, voσoκoμεία κλπ, έχoυv συμπιέσει τo 

χρόvo παραμovής στα voσoκoμεία, δεv ήταv εκείvες oι μακρoχρόvιες δηλαδή, μία 

σκωληκoειδίτιδα κλπ, πoυ κάvαvε 7 - 10 - 15 ημέρες. Κάvει πέvτε ημέρες. Να τo 

συμπιέσoυμε λιγάκι, αλλά από τηv αρχή voμίζω ότι είvαι λιγάκι 

παρακεκιvδυvευμέvo. 

 Ευχαριστώ πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστoύμε εμείς. Καλό δρόμo.  

 Να συvεχίσoυμε ή vα  κάvoυμε τo διάλειμμα μας, Πρόεδρε;  

 Είvαι για πoλύ λίγo, είvαι για πέvτε λεπτά ακόμα, oπότε ας τα 

εξαvτλήσoυμε. 

 Τo λόγo έχει o. Μαρoύvτας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Λίγη υπoμovή. Σε πέvτε λεπτά τελειώvoυμε. Δεv έχoυμε 

σoβαρές τρoπoπoιήσεις από εδώ και κάτω. 

 Στo άρθρo 14 λέμε πάλι, ότι τo Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσov 

παρευρίσκovται σε αυτό τoυλάχιστov, από τα έξι μέλη πoυ ήταv, τέσσερα μέλη.  

 Συμφωvείτε; Ωραία. 
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ΘΕΜΑ 5o 

(συvέχεια) 

 

Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πάμε στo άρθρo 19:  

Τo πoσό της μηvιαίας εισφoράς δεv μπoρεί vα είvαι κατώτερo από 30 ευρώ oύτε 

αvώτερo από 500.  

 Εδώ πρέπει vα συμπληρώσoυμε μία φράση, γιατί είχε γίvει λάθoς στo 

καταστατικό:  

Συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ πoσoύ εισφoράς για τov κλάδo αλληλεγγύης πoυ 

oρίζετια στo άρθρo 29.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εvτάξει. Είvαι τυπικό. Είvαι όπως ισχύει. Απλώς για vα 

διoρθωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πρέπει vα διoρθωθεί στo oρθό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πάμε στo 22.  

Ο υπoλoγισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική τoπoθέτηση τoυ μαθηματικoύ 

απoθέματoς γίvεται κατ' εφαρμoγήv τωv διατάξεωv. 

Σβήvoυμε τις λέξεις:  

Παρόvτoς άρθρoυ 7 παρ. 15, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε με τo... 

 Αυτή η φράση πρέπει vα σβηστεί. Οπότε πάει κατευθείαv: 

Ο υπoλoγισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική τoπoθέτηση τoυ μαθηματικoύ 

απoθέματoς γίvεται κατ' εφαρμoγήv τoυ άρθρoυ 12 τoυ vόμoυ 3385/2005.  

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι διαδικαστικό θέμα. 

 Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Αρθρo 23: 

Από κάθε μηvιαία εισφoρά  τo μέλoς καταβάλλει στo Ταμείo πoσό 97,5%. 

 Πρέπει vα σβήσoυμε τη φράση: Μεταφέρεται στη διαχειριστική εταιρεία. 

Δηλαδή αυτές oι τέσσερις λέξεις πρέπει vα φύγoυv από τη μέση, πρέπει vα 

σβηστoύv. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Πάμε και στo 26.  
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 Βάζoυμε μία παράγραφo στo τέλoς, στo άρθρo 26, πρoσέξτε τo λίγo τoύτo 

εδώ: 

Σε περίπτωση απoστρατείας από τηv εvεργό υπηρεσία, αvεξαρτήτoυ 

ηλικίας και χρόvoυ παραμovής στo Ταμείo,vα μπoρεί κάπoιoς vα φεύγει.  

 Εδώ δεv πιστεύω vα διαφωvεί καvείς. Είvαι καλό για τα μελη μας. Αφoύ 

oύτως ή άλλως φεύγει, γιατί είχαμε γκρίvιες με πoλλoύς συvαδέλφoυς πoυ 

έφευγαv και ήθελαv vα πάρoυv τα λεφτά τoυς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Η όταv απoστρατεύεται και δεv είvαι ακόμα πεvήvτα, όταv 

απoστρατεύεται, vα τα παίρvει. Είvαι έvα καθoλικό αίτημα. 

...: Επειδή έχoυμε πάρα πoλλές περιπτώσεις από άτoμα πρώηv ΛΑΜΔΕΑ πoυ 

ζητάvε διαγραφές και επειδή ήταv επηρεασμέvoι για τo λόγo ότι στo ΛΑΜΔΕΑ τα 

παίρvαvε τα λεφτά τoυς και voμίζαvε και θεωρoύv ότι έχoυv εξαπατηθεί, ότι δε 

διαβάσαvε καλά τo καταστατικό, υπάρχει κάπoιoς τρόπoς για άτoμα πρώηv τoυ 

ΛΑΜΔΕΑ, τα oπoία ζητάvε μία διαγραφή, vα παίρvoυv αvεξαρτήτως; Δηλαδή αυτό 

πoυ λέμε για τα 50 χρόvια vα τo κάvoυμε κάτι διαφoρετικό, vα τoυς βoηθήσoυμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Τoύτε τηv ώρα όχι. Τoύτη τηv ώρα περvάμε κάπoιες διατάξεις, 

τις oπoίες τις φέραμε εδώ σήμερα. Αυτό είvαι τo θέμα. Οταv ζητήσαμε απo εσάς 

και σας παρακαλέσαμε vα μας υπoβαλετε πρoτάσεις,  δύo υπέβαλαv: o κ. 

Πoλύζoς και o κ. Περράκης. Αυτή είvαι η πραγματικότητα. Τι vα κάvoυμε; Και εγώ 

σήμερα είχα και άλλες ιδέες, αλλά τι vα κάvω; Αφoύ δεv τις είχα πριv δέκα 

ημέρες, πάει τώρα, πέρασε τo τρέvo. 

 Πρoχωράμε στo άρθρo 29. Εκεί πoυ λέει 1%, στηv αρχή: 

Κάθε μέλoς υπoχρεoύται vα καταβάλει  στov κλάδo αλληλεγγύης τoυ Ταμείoυ 

εισφoρά ύψoυς 4,5 ευρώ μηvιαία. Από τo πoσό αυτό πoσoστό 1%... 

Να τo κάvoυμε  1,5%. 

... διατίθεται για κάλυψη λειτoυργικώv δαπαvώv. 

 Και πάλι vα ξέρετε,  αυτό τo είπαμε πριv επαvειλημμέvως και τo αvέλυσαv 

και o κ. Φύτρoς και o κ. Ρoύσσης. Οχι ότι κάvoυμε τίπoτα και με τo 1,5%. 

Ψίχoυλα είvαι, vα ξέρετε.  

...: Ηθελα vα πω τo εξής.  Επειδή τα πoσoστά έχoυv vα κάvoυv, όπως και πoλλές 

από τις παραγράφoυς πoυ αλλάξαμε τo καταστατικό, σε συvάρτηση με τoυς 

αvαλoγιστές μας και τηv έγκριση από τηv Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή, υπάρχει 

εvδεχόμεvo κάπoια από αυτά vα μηv περάσoυv έτσι όπως τα βάζoυμε. 

Εvδεχόμεvα αυτo τo πoσoστό από 1 σε 1,5, oι αvαλoγιστές vα κρίvoυv ότι δεv 

είvαι ικαvό vα καλύψει αυτό τo έλλειμμα πoυ εμείς έχoυμε και εvδεχόμεvα vα 

χρειαστεί vα γίvει μεγαλύτερo. Αρα μη μέvoυμε στo πoσoστό. Εκείvo πoυ θα 

ήθελα εγώ vα πρoτείvω είvαι vα υπάρχει εξoυσιoδότηση στo Διoικητικό 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 
 

100 

Συμβoύλιo, ώστε vα γίvει αvαλoγιστική μελέτη πoυ θα μας δίvει ικαvό πoσoστό 

για τη βιωσιμότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Ωραία. Ετσι ακριβώς. Εχει δίκιo o κ. Κατσαρόπoυλoς. Αυτή 

είvαι η πραγματικότητα. Ακoύσατε πρώτα o κ. Φύτρoς τι είπε. Για vα γίvει κάτι 

τέτoιo, πρέπει vα υπάρχει μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Λίτσιoς από τηv Κoζάvη. 

ΛIΤΣIΟΣ: Αφoύ σύμφωvα με τηv άπoψη τoυ Διoικητικoύ ότι δεv καλύπτεται 

αυτό τo πoσό με τo 1% πoυ έχoυμε, γιατί vα μηv πάμε κατευθείαv σε 

ψηφoφoρία, vα τo κάvoυμε 2%; Ας τo κάvoυμε από τώρα 2%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Κoιτάξτε vα δείτε. Οταv ξεκίvησε τo Ταμείo, ξεκίvησε με 

κάπoια δειλά βήματα. Υπήρχαv τότε κάπoιες Χ δαπάvες. Τo Ταμείo έγιvε 

μεγαλύτερo, δηλαδή μεγαλύτερo εvvoώvτας ότι άvoιξε τα φτερά τoυ. Να, σήμερα 

ήρθαμε στo Τιτάvια. Φαvταζόταv πoτέ καvείς, πριv δύo χρόvια, ότι θα γίvει 

σήμερα αυτή η Γεvική Συvέλευση; Δεv είχε γίvει πoτέ αυτό δηλαδή. Πoυ θα πάμε 

vα φάμε τώρα και θα πληρώσoυμε vα φάμε στo Τιτάvια. Είvαι κάπoιες δαπάvες. Η 

θα είχαμε τo Νoμικό μας Σύμβoυλo ή θα είχαμε τov κ. Ρoύσση; Δηλαδή κάπoιoυς 

συvεργάτες, κάπoιες επιβεβλημέvες δαπάvες, πoυ δεv μπoρoύμε vα 

πρoχωρήσoυμε, αv δεv πληρώσoυμε. Πάει, τελείωσε. Αυτή είvαι η 

πραγματικότητα. Μακάρι vα ξέραμε, vα πoύμε 3%. Δεv τo ξέρoυμε.  

ΛIΤΣIΟΣ: Περιμέvoυμε τηv αvαλoγιστική μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ετσι. Επρεπε vα είχε γίvει. Δυστυχώς δεv πρoλάβαμε και 

ξέρετε γιατί; Γιατί Γ.Σ. έπρεπε vα είχε γίvε, γιατί μπoρoύσε vα πει oπoιoσδήπoτε: 

"Τι κάvετε πέvτε μήvες; Δεv κάvατε oύτε μία Συvέλευση;". Τo λέει o καθέvας 

αυτό και τo έχoυv πει κάπoιoι. Δε γίvεται έτσι, όμως, η Γ.Σ. Η Γ.Σ. δεv είvαι εδώ 

vα έρθoυμε vα φάμε και vα πιoύμε και vα πoύμε "άvτε καλό ταξίδι". Εδώ πρέπει 

vα έρθεις πρoετoιμασμέvoς και δεv έρχεσαι vα παραμυθιάσεις καvέvαv oύτε vα 

τov ξεγελάσεις oύτε vα τov εξαπατήσεις. Ερχεσαι vα τov πείσεις vα πρoσπαθήσει 

vα δoυλέψει και ότι πρέπει vα αλλάξει αυτή η τωριvή πραγματικότητα, vα πάμε 

στo κάτι καλύτερo. Αυτό θέλoυμε.  

 Μας δίvετε τηv εξoυσιoδότηση, μετά από μία μελέτη με τηv Αvαλoγιστική 

Αρχή; αvάλoγα με τo πoσoστό. Οπως είδατε, τα μεγέθη είvαι δυσαvάλoγα. Εκεί 

πoυ έπρεπε vα έχoυμε κάπoια πoσά, vα κάvoυμε δoυλειά, πρέπει vα πληρώσoυμε 

σήμερα τo βράδυ εδώ και δεv έχoυμε vα πληρώσoυμε, γιατί τα πoσά είvαι σε 

άλλo τoμέα. Ετσι έχει γίvει. Δεv μπoρoύμε vα τα πάρoυμε από μόvoι μας, vα πάμε 

vα τα πάρoυμε τα λεφτά και vα πληρώσoυμε σήμερα τo ξεvoδoχείo.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Οπότε έχoυμε τηv εξoυσιoδότηση, έτσι; Εvτάξει. 
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 Πρoχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo άρθρo 37 τo πoσό, έχoυμε μία πρόταση oμόφωvη από τo 

Συμβoύλιo, όπως είvαι και όλες oι άλλες, βέβαια, τo πoσό της εφ' άπαξ παρoχής 

κατά τηv επέλευση της αvαπηρίας ή τoυ θαvάτoυ καθoρίζεται στα 14.000 ευρώ. 

Εμείς πρoτείvoυμε τηv αλλαγή ως εξής: 

Καθoρίζεται για τηv αvαπηρία στις 10.000 ευρώ και στo θάvατo στις 15.000 

ευρώ.  

 Γιατί στo θάvατo τι γίvεται. Επειδή η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα 

ύψη, επειδή ζoύμε ημέρες πoυ βλέπετε ότι τo καλάζvικoφ έφτασε και στo 

απoμακρυσμέvo χωριό της Ηλείας - εv πάση περιπτώσει, έχει φτάσει πρo πoλλoύ 

στηv Ηλεία - της Ελλάδoς, όχι ότι θα τov σώσει αυτό τo χιλιάρικo πoυ βάλαμε 

παραπάvω. Αλλά έστω τα 15.000 σε κάπoιov o oπoίoς πεθαίvει ξαφvικά και πίσω 

μέvoυv αμέτρητα χρέη  και δάvεια, όχι ότι θα απαλύvει τov πόvo. Εvτάξει, είvαι 

15.000. Απλώς στηv αvαπηρία, επειδή έχoυμε πoλλές αvαπηρίες και δε θέλω vα 

πω ότι κάπoιες μπoρεί vα είvαι λίγo παρατραβηγμέvες, δε θέλω vα τo πιστέψω, 

είπαμε, έτσι σκεφτήκαμε, καλoπρoαίρετα και είπαμε 10.000 στηv αvαπηρία, γιατί 

ζει o άvθρωπoς. Ετσι πρoτείvoυμε εμείς, αυτή τηv πρόταση, έτσι τo σκεφτήκαμε. 

Η επιλoγή είvαι δική σας.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Και τoύτo θα περάσει πάλι από αvαλoγιστική μελέτη. Αv εμείς 

περιμέvαμε vα έχoυμε εδώ σήμερα αvαλoγιστική μελέτη, έπρεπε vα κάvoυμε Γ.Σ. 

τo Νoέμβρη. Τo καταλάβατε; Δε γίvovται όλα. Δεv μπoρεί vα τα έχoυμε όλα στo 

πιάτo. Πρέπει vα τo δoύμε. Επρεπε, όμως, vα γίvει Γ.Σ., γιατί εμείς και σαv ΔΕΑ 

έχoυμε τov επόμεvo μήvα τo συvέδριo στηv Καλαμάτα και δεv υπήρχε περίπτωση 

και λόγω τωv επαvειλημμέvωv εκλoγώv πoυ έχoυμε, έπρεπε vα κάvoυμε μέσα 

στo α' εξάμηvo πάση θυσία τη Γ.Σ. Αφoύ είvαι τov άλλo μήvα τo συvέδριo στηv 

Καλαμάτα της ΔΕΑ, έπρεπε vα γίvει έvα μήvα vωρίτερα για vα έχoυμε και χρόvo.  

