ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

Συνάδελφοι,
Εμείς πιστεύουμε ότι το ΤΥΠΑΤΕ μπορεί να επαναλειτουργήσει με την αυτοχρηματοδοτούμενη
πρότασή που σας έχουμε παρουσιάσει χωρίς κανένας μέρος από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ.
Τώρα όμως που μοιράστηκε το μεγαλύτερο μέρος από αυτά, που φάνηκαν τα μεγάλα αδιέξοδα της
συγκεκριμένης επιλογής και κατακάθισε ο κουρνιαχτός της ανθρωποφαγίας, είναι καιρός να
αποφασίσουμε με ψυχραιμία τα επόμενα βήματά μας.
Δεν είναι διευκρινισμένοι οι σκοποί της πλειοψηφίας των συναδέλφων για τη μελλοντική
αξιοποίηση ή διανομή του υπολοίπου διαθέσιμου κεφαλαίου του ΕΛΕΜ. Είναι βέβαιο όμως ότι η
εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του στις παρούσες συνθήκες θα αποτελούσε πράξη παράνοιας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ενοικίαση μόνον του κτιρίου του Πειραιά εισπράττονται ετήσια
ενοίκια 395.000€, γίνεται φανερό, ότι αν τα χρήματα αυτά διατεθούν στο Ταμείο μπορεί να λειτουργεί το
Ταμείο σε πλήρη ανάπτυξη, πιθανόν χωρίς εισφορές των συνταξιούχων και φυσικά να καλύπτει
πρωτοβάθμιες ανάγκες υγείας και στους συναδέλφους της περιφέρειας. Με τη μελλοντική δε ενοικίαση
και των άλλων ακινήτων θα μπορούσαν να καλυφθούν και ανάγκες υγείας πέρα από την πρωτοβάθμια,
δεδομένου ότι πριν από λίγα χρόνια τα ετήσια ενοίκια ήταν της τάξης του ενός εκατομμύριου.
Με μόνο λοιπόν την παραχώρηση των ακινήτων στον τομέα της υγείας σε μια χρονική περίοδο που
η πώλησή τους προς διανομή είναι αδιανόητη, εξασφαλίζεται πλήρως η επαναλειτουργία του Ταμείου.
Εκείνο το στοιχείο που θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι οι δικές μας επιλογές. Πρέπει να
αξιολογήσουμε τις ανάγκες μας μέσα στο ασφυκτικό κλίμα που διαμορφώνεται στη χώρα μας για τον
κόσμο της εργασίας και κυρίως σε σχέση με την πορεία των θεμάτων που αφορούν την υγειονομική του
περίθαλψη.

ΔΕΝ ΕΣΒΗΣΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.
Μετά την πώληση της ΑΤΕ και τη μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και
συνταξιούχων στον ΕΟΠΥΥ, η επαναλειτουργία του ΤΥΠΑΤΕ στα προηγούμενα επίπεδα είναι προφανώς
αδύνατη.
Όμως επειδή πιστεύουμε ότι στα κοινωνικά ζητήματα δεν ισχύει ο κανόνας της ΤΙΝΑ (There is No
alternative), που προσπαθούν καθημερινά να μας επιβάλουν, επιμένουμε στην εναλλακτική και καλούμε
όλους του συναδέλφους να την συνδιαμορφώσουμε και να την πραγματοποιήσουμε.
Από πολλά χρόνια συνεχίζεται ένας διάλογος σε επίπεδο ΟΤΟΕ για τη δημιουργία ενός Ταμείου όλων
των τραπεζοϋπαλλήλων. Οι βασικοί λόγοι που δεν υπάρχουν παραπέρα βήματα, είναι κυρίως
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οικονομικοί, μέσα στις κατακλυσμιαίες εξελίξεις της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά και πολύ άλλοι
δευτερεύοντες.
Στο πρόσφατο Γ.Σ. της ΟΤΟΕ ο πρόεδρός της ενημέρωσε ότι είναι διακαής πόθος της ΟΤΟΕ η κάλυψη
της περίθαλψης σε ένα καλύτερο επίπεδο για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους, ότι έχουν συστήσει
επιτροπή με καθηγητές Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό, αλλά επειδή οι διοικήσεις των τραπεζών είναι
προσωρινές (!!!) δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμφωνία μαζί τους για κάποιας μορφής κάλυψη. Το
ΤΥΠΑΤΕ εκτός από τα τρία ιδιόκτητα εξοπλισμένα πολυιατρεία που διαθέτει σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
Πάτρα κατέχει σημαντικά κεφάλαια, με τη διάθεση μέρους των οποίων μπορεί να προχωρήσει στην
ενοικίαση και εξοπλισμό πέντε τουλάχιστον περιφερειακών σύγχρονων πολυιατρείων (Καβάλα,
Λάρισα, Βόλο, Πύργο, Ηράκλειο) ώστε να καλύπτονται τα μέλη του αλλά και το σύνολο των
τραπεζοϋπαλλήλων σε όλη την επικράτεια.
Θυμίζουμε επίσης ότι το κτίριο του ΤΥΠΑΤΕ στην Αχαρνών το διερευνούν ιδιωτικοί φορείς για
στέγαση κλινικής. Επομένως το νέο Ταμείο θα μπορεί να το περιλάβει στα πλάνα του.
Η βασική προϋπόθεση γι αυτή τη χρηματοδότηση θα είναι η απαλλαγή των μελών του ΤΥΠΑΤΕ (εν
ενεργεία και συνταξιούχων) από τη συμμετοχή τους μέχρι του ύψους των διατεθέντων κεφαλαίων ή η
παροχή αυξημένων υγειονομικών καλύψεων.
Παράλληλα αξιοποιούνται δομές και πόροι ΣΗΜΕΡΑ όχι μόνο για το σύνολο του πληθυσμού
που υπαγόταν στην αντίληψη του ΤΥΠΑΤΕ, αλλά και για όλους τους συνάδελφους παντραπεζικά.
Επιμένουμε λοιπόν ότι πάντα υπάρχουν εναλλακτικές και όλοι μαζί μπορούμε να ανοίξουμε παράθυρα
στο μέλλον.
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