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ΑΛΗΘΕΙΕ ΚΑΙ ΨΕΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΑ – ΤΠΟΙΚ!!!! 
 

Συνάδελφιςςεσ και ςυνάδελφοι,  

Σχετικά με τθν επαναλειτουργία του ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ ωσ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ ζχουμε 

υποχρζωςθ να ΑΠΟΚΑΣΑΣΗΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ και να διαφυλάξουμε τουσ ςυναδζλφουσ 

από τθν (εςκεμμζνθ;) παραπλθροφόρθςθ που κάποιοι επιχειροφν για τουσ δικοφσ τουσ 

ενδοπαραταξιακοφσ και ιδεολθπτικοφσ λόγουσ.  

 Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι ανεξάρτθτο νομικό πρόςωπο ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

με Δ.Σ. ςτο οποίο ςυμμετζχουν οι παρατάξεισ ΔΑΚΕ - ΠΑΚΕ - ΑΚΙ!!! Το Δ.Σ. δεν διορίηεται 

από τθν Ομοςπονδία, αλλά εκλζγεται με αρχαιρεςίεσ απευκείασ από τουσ εγγεγραμμζνουσ 

ςυναδζλφουσ με κοινό ψθφοδζλτιο που ςυμφωνείται από τισ παρατάξεισ που ςυμμετζχουν 

ςε αυτό.  

 Τα Επαγγελματικά Ταμεία βρίςκονται μεταξφ τθσ υποχρεωτικισ δθμόςιασ αςφάλιςθσ 

και τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ. Διζπονται από τθν αρχι τθσ επαγγελματικισ αλλθλεγγφθσ, 

αφοφ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε αυτά είναι θ απαςχόλθςθ ςε ςυγκεκριμζνο κλάδο ι θ 

άςκθςθ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ. 

 Η λειτουργία του ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ υπάγεται ςτουσ αυςτθροφσ νόμουσ των Επαγγελματι- 

κϊν Σαμείων, εποπτεφεται από το Τπουργείο Εργαςίασ και ελζγχεται από τθν ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, τθν ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ, κακϊσ και από ορκωτοφσ και 

εςωτερικοφσ ελεγκτζσ. 

 Το ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ δθμιουργικθκε το 2004 όταν είχαν ςυςςωρευτεί μεγάλα ποςά ςτον 

λογαριαςμό ΔΙΒΕΕΣ τα οποία δεν ιταν δυνατόν να διανεμθκοφν ςτουσ εργαηόμενουσ του 

ΤΠ.ΟΙΚ., διότι ςφμφωνα με τον νόμο το φψοσ του επιδόματοσ δεν μποροφςε να ξεπεράςει το 

φψοσ του βαςικοφ μιςκοφ. Αποφαςίςτθκε τότε από τθν Πολιτικι Ηγεςία του ΥΠ.ΟΙΚ. να 

αξιοποιθκοφν αυτά τα χριματα με παροχζσ προσ τουσ εργαηόμενουσ, όπωσ θ 

επαγγελματικι αςφάλιςθ και οι παιδικζσ καταςκθνϊςεισ.  

 Σα αποκεματικά που υπάρχουν ςιμερα ςτο ΣΕΑ - ΤΠΟΙΚ προζρχονται από αυτά τα 

χριματα, είναι περιουςία του Σαμείου και ςτισ Υπουργικζσ αποφάςεισ αναφζρεται ρθτά ότι 

πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κυρίωσ για ομαδικι αςφάλιςθ και αςφάλιςθ ηωισ των 

εργαηομζνων. 

  www.facebook.com/dakeeforiakon/ 



 Από το τζλοσ του 2008 ο λογαριαςμόσ των ΔΙΒΕΕΣ απορροφικθκε από τον κρατικό 

προχπολογιςμό, ζτςι οι τελευταίεσ χρθματοδοτιςεισ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ το 2009 και 2010 ζγιναν 

πλζον από χριματα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 Από το 2011 που καταργικθκαν τα ΔΙΒΕΕΣ το ΣΕΑ-ΤΠΟΙΚ ζπαψε να χρθματοδοτείται 

με αποτζλεςμα να οδθγθκεί από 1.1.2012 ςε αναςτολι των παροχϊν του.  

