
 

                               Ανακοίνωση  Νο 9                           Δεκ.2017 

            Ταμείο  Υγείας :`` Διεκδικήσεις`` που μόνο ζημιά προκαλούν 

                    Απαράδεκτη `` ειδησεολογία `` κυκλοφορεί στο χώρο  που εμπλέκει αδικαιολόγητα το Τ.Υγείας  

με την κυβερνητική   απόφαση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥ κ.λ.π.                                                                           

Διευκρινίζουμε :                                                                                                                                                             

Α.    To Ταμείο μας είναι φορέας αυτοδιοικούμενος – αυτοδιαχειριζόμενος,δεν έχει καμία σχέση με το 

Δημόσιο ,διοικείται από Δ.Σ. απαρτιζόμενο αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους του ( εννέα 

ενενεργεία και δύο συνταξιούχους ) που εκλέγονται (εκλογές), χωρίς καμία παρέμβαση  της πολιτείας 

στο θέμα της διοίκησής του ,της διαχείρισής του,των πόρων του.                                                                                                                                                                         

Β.     Το ύψος των εισφορών που καταβάλλουμε ως ασφαλισμένοι και για τα δικαιούμενα περίθαλψης 

μέλη της  οικογενειάς μας, αποφασίζονται από τη Διοίκηση του Ταμείου μας, δηλαδή από το  Δ.Σ, η δε 

απόφασή του ( όταν λαμβάνεται) εισάγεται για έγκριση στην προσεχή Γ.Σ.                                                                                                                                                                  

Γ.     Κανένα κράτος,καμία Τράπεζα, δεν αποφασίζουν να καταβάλλουμε εισφορές για την δική μας  

υγειονομική περίθαλψη.Μόνον το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας . Δεν μας κράτησε, 

συνεπώς,δικαιολογημένες η αδικαιολόγητες  εισφορές, κανένας τρίτος για να μας τις  επιστρέψει                                                                                                                                                                                                 

Δ.   Οι κρατήσεις στη κύρια σύνταξη και στην επικουρική σύνταξη ( όχι στο ``πρόγραμμα``) με τίτλο                   

`` Ταμείο Υγείας`` που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό μας δεν πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος.Πάνε 

στο λογαριασμό του Τ.Υγείας                                                                                                                                                                

Ε.     Όποιος, λοιπόν, θέτει θέμα επιστροφής των κρατήσεων αναφέρεται στο ίδιο το Ταμείο μας κι όχι 

στην πολιτεία η στην Τράπεζα της Ελλάδος,πόσο μάλλον στην …ΗΔΙΚΑ(!).                                                                        

ΣΤ.     Αν, μετά τα παραπάνω,επιμένει κάποιος ασφαλισμένος σε συντήρηση του θέματος (επιστροφή 

κρατήσεων), δεν έχει παρά να απευθυνθεί είτε απευθείας  στοΔ.Σ., είτε μέσω  των δύο εκλεγμένων 

εκπροσώπων μας,για να ζητήσει απόφαση τροποποίησης η όχι  των σχετικών σε ισχύ απόφασεών 

του.Υπάρχει,άραγε,συνταξιούχος σήμερα  που θεωρεί ότι πρέπει να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων 

από το Ταμείο μας ; Θα είναι ενέργεια στήριξης του επιπέδου περίθαλψης που μας παρέχει;                                                                                                          

Ζ.  Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία,στις εκλογές του Μάρτη 2017, δεν έχει εκλέξει εκπρόσωπό της στο 

Δ.Σ του Ταμείου. Έχοντας,όμως,υπηρετήσει για αρκετές διετίες το Ταμείο με εκλεγμένο Διοικητικό 

Σύμβουλο, θεωρεί ότι το θέμα που ανακινείται δεν δείχνει μόνο αδικαιολόγητη άγνοια ,είναι και 

αυτοκαταστροφικό.                                                                                                                                                                                                               

Η.     Τέλος, χρήσιμο θα ήταν, οι εκλεγμένοι στο Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας δύο εκπρόσωποί μας, να 

ενημέρωναν κατά διαστήματα το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων και μέσω αυτού,τους 

ασφαλισμένους συνταξιούχους  του  Ταμείου μας ,για να μην κυκλοφορούν ανεύθυνες 

πληροφορίες,πόσο μάλλον… διεκδικήσεις, που μόνο ζημιά προκαλούν   

                                 Ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ κιαι ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ τους ΣΥΝΑΔΈΛΦΟΥΣ 

                                                                                    Η Συντονιστική Γραμματεία 



         Συνηθισμένοι συνάδελφοι σε άλλη διάσταση 

            Οι παραστάσεις της Θεατρικής ομάδας του Συλλόγου στο ΕΚΣΤΑΝ 

Συνήθως, η εικόνα που έχουμε σχηματίσει για κάθε συνάδελφο,είναι συνάρτηση   της υπηρεσιακής 

του θητείας, της  συνδικαλιστικής  κίνησης που ανήκει η ψηφίζει, του κόμματος που ξέρουμε ή 

εικάζουμε ότι  είναι ενταγμένος και ψηφίζει και της εν γένει συμπεριφοράς του μέσα κι έξω από την 

Τράπεζα, αλλά και στο Σύλλογο Συνταξιούχων και στο Ταμείο Υγείας( Ιατρεία ). Το ίδιο, 

προφανώς,ισχύει για τους παρακάτω συναδέλφους,που εδώ,όμως, δεν κρίνονται ως άτομα, αλλά ως 

ομάδα . 

