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       ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
             ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                          

    Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014 
  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ν ο  4 1 
 
Αγαπητοί ασφαλισμένοι, 
 
 Η μεταφορά των συνδικαλιστικών διαφορών από τους Συλλόγους προς το Ταμείο 
Υγείας, φοβούμεθα ότι αν συνεχισθεί, θα έχει δυσάρεστα αποτελέσματα για τους 
θεσμούς, ιδίως όταν αυτές, διέπονται από ανευθυνότητα, άγνοια, ψεύδη και 
συκοφαντίες. 

 
Συνάδελφοι, το ΔΣ του Ταμείου Υγείας, αντιπαρερχόμενο τα παραπάνω, συνεχίζει 

με γρήγορους ρυθμούς την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εργαστηρίων 
στα ιατρεία. 

Ολοκληρώνεται η υποδομή για τους υπερήχους με την ανακαίνιση των χώρων, 
από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ΤτΕ, με δημιουργία δύο 
νέων χώρων για τους υπερήχους που ενισχύονται με έναν νέας τεχνολογίας, σε 
αντικατάσταση του παλαιού τύπου. 

Επίσης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή 
Προμηθειών, ώστε να επιλεγεί από το ΔΣ, ο ψηφιακός ορθοπαντομογράφος. Έχουν 
ολοκληρωθεί η αδειοδότηση από την Περιφέρεια και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας καθώς και η υποδομή. Η απόσβεση του μηχανήματος υπολογίζεται να γίνει σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξοικονόμηση πόρων και η διευκόλυνση των 
ασφαλισμένων είναι ιδιαίτερα επωφελής για το Ταμείο και την ΤτΕ. 
 Η αύξηση του αριθμού των συνεργατών ιατρών με νέες συνεργασίες και ειδικότητες, 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, βρίσκονται στο στάδιο της προεπιλογής στην αρμόδια 
Επιστημονική Επιτροπή και αυτή του ΔΣ. Ο αριθμός των υποψηφίων είναι ανέλπιστα 
μεγάλος. 

 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης από τη δικαστική αρχή, της τροποποίησης 
του Καταστατικού και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. 

 Εκκρεμεί η τροποποίηση – εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση των Κανονισμών του 
Ταμείου στην ορισθείσα Επιτροπή του ΔΣ. 

 Από το Δεκέμβριο 2013 έχει ζητηθεί από την ΤτΕ να εγκριθεί εγκατάσταση ιατρείου 
εντός του Υποκαταστήματος Πάτρας για οικονομία κλίμακας, μετά την αποχώρηση 
του ΤΥΠΑΤΕ από την ΟΑΤΥΕ. Η λειτουργία των Ιατρείων της ΟΑΤΥΕ στην Πάτρα δεν 
είναι πλέον οικονομικά συμφέρουσα. 
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 Προχωράει η επέκταση του συμφωνητικού μίσθωσης του πρώην ΠΚΘ και η έγκριση 
ανέγερσης πρόσθετου κτηρίου από τη μισθώτρια εταιρεία The Zoo Club, σε 25 
χρόνια, σύμφωνα με την πρότασή μας στη ΓΣ και το ΔΣ. 

 Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο ΠΚΑ για φθηνότερη και 
ποιοτικότερη θέρμανση των Μονάδων από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης της ΤτΕ, με δαπάνη του Ταμείου. 

 Ολοκληρώνεται η μεταφορά της βάσης δεδομένων της Μηχανογράφησης του 
Ταμείου στους servers της ΤτΕ για έλεγχο, ασφάλεια των δεδομένων με κάλυψη των 
αδειών χρήσης και σύνδεση πανελλαδικά του ΤΥ με το ίδιο σύστημα. 