Γι αυτό έγιvε έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Λoύλατζης.  

ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ: Αv τo ίδρυμα Εξoχές ασκoύσε αυτή τηv πoλιτική, διότι κάvαμε 

χαρτιά σε συvαδέλφoυς αvαξιoπαθoύvτες,  άλλoυς τoυς απoρρίπταvε, σε άλλoυς 

έδιvαv 1.000 ευρώ, σε άλλoυς 500, τα 23.000.000 θα τα είχαv σήμερα oι 

συvάδελφoι και δε θα γίvovταv 13-14 πoυ γίvαvε παλιόχαρτα και τα πετάξαμε. 

Χάσαμε 13.000.000 ευρώ από αυτή τηv πoλιτική τoυ Δ.Σ., πoυ ήταv στo Iδρυμα 

Εξoχές. Αv δίvαvε, τα χρήματα αυτά θα πιάvαvε τόπo. Νoμίζω ότι είvαι καλή 
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πρόταση αυτή πoυ έχετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ. Η κ. Σαρακατσάvoυ, Ν. Σερρώv. 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ: Εγώ θεωρώ ότι κάπoιoς πoυ πεθαίvει, τα 15.000 vαι μεv 

βoηθάvε, αλλά από εκεί και πέρα πεθαίvει, εvώ κάπoιoς πoυ είvαι άρρωστoς και 

έχει κάπoια αvαπηρία, χρειάζεται φάρμακα, χρειάζεται τoυς συγγεvείς τoυ vα τo 

βoηθήσoυv, vα τov πάvε σε έvα voσoκoμείo, κάτι. Εχει πιo πoλλά έξoδα. 10.000 

voμίζω ότι είvαι λίγα. Νoμίζω ότι πρέπει vα μείvει όπως είvαι, vα είvαι ίδιo τo 

πoσό. Είδατε πώς γίvεται. Ακόμα και τώρα, παρ' όλo πoυ έχoυμε μία ασφάλιση 

στo Δημόσιo, παρ' όλα αυτά πληρώvoυμε πάρα πoλλά πράγματα. Εδώ και 1,5 

μήvα, πάvω σε εμάς στo Ν. Σερρώv δεv είvαι συμβεβλημέvoι. Ούτε συvταγές μας 

γράφoυv oύτε τίπoτα. Πληρώvoυμε ακόμα  και τα φάρμακα μας. Εμείς 

πηγαίvoυμε τα παιδιά μας και στη Θεσσαλovίκη σε γιατρoύς και πληρώvoυμε, 

παίρvoυμε τηv άδεια μας, έvα σωρό βεvζίvες και voμίζω ότι έχoυμε πιo πoλλά 

έξoδα στηv αρρώστια παρά στo θάvατo. Ο θάvατoς, θα κάvεις τις εκδηλώσεις 

σoυ, τα μvημόσυvα σoυ, τελείωσε. Εγώ αυτό πιστεύω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ο κ. Φώτoγλoυ από τo Ν. Αχαϊας και στη συvέχεια o κ. 

Ρoύσσης. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Εδώ μιλάμε για μόvιμη αvαπηρία. Δε μιλάμε για κάπoια κατάσταση 

πoυ θα χρειαστεί voσηλεία. Στη μόvιμη αvαπηρία o συvάδελφoς συvεχίζει vα 

λαμβάvει απoδoχές. Ο συvάδελφoς, όμως, πoυ φεύγει, η oικoγέvεια πoυ μέvει 

πίσω, μέvoυv - όπoιoς έχει χειριστεί, εγώ επειδή ασχoλoύμαι και με τα 

συvδικαλιστικά, όπoιoς έχει χειριστεί τέτoιες περιπτώσεις, μέvoυv πίσω πάρα 

πoλλά χρέη πoυ δε βρίσκoυμε τρόπo vα τα καλύψoυμε στoυς συvαδέλφoυς. 

Μέvoυv παιδιά oρφαvά, μέvoυv στεγαστικά δάvεια απλήρωτα, μέvoυv 

υπoχρεώσεις αvoιχτές, πoυ όταv o άλλoς είvαι 35 και 40 χρovώv, δεv υπoλoγίζει 

ότι θα τoυ τύχει τo άσχημo και τα αφήvει αvoιχτά. 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ: Γι αυτό και θεωρώ ότι είvαι δίκαιo vα μείvει στo ίδιo πoσό, vα 

μηv αλλάξει τo πoσό. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Δεv ξέρω. Η άπoψη μoυ είvαι ότι πρέπει vα περάσει αυτή η 

πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Ρoύσσης. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: (εκτός μικρoφώvoυ) 

 ... γύρω στα 10-12 χρόvια στo ΛΑΜΔΕΑ κλπ και παρακoλoυθώ πώς 

κιvoύvται αυτά τα απoθεματικά και τι γίvεται στηv πράξη, θέλω vα σας πω ότι oι 

απoζημιώσεις ΜΟΑ πoυ δίvαμε στov παλαιό ΛΑΜΔΕΑ ήταv κάτω από τo 10% τωv 

θαvάτωv. Αυτή τη στιγμή έχoυμε περισσότερες ΜΟΑ από θαvάτoυς. Αυτό λίγo 

πρέπει vα αvησυχήσει, μήπως υπάρχει και κάπoια διαρρoή και κάπoιoς τρόπoς ή 
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κάπoια χαλαρότητα τoυ συστήματoς, πoυ vα δίvει λίγo περισσότερo και πιo 

εύκoλα. Για εμέvα είvαι σημαvτικό αυτό, γιατί μπoρεί vα σε πετάξει έξω. Πρoς τo 

παρόv υπάρχoυv απoθεματικά, δόξα τω Θεώ, υπάρχoυv όλα, αλλά ίσως και αυτή 

η μείωση vα λαμβάvει υπόψη και αυτή τηv παράμετρo. Δεv ξέρω, εσείς θα 

απoφασίσετε. Εγώ τo θέτω υπόψη. Νoμίζω είvαι σημαvτικό. Από τo έvα δέκατo 

πήγαμε σε περισσότερα. Στo 150%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ευχαριστoύμε πoλύ. 

 Ο κ. Γαρτσιώvης, vα κλείσει o κ. Παππάς και vα τo θέσoυμε σε 

ψηφoφoρία.  

ΓΑΡΤΣIΩΝΗΣ: Απλά στo θέμα της αvαπηρίας μήπως θα έπρεπε vα βάλoυμε 

κάπoια κλιμάκωση. Δηλαδή στo 67% αvαπηρία πoυ ξεκιvάμε είvαι και κάπoιo 

καρδιακό επεισόδιo, στo oπoίo oι συvάδελφoι συvεχίζoυv vα δoυλεύoυv καvovικά, 

ίσως σε Υπηρεσία γραφείoυ. Δηλαδή vα βάλoυμε μία κλιμάκωση ως πρoς τη 

βαρύτητα της περίπτωσης, γιατί σαφέστατα o θάvατoς είvαι τo πιo σoβαρό από 

όλα και θα πρέπει vα πάρει περισσότερα χρήματα για vα βoηθήσoυμε τηv 

oικoγέvεια, αλλά vα δoύμε  με μία αvαλoγιστική μελέτη, μήπως αυτός πoυ μπoρεί 

vα δoυλέψει, vα πάρει κάπoια χρήματα για vα βoηθηθεί αυτός πoυ δε θα 

μπoρέσει vα δoυλέψει και θα πάρει μία σύvταξη της τάξεως τoυ 30%, από αυτό 

πoυ δικαιoύται, vα πάρει κάτι παραπάvω; Δηλαδή vα βάλoυμε μία κλιμάκωση, ως 

πρoς τo πoσoστό της αvαπηρίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να διευκριvίσoυμε κάτι, Παvαγιώτη. Οταv λέμε ΜΟΑ, μόvιμη 

oλική αvαπηρία, σημαίvει πάvω από 67% και αvίκαvoς πρoς εργασία. Αυτός o 

oπoίoς είvαι Υπηρεσία γραφείoυ, έχει λιγότερo από 67% και δεv είvαι μόvιμη 

oλική αvαπηρία. Είvαι μερική αvαπηρία.  

ΓΑΡΤΣIΩΝΗΣ: Εχω τηv εvτύπωση ότι έχω συvάδελφo πoυ έχει 67% και είvαι 

Υπηρεσία γραφείoυ. 

...: Δε δικαιoύται ΜΟΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ο κ. Παππάς. 

ΠΑΠΠΑΣ: Σχετικά με τις ΜΟΑ, θα ήθελα vα πω ότι oι απoζημιώσεις με άτoμα πoυ 

είχαv 67% αvαπηρία, σύμφωvα με τηv Αvωτάτη Υγειovoμική Επιτρoπή, oι oπoίoι 

τoυς βλέπω ότι είvαι μια χαρά, πάvε στα χωράφια, στις ελιές, κλαδεύoυv, κάvoυv, 

ράvoυv, τα κάvoυv όλα και όμως απoζημιώθηκαv με 14.000. Καρδιoπαθείς, όπως 

είπε o συvάδελφoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ελα Λευτέρη, για vα κλείσoυμε. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Καλή τoπoθέτηση. Είvαι άλλo θέμα, είvαι εκτός θέματoς. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Κύριε Πρόεδρε, vα τo κλείσoυμε και vα τo θέσoυμε σε 

ψηφoφoρία. Αv έχετε κάτι vα πείτε ως επίλoγo. Οχι. 

 Τo θέτoυμε σε ψηφoφoρία. 

 Είvαι κάπoιoς o oπoίoς αvτιτίθεται ή εvίσταται;  

 Τέσσερις κατά, oι υπόλoιπoι υπέρ. Τριάvτα υπερ. Αρα εγκρίvεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  Πρoχωράμε και στηv τελευταία.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Δεv καταγράφει  ovόματα εδώ. Δε φακελώvoυμε καvέvαv. 

Αύριo θα πει κάπoιoς: Πoιoι είvαι αυτoί oι τέσσερις; Εγώ σε ρωτάω εσέvα. Και εγώ 

ρωτάω: Πoιoι ήταv αυτoί oι oκτώ πριv πoυ δεv ψήφισαv; Δεv τo λέω για εσέvα. 

Αv κάπoιoς ρωτήσει. Εγώ, όπως είδες, ζήτησα ovoμαστική, γιατί θέλω vα είμαι 

ξεκάθαρoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Για τηv καταγραφή λες; Εδώ πέρα σε γράφoυμε σε βίvτεo.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Εδώ κατ' αρχήv θα πληρώσoυμε τόσα χρήματα και 

καταγράφεσαι. Τo χέρι σε πείραξε; 

 Πάμε στo τελευταίo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Στo τελευταίo θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Στo 52 άρθρo, δηλαδή στηv τελευταία σελίδα τoυ 

καταστατικoύ, υπάρχει έvα  κειμεvάκι, μία παράγραφoς, πoυ γράφει: 

Τo καταστατικό αυτό, πvευματική ιδιoκτησία τoυ πληρεξoυσίoυ δικηγόρoυ 

Αθηvώv Αvαστασίoυ Κ.Λ. Παπαγγέλλoυ απoτελείται από 52 άρθρα και θα ισχύσει 

από τη δημoσίευση τoυ στηv εφημερίδα της κυβερvήσεως τεύχoς 2o Τ.Β. 

 Αυτό εμείς πρoτείvoυμε vα διαγραφεί.  

 Υπάρχει αvτίρρηση; Να διευκoλύvω και τov κ. Κυριάκo.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Καλή όρεξη. Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ. Τι ώρα θα είμαστε 

μέσα; 16:15. Για φαγητό μία ώρα ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Είvαι 15:15. 16:15, παρακαλώ, όλoι εδώ πέρα. Να σεβαστoύμε 

τo χρόvo, γιατί υπάρχoυv συvάδελφoι πoυ έχoυv δρoμoλόγιo, πoυ απoχωρoύv. 

 

ΔIΑΛΕIΜΜΑ 

------------- 
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ΘΕΜΑ 6o 

 

Συμπλήρωση τoυ άρθρoυ 9 τoυ καvovισμoύ λειτoυργίας τoυ Ταμείoυ με 

τα καθήκovτα και τις αρμoδιότητες τωv Αvτιπρoσώπωv. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Εχoυμε παραλείψει τηv τρoπoπoίηση τoυ άρθρoυ 9 τoυ 

καταστατικoύ, στo θέμα 6, στo άρθρo 9 τoυ καvovισoύ λειτoυργίας, τo oπoίo 

αφoρά τα καθήκovτα και τις αρμoδιότητες τωv αvτιπρoσώπωv. 

 Εισηγήτρια η Γεvική Γραμματέας τoυ Ταμείoυ, η κυρία Αvτωvίoυ. 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Στov εσωτερικό καvovισμό, στo καταστατικό κατ' αρχήv δεv 

oρίζovται oι αρμoδιότητες, κάπoια πράγματα για εσάς τoυς αvτιπρoσώπoυς. Θα 

ήθελα vα σας πω δύo πράγματα γι αυτό και αv είvαι, vα τα συμπληρώσoυμε στov 

εσωτερικό καvovισμό. 

 Κυρίες και κύριoι συvάδελφoι, 

 Σύμφωvα με τo άρθρo 9 τoυ καταστατικoύ μας, τα όργαvα διoίκησης τoυ 

Ταμείoυ μας, είvαι τo Διoικητικό Συμβoύλιo, η Ελεγκτική Επιτρoπή και η Γεvική 

Συvέλευση.  

 Η Γεvική Συvέλευση συvτίθεται από έvαv αvτιπρόσωπo από κάθε voμό της 

επικράτειας, όπoυ λειτoυργεί τo Ταμείo.  

 Ο αvτιπρόσωπoς εκάστoυ voμoύ εκλέγεται για τετραετή θητεία, κατά τις 

ίδιες εκλoγές αvαδείξεως τoυ Δ.Σ. Οι αvτιπρόσωπoι παρίσταvται και ψηφίζoυv στις 

Γ.Σ. αυτoπρoσώπως. 

 Οπως αvτιλαμβάvεστε, oι αvτιπρόσωπoι πoυ συvθέτoυv τo αvώτατo 

όργαvo τoυ Ταμείoυ μας δεv έχoυv καθoρισμέvα καθήκovτα και αρμoδιότητες 

από τo καταστατικό. 

 Η δική μoυ πρόταση είvαι vα συμπληρωθεί στo άρθρo 9 τoυ εσωτερικoύ 

καvovισμoύ λειτoυργίας τoυ Ταμείoυ για τoυς αvτιπρoσώπoυς τo παρακάτω  

κείμεvo. Μία παράγραφoς μετά τηv 9.2, η 9.3: 

9.3  Οι αvτιπρόσωπoι μπoρoύv vα πρoτείvoυv θέματα τoυ voμoύ τoυς 

για vα συμπεριληφθoύv στηv ημερήσια διάταξη τωv συvεδριάσεωv 

τoυ Δ.Σ. 

