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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. αποφασίζει να έλθει σχετική εισήγηση σε επόμενη
συνεδρίαση για την περιστολή των δαπανών της ΕΣΗΕΑ (όπως
προαποφασίστηκε στη συνεδρίαση υπ’ αρίθμ. 16/19-10-13) και
κατόπιν να βρεθεί από κοινού λύση για το θέμα των
απομαγνητοφωνήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
– Την πραγματοποίηση επικοινωνίας του κ. Μ. Διόγου Β’
Αντιπρόεδρου, με τους αρμόδιους του Τεχνικού Επιμελητήριου
Ελλάδoς (ΤΕΕ), ώστε να ζητηθεί η γνώμη τους σχετικά με τη
συνολική κατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του
κτηρίου της ΕΣΗΕΑ και,
– τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού το συντομότερο δυνατό,
για την εύρεση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, για την
ανακατασκευή των ηλεκτρολογικών πινάκων (του 5 ο υ και 6 ο υ
ορόφου).

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΜΠΟΤΣΗ
Το Δ.Σ., αποφασίζει η Πρόεδρος κ. Μ. Αντωνιάδου, να
εκπροσωπήσει την ΕΣΗΕΑ στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων
του Ιδρύματος Μπότση (A.Π.2577/31-10-14).

ΘΕΜΑ: ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Το Δ.Σ. αποφασίζει:
o
Την αποστολή επιστολής προς την Πρόεδρο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ. Γ.
Αντωνοπούλου (με την επιφύλαξη των μελών να δουν το τελικό
κείμενο), ως ακολούθως:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή, σχετικό έγγραφο
ης

του υπουργείου Εργασίας Α.Π. 10070/οικ.21824/1461 της 27
Οκτωβρίου 2014, για την λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ.

του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με λύπη του διαπιστώνει ότι ανακύπτει για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα ζήτημα με τη μη σύννομη συγκρότηση και
σύνθεση του Δ.Σ. του Ταμείου, γεγονός που οφείλει
επισημάνει και να εκφράσει την διαμαρτυρία του.

να

Συγκεκριμένα από τις 28-6-2013 έχει παραιτηθεί ο Αντιπρόεδρος
και μέλος του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Πάνος Σόμπολος αλλά επί ένα
χρόνο στις συνεδριάσεις συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος κ.
Μ. Γκανάς, παρά το γεγονός ότι παγίως, όπως είναι γνωστό, η
παραίτηση του τακτικού μέλους συμπαρασύρει και το
αναπληρωματικό.
Εντούτοις το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, με την υπ. αριθμ. 40/25-2-14
απόφασή του, απέστειλε στο αρμόδιο υπουργείο (ΑΠ 532/5-3-14)
λόγω και της παραίτησης των συναδέλφων Σ. Νικολόπουλου και Δ.
Τρίμη, πρόταση με τα ονόματα συναδέλφων και συνταξιούχων για
την νόμιμη λειτουργία του Δ.Σ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Παρ’ όλα αυτά στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διατηρήθηκε η προηγούμενη

σύνθεση του και προφανώς με την μη σύννομη διαδικασία, η
πραγματοποίηση των συνεδριάσεων τουλάχιστον μέχρι τις
22-6-2014, λόγω της συμμετοχής του αναπληρωματικού του κ.
Σόμπολου, καθώς και την παραίτηση των εκπροσώπων των
ασφαλισμένων στην 1η διεύθυνση για την οποία είχατε ενημερωθεί.
Στη συνέχεια με την Φ.10070/10492/689 (ΦΕΚ 355 Β 23/6/2014)
τοποθετήθηκε ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων τακτικό μέλος,
χωρίς αναπληρωματικό ο κ. Μάρκος Γκανάς. Τώρα εμφανίζεται να
μην λήγει η θητεία του, αφού δεν ζητείται από την ΕΣΗΕΑ
πρόταση υποβολής υποψηφίων για όλες τις θέσεις στο νέο Δ.Σ.,
αφού η θητεία των μελών που είχαν διορισθεί αρχικά και
συμπληρωματικά, λήγει στις 12-2-2014.
Παρακαλούμε για τις δέουσες διευκρινίσεις και κυρίως για την
επί ένα τουλάχιστον έτος μη σύννομη σύνθεση του Δ.Σ. στις
συνεδριάσεις του οποίου συζητήθηκαν και ελήφθησαν σημαντικές
αποφάσεις για τα οικονομικά του Ταμείου και για τα ασφαλιστικά
θέματα των συναδέλφων»

Β) την αποστολή επιστολής-διαμαρτυρίας προς τον κ. Γ. Βρούτση,
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γιατί δεν έλαβε
υπόψη την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αρίθμ. 40/25-2-14. Στην
επιστολή θα τονίζεται ότι:
– Δεν ελήφθη υπόψη η σειρά των υποψηφίων, όπως προέκυψε μετά
από μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
και όπως προβλέπεται,
– Δεν επελέγη κανένας από τους συνταξιούχους της 1η διεύθυνσης
που υποδείξαμε, ενώ δεν τοποθετήθηκε και αναπληρωματικός και,
– Δεν προβλέπεται, με το τελευταίο έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας, δυνατότητα υπόδειξης από την ΕΣΗΕΑ συνταξιούχου,
γεγονός που επιδέχεται πλείστες όσες ερμηνείες σε σχέση με τις
προηγούμενες επιλογές που έγιναν αρμοδίως.

