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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΑΠΟ 01.01 ΕΩΣ 31.05.2011)
ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ)
ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΛΟΥΤΡΟΥΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΡΑΛΛΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΡΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΑΠΟ 01.06 ΕΩΣ 31.05.2011)
ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΤΡΟΥΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΪΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΡΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ 01.01 ΕΩΣ 31.12.2011

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την
Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα όσα έγιναν και να
θέσει στην κρίση σας:
 τον Απολογισμό & Ισολογισμό της περασμένης χρήσης
 τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης
 την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Το ΤΥΠΕΤ στα 81 χρόνια λειτουργίας του εξακολουθεί να παρέχει στους ασφαλισμένους και
τα μέλη των οικογενειών τους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, πρωτίστως υγείας αλλά και
πρόνοιας. Αποτελεί άκρως επιτυχημένο πρότυπο αυτοδιαχειριζόμενου / αλληλοβοηθητικού
Ταμείου Υγείας για τη χώρα μας και όχι μόνο.
Η οικονομική ύφεση έχει δυσμενείς επιπτώσεις παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην πατρίδα
μας. Η κυβέρνηση έλαβε δημοσιονομικά μέτρα, με άμεσο αντίκτυπο και στο ΤΥΠΕΤ. Μόνο
από τις περικοπές στις αποδοχές των συνταξιούχων συναδέλφων, περιορίστηκαν
σημαντικά τα έσοδα του Ταμείου Υγείας. Αν υπολογίσουμε και τη μείωση των τακτικών
εσόδων, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και που οφείλεται στις εθελούσιες εξόδους
και στις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων, όλοι κατανοούμε ότι αυτό είναι το
σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΤΥΠΕΤ.
Κεντρικός στόχος του Ταμείου Υγείας παραμένει η διεύρυνση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών του, ενώ επιμέρους στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι: η
συγκράτηση των μελών εντός των δομών του ΤΥΠΕΤ, η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης,
οι οικονομίες κλίμακας και η βελτίωση της διαχείρισης των πόρων. Σημαντικότερος
παράγοντας στην περαιτέρω πορεία του Ταμείου Υγείας θεωρείται η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και ο έλεγχος των νοσοκομειακών δαπανών.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η μελέτη υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (SAP) για το Ταμείο Υγείας, με έναρξη λειτουργίας την 1/1/2012 και έχει ως
βασικό στόχο τη συνολική αναβάθμιση του ΤΥΠΕΤ (ασφάλιση και παροχή υπηρεσιών
υγείας). Με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. θα επιτευχθούν επιχειρηματικά οφέλη, όπως η πλήρης
αξιοποίηση της επιχειρηματικής πληροφορίας και η δυνατότητα μέτρησης και

εξορθολογισμού των δαπανών καθώς και μεγιστοποίησης των εσόδων. Ακόμη, για πρώτη
φορά θα λειτουργήσει κεντρική αποθήκη ενταγμένη στο Ο.Π.Σ. όπου θα υπάρχει κεντρικός
έλεγχος για κάθε κίνηση και υλικό που χρησιμοποιεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Με στρατηγικές κινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ το 2011 έλαβε μέτρα για τη
συγκράτηση των εξόδων του. Με τη λειτουργία του νέου Κανονισμού Προμηθειών,
επιτεύχθηκε περαιτέρω εξορθολογισμός και έλεγχος των προμηθειών. Επιπλέον, μετά από
διαπραγματεύσεις του Δ.Σ., μειώθηκαν τα κόστη για την αγορά εξοπλισμού και
αναλώσιμων υλικών επιφέροντας σημαντικά οφέλη για το Ταμείο Υγείας. Τέλος, με την
αδειοδότηση του φαρμακείου της κλινικής “Υγείας Μέλαθρον”, μειώθηκε σημαντικά το
κόστος αγοράς των φαρμάκων. Επίσης, το Δ.Σ. έλαβε σειρά αποφάσεων με στόχο τον
περιορισμό των εξόδων του Ταμείου Υγείας, όπως η κατάργηση των ευχερειών των μελών
του προεδρείου για υπερβάσεις ιατρικών τιμολογίων, η μείωση των εξόδων καλής
εμφάνισης – εξυπηρέτησης πελατείας στα στελέχη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η περικοπή επιδόματος
τέκνων εργαζομένων του Ταμείου Υγείας ηλικίας άνω των 18 ετών (όπως και στην Ε.Τ.Ε.), η
πρόσληψη ιατρών στην περιφέρεια για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων των
ασφαλισμένων μελών, η εφαρμογή του Φ.Ε.Κ για συμμετοχή στα φάρμακα κ.λ.π.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αναπτύσσοντας τη δράση του με βάση αυτό το μοντέλο, είτε μόνο είτε σε
συνεργασία με τα άλλα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία, στο πλαίσιο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
(Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος), αποτελεί ασφαλιστικό δίχτυ
προστασίας για τα μέλη του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Το έτος 2011, τα οικονομικά αποτελέσματα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρουσιάζουν έλλειμμα της
τάξεως των € 7.735.365,53. Το ποσό αυτό προκύπτει αν στο περσινό έλλειμμα των € 3,9
εκατομμυρίων προστεθούν το ποσό των € 1,6 εκατομμυρίων (βασική περίθαλψη και
πρόνοια), το ποσό των € 1,8 εκατομμυρίων (υστέρηση εσόδων από εισφορές μελών και
συνεισφορά ΕΤΕ) και το ποσό των € 0,5 εκατομμυρίων από παρεπόμενες υπηρεσίες.
Σημειώνουμε ότι στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η συσσωρευμένη
υποχρέωση του Ταμείου Υγείας προς τα Καταστήματα της ΕΤΕ για την περίθαλψη μελών
ύψους περίπου € 21,0 εκατομμυρίων.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
Η Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» αποτελείται σήμερα από συγκρότημα τριών κτηρίων και
είναι πρότυπος χώρος υγειονομικών υπηρεσιών που στοχεύει στη διάγνωση, θεραπεία και
αποκατάσταση της υγείας με γνώμονα τη φροντίδα στον άνθρωπο. Το «Υγείας Μέλαθρον»
αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας που καταβάλλει το Ταμείο με βασικούς στόχους: 1o)
την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες
υγείας και 2o) τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων
υπηρεσιών Υγείας στην υπηρεσία των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας των Τραπεζών
αλλά και των Δημοσιογράφων.

