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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 / 2019 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, το ΤΑΜΕΙΟ (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) 
προχωρά σταδιακά αλλά με πολλή προσπάθεια και ενεργό ενδιαφέρον στην εξυπηρέτηση 
των μελών του, στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και των 
περιορισμένων  υπαρχόντων δυνατοτήτων του. 

Ήδη σε συνεργασία με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (ΑΘΗΝΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) & OATYE (ΠΑΤΡΑ) 
έχουμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα εμβολιασμού (σε πρώτη φάση) πεντακοσίων (500) 
συναδέλφων. Σε επόμενη φάση - κι εφόσον υπάρχει η ανάλογη ζήτηση - πιστεύουμε ότι θα 
μπορέσει να εξυπηρετηθεί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων. 

Για τον σκοπό αυτό, όποιοι εκ των συναδέλφων - συναδελφισσών που είναι οι ίδιοι 
τακτικά ή έκτακτα μέλη (επί του παρόντος δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν έμμεσα - 
προστατευόμενα μέλη)  ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες συνιστάται ο εμβολιασμός κατά 
του ιού της γρίπης (δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας "Οδηγίες για την 
εποχική γρίπη 2019 - 2020 - Αντιγριπικός Εμβολιασμός") καλούνται όπως επικοινωνήσουν 
από Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και μέχρι 8 Νοεμβρίου με τις υπηρεσίες του Ταμείου από ώρα 
8.00 π.μ. έως ώρα 3.00 μ.μ. και συγκεκριμένα στα τηλ. : 210 8898457 / 210 8898470  
(αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Δ. Λάλλα & Λ. Βούρου) για να δηλώνουν την επιθυμία τους να 
εμβολιαστούν και να λαμβάνουν σχετικές οδηγίες για την διαδικασία. 

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και ότι σε περίπτωση 
υπέρβασης του αριθμού των προς διάθεση εμβολίων παράλληλα με την προτεραιότητα θα 
αξιολογηθεί και η κατάσταση των μελών που θα ζητήσουν τον εμβολιασμό, με 
προτεραιότητα στα μέλη που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.  

Γίνεται σαφές ότι προχωράμε σταθερά και δυναμικά με στόχο την εξυπηρέτηση των 
συναδέλφων και την παροχή προς αυτούς έστω και της ελάχιστης ελάφρυνσης. 
Ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον θα ευοδωθούν οι προσπάθειές μας και θα είμαστε σε 
θέση για ακόμη σημαντικότερες παροχές στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, ισότιμα και 
χωρίς διακρίσεις.  

Ο σκοπός για την επαναλειτουργία του Ταμείου είναι σε διαρκή εξέλιξη και 
προσπάθεια και πιστεύουμε ότι με την συνδρομή και την στήριξή σας θα μπορέσουμε 
σύντομα να σας ανακοινώσουμε ευχάριστα νέα. 
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