Γ) Την αποστολή επιστολής-διαμαρτυρίας στον κ. Λ. Ρακιτζή
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), ως ακολούθως:
«Αξιότιμε κε Γενικέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή το υπ’
αριθμ. πρωτ. 10070/οικ.21824/1461, της 27 ης Οκτωβρίου 2014,
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας για την λήξη της θητείας των
μελών του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με λύπη του διαπιστώνει ότι
ανακύπτει, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ζήτημα με τη μη
σύννομη συγκρότηση και σύνθεση του Δ.Σ. του Ταμείου, γεγονός
που οφείλει να επισημάνει και να εκφράσει την διαμαρτυρία του.
Συγκεκριμένα από τις 28-6-2013 έχει παραιτηθεί ο
Αντιπρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ. Πάνος Σόμπολος
αλλά επί ένα χρόνο στις συνεδριάσεις συμμετέχει το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μ. Γκανάς, παρά το γεγονός ότι παγίως,
όπως είναι γνωστό, η παραίτηση του τακτικού μέλους
συμπαρασύρει και το αναπληρωματικό.
Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, με την
40/25-2-2014 απόφασή του, απέστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο
(Α.Π. 532/5-3-14), λόγω και της παραίτησης των συναδέλφων μας
εκπροσώπων των ασφαλισμένων, Σ. Νικολόπουλου και Δ. Τρίμη,
πρόταση με τα ονόματα ασφαλισμένων και συνταξιούχων για την
πλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Παρ’ όλα αυτά στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διατηρήθηκε η
προηγούμενη σύνθεση του και προφανώς με τη μη σύννομη
διαδικασία, η πραγματοποίηση των συνεδριάσεων τουλάχιστον
μέχρι τις 22-6-2014, λόγω της συμμετοχής του αναπληρωματικού
του κ. Σόμπολου, καθώς και την παραίτηση των εκπροσώπων των
ασφαλισμένων στην 1η διεύθυνση .
Στη συνέχεια με την Φ.10070/10492/689 ( ΦΕΚ 355 Β
23/6/2014) τοποθετήθηκε ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων τακτικό
μέλος ο κ. Μάρκος Γκανάς, χωρίς όμως αναπληρωματικό. Τώρα

εμφανίζεται να μην λήγει η θητεία του, αφού δεν ζητείται από
την ΕΣΗΕΑ πρόταση υποβολής υποψηφίων για όλες τις θέσεις στο
νέο Δ.Σ., αφού η θητεία των μελών που είχαν διορισθεί αρχικά
και συμπληρωματικά, λήγει στις 12-2-2014.
Παρακαλούμε για την άμεση διερεύνηση του θέματος και
κυρίως για την επί ένα τουλάχιστον έτος μη σύννομη σύνθεση του
Δ.Σ., στις συνεδριάσεις του οποίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν
σημαντικές αποφάσεις για τα οικονομικά του Ταμείου και για τα
ασφαλιστικά θέματα των συναδέλφων».

ΘΕΜΑ: ΕΔΟΕΑΠ
Το Δ.Σ. αποφασίζει :
–

Την αποστολή επιστολής προς το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

Στην επιστολή θα ζητούνται από τη διοίκηση του Οργανισμού οι
ακόλουθες διευκρινίσεις:
–
Με ποια διαδικασία έγιναν οι τροποποιήσεις στο νέο
κανονισμό υγείας και ποιες ακριβώς είναι οι νέες περικοπές που
καθιερώνει
–

Επίσης, να διευκρινιστεί εάν ισχύουν όσα

ισχυρίζονται οι υπηρεσίες ότι π.χ. κατ’ εντολήν του Δ.Σ.
εφαρμόζονται όροι ΕΟΠΠΥ στις καλύψεις υγείας των μετόχων-μελών
της ΕΣΗΕΑ,
–
Πώς εξηγείτε να μπαίνει φραγή στις μερίδες
συναδέλφων, που είναι άνεργοι και αδυνατούν να καταβάλουν τα
προβλεπόμενα, ενώ την ίδια στιγμή να εμφανίζονται άλλοι ως
δήθεν άνεργοι και να συνεχίζεται η περίθαλψη τους.Επίσης, να
μας ενημερώσουν υπό ποίους όρους και προϋποθέσεις έχουν
σφραγιστεί οι μερίδες πραγματικών ανέργων και τι μέτρα
σκοπεύουν να λάβουν για την ασφαλιστική τους κάλυψη. Για τον
λόγο αυτόν, θα ήταν χρήσιμο να μας αποστείλουν σχετικό
κατάλογο όσων συναδέλφων έχει σφραγιστεί η μερίδα και όσων δεν

έχει σφραγιστεί,
–
Τον ορισμό κοινής συνάντησης των Διοικητικών
Συμβουλίων ΕΣΗΕΑ-ΕΔΟΕΑΠ για να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα
και πιθανόν άλλων που θα έχουν προκύψει, τις αμέσως προσεχείς
ημέρες.