 Έχουν υπογραφεί συμβάσεις συνεργασίας, τόσο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όσο 
και στην Περιφέρεια, με ιδιωτικά θεραπευτήρια, Διαγνωστικά Κέντρα και ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων, με τις συμφερότερες τιμές της αγοράς, προς όφελος των 
ασφαλισμένων και του Ταμείου Υγείας εν γένει. Παρακαλούμε να ενημερώνεσθε από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες και το σχετικό ιστότοπο του Ταμείου Υγείας 
(www.atpsyte.gr). 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΓΚΕΜΠΕΛΙΣΜΟΣ  Ή ΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΝΟΙΑ; 

 
Συνάδελφοι, 
Πρόσφατη ανακοίνωση παράταξης που έχει εκλεγμένο εκπρόσωπό της στο ΔΣ του 

Ταμείου Υγείας, βρίθει αναληθειών, κακόβουλων αναφορών και έχει τη "σφραγίδα" 
του συντάκτη, ο οποίος εμφανώς είναι άσχετος με το Ταμείο Υγείας, αφού 
κινδυνολογώντας θυσιάζει στο βωμό προσωπικών και μικροπαραταξιακών 
συμφερόντων, το αγαθό της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου μας. 

Ενώ στην αρχή η ανακοίνωση κάνει λόγο για σοβαρό θεσμό, στη συνέχεια τον 
ευτελίζει ψευδολογώντας και αναφερόμενη σε παρελθόντα χρόνο προσπαθεί να τον 
προσομοιώσει με το παρόν.   

Μιλάει για αυτούς «που αναρριχήθηκαν στα ανώτερα αξιώματα… με καμβά την 
κρίση» και σαφώς υπονοεί τον Πρόεδρο του Ταμείου Υγείας.  Εδώ πρέπει να θυμίσουμε 
ότι, αυτά που τότε τους «απαγόρευαν..,» όπως γράφει, μια Επιτροπή κάθαρσης, από 
τον αείμνηστο Βασίλη Παλιούρα, τον Δημήτρη Κυριαζόπουλο, τον Γιάννη Πετρούλια, 
την Αναστασία Βλάχου και τον Γιώργο Καρπέτα, ύψωσε το «ανάστημα» στο τότε Δ.Σ. 
του ΤΥ και αποκατέστησε με πλήρη διαφάνεια, δημοκρατικότητα και ελέγχους το 
κύρος του και ασφαλώς την οικονομική και ηθική τάξη. Πρέπει όμως να επισημανθεί 
ότι στη Γενική Συνέλευση τότε που συνεκλήθη για ενημέρωση των ασφαλισμένων και 
την έκπτωση του τότε επίορκου Προεδρείου, ο πρόεδρος της συγκεκριμένης παράταξης 
(ΠΑΣ), ανοιχτά είχε υποστηρίξει τους φερόμενους ως κατηγορούμενους και μετέπειτα 
καταδικασθέντες.  

Επειδή πρέπει να κρινόμαστε κάθε μέρα και επειδή μετά από 17 χρόνια, θα 
μπορούσε να έχουμε διολισθήσει σε τέτοιες πρακτικές, προκαλούμε οποιονδήποτε έχει 
να αναφέρει συγκεκριμένες πράξεις ή πρακτικές, που υπάρχει έστω και η παραμικρή 
υπόνοια αδιαφάνειας ή κακοδιαχείρισης. Διαφορετικά τα γενικόλογα και λαϊκίστικα 
συνδικαλιστικά τερτίπια, γκεμπελικής μεθόδου, δεν πρέπει να αγγίζουν το ΔΣ του 
Ταμείου. Τώρα μάλιστα που ήρθε η ώρα της εφετειακής δικαστικής απόφασης για το 
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σκάνδαλο και την επιστροφή των χρημάτων (2 εκ. ευρώ περίπου) στο Ταμείο, θέλει 
ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ίσως αυτό θα μπορούσε να υποψιάσει κάποιους ότι αποτελεί 
κίνητρο αποσταθεροποίησης του ΔΣ του Ταμείου. 