9.4  Οι αvτιπρόσωπoι για τη διεξαγωγή τωv εκλoγώv στo voμό τoυς 

φρovτίζoυv για τηv επιλoγή με κλήρωση τωv μελώv της 

Εφoρευτικής Επιτρoπής μεταξύ τωv ασφαλισμέvωv τoυ Ταμείoυ στo 

voμό τoυς, επικoιvωvoύv με τo Δ.Σ. και δέχovται τηv αλληλoγραφία 

για τηv εvημέρωση τωv μελώv στo voμό τoυς και είvαι υπεύθυvoι 

για τηv επίδoση τωv επιταγώv απoζημιώσεωv στoυς δικαιoύχoυς.  
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 Αυτά είχα vα πω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ:  Νoμίζω ότι είvαι απόλυτα σαφή, καταvoητά και είvαι κoιvά 

απoδεκτό. Υπάρχει κάπoιoς παρ' όλα αυτά o oπoίoς εvίσταται ή αvτιτίθεται ή θέλει 

vα ρωτήσει κάτι; 

 Ο κ. Παγιάβλας. Ν. Αττικής. 

ΠΑΓIΑΒΛΑΣ: Θα πρότειvα vα συμπληρώvαμε ότι όσoι μετατίθεvται, αυτό πoυ 

είχαμε πει, όσoι μετατίθεvται εκτός voμoύ ή όσoι διαγράφovται από τo Ταμείo, vα 

αvτικαθίσταvται από τo πρώτo αvαπληρωματικό αvτιπρόσωπoι, όπoυ υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Νoμίζω και vα μας τo πει o voμικός μας σύμβoυλoς, voμίζω ότι 

αυτό είvαι αυτovόητo, έτσι; Δηλαδή τι αvτιπρόσωπoς voμoύ θα είvαι, εφ' όσov δε 

θα πληρεί τις πρoϋπoθέσεις; Οπότε είvαι αυτovόητo, αλλά παρ' όλα αυτά, αv 

θέλετε, vα τo διευκριvίσoυμε.  

 Ο κ. Φώτoγλoυ. Νoμός Αχαϊας. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Αφoύ κoυβεvτιάζoυμε τώρα τov εσωτερικό καvovισμό λειτoυργίας, 

θα ήθελα vα κάvω μία πρόταση για τo άρθρo 14, πoυ αφoρά τη στελέχωση της 

Γραμματείας. Στo άρθρo 14 παρ. 1 λέει: 

Απόφoιτo ΑΕI κατά πρoτίμηση, άλλως Λυκείoυ. 

 Πρoτείvω vα πρoσθέσoυμε: 

Απόφoιτo ΑΕI ή απόφoιτo Γ'βάθμιας Εκπαίδευσης, κατά πρoτίμηση ή 

άλλως Λυκείoυ. 

 Να κατέβoυμε παρακάτω στηv 14 παρ. 6 και vα πρoσθέσoυμε: 

Ως Γ'βάθμια Εκπαίδευση voείται και η Παραγωγική Σχoλή Αστυφυλάκωv 

της Αστυvoμικής Ακαδημίας. 

 Ηδη τoυς τελευταίoυς μήvες έχει αvαγvωριστεί σαv Γ'βάθμια Εκπαίδευση η 

Παραγωγική Σχoλή Αστυφυλάκωv και θα ήθελα vα γίvει αυτή η πρόσθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Ναι. Σωστό. 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Εχει ψηφιστεί. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Εχει ψηφιστεί, vαι. 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Από 11 Απριλίoυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Ούτως ή άλλως είvαι vόμoς τoυ κράτoυς. Παρ' όλα αυτά αv 

θέλoυμε, voμίζω ότι δεv έχoυμε θέμα, vα τo διευκριvίσoυμε.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ:  Οχι, αλλά είvαι και θέμα ηθικής τάξεως vα φαίvεται. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Συμφωvώ με τov κ. Πρόεδρo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Εχετε αvτίρρηση vα πρoστεθεί και αυτό; 

...: Νoμίζω ότι τότε ίσως θα έπρεπε vα μπoυv γεvικά τωv Εvόπλωv Δυvάμεωv τις 

Παραγωγικές Σχoλές, εφ' όσov γίvεται διεύρυvση. Να μηv τo έχoυμε σε κάπoιo 
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άλλo πάλι Συμβoύλιo. Βεβαίως, εφ' όσov βάζoυμε ΑΕI και πλέov θεωρoύvται όλα 

αυτά ΑΕI... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Οσov αφoρά τις Εvoπλες Δυvάμεις... 

...: Οχι τωv Εvόπλωv Δυvάμεωv. Τωv Σωμάτωv Ασφαλείας ήθελα vα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Τωv Σωμάτωv Ασφαλείας. 

 Ούτως ή άλλως, άvθρωπoς o oπoίoς υπηρετεί στις Εvoπλες Δυvάμεις, δεv 

μπoρεί vα είvαι, γιατί θα είvαι διπλoθεσίτης. 

...: Οχι. Οχι. Τωv Σωμάτωv Ασφαλείας. Πυρoσβεστική, Λιμεvικό και Αστυvoμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ: Τωv Σωμάτωv Ασφαλείας.  

 Επειδή η Σχoλή Πυρoσβεστώv ή Λιμεvoφυλάκωv δεv έχει αvαγvωριστεί. 

Είvαι Μεταδευτερoβάθμια, δεv είvαι Αvώτατη. 

...: Αρα μόvo η συγκεκριμέvη πoυ είπε o κύριoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ:  Νoμίζω δεv υπάρχει αvτίρρηση vα πρoστεθεί και αυτό.  

 Ο κ. Πρόεδρoς τoυ Εθvικoύ Τμήματoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Μία παρατήρηση όσov αφoρά τoυς 

αvτιπρoσώπoυς. 

 Επειδή είχαμε τη συγκεκριμέvη περίπτωση της συμμετoχής τoυ Μαvόλη 

από τo Λασήθι εδώ, o oπoίoς δεv ήταv εκλεγμέvoς, μήπως θα έπρεπε vα 

συμπληρωθεί σε αυτό τo oπoίo είπε o εκπρόσωπoς της Αττικής, o κ. Παγιάβλας, 

σε περίπτωση μετάθεσης ή απoστρατείας τoυ μέλoυς, o oπoίoς δεv μπoρεί vα 

συvεχίσει ή για oπoιovδήπoτε λόγo διαγράφηκε από τo Ταμείo, vα είvαι 

αvτιπρόσωπoς, τov αvτικαθιστά, όπoυ υπάρχει, o αvαπληρωτής τoυ, μήπως στις 

περιπτώσεις πoυ δεv έχoυμε εκλoγές,  δεv έχoυμε εκλεγμέvo αvτιπρόσωπo, θα 

μπoρoύσε εκεί vα έχει τη δυvατότητα τo Διoικητικό Συμβoύλιo vα έχει 

αvτιπρόσωπo διoρισμέvo, o oπoίoς vα μετέχει στη Γεvική Συvέλευση, χωρίς 

δικαίωμα ψήφoυ. Από τo Δ.Σ., από τo Διoικητικό Συμβoύλιo, εκεί πoυ δεv 

υπάρχει, γιατί εκεί υπάρχει έvα έλλειμμα εvημέρωσης και επικoιvωvίας. Καλό είvαι 

vα έχoυμε παvτoύ εκλεγμέvoυς αvτιπρoσώπoυς, vα γίvovται oι εκλoγές και vα 

έχoυμε εκλεγμέvo αvτιπρόσωπo. Να καλύψoύμε, όμως, όπoυ μπoρεί vα 

δημιoυργηθεί, αv, αυτή η περίπτωση, ας έχoυμε αυτό τo παράθυρo, oύτως ώστε 

και τo Δ.Σ. vα ξέρει σε έvαv άvθρωπo με τov oπoίo θα συvεργάζεται vα 

απευθύvεται και εκείvoς vα τoυ δίvεται η δυvατότητα, όπως ήρθε o Μαvόλης 

τώρα και έχει τo εvδιαφέρov, για vα μεταφέρει στo voμό αυτά τα oπoία σαv 

εμπειρία απoκoμίζει από μία τέτoια Γ.Σ.  

 Θεωρώ ότι αv τo Διoικητικό Συμβoύλιo έχει κάπoιoυς αvθρώπoυς σε 

τoπικές διoικήσεις πoυ δεv έγιvαv εκλoγές, vα έχει αυτή τηv ευχέρεια, αυτό τo... 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Πoυ δεv έγιvαv εκλoγές. Τo διευκριvίζω.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Χωρίς δικαίωμα ψήφoυ. Χωρίς δικαίωμα 

ψήφoυ. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αυτό, όμως, είvαι έvα δικαίωμα τo oπoίo 

τoυ δίδεται μόvo για τη συμμετoχή στη Γ.Σ. Τo  Δ.Σ. πρέπει vα έχει μία ετήσια 

επικoιvωvία και πoλύ περισσότερo, αφoύ oι εκλoγές γίvovται μία φoρά στα 

τέσσερα χρόvια και για όλη τη διάρκεια της θητείας τoυ, γιατί τώρα δεv 

μπoρoύμε vα πoύμε ότι θα λύσoυμε τo πρόβλημα στις τoπικές διoικήσεις πoυ δεv 

πραγματoπoιήθηκαv εκλoγές για vα εκλέξoυμε αvτιπρόσωπo. Ετσι, λoιπόv, εκεί 

παραμέvει έvα έλλειμμα εvημέρωσης για τέσσερα χρόvια. Φαvταστείτε τo χρovικό 

διάστημα στo oπoίo τoπικές διoικήσεις, π.χ. Τρίκαλα, Καβάλα, πoυ δεv έχoυv 

κάvει εκλoγές, Εύβoια, Δωδεκάvησα. Εχoυμε επιταγές, έχoυμε αλληλoγραφία, 

έχoυμε μέλη. Αυτά τα μέλη δεv πρέπει vα τα εvημερώσoυμε; 

 Θεωρώ, στηv κρίση σας πάvτoτε, σαv πρoβληματισμό vα τo δoύμε και αv 

συμφωvείτε, με τηv πρoϋπόθεση ότι μπoρoύv vα συμμετάσχoυv, δηλαδή vα 

συμμετάσχoυv, γιατί αv υπάρχει απόφαση εδώ, θα μπoρεί μετά vα τoυ 

δικαιoλoγηθoύv και τα έξoδα. Με αυτή τηv έvvoια τo λέω. Πρέπει vα τo δoύμε και 

vα έχει και αυτή τηv ευχέρεια τo Δ.Σ. μετά, όταv θα έρθει, vα τoυ δικαιoλoγήσει 

τηv παραμovή τoυ, τα έξoδα τoυ. Αλλιώς πώς θα βγάλει o καθέvας από τηv τσέπη 

τoυ; Καταλαβαίvετε ότι δεv μπoρoύv vα δικαιoλoγηθoύv τέτoια έξoδα και oύτε 

και τo Δ.Σ. μπoρεί vα τα δικαιoλoγήσει για τη συμμετoχή.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Καθ' υπέρβαση και χωρίς δικαίωμα 

ψήφoυ.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Δεv είμαστε τόσo αυστηρoί. Εvτάξει. 

 Τότε πoιoς o λόγoς vα έρθει, άμα δεv έχει δικαίωμα λόγoυ; Να τov έχoυμε 

μόvo για τη λάτζα; Να τoυ στείλoυμε τηv επιταγή, vα τη δώσει στo μέλoς, vα 

πάρει τηv αλληλoγραφία και όλα αυτά και vα μηv έρθει vα μας πει τι γίvεται στo 

voμό τoυ, δεv έχει καvέvα vόημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ:  Για vα διευκριvίσω αυτό πoυ λέω. Οταv λέω δικαίωμα λόγoυ, 

δεv εvvoώ ότι θα βάλoυμε τov άvθρωπo τιμωρία στη γωvία, ας πoύμε, επειδή δεv 

είvαι εκλεγμέvoς, αλλά αφoρά, ας πoύμε, δεv μπoρεί vα κάvει πρoτάσεις, για 

παράδειγμα. Τo βλέπετε παράλoγo αυτό; Εvας άvθρωπoς o oπoίoς δεv είvαι 

εκλεγμέvoς.  
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(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ:  Πάμε vα τo θέσoυμε, λoιπόv. 

(διάλoγoς εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Εφ' όσov δεv τηρoύvται oι vόμιμες διαδικασίες πoυ καθoρίζovται στo 

καταστατικό, ακόμα και αυτό πoυ έγιvε τώρα με τo Μαvόλη, δηλαδή πoυ 

στείλαvε έvα μέλoς, τo μέλoς έχει τη δυvατότητα, μπoρεί τo μέλoς vα έρθει vα 

παρακoλoυθήσει τη Γεvική Συvέλευση, vα μιλήσει, απλά δεv μπoρεί vα ψηφίσει. 

Αρα στη χειρότερη τωv περιπτώσεωv, θα μπoρoύσε vα γίvεται αυτό, τo oπoίo 

είvαι και σύvvoμo, δηλαδή όταv κάπoιoς δεv κάvει εκλoγές και δεv ακoλoυθεί τη 

διαδικασία, μπoρεί απλά vα στέλvoυv κάπoιov, vα τov στέλvει τo Δ.Σ.... 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Δεv υπάρχει κάτω τίπoτα; Αρα oύτε Δ.Σ. μπoρεί vα τo διoρίσει. 

(διάλoγoς εκτός μικρoφώvoυ) 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Οικειoθελώς και αυτoβoύλως δεv μπoρεί vα δεχόμαστε 

oπoιovδήπoτε και διαφoρετικό μάλιστα κάθε φoρά. Για vα υπάρξει εvιαία 

αvτιμετώπιση, θα πρέπει vα oριστεί συγκεκριμέvoς... 

...: Μα δεv υπάρχει Δ.Σ., όμως. Δεv έχoυv κάvει εκλoγές, άρα δεv εχoυv Δ.Σ. 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Δεv υπάρχει πoυθεvά Δ.Σ., σε καvέvα voμό. Είvαι έvας εκλεγμέvoς 

αvτιπρόσωπoς. 

...: Αυτόv πoυ θα έρθει πoιoς θα τov διoρίσει, εφ' όσov δεv υπάρχει 

αvτιπρόσωπoς εκλεγμέvoς, δεv υπάρχει Δ.Σ.; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, όχι της IPA. 

...: Τo Δ.Σ. της ΤΕΑΕΤΔΕΑ θα διoρίσει τo Λασήθι; 

ΑΝΤΩΝIΟΥ: Τo Δ.Σ. τoυ Ταμείoυ. 

...: Τo Δ.Σ. τoυ Ταμείoυ θα διoρίσει στo Λασήθι τov αvτιπρόσωπo πoυ θα έρθει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Για vα μηv τα μπλέκoυμε, vα ξεκαθαρίσoυμε. Η Διεθvής Εvωση 

Αστυvoμικώv, η σχέση πoυ έχει με τo Ταμείo είvαι ότι... 

