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Προς τους κ.κ.
1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2. Υπουργό Υγείας
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Ένταξη Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ στον ΕΟΠΥΥ
Σχετ.: Άρθρο 2, παρ. 5 του Νόμου 4158/2013
Κύριοι Υπουργοί,
1. Οι Σύλλογοί μας εκφράζουν την ικανοποίηση των χιλιάδων,
άμεσων και έμμεσων, Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, για την
ένταξή μας στην αντίληψη του ΕΟΠΥΥ και, δια του τρόπου αυτού,
περάτωσης της απάνθρωπης κατάστασης, να παραμένουν οι
Συνταξιούχοι αυτοί ανασφάλιστοι, για περισσότερο από πέντε
μήνες.
2. Με δεδομένο και αναγνωρισμένο όχι μόνο το ενδιαφέρον μας, για
τα μέλη των Συλλόγων μας, αλλά και με καταγεγραμμένη τη
γνώση των θεμάτων και τη βούλησή μας, για την εξεύρευση της
κάθε φορά άριστης λύσης, επανερχόμαστε στο πρωταρχικό
αίτημά μας, που σας είχαμε υποβάλει, με το ΑΠ
41/126/22.3.2013 κοινό έγγραφό μας, με το οποίο σας είχαμε
κοινοποίησει την ομόφωνη πρόταση των Διοικητικών μας
Συμβουλίων, [κοινή συνεδρίαση Νο 291/22.1.2013], η οποία έχει
ως εξής :

«Προκειμένου, τέλος, να αντιμετωπισθεί ΑΜΕΑ ένα
τέτοιας βαρύτητας γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα, το
οποίο, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να στοιχίσει ζωές, και
ταυτόχρονα, να
ΜΗΝ απαξιωθεί μια από τις
καλύτερες
υποδομές
και
υπηρεσίες
παροχής
ασφάλισης υγείας, όπως είναι ο Κλάδος Υγείας του
ΤΥΠΑΤΕ, ο οποίος διαθέτει [1] σε δύο ιδιόκτητα κτίρια
επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου αριθ. 43, πλήρως
εξοπλισμένα ιατρεία, με έμπειρο και άξιο ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό, [2] Πολυιατρείο στη
Θεσσαλονίκη και [3] μαζί με άλλους Φορείς Υγείας,
Πολυϊατρείο στην Πάτρα, η απαξίωση της οποίας
υποδομής θα οδηγούσε πολλές δεκάδες εργαζομένων,
[145 περίπου], στην ανεργία και σε ζημιές τους
πιστωτές του Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ,
Οι ύλλογοί μας, εκφράζουν τη βούληση της
ολότητας
των
Συνταξιούχων
της
ΑΤΕ,
που
αντιλαμβάνονται, με πόνο ψυχής, ότι, εδώ που έχει
φτάσει η κατάσταση, ΑΛΛΗ ΛΥΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,
παρά να ζητηθεί, από την Πολιτεία, όπως, ακόμη και
με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, λόγω του
κατεπείγοντος του πράγματος, σταθμίζοντας το
γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, κατά τα
ανωτέρω, πρώτιστα, όμως, την υγεία των υπέρ 13.000
ασφαλισμένων στο ΤΥΠΑΤΕ, οι οποίοι, πλέον ως ΜΗ
έχοντες
ασφάλιση υγείας, κινδυνεύουν άμεσα,
να ενταχθεί ΑΜΕΑ ο Κλάδος Υγείας του
ΤΥΠΑΤΕ, με τα περιουσιακά του στοιχεία, τα
δικαιώματα και
τις
υποχρεώσεις
του,
τους
εργαζόμενους και, κυρίως, τους εναπομείναντες
ασφαλισμένους στον Κλάδο αυτό, στον ΕΟΠΥΥ, ο
οποίος, ως καθολικός διάδοχος του Κλάδου Υγείας
του ΤΥΠΑΤΕ, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί τα
Ιατρεία του, ως Παραρτήματά του»,

και παρακαλούμε
για την ικανοποίηση και του αιτήματός μας αυτού, ήτοι της
συντεταγμένης ένταξης και Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ στον
ΕΟΠΥΥ.
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