ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ


Το δημόσιο σύστημα υγείας μετά από 7 χρόνια μνημονίων αποσυντίθεται και υποβαθμίζεται
διαρκώς. Το πρόβλημα όμως δεν εντοπίζεται μόνο στη νοσοκομειακή περίθαλψη.



Οι δωρεάν επισκέψεις στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξαντλούνται τις πρώτες μέρες κάθε μήνα και
όποιος χρειάζεται άμεσα γιατρό θα πρέπει να πληρώσει.



Το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής προς τους αποχωρήσαντες Αγροτικάριους
καταργήθηκε με ένα απλό mail (λήξη από 1/3/17), η δε εταιρεία τους συστήνει ατομική ασφάλιση (
για τις οποίες γνωρίζουμε ότι όσο ανεβαίνει η ηλικία ανεβαίνει και το κόστος).



Το ομαδικό ασφαλιστήριο για τους εν ενεργεία συναδέλφους ήταν βασικό επιχείρημα όλων αυτών
που έτσι δικαιολογούσαν τα χρόνια από το 12 και μετά τη μη ανάγκη (κατ΄αυτούς) της συνέχισης
παροχής περίθαλψης με κάποια μορφή από το ΤΥΠΑΤΕ. Τονίζαμε σχετικά με το ασφαλιστήριο αυτό
ότι ως εργοδοτική παροχή, είναι στην απόλυτη ευχέρεια του εργοδότη η συνέχιση, η συρρίκνωση ή
και η κατάργησή του.



Και ήδη με την πρόφαση της ενιαιοποίησης των επί μέρους ασφαλιστηρίων, το ασφαλιστήριο που
κάλυπτε τους εν ενεργεία συναδέλφους μας τροποποιήθηκε συμπιέζοντας τις παροχές προς τα
κάτω για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων (που δεν θα κάνουν- ευτυχώς γι αυτούςχρήση νοσοκομείων). Η υποχρεωτική κάλυψη των πρώτων 100 ευρώ (400 για τετραμελή
οικογένεια) από τους ασφαλισμένους, αποδεικνύει στη πράξη την εργοδοτική στόχευση για
παραπέρα μείωση και εκτιμούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί.



Ανεξάρτητα πάντως από τα ασφαλιστήρια, τόσο τα οδοντιατρικά όσο και πολλοί εμβολιασμοί των
παιδιών είναι εκτός της κάλυψης των ταμείων για όλους. Τα δε οδοντιατρικά εξαιρούνται και από
τον ΕΟΠΥΥ.



Οι όποιες καλύψεις των εμβολιασμών ακυρώνονται στην πράξη, τόσο από τον περιορισμένο αριθμό
συμβεβλημένων παιδιάτρων στον ΕΟΠΥΥ όσο και από την επιπλέον χρέωση του εμβολιασμού στην
ιατρική πράξη.



Στα πλαίσια του ΕΟΠΥΥ, οι φυσικοθεραπείες έχουν κι αυτές υποβαθμισμένη αντιμετώπιση.
Δύσκολη η πρόσβαση σε φυσιοθεραπευτές, αλλά και η συνταγογραφούμενη κάλυψη είναι
μικρότερη των αναγκών των ασφαλισμένων.



Βεβαίως αναφερόμαστε και στο σύνολο των εργαζόμενων στον Όμιλο της Πειραιώς που
προέρχονται από τις άλλες τράπεζες. Ήδη στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού του
ΤΥΠΑΤΕ-ως παράταξη-είχαμε συμπεριλάβει και τη δυνατότητα αυτών των συναδέλφων να γίνουν
μέλη του. Πέρα από φτηνές συντεχνιακές προφάσεις που ακούσαμε από τις άλλες παρατάξεις, η
ευρύτερη κατά το δυνατόν συμμετοχή αυτών των συναδέλφων, διευρύνει τη βάση θετικά (μια
και μιλάμε για νέους ηλικιακά ανθρώπους), δυναμώνει τη σύμπνοια μεταξύ των εργαζόμενων
και διευκολύνει μελλοντικές συζητήσεις για ενοποίηση των σωματείων.