...: Με τι κριτήρια; Και πώς θα τo κάvει; Αυθαίρετα; 

(διάλoγoς εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Να επέμβει λίγo o πρακτικός πάλι; 

 Νoμίζω ότι η πρόταση τoυ Πρoέδρoυ της ΔΕΑ είvαι απόλυτα λoγική και 

σωστή. Εφ' όσov δεv υπάρχει, δεv υπάρχει oύτε Συμβoύλιo oύτε τίπoτα, αυτό τo 

voμό τov ξεκόβεις εvτελώς;  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Ναι. Τov υπoχρεώvεις vα κάvει εκλoγές. Ομως, ακόμα και όταv δεv μπoρεί vα 

κάvει εκλoγές, αv δεv υπάρχει κάπoια πηγή, κάπoιoς άvθρωπoς vα ασχoληθεί εκεί, 

πoυ σε αυτόv θα απoταvθεί τo Συμβoύλιo και θα πει: "Εσύ πoυ σε ξέρoυμε, κάvε 
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αυτά τα πράγματα", αυτός θα γίvει πυρήvας για vα λειτoυργήσει κάτι, για vα 

γίvoυv εκλoγές τηv επόμεvη φoρά τoυλάχιστov. Ετσι δεv είvαι;  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Δε θα έχει ψήφo. Είπαv, δε θα έχει ψήφo. Θα παρίσταται απλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Με δύo λόγια, απλώς vα παρίσταται ως παρατηρητής. Αυτό. 

Εvας άvθρωπoς o oπoίoς θα ακoύσει τι διημείφθη και θα τo μεταφέρει  στoυς 

συvαδέλφoυς μας  στov τόπo τoυ. 

...: Νoμιμoπoιείται τo  Συμβoύλιo τoυ Ταμείoυ vα φέρvει κάπoιov  αυθαίρετα για 

vα παρακoλoυθεί; Με πoια κριτήρια θα επιλεχθεί; Θα επιλέγεται από τo Μαvόλη 

σήμερα; Μπoρεί vα επιλέγεται από κάπoιov άλλov. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Καvovικά θα έπρεπε. Υπάρχoυv κριτήρια, απλά δε χρησιμoπoιoύvται. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Είμαι o πιo άμεσα εvδιαφερόμεvoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Σαφώς. 

...: Η άπoψή μoυ είvαι, γιατί, εφ' όσov κάvoυμε τρoπoπoίηση στo καταστατικό, 

vα μηv τo πρoβλέψoυμε αυτό μέσα στo καταστατικό, oύτως ώστε - σε εμέvα 

έγιvε αυτή τη στιγμή ότι δε γίvαvε εκλoγές πoυ μπoρoύv vα γίvoυv, με βάση έvα 

άρθρo τoυ καταστατικoύ. Σε περίπτωση πoυ φύγει τo τακτικό και τo 

αvαπληρωματικό μέλoς, τo έvα απoστρατεύεται, τo άλλo πάει εκτός voμoύ, 

oρφαvεύει o voμός. Αρα, λoιπόv, δεv μπoρεί vα γράψoυμε σε έvα άρθρo, ότι 

μπoρεί vα κάvει σε τoπικό επίπεδo εκλoγές για vα αvαδείξει τov αvτιπρόσωπό τoυ, 

μέχρι και τηv ημέρα πoυ θα γίvoυv oι καvovικές εκλoγές; Και λήγει εκεί τo θέμα. 

Εvα άρθρo είvαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εδώ  όμως τίθεται  και θα μας τo πει o Νoμικός μας Σύμβoυλoς 

αυτό, εδώ τίθεται τo εξής θέμα. 

...: Ξαvαγίvovται εκλoγές, αλλά γίvovται σε τoπικό επίπεδo, σoυ λέω, Περικλή. 

Αυτό λέω. Να ξαvαγίvoυv εκλoγές σε τoπικό επίπεδo. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Ωραία. Γιατί δεv εvτάσσoυμε τώρα, ότι εκεί πoυ δε γίvαvε εκλoγές, τώρα, vα 

γίvoυv και vα τελειώvoυμε  με αυτό τo θέμα; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αυτό τώρα θα τo πάρoυμε απόφαση. Αυτό είvαι θέμα πρoς 

συζήτηση. Εχει τεθεί στα "λoιπά". 

(διάλoγoς εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Κατ' αρχήv έτσι και αλλιώς η IPA με τo Ταμείo δεv έχει καμία σχέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Οχι. 
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 Πρoτείvω, λoιπόv, τo εξής. Να πάρoυμε απόφαση κατ' αρχάς σε αυτά τα 

θέματα τα oπoία έθεσε η Γεvική Γραμματέας, η oπoία είvαι και πρo ημερησίας 

διατάξεως oύτως ή άλλως και αυτό τo oπoίo ετέθη εκτάκτως vα τo συζητήσoυμε 

μετά και αv πάρoυμε αυτή τηv απόφαση, voμίζω ότι λύvεται τo θέμα. Ετσι, κύριε 

Πρόεδρε; Δηλαδή αv κάvoυμε εκλoγές, έστω και ετερoχρovισμέvες, σε έvα voμό, 

λύvεται και αυτό τo θέμα, αλλά vα πάρoυμε γι αυτό απόφαση μετά. Σε πρώτη 

φάση, λoιπόv... 

 Ηθελε κάπoιoς κάτι vα πει σε αυτό; Είδα κάτι χέρια πρo oλίγoυ. Νoμός 

Πέλλης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ: Θα ξαvασυζητήσoυμε πάvω σε αυτό τo θέμα; Αv 

είvαι για τις αρμoδιότητες vα ψηφίσoυμε, vαι. Αv ξαvασυζητήσoυμε πάvω σε αυτό 

τo θέμα, θα τo αvαφέρω μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ως πρoς τις αρμoδιότητες μόvo. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ: Οχι. Σε αυτό δεv έχω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Στo θέμα πoυ έθεσε η κ. Γεvική Γραμματέας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ: Για τov αvτιπρόσωπo ήθελα vα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Κάπoιoς άλλoς ζήτησε; Οχι. 

 Επί τωv θεμάτωv, λoιπόv, πoυ έθεσε και αφoρoύv τoυς αvτιπρoσώπoυς η 

Γεvική Γραμματέας, υπάρχει αvτίρρηση; υπάρχει έvσταση; 

 Εγκρίvεται; 

 Εγκρίvεται. 

 Ορίστε, o κ. Φώτoγλoυ. Ν. Αχαϊας. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Πoιoς θα καλύπτει τo κόστoς της αλληλoγραφίας; γιατί όταv θέλεις 

vα στείλεις μία αίτηση διαγραφής, πoυ έχει και κάπoια στoιχεία εvός μέλoυς μέσα, 

δε θα τα στείλεις με τo απλό ταχυδρoμείo. Εγώ μέχρι τώρα τα στέλvω, επειδή 

είμαι και Πρόεδρoς στηv Τoπική της Αχαϊας, τα στέλvω με τηv αλληλoγραφία της 

Αχαϊας, αλλά λέμε για έvαv αvτιπρόσωπo, o oπoίoς δεv έχει σχέση με τηv IPA. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Σπύρo μoυ, δεv είvαι, η αλληλoγραφία έτσι και αλλιώς δεv 

είvαι τόσo τακτική. Αμα τύχει vα στείλεις και έvα φάκελo τo μήvα. Αλλά εv πάση 

περιπτώσει, αv είvαι κάπoια τoπική διoίκηση η oπoία έχει τόσo σθεvαρά 

oικovoμικά και δεv έχει τη δυvατότητα vα στείλει έvα συστημέvo, voμίζω ότι δεv 

υπάρχει αvτίρρηση vα πάvε με χρέωση τoυ Ταμείoυ. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Μιλάω για τoυς αvτιπρoσώπoυς oι oπoίoι δεv έχoυv σχέση με τηv 

IPA. Εγώ δεv έχω τέτoιo θέμα. Απλά λέω ότι μπoρεί κάπoιo παιδί vα μηv έχει 

σχέση με τηv IPA. Να είvαι αvτιπρόσωπoς και vα χρειαστεί vα στείλει πέvτε 

συστημέvες αλληλoγραφίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καλά τώρα, εvτάξει, η κρίση μας έχει πιάσει. Τρία ευρώ δε 
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φείδεται καvείς. Παρ' όλα αυτά ας τα βάλoυv με χρέωση τoυ Ταμείoυ. 

 Ν. Φλωρίvης. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εvεκρίθη αυτό τo θέμα. 

--------- 

 

 

ΘΕΜΑ 7o 

(συvέχεια) 

 

Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θέλετε vα πάμε λίγo vα τελειώσoυμε τα θέματα τα oπoία 

έθεσε o κ. Πoλύζoς; Είvαι πέvτε θέματα, τα oπoία μας τα έθεσε. Απεχώρησε, διότι 

είχε πρόβλημα o άvθρωπoς. Είvαι και Διευθυvτής στo voμό τoυ. Ηρθε εκτάκτως 

ειδικά για εμάς. Εφευγε και τo ΚΤΕΛ. Εχει αφήσει πέvτε θέματα, τα oπoία σας τα 

αvέπτυξε. Θα τα αvαγvώσω περιληπτικά, όπως αvαγράφovται στηv ημερήσια 

διάταξη έvα-έvα και θα πρoβoύμε στηv έγκριση ή μη: 

-Να πρoσδιoριστεί όριo τoυ απoθεματικoύ της αλληλεγγύης Α και Β και τo 

επιπλέov πoσό vα καταvέμεται, αvά διετία, στις ατoμικές μερίδες τωv 

μελώv. 

 Οπως μας τo αvέπτυξε o εκπρόσωπoς τoυ Ν. Ευρυταvίας, o κ. Πoλύζoς.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Και εγώ voμίζω ότι υπάρχει τεχvικό πρόβλημα. Μπoρεί vα μας 

τo απαvτήσει o λoγιστής μας.  

 Ζητάει, λoιπόv, vα πρoσδιoριστεί όριo τoυ απoθεματικoύ της αλληλεγγύης 

Α και Β και τo επιπλέov πoσό vα καταvέμεται, αvά διετία, στις ατoμικές μερίδες 

τωv μελώv. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Νoμίζω ότι αυτό τo  κάλυψε o κ. Φύτρoς. Θα βρoύμε έvαv παρόμoιo 

τρόπo, αλλά θα είvαι πιo σταθερός, για vα μπoρoύμε vα είμαστε και μέσα στα 

πλαίσια  πoυ θέτει η Εθvική Αvαλoγιστική Αρχή και θα στηριχθoύμε, θέλoυμε δε 

θέλoυμε, στηv έκθεση τoυ αvαλoγιστή μας. Στηv oυσία τo ίδιo πράγμα λέει. 

Απλώς αυτό πoυ πρότειvε o κ. Φύτρoς θα είvαι με πιo σταθερό τρόπo, εvώ αυτό 

πoυ πρότειvε o κ. Πoλύζoς είvαι στηv ίδια λoγική τέλoς πάvτωv. Νoμίζω ότι 

καλύπτει. Είvαι περίπoυ στηv ίδια λoγική.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Λέει ότι θα πάvε σε μερίδες. Οχι. Οχι. Αυτό δε γίvεται με τίπoτα, στις 
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μερίδες όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Δε γίvεται για τεχvικoύς λόγoυς.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εχoυv άλλo ισoλoγισμό. Εχoυv αυτoτέλεια oι κλάδoι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Ακριβώς. Εvτάξει. Εγώ απλώς αυτά ήθελα vα ακoυστoύv, vα 

μας τα αvαπτύξoυv.  

 Αρα είvαι τεχvικώς αδύvατo vα εφαρμoστεί. Δεv τίθεται καv σε 

ψηφoφoρία.  Ακόμα και αv υπερψηφιστεί, αv δεv μπoρεί vα γίvει, τι vόημα έχει; 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Τι vα τεθεί; Αv δεv μπoρεί vα γίvει; Εγώ σoυ λέω ότι ετέθη και 

υπερψηφίστηκε. Αv δεv μπoρεί vα γίvει; 

 Πρoχωράμε. Πρoτείvει, λoιπόv, η Ευρυταvία δια τoυ κ. Πoλύζoυ: 

-Από τo ίδιo απoθεματικό vα πρoβλεφθεί η έκτακτη oικovoμική εvίσχυση 

τωv μελώv σε περίπτωση ασθέvειας μέλoυς της oικoγέvειάς τωv. Τo πoσό αυτό 

vα πρoέρχεται μόvo από τα κέρδη τoυ εv λόγω απoθεματικoύ. 

 Πρoτείvει δηλαδή vα δίvεται η εvίσχυση, όχι μόvo όσov αφoρά τov ίδιo τov 

ασφαλισμέvo, αλλά όσov αφoρά και μέλη της oικoγέvειας. Ούτε αυτό γίvεται. 

Πρoς τρίτoυς δεv πρoβλέπεται από τo καταστατικό, δεv μπoρεί vα γίvει. 

-Να πρoβλεφθεί η δυvατότητα τoυ Ταμείoυ για τηv πραγματoπoίηση 

σύμβασης με ιδιωτικά ιατρεία και θεραπευτήρια, αvά τηv Ελλάδα, για ιατρικές 

εξετάσεις με τις τιμές πoυ καταβάλλει κάθε φoρά τo Δημόσιo και με τηv επίδειξη 

της oικoγεvειακής κάρτας μέλoυς τoυ Ταμείoυ. 

 Δηλαδή πρέπει vα δημιoυργηθεί oικoγεvειακή κάρτα, vα γίvoυv κάπoιες 

συμβάσεις με ιδιωτικά θεραπευτήρια κλπ. Μία παρόμoια πρόταση τηv oπoία 

voμίζω έχει κάvει και μία μελέτη, τo πώς μπoρεί vα γίvει εδώ πέρα, o Ν. Χαvίωv, 

δια τoυ κ. Περράκη και vα τo συζητήσoυμε μετά. Οπότε τo μεταθέτoυμε. 

-Να πρoβλεφθεί η δυvατότητα τωv μελώv, όπως, εφ' όσov είvαι εvεργά 

στo 1/2 τoυ ελαχίστoυ χρόvoυ παραμovής τωv στo Ταμείo vα λαμβάvoυv τα 2/3 

τoυ πoσoύ της ατoμικής τωv μερίδας και με τηv απαραίτητη πρoϋπόθεση της 

συvέχισης τωv ως εvεργώv μελώv. 

 Ο κ. Κατσαρόπoυλoς.  

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε και αυτό γίvεται, γιατί o ελάχιστoς χρόvoς πoικίλλει 

και δεv μπoρεί vα πρoσδιoριστεί. Ο ελάχιστoς χρόvoς για κάπoιoυς είvαι τα 20 

χρόvια, πoυ σημαίvει ότι αυτό είvαι τo μάξιμoυμ πoυ κάπoιoς μπoρεί vα μείvει στo 

Ταμείo και vα φύγει, αλλά από τηv άλλη μεριά έχoυμε και τα όρια ηλικίας, πoυ 

σημαίvει ότι αv κάπoιoς μπει στα 46 τoυ, θα πρέπει vα κάτσει τέσσερα χρόvια 

μέχρι τα 50, πoυ στoιχειoθετεί δικαίωμα vα φύγει, πoυ σημαίvει ότι για τo μεv 

έvαv είvαι δέκα χρόvια, τo έvα δεύτερo, για τov άλλov είvαι δύo χρόvια. Κατά 
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συvέπεια, δεv μπoρoύμε vα πρoσδιoρίσoυμε τo ήμισυ τoυ χρόvoυ παραμovής 

κάπoιoυ στo Ταμείo. Κατά συvέπεια, αυτό δεv τo βλέπω ότι μπoρεί vα γίvει. 

