
 

Aθήνα, 05.07.2018 

    

 

 

α) Το 27ο Συνέδριο της ΠΟΕ – ΔΟΥ  αποφάσισε την σύνταξη αναλογιστικής μελέτης 

για την βιωσιμότητα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΠΟΕ – ΔΟΥ . Με την ανάθεση 

και υλοποίηση της αναλογιστικής μελέτης (από αρμόδιο αναλογιστικό γραφείο), 

β) Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ – ΔΟΥ στις 4/7/2018 

 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  

τις παροχές του Τ.Α όπως περιγράφονται παρακάτω :  

 

ΑΞΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ 

4/7/2018 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ . 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΕ – ΔΟΥ  

   

     1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Eισαγωγή και παραμονή σε Νοσοκομείο του εσωτερικού ή εξωτερικού με τα 

αντίστοιχα παραστατικά, εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκομείου (άρθρο 2 περίπτωση α’ 

καταστατικού) οικονομική βοήθεια ΧΩΡΙΣ ΑΠOΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ των μελών του 

Ταμείου Αλληλοβοήθειας καθώς και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση 

υποβολής αυτών σε χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ως 

ακολούθως: 

α) ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣΑνοιχτής καρδιάς, Κρανιοτομία εγκεφάλου, Καρκίνος 

(CA) με ιστολογική εξέταση και Μεταμόσχευση νεφρού. 

Από     1 έως 6ημέρες νοσηλείας ……………………………………..1.000 € 

Από     7 και άνω ημέρες νοσηλείας………………………………….1.300 € 

β) Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις Χειρουργικών Επεμβάσεων για τα ασφαλισμένα 

μέλη του ΤΑ – ΠΟΕ – ΔΟΥ    

Από 1 έως 3ημέρες νοσηλείας …………………………………………...300 € 

Από 4 έως 6ημέρες νοσηλείας……………………………………………400 € 

Από 7 έως 9ημέρες νοσηλείας……………………………………………500 € 

Από 10 και άνω ημέρες νοσηλείας ……………………………………..700 € 



 

   Για τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος – τέκνα) οι παροχές (β) παρέχονται 

συνολικά μέχρι και δύο (2) συμβάντα ετησίως. 

 

 

2. AΠOΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤOΚΕΤOΥ 

 

α) Φυσιολογικός τοκετός με ληξιαρχική πράξη γέννησης ………….600 € 

β) Τοκετός με καισαρική τομή και ληξιαρχική πράξη γέννησης ……800 € 

 

3.  ΑΠOZHMIΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡOΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠO ΣOΒΑΡΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ 

α) Μεσογειακή Αναιμία ή Νεφροπάθεια με Mετάγγιση ή αιμοκάθαρση 

σε νοσοκομείο: ………………………………………………………………….1.000 € ετησίως 

β) Ca (Καρκίνος) για χημειοθεραπείες σε νοσοκομείο:…………………..1.000 € ετησίως 

γ) Σκλήρυνση κατά πλάκας με εισαγωγές σε νοσοκομείο:………………1.000 € ετησίως 

δ) Εγκεφαλικό βαριάς μορφής με εισαγωγές σε νοσοκομείο: …………1.000 € ετησίως 

Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν ΜΟΝΟ για τα κύρια μέλη του Τ.Α. ΠΟΕ – ΔΟΥ. 

Για τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος - τέκνα) το χρόνιο βοήθημα για τις παραπάνω 

περιπτώσεις ανέρχεται στα……………………………………………………….500,00 €ετησίως 

 

4. ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΘΡOY 2 ΠΕΡIΠΤΩΣΗ Α’ (ΘΑΝΑΤOΣ) 

    Μέλους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της ΠOΕ–ΔOΥ……..…………....1.000 € 

 

5. ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ AΡΘΡOΥ 2 ΠΕΡIΠΤΩΣΗ Γ’ (ΣΕΙΣΜOΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΤΛ) 

 

Σεισμός, φωτιά, πλημμύρα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, επειδή είναι 

έκτακτες και δεν παρουσιάζουν έντονη περιοδικότητα αντιμετωπίζονται από την Δ. Ε. 

του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που εξετάζει κάθε φορά τα πραγματικά περιστατικά με 

ανώτατο ποσό οικονομικής ενίσχυσης μέχρι 3.000 € για κύρια κατοικία . 

 

6. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

     Παραγράφονται αξιώσεις παροχών μελών μας από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας 

μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση παροχής. 

Βoηθήματα δικαιούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 

καθώς και τα προστατευόμενα μέλη ( σύζυγος και τέκνα μέχρι 18 ετών και εάν 

σπουδάζουν μέχρι 25 ετών, (6) έξη μήνες μετά την εγγραφή τους). 


