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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΑΤΕ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
1. Ο Σύλλογός μας, εμμένοντας στην υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να
καλύψει τις δαπάνες υγείας των Συναδέλφων μας Συνταξιούχων,
που ΔΕΝ έχουν καλυφθεί από το ΤΥΠΑΤΕ, υπέβαλε, από
κοινού με τον Παν.Σ.Σ.ΑΤΕ, Υπόμνημα στον αρμόδιο Υπουργό
Υγείας, με το οποίο ανέλυσε την ουσιαστική, νομική και
διαδικαστική διάσταση του θέματος και ζήτησε την αντιμετώπισή
του, σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες, επί της αρχής, εγκρίσεις
του ΕΟΠΥΥ και της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου, η οποία έγκριση δεν κατέστη δυνατόν να
μετεξελιχθεί σε νομοθετική ρύθμιση, λόγω της αιφνίδιας
διακοπής της Συνόδου της Βουλής.
[Για την ενημέρωση όσων το επιθυμούν, το κοινό Υπόμνημα αυτό
παρατίθεται στο τέλος της Ανακοίνωσης].
2. Προς ικανοποίησή μας, το Υπουργείο Υγείας, με ειδικό έγγραφό
του, κοινοποίησε το Υπόμνημά μας αυτό στον ΕΟΠΥΥ, ζητώντας
την πρόταση του, για την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση του
θέματος.
3. Από την πλευρά μας, απευθυνόμενοι στον ΕΟΠΥΥ, εκφράσαμε
την πίστη μας ότι ο Οργανισμός αυτός, που είχε στο παρελθόν
διατυπώσει θετική άποψη, προς την προηγούμενη Κυβέρνηση,
για το θέμα αυτό, ΔΕΝ θα διαφοροποιήσει τη θέση του.
4. Σε κατ’ ιδία δε επαφές, που είχε ο Πρόεδρος του Συλλόγου,
[πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ], με ανώτατα στελέχη του
Φορέα αυτού, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η θέση εκείνη
εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τον ΕΟΠΥΥ.

5. Με δεδομένο ότι οι Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ έχουν
αναμείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την κάλυψη των
δαπανών τους αυτών, θα πράξουμε παν ότι είναι δυνατό, για
επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών, για την οριστική
ικανοποίησή της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Με την απόφαση της ΕΠΑΘ της ΤτΕ Νο 46/27.7.2012, [ΦΕΚ
2208/Β/27.7.2012], ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ. Ακολούθως, με
την απόφαση της ΕΜΕ της ΤτΕ Νο 4/27.7.2012, [ΦΕΚ 2209/Β/27.7.2012],
δόθηκε εντολή, για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην
Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είχε ήδη συμφωνήσει να προσλάβει το προσωπικό
της ΑΤΕ, που απολύθηκε, με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του, και από
το οποίο, όσοι επιθυμούσαν, πράγματι, από 28.7.2012, προσλήφθηκαν στην
Τράπεζα Πειραιώς.
2. Σύμφωνα με το Π.Δ.445/1979, άρθρο 1 [ΦΕΚ 135/Α/23.6.1979], οι υπάλληλοι
της Τράπεζας Πειραιώς και οι εφεξής προσλαμβανόμενοι σ’ αυτή υπάγονται
υποχρεωτικά στην αντίληψη του «Ταμείου Ασφάλισης Ασθενείας Προσωπικού
Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και American Express» [ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ], το
Καταστατικό του οποίου είχε εγκριθεί με το Π.Δ. 554/1977, [ΦΕΚ
182/Α/28.6.1977], το οποίο Ταμείο είχε μετεξελιχθεί σε ΝΠΔΔ, με το Νόμο
271/1978, άρθρο 1, [ΦΕΚ 48/Α/4.3.1978] και το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο
70, παρ. 3Γ του Νόμου 3655/2008, [ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008] είχε ενταχθεί στον
Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, ως υποκλάδος ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.
3. Με το άρθρο 2, παρ. 1γ του Π.Δ. 544/1977, με το άρθρο 2, παρ. 3 του Νόμου
271/1978 καθώς και με το άρθρο 1, παρ. β του Π.Δ. 445/1979, δηλαδή, ΚΑΤΑ
ΠΑΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, οι συνταξιοδοτούμενοι του ΙΚΑ, τέως
υπάλληλοι των Τραπεζών, οι εργαζόμενοι των οποίων εντάσσονταν σε ΑΛΛΟΝ
Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης Ασθενείας, [κατά το άρθρο 14, παρ. 1 του Ν.Δ.
4277/1962, ΦΕΚ 191/Α/19.11.192], υπάγονταν και αυτοί υποχρεωτικά στον
ΙΔΙΟ Φορέα Ασφάλισης Ασθενείας.
4. Αυτός ο πάγιος νομοθετικός κανόνας ΔΕΝ ακολουθήθηκε στην περίπτωση των
Συνταξιούχων του ΙΚΑ [Νόμος 3522/2006, άρθρο 38, παρ. 2α, ΦΕΚ
276/Α/22.12.2006], πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, με αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι
αυτοί να εξακολουθήσουν να είναι ασφαλισμένοι σε ένα ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ Ταμείο
Υγείας, όπως έκριναν μελετητές της Τράπεζας Πειραιώς και δέχθηκε το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, [Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων], με την υπ’
αριθ. 3432/2013 Απόφασή του και το κυριότερο, από 14.12.2012 μέχρι

