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ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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 & τον Ισολογισμό της περασμένης χρήσης
 τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης
 την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Το 2013 για το Ταμείο Υγείας υπήρξε μία χρονιά κατά την οποία επιτελέστηκε ένα
πολύπλευρο έργο με μακροπρόθεσμη στόχευση.
Λειτουργώντας μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον χώρο της
υγείας, με δυσμενείς εξελίξεις για την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, και σε ένα
ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στάθηκε όρθιο.
Το Δ.Σ. συνέχισε ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο είχε υιοθετήσει από πέρυσι
βασισμένο σε εμπεριστατωμένες μελέτες στελεχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καθώς και
εξειδικευμένων εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν από τη Διοίκηση της Εθνικής
Τράπεζας.
Το πρόγραμμα αυτό κινήθηκε σε συγκεκριμένους άξονες. Στη διατήρηση του
αυτόνομου χαρακτήρα του Ταμείου Υγείας, στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό με
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, βασική παράμετρος του σχεδιασμού όλου
του προγράμματος υπήρξε και η κοινωνική παράμετρος της ελαχιστοποίησης του
κόστους για τους ασφαλισμένους.
Ο τελικός, βεβαίως, στόχος είναι η εξασφάλιση της συνέχειας και μακροβιότητάς
του. Απόδειξη το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα αποτελέσματα χρήσης
του Ταμείου Υγείας απέφεραν πλεόνασμα και μάλιστα υπερδιπλάσιο του περυσινού,
αφαιρουμένου μάλιστα του κόστους της εθελουσίας εξόδου την οποία πραγματοποίησε.
Το 2013 βελτιστοποιήθηκε η αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού
Συστήματος (SAP) μέσω του οποίου βελτιώθηκε η ηλεκτρονική διασύνδεση των
υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και παράλληλα ο άμεσος έλεγχος των δαπανών. Επίσης στο
πλαίσιο της εφαρμογής του SAP, έχουν ενταχθεί και οι κατασκηνώσεις βελτιώνοντας έτσι
την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και τη λειτουργική τους στήριξη.
Πέραν τούτου αξιοποιήθηκε το νομικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσει το Ταμείο
Υγείας σε όλες τις νομιμοποιήσεις που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του
στο μέλλον τόσο των ακινήτων όσο και των διαδικασιών του.
Η λογική στην οποία κινήθηκε το Ταμείο Υγείας ήταν η μείωση των δαπανών με
ταυτόχρονη διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους
και συγχρόνως η διατήρηση των εισφορών στο ίδιο επίπεδο.
Στην κατεύθυνση αυτή μία βασική παράμετρος υπήρξε η περιστολή των
νοσοκομειακών δαπανών. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συνέβαλλαν τα μέγιστα ο
έλεγχος των τιμολογήσεων των νοσηλειών σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας
όλης της χώρας, καθώς και το μέτρο κατάργησης της αποζημίωσης νοσηλειών των
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ασφαλισμένων των νομών Αττικής και Πειραιά σε ιδιωτικές κλινικές, για περιστατικά τα
οποία αντιμετωπίζονται στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
Για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται ακόμη στην Κλινική, έχει ήδη
ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικές
κλινικές, με γνώμονα την άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες υγείας
υψηλού επιπέδου με το ελάχιστο δυνατό κόστος τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και
για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Πέραν τούτου, έγινε σε μεγάλο βαθμό ανανέωση και αναβάθμιση, όπου αυτό
απαιτούνταν, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε ο στόχος της αύξησης των
παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Κλινική
να γίνει εφικτότερος.
Σημειωτέον ότι όλη αυτή η διαδικασία διεξήχθη κατόπιν εφαρμογής μελετών
κόστους-οφέλους όχι μόνο σε οικονομική βάση αλλά και σε κοινωνική. Με τη
μεγιστοποίηση δηλαδή του οφέλους των ασφαλισμένων ως προς το επίπεδο παροχών
και με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση της πληρότητας της Κλινικής.
Επί πλέον επαναλειτούργησε, πλήρως εξοπλισμένη και ανακαινισμένη με
εκσυγχρονισμένες διαδικασίες και μηχανήματα η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
(Μ.Α.Φ.) στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», ώστε να αντιμετωπίζονται περιστατικά τα
οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής παρακολούθησης μέχρις ότου ανευρεθεί Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.). Μέχρι σήμερα έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς πάρα
πολλά περιστατικά σώζοντας ανθρώπινες ζωές.
Τέλος, έχει εφαρμοστεί ο «μπλε κωδικός» στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» με
αποτέλεσμα, όπου παρίσταται ανάγκη, εντός δύο (2) λεπτών να σπεύδει στον ασθενή ένα
επιτελείο ιατρών.
Ας σημειωθεί ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία πιστοποίησης (ISO) για το σύνολο
των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ειδικά για την Κλινική όπου εν πολλοίς αποτελεί
αναγκαιότητα για την ορθή όχι μόνο ουσιαστικά αλλά και νομικά λειτουργία της.
Μία άλλη εξ ίσου σημαντική παράμετρος στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος
υπήρξε η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Τούτο οφείλεται κυρίως στην ένταξη του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α., από τις
14 Ιανουαρίου 2012.
Μέσω αυτής της διαδικασίας επετεύχθησαν σημαντικές οικονομίες κλίμακος,
καθώς η φαρμακευτική δαπάνη ελέγχεται πλήρως, εκμηδενίζοντας τα φαινόμενα της
υπερσυνταγογράφησης και της μη αναγκαίας συνταγογράφησης.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού
Συστήματος (SAP) και στον τομέα αυτό έχει επίσης συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάλυση
των στοιχείων της Η.ΔΙ.Κ.Α.
Στην όλη αυτή διαδικασία όμως το ακόμη σημαντικότερο είναι η προσαρμογή
του συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. στα δεδομένα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και όχι σ’ εκείνα του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διευκολύνοντας έτσι το Ταμείο Υγείας στην εφαρμογή της δικής του, όπου
αυτό νομικά επιτρέπεται, πολιτικής στο φάρμακο. Με τον τρόπο αυτό διατηρήθηκε η
δυνατότητα χορήγησης αναγκαίων για την υγεία των ασφαλισμένων φαρμάκων, τα
οποία δεν χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η Διοίκηση όμως του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτά τα μέτρα. Τη χρονιά
που πέρασε ξεκίνησε ένα κύκλο επαφών με το Υπουργείο Υγείας για τη νομική επίλυση
του ζητήματος της ίδρυσης φαρμακείου. Ένα θέμα που επί σειρά ετών αποτελούσε και
αποτελεί πάγια επιδίωξη τόσο του δικού μας όσο και των υπολοίπων
αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας. Λειτουργώντας πάντα εντός του πλαισίου της
συλλογικότητας, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν διεξήγε τις επαφές αυτές μόνο του αλλά με την
Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.). Το τελικό αποτέλεσμα
δικαίωσε επιτέλους αυτές τις προσπάθειες καθώς, παρά τις όποιες αντιδράσεις,