Στο ισόγειο της Θερειανού 4, λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όλο το 24ωρο και
ακτινολογικό τμήμα που περιλαμβάνει: τμήμα υπερήχων, αξονικό τομογράφο, μαστογράφο
και τμήμα αποτύπωσης ακτινογραφιών. Στον 3ο όροφο λειτουργούν τρεις (3) χειρουργικές
αίθουσες, ΜΑΦ τεσσάρων (4) κλινών και αίθουσα μικροεπεμβάσεων (σηπτικό). Επίσης, επί
της Θερειανού 6 λειτουργεί σύγχρονο μικροβιολογικό, αιματολογικό και βιοχημικό
εργαστήριο σε δύο ανεξάρτητους ορόφους με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογία και
μηχανοργάνωση, το οποίο καλύπτει ένα πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων για
εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, με δυνατότητα επέκτασης και στους
ορμονολογικούς ελέγχους. Τα έγκαιρα και υπεύθυνα αποτελέσματα των εξετάσεων του
ενοποιημένου κεντρικού μας εργαστηρίου εξασφαλίζουν στο μέγιστο τη σωστή διάγνωση
και θεραπεία των ασθενών.
Η κλινική είναι δυναμικότητας 86 κλινών και στελεχώνεται από 61 ιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, 115 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, 27 διοικητικούς υπαλλήλους, 61
υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων (διαιτολόγοι, χημικοί, παρασκευαστές, φυσικοθεραπευτές,
μάγειρες, προσωπικό διατροφικής μέριμνας, καθαρίστριες, τηλεφωνητές, κλπ), οι οποίοι
εποπτεύονται από τον Γενικό Διευθυντή, την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και τη
Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Συνολικά το 2011 απασχολήθηκαν στην Κλινική
«Υ.Μ.» 265 άτομα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Παθολογική
Γενική Χειρουργική
Ογκολογική
Μαστολογική
Αιματολογική
Γαστρεντερολογική
Γυναικολογική
Νευρολογική
Ορθοπαιδική
Ωτορινολαρυγγολογική
Πνευμονολογική
Οφθαλμολογική
Ουρολογική
Καρδιολογική
Γναθοχειρουργική
Οδοντιατρική
ΣΥΝΟΛΟ

592
823
2.543
62
176
115
83
283
360
251
74
491
183
255
28
10
6.329

4.591
3.266
2.955
101
905
441
67
504
1.635
336
87
244
651
1.130
31
4
16.948

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
7,76
3,97
1,16
1,63
5,14
3,83
0,81
1,78
4,54
1,34
1,18
0,50
3,56
4,43
1,11
0,40
2,68

ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ «Υ.Μ.» ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Αριθμός Επισκεπτών
92.093(99,99%)
2.860 (3,01%)
94.953 (100%)

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Επείγοντα περιστατικά
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο τμήμα αυτό το 2011 έγιναν συνολικά 576.820 εξετάσεις. Οι 74.717 έγιναν σε ασθενείς
της Κλινικής και οι 502.103 σε εξωτερικούς ασθενείς. Στο κυτταρολογικό εργαστήριο
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.838 εξετάσεις (165 σε εσωτερικούς ασθενείς και 2.673 σε
εξωτερικούς).

ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 33.482 εξετάσεις, ήτοι:

ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ (TRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ)
ΑΡΤ. ΑΓΓ. ΦΛΕΒ. TRIPLEX

ΕΣΩΤ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΕΞΩΤ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

4.007
918
4
1
14
849
262

9.420
3.429
13
13
12
12.405
2.135

13.427
4.347
17
14
26
13.254
2.397

ΣΥΝΟΛΟ

33.482

Ο εκσυγχρονισμένος ιατρικός εξοπλισμός βοήθησε σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών
της Κλινικής και των Εξωτερικών Ιατρείων, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναμονής
και την κάλυψη μεγαλύτερου εύρους εξετάσεων. Έτσι, τα ασφαλισμένα μέλη είχαν τη
δυνατότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες
υγείας.