Αυτή η αναφορά, δεν αφορά μόνο την ανακοίνωση και το συντάκτη της, αλλά και 
τις υπόγειες κινήσεις που ενδημούν σε υψηλές θέσεις. Είναι εμφανές ότι ο συντάκτης 
της ανωτέρω ανακοίνωσης δεν είναι ο Διοικητικός Σύμβουλος του Ταμείου, αφού η 
άγνοια που αναδύεται  απ’ αυτήν είναι απαράδεκτη, όχι για παράταξη που ασχολείται 
με το Ταμείο Υγείας, αλλά ακόμα και για ασφαλισμένο! Παράδειγμα, γράφει : «Ζητάμε τον 

πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Τράπεζας». Έλεγχοι 
γίνονται (μετά το 1997) με συνεχή αιτήματά μας προς την ΤτΕ, από την Εσωτερική 
Επιθεώρηση, από διεθνείς εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών (KPMG – Grant Thornton) που 
ελέγχουν την ECB και την ΤτΕ, από την Επιθεώρηση Διαχειρίσεων, από ημερήσιο 
τακτικό έλεγχο από Εντ. Τμηματάρχη της ΤτΕ (έως 2/2014), από μόνιμο ελεγκτή 
υπάλληλο του Τ.Υ. καθώς γίνονται και πρωτογενείς έλεγχοι από τις Υπηρεσίες του Τ.Υ.  

Γράφει : «όπως σας είναι γνωστό οι εκπρόσωποι της ΠΑΣ/ΣΥΜΒΟΛΗ… ουδέποτε δεχθήκαμε 

οποιεσδήποτε αμοιβές για την παρουσία και την προσφορά μας.» 
Ψεύδεστε! Η παράταξή σας εισπράττει κανονικότατα με υπογραφή του 

εκάστοτε Διοικητικού σας Συμβούλου το ποσό των 22,01 € ανά συμμετοχή στο ΔΣ, 
ποσό που είναι το ίδιο από το 1995 και απλά επεκτάθηκε το 1999 και στους μη 
αποσπασμένους Διοικητικούς Συμβούλους.  

Γράφει : «…πληροφορηθήκαμε πως από την επιτροπή προσλήψεως ιατρικού προσωπικού, 

αποκλείστηκε ο εκπρόσωπος της Διοίκησης, καθιστώντας έτσι προβληματική την θεσμικά 
κατοχυρωμένη λειτουργία της…». 

Αγνοείτε ότι ο θεσμός της επίμαχης Επιτροπής, η οποία έχει υπογραφεί από το 
νυν Πρόεδρο αναφέρει ότι : η Επιτροπή εισηγείται στο ΔΣ για τη σκοπιμότητα… έχει 
δε…έκφραση γνώμης για τις διαδικασίες… των προσλήψεων… Ασφαλώς και 
σεβόμαστε τους θεσμούς στην πράξη και τη λογική που έγιναν, για το κοινό καλό, ΟΧΙ 
σαν υποτελείς του εκάστοτε "Συμβούλου" και μάλιστα όταν αυτή η Επιτροπή σκόπιμα 
δεν λειτουργεί ως τριμελής όπως συμφωνήθηκε! αλλά λειτουργεί ως "ενός ανδρός 
αρχή" με αναληθή πληροφόρηση προς τη Διοίκηση.  

Εξάλλου συνάδελφοι, οι διαχειριστικές, ηθικές και ποινικές ευθύνες ανήκουν εξ 
ολοκλήρου στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Τ.Υ. οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, έχουν 
δώσει δήγμα γραφής για την υπευθυνότητα, την συνεργασία και την υπεράσπιση του 
Ταμείου Υγείας, τόσο από την κακοδιαχείριση, όσο και από την μη υπαγωγή του αρχικά 
στο Ταμείο Τραπεζών και στη συνέχεια  στον ΕΟΠΥΥ. 

Γράφει : «…η δε νομική του μορφή δεν επελέγη τυχαία. …κάποιοι αυτό το ξεχνούν και 

θεωρούν το Ταμείο Υγείας και το χαρακτήρα του ως σωματειακής μορφής, όχι ως συμφωνημένο 
νομικό πλάσμα..» 