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κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. τον
Φεβρουάριο του 2014, βάσει του οποίου επιτρέπεται η δημιουργία φαρμακείου. Άμεσα
λοιπόν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε συνεργασία με τα άλλα Ταμεία θα προχωρήσει στην ίδρυσή του
για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους.
Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει η προετοιμασία ένταξης στο σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α.
και των ιατρικών παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων, διαδικασία η οποία θα
βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά ταυτόχρονα θα
αποδώσει οικονομίες κλίμακος για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μέσα από τον αποτελεσματικότερο
έλεγχο.
Επίσης, η Διοίκηση αξιοποιώντας τη συγκυρία η οποία ισχύει γενικότερα στην
αγορά της υγείας, όσον αφορά στις συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα σε όλη
την Ελλάδα, διαπραγματεύθηκε εκ νέου μειώσεις τιμών οι οποίες κυμάνθηκαν σε
ποσοστά από 20% έως και 30% επί του κρατικού τιμολογίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην περαιτέρω μείωση των σχετικών δαπανών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Η προσπάθεια αυτή
συνεχίζεται ήδη και το 2014.
Σκληρή διαπραγμάτευση έγινε επίσης στις προμήθειες του Ταμείου Υγείας καθώς
και επαναδιαπραγμάτευση όλων των συμβάσεων σε ισχύ, με αποτέλεσμα την επίτευξη
σημαντικών εκπτώσεων. Οι δε νέες έχουν σαφώς βέλτιστες τιμές σε σχέση με τις
επικρατούσες στην αγορά ιατρικών μηχανημάτων και αναλωσίμων.
Ταυτόχρονα, έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο γιατρών στην περιφέρεια όπου ήδη έχει
σχεδόν καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό σε γεωγραφική βάση των ασφαλισμένων
επιτυγχάνοντας έτσι όχι μόνον τη μείωση της δαπάνης ιατρικής περίθαλψης για το
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αλλά κυρίως μειώνοντας το κόστος για τους ασφαλισμένους. Μέσα από αυτή
τη διαδικασία αφενός για την συνταγογράφηση δεν επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι,
τουναντίον ανακουφίζονται οικονομικά, αφετέρου στις περισσότερες των περιπτώσεων
οι ίδιοι ιατροί παρέχουν υπηρεσίες στα ιατρεία τους με τιμολόγια είτε του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είτε
μειωμένα σε σχέση με το τιμολόγιό του, διασφαλίζοντας έτσι τη μείωση του κόστους για
το Ταμείο Υγείας.
Στην ίδια λογική, της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας, αναβαθμίστηκαν τα
περιφερειακά
ιατρεία του Πειραιά (λειτουργία πλήρους ωραρίου) και των
Χρηματοδοτικών Κέντρων, των οποίων η χρήση από τους ασφαλισμένους έχει ήδη
φτάσει στο μέγιστο.
Επίσης δημιουργήθηκε παιδιατρικό ιατρείο στη Σοφοκλέους, το οποίο λειτουργεί
τις απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι που έχουν μικρά
παιδιά αλλά ταυτόχρονα να μειωθεί και το κόστος που επιβαρύνει τον οικογενειακό
προϋπολογισμό.
Επί πλέον, στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον
γυναικείο πληθυσμό τ0υ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δημιουργήθηκε γυναικολογικό ιατρείο και στο
κτήριο της Σοφοκλέους, ώστε να έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση οι ασφαλισμένες, αλλά
και να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής, τους οποίους δημιούργησε η αυξημένη ζήτηση.
Πέραν δε τούτων εγκαταστάθηκαν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε πολύ
σύντομα να λειτουργήσει και ιατρείο υπερήχων στη Σοφοκλέους ώστε να μειωθούν
ακόμη περισσότερο οι χρόνοι αναμονής στην Κλινική.
Η αναμόρφωση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών έδωσε τη δυνατότητα
στους συναδέλφους να ασφαλίσουν τα άνεργα τέκνα τους μέχρι την ηλικία των 35 ετών,
καθώς και τα εργαζόμενα τέκνα με συμπληρωματική ασφάλιση. Επίσης, η
επικαιροποίηση πολλών σημείων των παροχών, συνετέλεσε στον εξορθολογισμό τους
προς όφελος των ασφαλισμένων, καθιερώνοντας μάλιστα και ορισμένες παροχές τις
οποίες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, χορηγεί μόνο το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρέχοντας συγχρόνως
άμεση και έγκυρη ενημέρωση δεδομένου ότι αυτές ομαδοποιήθηκαν.
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Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε και εφαρμόζεται η συνολική καταγραφή και η
ηλεκτρονική παρακολούθηση των συμβάσεων όλων των συνεργασιών που έχει το
Ταμείο Υγείας. Δημιουργήθηκε μητρώο συμβάσεων το οποίο συνδέθηκε με το
Ολοκληρωμένο Μηχανογραφικό Σύστημα (SAP) και λειτουργεί ήδη πιλοτικά και πολύ
σύντομα θα ενταχθεί στο λειτουργικό σύστημα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας
και σε συνδυασμό με την ήδη γνωστή και καλλιεργηθείσα σε όλους τους εμπλεκόμενους
άτεγκτη στάση της Διοίκησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αποφεύχθηκαν κακές συμπεριφορές από
συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και όπου τυχόν προέκυψε κάποιο πρόβλημα
αντιμετωπίστηκε άμεσα. Αυτή η διαδικασία οδήγησε στην περαιτέρω θωράκιση του
Ταμείου Υγείας από τυχόν οικονομική ζημιά.
Το 2013 το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προέβη σε διαδικασία εθελουσίας εξόδου για όσους
εργαζόμενους, εκτός του ιατρικού προσωπικού, είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα και επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Συμμετείχαν
σαράντα οκτώ (48) εργαζόμενοι και το κόστος του προγράμματος ανήλθε σε 2.600.000 €,
ποσό που θα αποσβεστεί σε δυόμισι (2,5) χρόνια. Σημειωτέον ότι ο χρόνος απόσβεσης
έχει συμπεριλάβει τις τριάντα (33) νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των
αποχωρησάντων. Επίσης κατά την διάρκεια του 2013 αποχώρησαν από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.,
λόγω συνταξιοδοτήσεως, δύο (2) εργαζόμενοι.
Κατά το παρελθόν έτος συνεχίστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των
εργαζομένων δεδομένου ότι είναι πεποίθηση της Διοίκησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ότι η
διαδικασία επιμόρφωσης έχει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τους ίδιους τους
εργαζόμενους αλλά τελικά αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών
προς τους ασφαλισμένους.
Παράλληλα, η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας ήρθε σε συμφωνία με τα σωματεία
εργαζομένων, υπογράφοντας Επιχειρησιακή Σύμβαση η οποία προέβλεπε μειώσεις των
μισθών σε τέτοιο επίπεδο ώστε αυτές να είναι ανεκτές από τους οικογενειακούς τους
προϋπολογισμούς. Συγχρόνως υλοποιήθηκε μία σειρά θεσμικών αιτημάτων εκ μέρους
των εργαζομένων. Το συνολικό όφελος όμως για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ξεπέρασε το 1.000.000€.
Επίσης τη χρονιά που πέρασε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συμμετείχε στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διασφαλίζοντας έτσι την κινητή του περιουσία
(μετοχές της Ε.Τ.Ε.) που σε διαφορετική περίπτωση θα απαξιωνόταν.
Στα θετικά πρέπει να καταγραφεί η ένταξη των προερχομένων από τις
απορροφειθείσες τράπεζες FBB και PROBANK συναδέλφων στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αυξάνοντας