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Η Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης, η οποία έκλεισε 10 έτη
λειτουργίας, στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Α. Βράιλα 4 και ο επιχειρησιακός της
χώρος είναι τα 10 οδοντιατρεία του Οδοντιατρικού Κέντρου, τα 4 περιφερειακά

οδοντιατρεία Αθήνας και τα 3 οδοντιατρεία του Πολυοδοντιατρείου του Υγειονομικού
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Η δυναμικότητά της είναι 19 έδρες. Διαθέτει επίσης ένα ψηφιακό πανοραμικό –
κεφαλομετρικό και ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο υποστήριξης.
Το οδοντιατρικό προσωπικό καλύπτει όλες τις οδοντιατρικές ειδικότητες και κλινικές
εξειδικεύσεις. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα το οδοντιατρικό προσωπικό - 52 άτομα, εκ
των οποίων τα 41 απασχολούνται στην Αθήνα και τα 11 στη Θεσσαλονίκη - είναι ενταγμένο
στον Οδοντιατρικό Τομέα που έχει 4 κλινικές.
Το παραϊατρικό προσωπικό (24 άτομα) αποτελείται από βοηθούς οδοντιάτρου, βοηθούς
οδοντοτεχνίτη και τεχνολόγους – ακτινολογικού.
Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οδοντιατρικού PRAXIS και από τα υποσυστήματα του
PxODON και PxORTHON και για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011 παρουσιάζονται τα
παρακάτω στοιχεία:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2011
2010
58.743
58.932
199
153
90.220 104.784
6.522

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ:
2011
ΑΘΗΝΑ
1.537
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
98

2010
1.989
75

2009
53.805
2.507
99.917

2008
44.482
8.546
70.771

2009
1.829
104

2008
2.854
60

Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνονται οι θεραπευτικές αγωγές κατά τα έτη 2008, 2009,
2010 και 2011 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη:
ΑΘΗΝΑ (θεραπευτικές αγωγές)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ /
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (θεραπευτικές αγωγές)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ /
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

2011
3.330
26.090
14.332
6.494
7.218
6.235

2010
3.212
24.805
14.276
6.219
6.915
5.814

2009
3.000
10.274
11.630
6.081
4.853
5.464

2008
3.099
11.581
18.624
6.500
4.161
4.985

4.517
8.055
2011

4.341
7.652
2010

4.306
7.336
2009

2.409
7.616
2008

4.349
2.205
987
1.201
282

3.736
1.457
968
1.155
940

2.815
1.687
2.983
866
113

1.021
294
1.191
1.206
163

1.034
1.094

866
1.254

449
1.092

923
1.092

Όπως προκύπτει από την οικονομική ενημέρωση του Λογιστηρίου του ΤΥΠΕΤ οι δαπάνες
του Οδοντιατρικού Κέντρου διαμορφώθηκαν ως εξής:
2011
2010
2009
2008
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
€ 2.818.958,07 €2.863.242,96 € 2.732.885,02 € 2.052.798,75
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

€ 1.760.814,26

€1.735.034,87

€ 1.917.`739,06

€ 2.089.453,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€ 4.579.772,33

€4.598.277,83

€ 4.338.706,07

€ 4.142.252,55

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 801.647,11

€ 807.031,37

€ 671.524,40

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 504.182,83

€ 428.445,43

€ 418.882,74

_
€ 379.934,19

Η απόδοση των οδοντιατρείων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από τις παρασχεθείσες θεραπευτικές
αγωγές φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕT. Οδοντιατρικές εργασίες
τιμολογηθείσες σύμφωνα με τον
κανονισμό παροχών του ΤΥΠΕΤ
ΕΣΟΔΑ Ο.Σ.Α. 2004. Οδοντιατρικές
εργασίες τιμολογηθείσες σύμφωνα με
τον τιμοκατάλογο του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής Ο.Σ.Α. του 2004
ΟΦΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΤΥΠΕΤ

2011
€ 857.363,40

2010
€1.362.030,20

2009
€1.745.741,00

2008
€ 1.347.241,00

€ 2.344.345,00

€3.504.375,00

€4.449.055,00

€ 3.364.885,00

€2.142.344,80 € 2.703.314,00

€ 2.017.644,00

1.486.981,60

(ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο.Σ.Α. 2004 –
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΕΤ)

2011
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕT από Οδοντιατρικές
εργασίες σύμφωνα με τον κανονισμό
παροχών του ΤΥΠΕΤ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ
ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕΤ

2010

2009

€ 2.818.958,07
€ 857.363,40

€2.863.242,96
€1.362.030,20

€2.420.967,01
€1.745.741,00

€ 801.647,11

€807.031,37

€671.524,40

€ 1.659.010,51

€2.169.061,57

€2.417.265,40

2008
€2.051.633,85
€1.347.241,00

€1.347.241,00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα πλεονεκτήματα είναι η κάλυψη όλων των ειδικοτήτων και κλινικών εξειδικεύσεων της
σύγχρονης Οδοντιατρικής, το εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό, το πληροφοριακό
σύστημα που υποστηρίζει από το 2006 τη Διεύθυνση καθώς και το νέο πληροφοριακό
σύστημα για τη διοικητική-διαχειριστική υποστήριξη.
Τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες είναι η έλλειψη χώρου στάθμευσης στο Οδοντιατρικό
Κέντρο, η δυσκολία προσπέλασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, η προβληματική