Παρατίθεται σειρά συναδέλφων με αλφαβητική σειρά :                                                                                         

Ανδρουλιδακη Καίτη,ΑραβίδηΓιούλα,Αρχιμανδρίτου Άννα,Βρέττα Ευαγγελία, Γεωργακόπουλος 

Σταύρος,Ελευθεροπούλου Γιούλα,Κουράκου Άννα, Κωστοπούλου-Στουραίτη Καίτη ,Λέκα Εύα, 

Μπαζίνη-Χριστοδούλου Κυριακή,Μπακοπούλου Πόλυ, Ξανθόπουλος Παναγιώτης,Παδουβά Μαρία, 

Παππά Σέβη, Πετροπούλου Ελένη , Πετροπούλου Ρένα,Ρήγα Μπέσσυ, Σουλιώτης 

Γιώργος,Σταθογιαννόπουλος Ανδρέας,Τριανταφυλλοπούλιου Γωγώ,Χριστόπουλος Βασίλειος.                                                                       

Κοντά τους και οι: Σάτλα Βάσω, Σπυράτου Άρτεμις,Τουρμούζη Μαριάννα ,Τσιάλτα Βαρβάρα 

Οι  παραπάνω συνάδελφοι τόλμησαν,εντάχθηκαν στην Θεατρική ομάδα του Συλλόγου 

Συνταξιούχων,έκαναν ανελλιπώς κοπιαστικές πρόβες 3-4 ώρες την εβδομάδα και την Παρασκευή 8/12 

και Σάββατο 9/12  παρουσίασαν  το δεύτερο έργο τους `` Χρηματιστήριο αξιών ``                                                                                                                                                            

Παρακολουθήσαμε και  τις δύο παραστάσεις στο πολυχώρο ΕΚΣΤΑΝ ( Καυταντζόγλου 5 ,Πατήσια ) και 

ζήσαμε ένα κλίμα ομαδικότητας -  συναδέλφωσης που τους  χαρακτήριζε,πριν και μετά τις 

παραστάσεις και ,για άλλη μία φορά, διερωτηθήκαμε :                                                                                                            

Γιατί αυτό το κλίμα,αυτή τη συλλογικότητα, δεν την ζούμε στο Σύλλογο Συνταξιούχων;                                           

Στο πολυχώρο του ΕΚΣΤΑΝ,μετά τις παραστάσεις, με την συνέργεια χαλαρής μουσικής, νοιώσαμε τους 

περισσότερους `` ηθοποιούς ``- συναδέλφους  ,μαζί με τους θεατές -  συναδέλφους , συμμέτοχους, 

αλληλέγγυους, αδελφωμένους, να μιλάνε,να τραγουδάνε,να χορεύουν.                                                                          

Στη δημιουργία του κλίματος αυτού, άλλοι προσέφεραν περισσότερο κι άλλοι λιγότερο.Πάντως , 

πρόσφεραν όλοι.                                                                                                                                                                             

Εδώ έρχεται ο ρόλος και η ανεκτίμητη  συμβολή του πολιτισμού,ιδιαίτερα σήμερα, για την διατήρηση, 

αν όχι ενίσχυση, της αυτοπεποίθησης,του φρονήματος του πολίτη – συναδέλφου. Μιλώντας με όρους 

λαικού πολιτισμού,  όλοι οι άνθρωποι ( οπωσδήποτε και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ), κρύβουν μέσα τους 

ανεκτίμητα στοιχεία πολιτισμικού πλούτου που, όταν βρεθούν σε κατάλληλο περιβάλλον,κάτω από 

σχετική ώθηση, αυτό το πλούτο τον βγάζουν, τον κάνουν πολιτιστικό προιόν και τον προσφέρουν στον 

εαυτό τους( νοιώθουν καλύτερα ) και στους συναδέλφους και τους φίλους τους.                                                                                                                                                      

Σκηνοθέτης – Ψυχή της θεατρικής ομάδας είναι ο ανεπανάληπτος Γιάννης Σταματίου,                                                                                              

τα σκηνικά-κοστούμια της παράστασης επιμελήθηκε η Μπέτυ Λυρίτη ,                                                                                   

τον ήχο – φωτισμό ο Παναγιώτης Μαζαράκης και                                                                                                                                                      

την μουσική έγραψε ο Κώστας Μουστάκας.                                                                                                                                

Είναι κρίμα αυτή τη προσπάθεια να την …συμμερίζονται λίγοι, μπροστά στο πλήθος των περίπου3000 

συναδέλφων στην Αττική.                                                                                                                                                                   

Μπορούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα στον πολυάριθμο,σπάταλο,όχι όμως φτωχό,Σύλλογό μας.  

 


