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Αγαπητοί συνάδελφοι,
με την ευκαιρία του ετήσιου απολογισμού του Ταμείου Υγείας, θα σας ενημερώσω σχετικά με τη
λειτουργία και τις προκλήσεις που έρχονται στο Ταμείο μας.
Αρχικά να πούμε ότι το Ταμείο μας στη δύσκολη διετία στάθηκε επάξια δίπλα στους ασφαλισμένους
του με τον καλύτερο τρόπο. Με την προμήθεια σε χαμηλές τιμές των test covid και τη συνεχή
επανάληψη τους στους εργασιακούς χώρους, στους συναδέλφους συνταξιούχους και στα ιατρεία,
πέτυχε χαμηλή μεταδοτικότητα. Παράλληλα με την αντιμετώπιση του covid 19, υπήρχε και η
καθημερινότητα, στην αντιμετώπιση των περιστατικών που ταλαιπωρούν συναδέλφους και δεν
παίρνουν αναβολή. Tο Ταμείο μας, ακόμη και με κατ οίκον εξυπηρέτηση ανήμπορων συναδέλφων,
προσπάθησε να αμβλύνει τις δυσκολίες στις μετακινήσεις των ασφαλισμένων για λόγους υγείας και
προφύλαξής τους.
Ο οικονομικός απολογισμός του Ταμείου για το 2021 είναι θετικός κατά 4 περίπου εκατομμύρια
ευρώ, που είναι ικανοποιητικό για τη διατήρηση και ενίσχυση των αποθεματικών του. Η απάντηση
στην απλοϊκή ερώτηση: «Γιατί δεν διανέμεται το πλεόνασμα στους ασφαλισμένους;», είναι απλή και
ουσιώδης, για τη μακροζωία του Ταμείου μας σε κάθε δύσκολη περίοδο. Αν, παραδείγματος χάρη,
την πανδημία την αντιμετώπισε με μικρό κόστος, οφείλεται στην ευρωπαϊκή και κρατική κάλυψη
λόγω της σκληρότητας που αντιμετώπισε η βόρεια Ευρώπη. Αν αυτό συνέβαινε σε ελλαδικό η τοπικό
επίπεδο, το κόστος θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό. Άλλο παράδειγμα είναι το 2020
το θετικό πλεόνασμα ήταν 2,3 περίπου εκ. και αυτό οφειλόταν κυρίως σε δύο μεγάλες νοσηλείες
ενός μικρού παιδιού και ενός συναδέλφου, όπου πλησίασαν τα 2 εκατομμύρια. Το παιδί νίκησε και
ο συνάδελφος καλύφθηκε όσο ήταν δυνατόν από το Ταμείο. Αυτός είναι και ο σκοπός του άλλωστε,
αλληλοβοήθεια χωρίς γραφειοκρατία μέσα στο πλαίσιο του Τ.Υ.
Πέρα από αυτά, αν προκύψουν περισσότερα περιστατικά ή έκτακτες καταστάσεις, το Ταμείο μας με
τα αποθεματικά του θα μπορεί να επιβιώσει μακριά από τον ΕΦΚΑ, διατηρώντας τον
αυτοδιαχειριζόμενο και αλληλοβοηθητικό του χαρακτήρα, με άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπρέπεια
των ασφαλισμένων του.
Oι αλλαγές λόγω covid, σε σχέση με το προσωπικό και τις κατά νόμο απουσίες, αλλά και η ένταξη
στην ΗΔΙΚΑ, για την άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δημιούργησαν ορισμένες δυσλειτουργίες
στα τηλέφωνα και στους περιορισμούς της συνταγογράφησης από γιατρούς της ειδικότητας. Το
Προεδρείο μελετά και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προτάσεις για τη βελτίωση όλων των θεμάτων που έχουν
προκύψει με γνώμονα τους ασφαλισμένους. Ένα επίσης επίκαιρο θέμα, είναι ο προσωπικός γιατρός
που θεσπίζεται για τον ΕΦΚΑ, αλλά αφορά και τους ασφαλισμένους μας, τόσο τα έμμεσα όσο και τα
άμεσα μέλη μας. Το θέμα θα συζητηθεί στο Δ.Σ. ώστε να ξεκαθαριστεί η θέση του Ταμείου και να
ενημερωθούν όλοι οι ασφαλισμένοι μας.