 Τα αποκεματικά του ΤΕΑ -ΥΠΟΙΚ που είχαν επενδυκεί ςε ομόλογα κουρεφτθκαν με το 

PSI. Αν ρευςτοποιθκοφν πριν από τθ λιξθ τουσ, το 2042, κα χάςουν ςθμαντικό φψοσ τθσ 

αξίασ τουσ γεγονόσ που ςυνιςτά ποινικό αδίκθμα για το Δ.. του ταμείου.  

 Η ενοποίθςθ του ΣΕΑ-ΤΠΟΙΚ με το Σαμείο Αλλθλοβοικειασ δεν είναι δυνατόν να  

γίνει διότι υπάρχει νομικό κϊλυμα.  

 Μετά από αίτθμα πολλϊν ςυναδζλφων για τθν επαναλειτουργία του και κατόπιν 

αναλογιςτικισ μελζτθσ, ακολοφκθςε αλλαγι του καταςτατικοφ θ οποία ψθφίςτθκε 

ομόφωνα ςτο Δ.. από τισ παρατάξεισ ΔΑΚΕ - ΠΑΚΕ - ΑΚΙ!!!!. Είχαν προθγθκεί 

ενθμερϊςεισ ςτο Γενικό Συμβοφλιο τθσ ΠΟΕ-ΔΟΥ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ από το 

προεδρείο του Ταμείου.  

       Περίεργθ και υποκριτικι είναι θ ςτάςθ και θ ςυμπεριφορά τθσ ΑΚΙ που ενϊ 

ςυμμετείχε με μζλθ τθσ ςτο Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ όπου ελιφκθ ομόφωνθ απόφαςθ για αλλαγι 

του καταςτατικοφ, ςτο Γενικό Συμβοφλιο τθσ 14.12.2016 κατζκεςε πρόταςθ ότι «διεκδικοφμε 

την λειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με τουσ παλιοφσ όρουσ και με την χρηματοδότηςη από τον 

προχπολογιςμό τησ ΑΑΔΕ» (δθλαδι οι ςυνάδελφοι του ΔΟΕ και των Κτθματικϊν να 

μείνουν εκτόσ!!!).  

        Εκ νζου, ςτισ 11.4.2017 με ανακοίνωςι τθσ θ ΑΚΙ προςπάκθςε να αποπροςανατολίςει 

τουσ ςυναδζλφουσ με ανακρίβειεσ και ψζματα, αναφζροντασ πωσ «εκχωροφνται» τα 

αποκεματικά τθσ ΠΟΕ-ΔΟΤ ςτο ΣΕΑ-ΤΠΟΙΚ.  

       Η αλικεια είναι ότι επειδι τα αποκεματικά που υπάρχουν αυτι τθν ςτιγμι ςτο ΤΕΑ-

ΥΠΟΙΚ προζρχονται από τον κρατικό προχπολογιςμό το πικανότερο είναι αν δεν 

αξιοποιθκοφν να καταλιξουν ςτθν χοάνθ των δθμόςιων ταμείων. Και εδϊ γεννάται το 

εφλογο ερϊτθμα μιπωσ αυτό επιδιϊκουν κάποιοι;;;;;;;  

       Στθν περίπτωςθ που θ επαναλειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποτφχει και οδθγθκοφμε ςε 

λφςθ και εκκακάριςθ, θ υποτικζμενθ διανομι του προϊόντοσ τθσ πρόωρθσ ρευςτοποίθςθσ 

των ομολόγων ςτα μζλθ που υπιρχαν τθν 1/1/2012, κα ιταν 20 € περίπου ο κακζνασ. 

 

Η ΔΑΚΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΣΑΞΗ ΠΟΤ ΞΕΚΑΘΑΡΑ 

ΣΗΡΙΖΕΙ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΑ-ΤΠΟΙΚ,  

προκειμζνου οι ςυνάδελφοι εφοριακοί να αποκτιςουν πρόςκετθ υγειονομικι περίκαλψθ, 

που είναι τόςο απαραίτθτθ και ςθμαντικι ςτισ μζρεσ μασ, και να διεκδικιςουμε τθ 

δυνατότθτα για μελλοντικι οικονομικι ειςφορά και του εργοδότθ (Α.Α.Δ.Ε. και ΤΠ.ΟΙΚ.). 