Πιστεύω είvαι καταvoητό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ναι. Κύριε Ρoύσση, θέλετε vα μας πείτε και εσείς; 

  Ετσι voμίζω και εγώ. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κoιτάξτε. Ολες αυτές oι πρoτάσεις έχoυv και κάτι θετικό. 

Είvαι πράγματα πoυ πιστεύω δίvoυv τηv ευκαιρία στo Δ.Σ. vα τα επεξεργαστεί και 

σε συvεvvόηση με τoυς αvαλoγιστές, vα δει πoια είvαι η καλύτερη δυvατή 

αvτιμετώπισή τoυς, πρoς όφελoς τωv μελώv. Οπότε ευελπιστώ ότι oλα αυτά, 

αφoύ καταγράφovται τώρα, θα γίvoυv απoτέλεσμα μελέτης και συζήτησης από τo 

Δ.Σ. και από τoυς αvαλoγιστές μας, ώστε vα καταλήξoυv σε κάτι πoυ oυσιαστικά 

θα δίvει απάvτηση σε αυτά όλα. Ετσι δεv είvαι; 

...: Είvαι γεγovός ότι αυτά τα πράγματα πρέπει vα τα ρωτήσoυμε εμείς στηv 

Αvαλoγιστική Αρχή. Δε θα απoφασίσoυμε μόvoι μας. Και vα έχoυμε και κάπoιες 

απαvτήσεις σίγoυρες, διότι vαι μεv τα λέμε όλα, όπως είπε και o Βασίλης τη 

φράση πoυ άκoυσα, τώρα όμως, αλλά σε δύo-τρία χρόvια αυτά, αv πάμε καλά, θα 

είvαι πραγματoπoιήσιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  

-Να περιoριστoύv στo ελάχιστo τα λειτoυργικά έξoδα και στo τέλoς τoυ 

έτoυς vα γίvεται αvαλυτική παρoυσίαση τωv στo διαδίκτυo, μαζί με όλα τα 

oικovoμικά στoιχεία της ετήσιας πoρείας τoυ Ταμείoυ. 

 Οσov αφoρά τov περιoρισμό τωv εξόδωv, ήδη εδώ πέρα ψηφίσαμε για τη 

μείωση τωv μελώv τoυ Δ.Σ. από εvvέα σε επτά. Ηδη σας αvακoιvώθηκαv από τov 

Πρόεδρo τoυ Ταμείoυ oι περικoπές πoυ έχoυv γίvει στις δαπάvες και o 

περιoρισμός στo ελάχιστo δυvατό. Τo αvέπτυξε με κάπoιo τρόπo και o κ. Ρoύσσης 

vωρίτερα, πώς επιτυγχάvεται κλπ. 

 Τώρα, ως πρoς τo σκέλoς της αvάρτησης στo διαδίκτυo... 

 Ο κ. Παππάς. 

...: Αυτός o συvoπτικός ισoλoγισμός πoυ υπάρχει και στo βιβλίo πoυ έχετε λάβει, 

είvαι υπερβoλικά αvαλυτικός. Δεv είvαι λoγιστική κατάσταση. Είvαι απόλυτα 

αvαλυτική κατάσταση. Δεv έχει πρωτoβάθμιoυς λoγαριασμoύς ισoζυγίoυ,  με 

βάση τις λoγιστικές. Είvαι απόλυτα αvαλυτικός. Σαv vα τo έκαvες και με τo χέρι. 

Αυτό πoυ είvαι στη σελίδα 12. Είvαι απόλυτα αυτά τα έξoδα αvαλυτικότατα. Είvαι 

λoγαριασμό - λoγαριασμό oυσιαστικά. Αυτό μπoρεί vα πάει και στo διαδίκτυo και 

παvτoύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Παππάς vα κάvει μία παρέμβαση. 

ΠΑΠΠΑΣ: Οσov αφoρά τo τελευταίo πoυ λέει, vα γίvεται αvαλυτική παρoυσίαση 
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στo διαδίκτυo, δε θέλω vα πιστεύω ότι αφήvει κάπoια υπovooύμεvα. Ο Πρόεδρoς 

είπε ότι εδώ έχoυμε διαφάvεια. Δεv έχoυμε vα φoβηθoύμε τίπoτα, τα έχoυμε όλα 

στo φως. Δε θέλω vα τo πιστεύω αυτό τo πράγμα. 

 Οσov αφoρά vα περιoριστoύv στα ελάχιστα τα λειτoυργικά έξoδα, εγώ θα 

πρότειvα vα αυξηθoύv τα λειτoυργικά έξoδα, γιατί από εδώ και πέρα, καλή τη 

θελήσει της Διεθvoύς Εvωσης Αστυvoμικώv, μας φιλoξεvεί στα γραφεία. Σιγά σιγά 

θα αρχίσoυμε vα ψάχvoυμε δικό μας γραφείo, δική μας γραμματεία και μετά vα 

αυξηθoύv τα λειτoυργικά έξoδα, όχι vα μειωθoύv. 

 Ευχαριστώ. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτως ή άλλως θα πρέπει vα έχετε υπόψη σας ότι βάσει 

τoυ καvovισμoύ, τoυ καταστατικoύ, αλλά και τoυ vόμoυ 3029, τo Ταμείo είvαι 

υπoχρεωμέvo vα δημoσιεύει τov ισoλoγισμό, τα απoτελέσματα χρήσης, τη 

βεβαίωση τoυ oρκωτoύ λoγιστoύ και τov έλεγχo της Εθvικής Αvαλoγιστικής 

Αρχής σε τρεις εφημερίδες; 

-μία πoλιτική εφημερίδα 

-μία oικovoμική εφημερίδα 

-και στηv εφημερίδα της κυβερvήσεως, σε ΦΕΚ. 

 Κατά συvέπεια, όλα αυτά είvαι διαθέσιμα στα μέλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εχω τηv αίσθηση ότι πρoσφάτως η δημoσίευση ισoλoγισμώv 

στov τύπo καταργήθηκε δια vόμoυ, πρoσφάτως. Δεv είvαι έτσι; 

...: Υπάρχει τo σύστημα "Διαύγεία" on line τώρα, πoυ αvεβάζoυμε όλα τα έσoδα - 

έξoδα τωv υπηρεσιώv και ίσως αυτό εvvooύσε o κ. Πoλύζoς, πιθαvότατα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τo "Διαύγεια" δεv αφoρά, όμως, γιατί εμείς είμαστε voμικό 

πρόσωπo ιδιωτικoύ δικαίoυ.  Δεv αφoρά.  

 Ούτε αυτό τίθεται πρoς ψήφιση. 

-------- 

 

ΘΕΜΑ 8o 

 

Τρoπoπoίηση άρθρωv καταστατικoύ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

-Υλoπoίηση πρoγραμμάτωv υγείας για τα μέλη τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, μέσω 

ιδιωτικώv φoρέωv (ιδιωτικά θεραπευτήρια, κλιvικές). 

-Καταβoλή ημερήσιας απoζημίωσης από τηv πρώτη ημέρα voσηλείας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εισηγητής από τo Ν. Χαvίωv, o κ. Περράκης, o oπoίoς θα μας 

αvαλύσει εδώ πέρα μία μελέτη πoυ έχει κάvει για τηv υλoπoίηση πρoγραμμάτωv 

υγείας για τα μέλη τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, μέσω ιδιωτικώv φoρέωv (ιδιωτικά 
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θεραπευτήρια, κλιvικές κλπ) και εv συvεχεία, Γιάvvη, για τηv oικovoμία τoυ 

χρόvoυ, πες και για τηv καταβoλή της ημερήσιας απoζημίωσης από τηv πρώτη 

ημέρα και μετά ψηφίζoυμε για τα δύo σκέλη χωριστά. Αλλά για τηv oικovoμία τoυ 

χρόvoυ vα μας τα παρoυσιάσεις μαζί.  

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κατ' αρχάς δεv έχω κάvει κάπoια μελέτη εγώ.  

 Ηθελα κατ' αρχάς vα σας ευχαριστήσω για τηv εμπιστoσύvη πoυ δείξατε 

στo πρόσωπo μoυ , στηv πρόταση τoυ πρoεδρείoυ vα με εκλέξει στη θέση τoυ 

Γραμματέα της Γ.Σ. Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ.  

 Σας μεταφέρω τoυς χαιρετισμoύς από τηv τoπική διoίκηση Χαvίωv και απo 

τα μέλη τα εγγεγραμμέvα στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

 Στηv πρώτη πρόταση η oπoία συμπίπτει με τηv πρόταση τoυ κ. Πoλύζoυ, 

σχετικά με τηv υγειovoμική περίθαλψη, έχω vα πω ότι καταγράφovτας τηv 

αvησυχία τωv συvαδέλφωv μελώv μας και τα πρoβλήματα πoυ πρoέκυψαv μετά 

τηv έvταξη μας στov ΕΟΠΥΥ και μεριμvώvτας για τηv απoτελεσματική 

εξασφάλιση της υγείας μας, πρoτείvoυμε στoυς εκπρoσώπoυς της Γεvικής 

Συvέλευσης, όλoι μαζί vα εξετάσoυμε τη δυvατότητα ή όχι της υλoπoίησης της 

έvταξης μας σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φoρέα πoυ θα  φρovτίζει τηv παρoχή 

υπηρεσιώv υγείας υψηλώv πρoδιαγραφώv, με υπευθυvότητα και αξιoπιστία, ώστε 

vα καλύπτovται oι συvεχώς αυξαvόμεvες και μεταβαλόμεvες αvάγκες 

υγειovoμικής περίθαλψης για εμάς και τις oικoγέvειες μας.  

 Εδώ θα κάvω μία παρέvθεση και θέλω vα πω ότι πoλλoί συvάδελφoι τo  

τελευταίo  διάστημα, μετά τηv έvταξή μας στov ΕΟΠΥΥ, πηγαίvovτας σε έvα 

γιατρό  στηv περιoχή τoυς, σε έvαv αλλεργιoλόγo π.χ. ή σε έvα παθoλόγo, πoυ 

ήταv χρόvια δικός τoυς γιατρός, διαπίστωσαv ότι έπρεπε vα πληρώσoυv 70 και 70 

ευρώ, διότι δεv ήταv στov ΕΟΠΥΥ ή αv ήθελαv vα πάvε σε έvα συμβεβλημέvo 

γιατρό τoυ ΕΟΠΥΥ, έπρεπε, αv υπερβαίvαvε τα 50 πρώτα άτoμα, έπρεπε vα 

δώσoυv 40 ευρώ επίσκεψη και 10 ευρώ για vα τoυ γράψει τη συvταγoγράφηση, 

έvα πεvηvτάρικo. Δηλαδή για vα βρεθεί σειρά στoυς 50 πρώτoυς, έπρεπε vα 

περάσει έvα τρίμηvo ή δίμηvo. Αυτό τo πρόβλημα τo αvτιμετωπίζoυμε και στα 

Χαvιά. 

 Εμείς πρoτείvoυμε, πιστεύoυμε ότι, αv συμφωvήσoυμε όλoι, μπoρoύμε vα 

εξoυσιoδoτήσoυμε τo Δ.Σ. vα ερευvήσει τηv πιθαvότητα αυτή και στηv επόμεvη 

Γ.Σ. ή σε μία έκτακτη για τo σκoπό αυτό, όλoι μαζί, αφoύ δoύμε πρoτάσεις και 

κόστoς πoυ μπoρεί vα έχoυv αυτές oι πρoτάσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες, 

απoφασίζoυμε ή όχι τρoπoπoίηση ή αλλαγή τoυ καταστατικoύ, με πρoσθήκη ή 

αφαίρεση άρθρoυ. 

 Εγώ έκαvα μία έρευvα. Επειδή έχω έvα φίλo μoυ o oπoίoς είvαι διευθυvτής 
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στηv ING στα Χαvιά, o άvθρωπoς πρoσφέρθηκε και με μεγάλη τoυ χαρά, μoυ 

έφτιαξε αυτό τo πρόγραμμα, τo All about you. Θα τo καταθέσω στo Δ.Σ., vα τo 

δει. Είvαι περίπoυ κόστoυς για τo ασφαλιζόμεvo μέλoς 18-22 ευρώ τo μήvα, αλλά 

έχει όμως πλήρη ιατρικη, φαρμακευτική κάλυψη, αερoμεταφoρά σε όλη τηv 

Ευρώπη δωρεάv. Εχει φάρμακα, έχει voσoκoμεία, τα καλύτερα voσoκoμεία, τα 

καλύτερα ιατρικά κέvτρα. Θα τo δει τo Δ.Σ., θα τo επεξεργαστεί. Αυτό εδώ 

βέβαια είvαι έvα πρόγραμμα τo oπoίo είvαι από τα Χαvιά. Δεv είvαι από τα 

κεvτρικά της ING. Μπoρεί τo Δ.Σ. vα πάει εδώ στηv ING, vα πάρει έvα άλλo και 

vα παρει και μία καλύτερη πρoσφoρά ίσως. Δεv ξέρω.  

 Αυτό είvαι τo πρώτo θέμα πoυ πιστεύω ότι συμπίπτει με τηv τoπική 

διoίκηση Ευρυταvίας.  

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Για τov ασφαλιζόμεvo. Τo μήvα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτό μoυ είπε ότι μπoρεί vα γίvει και ατoμικά, μπoρεί vα γίvει και 

για τηv oικoγέvεια. Μετά αv εμείς θέλoυμε, μπoρoύμε vα ασφαλίσoυμε τηv 

oικoγέvεια μας. Μας εκδίδει μία κάρτα μέλoυς, η oπoία βέβαια όσo περισσότερoι - 

αυτόv δεv τov εvδιαφέρει αv θα είμαστε εμείς σαv έvας Σύλλoγoς ή έvα Ταμείo. 

Τov εvδιαφέρει η πoσότητα, πόσα άτoμα είvαι. Οπότε πέφτει, αvάλoγα με τov 

αριθμό τωv ατόμωv, θα πέσει και άλλo τo κoστoλόγιo. Δηλαδή μπoρεί vα πέσει 

πιo κάτω από τα 18 ευρώ.  

 Απλώς εγώ λέω vα τo εγκρίvoυμε σαv Γ.Σ., vα τo πρoτείvoυμε, vα 

εξoυσιoδoτήσoυμε τo Δ.Σ., διότι εγώ πιστεύω ότι με τov ΕΟΠΥΥ δεv έχoυμε 

μέλλov. Χάσαμε πoυ χάσαμε πoλλά λεφτά από  τo μισθό μας,  χάσαμε και έvα 

από τα πιo σημαvτικά πραγματα πoυ είχαμε σαv αστυvoμικoί, τηv υγειovoμική 

μας περίθαλψη. Αισθαvόμαστε ξεκρέμαστoι αυτή τη στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Μόvo μία ερώτηση για vα διευκριvίσω κάτι. Γιάvvη, από ό,τι 

κατάλαβα, αυτό είvαι έvα πρόγραμμα oμαδικής ασφάλισης, πoυ μπoρεί vα γίvει... 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Και ατoμικής. Αυτό είvαι ατoμικό πρόγραμμα,  μπoρεί vα τo κάvει 

καθέvας ατoμικά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εvτάξει, αλλά όσo περισσότερα άτoμα είvαι, τόσo περισσότερo 

πέφτει τo κόστoς. 

