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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 

Η ΕΣΑΚ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 

Η ετήσια γενική απολογιστική συνέλευση του Ταμείου Υγείας πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες 

μετά την ψήφιση των νόμων λαιμητόμων, νόμων που επιφέρουν νέα σοβαρά πλήγματα στην 

κοινωνική ασφάλιση, την υγεία πρόνοια, την παιδεία, παράλληλα και με τα νέα δυσβάστακτα 

φορολογικά χαράτσια (αύξηση ΦΠΑ κ.λ.π.) για όλο τον λαό. 

Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση νομοθετεί το ένα μετά το άλλο τα αντιλαϊκά μέτρα, οι άλλες 

παρατάξεις του Ταμείου Υγείας και του ΣΥΤΕ όπως ήταν αναμενόμενο αφήνουν στο απυρόβλητο αυτή 

την Κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το ρόλο τους ως 

κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλιστικοί φορείς.    

Συνάδελφοι,σες  

Αυτή ακριβώς την κρίσιμη χρονική περίοδο στον χώρο της Υγείας οι εκάστοτε κυβερνήσεις επί σειρά 

ετών σταδιακά και μεθοδικά αφαιρούν τα όποια κοινωνικά χαρακτηριστικά είχε το σύστημα δημόσιας υγείας 

στη χώρα. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της εμπορευματοποίησης σ’ αυτούς τους τομείς. Λειτουργεί ένας 

δημόσιος τομέας αναποτελεσματικός και ακριβός, συνέπεια της σύμφυσής του με τα ιδιωτικά συμφέροντα και 

ένας ιδιωτικός τομέας πανάκριβος, αφού φαρμακοβιομήχανοι και μεγαλοκλινικάρχες έχουν εκτινάξει στα ύψη 

τα κόστη νοσηλείας, φαρμάκων, εξετάσεων και άλλων υπηρεσιών. 

 Η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται για χρόνια στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων, με συνέπεια: απολύσεις, ανεργία, μείωση μισθών και ημερομισθίων, αλλά και τη  μείωση του 

λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους» (ελαστικές μορφές απασχόλησης, χρησιμοποίηση εργολαβικών 

συνεργείων, που εφαρμόζονται και στην ΤΕ), έχουν σαν αποτέλεσμα να στενεύουν τα περιθώρια επιβίωσης 

των όποιων ασφαλιστικών οργανισμών υγείας έχουν απομείνει. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον καλείται να 

εκπληρώσει το έργο του, μαζί με όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς υγείας και το ΑΤΠΣΥΤΕ. 

 Η απουσία ενός δημόσιου συστήματος υγείας με φιλολαϊκά χαρακτηριστικά, που θα παρέχει φθηνές 

και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, καθιστά το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο. Θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι 

τόσο σημαντικό για ένα αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο όπως το ΑΤΠΣΥΤΕ, η ύπαρξη ενός τέτοιου δημόσιου 

συστήματος; Όχι μόνο είναι σημαντικό αλλά αποτελεί και απαραίτητο παράγοντα επιβίωσης, αφού το 

ΑΤΠΣΥΤΕ αναγκάζεται να αγοράζει με επαχθείς όρους πλέον από την ελεύθερη αγορά, υπηρεσίες υγείας 

(νοσοκομειακή περίθαλψη, εξετάσεις, φάρμακα κ.α.) που το ίδιο δεν μπορεί να προσφέρει στους 

ασφαλισμένους του.  
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 Εάν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική, η πορεία του Ταμείου είναι αδιέξοδη. Κινδυνεύει να οδηγηθεί σε 

συρρίκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ιδιωτικοποίηση (μέρους ή όλου) μέσα από ιδιωτικά 

συμβόλαια. Οι εργαζόμενοι θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ακόμη και για στοιχειώδεις παροχές. 

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ 

  

Το προηγούμενο διάστημα έγιναν κοινά ΔΣ ΑΤΠΣΥΤΕ-ΣΥΤΕ εν’ ενεργεία και αντίστοιχα των 

συνταξιούχων, με θέμα τη λήξη της οικοδομικής άδειας και της ανέγερσης του κτιρίου στο Χολαργό. Να 

τονίσουμε ότι τα κοινά ΔΣ είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα και η κάθε παράταξη εξέφρασε τη θέση και την 

άποψή της γι’ αυτό το θέμα. Στο ΣΥΤΕ τουλάχιστον δεν τέθηκε θέμα ψηφοφορίας ούτε πάρθηκε κάποια 

απόφαση. Στη συνέλευση του Ταμείου Υγείας προς έκπληξή μας, ο Πρόεδρος του Ταμείου Υγείας αλλά και ο 

Αντιπρόεδρος του ΣΥΤΕ ανακοίνωσαν ότι στο κοινό ΔΣ πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για να προχωρήσουν 

στην ανέγερση του κτιρίου. Η θέση αυτή είναι ανακριβής. Οι εκπρόσωποι της ΕΣΑΚ ( Γ. Κοντός και Η. 

Λίγγρης) στη συνέλευση επανέλαβαν τη θέση της παράταξης και την έφεραν ως πρόταση για ψήφιση στη 

Γενική Συνέλευση. 

     Η πρότασή μας αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ανέγερση του κτιρίου στο Χολαργό. 

β. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι ως προς τον τρόπο της χρηματοδότησης της ανέγερσης του κτιρίου  

με αυτοχρηματοδότηση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επιβίωσή του Τ.Υ.  ή ακόμα και 

την ιδιωτικοποίησή του. (Ας μη ξεχνάει κανένας ότι στο παρελθόν δύο φορές επιχειρήθηκε από την 

Τράπεζα σε συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις η ιδιωτικοποίηση του Ταμείου). 

γ. Το ΔΣ του Ταμείου Υγείας θα πρέπει να διεκδικήσει και να απαιτήσει τη χρηματοδότηση του κτιρίου 

εξ’ ολοκλήρου από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

δ. Τα χρήματα της αποζημίωσης από την εταιρεία Αττικό Μετρό να χρησιμοποιηθούν για την 

ελάφρυνση των εισφορών των ασφαλισμένων, για την καλυτέρευση και την αναπροσαρμογή 

τιμολογίων και παροχών, για τη μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων, για την επαναφορά 

φαρμάκων στις λίστες κ.α. Δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ από τους ασφαλισμένους. 

ε. Τα αποθεματικά του Ταμείου είναι χρήματα των ασφαλισμένων και δε τα παζαρεύουμε για κανένα 

λόγο. Η υγεία για εμάς είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.  

 Συνάδελφοι επειδή τα δύσκολα είναι μπροστά μας, καλούμε όλους τους ασφαλισμένους αλλά και 

τους εργαζομένους στο Ταμείο Υγείας να βρίσκονται σε επιφυλακή και αγωνιστική ετοιμότητα. 

 

 

ΕΣΑΚ-Σ 


