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Ενημέρωση Μελών 25 Απριλίου 2018 - Ενέργειες Συνδέσμου -
Αποδέσμευση Κονδυλίου για το 22,5% των Ταμείων Προνοίας.  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Γενική Συνέλευση 
 
Στις 29 του περασμένου Μαρτίου 2018 διεξάχθηκε η 4η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα  από τους  
παρόντες η Έκθεση Πεπραγμένων  του Δ.Σ. και η Ταμειακή Έκθεση οι οποίες 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 
 

Σημαντική αναφορά του Προέδρου στην έκθεση Πεπραγμένων ήταν ότι 
ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει τις προσπάθειες για δικαίωση όσον αφορά το 
22,5% του Ταμείου Προνοίας για τους συναδέλφους οι οποίοι  δεν 
ικανοποιούνται από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 
(19/07/17 και 7/12/17). 
 
Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού.  
Στις 16 Απριλίου ο Σύνδεσμος προσκλήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού της Βουλής στη συζήτηση με θέμα « Αποδέσμευση 
κονδυλίου για απόδοση του 22,5% των Ταμείων Προνοίας». Ο 
Σύνδεσμος είχε αποστείλει από πριν,  με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του Συνδέσμου, στον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, και στους αρχηγούς των 
Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.  Στη συνεδρία δόθηκε η ευκαιρία στον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο να εκφράσει τις θέσεις 
του Συνδέσμου για : 
 

 Άμεση αποδέσμευση του κονδυλίου των 8 Εκατομμυρίων για τους 
ήδη δικαιούχους. 

 Άμεση νομοθετική ρύθμιση  για την καταβολή του ποσού που θα 
απαιτείται κάθε χρόνο για όσους θα καθίστανται δικαιούχοι. 

 Να τροχιοδρομηθεί η πλήρης υλοποίηση των δεσμεύσεων της 
Κυβέρνησης,  σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού 
Οικονομικών ημερ.23/05/2013,  για  να δικαιωθούν και οι 
υπόλοιποι 143 συνάδελφοι μας   και να αποκατασταθεί και η 
αξιοπιστία της Κυβέρνησης. 

 



  

Page 2 of 2 
 

 
  
Αποδέσμευση Κονδυλίου για το 22,5% στις 23 Απριλίου 2018. 
Με μεγάλη μας ικανοποίηση ενημερωθήκαμε στις 23/04/2018 από τα 
Μ.Μ.Ε.  ότι η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενέκρινε την 
αποδέσμευση του κονδυλίου για απόδοση του 22,5% των Ταμείων 
Προνοίας για τους ήδη δικαιούχους. Με την απόφαση αυτή αναμένουμε 
τις διαδικασίες του Υπουργείου Οικονομικών  για την καταβολή του 
ποσού στους ήδη δικαιούχους.  
 
Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει τον αγώνα για  δικαίωση και των υπολοίπων 
συναδέλφων και για θεσμοθέτηση του θέματος, και θα σας ενημερώνει 
ανάλογα με τις εξελίξεις.  
  
Με εκτίμηση, 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο - Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν 

 
 


