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Πάντων χρημάτων μέτρον Άνθρωπος
Μοναδικός πυλώνας και Αξία της δουλειάς μας στον ΕΔΟΕΑΠ
Συνάδελφοι, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ σε μια σκληρά δοκιμαζόμενη,
από τη μεγαλύτερη ηθική και οικονομική κρίση μετά τη μεταπολίτευση ελληνική κοινωνία, οφείλουμε όλοι Σύνεση, Συναίνεση και συνεχή Επαγρύπνηση.
• Σε ότι με αφορά προσωπικά αλλά και σε ότι αφορά και τα 9 μέλη του ΔΣ,
που τοποθετούμαστε ενώπιόν σας ζητάμε να γίνει κατανοητό ότι εργαζόμαστε ακατάπαυστα με μόνο μέλημά μας τον Άνθρωπο, την υπεράσπιση
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και του Ταμείου μας, σήμερα και στο
μέλλον.
• Οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους στη δύσκολη στιγμή της ζωής, της
δουλειάς, της ανεργίας, της αρρώστιας, των γηρατειών, της απώλειας…..
Αυτοί είναι το μέλημά μας, η ουσία της δυναμικής παρουσίας του Ταμείου
μας στη ζωή όλων μας και η ουσία του αγώνα για να κρατηθεί ακέραιο,
ότι πολυτιμότερο μας άφησαν οι παλαιότεροι .
• Η απαρίθμηση στοιχείων για μια ΓΣ, ίσως φαίνεται ψυχρή. Πίσω από τους
αριθμούς, όμως, υπάρχουν ζωές στοιχισμένες αράδα στο μόχθο της καθημερινής εργασίας, στις δαγκάνες του συχνά αθέμιτου ανταγωνισμού, στο
άγχος, την αγωνία, την ανασφάλεια και τις σκληρές συνθήκες δουλειάς,
που ελάχιστα γνωρίζει (και με δική μας ευθύνη) η ελληνική κοινωνία.
Τον Άνθρωπο του Τύπου υπηρετεί ο ΕΔΟΕΑΠ.
Κανέναν και τίποτα πέρα και πάνω από αυτόν !
Και για αυτόν εργαζόμαστε όλοι: Διοίκηση, Ιατρικό, Νοσηλευτικό,
Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό.
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Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
• Μελετήσαμε τις βασικές και επώδυνες για όλους τους Έλληνες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου.
• Aναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ πλήρη ανάλυση του 3863/2010.
• Σας καλούμε να προσέξετε μερικά βασικά σημεία που αφορούν εργαζόμενους/ες συνταξιούχους μητέρες και άνεργους και παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στις αλλαγές που επιφέρει στο
ασφαλιστικό, εργασιακό και συνταξιοδοτικό τοπίο ο νόμος.
• ΑΡΘΡΑ 1-4 Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ε Ι Σ
Από 1/1/2015 θα χορηγούνται 2 ειδών συντάξεις αθροιστικά
➤ α) ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΒΣ)
➤ β) ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΑΣ)
και θα υπάρχουν 3 κατηγορίες ασφαλισμένων
➤ Όσοι ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 01/01/2011 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/15
➤ Όσοι ασφαλίζονται για πρώτη φορά μέχρι 31/12/2010 και θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2015
➤ Όσοι θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014
• ΑΡΘΡΟ 5 Δ Ι Α Δ ΟΧ Ι Κ Η Α Σ ΦΑ Λ Ι Σ Η
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Τελευταίος φορέας με 5 συμπληρωμένα έτη σε αυτόν από τα οποία 20μήνες κατά την τελευταία 5ετία
➤ 40μήνες στον τελευταίο φορέα εκ των οποίων οι 12μήνες την τελευταία 5ετία (αναπηρία ή θάνατος)
• ΑΡΘΡΟ 10 Ο Ρ Ι Α Η Λ Ι Κ Ι Α Σ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ / Τ Η Σ Η Σ
Κ Α Ι Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι ΖO Μ Ε Ν Ο Ι Χ Ρ Ο Ν Ο Ι
• Για ασφαλισμένους πριν την 31/12/1992
➤ 2010
35-0-0 έτη
58 Ετών Ηλικία
➤ 2011
36-0-0 έτη
58 Ετών Ηλικία
➤ 2012
37-0-0 έτη
59 Ετών Ηλικία
➤ 2013
38-0-0 έτη
60 Ετών Ηλικία
➤ 2014
39-0-0 έτη
60 Ετών Ηλικία
➤ 2015
40-0-0 έτη
60 Ετών Ηλικία
• Για ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993 40-0-0 έτη και 60 ετών ηλικία
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• 37 έτη Ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας ΜΟΝΟ αν συμπληρώνεται
η 37ετία μέχρι 31/12/2010 (άρθρο 41 Ν.3518/2006)
• Το όριο ηλικίας 60 ετών που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις, αυξάνεται κατά 1 χρόνο από 01/01/2011 και για κάθε επόμενο έτος
και μέχρι την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας , με την επιφύλαξη των παραπάνω.
• Όπου από τις διατάξεις των ΦΚΑ προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης στις γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ου
έτους το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 χρόνο από 1/1/2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60 έτους της ηλικίας.
•Ο
 Ρ Ι Α Η Λ Ι Κ Ι Α Σ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ / Τ Η Σ Η Σ
ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
• Μητέρες με ανήλικα τέκνα ασφαλισμένες από 01/01/1983 έως
31/12/1992 η παράγραφος 3α του άρθρου 144 του Ν.3655/2008 τροποποιείται ως εξής:
➤ Από 01/01/2011
52 Ετών Ηλικία
➤ Από 01/01/2012
55 Ετών Ηλικία
➤ Από 01/01/2013
65 Ετών Ηλικία
• Εάν οι Μητέρες συμπλήρωσαν το προβλεπόμενο από τις οικίες διατάξεις
συντάξιμο χρόνο δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με την συμπλήρωση
➤ Από 01/01/2011
50 Ετών Ηλικία
➤ Από 01/01/2012
53 Ετών Ηλικία
➤ Από 01/01/2013
60 Ετών Ηλικία
• 15 έτη για θεμελίωση χρόνο ασφάλισης αυξάνουν από 01/01/2013 κατά
1 εξάμηνο και μέχρι την συμπλήρωση των 20 ετών ασφάλισης (άρθρο 144
Ν.3655/2008)
•Α
 Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι ΖΟ Μ Ε Ν Ο Ι Χ Ρ Ο Ν Ο Ι
•Ω
 ς χρόνος ασφάλισης πλην τις πραγματικής και προαιρετικής ασφάλισης λογίζονται :
➤ Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 		
➤ Με συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2011 έως 31/12/2014
Το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 30%
➤ Με συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2015
Το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 50%
• Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του 25πλασίου του ανειδίκευτου εργάτη
• Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες
• Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών 2 έτη
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• Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή
ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για κύρια ασφάλιση το
20% και για επικουρική ασφάλιση το 6% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ
• Ο χρόνος ανεργίας
• Ο προβλεπόμενος χρόνος απουσίας από την εργασία, λόγω κύησης και
λοχείας
• Ο χρόνος απεργίας
• Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008
• Ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι 1 έτος
• Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι 5 έτη χωρίς ασφαλ.
εισφορές
• Οι παραπάνω αναγνωριζόμενοι χρόνοι συνυπολογίζονται, εφόσον ο
ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον 12 χρόνια.
• Συνολικός Αναγνωριζόμενος χρόνος τα 7 χρόνια
• Ειδικότερα ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατά ανώτατο όριο :
➤ Σε 4 χρόνια αναγνώρισης με θεμελίωση δικαιώματος εντός του 2011
➤ Σε 5 χρόνια αναγνώρισης με θεμελίωση δικαιώματος εντός του 2012
➤ Σε 6 χρόνια αναγνώρισης με θεμελίωση δικαιώματος εντός του 2013
➤ Σε 7 χρόνια αναγνώρισης με θεμελίωση δικαιώματος από 1/1/2014
και εφεξής
• ΑΡΘΡΟ 15 Ε Π Ι ΚΟ Υ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ε Ι Σ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΖΗΤΗΣΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
➤Θ
 Α ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2011 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ .		
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΕΧΕΙ, ΗΔΗ, ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ AYTH.
➤ Τ Α ΔΣ ΤΩΝ ΦΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
➤Α
 Ν ΔΕΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ

