ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

Αγία Παρασκευή, 16/05/2018

Αρ. Πρωτ.: 288

Του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ), που
εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 432, ΤΚ 15342 με ΑΦΜ
997779073

Προς

1.Τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ),
που εδρεύει στην Αθήνα, Σισίνη 18 και Ηριδανού όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Κοινοποιούμενη :

1. Σε όλα τα μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

2. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό (Ακαδημίας 60, Αθήνα)
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3. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ευστάθιο Κουτσοχήνα ( 26ης Οκτωβρίου
5, Θεσσαλονίκη)

4. Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) , που εδρεύει στην Αθήνα, Παναγή
Τσαλδάρη 46-48 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται .

Όπως ενημερωθήκαμε, δημοσιεύτηκε χθες 15-5-2018 σε ΦΕΚ, το νέο Καταστατικό του
ΕΔΟΕΑΠ .

Η από 10-5-2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών για διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των
δέκα μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ και των πέντε μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για τριετή θητεία, τάσσει ως προθεσμία υποβολής των
υποψηφιοτήτων την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 , δηλαδή 5 πλήρεις ημέρες έως την 23 η Μαΐου η
οποία είναι η πρώτη μέρα των εκλογών . Το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ που δημοσιεύθηκε
η
την 15
-5-2018 με την με αριθμό Φ20155/26984/Δ16.673 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίου Αναστασίου Πετρόπουλου , στο
άρθρο 26 περ. 2
α ρητά αναφέρει ότι
«οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα δέκα (10)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και καταχωρούνται σε
ειδικό βιβλίο.»

Συνεπώς η από 10-5-2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών για διενέργεια εκλογών δεν είναι
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συμβατή με το γράμμα του νόμου και τον κανόνα δικαίου που αυτός θεσπίζει με
αποτέλεσμα, οι εκλογές να είναι άκυρες λόγω παράβασης ρητής διάταξης του
Καταστατικού. Θεωρούμε επιβεβλημένη την επανάληψη της προκήρυξης με τους όρους του
νέου Καταστατικού.

Κατόπιν της πολύ σημαντικής αυτής εξέλιξης ζητάμε να μας απαντήσετε άμεσα και
εγγράφως στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:
1. Θα επαναληφθεί με τους όρους του νέου καταστατικού η από 10/5/2018 προκήρυξη
των αρχαιρεσιών, η οποία δεν ήταν συμβατή με τις προβλέψεις του νέου καταστατικού;
2. Ποια θα είναι η σύνθεση του οργάνου που ως αρμόδιο θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής
των εκλογών;
3. Αποκτούν οι νεοεισερχόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ σε όλη την επικράτεια
ενεργό ασφαλιστικό δεσμό , με ποίον τρόπο και από πότε . Πότε και πώς θα έχουν τις
παροχές που προβλέπονται ; Και ποιος έχει την ευθύνη υλοποίησης ; Ποιος δεσμεύεται ;
4. Πώς και με ποια έννοια οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που θα ψηφίσουν θα
αποκτήσουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό;
5. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ καθώς και οι εργαζόμενοι μέλη της ΕΤΕΡ, της ΕΤΙΤΑ, της
ΕΤΙΤΒΕ κλπ είναι πλήρη και ισότιμα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ με διασφαλισμένο το δικαίωμα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι;
6. Πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε τα ασφαλιστικά δικαιώματα των τεχνικών της ΕΡΤ;
7. Πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε τους τεχνικούς της ΕΡΤ που καταβάλλουν
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιενών;

Οφείλετε με σύννομο και διαφανή τρόπο να διασφαλίσετε το νόμιμο και αναφαίρετο
δικαίωμα της συμμετοχής, όλων αυτών των εργαζομένων που χωρίς να ερωτηθούν και
χωρίς να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του καταστατικού καλούνται να το εφαρμόσουν.

Δεν πρόκειται να δεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε τετελεσμένες αποφάσεις, που δεν
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νομίμου
δικαιώματος μας
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Αθήνα 16 Μαΐου 2018

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Κούνης
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