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                                                ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΕΑ-ΕΕΚΕ  

                               ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27ης ΜΑΊΟΥ 2021 

 

Συνάδελφοι, 
 
Καλώς ήλθατε στην 2η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση του ΤΕΑ-ΕΕΚΕ. 
Το 2020 ήταν πλήρες προσπαθειών για την ευόδωση των σκοπών του Ταμείου. 
Έγινε καταμερισμός  των προσπαθειών μας σε πολλές κατευθύνσεις. 
 
Εκτός από  τις  καταστατικές αλλαγές , υπήρχε η προσπάθεια της υλοποίησης του 
 ν. 4647/16.12.2019.  Δηλαδή η υπογραφή της ΚΥΑ. 
Σ΄ αυτά τα πλαίσια , 28/02/2020  παραδώσαμε επιστολή που συνόδευε  πλήρη φάκελο 
προς  το γραφείο του κ. Διοικητή ΥΠΑ   (αρ.πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 
Δ/ΥΠΑ/1334/28.2.20) και ταυτοχρόνως του ζητούσαμε να ορίσει συνάντηση . 
Έγινε και δεύτερη προσπάθεια, πριν το πρώτο lockdown. 
Εν μέσω lockdown, έκανε επίσκεψη ο κ. Διοικητής στο ΚΕΠΑΘ/ΜΑ όπου συμπτωματικά 
ήμουν βάρδια και του τέθηκε το θέμα. 
Μου είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση και ήθελε πάλι να του πάμε τον φάκελο. 
Την επομένη , πήγα στο γραφείο του και τον  παρέδωσα  στον ίδιο. 
Μετά την άρση του lockdown, οι οχλήσεις έγιναν πιο έντονες. 
Καλέσαμε στο γραφείο του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, το μέλος του Δ.Σ. που βρίσκεται 
στο γραφείο του κ. Διοικητή  και ζητήσαμε μεσολάβηση. 
Μας είπε ότι θα ενημέρωνε τον Πρόεδρο ( τον τότε προεδρεύοντα στο Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ). 
Επειδή δεν λάβαμε απάντηση από τον κ, Διοικητή, παρόλο που οι οχλήσεις μας  ήταν 
συνεχείς, ένα απόγευμα τον κάλεσα στο κινητό. 
Ήδη είχε φθάσει Ιούλιος. Εντός ολίγου, μου τηλεφώνησε ο συνάδελφος που προήδρευε 
τότε στο Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ και μου είπε ότι την ώρα του τηλεφωνήματος, βρισκόταν στο 
γραφείο του Διοικητή. 
Σε μερικές ημέρες, μας κάλεσε το Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ σε ενημερωτική συνάντηση , όπου 
πήγαμε με τον συνάδελφο Νίκο Κωνσταντόπουλο.    
Αφού όμως από τον Διοικητή δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση, τέλος Οκτωβρίου, 
απευθυνθήκαμε σε άμεσο συνεργάτη του κ. Υπουργού ο οποίος μας είπε ότι από τον 
Ιανουάριο του 2021 θα ασχοληθούν με την ΥΠΑ. 
Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Ιανουάριο , μας ενημέρωσε ότι θα καθυστερήσει 
αρκετά ακόμη. 
Έκτοτε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για συνάντηση με τον  κ. Υπουργό. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους  τους συναδέλφους που  μας συνδράμουν  γι’ αυτόν 
τον σκοπό. 
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Εδώ όμως, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε  ότι το νέο  Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ που 
προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου ήδη μας κάλεσε σε συνάντηση ώστε να 
ενημερωθεί για τα θέματα του ΤΕΑ-ΕΕΚΕ.  
 
 
Το θέμα του καταστατικού το συζητήσαμε στην προηγούμενη Γεν. Συνέλευση .  
 
Η καθυστέρηση ελέγχου του υπό τροποποίηση καταστατικού οφείλεται στο γεγονός ότι η 
Αναλογιστική Αρχή,  λόγω υπερβολικού  φόρτου εργασίας, δεν είχε ελέγξει τις οικονομικές 
καταστάσεις της τελευταίας τριετίας και άνευ τούτου δεν μπορούσαν να  προχωρήσουν 
στον έλεγχο του καταστατικού. 
Ο έλεγχος αυτός (των οικονομικών καταστάσεων ) ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του  ΄21 και 
ήδη έχει αρχίσει ο έλεγχος από την ΕΑΑ του υπό τροποποίηση  καταστατικού . Οι άλλες 
δύο Αρχές έχουν ολοκληρώσει. 
 
Εδώ θέλουμε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους συναδέλφους, ότι υπάρχει αγαστή 
συνεργασία και με τις τρείς Εποπτικές Αρχές, οι οποίες πραγματικά υπερβάλλουν 
εαυτούς  για την ολοκλήρωση των θεμάτων του Ταμείου μας και τις ευχαριστούμε θερμά. 
 