επικοινωνία της κεντρικής μονάδας με τις περιφερειακές μονάδες, καθώς και η δυσκολία
ανταπόκρισης των τελευταίων στον ρόλο ως μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας των
Περιφερειακών οδοντιατρείων.
Οι ευκαιρίες βρίσκονται στην υλοποίηση της ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, τη λειτουργία call center, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, την ανάπτυξη
τμήματος Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και τμήματος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο
«Υγείας Μέλαθρον».

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Στον Τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο τα ιατρεία του 6ου ορόφου του
κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά ιατρεία του Πειραιά, της
Διεύθυνσης Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Ειδικών Λειτουργιών, των Χρηματοδοτικών
Κέντρων, του Ψυχικού, του Γέρακα και της Λεωφόρου Αθηνών παρείχαν στους
ασφαλισμένους αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και
σύγχρονης εξειδικευμένης κατάρτισης.
Ειδικότερα, επισκέφθηκαν τα ιατρεία επί της οδού Σοφοκλέους & τα περιφερειακά
ιατρεία 117.343 ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας. Αναλυτικότερα είχαμε 65.500
επισκέψεις ασφαλισμένων σε παθολογικά ιατρεία, 8.455 σε δερματολογικά, 4.235 σε
ιατρεία Ω.Ρ.Λ., 17.366 σε οφθαλμολογικά ιατρεία, 4.212 σε καρδιολογικά, 9.187 σε
ορθοπαιδικά, 1.886 σε γαστρεντερολογικά, 1.057 σε αλλεργιολογικά, 2.488 σε ψυχιατρικά,
644 σε πνευμονολογικά και 2.313 σε ενδοκρινολογικά ιατρεία. Το 2011 αυξήθηκαν οι ώρες
λειτουργίας των περισσότερων εξωτερικών ιατρείων, αφού κατά γενική ομολογία υπήρξε
αύξηση των επισκέψεων σε αυτά, γεγονός που πιστοποιεί την εμπιστοσύνη των
ασφαλισμένων στις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ,
που συνεχίζει σταδιακά την ανανέωση του επιστημονικού προσωπικού. Στο
Μικροβιολογικό Τμήμα, εκτελείται πλήρης αιματολογικός, βιοχημικός, ιολογικός και
ρευματολογικός έλεγχος καθώς και καλλιέργειες με αντιβιογράμματα (ούρων, κοπράνων
και λοιπών εκκριμάτων) με μεγάλη ευαισθησία, με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι πλέον φανερό πως τα ασφαλισμένα μέλη επιλέγουν
όλο και περισσότερο, και για λόγους επιστημονικής αξιοπιστίας, τα εργαστήρια του ΤΥΠΕΤ.
Συγκεκριμένα, προσήλθαν στον σταθμό αιμοληψιών επί της οδού Σοφοκλέους 13.573
ασφαλισμένοι και στα περιφερειακά 4.242 ασφαλισμένοι.
Το ακτινολογικό εργαστήριο επί της οδού Σοφοκλέους 15, το 2011, επισκέφθηκαν 3.283
ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 6.709 εξετάσεις. Αντίστοιχα στο
φυσικοθεραπευτήριο επί της Σοφοκλέους, προσήλθαν 1.666 άτομα σε 11.556 επισκέψεις,
ενώ ο φυσικοθεραπευτής του Ταμείου Υγείας επισκέφτηκε οίκοι 186 ασφαλισμένους σε
1.295 επισκέψεις.
Στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν τους ιατρούς των ειδικοτήτων
που το στελεχώνουν 22.953 ασφαλισμένα μέλη. Αναλυτικότερα, σημειώθηκαν 10.729
επισκέψεις σε παθολόγο, 4.261 σε καρδιολόγο, 1.895 σε ορθοπαιδικό, 2.189 σε
οφθαλμίατρο, 799 σε δερματολόγο, 221 σε παιδίατρο, 800 σε ουρολόγο, 484 σε
ενδοκρινολόγο, 161 σε πνευμονολόγο, 382 σε ψυχίατρο, 266 σε γυναικολόγο και 766 σε