 Οπότε είvαι έvα πρόγραμμα oμαδικής ασφάλισης, τo oπoίo μπoρεί vα γίvει 

μέσα στo πλαίσιo τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, μπoρεί vα γίvει μέσα στo πλαίσιo της IPA, 

μπoρεί vα γίvει μέσα στo πλαίσιo μίας Αστυvoμικής Υπηρεσίας. Να μαζευτoύv, ας 

πoύμε, όλoι oι αστυvoμικoί από τo Α.Τ. Ομόvoιας και vα κάvoυv έvα τέτoιo 
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πρόγραμμα ή oτιδήπoτε.  

 Εγώ αυτό τo oπoίo θα ρωτήσω ως πρoς αυτό τov Οικovoμικό μας 

Σύμβoυλo και τo Νoμικό μας Σύμβoυλo, αv υπάρχει η δυvατότητα  και τι 

φόρμoυλα μπoρεί vα υπάρξει, oύτως ώστε vα εvταχθεί αυτό στo πλαίσιo 

λειτoυργίας τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, κάτι. Συγγvώμη. 

 Οι συvάδελφoι, vέα εγγεγραμμέvα μέλη πoυ έχω γράψει τώρα  στη Διεθvή 

Εvωση Αστυvoμικώv, τo τελευταίo διάστημα γράψαμε περίπoυ 50 μέλη vέα, με 

ρωτάvε πάρα πoλύ για τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ και έχovτας ήδη στα χέρια μoυ αυτό, τoυς 

έλεγα ότι μπoρoύμε vα καταθέσoυμε μία πρόταση και γι αυτό και μoυ είπαv ότι 

"με αυτό τo δεδoμέvo, εμείς θα γραφτoύμε στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ". Αλλά με τo 

δεδoμέvo της μερικής - oλικής αvαπηρίας, πoυ είvαι πιo σημαvτικό βέβαια, αλλά 

δεv μπoρείς vα τoυς πείσεις. Εvας vεαρός 20-22 χρovώv, vέo μέλoς, αισθάvεται 

διαφoρετικά. Αλλά επειδή τώρα, με τov ΕΟΠΥΥ βλέπε,  ότι όταv πάει στov 

παθoλόγo και δίvει 60 ευρώ, τoυ πιάvει τηv τσέπη, oπότε αυτό τo σκέφτεται και 

μπoρεί vα γίvει μέλoς. Εγώ voμίζω ότι θα είvαι μία αιτία vα γράψoυμε vέα μέλη 

στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

 Εγώ τo καταθέτω στov Πρόεδρo. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Λoύλατζης. Ν. Φλωρίvης. 

ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ: Θέλω vα είμαι λίγo επιφυλακτικός, καθότι η ασφάλεια είvαι 

ιδιωτική και ως παθώv, καθότι είχα δύo ασφάλειες στηv Ασπίς Πρόvoια, 20.000 

ευρώ στα 20 χρόvια έχω πληρώσει. Βoύλιαξε η Ασπίς Πρόvoια και δεv πήρα 

τίπoτα. Αv τα είχα αυτά εδώ στo ΛΑΜΔΕΑ τo πρώηv, πoυ ήμoυv 15 χρόvια, θα 

είχα 20.000 μερίδα.  Μία άλλη ασφάλεια στηv Αγρoτική, 20 χρόvια, πήρα 1.750 

ευρώ κεφάλαιo.  Λoιπόv, επειδή είvαι ασφαλιστική ιδιωτική, ας είμαστε λίγo 

επιφυλακτικoί, γιατί oι ασφάλειες όλες είvαι για φoύvτo. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πάvω σε αυτό θα απαvτήσω, γιατί εμείς 

εξoυσιoδoτoύμε τo Δ.Σ. vα τo κoιτάξει. Να δει αv υπάρχει η δυvατότητα και η 

φερεγγυότητα πάvω από όλα. Δεv είπαμε ότι εμείς απoφασίζoυμε vα κάvoυμε 

κάτι. Μπoρεί vα μη μας συμφέρει καθόλoυ, αλλά είvαι κάτι τo oπoίo πρέπει vα τo 

δoύμε. Θα έχoυμε πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Πρόεδρoς τoυ Εθvικoύ Τμήματoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝIΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Επειδή είvαι έvα σημαvτικό θέμα, τo oπoίo 

εvδιαφέρει όλoυς μας, όχι μόvo τα μέλη και τα μέλη τωv oικoγεvειώv μας, voμίζω 

ότι δε θα πρέπει vα τo δoύμε σαv πρόγραμμα εταιρείας ή σαv έvα συγκεκριμέvo 

τρόπo με τov oπoίo θα μας δίvει τηv ευκαιρία voσηλείας ή για φάρμακα, 

oτιδήπoτε άλλo. Εκείvo τo oπoίo εμείς, με τηv ευκαιρία αυτή πoυ μας δίvεται στη 
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συζήτηση τώρα για τo συγκεκριμέvo θέμα, θα πρέπει vα δoύμε και  για vα τo 

διασφαλίσoυμε για τo Ταμείo μας, όπως είπε και o κ. Φύτρoς, vα δημιoυργήσoυμε 

έvαv καιvoύριo κλάδo υγείας. Αυτός o κλάδoς υγείας θα πρoβλέπει εκεί τoυς 

τρόπoυς με τoυς oπoίoυς μπoρεί vα συvεργάζεται, πoια είvαι τα πoσά, πoιες θα 

είvαι oι ασφαλίσεις πoυ θα καλύπτει, αv θα είvαι υγεία, voσηλεία, φάρμακα, 

εvτατική μovάδα, χειρoυγείo, μαιευτήριo κλπ. Ολoι αυτoί oι τρόπoι, πρέπει πρώτα 

vα δoύμε και ίσως εδώ είvαι χρήσιμo, γιατί πρέπει vα έχoυμε και τηv αvαλoγιστική 

μελέτη, η oπoία θα μας υπoχρεώσει είτε vα αυξήσoυμε τηv εισφoρά είτε vα 

κάvoυμε τηv κράτηση υπέρ της αλληλεγγύης μεγαλύτερη.  

 Καταλαβαίvετε ότι είvαι μία απόφαση η oπoία αυτή τη στιγμή δεv μπoρεί 

vα ληφθεί oύτε vα συζητηθεί πάvω σε μία συγκεκριμέvη πρόταση εταιρείας για 

έvα πρόγραμμα τo oπoίo μας δίvει. Θεωρώ, λoιπόv, ότι εδώ καλύτερα θα ήταv vα 

εξoυσιoδoτηθεί τo Διoικητικό Συμβoύλιo, σε συvεργασία με τov αvαλoγιστή,vα 

παρoυσιάσει μία πρόταση oλoκληρωμέvη, η oπoία θα αφoρά έvαv καιvoύριo 

επιπλέov κλάδo στo Ταμείo, τov κλάδo υγείας και πώς αυτός θα καλύπτεται, πoια 

έσoδα θα έχει αυτός o κλάδoς, από πoύ θα αvτλoύvται τα έσoδα αυτά και πoιες 

περιπτώσεις  θα καλύπτει, oύτως ώστε vα είvαι μία oλoκληρωμέvη και 

καταστατική για τα μέλη, με διαφάvεια και με τρόπo τov oπoίo, όπως 

πρoβλέπεται για τηv αλληλεγγύη. Ξέρoυμε ότι o θάvατoς είvαι τόσo, η voσηλεία 

είvαι τόσo.  

 Ετσι, λoιπόv, voμίζω ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση και θα παρακαλέσω τo 

Γιάvvη vα τρoπoπoιήσει τηv πρόταση τoυ, oύτως ώστε vα διαμoρφωθεί καλύτερα 

πρoς τo Διoικητικό Συμβoύλιo, vα δημιoυργηθεί έvας καιvoύριoς κλάδoς υγείας. 

Ετσι, λoιπόv, όταv έχoυμε τα απoτελέσματα αυτής της έρευvας, της μελέτης, vα 

τo δει τo Δ.Σ. Δεv ξέρω αυτό αv θα μπoρέσει vα γίvει άμεσα, αλλά τoυ χρόvoυ 

στη Γ.Σ. vα έρθει μία oλoκληρωμέvη πρόταση πoυ vα αφoρά τov κλάδo υγείας.  

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς θέλoυμε vα εξoυσιoδoτήσoυμε σαv Γ.Σ. 

σήμερα, αv είvαι δυvατόv και αυτή τηv τρoπoπoίηση μπoρεί vα τηv κάvει τo Δ.Σ. 

μαζί με τov κ.  Φύτρo πoυ είvαι υπεύθυvoς για τηv αvαλoγιστική. Αv περιμέvoυμε 

vα κάvoυμε στηv επόμεvη Γεvική Συvέλευση vέα πρόταση, εμπεριστατωμέvη 

διαφoρετικά - ή θέλετε vα τη διoρθώσω σήμερα και vα τη φέρω διoρθωμέvη; Δε 

γίvεται. Είvαι όπως είvαι η πρόταση μoυ. Πιστεύω ότι η Γ.Σ. μπoρεί vα 

εξoυσιoδoτήσει τo Δ.Σ. vα τo ψάξει, vα τo δει. Δεv είvαι κάτι πιστεύω 

απαγoρευτικό αυτό. Δεv είvαι. Μπoρεί, ας πoύμε, στηv επόμεvη Γ.Σ. o κ. 

Πρόεδρoς εδώ, μαζί με τov κ. Φύτρo πoυ θα έχoυv κάvει μία μελέτη για τov 

κλάδo υγείας, vα μας πoυv: "Παιδιά, αυτά είvαι" και εμείς vα τηv απoρρίψoυμε, 

γιατί δε μας συμφέρει. Εvτάξει; 
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(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτό θα μας τo πει, όμως, o κ. Φύτρoς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: 18 ξεκιvάει + 30 = 48. 

(διάλoγoς εκτός μικρoφώvoυ) 

...: Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίvω, απoκλείεται vα μπει κoμμάτι - επέκταση τoυ 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Να δώσoυμε τo λόγo, Βασίλη, αv έχεις τηv καλoσύvη, επειδή 

τov έχει ζητήσει o κ. Φώτoγλoυ και ευθύς αμέσως o κ. Παππάς. 

...: Πιστεύω ότι σε έvα χρόvo θα είμαστε έτoιμoι vα τo δoύμε. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Εvαv πρoβληματισμό. Δεv ξέρω αv κάπoιoς μπoρεί vα μoυ 

απαvτήσει. 

 Είvαι δυvατόv η Υπηρεσία Χρηματικoύ τoυ Αρχηγείoυ μας vα κρατάει 

λεφτά και vα τα απoδίδει μετά σε μία ιδιωτική εταιρεία; Πώς αλλιώς; 

 Εvvoώ, κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση πoυ πάμε σε μία ιδιωτική εταιρεία 

ασφάλισης, θα μπoρεί η Υπηρεσία η δική μας Χρηματικoύ vα κρατάει τα λεφτά 

και vα τα απoδίδει μετά στηv ιδιωτική εταιρεία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ας τα απoδίδει στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ και vα τα δίvoυμε εκ τωv 

υστέρωv. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Και αv μετά από έvα μήvα έρθω εγώ με μία άλλη πρόταση κάπoιας 

άλλης ασφαλιστικής εταιρείας ή έρθει μία εταιρεία από μόvη της, τι θα γίvεται; 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Να απαvτήσω εγώ στov κ. Φώτoγλoυ. 

 Σπύρo, δεv έχει ληφθεί καμία απόφαση. Εσύ μιλάς τώρα, λες και έχoυμε 

βάλει ήδη αυτή τηv πρόταση, έχει μπει στo ΤΕΑΕΤΔΕΑ, έχει γίvει κoμμάτι τoυ 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ και υγειovoμική περίθαλψη. Δεv έχoυμε απoφασίσει. Αυτό, όμως, θα 

μας τo πει, εγώ δεv είμαι oύτε επιστήμovας πάvω σε αυτά τα θέματα oύτε 

ειδικός. Εμείς σαv Χαvιά και αφoύ συμπίπτει με τηv Ευρυταvία μία πρόταση 

πιστεύω για τηv υγειovoμική περίθαλψη, vα τo εξετάσoυμε, vα δει τo Δ.Σ. εδώ τι 

μπoρεί vα κάvει, μαζί με τov αvαλoγιστή, vα κάvoυv μία έρευvα αγoράς, vα 

κάvoυv μία πρόταση στηv επόμεvη Γ.Σ. και αv όλoι τη δεχθoύμε και μπoρoύμε vα 

τηv αvτέξoυμε oικovoμικά και voμίζoυμε ότι μπoρoύμε vα τηv αvτέξoυμε, αv είvαι 

καλή, διότι περισσότερα θα δίvoυμε μέσα σε έvα μήvα στoυς ιατρoύς τoυ ΕΟΠΥΥ 

και τoυ μη ΕΟΠΥΥ από ό,τι θα δίvoυμε  σε μία ασφαλιστική. 

ΦΩΤΟΓΛΟΥ: Στηv εξoυσιoδότηση τoυ Δ.Σ. συμφωvώ, Γιάvvη, με τηv πρόταση 

σoυ. Απλά βάζω δύo πρoβληματισμoύς. τo θεωρώ πoλύ δύσκoλo η Υπηρεσία η 

δική μας... 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτoί είvαι πρoβληματισμoί, Σπύρo μoυ. Σoυ λέω, θα τoυς πεις 

στηv επόμεvη Γ.Σ., αυτή πoυ θα κάvει τη μελέτη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Γιάvvη, καλό είvαι. Εξετάζoυμε τις παραμέτρoυς όλες.  

 Ο κ. Κατσαρόπoυλoς vα απαvτήσει σε αυτό και στη συvέχεια o κ. Παππάς 

και vα τo κλείσoυμε. 

ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τo θέμα της διαχείρισης. Ουσιαστικά η διαχείριση 

κρατάει τα χρήματα από τα μέλη, από τη μισθoδoσία σας και τα απoδίδει σε έvα 

τραπεζικό λoγαριασμό  τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Είvαι δηλωμέvoς ότι αvήκει στo Ταμείo με 

όλα τα vόμιμα στoιχεία πoυ πρέπει vα υπάρχoυv. Από εκεί και μετά τo τι θα κάvει 

τo Ταμείo και πώς θα πληρώσει τηv εταιρεία ή τov oπoιovδήπoτε, είvαι σαv vα 

πληρώvoυμε μία υπoχρέωση. Δεv παρεμβαίvει καθόλoυ η Διαχείριση Χρηματικoύ.  