• ΑΡΘΡΟ 16 Α Π Α Σ ΧΟΛ Η Σ Η Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ι Ο ΥΧ Ω Ν
➤ Για ηλικία < 55 διακόπτεται η σύνταξη
➤ Γ ια ηλικία 55 > η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 70%
Εργασία με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ
➤ Για ηλικία < 55 διακόπτεται η σύνταξη
➤ Για ηλικία 55 > εισφορές με προσαύξηση 50%
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Αν κάποιος συνταξιούχος απασχολείτο πριν την ισχύ του Νόμου, οι διατάξεις
αυτές θα ισχύουν από 1/1/2013
• ΑΡΘΡΑ 31-32 Ε Ν Ι Α Ι Ο Σ Υ Σ Τ. Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ
Αφορά σε προσπάθεια για καθορισμό κανόνων στις παροχές Υγείας με την
ανάληψη συντονιστικού ρόλου από συμβούλιο στο οποίο θα μετέχει και ο
Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και δεν αφορά ούτε πρέπει να επιτρέψουμε να
αφορά τον ΕΔΟΕΑΠ
• ΑΡΘΡA 45 - 52 Θ Ε Σ Μ Ι ΚΟ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ε Π Ε Ν ΔΥ Σ Ε Ω Ν
Τίθενται κανόνες στη Διαχείριση των Αποθεματικών των Επενδύσεων και
των περουσικών στοιχείων των ΦΚΑ με εγγυήτρια την Τράπεζα της Ελλάδος
• ΑΡΘΡA 54 - 59 Ε Ν Ι Α Ι Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Ρ ΥΘ Μ Ι Σ Η Σ Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν
Αφορά σε ρυθμίσεις εισφορών υποστηρικτικές για τις επιχειρήσεις αλλά δυσβάσταχτες για τα ταμεία, καθώς και σε ασφαλιστικές ενημερότητες.

