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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Στις 19, 20, 21 και 22 Οκτώβρη 2021 στο ΣΣΤΕ στην οδό Λέκκα 23-25, θα 

γίνει η ψηφοφορία για ανάδειξη νέου ΔΣ του ΣΣΤΕ και των δύο εκπροσώπων 
των συνταξιούχων, στο Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας.   

Πέρασαν πάνω από δύο χρόνια, από την προηγούμενη επιλογή σας και θα 
αναφέρουμε συνοπτικά λίγα πράγματα, εφόσον, σύντομα θα ακολουθήσει 
επίσημος απολογισμός της περιόδου, από το Ταμείο Υγείας.  

Με το βλέμμα στην πανδημία του ιού covid19, το ΔΣ  του Ταμείου μας, 
κατάφερε να κρατήσει τη σημαία ψηλά και να εξυπηρετήσει τους 
ασφαλισμένους του, τόσο με την εφαρμογή  των μέτρων προστασίας στα 
ιατρεία και τις υπηρεσίες, όσο και με την ενημέρωση των αρχών και την 
διευκόλυνση στη  συνταγογράφηση. 

Ο εκλεγμένος της Νέας Κίνησης Γιώργος Καρπέτας, συμμετείχε στα ΔΣ του 
Ταμείου, με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με τα μέτρα 
ασφαλείας. Είναι αλήθεια ότι η τηλεδιάσκεψη δεν υποκαθιστά πλήρως την 
φυσική παρουσία, λόγω των δυσκολιών στο δίκτυο, αλλά ήταν αναγκαία. Παρά 
τις δυσκολίες, συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
ο προγραμματισμός λήψης περαιτέρω μέτρων βελτίωσή τους. 

Η υπόθεση  των ατασθαλιών εις βάρος του Ταμείου μας το 1997, μετά από 
23 και πλέον χρόνια!!!, ολοκληρώθηκε δικαστικά και υποχρεώνει και τους επτά 
εμπλεκόμενους για την καταβολή του συνόλου των απαιτήσεων  της τότε 
αγωγής. Το ΔΣ του Ταμείου έχει ήδη ξεκινήσει  με την κατάσχεση της 
περιουσίας τους, μέχρι να  καλύψει τα επιδικασθέντα ποσά. Όταν ολοκληρωθεί  
η διαδικασία, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. 

Η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία ΜΟΝΟ για το Ταμείο Υγείας, 
έχει να κάνει με την γνώση  του λειτουργήματος και την διάθεσή μας να 
προσφέρουμε την πείρα μας, αν χρειαστεί, σε κάθε είδους δυσκολία.  Δεν 
σχετίζεται, ασφαλώς, με φιλοδοξίες και άκαιρες παρεμβάσεις στην καθημερινή 
λειτουργία των υπηρεσιών και του προεδρείου. 

Για εμάς, "Θεμέλιος λίθος" του Ταμείου μας μετά την σκοτεινή περίοδο και 
την αλλαγή του καταστατικού, είναι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και θα 
παραμείνει ίδια, άσχετα με τον τόπο  και την ιδιότητα των ασφαλισμένων. 

Η χρηστή και διάφανη διαχείριση καθώς και η αξιοπρεπής αντιμετώπιση 
όλων των συνάδελφων είναι το στοίχημα!   

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και καλή επιλογή. 
 

                    Δημοπούλου Αγγελική 6946087232  Καρπέτας Γεώργιος 6945895160  

                    Μαρούλης Γιάννης 6979572187  Μελισσώτη Ευτυχία 6978385955                            


