Συναδζλφιςςεσ και Συνάδελφοι,
Για μία ακόμα φορά, επανερχόμαςτε ςτο κζμα του ΤΕΑΥΠΟΙΚ.
Υπενκυμίηουμε ότι:
1. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ παρζχει πρόςκετθ αςφαλιςτικι κάλυψθ ςτουσ εργαηόμενουσ
ςε εκελοντικι και όχι υποχρεωτικι βάςθ.
2. Καλφπτει ανάγκεσ που δεν καλφπτονται από το Ταμείο Αλλθλοβοικειασ
ςιμερα.
3. Σε ζνα νεοφιλελεφκερο
κοινωνικό περιβάλλον πτωχϊν ουςιαςτικά
εργαηομζνων, προτείνει με τα ιςχφοντα αναλογιςτικά μοντζλα διεξόδουσ
μερικισ ελάφρυνςθσ αβάςτακτων βαρϊν για λόγουσ κυρίωσ υγείασ, που
μποροφν να δθμιουργθκοφν ςτον κάκε ζνα από εμάσ.
4. Επειδι θ ςυμμετοχι ςτο ΤΕΑΥΠΟΙΚ είναι προαιρετικι, προφανϊσ είναι
απόλυτα ςεβαςτι και θ άρνθςθ ςυμμετοχισ ςε αυτό, ςε ατομικό ι παραταξιακό
επίπεδο, κάκε ςυναδζλφου που είτε ατομικά είτε πολιτικά κεωρεί πωσ δεν πρζπει
να ςυμμετζχει.
5. Προφανϊσ, θ ΑΣΚΙ οφτε ςυναινεί οφτε προωκεί οφτε ποτζ υποςτιριξε ι
υποςτθρίηει τθν μετατροπι των ςυνδικάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, και είναι
τουλάχιςτον ντροπι να τθσ καταλογίηεται τζτοια ςυμπεριφορά.
Είναι πραγματικά απίςτευτο πωσ μια παραταξιακι ανακοίνωςθ που ξεκινάει να
απαντάει ςε κζςεισ τθσ Νζασ δθμοκρατίασ και του Στουρνάρα για το αςφαλιςτικόςυνταξιοδοτικό, να καταλιγει ςτο να ςτρζφεται κατά τθσ ΑΣΚΙ .
Είναι κακό ςυνάδελφοι ότι:
Α) 2,5 εκατομμφρια ςυμπολίτεσ μασ που είναι αναςφάλιςτοι, τυγχάνουν πλιρουσ
ιατροφαρμακευτικισ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ;
Β) Ότι ζγινε μια πολλι ςοβαρι προςπάκεια πρόςλθψθσ ιατρικοφ και
νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςτα νοςοκομεία, τα οποία ιταν υπό κατάρρευςθ;
Γ) ότι δθμιουργικθκαν 120 ΤΟΜΥ (τοπικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ υγείασ) και
ςυνεχϊσ ολοζνα και αυξάνονται μζχρι να γίνουν αρχικά 230;
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Δ) ότι γίνεται προςπάκεια διαλεφκανςθσ μεγάλων ςκανδάλων ςτον χϊρο τθσ
υγείασ και του φάρμακου(βλζπε NOVARTIS);
Η ΑΣΚΙ λοιπόν ςυντάςςεται με αυτζσ τισ επιλογζσ για τθν δθμόςια υγεία και
διαχρονικά παλεφει με απϊτερο ςκοπό τθν δθμόςια δωρεάν υγεία. Οι πολιτικζσ
όμωσ των προθγοφμενων κυβερνιςεων ζπλθξαν ςοβαρά και τον τομζα τθσ υγείασ
με αποτζλεςμα ο ςτόχοσ αυτόσ να μθν είναι εφικτόσ ακόμα ςτο μζγιςτο βακμό.
Δεν απεμπολοφμε τισ αρχζσ μασ και ςυνεχίηουμε να παλεφουμε και να πιςτεφουμε
ότι το δικαίωμα ςτθν υγεία δεν το ζχουν μόνο αυτοί που μποροφν να
πλθρϊςουν!!!
Τζλοσ μία παρατιρθςθ:
Ο Αριςτοτζλθσ λζει πωσ όταν ο πολίτθσ υπεραςπίηεται το κοινό καλό, οφείλει να
μθν εξαιρεί τον εαυτόν του από αυτό.
Συνεπϊσ καλοδεχοφμενθ θ κριτικι για όποιον από κζςθ αρχϊν διαφωνεί με το ΤΕΑΥΠΟΙΚ, αλλά όχι ςτθν διαςτρζβλωςθ και ςτθν ςυκοφάντθςθ. Όχι και από όποιον/α
εγγεγραμμζνο/θ ςτο ΤΕΑΥΠΟΙΚ, ι από τον όποιο αςφαλιςμζνο/θ ςε Ιδιωτικζσ
Εταιρίεσ. ΟΧΙ ςτουσ τηάμπα μάγκεσ!!!
Το μζτρο δεν ζβλαψε πότε κανζνα.
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