ΕΔΟΕΑΠ 2000 - 2009
ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

• Με τις νέες εγγραφές μελών στη ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ (2010) αναμένονται 800,
περίπου νέα μέλη στον ΕΔΟΕΑΠ ήτοι 17.953 ποσοστό αύξησης 9,87 %
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ !
➤ 17.153 Μέλη, εκ των οποίων
➤ 1.753 Συνταξιούχοι
➤ 246.508.379 € Αποθεματικό ασφαλείας
• Απολογισμός 2009
Έσοδα
67.972.725 €
Έξοδα
65.644.470 €
Πλεόνασμα 2.328.255 €
• Προυπολογισμός 2010 (ΑΔΣ 10/15-03-2010)
Έσοδα
70.200.000 €
Έξοδα
60.107.920 €
Πλεόνασμα 10.092.080 €
➤ Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α' εξαμήνου 2010 το ΔΣ θα προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2010 ως εξής :
Έσοδα
68.060.000 €
Έξοδα
68.059.200 €
Πλεόνασμα
800 € !!
• Αν δεν ληφθούν μέτρα, αν δεν περιοριστεί με έλεγχο η σπατάλη, αν δεν
συγκρατηθούν οι παροχές το 2011 θα είναι η πρώτη ελλειματική χρονιά
στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ.
• Παθητικό, που αν συνεχιστεί, σε λίγα χρόνια θα αρχίσει να ροκανίζει ανεπανόρθωτα το Αποθεματικό μας!

ΑΔΗΡΗΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
Αδιαμφισβήτητα στοιχεία αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι
• κακές διαχειριστικές, πελατειακές και παροχολογικές τακτικές του παρελθόντος και το πανταχόθεν ανεξέλεγκτο εμπόριο της Υγείας
• απουσία συστήματος ελέγχου του πόρου και των εξόδων,
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• μείωση των εσόδων,
• αύξηση των ασφαλισμένων,
απειλούν να μας φέρουν άμεσα αντιμέτωπους με προβλήματα που ταλανίζουν
άλλους ΦΚΑ, διακυβεύουν το μέλλον του Ταμείου μας και ιδιαίτερα των νέων
εργαζομένων.
Ναι! Ήταν πικρές και δύσκολες οι αποφάσεις μας τον περασμένο Νοέμβριο. Προσπαθήσαμε σκληρά και οδηγηθήκαμε με γνώμονα μόνο το καλό και
συμφέρον των ανθρώπων και του Ταμείου μας .
• Η αλήθεια είναι ότι ευθύνη έναντι όλων των μελών του ΕΔΟΕΑΠ θα είχε
το ΔΣ μόνο αν απέφευγε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα !
• Και αυτά ήταν αναγκαία και επιβεβλημένα, σε μια ύστατη προσπάθεια να
αποφευχθεί η μείωση του επιπέδου παροχών, ιδιαίτερα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμη και σε σύγκρουση με τους εμπόρους Υγείας…     

ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μάϊος 14/05/2010

2007: 397.000 USD		

2010: 727.500 USD

Μετά από έλεγχο του Καθηγητή Δρ. Φώτη Παναγόπουλου το ποσό έγινε
500.000 USD . Και αναμένεται περαιτέρω μείωση.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 – ΜΑΙΟΣ 2010
Ο πρώτος χρόνος της Διοίκησής μας:
•
48
• 2.202
•
786
• 1.337
•
36

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ
1. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΣ 23.21/6/2010
• Πραγματοποιήθηκαν και στους 6 Τομείς του Οργανισμού τακτικοί έλεγχοι,
για τους οποίους συντάχθηκε αντίστοιχη Έκθεση, με παρατηρήσεις για μεγάλες παραλείψεις και προτάσεις για βελτιώσεις, των οποίων το 70% τουλάχιστον έχουν διορθωθεί και υλοποιηθεί αντίστοιχα.
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Ελ. Σπανοπούλου, Π. Νεστορίδης, Π. Τσούτσιας
2. Δ
 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
Η1Ν1 ΑΔΣ_29/24.8.2009
• Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ και όλο το προσωπικό με αίσθημα ευθύνης και την
απαιτούμενη ψυχραιμία αντιμετώπισε την Πανδημία και προχώρησε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες και προετοιμασίες, για την αντιμετώπιση
του νέου ιού της γρίπης Η1Ν1.
• Με βάση τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έθεσε με επιτυχία σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο δραστηριοτήτων ΕΔΟΕΑΠ.
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Ελ. Σπανοπούλου, Αργ. Δεμερτζής, Δρ. Βασ. Σιατερλή
3. Α
 ΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001: 2008 ΑΔΣ 25/6.7.2009
• Η προετοιμασία ξεκίνησε την 17/12/2009 και τελείωσε την 31/3/2010.
• Ο Οργανισμός μας θα επιθεωρηθεί τον Οκτώβριο του 2010 για απόκτηση
πιστοποίησης ISO.
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Αγ. Κυρίτση, Δ. Μυλωνάς
4. Ο
 ΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2008 ΑΔΣ 25/6.7.2009
Ακολουθούν τα πορίσματα ελέγχου για
• το Χρηματιστήριο 1999-2001
• την αγορά κτηρίου 2001-2005.
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Ελ. Σπανοπούλου, Δ. Μυλωνάς, Αγ. Κυρίτση
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5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΣ 25/6.7.2009
• Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν την 8/7/2009 και συνεχίζονται μέχρι
σήμερα, με στόχο την ολοκλήρωση τους μέχρι το τέλος του έτους.
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Ελ. Σπανοπούλου, Παν. Νεστορίδης, Αγαμέμνων Φαράκος,
Αργ. Δεμερτζής, Αγ. Κυρίτση
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΣ 30/31.8.2009
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Σίμος Καταϊφτσής, Αγ. Κυρίτση, Δ. Μυλωνάς
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Σ υ ν το ν ι σ μ ό ς : Παν. Τσούτσιας, Αργ. Δεμερτζής, Αγαμέμνων Φαράκος

