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                                                                                                     Αθήνα 4-6-2015 

A N A K O I N Ω Σ Η 

 
Η ΟΜΕ–ΟΤΕ αναλογιζόμενη τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με την ασφάλιση των 

νέων συναδέλφων στο ΤΑΥΤΕΚΩ, πραγματοποίησε παρέμβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ταμείου, που έγινε στις 03/06/2015, για να την εξεύρεση οριστικής λύσης. Μετά και από 

τις δικές μας παρεμβάσεις για τους μη έχοντες βιβλιάριο ασφάλισης ΤΑΥΤΕΚΩ και για 

όσους ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ με σύμβαση ορισμένου χρόνου και δεν έχουν 

ενεργό βιβλιάριο ασφάλισης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε: 

 

 Την παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης έως 31/12/2015 για όσους είχαν βιβλιάριο 

ασφάλισης ΤΑΥΤΕΚΩ και οι συμβάσεις ήταν ορισμένου χρόνου. Σε αυτό το χρονικό 

διάστημα οι συνάδελφοι οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες 

διαδικασίες (έγγραφα/ιατρικές γνωματεύσεις/εξετάσεις) προς το Ταμείο και για τους 

έμμεσα ασφαλισμένους, για την οριστική ασφαλιστική κάλυψη. 

 

 Για όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν βιβλιάριο ασφάλισης ΤΑΥΤΕΚΩ, θα τους 

δοθεί Ασφαλιστικό Μητρώο και με το ΑΜΚΑ τους, οι ίδιοι και οι έμμεσα ασφαλισμένοι, 

θα μπορούν να τύχουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξετάσεων. Έως 

31/12/2015 οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις ανωτέρω διαδικασίες για την οριστική 

επίλυση του προβλήματος.  

 

Η ΟΜΕ–ΟΤΕ καλεί όλους τους νέους συναδέλφους να ενταχθούν στη δύναμη των 

σωματείων μελών της στον Όμιλο ΟΤΕ, καθώς για ακόμα μια φορά γίνεται αντιληπτό πως 

μόνο μέσω της Συλλογικής Δράσης μπορούν να δρομολογηθούν βιώσιμες λύσεις για τα 

ζητήματα που μας απασχολούν. 

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. 
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