ΩΡΛ. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν 479 triplex καρδιάς, 638 ΗΚΓ, 571 πράξεις οξυμέτρησης
και 87 πράξεις σπιρομέτρησης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Η φετινή κατασκηνωτική περίοδος ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου 2011 και ήταν κατά
γενική ομολογία απόλυτα επιτυχημένη. Λειτούργησαν κι εφέτος όλες οι κατασκηνώσεις του
Ταμείου Υγείας (Διόνυσος, Χαλκιδική και Λούτσα Πρεβέζης) σε περιόδους των 22 ημερών
αντί των 20 που ίσχυε μέχρι πέρυσι, όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά 2.228 κατασκηνωτές
και κατασκηνώτριες ηλικίας από 6 έως και 15 ετών καθώς και εκπαιδευόμενα στελέχη
ηλικίας 16 ετών στον Διόνυσο και τη Χαλκιδική.
Τα κατασκηνωτικά προγράμματα της φετινής περιόδου ήταν εμπλουτισμένα και στις τρεις
κατασκηνώσεις με περισσότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να απασχολούνται δημιουργικότερα συγκριτικά με
προηγούμενες χρονιές. Οι πρόσφατα ανακαινισμένοι χώροι δραστηριοτήτων έδωσαν μια
άλλη, όμορφη εικόνα στις κατασκηνώσεις, γεγονός που σχολιάστηκε θετικά από τους
αρχηγούς, τα στελέχη και τους κατασκηνωτές. Ο συνδυασμός λοιπόν του όμορφου
περιβάλλοντος και της υψηλού επιπέδου απασχόλησης συνετέλεσαν τα παιδιά να βιώσουν
εφέτος μία καλοκαιρινή ονειρεμένη κατασκηνωτική ζωή.
Οι εκσυγχρονισμένες απόψεις, η διάθεση για συνεχή ανανέωση και η εναρμόνιση με τις
ανάγκες των παιδιών αποτελούν το τρίπτυχο που χαρακτηρίζουν την υποδειγματική
λειτουργία των κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ. Στην αγκαλιά της ελληνικής φύσης, με μέριμνα,
πρόνοια και αδιάλειπτη προσπάθεια, παιδαγωγοί, γυμναστές, προπονητές και γενικότερα
όλο το επιτελείο των κατασκηνώσεων φρόντισαν να μην λείψει τίποτε από τους
κατασκηνωτές, οι οποίοι σε παρέες, με νέους και παλαιούς φίλους, απόλαυσαν τη
θάλασσα, το βουνό, τον καθαρό αέρα και φυσικά φρεσκομαγειρεμένα πεντανόστιμα
γεύματα της ελληνικής κουζίνας.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονισθεί ότι η φετινή καλή λειτουργία είχε γερές και υγιείς
βάσεις στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας
και ιδιαίτερα του Γραφείου Κατασκηνώσεων με τους υπευθύνους των μονάδων. Το γεγονός
αυτό συνετέλεσε αποφασιστικά στην καλύτερη οργάνωση τόσο των κατασκηνωτικών
προγραμμάτων, όσο και της συνολικής λειτουργίας των κατασκηνώσεων. Ωστόσο, το
σημαντικότερο πρόβλημα για το Ταμείο Υγείας, όσον αφορά στις κατασκηνώσεις,
εξακολουθεί να είναι το μικρό ποσοστό συμμετοχής παιδιών από τον χώρο της Εθνικής
Τράπεζας (σε 5.202 δικαιούχους, συμμετείχαν 1.564 κατασκηνωτές, ήτοι ποσοστό 30,07%).
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν οι κενές θέσεις των κατασκηνώσεων, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
συνεργάστηκε με άλλους Οργανισμούς στο κομμάτι της φιλοξενίας παιδιών. Η διαδικασία
αυτή προσδοκάται ότι θα επιφέρει καρπούς στα αμέσως επόμενα χρόνια, αφού οι
υπηρεσίες που προσφέρει το Ταμείο Υγείας στον τομέα αυτό είναι καλύτερες από
οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική κατασκήνωση.
Σημειώνουμε ότι εφέτος λειτούργησε για 17η συνεχόμενη χρονιά η σχολή εκπαιδευόμενων
στελεχών (σε Διόνυσο και Χαλκιδική), ενώ συνεχίστηκαν με επιτυχία για 27η χρονιά τα

προγράμματα ανταλλαγών με Οργανισμούς από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η
Κύπρος και το Μαρόκο, όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά 196 νέοι και νέες. Επίσης, εφέτος
φιλοξενήθηκαν στον Διόνυσο παιδιά από την Κωνσταντινούπολη (Μεγάλη του Γένους
Σχολή) και τα Σκόπια (μέσω Προξενείου Μοναστηρίου).
Τέλος, στο πλαίσιο του κοινωνικού του χαρακτήρα, το ΤΥΠΕΤ φιλοξένησε στις
κατασκηνώσεις του παιδιά από τα παιδικά χωριά SOS και ΜΕΛΙΣΣΑ, άπορα και ορφανά
παιδιά από Δήμους και Κοινότητες, ενώ διοργάνωσε για μια ακόμη φορά με απόλυτη
επιτυχία κατασκηνωτικό πρόγραμμα Παιδιών με Αναπηρία.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 2011
ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΕΤ (ΑΠΟ ΕΤΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΤΡΙΤΟΥΣ).
ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ, ΜΑΡΟΚΟ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟ Ε.Τ.Ε.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.228
196
56
2.480

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

2009
ΕΤΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΡΙΤΑ
 Μεμονωμένα
 ΕΤΕ 2η φορά
ΤΥΠΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

2010
1.595
15
223
52
219
214
5
30
2.102

ΕΤΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΑΓΕΣ (ΦΙΛ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΡΙΤΑ
 Μεμονωμένα
 ΕΤΕ 2η φορά
ΤΥΠΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