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ
8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΔΣ 4/1-2-2010
ΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΧΑΙΔΑΡΙΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-ΓΛΥΦΑΔΑ
• Δημιουργία -σε πρώτο στάδιο πιλοτικά- ενός δικτύου συμβεβλημένων
ιατρών με πρόταση των μελών .. Πρόκειται για ένα εγχείρημα, το οποίο έχει
εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα.
• Η Διοίκηση κινήθηκε προς αυτή την απόφαση με σκοπό:
➤ Την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
➤ Την αποκέντρωση των ιατρείων και
➤ Τη δημιουργία ενός ευέλικτου δικτύου συνεργαζόμενων οικογενειακών ιατρών
• Βασικός άξονας του ανωτέρω δικτύου είναι η από το Καταστατικό μας
προβλεπόμενη ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου να επισκεφθεί τον
ιατρό που εμπιστεύεται.
• Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του κάθε μέλους θα αποτελεί το κλειδί της
συγκεκριμένης διαδικασίας.
• Ο ιατρός δεν θα έχει καμία οικονομική συναλλαγή, απαίτηση από τον
ασφαλισμένο.
• Ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού είναι και συντονιστικός. Συναρμόδιος με το γιατρό του ΕΔΟΕΑΠ κρίνει, ανά περίπτωση, αν χρειάζεται η παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή σε νοσοκομείο.
• Ήδη οι πιλότοι σύμβασης για το «Γιατρό της Γειτονιάς», όπως ονομάζεται το νέο αυτό πιλοτικό πρόγραμμα, είναι έτοιμοι από τη Νομική μας
Υπηρεσία. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και στηριζόμαστε στη βοήθειά
σας για να συνεχίσουμε την προσπάθεια αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού
και υποστήριξης του ΕΔΟΕΑΠ.
Ε ι σ ή γ η σ η : Ελ. Σπανοπούλου, Αργ. Δεμερτζής
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΔΣ 21/11-6-2009

10. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Αποφασίστηκε Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα, η οποία έγινε το Μάϊο
του 2010. Το ΔΣ τον Ιούνιο αποφάσισε την, από την έναρξη ισχύος του νέου
Κανονισμού Υγείας, διαγραφή από το μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ περισσότερων
από 400 συζύγους μελών μας οι οποίες εργάζονται και ασφαλίζονται σε
άλλο ασφαλιστικό φορέα.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΣΥ
11. ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΑΔΣ 8 / 1.3.2010
• Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση των μετόχων - μελών του Οργανισμού και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εμπορευματοποίησης της υγείας, αποφάσισε την
καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τους ασφαλισμένους μας που
επιλέγουν να χειρουργηθούν σε Δημόσια Νοσοκομεία για μεγάλες, βαρείες
και εξαιρετικά βαρείες επεμβάσεις.
Ε ι σ ή γ η σ η : Ελ. Σπανοπούλου, Παν. Νεστορίδης, Αργ. Δεμερτζής
• Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του αγαθού
της Υγείας και τάσσεται σαφώς ενάντια σε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης των ασφαλισμένων μας από το εμπόριό της. Παροτρύνει όλους και κάθε
έναν χωριστά να επιλέγει για τη θεραπεία του δημόσιο νοσοκομείο.
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ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ
Καταθέσαμε
αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ
του άρθρου 30 ν.3655/2008 που αφορά στον ΕΔΟΕΑΠ !
Θα υπερασπιστούμε το 10% του πόρου
και θα δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί!

Ορίστηκε Δικάσιμος στις 04/10/2010

• Ο Οργανισμός καλείται να παραδώσει στο κράτος το 10% επί των εσόδων
του για το 2009 και κατ΄έτος εφεξής.
• Πρόκειται για απαίτηση χωρίς υπόβαθρο δεδομένου ότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι
ΝΠΙΔ, υγιής, αυτοδιαχειριζόμενος και αυτοδιοικούμενος οργανισμός που σε
καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς δεν
χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε άμεσα τη σύγκληση κοινής
σύσκεψης των προέδρων των Ενώσεων ζητώντας γνωμοδοτήσεις των έγκριτων νομικών, καθηγητών κκ Αντ. Μανιτάκη και Δημητρίου Μέλισσα.
• Στη σύσκεψη μετείχαν οι:
Π. Σόμπολος (ΕΣΗΕΑ), Μ. Γκανάς (ΕΠΗΕΑ), Μ. Βοιτσίδης (ΕΣΗΕΜΘ), Γ. Τζάγιας (ΕΠΗΕΘ) και Ελ. Σπανοπούλου (ΕΔΟΕΑΠ)
• Το θέμα τέθηκε στην βάση της ομόθυμης άποψης όλων να κρατηθεί ο
ΕΔΟΕΑΠ υγιής ΦΚΑ με αδιαπραγμάτευτο το χαρακτήρα του ως αυτοδιαχειριζόμενου Οργανισμού. Και έτσι θα συνεχίσουμε, ευελπιστώντας ότι έχουμε
όλο τον κλάδο στο πλευρό μας.

ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
• ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΣΤΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ PORTALS!
• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΜΕ ΕΓΚΡΙΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ θΕΣΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΩΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.

• ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΟΤΙ:
1. ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ.
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2. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
3. ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.
4. Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΡΟΣ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ.
5. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΗΔΗ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΟΜΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ!!!Η
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΗΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ.

Έλεγχος στο Αγγελιόσημο
• Το Αγγελιόσημο στον ΕΔΟΕΑΠ Θα πάψει να υφίσταται βάσει δηλώσεων
και εξωλογιστικά, όπως γινόταν μέχρι τώρα!!
• Κανένας εργοδότης δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα αν
δεν είναι ενήμερος τόσο για το 3% που παρακρατάει από τους μισθούς
των συναδέλφων, αλλά και εάν δεν είναι συνεπής στις καταβολές Αγγελιοσήμου!
• Κάθε ασυνεπής εργοδότης, διαφημιστής ή διαφημιζόμενος παραπέμπεται σε δικαστική διαδικασία με εξουσιοδότηση που έχει προς τούτο δοθεί από τη Διοίκηση στη Νομική μας Υπηρεσία.
• Καθυστερήσεις, σιωπηλές αναβολές, ενημερότητες που δεν αποτύπωναν τα πραγματικά χρέη, ακαταχώρητο έργο 10 χρόνων (!), που βρέθηκε
το 2007 είναι παρελθόν για τον ΕΔΟΕΑΠ του Σήμερα.
• Το ΔΣ κατόπιν εισηγήσεως των σ. Δ.Μυλωνά, Α.Κυρίτση, Σ.Καταιφτσή
αποφάσισε σειρά θεσμικών, διοικητικών και ελεγκτικών μέτρων αλλά
την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του τμήματος Αγγελιοσήμου .
• Ε ΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΛΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΑΣ.

• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΨΕΥΔΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΓΕΙΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ.
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ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ!
Συνάδελφοί μας,
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ…ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
Ας κρατηθούμε όλοι μαζί στον τυφώνα των καιρών και του ασφαλιστικού….
Οι άνθρωποι του Τύπου όσο δουλεύουμε,δε προλαβαίνουμε να ζήσουμε κι
όταν βγαίνουμε στη σύνταξη, δε προλαβαίνουμε να γεράσουμε! Μας θερίζουν
ο καρκίνος, η καρδιά, τα εγκεφαλικά. Αξίζει να προστατέψουμε το Ταμείο μας
για μια ανθρώπινη ζωή, σήμερα και αύριο. Είναι ανάγκη να θωρακίσουμε με
έλεγχο και διαφάνεια την αύξηση των εσόδων μας και τη μείωση των εξόδων.
Να χτυπήσουμε την πολυφαρμακία, την σπατάλη, το θράσος των εμπόρων της
υγείας, των επίορκων ιατρών, αλλά και των ανεύθυνων ασφαλισμένων μας.Να
προχωρήσουμε σε ορθολογιστική και χρηστή διαχείριση των αποθεματικών.
Η ασφαλιστική λαίλαπα δεν πέρασε. Το 2011 και το 2013 είναι μπροστά μας.
Για να υπερασπιστούμε το πόρο μας που βάλλεται από παντού σας χρειαζόμαστε όλους μαζί και τον καθένα χωριστά δίπλα μας.
Ο απολογισμός για τον πρώτο χρόνο της Διοικητικής μας ευθύνης και ο προϋπολογισμός για το δύσκολο για όλη την ελληνική κοινωνία 2010 για τον οποίο
ζητάμε σήμερα την έγκριση σας είναι ένα μέρος μόνο μιας μεγάλης αλήθειας:
Πάμε μπροστά και όλοι μαζί γιατί ο ΕΔΟΕΑΠ είμαστε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ !!!
ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ
ΜΑΣ! ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Ελένη Β. Σπανοπούλου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ
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Οι Παροχές 2010-2011
Παναγιώτης Νεστορίδης /