έτσι την ασφαλιστική του βάση, ενισχυόμενο με σχετικά νέους ηλικιακά ασφαλισμένους.
Ας σημειωθεί εδώ ότι οι άοκνες προσπάθειες των εργαζομένων, με τη σωστή οργάνωση
της όλης προσπάθειας εκ μέρους της Διοίκησης, απέδωσε τα μέγιστα καθώς η διαδικασία
ασφάλισης τόσο των αμέσων μελών όσο και των οικογενειών τους ολοκληρώθηκε σε
λιγότερο από ένα μήνα. Θετικά επίσης αξιολογείται η ασφάλιση των άνω του 47ου έτους
της ηλικίας συναδέλφων από τις εν λόγω τράπεζες με την καταβολή εκ μέρους της
Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. του ποσού των 3.000 € ανά νέο ασφαλισμένο συνάδελφο.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προς
τους ασφαλισμένους του αλλά συγχρόνως και της πρόνοιας σε ότι αφορά τη μείωση του
κόστους για τους ίδιους, η Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει καταλήξει σε μία κατ’ αρχήν
συμφωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να εξυπηρετούνται οι
ασφαλισμένοι ανά την επικράτεια, όπως γίνεται στην Αττική από ετών και τη
Θεσσαλονίκη από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Οδοντιατρικού
Κέντρου η οποία ξεκίνησε. Ήδη δόθηκε πιλοτικά η δυνατότητα στους οδοντιάτρους του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να εκτελούν ορισμένες απλές οδοντιατρικές εργασίες, χρεώνοντας αυστηρά με
το τιμολόγιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Στόχος αυτής της πιλοτικής διαδικασίας είναι να
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αποσυμφορηθούν τα ραντεβού του Οδοντιατρικού Κέντρου, χωρίς επιβάρυνση των
ασφαλισμένων και χωρίς πρόσθετο κόστος για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Τέλος, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον ζήλο που επέδειξε η πλειονότητα των
εργαζομένων του Ταμείου Υγείας για την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με την πολιτική που ακολούθησε έχει σαφώς αποτρέψει την ένταξή
του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συνεπικουρούμενο σαφώς από το νομικό καθεστώς από το οποίο
διέπεται. Είναι όμως απαραίτητο να συνεχιστεί αυτή η πολιτική ώστε όχι μόνο να
παραμείνει εύρωστο αλλά να μετεξελιχθεί σε ένα πρότυπο Ταμείο Υγείας, το οποίο θα
συνεχίσει να παρέχει σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Για τη διαχειριστική περίοδο από 1/1 έως 31/12/2013, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρουσίασε
πλεόνασμα 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση του εκτάκτου κόστους της
εθελουσίας εξόδου στην οποία προέβη το Ταμείο Υγείας, ήτοι 2,9 εκατομμύρια ευρώ.
Επίσης υπήρξε μείωση των δαπανών περίθαλψης κατά 2,9 εκατομμύρια ευρώ,
κυρίως εκείνης της φαρμακευτικής, καθώς και μείωση των υπολοίπων δαπανών κατά 1,1
εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται η συσσωρευμένη και μη
λογιστικοποιημένη ενδεχόμενη υποχρέωση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προς τα καταστήματα της
Ε.Τ.Ε. η οποία υπολογίζεται σε ύψος περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ και που δεν έχει
εισέτι εκκαθαριστεί ώστε να προκύψει το τελικό της ύψος και συνεπώς η πραγματική
υποχρέωση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Να σημειωθεί ότι η μείωση την οποία υπέστη το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στα έσοδά του από τις
εισφορές των εν ενεργεία υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε. καθώς και τις αναλογούσες σε αυτούς
συνεισφορές της Τράπεζας, εξ αιτίας της μείωσης των αποδοχών τους βάσει της Σ.Σ.Ε.,
ανερχόμενη στο ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, καλύφθηκε από την Ε.Τ.Ε. επίσης
βάσει της Σ.Σ.Ε.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
Η Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» η οποία αποτελείται από συγκρότημα τριών
κτηρίων επί της οδού Θερειανού στο Πεδίον του Άρεως, αποτελεί σήμερα τον καθρέφτη
του ΤΥΠΕΤ. Πρόκειται για έναν πρότυπο χώρο υγειονομικών υπηρεσιών που στοχεύει
στη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας με γνώμονα τη φροντίδα
στον άνθρωπο. Το αναβαθμισμένο συγκρότημα του «Υγείας Μέλαθρον» είναι
δυναμικότητας 86 κλινών και στελεχώνεται από 62 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 102
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, 36 διοικητικούς υπαλλήλους και 47 υπαλλήλους άλλων
ειδικοτήτων (διαιτολόγοι, χημικοί, παρασκευαστές, φυσικοθεραπευτές, φαρμακοποιοί,
χειριστές ακτινολογικού, μάγειρες, προσωπικό διατροφικής μέριμνας, καθαρίστριες,
τηλεφωνητές, κλπ), οι οποίοι εποπτεύονται από τον Γενικό Διευθυντή, την
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Αποτελεί δε την αρχή της προσπάθειας που καταβάλλει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στοχεύοντας στην
πρόσβαση των ασφαλισμένων μελών του σε σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθμισμένες
υπηρεσίες υγείας, καθώς και στη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών Υγείας
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σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο στην υπηρεσία των Αυτοδιαχειριζόμενων
Ταμείων Υγείας των Τραπεζών αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στο ισόγειο του κτηρίου επί της Θερειανού 4, λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π) όλο το 24ωρο και Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων που
περιλαμβάνει: τμήμα υπερήχων, αξονικό τομογράφο, ψηφιακό μαστογράφο και τμήμα
αποτύπωσης ακτινογραφιών. Στον 3ο όροφο του ιδίου κτηρίου λειτουργούν 3
χειρουργικές αίθουσες, Μ.Α.Φ. 4 κλινών και αίθουσα μικροεπεμβάσεων (σηπτικό).
Επίσης, στο κτήριο επί της Θερειανού 6, λειτουργεί σύγχρονο μικροβιολογικό,
αιματολογικό και βιοχημικό εργαστήριο σε δύο ανεξάρτητους ορόφους με
εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογία και μηχανοργάνωση, καλύπτοντας 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 εργαστηρίου εξασφαλίζουν στο μέγιστο την
έγκυρη διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών. Δεν είναι τυχαίο ότι σε έλεγχο του
Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης ποιότητας (Ε.Σ.Ε.Α.Π.) στον οποίο συμμετείχαν 350
εργαστήρια από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του
Ταμείου Υγείας κατατάσσεται μεταξύ των δέκα (10) πρώτων για δεύτερη συνεχή χρονιά..
Το 2013 νοσηλεύτηκαν στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον» 5.538 ασφαλισμένα μέλη
του Ταμείου Υγείας σε 17.581 ημέρες νοσηλείας (μέση διάρκεια νοσηλείας 3,17 ημέρες),
ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 νοσηλεύτηκαν 4.787 ασθενείς σε 17.714 ημέρες
νοσηλείας (μέση διάρκεια νοσηλείας 3,70 ημέρες). Από τους νοσηλευθέντες, οι 3.729
αντιμετώπιζαν διάφορα παθολογικά νοσήματα, ενώ 1.809 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν
χειρουργικά. Σημειώνεται επίσης ότι νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία του εξωτερικού 38
ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας, ενώ νοσηλεύτηκαν σε διάφορα νοσοκομεία και
κλινικές της χώρας 7.625 ασφαλισμένα μέλη μας σε 16.573 ημέρες νοσηλείας (μέση
διάρκεια νοσηλείας 2,17 ημέρες).
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ «Υ.Μ.»
ΕΤΟΣ
2011
2012
2013