Επίσης,  δεν υπάρχει αντίρρηση για την  διανομή του αναλογιστικού ισοδυνάμου των 
κλάδων Πρόνοιας και Αλληλεγγύης σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Γενικής 
Συνέλευσης του Σεπτεμβρίου του 2018. Το συνολικό ποσόν αυτό ανέρχεται σε 340.000,- 
€ περίπου. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα αρχίσει η τακτοποίηση 
του θέματος. 
 
Ένα άλλο θέμα για το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να λάβετε γνώση είναι η εξέλιξη της 
υπόθεσης της συναδέλφου που παρενέβη  στην Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου 
γιατί θεώρησε λάθος την αποζημίωσή της στον κλάδο υγείας και θέλει να αποζημιωθεί 
εκτός αποδείξεων.  
17 Δεκεμβρίου 2020, μας έστειλε εξώδικο απαιτώντας τα χρήματα που θεωρεί ότι 
δικαιούται . 
Βέβαια, θεωρούμε περιττό να σας υπενθυμίσουμε ότι το ΤΕΑ δεν είναι μία ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ο ιδιοκτήτης τοποθετεί  τα κεφάλαιά του και σε μία τέτοια 
περίπτωση θα υποστεί ζημία. 
Γι αυτή την  αποζημίωση δεν υπήρξε δόλος εκ μέρους του Δ.Σ. προς την συγκεκριμένη 
συνάδελφο (αφού έτσι  αποζημιωνόμαστε όλοι).Κατά συνέπεια δεν επιβαρύνονται τα 
μέλη  του  Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 19 του  καταστατικού). Ως εκ τούτου το 
οποιοδήποτε κόστος αυτής της δίκης θα βαρύνει το Ταμείο. 
 
Τα οικονομικά του Ταμείου θα τα αναλύσει ο οικονομικός γραμματέας συνάδελφος Γ. 
Πιερράκος. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι η τελική περιουσία του , 
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31/12/2020 παρ΄όλους τους κραδασμούς του Μαρτίου του 2020 βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό σημείο.  4.800.000,-€ από 1.000.000  που μεταφέρθηκε 01/07/2014. 
 
Πιο αναλυτικά, όταν τον Μάρτιο του ΄20, ξεκίνησε η μεγάλη πτώση των αγορών, μετά από 
πρόταση της ΑΕΔΑΚ και της Επενδυτικής Επιτροπής, ακολουθήσαμε πιο αμυντική 
πολιτική και αποφύγαμε μεγάλες απώλειες. Οι απώλειες ήταν περίπου 10% αρχικά, αλλά 
μετά τον Ιούνιο του ΄20, άρχισε η διόρθωση.   
 
Άλλο ένα θέμα που θέλουμε να διευκρινίσουμε, είναι ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν 
ακόμη ξεχωρίσει ότι το ΤΕΑ-ΕΕΚΕ δεν έχει καμία απολύτως  σχέση με το ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ (το 
παλιό Κεφάλαιο Επικουρικής Αποζημίωσης το οποίο διέκοψε οριστικά την λειτουργία του, 
30 Ιουνίου 2014 ).   
Διαδίδουν, σε νέους συναδέλφους , ότι αυτό το ταμείο,  ΤΕΑ, έχει κακό προηγούμενο στις 
επενδύσεις και μάλιστα έχει χάσει  χρήματα στην ΑΣΠΙΣ.  
Να  υπενθυμίσουμε σε όσους γνωρίζουν, και να ενημερώσουμε όσους δεν γνωρίζουν - 
και λογικό αφού τότε δεν ήταν καν στον κλάδο - ότι το ΤΕΑ-ΕΕΚΕ όταν έγινε το σκάνδαλο 
της ΑΣΠΙΣ υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Είχε εγκριθεί η άδεια λειτουργίας του στις 29 Μαΐου 
2009 , και ως την 1η Ιουλίου 2012 είχε μηδενικά έσοδα, αφού δεν πληρώναμε καμία 
συνδρομή . 
Οι δε επενδύσεις του σήμερα, γίνονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις 
επενδύσεις όλων των ΤΕΑ. Εάν δε, το οποιοδήποτε Δ.Σ. , δεν συμμορφώνεται με αυτό το 
πλαίσιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο,  το οποίο 
επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τα μέλη του Δ.Σ. έως το ύψος της προσωπικής τους 
περιουσίας. 
 
Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις διαδικτυακές 
συνελεύσεις.  Πιστεύουν  ότι είναι καλύτερα να κάνουμε την συνέλευση διά 
ζώσης.  Υπάρχει όμως ένα θετικό σ΄αυτόν τον τρόπο συνέλευσης που κανείς μας δεν 
μπορεί να παραγνωρίσει:  δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους, όπου κι αν 
υπηρετούν,  να συμμετάσχουν , να ενημερωθούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
 
 
Σας ευχαριστώ για την  προσοχή σας 
Ιωάννα Κούλη 
 

 

 

 

 