Άγνοια, ανοησία ή σκοπιμότητα; Το Ταμείο είναι σωματειακής μορφής με νόμο - 
ΒΔ/1920, που προσδιόριζε τον τρόπο ίδρυσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, ας 
διαβάσουν το Καταστατικό τουλάχιστον! Είναι δυνατόν να γράφονται τέτοιες και τόσο 
επικίνδυνες ανοησίες από συναδέλφους που υποτίθεται ότι ασχολούνται με το Τ.Υ.;  

Όσο για το «ταμπούρι» με την ορθή έννοια αποτελούσε βασικό στοιχείο του 
απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων, τουτέστιν, αν είναι για το καλό του Ταμείου σε 
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σχέση με εξωτερικές ή εσωτερικές απειλές, καλώς είναι «ταμπούρι» και είμαστε 
υπερήφανοι γι’ αυτό και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι. 

 Γράφει :  «…ογδοντάχρονης πορείας…». Το Ταμείο αισίως φέτος γιορτάζει τα 85 του 
χρόνια!!!       

Η δημοκρατική λειτουργία του ΔΣ και η διαφάνεια δεν έχει αμφισβητηθεί από 
κανένα Σύμβουλο τα τελευταία χρόνια! 

Η συνεργασία με τη Διοίκηση της Τράπεζας ήταν, είναι και θα είναι άριστη, πλην 
κάποιων προσώπων που "εργολαβικά" ανέλαβε να υπερασπίσει ο συντάκτης της 
απαράδεκτης ανακοίνωσης. 

 Έπρεπε να γνωρίζουν ότι η συμφωνία με τη Διοίκηση ισχύει για το Ταμείο 
Υγείας, εφόσον είναι στελεχωμένη όπως προβλέπεται και εφόσον υπηρετεί το κοινό 
συμφέρον του Ταμείου και της Τράπεζας και όχι μεμονωμένων προσώπων. 

Έχουν άγνοια των αποφάσεων που και οι ίδιοι ψήφισαν στο ΔΣ πριν 5 χρόνια και 
ομόφωνα εγκρίθηκε η καταβολή «300 € ως αμοιβή σε συνταξιούχους που 
απασχολούνται σε τακτική βάση σε θέση ευθύνης στο Τ.Υ. για όσο χρόνο 
απασχοληθούν» και 100 € ως οδοιπορικά. Μάλιστα η συγκεκριμένη απόφαση προήλθε 
μετά από παραίνεση του κ. Διοικητή σε συνάντησή του με το ΔΣ, ώστε έτσι να 
εδραιώνεται και η ευθύνη των πράξεών τους. 

Γράφει «…έκνομων και άπληστων πράξεων..». Αν διαβάσετε τα πρακτικά της Γενικής 
Συνέλευσης του 1997 για το σκάνδαλο, θα δείτε τη θέση του τότε επικεφαλής της 
παράταξης ΠΑΣ για τους επίορκους…, ΧΩΡΙΣ τέτοιους βαρείς χαρακτηρισμούς!  

 Δυστυχώς για τους συκοφάντες. Στο Ταμείο μας "επωάζουν" μόνο η διαφάνεια, η 
αλληλεγγύη, η ισότητα και η αγάπη για τους ασφαλισμένους. Ίσως κρίνουν εξ ιδίων τα 
αλλότρια. 
 Όντως οι σημερινές στιγμές αναζητούν "επιφανείς πράξεις". Κάντε το!! Αντί να 
προσπαθείτε να σπείρετε αμφιβολία στη νέα Διοίκηση, με αναληθείς αναφορές και 
κινδυνολογία, προσπαθήστε να είστε ενημερωμένοι για τα δρώμενα στο Ταμείο. 
 Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να απαντάμε σε παρατάξεις, όμως όταν ξεπερνούν τα 
όρια, οφείλουμε να ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας. 
 

 
Καλωσορίζουμε τη νέα Διοίκηση και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο 

έργο της. 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 

Για το ΔΣ του ΑΤΠΣΥΤΕ 
 
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  Γεώργιος Γιαμπουράς        Γεώργιος Καρπέτας 