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

4.125
4.787
5.538

15.878
17.714
17.581

3,85 ΗΜΕΡΕΣ
3,70 ΗΜΕΡΕΣ
3,17 ΗΜΕΡΕΣ

Στα εξωτερικά ιατρεία και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του
«Υ.Μ.» εξετάστηκαν 77.063 ασθενείς, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των
ασφαλισμένων μελών τα οποία κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ταμείου Υγείας
αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο. Είναι πλέον φανερό ότι τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
εμπιστεύονται τόσο το ιατρικό, όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής «Υγείας
Μέλαθρον» όπως δείχνουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Το 2013 επισκέφθηκαν τα
εργαστήρια της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» 35.033 ασφαλισμένα μέλη. Συγκεκριμένα το
Μικροβιολογικό επισκέφθηκαν 23.150 σε 47.021 περιστατικά, το Κυτταρολογικό 4.612
μέλη σε 5.056 περιστατικά, το Ακτινολογικό 7.070 σε 9.249 περιστατικά και το
Φυσικοθεραπευτήριο 201 μέλη σε 221 περιστατικά.

2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο τα ιατρεία των 1ου και
6ου ορόφου του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά ιατρεία
του Πειραιά, της Διεύθυνσης Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Ειδικών Λειτουργιών, των
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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
101.839 ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας.
Πραγματοποιήθηκαν 50.169 επισκέψεις ασφαλισμένων σε παθολογικά ιατρεία, 6.472 σε
δερματολογικά, 3.764 σε ιατρεία ΩΡΛ, 8.197 σε οφθαλμολογικά ιατρεία, 3.417 σε
καρδιολογικά, 6.337 σε ορθοπεδικά, 2.309 σε γαστρεντερολογικά, 1.422 σε
αλλεργιολογικά, 1.920 σε γυναικολογικά (πραγματοποιήθηκαν 563 λήψεις TEST PAP),
2.252 σε διαιτολογικά, 300 σε παιδιατρικά, 2.663 σε ψυχιατρικά, 1.179 σε
πνευμονολογικά και 2.720 σε ενδοκρινολογικά ιατρεία. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 1.181
συνεδρίες συμβουλευτικής σε ασφαλισμένα μέλη από τις ψυχολόγους του Ταμείου
Υγείας, ενώ έγιναν ενέσεις και εμβολιασμοί σε 1.746 ασφαλισμένα μέλη του ΤΥΠΕΤ.
Αντίστοιχα, στο πολυϊατρείο της Πάτρας 5.791 ασφαλισμένα μέλη επισκέφθηκαν ιατρούς
όλων των ειδικοτήτων. Η μεγάλη συμμετοχή στα εξωτερικά ιατρεία πιστοποιεί την
εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας του Ταμείου Υγείας, το οποίο συνεχίζει σταδιακά την ανανέωση του
επιστημονικού του προσωπικού.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

