
Διακήρυξη υποψηφίων για ΤΑΥΦΕ/ΤΕΑΥΦΕ  

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι Φαρμακοϋπάλληλοι & Ιατρικοί Επισκέπτες. 

Αξιότιμοι κύριες & κύριοι μέλη των ΔΣ των Ταμείων μας. 

Εμείς που υπογράφουμε..., σας ενημερώνουμε για την υποψηφιότητά μας στις εκλογές που 

διοργανώνονται στις 5,6 & 7 Δεκεμβρίου 2018 για την ανάδειξη νέων διοικήσεων στα ταμεία μας 

ΤΕΑΥΦΕ/ΤΑΥΦΕ. 

Πρόκειται για κρίσιμη καμπή στη προοπτική των 2 κλάδων (σύνταξης & εφάπαξ) του επικουρικού μας 

ταμείου. 

Αφορά το ΠΑΡΟΝ...το ΜΕΛΛΟΝ...αλλά και το Παρελθόν τους !!!  

Είναι τα μοναδικά στα οποία η εκλογή γίνεται απευθείας από τους ίδιους τους ασφαλισμένους κι αφορά 

τα πρόσωπα που θα επιλέξουμε για να διαχειριστούν τις εισφορές μας, τα αποθεματικά, την περιουσία 

τους.  

Δεσμευόμαστε ότι στην άσκηση των καθηκόντων μας: 

1. Δεν θα διαχωρίσουμε τους εργαζόμενους από τους απόμαχους της εργασίας και θα αγωνιστούμε 

για κοινό μέτωπο συνταξιούχων ασφαλισμένων. 

2. Πως υποστηρίζουμε το αίτημα της Ένωσης Συνταξιούχων για παράταση του χρόνου απόσβεσης του 

αναλογιστικού ελλείμματος(παράταση αποθεματοποίησης) με βάση τα εναλλακτικά σενάρια των 

αναλογιστών που οδηγούν σε ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους ΧΩΡΙΣ επιβαρύνσεις για τους 

ασφαλισμένους. 

3. Ζητούμε την κατάργηση του ΑΚΑΓΕ(βλ. αποθεματικού ασφαλείας) και την επιστροφή του στους 

δικαιούχους που είναι μια ακόμα επιβάρυνση η οποία έχει κριθεί και νομικά. 

4. Στηρίζουμε την αυτόνομη, αυτό-διοικούμενη πορεία των ΤΕΑΥΦΕ – ΤΑΥΦΕ με ΑΜΕΣΟ στόχο την 

ενοποίηση των κλάδων Σύνταξης – Πρόνοιας(βλ. Εφάπαξ) όπως εξάλλου προβλέπεται και στο ιδρυτικό ΦΕΚ. 

5. Παλεύουμε για την δημοκρατική λειτουργία των Ταμείων μας. 

6. Εξυπηρετούμε, πληροφορούμε & παρέχουμε τα στοιχεία που ζητούν οι ασφαλισμένοι. 

7. Αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα το κοινό πόρισμα ΤΕΑΥΦΕ – Ένωσης Συνταξιούχων & ΠΟΙΕΦΣΕΚ και 

αγωνιζόμαστε για την υλοποίησή του. Καλούμε και τη διοίκηση του ΤΑΥΦΕ να το υιοθετήσει. 

8. Θέλουμε τον κοινωνικό έλεγχο μέσω της συμμετοχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

9. Θα υπογράψουμε σύμβαση εργασίας των εργαζόμενων στο ΤΕΑΥΦΕ ώστε να είναι κατοχυρωμένοι. 

10. Δεν στηρίζουμε μειώσεις συντάξεων και μάλιστα όταν ήδη υπάρχουν βιώσιμα εναλλακτικά σενάρια. 

11. Δεν ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που απολύουν εργαζόμενους ακόμα και συνδικαλιστές. 



12. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ. 

Επειδή η εκλογική διαδικασία είναι πολύπλοκη και η καταμέτρηση αργεί γιατί αρχίζει 7 ημέρες μετά την 

λήξη της ψηφοφορίας μέχρι να καταφτάσουν  οι επιστολικές ψήφοι στο Ταμείο θέτουμε το Υπουργείο, τις 

Ελεγκτικές Αρχές, τη Δικαιοσύνη και τα ΔΣ των Ταμείων προ των ευθυνών τους για την άρτια και 

διαφανή διοργάνωση των εκλογών.  

Πέραν του οτιδήποτε άλλου έχει αποφασιστεί από τα ΔΣ των ταμείων ΖΗΤΟΥΜΕ: 

• Την παρουσία παρατηρητή των εκλογών, διορισμένου από το Υπουργείο που θα εποπτεύει 

την  εκλογική διαδικασία. 

• Παράσταση των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους όταν γίνει η κλήρωση της 

εφορευτικής επιτροπής για το ΤΕΑΥΦΕ στον συμβολαιογράφο. 

• Παρουσία αντιπροσώπων των υποψηφίων σε όλη την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και στα 2 

ταμεία. 

• Τις επιστολικές ψήφους σε ΤΕΑΥΦΕ/ΤΑΥΦΕ από το ταχυδρομείο να τις παραλαμβάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

μέλος της εφορευτικής επιτροπής με αντιπροσώπους των υποψηφίων. 

• Κάμερα που θα παρακολουθεί την κάλπη όταν λείπει ο δικαστικός και η εφορευτική επιτροπή σε 

24ωρη βάση & σύστημα συναγερμού με web-camera που θα καταγράφει κίνηση.  

Για το πώς θα γίνει αυτό με προστασία των προσωπικών δεδομένων να αποφανθεί ο διαχειριστής(βλ.DPO) 

του κάθε ταμείου όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος(5ος/18) περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

•  Διασφάλιση με τον πλέον διαφανή τρόπο του σφραγίσματος της κάλπης. 

• Τέλος την ΕΓΚΑΙΡΗ και με κάθε τρόπο αποστολή των “υλικών” για την επιστολική ψήφο. 

 
 
 
 
Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ  
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 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
 ΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
 ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   
———————————————     
Υποψήφιος για το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ  
ΛΕΙΒΑΔΑΣ-ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  


