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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη  21/12/21  το  Γενικό  Συμβούλιο  του  Σωματείου  μας  
όπου  συζητήθηκαν  δύο  σοβαρά  θέματα: 

1. Συνταξιοδοτικό – Ιατροφαρμακευτικό 

2. Ίδρυση  Επαγγελματικού  Ταμείου 

1Α. Συνταξιοδοτικό : Συζητήθηκε  το  συνταξιοδοτικό  μετά  από  την  τελική  βελτιωμένη  
πρόταση  της  Groupama  όπου  για  το  συσσωρευμένο  κεφάλαιο  το  εγγυημένο  επιτόκιο  
μέχρι  31/12/22  είναι  1,40%  με  διαχειριστικά έξοδα  0,25%.  Για  τις  νέες   εισφορές  από  
01/01/22  και  μετά,  το  εγγυημένο  επιτόκιο  είναι  0,40%  με  τα  ίδια  διαχειριστικά  έξοδα.  
Η  πρόταση  η  οποία  μας  έγινε,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  αγοράς  όπου  τα  
επιτόκια  βαίνουν  μειούμενα  έως  αρνητικά,  ήταν  το  καλύτερο  δυνατό  που  
μπορούσαμε να έχουμε.    

1Β. Ιατροφαρμακευτικό: Ενημερώθηκε  το  Γ.Σ.  για  τις  βελτιωμένες  προτάσεις  που  
πρότεινε  το  Σωματείο.  Η  ΕΘΝΙΚΗ  για  το  υπάρχον  πρόγραμμα  ζήτησε  αυξήσεις  και  
συμφωνήθηκε  με  την  Εταιρεία  ότι  οι  όποιες  αυξήσεις  θα  βαρύνουν  τον  εργοδότη. 

        Εξουσιοδοτήθηκαν  ο  Πρόεδρος  και ο  Γεν. Γραμματέας  να  υπογράψουν  τα  νέα  
συμβόλαια  (ένα  έτος  για  τη   Groupama  και  συνέχιση  του  προγράμματος  της  
ΕΘΝΙΚΗΣ),  όπου  επί  38  παρόντων,  ψήφισαν  34 και  έλαβαν  33  ΥΠΕΡ  και  1  ΚΑΤΑ. 

 

2. Ίδρυση  Επαγγελματικού  Ταμείου (ΤΕΑ)   

Σε  συνέχεια  της  ενημέρωσης  για  το  ΤΕΑ  που  ξεκίνησε  στο  Δ.Σ.  του  ΠΣΕΕΠ  
16/12/21  παρουσία  του  Αναλογιστή  Ασφαλιστικού  Συμβούλου  κου  Χ. Φύτρου,  
υποβλήθηκαν  πλήθος  ερωτήσεων  από  τους  παριστάμενους  Γενικούς  Συμβούλους.  
Δόθηκαν  απαντήσεις  και  στη  συνέχεια  γνωστοποιήθηκαν  από  το  Προεδρείο  τα 
βήματα  που  θα  ακολουθήσουμε  για  την  ίδρυση  του  ΤΕΑ,  σύμφωνα  με  τις  
προβλέψεις  του  Καταστατικού  μας.  Δηλαδή,  Διοικητικό Συμβούλιο,  Γενικό  Συμβούλιο,  
Περιφερειακές  Συνελεύσεις  και  Ψηφοφορίες.   

Θα  θέλαμε  να  ενημερώσουμε  τους  συναδέλφους  ότι  πέρα  από  τις προβλέψεις  
του  Καταστατικού,  όσον  αφορά  τη  διαδικασία,  θα  γίνουν  ενημερώσεις  προς  τους  
εργαζόμενους,  με  φυσική  παρουσία  του  Αναλογιστή  μας  καθώς  και  με  ενημερωτικά  
φυλλάδια,  ώστε  να κατανοηθούν  από  τον  καθένα  τα  οφέλη,  η  χρησιμότητα  και  η  
αναγκαιότητα  της  ίδρυσης  ΤΕΑ. 

Επίσης  σας  ενημερώνουμε ότι  μετά  από  αυτή  τη  διαδικασία  θα  υπάρξει 
μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  έως  ένα  χρόνο,  για  να  ιδρυθεί  το  ΤΕΑ.    Αυτό  σημαίνει  
ότι  σε  κάθε  στάδιο  θα  υπάρχει  πλήρης  ενημέρωση  για  το  Καταστατικό,  τη  
συγκρότηση  του  Δ.Σ.,  για  την  πρόσληψη  Συμβούλων,  Αναλογιστών,  Εσωτερικού  
Ελέγχου  και  Ορκωτών  Λογιστών.  Στη  συνέχεια  πρέπει  να  εγκριθεί  το  Καταστατικό  
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του  ΤΕΑ  από  τις  εποπτικές  αρχές  του  κράτους  και  στη  συνέχεια  θα  εκδοθεί  ΦΕΚ.   
Όπως  καταλαβαίνετε  θα  υπάρξει  αρκετός  χρόνος  για  να  λυθούν  όλες  οι  απορίες.    

Εξουσιοδοτήθηκε  ο  Πρόεδρος  και  ο  Γεν.  Γραμματέας  του  ΠΣΕΕΠ  ώστε  να  
ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  το  Καταστατικό.  Επί  παρόντων  38,  
ψήφισαν  34  και  έλαβαν  33  ΥΠΕΡ  και  1  ΚΑΤΑ. 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Κλείστε  τα  αυτιά  σας  στην  παραπληροφόρηση,  το  λαϊκισμό  και  σε  φωνές  οι 
οποίες  το  μόνο  που  προσφέρουν  είναι  πανικό  και  καταστροφολογία. 

 Το  Σωματείο  με  αίσθημα  ευθύνης  προς  το  συμφέρον  των  εργαζομένων  με  
σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα,  δημιουργεί  προοπτική  για  ένα  καλύτερο μέλλον  για  
όλους  και  αφήνει  παρακαταθήκη  στις  επόμενες  γενιές. 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΜΕ  ΥΓΕΙΑ &  ΠΡΟΚΟΠΗ 
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