77.986 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
18.062 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
5.791 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
101.839 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Στο Μικροβιολογικό Τμήμα του Ταμείου Υγείας, το οποίο αποτελεί την κύρια
επιλογή των ασφαλισμένων μελών χάρη στην επιστημονική του αξιοπιστία, εκτελείται
πλήρης αιματολογικός, βιοχημικός, ιολογικός και ρευματολογικός έλεγχος καθώς και
καλλιέργειες με αντιβιογράμματα (ούρων, κοπράνων και λοιπών εκκριμάτων), με τη
χρήση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού.
Συγκεκριμένα, το 2013 προσήλθαν στον σταθμό αιμοληψιών επί της οδού Σοφοκλέους 15
(2ος όροφος) 14.080 ασφαλισμένοι και στα περιφερειακά ιατρεία 4.763 ασφαλισμένοι,
ενώ πραγματοποιήθηκαν και 2.148 κατ’ οίκον αιμοληψίες.
Το 2013, επισκέφθηκαν το Ακτινολογικό Εργαστήριο επί της οδού Σοφοκλέους
15, 2.743 ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 5.969 εξετάσεις. Αντίστοιχα στο
Φυσικοθεραπευτήριο του κτηρίου της Σοφοκλέους, προσήλθαν 1.862 άτομα σε 15.956
επισκέψεις, ενώ φυσικοθεραπευτής του Ταμείου Υγείας επισκέφτηκε κατ’ οίκον 233
ασφαλισμένους σε 1.882 επισκέψεις.
Τέλος, το 2013 στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Υ.Σ.Θ.),
επισκέφθηκαν τους ιατρούς των ειδικοτήτων που το στελεχώνουν 24.535 ασφαλισμένα
μέλη. Αναλυτικότερα, σημειώθηκαν 9.105 επισκέψεις σε παθολόγο, 4.777 σε
καρδιολόγο, 2.125 σε ορθοπεδικό, 2.609 σε οφθαλμίατρο, 824 σε δερματολόγο, 443 σε
παιδίατρο, 933 σε ουρολόγο, 911 σε ενδοκρινολόγο, 328 σε πνευμονολόγο, 681 σε
ψυχίατρο, 959 σε γυναικολόγο και 840 σε ΩΡΛ. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν 624 triplex
καρδιάς, 1.042 ΗΚΓ, 450 test PAP, 953 υπερηχογραφήματα και 236 πράξεις
σπιρομέτρησης.
Στον σταθμό αιμοληψιών του Υ.Σ.Θ. προσήλθαν συνολικά 6.115 ασφαλισμένα
μέλη μας όπου πραγματοποιήθηκαν 92.593 εξετάσεις.
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3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Η Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης, η οποία συμπλήρωσε
ήδη 12 έτη λειτουργίας, στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Α. Βράιλα 4 στο Πεδίον
Άρεως 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 συνολικά 19 εδρών. Διαθέτει επίσης ένα ψηφιακό
πανοραμικό – κεφαλομετρικό και ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο υποστήριξης.
Το προσωπικό καλύπτει όλες τις οδοντιατρικές ειδικότητες και κλινικές εξειδικεύσεις.
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα το οδοντιατρικό προσωπικό, 59 άτομα - εκ των οποίων
τα 46 απασχολούνται στην Αθήνα και τα 13 στη Θεσσαλονίκη - είναι ενταγμένο στον
Οδοντιατρικό Τομέα ο οποίος έχει 4 κλινικές.
Το παραϊατρικό προσωπικό που αποτελείται από 32 άτομα, αποτελείται από
βοηθούς οδοντιάτρου, βοηθούς οδοντοτεχνίτη και τεχνολόγους – ακτινολογικού.
Παρουσίαση χρήσιμων στοιχείων από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οδοντιατρικής
Φροντίδας και Περίθαλψης:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

2013

2012

2011

65.748

61.686

58.743

58.932

53.805

199

153

2.507

104.784

99.917

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

465

2010

94.794

87.723

90.220

6.253

5.705

6.522

2009

Όπως προκύπτει από την οικονομική ενημέρωση του Λογιστηρίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι
δαπάνες της Διεύθυνσης Οδοντιατρικής Φροντίδας διαμορφώθηκαν ως εξής:
2013

2012

2011

2010

2009

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

€ 2.787.153,79

€ 2.577.522,86

€ 2.818.958,07

€2.863.242,96

€ 2.732.885,02

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€ 1.518.218,26

€ 1.521.630,65

€ 1.760.814,26

€1.735.034,87

€ 4.305.372,05

€ 4.099.153,51

€ 4.579.772,33

€4.598.277,83

€
1.917.`739,06
€ 4.338.706,07

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 1.000.757,36

€ 636.859,60

€ 801.647,11

€ 807.031,37

€ 671.524,40

€ 759.000,00

€ 180.605,16

€ 504.182,83

€ 428.445,43

€ 418.882,74

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

Η απόδοση των οδοντιατρείων του ΤΥΠΕΤ από τις παρασχεθείσες θεραπευτικές
αγωγές απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
2013

2012

2011

2010

2009

ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕT. Οδοντιατρικές
εργασίες τιμολογηθείσες σύμφωνα με
τον κανονισμό παροχών του ΤΥΠΕΤ

€ 1.024.061,88

€ 840.323,00

€ 857.363,40

€1.362.030,20

€1.745.741,00

ΕΣΟΔΑ Ο.Σ.Α. 2004. Οδοντιατρικές
εργασίες τιμολογηθείσες σύμφωνα με
τον τιμοκατάλογο του
ΟδοντιατρικούΣυλλόγου Αττικής

€ 2.725.754,20

€ 2.522.070,00

€ 2.344.345,00

€3.504.375,00

€4.449.055,00
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Ο.Σ.Α. του 2004
ΟΦΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΤΥΠΕΤ
(ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο.Σ.Α. 2004 –
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΕΤ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

€ 1.701.692,32

€ 1.681.747,00

2012

2011

1.486.981,60

2010

€2.142.344,80

€ 2.703.314,00

2009

2008

€ 2.577.522,86

€ 2.818.958,07

€2.863.242,96

€2.420.967,01

€2.051.633,85

ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕT από Οδοντιατρικές
εργασίες σύμφωνα με τον κανονισμό
παροχών του ΤΥΠΕΤ