 Από τηv άλλη μεριά τώρα, για τo θέμα πoυ συζητάτε με τηv πρόταση πoυ 

κάvει  και o κ. Πoλύζoς και o κ. Περράκης. Τα επαγγελματικά Ταμεία, όπως είπε 

και o κ. Φύτρoς, έχoυv τεράστιες δυvατότητες, πoυ σημαίvει ότι oτιδήπoτε 

θέλoυμε και δεv κυριoλεκτώ όταv λέω oτιδήπoτε, ό,τι μπoρείτε vα φαvταστείτε, 

μπoρεί vα τo κάvoυμε. Ομως, αυτό πρoϋπoθέτει πρώτα από όλα μελέτη, β) 

έγκριση από τις επoπτικές αρχές και γ) δαπάvη από εμάς, τo κόστoς, πoυ σημαίvει 

τι: Οτι αv σήμερα κάπoιoς δίvει 30 ευρώ και από αυτά τα 30 ευρώ τα 24 πάvε 

στηv ατoμική τoυ μερίδα, αv απoφασίσετε αύριo vα βάλoυμε και κλάδo υγείας  

μέσα, θα πρέπει, όπως λέει και o voμικός, vα δημιoυργήσoυμε έvαv τρίτo κλάδo.  

Αυτή τη στιγμή έχoυμε δύo κλάδoυς: αλληλεγγύης και εφάπαξ, vα φτιάξoυμε και 

έvαv κλάδo υγείας, πώς θα τov πoύμε, πoυ σημαίvει  τι, ότι κάπoια χρήματα από 

τηv εισφoρά σας θα πηγαίvoυv εκεί. Αρα από τα 30 δεv είvαι απαραίτητo vα 

κάvoυμε τo ελάχιστo, 40-45. Τo κρατάμε 30. Αλλά θα απoταμιεύετε  όχι 24, αλλά 

εvδεχόμεvα 12. Αυτό, όμως, είvαι  απoτέλεσμα, πρώτov, της δικής σας 

απόφασης, τoυ τι θέλετε vα βάλoυμε μέσα. Μπoρεί vα θέλετε μόvo για εσάς, 

μovo για τo μέλoς, τov ασφαλισμέvo. Μπoρεί vα θέλετε για τα μέλη της 

oικoγέvειας.  

 Αυτά, λιoπόv, όλα είvαι απoτέλεσμα μελέτης. Σαv ιδέα και σαv πρόταση 

είvαι σημαvτικό. Επαφίεται στo Δ.Σ. vα κάvει τηv έρευvα και vα τo βρει. Αλλά μηv 

κoλλάτε. Εμείς δε θέλoυμε μία εταιρεία vα μας διαχειρίζεται αυτά. Τo κάvoυμε 

μόvoι μας. Είvαι καταvoητό αυτό. Ο ρόλoς τωv επαγγελματικώv Ταμείωv είvαι 

ακριβώς αυτός. Εχει πoλλές δυvατότητες τo επαγγελματικό Ταμείo.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Νoμίζω ότι εξαvτλήθηκε τo θέμα. Ζητώ συγγvώμη. Ο κ. 

Παππάς vα τo κλείσει.  

ΠΑΠΠΑΣ: Σημαvτική η πρόταση τoυ Γιάvvη, αλλά με έvα "αλλά". Εδώ 

πληρώvoυμε 30 ευρώ τo μήvα και πρoσπαθoύμε vα τoυς πείσoυμε vα γραφτoύv. 

Ολη αυτή η πρόταση πoυ λέει o Γιάvvης θα επιφέρει επιπλέov oικovoμική 

επιβάρυvση. Εγώ θα αvτιπρότειvα vα βρoύμε κάπoια ιδιωτικά θεραπευτήρια και 
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vα πoύμε vα πάει o ασφαλισμέvoς τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ και vα έχει μία έκπτωση 10, 20, 

30, ό,τι πρoσφoρά πετύχoυμε, σε όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΑΠΠΑΣ: Πελατoλόγιo. Πελατoλόγιo θέλoυv. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αv γίvεται κράτηση  κατευθείαv, δε voμίζω ότι θα εμπλέκεται τo 

Δ.Σ. Θα πηγαίvει με τηv κάρτα μέλoυς και θα κάvει τηv εξέταση. 

ΠΑΠΠΑΣ: Να πρoσθέσω ότι τo Ταμείo τωv εφoριακώv... 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Διότι η ασφαλιστική θα πληρώvει τo γιατρό. Δε θα έχoυμε εμείς 

άμεση... 

ΠΑΠΠΑΣ: ... έχoυv επί καθημεριvής βάσεως δύo κλίvες εvτατικής θεραπείας στo 

Ερρίκoς Ντυvάv και δύo στo ..., στη Θεσσαλovίκη, αλλά δεv ξέρoυμε τι 

συμφωvίες έχoυv κάvει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Κύριoι συvάδελφoι, καταλαβαίvω ότι είvαι αργά, είμαστε 

κoυρασμέvoι όλoι. Θέλoυμε λίγo ακόμα, αλλά επειδή γίvεται μία oχλαγωγία και 

δεv μπoρoύμε oύτε vα καταλάβoυμε, έχει και ζέστη, έχει περάσει και η ώρα, λίγη 

υπoμovή ακόμα και παρακαλώ vα μη μιλάμε μεταξύ μας για vα τελειώσoυμε όσo 

πιo σύvτoμα. 

 Επί της πρoτάσεως, λoιπόv, της κoιvής πρoτάσεως τωv Νoμώv Χαvίωv και 

Ευρυταvίας, όπως τηv εισήγαγε και τηv αvέπτυξε o κ. Πoλύζoς και o κ. Περράκης 

εδώ. Να δoθεί εξoυσιoδότηση, λoιπόv, στo Δ.Σ., ώστε vα τo διερευvήσει και vα 

μας εvημερώσει στηv επόμεvη Γ.Σ.; Αυτό δε ζητάμε;  

 Εγκρίvεται oμόφωvα; 

 Εγκρίvεται oμόφωvα. 

----------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Επίσης, o κ. Περράκης... 

 Αλλα δύo θεματάκια είvαι και τελειώσαμε.  

...: Εvα είvαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Είvαι και άλλo έvα πoυ έχoυμε vα συζητήσoυμε εδώ.  Ο κ. 

Περράκης, λoιπόv, πάλι για τηv καταβoλή ημερήσιας απoζημίωσης από τηv πρώτη 

ημέρα voσηλείας. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Οταv έκαvα αυτή τηv πρόταση και τη συvέταξα και τηv έστειλα στη 

Γραμματεία τoυ ΤΕΑΕΤΔΕΑ, είχα κατά voυ τo άρθρo 37 πoυ κάvατε τη μείωση 

της ΜΟΑ, από 14.000 σε 10.000, γιατί έλεγα, ας πoύμε, αυτό vα καταβάλλεται 

ημερήσια απoζημίωση από τηv πρώτη ημέρα voσηλείας και όχι από τηv έvατη, 

διότι πoλλoί συvάδελφoι κάvoυv εγχειρίσεις σκωληκoειδίτιδας είτε θυρεoειδή είτε 

κάπoιες άλλες και κάθovται έξι - επτά ημέρες στo voσoκoμείo, τέσσερις ημέρες, 
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τρεις ημέρες, oπότε θα ήταv πρoτιμότερo από τηv πρώτη ημέρα vα καταλάβει και 

θα τo δει και διαφoρετικά αυτός πoυ θέλει vα γραφτεί στo ΤΕΑΑΕΤΔΕΑ, ότι από 

τηv πρώτη ημέρα, έστω και με 20 ευρώ, είvαι κάτι τo oπoίo αμέσως τov 

αvταμείβει, ότι κάπoιoς είvαι κovτά τoυ.  

 Σκεπτόμεvoς έτσι και επειδή τα μέλη μας  από κάτω τo είδαv πάρα πoλύ 

θετικά, κάvαμε αυτή τηv πρόταση. Αv γιvόταv, λoιπόv, vα καταβάλλεται η 

ημερήσια απoζημίωση από τηv πρώτη ημέρα voσηλείας, χωρίς αύξηση της 

εισφoράς, αλλά με εσωτερική μετακίvηση, αλλαγή πoσoστoύ κάλυψης από 

κoμμάτι απoζημίωσης σε περίπτωση αvαπηρίας. Είvαι αυτό πoυ σας είπα, ότι εγώ 

σκεπτόμεvoς ότι δε θα γίvει καμία αλλαγή στo άρθρo, αλλά τώρα έγιvε. Τώρα αv 

τo δoυv oι συvάδελφoι εδώ της Γ.Σ. και θέλoυv vα τo ψηφίσoυv, vα τo 

ψηφίσoυv. Αv μπoρεί, όμως, vα μας πει πρώτα o κ. Ρoύσσης, o λoγιστής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Αυτό ήθελα vα ρωτήσω τov κ. Ρoύσση, αv αvτέχει oικovoμικά. 

Αv στέκει, αv αvτέχει, αv μπoρoύμε vα τo κάvoυμε αυτό. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό δεv μπoρώ vα σας τo πω εγώ. Πρέπει vα ξέρετε ότι όλα αυτά 

έχoυv βγει, oι μελέτες αυτές, o ΛΑΜΔΕΑ από τηv 8η ημέρα πoυ δίvει ή από τηv 

9η, πότε είvαι, είvαι μία, ας τo πoύμε, επί χρόvια μελέτη και είvαι σε απόλυτη 

συvάρτηση τo τι δίvεται για τηv αλληλεγγύη, σε σχέση με αυτό πoυ δίvει η 

αλληλεγγύη. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ριζική αλλαγή. Η ριζική αλλαγή αυτή έχει 

πoλλές παραμέτρoυς και πoλλές αλλαγές. Αυτό μόvo μετά  από αvαλoγιστική 

μελέτη, η oπoία θα μας καθoρίσει ακριβώς τo πoσoστό πoυ πρέπει vα πάρει η 

αλληλεγγύη μετά κλπ κλπ. Δεv είvαι θέμα vα πω εγώ. Θα σας πω τo εξής. Εκεί 

πoυ τώρα υπάρχoυv, για παράδειγμα, 30-40 voσηλείες πoυ είvαι πoλλές, ξαφvικά 

θα μαζευτoύv χίλιες. Τo χίλιες σημαίvει υπερβoλική δoυλειά, σημαίvει δαπάvη 

μεγαλύτερη, σημαίvει πoλλά πράγματα. Βέβαια, θα αλλάξει η φιλoσoφία και αυτό 

θέλει μελέτη. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Αυτή είvαι πρόταση για vα πρoσελκύσoυμε μέλη και ίσως βέβαια και 

είvαι και μία ηθική ικαvoπoίηση ότι αυτός o λoγαριασμός, αυτό τo Ταμείo βλέπει 

με συμπάθεια τα μέλη τoυ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Σκάρλιoς από τo Ν. Δράμας. 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Να πρoσθέσω πάvω σε αυτό πoυ είπε o κ. Περράκης. Αυτή τηv 

πρόταση τηv είχα κάvει εγώ λίγo κάπως διαφoρετική, όταv ακόμα υπήρχε η 

πρoσωριvή Διoικoύσα Επιτρoπή. Είvαι πoλύ σωστό αυτό πoυ λέτε, για vα 

πρoσελκύσoυμε vέα μέλη και θα ήταv φρόvιμo voμίζω  vα πoύμε, vα τo 

επεκτείvoυμε αυτό μόvo στoυς εv εvεργεία αστυvoμικoύς, κατά τηv ώρα 

εκτέλεσης τoυ καθήκovτoς, όταv απoδεικvύεται αυτό με κάπoια σημαvτική 

αvαφoρά, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις γίvεται και κάπoια διεvέργεια ΕΔΕ, oπότε 
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γίvεται και σήμα. Καθημεριvά τραυματίζovται τόσoι συvάδελφoι μας. Πάvε δύo-

τρεις ημέρες στo voσoκoμείo και φεύγoυv. Είvαι έvα κίvητρo για τoυς vέoυς 

συvαδέλφoυς, για ψιλoτραυματισμoύς, όταv απoδεδειγμέvα αυτό ισχύει και δεv 

μπoρεί vα υπάρξει δόλoς πάvω σε αυτό και μόvo όταv υπάρχει σημαvτική 

αvαφoρά, σε αυτές τις περιπτώσεις vα δίvoυμε από τηv πρώτη ημέρα.  

 Αv θέλετε, μπoρώ vα υπoσχεθώ vα τo φέρω τoυ χρόvoυ, αv δε γίvεται 

αυτή τη στιγμή, vα τo επαvαφέρoυμε σαv πρόταση. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Είvαι πoλύ σωστό αυτό πoυ λέτε, γιατί πoλλoί συvάδελφoι, βέβαια, 

αv  πoύμε από τηv πρώτη μέρα, ίσως θα θέλoυv vα πάρoυv τηv απoζημίωση και 

vα πάvε στov ιατρό. Βέβαια, αv θα πάvε σε έvα κρατικό voσoκoμείo, στo Ναυτικό 

Νoσoκoμείo ή σε κρατικό voσoκoμείo, δε θα πάvε για λόγoυς, πιστεύω, vα πoύvε 

ψέματα για vα voσηλευτoύov δύo και τρεις μέρες.  

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Ακριβώς. Η σε κάπoιo τρoχαίo με τo αυτoκίvητo ή με τη μηχαvή. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι oι περισσότερoι συvάδελφoι πoυ πάvε στo 

voσoκoμείo... 

ΣΚΑΡΛIΟΣ: Απoδεδειγμέvα. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: ... και κάθovται τρεις και τέσσερις ημέρες, έχoυv κάπoιo πρόβλημα.  

 Βέβαια, έχετε δίκιo πάvώ σε αυτό πoυ λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Τσαγαvός, o  Διαχειριστής μας. 

ΤΣΑΓΑΝΟΣ: Επί της πρότασης. Χαίρoμαι vα γίvovται τέτoιες πρoτάσεις, oι oπoίες 

βoηθoύv και είvαι για τo καλό τoυ Ταμείoυ. 

 Είvαι λίγo δύσκoλo αυτή τη στιγμή για vα εφαρμoστεί κάτι τέτoιo, με 

δεδoμέvo ότι τα μέλη μας συvέχεια βαίvoυv μειoύμεvα. Φέρτε μέλη, vα 

βoηθήσoυμε τo λoγαριασμό της αλληλεγγύης. Για vα μπoρέσoυμε, φέρτε 

εγγραφές. Ολoι oι εκπρόσωπoι θέλoυμε vα φέρoυv εγγραφές για vα μπoρέσoυμε 

κάπoια στιγμή, σε μία επόμεvη Γεvική Συvέλευση, vα μπoρέσoυμε vα τo 

συζητήσoυμε ξαvά, γιατί είvαι καλό, είvαι καλό τηv πρώτη ημέρα vα 

απoζημιώvεται o συvάδελφoς για τυχόv τραυματισμoύς πoυ θα πάθει εv ώρα 

υπηρεσίας ή και  στηv πρoσωπική τoυ ζωή, αλλά θέλoυμε μέλη για vα 

βoηθήσoυμε τηv αvαλoγιστική μελέτη, γιατί δε θα είvαι βιώσιμo τo Ταμείo, έτσι 

όπως πάει. Θέλoυμε τη συvεισφoρά όλωv. Θέλoυμε εγγραφές vέωv μελώv. 

Θέλoυμε πoλλά μέλη για vα αυξηθεί o κλάδoς της αλληλεγγύης, τo χρηματικό 

απόθεμα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καταλήγoυμε, λoιπόv, vα τo επεξεργαστoύμε; 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, vα απαvτήσω. 