31.5.2013, ενώ κατέβαλαν κανονικά τις προς το Ταμείο Υγείας Προσωπικού
ΑΤΕ, [ΤΥΠΑΤΕ], εισφορές τους, ΔΕΝ είχαν καμία απολύτως κάλυψη
ασθενείας, δεδομένου ότι στις 14.12.2012 το Ταμείο αυτό κήρυξε στάση
πληρωμών και ότι, από 1.6.2013, οι Συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 5 του Νόμου
4158/2013, [ΦΕΚ 126/Α/4.6.2013].
5. Επειδή, πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση Συνταξιούχων του ΙΚΑ, πρώην
υπαλλήλων Τράπεζας, που ΔΕΝ ακολούθησαν τους πρώην συναδέλφους τους
στο Φορέα Ασφάλισης Ασθενείας στον οποίο εκείνοι εντάχθηκαν.
6. Επειδή, το ΤΑΥΤΕΚΩ αρχικά και ο ΕΟΠΥΥ από 12.11.2012, [Νόμος
4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Ιβ.1., εδάφιο 1β, ΦΕΚ
222/Α/12.11.2012], ελάμβαναν τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη,
[συνολικού εκτιμώμενου ύψους 15,5 εκατ. Ευρώ, κατά την περίοδο από
28.7.2012 έως 31.5.2013], για τους κατά πολύ νεώτερους σε ηλικία, [απ΄ ό,τι οι
Συνταξιούχοι], πρώην υπαλλήλους της ΑΤΕ, οι οποίοι, σύμφωνα με τα
παγκοσμίως ισχύοντα, έχουν πολύ μικρότερες ανάγκες παροχών ασθενείας, τις
οποίες πάντως, ο ΕΟΠΥΥ όφειλε να καλύπτει μετά από έξι [6] μήνες, [άρθρο 8,
Ν.Δ. 4202/1961, ΦΕΚ 175/Α/19.9.1960].
7. Επειδή, από 28.7.2012, το ΤΥΠΑΤΕ, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετώπιζε, τα οποία, μάλιστα, το οδήγησαν στη σύναψη δανείου
3.000.000,00 Ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών,
[επιτρεπτή συναλλαγή κατά την υπ’ αριθ. 707/2013 αμετάκλητη Απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Ενοχικό], δεν κατέστη δυνατόν να
καλύψει τις δαπάνες ασθενείας σε είδος μέρους των Συνταξιούχων του ΙΚΑ,
πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, τις οποίες δαπάνες αυτοί είχαν ήδη υποβάλει στο
ΤΥΠΑΤΕ, σύμφωνα με την ακολουθητέα διαδικασία ή επέλεξαν, ειδικότερα
μετά την 14.12.2012, να παρακρατήσουν τα σχετικά παραστατικά,
προσβλέποντας σε ρύθμισή τους από τον ΕΟΠΥΥ.
8. Επειδή, το ΤΑΥΤΕΚΩ και ο ΕΟΠΥΥ μέχρι την 31.5.2013 ΔΕΝ έχουν
καταβάλει ΟΥΔΕΜΙΑ απολύτως παροχή ασθενείας προς τους Συνταξιούχους
του ΙΚΑ, τους προερχόμενους από την ΑΤΕ, γεγονός που έχει καταστήσει τους
Φορείς αυτούς αδικαιολογήτως, εκ παραλείψεως, πλουσιότερους, κατά,
τουλάχιστον, 13,0 εκατ. Ευρώ