€ 840.323,00

€ 857.363,40

€1.362.030,20

€1.745.741,00

€1.347.241,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 636.859,60

€ 801.647,11

€807.031,37

€671.524,40

€ 1.477.183,00

€ 1.659.010,51

€2.169.061,57

€2.417.265,40

ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕΤ

€1.347.241,00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
& ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Στα πλεονεκτήματα της λειτουργίας αναφέρεται η κάλυψη όλων των
ειδικοτήτων και κλινικών εξειδικεύσεων της σύγχρονης οδοντιατρικής φροντίδας, το
εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό, το πληροφοριακό σύστημα PRAXIS το οποίο
υποστηρίζει από το 2006 τη Διεύθυνση, καθώς και το πληροφοριακό σύστημα S.A.P. για
τη διοικητική-διαχειριστική υποστήριξη.
Στα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες αναφέρεται η έλλειψη χώρου στάθμευσης
για επίσκεψη στο οδοντιατρικό Κέντρο, η δυσκολία προσπέλασης σε άτομα με ειδικές
ανάγκες, η προβληματική επικοινωνία της Κεντρικής μονάδας με τις Περιφερειακές,
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, την αναβάθμιση των Περιφερειακών Οδοντιατρείων, τη διεύρυνση της
πελατειακής βάσης, την ανάπτυξη Τμήματος Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και
Τμήματος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο «Υγείας Μέλαθρον».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΜΕΡΙΜΝΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Η κατασκηνωτική χρονιά 2013 ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα και για τις τρεις κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας στον Διόνυσο Αττικής,
τη Σάνη Χαλκιδικής και τη Λούτσα Πρεβέζης. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την
ομαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων δεν είναι άλλος από την εμπειρία των στελεχών
και των εργαζομένων του Ταμείου Υγείας που ασχολούνται με το αντικείμενο για πάρα
πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Και
τη φετινή κατασκηνωτική χρονιά λειτούργησαν 2 κατασκηνωτικές περίοδοι των 22
ημερών σε όλες τις κατασκηνώσεις, όπου φιλοξενήθηκαν παιδιά από την οικογένεια της
Εθνικής Τράπεζας, παιδιά άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και παιδιά από χώρες του
εξωτερικού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων των ανταλλαγών. Ακόμη φιλοξενήθηκαν
παιδιά από την Μεγάλη του Γένους Σχολή και τα Σκόπια με χορηγία της Εθνικής
Τράπεζας, όπως και παιδιά άπορα και ορφανά από τις περιφέρειες που εδρεύουν οι τρεις
κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας. Οι εγκαταστάσεις συντηρήθηκαν σωστά από
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εξειδικευμένα συνεργεία, με το μικρότερο δυνατό κόστος, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν
άνετα και ευχάριστα οι μικροί μας φίλοι. Οι εύστοχες εισηγήσεις των στελεχών
κατασκηνώσεων και η ευελιξία της Διοίκησης του Ταμείου Υγείας στην υλοποίησή τους
ήταν τα βασικά στοιχεία που βελτίωσαν τόσο τα κατασκηνωτικά προγράμματα, όσο και
τη διαμονή των κατασκηνωτών στον Διόνυσο, τη Χαλκιδική και τη Λούτσα Πρεβέζης, με
αποτέλεσμα το σύνολο των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών να αποχωρήσει με τις
καλύτερες αναμνήσεις!
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (ΤΡΙΕΤΙΑ 2011 – 2013)
2011
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛΟΞ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
ΤΡΙΤΟΙ (ΙΔΙΩΤΕΣ)

Μεμονωμένα
η

ΕΤΕ 2 συμμετοχή
ΤΥΠΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ:

2012
1.597
423
196
38
182
179
3
34

2.470

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛΟΞ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
ΤΡΙΤΟΙ (ΙΔΙΩΤΕΣ)

Μεμονωμένα
η

ΕΤΕ 2 συμμετοχή
ΤΥΠΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ:

2013
1.382
588
150
31
210
210
0
42

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛΟΞ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
ΤΡΙΤΟΙ (ΙΔΙΩΤΕΣ)

Μεμονωμένα
η

ΕΤΕ 2 συμμετοχή
ΤΥΠΕΤ

1.393
563
156
52
226
226
0
58

2.403 ΣΥΝΟΛΟ:

2.448

Στα θετικά της φετινής κατασκηνωτικής περιόδου πρέπει να αναφερθεί η
πληρότητα της 2ης περιόδου στον Διόνυσο και τη Λούτσα Πρεβέζης, ενώ θα πρέπει να
καταβληθεί προσπάθεια για μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών στην 1η περίοδο Λούτσας.
Λειτούργησε επίσης με επιτυχία το Μικτό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Παιδιών με
Αναπηρία τη 2η περίοδο στον Διόνυσο με τη συμμετοχή 30 ατόμων, όπως και τα
προγράμματα ανταλλαγών με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Κύπρος και το
Μαρόκο, όπου φιλοξενήθηκαν νέοι και νέες στον Διόνυσο και τη Χαλκιδική.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΕΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
2009
6.456
1.564
24,22%
2010
5.611
1.569
27,96%
2011
5.202
1.564
30,07%
2012
4.818
1.318
27,36%
2013
4.377
1.393
31,83%
Στα αρνητικά της φετινής περιόδου συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά να
αναφέρεται το μικρό ποσοστό συμμετοχής παιδιών από τον χώρο της Εθνικής Τράπεζας
(31,83%), αφού παρ όλες τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας (έντυπα,
περιοδικό, ανακοινώσεις) το ποσοστό παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν εφέτος ήταν κατά γενική ομολογία πολύ
καλά. Η επιλογή έγινε βάσει των αξιολογικών προηγούμενων χρόνων, ενώ δόθηκε η
ευκαιρία σε περιορισμένο αριθμό στελεχών με όχι καλό προηγούμενο αξιολογικό, να
δοκιμαστούν για μία ακόμη φορά. Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν στο
σύνολό τους σεβασμό και αφοσίωση στο δύσκολο πραγματικά έργο τους.
Σκοπός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι να διατηρήσει τις τρεις κατασκηνώσεις του
αυξάνοντας παράλληλα τις παροχές στους συμμετέχοντες κατασκηνωτές. Το Ταμείο
Υγείας καλεί τα ασφαλισμένα μέλη του που έχουν μικρά παιδιά και δικαιούνται
κατασκηνωτικού επιδόματος, να στέλνουν τα παιδιά τους στους πανέμορφους χώρους
του Διονύσου, της Χαλκιδικής και της Λούτσας Πρεβέζης. Εκεί που θα αυτονομηθούν, θα
κάνουν φίλους και θα εκπαιδευτούν στην ομαδική ζωή! Γιατί στις κατασκηνώσεις του
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Ταμείου Υγείας ακόμη και τα πιο ντροπαλά παιδιά καταφέρνουν να κάνουν γνωριμίες και
φίλους μέσα σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΛΟΥΤΣΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

671

184

113

2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

542

244

288

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

112

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:

968
229

1.303
112

65
1.325

65

493

401

229

2.448

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Ο επιτυχημένος θεσμός των Ανταλλαγών συνεχίστηκε και εφέτος για 29η
συνεχόμενη χρονιά τόσο σε επίπεδο νέων, όσο και ενηλίκων. Είναι γεγονός ότι πλέον
έχουμε την εμπειρία προκειμένου να διοργανώσουμε ποιοτικά προγράμματα αποστολής,
αλλά και φιλοξενίας γκρουπ. Οι Ανταλλαγές στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προσφέρουν μοναδικές
εμπειρίες, αφού οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν απλά μία χώρα, αλλά την κουλτούρα
της, την πολιτιστική και ιστορική της παράδοση, τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής
τους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΥΚ (ΚΥΠΡΟΣ)

