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Σας κοινοποιούμε το ενημερωτικό σημείωμα για συνάντηση της 11/12/2014 με
στόχο την αξιοποίηση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ που μας διαβίβασε ο συντονιστής
της όλης προσπάθειας, Πρόεδρος του ΟΣΥΑΤΕ, κ. Κυριάκος Τσαούσης με το
περιεχόμενο του οποίου σημειώματος συμφωνούμε:

«
[1] Στις 11.12.2014, πραγματοποιήθηκε, στα Γραφεία του ΣΕΤΑΠ, συνάντηση
μεταξύ εκπροσώπων των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ και των
Παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ταμείου, σχετικά με τα
θέματα της αξιοποίησης των αποθεματικών του ΕΛΕΜ.
[2] Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκαν οι κεντρικοί άξονες των θέσεων τόσο των
Συλλόγων Συνταξιούχων, [που προσήλθαν με κοινές θέσεις], όσο και των
επιμέρους Παρατάξεων, όπως αυτές έχουν κατά καιρούς αναρτηθεί στις δια του
Διαδυκτίου Ανακοινώσεις τους.
[3] Μετά από τις συζητήσεις που επακολούθησαν, η εικόνα που σχηματίστηκε έχει
ως εξής:
Η Κατάληξη των Αποθεματικών
Στο θέμα αυτό, οι απόψεις που διατυπώθηκαν συνοψίζονται στα εξής:





Τα αποθεματικά να αξιοποιηθούν ως πρόσθετη παροχή στους
δικαιούχους, η οποία φάνηκε να είναι και η πλειοψηφούσα άποψη, αν
και με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις.
Τα αποθεματικά να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέου Ταμείου
Υγείας, διαγνωστικής και εξεταστικής κατεύθυνσης, χωρίς
νοσοκομειακή και φαρμακευτική κάλυψη, η οποία προβλήθηκε από
μία και ΜΟΝΟ πλευρά.
Συνδεδεμένη με το θέμα αυτό ήταν και η άποψη ότι με τα
αποθεματικά του ΕΛΕΜ, θα πρέπει να εξοφληθούν και οι πιστωτές,
πάροχοι υπηρεσιών υγείας προς το ΤΥΠΑΤΕ, πρόταση, με την οποία
τουλάχιστον οι Σύλλογοι των Συνταξιούχων και κάποιες Παρατάξεις
διαφωνούν.

Οι Δικαιούχοι των Αποθεματικών του ΕΛΕΜ


Στο θέμα αυτό οι θέσεις των Συλλόγων των Συνταξιούχων συμπίπτουν
σχεδόν με τις θέσεις, που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι κάποιων
Παρατάξεων, αν και σε ορισμένα σημεία, [όπως για τους
ασφαλισμένους ΜΕΤΑ την 1.1.1993] κατατέθηκαν διαφορετικές



απόψεις, από απόλυτη εξομοίωσή τους, με τους παλαιότερους, μέχρι
του πλήρους αποκλεισμού τους.
Μια άλλη διάσταση στο θέμα αυτό, που στηρίζεται στην όλως
εσφαλμένη άποψη της πλήρους ανταποδοτικής λειτουργίας του
ΕΛΕΜ, τείνει να αποκλείσει όλους τους ΠΡΙΝ την 1.1.2007
Συνταξιούχους ή έστω εκείνους που είχαν συνταξιοδοτηθεί προ 4-5
ετών από την ημερομηνία αυτή.

Η Διαδικασία για την Υλοποίηση της Πρόσθετης Παροχής
Στο θέμα αυτό, οι απόψεις που διατυπώθηκαν, συνοψίζονται στα εξής:





Να τροποποιηθεί ΜΟΝΟ το άρθρο 13 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ,
περί Πρόσθετων Παροχών.
Να τροποποιηθεί το Καταστατικό του ΤΥΠΑΤΕ.
Να ανεξαρτητοποιηθεί ο ΕΛΕΜ, ως αυτόνομο ΝΠΙΔ, από το
ΤΥΠΑΤΕ.
Να αναγνωρισθεί η απόλυτη αδυναμία λειτουργίας του Κλάδου Υγείας
του ΤΥΠΑΤΕ.

[4] Με δεδομένη, πάντως, τη βούληση όλων των πλευρών για την εξεύρεση
της πλέον αποδεκτής και ΝΟΜΙΜΗΣ λύσης στο θέμα αυτό
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ
να καταγραφούν τα ερωτήματα, κυρίως ως προς τις διαδικασίες και τους
δικαιούχους, από όλες τις πλευρές, να ομογενοποιηθούν με κατεύθυνση να ΜΗΝ
προδικάζουν τη γνωμοδότηση και, αφού αναζητηθούν και επιλεγούν 2-3
εξέχοντες νομικοί, κοινής αποδοχής, να τους τεθούν τα ερωτήματα, προκειμένου
να γνωμοδοτήσουν σχετικά.
[5] Γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να είναι άμεση, αλλά θα
απαιτήσει κάποιο σχετικό χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, μετά τις ήδη δοθείσες δύο Γνωμοδοτήσεις
Καθηγητών, με βάση τις οποίες επιστροφή εισφορών δεν μπορεί να
γίνει, η προτεινόμενη χορήγηση μιας πρόσθετης παροχής είναι ο μόνος δρόμος
και μάλιστα ταχύτερος των δικαστικών διενέξεων, για τη λύση του θέματος,
αρκεί η Δ.Ε. του ΕΛΕΜ να εφαρμόζει το Νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό
και τις Δικαστικές Αποφάσεις, προκειμένου να μην απομειωθούν περαιτέρω
τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ. »
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