Αντιπρόεδρος ΔΣ

•Σ
 υνάδελφοι, σε καιρούς δύσκολους, ουδείς δικαιούται να πλειοδοτεί σε
«κοινωνικήευαισθησία » ή και να αδιαφορεί για τα οικονομικά προβλήματα.
•Π
 ολύ περισσότερο, μια Διοίκηση που έχει εκλεγεί δημοκρατικά και έχει από
την επόμενη κιόλας μέρα αποδείξει ότι ξέρει να παράγει έργο ευθύνης και
να συνεργάζεται πέρα και πάνω από πολιτικές, κομματικές ή παραταξιακές
σκοπιμότητες.
• Ε ίμαστε μια Διοίκηση πού δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από
το αυτονόητο: Τον εξορθολογισμό των δαπανών με παράλληλη προσπάθεια την καλυτέρευση των εσόδων μας.
• Για όλους εμάς είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο ότι πέρα και πάνω απ’ όλα
προέχει μόνο η βιωσιμότητα του Ταμείου Περίθαλψης και Επικούρησης
των σκληρά εργαζόμενων του Τύπου και των οικογενειών τους και την ποιότητα των υπηρεσιών.
Με βάση τα στοιχεία που μας δόθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη
μείωση κατά 8,43% των δαπανών του Προϋπολογισμού 2010 του ΕΔΟΕΑΠ σε
σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Απολογισμού 2009
Η συνολική μείωση ανέρχεται σε 5.511.000,00 €
Οι παροχές κλάδου Υγείας: -3.830.000,00 € ως εξής:
Φαρμακευτική Περίθαλψη

-903.000,00 €

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

-2.451.000,00 €

Πρόσθετη Περίθαλψη

-45.000,00 €

Παρακλινικές Εξετάσεις

-392.000,00 €

Φυσικοθεραπείες

-16.000,00 €

Περίθαλψη Εξωτερικού

-2.000,00 €

Αποκλειστικές Νοσοκόμες

-16.000,00 €

Διάφορα

-5.000,00 €
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• Oι Παροχές: -1.681.000,00 € ως εξής
Προληπτική Δράση (Κατασκηνώσεις)

-115.000,00 €

Επιδόματα Τοκετού

-183.000,00 €

Ειδικά Βοηθήματα

-128.000,00 €

Επιδόματα Διάφορων Θεραπειών

-21.000,00 €

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

-513.000,00 €

Επιδόματα Θερινών Διακοπών

-601.000,00 €

Βοηθήματα Λεχωΐδος

-120.000,00 €

• Διάφορα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας
• Αμοιβές και έξοδα τρίτων
• Αποδοχές προσωπικού
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Έσοδα - Έξοδα - Αποθεματικό
Δημήτρης Μυλωνάς /