01 – 10/05/2013

20

200

SECRETARIAT D’ ETAT

01 – 10/09/2013

37

370

57

570

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

Σε επίπεδο ενηλίκων δόθηκε για μία ακόμη χρονιά η ευκαιρία σε οικογένειες
ασφαλισμένων μελών να επισκεφθούν το μαγευτικό Μαρόκο. Οι πόλεις Καζαμπλάνκα,
Μαρακές, Φεζ, αλλά και η πρωτεύουσα Ραμπάτ αμέσως βάζουν τον ταξιδιώτη στο κλίμα
αυτής της μοναδικής χώρας στα δυτικά της Σαχάρας, με παράλια σε Μεσόγειο και
Ατλαντικό.
Επίσης, την περίοδο του Πάσχα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πραγματοποίησε εκδρομή στην
Κύπρο. Οι συνάδελφοι που ταξίδεψαν στο φιλόξενο ιστορικό νησί της Μεσογείου, είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν την Πάφο, τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, να γνωρίσουν
τουριστικές περιοχές, όπως προϊστορικούς συνοικισμούς, αρχαίους ελληνικούς ναούς,
θέατρα και επαύλεις της ρωμαϊκής εποχής, βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια,
κάστρα σταυροφόρων και τόσα άλλα. Πάνω από όλα πέρασαν τις Άγιες Ημέρες του
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Πάσχα με τρόπο μοναδικό, παραδοσιακό, που μόνο οι Κύπριοι ξέρουν να προσφέρουν
στον επισκέπτη!

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ

04.07 – 13/07/13

ΕΤΥΚ

12

1

130 (13Χ10)

ΓΑΛΛΙΑ

11/07 – 24/07/13

MAIRE de
LANESTER

25

3

392 (28Χ14)

37

4

522

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα παιδιά, ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας, επισκέφθηκαν τη Γαλλία (1
γκρουπ 25 παιδιών στο Lanester) και την Κύπρο (1 γκρουπ 12 παιδιών στον Πρωταρά). Η
φιλοξενία τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένα κέντρα των περιοχών και περιελάμβανε
εκτός από αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εκδρομές και επισκέψεις σε
Μουσεία και αξιοθέατα των περιοχών. Είναι οπωσδήποτε σημαντική η εμπειρία για
εφήβους 15 και 16 ετών να γνωρίσουν μια ξένη χώρα και να συναναστραφούν με νέους
άλλων χωρών της ηλικίας τους, ανταλλάσοντας απόψεις και δημιουργώντας φιλίες για
πολλά χρόνια…
Σε αντιστάθμισμα των αποστολών μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο εξωτερικό, το
Ταμείο Υγείας φιλοξένησε στις κατασκηνώσεις Διονύσου και Χαλκιδικής νέους και νέες
από το Μαρόκο, τη Γαλλία, την Κύπρο και τη Γερμανία.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΧΩΡΑ
ΓΑΛΛΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

MAIRE de
LANESTER
DEUTCHE
SCHREBERJUGEN
SECRETARIAT
D’ ETAT
SECRETARIAT
D’ ETAT
ΕΤΥΚ

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΥΚ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΑΡΟΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΝΕΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

24

3

405 (27Χ15)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

15

1

240 (16Χ15)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

28

2

450 (30Χ15)

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

22

2

360 (24Χ15)

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

21

-

252 (21Χ12)

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

46

-

552 (46Χ12)

156

8

2.259
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Σημειώνεται ότι η ισοσκέλιση των διανυκτερεύσεων που προκύπτουν από την
φιλοξενία των γκρουπ κατασκηνωτών από το Μαρόκο γίνεται με την αποστολή γκρουπ
ενηλίκων σε αναλογία 2 παιδιά προς 1 ενήλικα.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΡΑΨΑΝΗ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για μία ακόμη χρονιά πραγματοποίησε το πρόγραμμα
οικογενειακών διακοπών στους χώρους των κατασκηνώσεων Λούτσας και Χαλκιδικής,
καθώς και στο θέρετρο Ραψάνης. Για ένα επταήμερο, τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου
Υγείας που επιλέχθηκαν, είχαν τη δυνατότητα να περάσουν με τις οικογένειές τους
ήρεμες, ευχάριστες και οικονομικές διακοπές μέσα στο όμορφο, ειδυλλιακό περιβάλλον
των κατασκηνώσεων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Πρόκειται για πραγματικά οικογενειακές διακοπές,
αφού νιώθει κανείς ότι είναι φιλοξενούμενος στο σπίτι του!
Από τα στοιχεία των οικογενειακών διακοπών της φετινής χρονιάς, παρατηρούμε
ότι στα προγράμματα συμμετείχαν λιγότερα άτομα από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό
πιστεύουμε ότι οφείλεται στην οικονομική κρίση, γεγονός που δυσκολεύει τους
συναδέλφους να μετακινούνται διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, καθώς τα κόστη
καυσίμων και διοδίων είναι απαγορευτικά. Η Ραψάνη, δυστυχώς υπολειτούργησε (μόνο 1
επταήμερο), αποτέλεσμα της απαξίωσης του κτηρίου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2013
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10/08 – 17/08
17/08 – 24/08
24/08 – 31/08
31/08 – 07/09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ


ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
117
117
101
64
399

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10/08 – 17/08
17/08 – 24/08
24/08 – 31/08
31/08 – 07/09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
84
102
98
49
333

Το θέρετρο Ραψάνης λειτούργησε 1 επταήμερο (03/08 – 10/08) με αριθμό
συμμετεχόντων 40 άτομα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (5ΕΤΙΑΣ 2009 – 2013)
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΡΑΨΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

2009

2010

2011

2012

2013

ΣΥΝΟΛΟ

270

304

119

51

40

784

484

570

578

420

399

2.451
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ΛΟΥΤΣΑ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