Η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, το καλό να γίνει καλύτερο! Έτσι με αποφάσεις του
άλλαξε το ακτινολογικό κλασσικό μηχάνημα με ψηφιακό και ετοιμάζεται η αλλαγή του μαστογράφου
σε σύγχρονο ψηφιακό, αφού έχουν ήδη ξεπεράσει τα χρονικά όρια λειτουργίας τους και
παρουσιάζουν έλλειψη ανταλλακτικών. Επιπλέον τα νέα μηχανήματα έχουν μικρότερη ακτινοβολία,
καλύτερα αποτελέσματα, και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Η περίφραξη του κτήματος του Προσχολικού Κέντρου Αθήνας από τις Υπηρεσίες της Τράπεζας έδωσε
ασφάλεια στο Δ.Σ. στους εργαζόμενους και τους γονείς. Τώρα είναι η σειρά να αναζωογονηθούν οι
κοινόχρηστοι χώροι, που, ενόψει του μεγάλου έργου παραμένουν αρκετά χρόνια σε «χειμερία
νάρκη».
Για τη λειτουργία νέου σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, το Προεδρείο βρίσκεται σε συζήτηση με
την Τράπεζα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί και να ενημερώνει τον καλούντα, όταν το τηλέφωνο είναι
απασχολημένο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας ΑΤΠΣΥΤΕ , αγόρασε γραφεία στο Μέγαρο που λειτουργούν τα ιατρεία μας, για
την εξυπηρέτηση των ιατρείων. Σύμφωνα με την απόφαση και την εξουσιοδότηση από τη Γενική
Συνέλευση για πιθανές αγορές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στέγαση των ιατρείων μας.
Σε σχέση με το μεγάλο σκάνδαλο του 1997 έχουμε τελεσίδικη απόφαση και από τα αστικά δικαστήρια
μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Το Ταμείο διεκδικεί τα κλεμμένα χρήματα με την κατά νόμο
επιβάρυνση των χρόνων, σύμφωνα με τη Δικαστική απόφαση. Είναι αλήθεια ότι η απαίτηση φτάνει
σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι καταδικασθέντες δεν
επαρκούν. Το Ταμείο έχει προβεί σε πλειστηριασμό ακινήτων και προσπαθεί να τα εκποιήσει ή και
να τα αξιοποιήσει, ώστε το Ταμείο να καλύψει τις απώλειές του. Φαίνεται ότι ένας από τους επτά
υπευθύνους, ενώ παρουσιαζόταν ότι έχει περιουσιακά στοιχεία, τώρα δείχνει ότι δεν έχει κανένα
περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του. Η διαδικασία πλειστηριασμού δεν έχει ακόμη τελειώσει και
φυσικά κάθε αξία που λαμβάνει το Ταμείο αφαιρείται από την οφειλή των οφειλετών, έως ότου
καλύψουν τα επιδικασθέντα. Σημειωτέον ότι είχαν γίνει τρεις προσφυγές για δέσμευση περιουσίων
από το Ταμείο, η τελευταία όταν εκδόθηκε η απόφαση του 5μελους Κακουργιοδικείου Αθηνών, οι
οποίες απορρίφθηκαν με το αιτιολογικό ότι έχουν περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα
απαιτούμενα ποσά.
Με την ελπίδα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι την επόμενη χρονιά θα πάρουμε πίσω τη ζωή μας, να
αγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας στις χαρές και στα δύσκολα και να ανακεφαλαιώσουμε τις
απίστευτες εμπειρίες των δύο χρόνων τόσο από την πανδημία όσο και από τον πόλεμο στην Ευρώπη
με τη γνώση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, για αυτό πρέπει να προστατεύουμε βραχυχρόνια αλλά
και μακροχρόνια το Ταμείο μας, είναι υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου πρωτίστως, αλλά και
των ασφαλισμένων.
Καλό καλοκαίρι με υγεία και ευχάριστες στιγμές.
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