2011
1.569
487
177
38
183
182
1
36
2.490

ΕΤΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΡΙΤΑ
 Μεμονωμένα
 ΕΤΕ 2η φορά
ΤΥΠΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ

1.564
423
196
38
182
179
3
34
2.437

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Ο επιτυχημένος θεσμός των Ανταλλαγών διεξήχθη για 27η χρονιά τόσο σε επίπεδο παιδιών,
όσο και ενηλίκων.
Είναι γεγονός ότι η εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια, έχει συμβάλει
αποφασιστικά, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προγράμματα των ανταλλαγών, με
αποτέλεσμα να εκδηλώνεται ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά από τους ασφαλισμένους.
Το ΤΥΠΕΤ, με αυτό τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να απολαμβάνουν σωστά
οργανωμένες διακοπές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Πιστεύουμε πως όσοι
συμμετείχαν στα φετινά προγράμματα ανταλλαγών, διεύρυναν τους ορίζοντές τους και
επέστρεψαν στην πατρίδα μας με μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και τις πλέον

ευχάριστες αναμνήσεις. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι στους μακρινούς αυτούς
προορισμούς, τα γκρουπ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μετατράπηκαν σε παρέες, οι οποίες ταξίδεψαν σε
άγνωστα μέρη, επισκέφθηκαν ιστορικούς τόπους, γεύτηκαν τοπικά εδέσματα, διασκέδασαν
με τοπική μουσική. Στιγμές και εικόνες ανεξίτηλες στις ψυχές όλων όσοι συμμετείχαν στις
Ανταλλαγές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και βίωσαν τη ζεστασιά συνάμα με την εξερεύνηση, την
απόκτηση νέων φίλων συνάμα με την κυπριακή και μαροκινή φιλοξενία.
Το ίδιο ισχύει και για τους νέους και τις νέες που επισκέφτηκαν περιοχές της Γαλλίας και
της Κύπρου και έζησαν μοναδικές εμπειρίες με όμορφη παρέα!
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
LANESTER
(15/7 – 28/7)
SAINT-POURÇAIN
(1/8 – 12/8)

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ
20

ΣΥΝΟΔΟΙ
2

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
308 (22Χ14)

16

2

216 (18Χ12)

ΕΤΥΚ
(3/7 – 12/7)

20

2

220 (22Χ10)

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
ΧΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΑ

LANESTER

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

24

3

378 (27Χ14)

ΓΑΛΛΙΑ

SAINT-POURÇAIN

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΛΟΥΤΣΑ

12

2

196 (14Χ14)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

DEUTSCHE
SCHREBENJUNGE

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

12

3

195 (15Χ13)

Ε.Τ.Υ.Κ.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

61

2

732 (61Χ12)

31

2

372 (31X12)

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΑΡΟΚΟ

SECRETARIAT D’
ETAT

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

24

2

338 (26X13)

ΜΑΡΟΚΟ

SECRETARIAT D’
ETAT

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

32

2

442 (34X13)



Η «Iσοσκέλιση» των διανυκτερεύσεων που προκύπτουν από τη φιλοξενία
κατασκηνωτών από το Μαρόκο γίνεται με την αποστολή γκρουπ ενηλίκων στις
συγκεκριμένες χώρες με αναλογία δύο (2) κατασκηνωτές προς έναν ενήλικα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΕΟΤΗΤΟΣ
ΕΤΥΚ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
24 + 2 ΣΥΝΟΔΟΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
260

28 + 1 ΣΥΝΟΔΟΣ
55

290
550

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανταλλαγών ενηλίκων, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν φιλοξένησε
γκρουπ κατά τη φετινή περίοδο. Σε αντιστάθμισμα της φιλοξενίας των δικών μας γκρουπ
σε Μαρόκο και Κύπρο, φιλοξενήθηκαν παιδιά στις κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας,
σε αναλογία δύο (2) παιδιά προς έναν (1) ενήλικα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΡΑΨΑΝΗ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., για μία ακόμη χρονιά, πραγματοποίησε προγράμματα οικογενειακών
διακοπών στους χώρους των κατασκηνώσεων Λούτσας και Χαλκιδικής, καθώς και στο
θέρετρο Ραψάνης. Για ένα επταήμερο, οι συνάδελφοι που επιλέχθηκαν και συμμετείχαν
είχαν τη δυνατότητα να περάσουν ήρεμες, ευχάριστες και οικονομικές διακοπές μέσα στο
όμορφο και ειδυλλιακό περιβάλλον που φιλοξενήθηκαν.
Είναι γεγονός ότι η εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια συμβάλλει
αποφασιστικά στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων των οικογενειακών διακοπών, με
αποτέλεσμα να εκδηλώνεται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής από τους
ασφαλισμένους.
Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να απολαμβάνουν σωστά
οργανωμένες διακοπές με χαμηλό κόστος. Πιστεύουμε ότι όσοι συμμετείχαν εφέτος στα
επταήμερα οικογενειακών διακοπών, απήλαυσαν μέσα σε ήρεμο περιβάλλον τα
καταγάλανα νερά των ελληνικών θαλασσών και το μοναδικό πράσινο τοπίο που οι
εγκαταστάσεις μας προσφέρουν.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (6 επταήμερα)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01/08 –06/08
06/08 – 13/08
13/08 – 20/08
20/08 – 27/08
27/08 – 03/09
03/09 – 10/09
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ

100
101
116
107
93
72
589

55
13
13
17
17
1
116

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
155
114
129
124
110
73
705

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (5 επταήμερα)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01/08 –06/08
06/08 – 13/08
13/08 – 20/08
20/08 – 27/08
27/08 – 03/09
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ

89
99
115
87
88
478

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
33
22
19
15
11
100

122
121
134
102
99
578

ΘΕΡΕΤΡΟ ΡΑΨΑΝΗΣ (2 επταήμερα)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
23/07 –30/07
30/07 – 06/08
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
56
55
111

ΠΑΙΔΙΑ
4
4
8

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
60
59
119

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Οι εθελοντικές αιμοδοσίες πραγματοποιήθηκαν και εφέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
δίνοντας το στίγμα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης των εργαζομένων στον
χώρο της ΕΤΕ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αίματος
στη χώρα μας. Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν 20 αιμοδοσίες σε συνεργασία με το
Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας και με το Νοσοκομείο “ΕΛΠΙΣ” (συγκεντρώθηκαν
συνολικά 768 φιάλες αίματος). Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) αιμοδοσίες

σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (συγκεντρώθηκαν 368 φιάλες αίματος).
Στόχος για το Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας παραμένει η αύξηση του αριθμού των εθελοντών
αιμοδοτών, παρά τη σταδιακή μείωση του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας και τη
σχετική γήρανση του πληθυσμού της.
Το Ταμείο Υγείας υπέγραψε κι εφέτος συμβάσεις, με ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς, δίνοντας για μια ακόμη χρονιά τη δυνατότητα στα ασφαλισμένα μέλη να
εξασφαλίσουν τη φοίτηση των παιδιών τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Συνολικά
υπέγραψαν συμβάσεις για τη σχολική περίοδο 2011 – 2012, 117 σταθμοί στην Αθήνα και
την Περιφέρεια, εξυπηρετώντας συνολικά 359 νήπια και βρέφη. Επίσης καταβλήθηκε
επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού σε μη συμβεβλημένες μονάδες για 569 νήπια και βρέφη,
καθώς και επίδομα οικιακής βοηθού σε Αθήνα και Περιφέρεια για 121 νήπια και βρέφη.
Στον τομέα της Μέριμνας οργανώθηκαν και τη φετινή χρονιά Προγράμματα
Οικογενειακής Συμβουλευτικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές και διαγνωστικές
συνεδρίες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.000 συνεδρίες συμβουλευτικής σε 154
ασφαλισμένα μέλη από την ψυχολόγο του Ταμείου Υγείας, η οποία επίσης διαχειρίστηκε το
μετατραυματικό στρες εργαζομένων μετά από 9 ληστείες σε καταστήματα της ΕΤΕ. Στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκαν 77 ασφαλισμένοι, οι οποίοι υποστηρίζονται
από την Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου Υγείας και από εθελοντές. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν 572 συνεδρίες σε 42 ασφαλισμένους από τον φυσιοθεραπευτή του
ΤΥΠΕΤ, ενώ η οικογενειακή βοηθός πραγματοποίησε 535 επισκέψεις σε 21 ασφαλισμένους.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 68 επισκέψεις σε 14 ασφαλισμένους από τις κοινωνικές
λειτουργούς του Ταμείου.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συνέχισε και το 2011 τις δραστηριότητές του μέσα από τους κόλπους της
ΟΑΤΥΕ, που συμπλήρωσε ήδη 13 χρόνια παρουσίας τόσο στο εσωτερικό, όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συνέχισε την ενεργό δράση της με σκοπό τη διατήρηση και την ανάπτυξη της
υψηλής ποιότητας των παρεχομένων προς τους ασφαλισμένους των Ταμείων – μελών της
υπηρεσιών, αλλά και τις παραινέσεις προς την Πολιτεία για τη στήριξη, διασφάλιση και
ανάδειξη του θεσμού των Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας και της
Κοινωνικής Οικονομίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 Προώθηση Ψηφίσματος ΑΙΜ υπέρ της ΟΑΤΥΕ και των Ταμείων – μελών της με

συνοδευτική παραινετική επιστολή προς τους Υπουργούς, Υφυπουργούς και
Γενικούς Γραμματείς Υγείας και Εργασίας. Κοινοποίηση προς Έλληνες βουλευτές
και ευρωβουλευτές.
 Επιστολή παραίνεσης προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές και προώθηση γραπτής
Δήλωσης υπέρ ψήφισης του Ευρωπαϊκού Καταστατικού των Αυτοδιαχειριζόμενων
Ταμείων Υγείας (ΑΤΥ).