701

497

705

496

333

2.732

1.455

1.371

1.402

967

772

5.967

4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Οι εθελοντικές αιμοδοσίες πραγματοποιήθηκαν και εφέτος (2013) 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 16 αιμοδοσίες σε
συνεργασία με το Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας και με το Νοσοκομείο “ΕΛΠΙΣ”
(συγκεντρώθηκαν συνολικά 633 φιάλες αίματος). Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν
2 αιμοδοσίες σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (συγκεντρώθηκαν 268
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 και πάλι τη δυνατότητα στα ασφαλισμένα μέλη να εξασφαλίσουν τη
φοίτηση των παιδιών τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Συνολικά υπεγράφησαν
συμβάσεις για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013 με 96 σταθμούς στην Αθήνα και την
Περιφέρεια, εξυπηρετώντας 1.117 νήπια και βρέφη ασφαλισμένων μελών μας, ενώ
χορηγήθηκε επίδομα οικιακής βοηθού για 105 παιδιά σε Αθήνα και Περιφέρεια.
Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκαν 30 ασφαλισμένοι, οι οποίοι
υποστηρίζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Ταμείου Υγείας. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν 694 συνεδρίες σε 51 ασφαλισμένους από τον φυσιοθεραπευτή του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ενώ η οικογενειακή βοηθός πραγματοποίησε 593 επισκέψεις σε 18
ασφαλισμένους. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν από την κοινωνική λειτουργό του Ταμείου
Υγείας 52 επισκέψεις (κατ’ οίκον ή στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον») σε 24
ασφαλισμένους.
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ΔΡΑΣΕΙΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
13.2 (αρ. 76), 17.5 (αρ. 77), 4.7 (αρ. 78), 14.10 (αρ.79), 19.11 (αρ. 80)
Συνεδριάσεις Προεδρείου ΑΙΜ
21.1 (Βρυξέλλες), 25-26.3 (Ζέιστ Ολλανδίας)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
 Συμμετοχή σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα
του Ευρωβουλευτή κ.Marc Tarabella.
 Δελτίο Τύπου Διακήρυξης ΑΙΜ για τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας (Ιανουάριος).
 Αποστολή ευχαριστήριων επιστολών προς τον Διοικητή και τον Δ/νοντα Σύμβουλο
της ΕΤΕ, για προσφορά Η/Υ για την εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο
Πολυιατρείο Πάτρας (Ιανουάριος).Η Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων
Υγείας ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite), πολύτιμος αρωγός των
ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, εκδίδει Διεθνές Ψήφισμα,
εγκεκριμένο παμψηφεί από τις 48 οργανώσεις-μέλη των 27 κρατών που
εκπροσωπεί. Με την κίνηση αυτή, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς τον
Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και τους λοιπούς πολιτικούς και θεσμικούς φορείς
της Ελλάδας, καλώντας τους να προστατεύσουν τα Ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα
Ταμεία Υγείας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.- Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. –Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), πλήρη
μέλη της Ομοσπονδίας Ο.Α.Τ.Υ.Ε, προκειμένου να διασφαλισθεί και να
περιφρουρηθεί η επιβίωση τους (Ιανουάριος).

Δημοσιοποίηση επιστολής της Διοίκησης Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τον Επίτροπο της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, κ. Michel Barnier, σχετικά με την τρέχουσα
δυσμενή κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, εξαιτίας
της κρίσης. (Φεβρουάριος).

Ομοσπονδιακή παραγγελία και προμήθεια Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης
Ασθενείας, για τις ανάγκες των Ταμείων-μελών (Φεβρουάριος).

Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας επί διευκρίνησης προμήθειας Φαρμάκων Υψηλού
Κόστους (ΦΥΚ) για τις ανάγκες των ασφαλισμένων των Ταμείων-μελών.

Συμμετοχή αντιπροσωπείας σε Επίσκεψη Εργασίας σε Μονάδα Τηλεϊατρικής στη
Βαρκελώνη (Μάρτιος).

Επιστολή Διοίκησης προς τον Υπουργό Εργασίας για παραίνεση προς την Κομισιόν
διοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωνική Οικονομία, στο πλαίσιο
ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Μάρτιος).

Αποστολή αιτήματος Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας, για
ανάκληση τροπολογίας που κατατέθηκε για κλείσιμο του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Μάιος).

Συμμετοχή αντιπροσωπείας στις εργασίες της 31ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της ΑΙΜ στη Γάνδη (Ιούνιος).

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προέδρου Δ.Σ.
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κ. Πάνου Σόμπολου, ως νέου Προέδρου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (Ιούλιος).

Επίσκεψη διαπραγμάτευσης του Προεδρείου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. επί υπογραφής
συμβάσεως με τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης ‘ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ’ (Ιούλιος).

Συμμετοχή αντιπροσωπείας στο Διεθνές Συνέδριο της ΑΙΜ με τίτλο «Η εξέλιξη των
Συστημάτων Υγείας απέναντι στις προκλήσεις της Μακροχρόνιας Φροντίδας
Υγείας» και δημοσιοποίηση έκδοσης σχετικής Διακήρυξης (Σεπτέμβριος).

Ομοσπονδιακή παραγγελία και προμήθεια του εποχικού αντιγριπικού εμβολίου,
σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων των Ταμείων-μελών (Σεπτέμβριος).
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Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου από την Εξελεγκτική Επιτροπή (Σεπτέμβριος –
Οκτώβριος).
Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Ταμείων-μελών
της Ο.Α.Τ.Υ.Ε, απολογισμών διετίας 2011 – 2012 (Νοέμβριος).
Συμμετοχή αντιπροσωπείας στις διεθνείς εργασίες της ΑΙΜ στο Αμβούργο
(συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, με εκλογή νέας Αντιπροέδρου για τις
Ευρωπαϊκές χώρες με μέλη λιγότερα των 10 εκ. από την Ομοσπονδία της
Πορτογαλίας, καθώς και συναντήσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και
της Ομάδας Ενάντια στην Απάτη στον Τομέα Υγείας) (Δεκέμβριος).
Ενεργοποίηση διαταμειακής Επιτροπής Προμηθειών για τα ιατρικά αναλώσιμα
(Δεκέμβριος).
Παραινέσεις προς το Υπουργείο Υγείας για δυνατότητα ίδρυσης Φαρμακείου
διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κινδύνου (ΦΥΚ) (Δεκέμβριος).








ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ


Ο αριθμός των επισκέψεων στις παρεχόμενες ιατρικές ειδικότητες ανήλθε στις
8.476.



Κατά τη διάρκεια του έτους διεξήχθησαν 2 αιμοδοσίες, η 57η (22, 23 & 24/01), κατά
την οποία προσήλθαν 85 εθελοντές αιμοδότες και η 58η (18, 19 & 20/06), κατά την
οποία προσήλθαν 116 εθελοντές αιμοδότες.



Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής ενάντια στον καρκίνο
του μαστού (1, 2 & 3/04), κατά το οποίο εξετάσθηκαν 82 ασφαλισμένες από τον
Μαστολόγο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., κ. Δ. Κορωνάρχη.



Διενεργήθηκε τέλος, ο καθιερωμένος εποχικός αντιγριπικός εμβολιασμός σε 75
ασφαλισμένους (Οκτώβριος & Νοέμβριος).
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