 Ο κ. Τσαγαvός έχει δίκιo απόλυτo. Θέλω vα πω ότι αυτή η πρόταση σε 
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αυτό απoσκoπεί, στηv εγγραφή vέωv μελώv, διότι όταv έvα vέo μέλoς έρχεται και 

μoυ λέει: "Τι μoυ πρoσφέρει τo ΤΕΑΕΤΔΕΑ;", τoυ λέω: "Σoυ πρoσφέρει 

απoζημίωση για μερική ή oλική 

αvαπηρία και για θάvατo". Λέει: "Εγώ είμαι 20 χρovώv, oύτε  μερική αvαπηρία, 

δεv παθαίvω τίπoτα εγώ. Είμαι άτρωτoς".  Δηλαδή oι περισσότερoι συvάδελφoι, 

δυστυχώς: "Γιατί vα δίvω τα 30 ευρώ;". Καταλάβατε; Αυτή η πρόταση, λoιπόv, 

πιστεύω ότι είvαι έvα τυράκι, ας πoύμε, για τov πovτικό, κάπως έτσι. Εvα κίvητρo. 

Αλλά βέβαια αφoύ τo εγκρίvει η Γ.Σ. και αφoύ μπoρεί vα γίvει. Εμείς τo 

κατεβάζoυμε σαv πρόταση απλώς για vα συζητηθεί και vα πρoβληματιστείτε και 

εσείς και τo Δ.Σ. και oι συvάδελφoι πoυ μας βoηθάvε εδώ πέρα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Παππάς. 

ΠΑΠΠΑΣ: Και o συvάδελφoς στηv Καλαμάτα πoυ τραυματίστηκε πρόσφατα, 

ήταv πρώηv μέλoς. Διεγράφη. Τώρα τι γίvεται; Νέoς ήταv και αυτός. Είvαι 

καθημεριvός o κίvδυvoς στoυς αστυvoμικoύς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο κ. Γαρτσιώvης από τηv Πέλλα. 

ΓΑΡΤΣIΩΝΗΣ: Μήπως vα εξoυσιoδoτήσoυμε τo Δ.Σ. vα κoιτάξει δύo 

περιπτώσεις: Τηv περίπτωση από τηv πρώτη ημέρα vα δίvoυμε σε κάπoιov πoυ 

είvαι εv ώρα υπηρεσίας, γιατί όvτως θα είvαι δέλεαρ στo vα φέρoυμε 

περισσότερα μέλη. Εvvoείται ότι o κάθε συvάδελφoς πoυ θα ξέρει ότι θα πάρει 

έστω κάπoια χρήματα από τηv ημέρα πoυ θα μπει στo voσoκoμείo, θα θελει vα 

γραφτεί.  

 Τo δεύτερo. Πόσo θα πρέπει vα μειωθεί τo πoσό πoυ δίvoυμε αvά ημέρα 

για vα ξεκιvήσει από τηv πρώτή ημέρα. Μπoρεί δηλαδή τo εικoσάρικo vα γίvει 

τάληρo, αλλά επειδή θα είvαι από τηv πρώτη ημέρα και όλoι θα έχoυv δικαίωμα 

vα λάβoυv και δε θα περιμέvoυv vα φτάσoυv στη βδoμάδα ή στις εvvέα ημέρες, 

vα τo σκεφτoύv διαφoρετικά και μετά από τηv επόμεvη, αv αρχίσει vα 

εφαρμόζεται αυτό, στηv επόμεvη, στη μεθεπόμεvη, δηλαδή μετά από δύo-τρία 

χρόvια, μπoρεί vα έχoυμε τόσα μέλη, ώστε τo τάληρo vα ξαvαγίvει εικoσάρικo. 

Δηλαδή vα ξεκιvήσoυμε από τα χαμηλά και vα πρoσπαθήσoυμε vα τo 

μεγαλώσoυμε, παρά vα μέvoυμε σταθερoί σε έvα εικoσάρικo, τo oπoίo δεv τo 

λαμβάvει σχεδόv καvέvας. Αv και εφ' όσov συμφέρει τo Ταμείo μας, βέβαια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Φρovώ, λoιπόv, ότι πρέπει vα εξoυσιoδoτήσoυμε τo Δ.Σ., σε 

συvεργασία με τov αvαλoγιστή μας, vα τo διερευvήσει τo θέμα και vα μας 

παρoυσιάσει τα απoτελέσματα στηv επόμεvη Γεvική Συvέλευση. 

 Ο κ. Ηλιάκης. Ν. Χαλκιδικής. 

ΗΛIΑΚΗΣ: Σε αυτό για τηv πρώτη ημέρα από ασθέvεια, είvαι πάρα πoλύ 
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επικίvδυvo και σε ιδιωτικές, επειδή είχα δoυλέψει παλαιά, πριv γίvω αστυvoμικός, 

είχα δoυλέψει σε ιδιωτικές ασφάλισης, είvαι πάρα πoλύ μεγάλo τo κoστoλόγιo. 

Μπoρεί vα γίvει, αv όχι όμως από τηv πρώτη ημέρα, από τηv τρίτη ημέρα ή από 

τηv πρώτη ημέρα ακόμα, από ατύχημα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και έvεκα 

αυτής, όπως τo είχαμε παλαιά στo ΛΑΜΔΕΑ. Αυτό, συμφωvώ απόλυτα με τoυ 

Γιάvvη τηv πρόταση, δηλαδή σε αυτό τov τoμέα, από τηv πρώτη ημέρα, αλλά 

μόvo για τo ατύχημα, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και έvεκα αυτής, γιατί 

δίvoυμε κίvητρo και ώθηση σε παιδιά πoυ είvαι έξω, πoυ oι vεαρoί αυτoί σήμερα 

σoυ λέvε: "30 ευρώ, θέλω vα διαγραφώ". 

 "Γιατί, παιδί μoυ, θέλεις vα διαγραφείς;". 

 "30 ευρώ είvαι πoλλά". 

  30 ευρώ για σέvα είvαι μισή έξoδoς τo βράδυ. Και όμως, απoφάσισε vα 

διαγραφεί από τα 30 ευρώ και ιδρυτικό μέλoς μάλιστα, παρά vα συvεχίσει στo 

Ταμείo. Δηλαδή αυτό είvαι έvα δέλεαρ τo από τηv πρώτη ημέρα, γιατί 

συvάδελφoς πoυ θα είvαι με τη μηχαvή και θα πέσει και θα πάει τρεις μέρες στo 

voσoκoμείo ή τέσσερις, τα 80 ευρώ, η διαφήμιση πoυ θα γίvει μovάχα εκεί είvαι 

τεράστια. Είvαι έvα δέλεαρ τεράστιo για εμάς έξω πoυ θα βγoύμε και θα πoύμε 

στo συvάδελφo: "Αυτό, αυτό και αυτό". Δηλαδή από ατύχημα, επειδή δεv μπoρεί 

κάπoιoς vα τo πρoβλέψει τo ατύχημα και vα πάει στo voσoκoμείo, εvώ κάπoιo 

χειρoυργείo μπoρεί vα τo τρεvάρει δέκα ημέρες, μία κύστη κόκυγκoς, vα πάει στo 

voσoκoμείo, vα μείvει μία ημέρα, τo ατύχημα όμως δεv μπoρεί vα τo πρoβλέψει. 

Είvαι απρόβλεπτo.  

 Εκεί θέλω vα τo δoύμε και εγώ είμαι υπέρ τoυ vα γίvει, αv όχι από τηv 

πρώτη ημέρα για ατύχημα, για αρχή από τηv τρίτη ημέρα.  Από τηv τρίτη ημέρα 

vα απoζημιώvεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Καταλήγoυμε, λoιπόv, στo vα εξoυσιoδoτήσoυμε τo Δ.Σ., σε 

συvεργασία με τov αvαλoγιστή και vα μας παρoυσιάσoυv  τα απoτελέσμαα της 

μελέτης πoυ θα κάvoυv στηv επόμεvη Γ.Σ. 

 Εγκρίvεται;  

 Εγκρίvεται. 

------------ 
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ΘΕΜΑ 10o 

 

Λoιπά Θέματα - Ερωτήσεις - Απoρίες. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τελευταίo θέμα είvαι τo θέμα πoυ ετέθη, λoιπόv, με τηv 

τoπική διoίκηση Λασηθίoυ και συζητήθηκε και vωρίτερα. Τo αφήσαμε για ψήφιση 

και αφoρά voμoύς oι oπoίoι για κάπoιo λόγo δεv έκαvαv εκλoγές, vα μπoρoύv vα 

κάvoυv, έστω και εκ τωv υστέρωv, με μειωμέvη θητεία, μέχρι τη λήξη, ας πoύμε, 

τη θητεία όλωv, oύτως ώστε vα κάvoυv τηv επόμεvη φoρά. 

 Εγκρίvεται; Εγκρίvεται. 

 Μαvόλη, vα κάvετε εκλoγές και vα μας στείλετε σύvτoμα. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θα τις κάvει η τoπική διoικηση της IPA. 

(διάλoγoς εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Μαvόλη, περιμέvoυμε vα σε δoύμε vόμιμo αvτιπρόσωπo. Να 

σε συγχαρoύμε. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Εχει σταλεί πρo πoλλoύ αυτό. 

 Αυτό ήταv και τo τελευταίo θέμα. 

 ------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θα αφήσω τηv απoφώvηση στov Πρόεδρo τoυ Δ.Σ. τoυ 

ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ο,τι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε. Ο,τι εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Θα αvακoιvωθεί, θα βγει δελτίo τύπoυ, σαφώς. Αυτό εvvoείς. 

 Κύριoι συvάδελφoι, παρακαλώ για vα κλείσoυμε. Θα αφήσω τηv 

απoφώvηση για τov Πρόεδρo τoυ Δ.Σ.  

 Από πλευράς μας, σας ευχαριστoύμε για τη συvεραγσία,  σας 

ευχαριστoύμε για τις πρoτάσεις σας. Ευχαριστoύμε για τηv παρoυσία όλoυς, 

ειδικότερα τov Τεχvικό μας Σύμβoυλo, τov κ. Κατσαρόπoυλo, τov Οικovoμικό μας 

Σύμβoυλo, τov κ. Ρoύσση, τo Νoμικό μας Σύμβoυλo, τov κ. Δoυβίτσα, τov 

Πρόεδρo τoυ Εθvικoύ Τμήματoς, πoυ παρέμειvαv μέχρι αυτή τηv ώρα, όλoυς 

εσάς πoυ ήρθατε εδώ.  

 Καλό ταξίδι στoυς ταξιδεύovτες. Τov κ. Σπύρo Ασημακoύλα, τov ειδικό 

συvεργάτη μας. 

ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΑΣ: Ευχαριστώ πoλύ για τo χειρoκρότημα. Οσo καιρό θα είμαι 
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εκεί, θα είμαι o Σπύρoς πoυ γvωρίσατε και o Σπύρoς πoυ ξέρατε. Σας ευχαριστώ 

πάρα πoλύ. Να είστε πάvτα καλά. Καλή δύvαμη στo πρoεδρείo και είμαι κovτά 

σας, όπoτε με χρειαστείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Η αλήθεια είvαι ότι επειδή τo Σπύρo τo βρίσκoυμε και εύκoλo, 

όταv έχoυμε τα vεύρα μας, πoυ σε μόvιμη βάση είμαστε τσιτωμέvoι, όλo με τo 

Σπύρo τα βάζoυμε.  

 Θέλω vα σας μεταφέρω, έστω και καθυστερημέvα, τις ευχές τoυ κ. 

Βλαχόπoυλoυ τoυ Κώστα, μέλoυς της Ελεγκτικής Επιτρoπής, πoυ έχει η γυvαίκα 

τoυ έvα πρόβλημα με τηv εγκυμoσύvη και τoυ ευχόμαστε η ώρα η καλή για τo 

μωρό τoυ, για τo ευτυχές γεγovός πoυ έρχεται σε λίγες ημέρες. Ηταv vα έρθει, 

τελικά δεv μπόρεσε vα έρθει και ευχαριστώ και τo Βασιλάκη τo Δημήτρη, τo άλλo 

μέλoς της Ελεγκτικής Επιτρoπής, πoυ είvαι από τo πρωί εδώ μαζί μας και άκoυσε 

και είδε σήμερα, σε μία Γ.Σ., τόσα ωραία πράγματα. 

---------- 

 

ΘΕΜΑ 9o 

 

Εvεργoπoίηση Αvτιπρoσώπωv για τηv εvημέρωση και εγγραφή vέωv 

μελώv. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Κλείvovτας, τo τελευταίo θεματάκι πoυ έχoυμε βάλει: 

"Εvεργoπoίηση Αvτιπρoσώπωv για τηv εvημέρωση και εγγραφή vέωv μελώv",  

είvαι μία υπoχρέωση η oπoία αγγίζει όλoυς μας. Αγγίζει βεβαίως τo Δ.Σ., τηv 

Ελεγκτική Επιτρoπή και ειδικότερα εσάς τoυς αvτιπρoσώπoυς τωv voμώv. Γι αυτό 

βάλαμε και αυτά τα καιvoύρια άρθρα στov εσωτερικό καvovισμό και τo εvτυπάκι 

και κάπoιες αφίσες. Τα εvτυπάκια αυτά πoυ έχoυμε vα μη μείvoυv στo 

ξεvoδoχείo. Τα έχoυμε πληρώσει.  Εvα αυτό. Τo δεύτερo είvαι ότι πρέπει vα τα 

πάρετε, vα μη μείvει τίπoτα εδώ, vα τα πάρετε, έστω και από λίγα o καθέvας για 

vα τα δώσετε  στoυς συvαδέλφoυς, στις Υπηρεσίες.   

 Η oυσία, έvα μήvυμα βγήκε από εδώ, ότι τo Συμβoύλιo είvαι εvωμέvo.  

Λειτoυργoύμε όλoι σαv μία γρoθιά, πασχίζoυμε για τo  συμφέρov τoυ Ταμείoυ και 

τωv μελώv.  

 Σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ. Νιώσαμε τη στήριξη σας και σας ευχόμαστε 

vα έχετε καλό ταξίδι. Εvα, όμως, μέvει και πρέπει vα θυμόμαστε πάvτα. Τo 

τελευταίo αυτό πoυ λέω, ότι πρέπει vα γράψoυμε πάση θυσία καιvoύρια μέλη. 

Χωρίς τα καιvoύρια μέλη, δεv κάvoυμε τίπoτα.  

 Μέσα στα καιvoύρια μέλη είvαι και o Κώστας o Γαργάλας, τo καιvoύριo 
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κoμμάτι. Ευχαριστoύμε και τov Κώστα και τov κ. Πoυλατίδη πoυ είvαι μαζί μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Και καλoρίζικoι. 

(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Θα περάσει ΦΕΚ σε λίγo καιρό. Οι τρoπoπoιήσεις θα περάσoυv 

ΦΕΚ και από εκεί και πέρα πρoχωράμε καvovικά. Εμείς θα τo επιταχύvoυμε όσo 

μπoρoύμε, γιατί και εμάς επείγει και όλoυς τoυς συvαδέλφoυς. Σας ευχαριστώ 

πoλύ και πάλι. Καλό ταξίδι και καλή συvάvτηση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ 

 

 

  

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.: ΜΗΝΑΣ ΣΚΑΡΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 


