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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 

Σο τερατοφργθμα του ενόσ και μόνο άρκρου, με ιςχνι πλειοψθφία ςτθ Βουλι, 
ζγινε νόμοσ του ελλθνικοφ Κράτουσ. 

Η εφαρμογι είναι το επόμενο βιμα. Μια εφαρμογι που αλλάηει ριηικά τθν 
ελλθνικι οικογζνεια, τθν κοινωνία και το ελλθνικό γίγνεςκαι.  

Αναμφίβολα μζςα ςε αυτό τον ορυμαγδό των αναφορϊν και αλλαγϊν υπάρχουν 
και κζματα που ζπρεπε να ζχουν γίνει πριν χρόνια.  

Σο κακό όμωσ είναι ότι, και  αυτά τα κετικά ςθμεία, κα πνιγοφν ςτον ωκεανό 
των άδικων και καταχρθςτικϊν μζτρων που διαλφουν τον κοινωνικό ιςτό τθσ χϊρασ 
μασ. 

Αυτό που πρζπει να κάνουμε ςαν πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ είναι να μθ νιϊκουμε 
κοινωνικι «μιηζρια», ϊςτε να μθν μασ πάρουν τα μζτρα «από κάτω» και επιβαρφνουμε 
τθν υγεία μασ, πολλαπλαςιάηοντασ τα προβλιματά μασ.  

Πρζπει να προςπακιςουμε με πείςμα, δθμιουργϊντασ καινοφργια ιδανικά, για 
να αποδείξουμε ότι αξίηουμε μια  καλφτερθ μεταχείριςθ, γιατί μποροφμε ςαν άτομα 
και ςαν κοινωνία να διορκϊςουμε τα «κακϊσ κείμενα» και να βάλουμε τα ςτζρεα 
κεμζλια για τθν οικοδόμθςθ ενόσ αςφαλοφσ μζλλοντοσ για τα παιδιά μασ. 

Να ςυμμετζχουμε και να ςκεφτόμαςτε πριν από κάκε μασ ενζργεια ι κάκε μασ 
επιλογι, πιο είναι το κοινωνικό ςυμφζρον που είναι και ςυμφζρον των πολλϊν.  

Το Ταμείο Υγείασ μαηί με τα υπόλοιπα Αυτοδιαχειριηόμενα Ταμεία τθσ ΟΑΤΥΕ 
δεν ζχουν ενταχκεί ςτον ΕΟΠΥΥ και αυτό δεν οφείλεται ςτθ μεγαλοψυχία των 
νομοκετϊν προσ εμάσ, αλλά ςτισ ουςιαςτικζσ νομικζσ και οικονομικζσ διαφορζσ που 
υπάρχουν ςτο δικό μασ Ταμείο, από τα υπόλοιπα Ταμεία που εντάχκθκαν.  

Πρζπει όλοι να γνωρίηουμε ότι με τθν παρζμβαςι μασ ςτο Τπουργείο Τγείασ- επί 
υπουργίασ του κ. Λοβζρδου- κάναμε γνωςτζσ τισ κζςεισ μασ. Δεν ηθτιςαμε 
ελεθμοςφνθ, αλλά παρακζςαμε τα πραγματικά και τα νομικά επιχειριματα τθσ 
ανεξαρτθςίασ μασ, όπωσ : 

 Δεν ανικουμε ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ οφτε ςτθ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν 
Αςφαλίςεων και δεν επιβαρφναμε ποτζ τον Κρατικό Προχπολογιςμό. Όταν ςτο 
παρελκόν υπιρξε πρόβλθμα ελλείμματοσ, με αποφάςεισ τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ, αυξικθκαν τρεισ φορζσ τα τελευταία χρόνια, άμεςα ι ζμμεςα, οι 
ειςφορζσ των μελϊν μασ. 

 Οι ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων είναι υπερδιπλάςιεσ από τισ προβλεπόμενεσ 
από το νόμο, για αςφάλιςθ υγείασ, παρζχοντασ αντίςτοιχα υπθρεςίεσ υψθλοφ 



επιπζδου. Με τισ νόμιμεσ ειςφορζσ το Σαμείο κα ιταν ελλειμματικό και οι 
υπθρεςίεσ υποδεζςτερεσ. 