ζητήθηκε
η κάλυψη, από τον ΕΟΠΥΥ, των δαπανών ασθενείας, [σε είδος] των
Συνταξιούχων του ΙΚΑ, πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, οι οποίες δαπάνες
πραγματοποιήθηκαν κατά την ως άνω χρονική περίοδο, 28.7.2012 – 31.5.2013,
και οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από άλλο Οργανισμό Ασφάλισης Ασθενείας,
σύμφωνα με το με ΑΠ 111/160/14.6.2013 κοινό μας έγγραφο, αντίγραφο του
οποίου επισυνάπτουμε.

9. Ο ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε την πρότασή μας, πλην όμως ζήτησε κάλυψη από το
αρμόδιο Υπουργείο, με τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης, που να του παρέχει τη
δυνατότητα να προχωρήσει στην αποζημίωση των δικαιούχων.
Η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου αναγνώρισε το δίκαιο, νόμιμο και
βάσιμο του αιτήματός μας αυτού.
Κύριε Υπουργέ,
10. Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε όχι μόνο την απελπιστική κατάσταση
στην οποία έχουν περιέλθει οι ήδη βαρύτατα πληγέντες, από τους Μνημονιακούς
Νόμους, Συνταξιούχοι Συνάδελφοί μας, οι οποίοι βάσιμα αναμένουν την
κάλυψη των δαπανών ασθενείας, στις οποίες έχουν υποβληθεί, αλλά και την
απογοήτευσή τους από το γεγονός ότι η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, ενώ είχε δεσμευθεί να δώσει την πρέπουσα λύση στο θέμα τους αυτό,
ΟΥΔΕΜΙΑ νομοθετική ρύθμιση, τελικά, μπόρεσε να προώθησει.
11. Με δεδομένο ότι το ποσό που είχε ήδη κριθεί αναγκαίο, για την κάλυψη των
εκκρεμών δαπανών ασθενείας των Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, [7,0 εκατ.
Ευρώ], όχι μόνο είναι κατά πολύ μικρότερο του ως άνω ΟΦΕΛΟΥΣ του
ΕΟΠΥΥ, [13,0 εκατ. Ευρώ], αλλά και το απόλυτο μέγεθός του δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως απαγορευτικό, προσδοκούμε στην από μέρους σας τακτοποίηση
των εκκρεμοτήτων αυτών.
12. Εάν, όμως, παρ’ ελπίδα, τα οικονομικά της Χώρας είναι σε τόσο άθλια
κατάσταση, που δεν μπορεί να εκταμιευθεί άμεσα το ποσό αυτό, τότε,

παρακαλούμε
όπως στη νομοθετική ρύθμιση, που θα προωθηθεί, υπάρξει πρόβλεψη, για την
εκταμίευση των δικαιούμενων ποσών εντός του τρέχοντος έτους. »