 Συναντήσεις εργασίας της Επιτροπής Ενοποίησης Τμημάτων Προμηθειών, προς την

κατεύθυνση ομοσπονδιακών προμηθειών και κατάρτισης κοινού Κανονισμού
Προμηθειών.
 Παραίνεση Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τα Ταμεία – μέλη για γνωστοποίηση των εκάστοτε
αιμοδοσιών των Ταμείων, με σκοπό την ανάδειξη του θεσμού και τη συμμετοχή των
ασφαλισμένων.
 Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και κοινοποίηση στους Υπουργούς Εργασίας με
αίτημα δυνατότητας άδειας λειτουργίας φαρμακείου των Ταμείων Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
 Επιστολή υπενθύμισης προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για Γραπτή Δήλωση
υπέρ ψήφισης του Ευρωπαϊκού Καταστατικού των Α.Τ.Υ.
 Ανάθεση εργασιών ελέγχου – πιστοποίησης ισολογισμού και πρωτοκόλλου
παράδοσης – παραλαβής στην εταιρεία ορκωτών λογιστών (ΣΟΛ).
 Κοινή δράση Προεδρείου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. – Εθελοντική Αιμοδοσία στο «ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
 Συναντήσεις Εργασίας των Μελών της Επιτροπής Σύγκρισης Παροχών των Ταμείων
της ΟΑΤΥΕ και συγκριτική καταγραφή των επιμέρους παροχών.
 Ολοκλήρωση επεξεργασίας Θεσμικού Πιλότου Σύμβασης Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για κοινή
χρήση και από την ΟΑΤΥΕ.
 Ευχαριστήρια επιστολή προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που υπέγραψαν υπέρ
Ψήφισης του Ευρωπαϊκού Καταστατικού των ΑΤΥ. Στο αίτημα της Ομοσπονδίας
ανταποκρίθηκαν θετικά οι 19 από τους 22 σε σύνολο Έλληνες Ευρωβουλευτές.
Διορισμός νέου Δ/ντή Διεθνών Σχέσεων Ο.Α.Τ.Υ.Ε., του Δημοσιογράφου κ. Ν.
Μεγγρέλη.
 Προκήρυξη και διεξαγωγή ομοσπονδιακού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Ταμείων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.
 Υπηρεσιακές συναντήσεις Δ/ντή Διεθνών Σχέσεων, κ. Ν. Μεγγρέλη, με
εκπροσώπους της FNMF (Παρίσι) και της ΑΙΜ (Βρυξέλλες) και συμμετοχή του, ως
εντεταλμένου της Ομοσπονδίας, στις τακτικές συνεδριάσεις της Ομάδας
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ.
 Εκλογή της Προέδρου Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κ. Ελένης Σπανοπούλου, ως Αντιπροέδρου της
ΑΙΜ, κατά την εκλογική διαδικασία της Διεθνούς Ένωσης τον μήνα Ιούνιο (17/06).
 Σύσταση Επιτροπής Υλοποίησης Ομοσπονδιακού Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων 2009 & 2010 για το εφαρμοζόμενο
από τα Ταμεία Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πρόγραμμα και κατάρτιση σχετικού
σχεδίου υλοποίησης.
 Συμμετοχή αντιπροσωπείας Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στις εργασίες της 28ης Γεν. Συνέλευσης της
ΑΙΜ στις Βρυξέλλες.
 Επίσκεψη Υπηρεσίας Ελέγχου Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο πολυϊατρείο Πάτρας και σε
συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα και Μικροβιολογικά Εργαστήρια.
 Παραγγελία Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθενείας για λογαριασμό των
τεσσάρων Ταμείων, από την εταιρεία PRINTEC.
 Συμμετοχή κλιμακίου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σε παρουσίαση μελέτης που κατετέθη στο
Ευρωκοινοβούλιο για το ρόλο των ΑΤΥ τον 21ο αιώνα.
 Συμμετοχή κλιμακίου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σε παρουσίαση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της
Πολωνίας, στη Βαρσοβία.

 Συμμετοχή κλιμακίου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στo ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού

Δικτύου Ενάντια στην Απάτη και τη Διαφθορά στον Τομέα της Υγείας (EHFCN), στην
Κρακοβία. Στην αποστολή συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης της Ομοσπονδίας και ο
Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λ. Ρακιντζής.
 Ομιλία Προέδρου, κ. Ελένης Σπανοπούλου, σε Δημόσια Ακρόαση στο
Ευρωκοινοβούλιο για το ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας ως απάντηση στην
οικολογική, κοινωνική και οικονομική κρίση στην Ευρώπη.
 Κοινή προμήθεια από τα Ταμεία – μέλη της Ομοσπονδίας του εποχικού
αντιγριπικού εμβολίου για χορήγηση στους ασφαλισμένους.
ης
 Συμμετοχή κλιμακίου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στις εργασίες της 29 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της ΑΙΜ στο Παρίσι:
 Ομιλία Προέδρου, κ. Ε. Σπανοπούλου α) στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της ΑΙΜ για
την Κοινωνική Ασφάλιση και Περίθαλψη, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας για τη
Μακροχρόνια Περίθαλψη και β) για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στο
Ελληνικό ΕΣΥ και τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, στο πλαίσιο των εργασιών
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ.
 Συμμετοχή κλιμακίου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σε επίσκεψη εργασίας της ΑΙΜ σε Υπηρεσίες
Τηλεϊατρικής στο Εδιμβούργο.