 Είμαςτε Αλλθλοβοθκθτικά Ταμεία ςωματειακοφ χαρακτιρα με το ΒΔ του 1920 
(πλθν ΕΔΟΕΑΠ). 

 Σα όποια αποκεματικά και περιουςιακά ςτοιχεία που διακζτουμε, δεν μποροφν 
να μεταφερκοφν ςε άλλο φορζα αςφάλιςθσ, παρά μόνο με αυτοδιάλυςθ από 
τθ Γενικι υνζλευςθ και μάλιςτα με ενιςχυμζνθ πλειοψθφία και ψθφοφορία. 

 Σο προςωπικό του Σαμείου μασ είναι υπάλλθλοι Ιδιωτικοφ Δικαίου και δεν είναι 
εφκολο να ενταχκοφν ςτο Δθμόςιο φορζα. 

 Τα Αυτοδιαχειριηόμενα Ταμεία Υγείασ αποτελοφν βαςικό πυλϊνα αςφάλιςθσ 
ςτα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Δεν ζχουμε νομοκετθμζνο κοινωνικό πόρο  
 Σα Δ των Σαμείων είναι αιρετά και όχι διοριςμζνα, εκλζγονται ανά διετία και 

απολογοφνται ςτθ Γενικι υνζλευςθ των μελϊν τουσ, με ετιςιο απολογιςμό και 
δεν αμείβονται πλζον του μιςκοφ τθσ εργαςίασ τουσ. 

 Το Ταμείο μασ είναι Νομικό Πρόςωπό Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα  και  ιδρφκθκε το 1929 !!! πολφ πριν τθ δθμιουργία τθσ επίςθμθσ 
κφριασ αςφάλιςθσ από το Ελλθνικό κράτοσ (ΙΚΑ 1937). 

 
Αυτά τα ουςιαςτικά ςθμεία ζπειςαν τον τότε υπουργό να μθν εντάξει τα 

Αυτοδιαχειριηόμενα Σαμεία ςτο ΣΑΤΣΕΚΩ και ςτθ ςυνζχεια ςτον ΕΟΠΤΤ, 
ςυνεπικουροφμενοσ ςτθν απόφαςθ αυτι, από τον τότε  Γεν. Γραμματζα του 
Τπουργείου Τγείασ, γνϊςτθ των κεμάτων των Σαμείων και τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

Σα παραπάνω τα παρακζτουμε επειδι γινόμαςτε ςτόχοσ κάποιων, ότι 
εξαιροφμαςτε του νόμου λόγω τθσ ςχζςθσ μασ με τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

 Καμία ςχζςθ !!! 
Οι λόγοι είναι πραγματικοί, όπωσ και οι φόβοι μασ, κι αυτό γιατί θ λογικι και το 

δίκιο δεν πρυτανεφουν πάντα, ιδίωσ αυτι τθ δφςκολθ περίοδο που διανφουμε. 
 
 
υνάδελφοι,  
 

Πολλζσ φορζσ ζχουν γίνει προςπάκειεσ για κατάργθςθ των Σαμείων και πάντα 
ςκοντάφτουν ςτα πραγματικά επιχειριματα, τθν τεκμθριωμζνθ κζςθ και τθ ςκεναρι 
αντίδραςθ των αςφαλιςμζνων του Σαμείου μασ. 

Επειδι ο εφθςυχαςμόσ και θ ευδαιμονία είναι κακοί ςφμβουλοι, όλοι οι 
φορείσ μαηί ενωμζνοι ςαν μια γροκιά, κα κρατιςουμε αυτό που δικαιωματικά μασ 
ανικει, ζχοντασ πάντα ωσ γνϊμονα, ότι θ υγεία και ο πόνοσ δεν ζχουν χρϊμα. Η 
διάφανθ και δθμοκρατικι διαχείριςθ του Σαμείου μασ, με ευρωπαϊκό προςανατολιςμό 
ςε ςχζςθ με τθν αλλθλοβοικεια και τθν αλλθλεγγφθ,  δε δίνει το δικαίωμα ςε κανζνα 
για παρζμβαςθ παρά μόνο από πολιτικι ςκοπιμότθτα. 

Είναι βζβαιο ότι οψζποτε κι αν χρειαςτεί όλοι μαηί, φορείσ και εργαηόμενοι, 
κα διεκδικιςουμε το δίκιο που μασ ανικει.   

 
Το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 