Ταμίας ΔΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ παραδίνει για έγκριση από τη Γ.Σ., τον Ισολογισμό, τον
Απολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του 2009, καθώς και τον προϋπολογισμό του 2010, όπως συντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες και εγκρίθηκαν από το
ΔΣ.
• Αξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων 9.301.978,83 €.
• Σύνολο απαιτήσεων 2.592.970,62 €
• Αποτίμηση χρεογράφων 2009 43.744.814,13 €.
• Διαθέσιμα 196.671.417,46 €
• Σύνολο υποχρεώσεων 18.567.947,59 €
• Αποθεματικό κεφάλαιο 31/12/2009 242.052.796,37 € .
•Σ
 ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 242.692.212,49 €
• Το ποσό για 1.717 επικουρικές συντάξεις ανήλθε σε 20.111.107,63 €
• Οι δαπάνες του κλάδου Υγείας ανέρχονται σε 21.762.849,87 €
• Οι επιχορηγήσεις για τις Ενώσεις σε 2.357.379,36 €
•Ο
 ι δαπάνες διαχείρισης Διοίκησης προ αποσβέσεων 11.357.917,03 €
• Τα συνολικά έξοδα προ αποσβέσεων για το 2009, 65.644.470,46 € .
Αντιστοιχούν στο 96,55 % των συνολικών εσόδων μας τα οποία στη χρήση
2009 ανήλθαν σε 67.972.725,08 €
• Πλεόνασμα από τη χρήση του 2009 ανήλθε σε 2.328.254,62 €.
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Αναμόρφωση
ΠροϋπολογισμόY 2010
Για το 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία του Α΄εξαμήνου το Δ.Σ. μελετά την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ως οφείλει και ως εξής:
• συνολικά έσοδα 68.060.000,00 €
• συνολικάς έξοδα 68.059.200,00 €
• Πλεόνασμα 800,00 €!!
• Η σκληρή πραγματικότητα μας ξεπέρασε και από τις αρχές Σεπτεμβρίου μελετάμε τον Προϋπολογισμό με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου.
Έτσι το προϋπολογισμένο πλεόνασμά μας προβλέπεται σχεδόν ανύπαρκτο,
καθώς, όπως δήλωσε και στη Βουλή ο νέος Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του 2010 μόνο, έχουν μειωθεί 34%!!
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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ΕΔΟΕΑΠ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
2007-2008 -2009
Αργύρης Δεμερτζής /

• Μείωση εσόδων 10.96%
• Αύξηση δαπανών υγείας 14,08%.
• Αύξηση των μελών 4.98%
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Η Περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ

2008
2009

Εισιτήρια

Συνταγές

3.153
3.688

54.715
64.355

Παραπεμπτικά
60.020
55.040

ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Για πρώτη φορά στην Ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ γίνεται παραπομπή σε Επιτροπή
Διαιτησίας για υψηλές και αδικαιολόγητες χρεώσεις των: Μετροπόλιταν,
Ιατρικό Κέντρο, Φιλοκτήτη
• Έλεγχος εντός των νοσηλευτηρίων από τη διαπιστευμένη με ISO διεθνούς κύρους εταιρία MEDNET. Η σύμβαση έχει υπογραφεί και ο έλεγχος ήδη αποδίδει.
• Ενίσχυση του ελέγχου με την ελεγκτή ιατρό κα Ντόρα Κωνσταντίνου και
επιτροπές ιατρών μας.
• Έλεγχος όλων των χειρουργικών περιστατικών καρδιάς, θώρακος και αγγείων από τον καθηγητή του ΑΠΘ δρ Φώτη Παναγόπουλο.
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Ελ

ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
• Είχαν λήξει από το 2001! Αυτές δε των Αθηναϊκών Κλινικών από το 1998…
• Το 2008 η επιτροπή νοσοκομειακών συμβάσεων με πρόεδρο την Ελένη Σπανοπούλου, πέτυχε την αποδοχή του πρώτου πιλότου σύμβασης του ΕΔΟΕΑΠ ίδιου για όλα τα νοσοκομεία, που θωρακίζει τον έλεγχο, βάζει φραγμό
στην ασυδοσία και αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
στα μέλη μας.
• Το 2009 υπογράψαμε συμβάσεις με τον όμιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, τον
όμιλο του ΥΓΕΙΑ, το ΝΤΥΝΑΝ, τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ.
• Το 2010 διακόψαμε και επαναδιαπραγματευόμαστε την συνεργασία με
το ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ.
• 9 μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, Γεννηματά, Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Σισμανόγλειο, Σωτηρία, Αττικό, Αλεξάνδρα, Αιγινήτειο) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ΕΔΟΕΑΠ και ξεκινάμε συζητήσεις για υπογραφή
σύμβασης, όπως και με τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τέλος, ετοιμάζονται για
υπογραφή 34 συμβάσεις Αθηναϊκών Κλινικών.
• Επισημαίνουμε ότι στον ΕΔΟΕΑΠ οι πληρωμές ασφαλισμένων για περίθαλψη
και νοσηλεία σε χώρες της Ε.Ε. αποζημιώνονται σύμφωνα με τα καθ΄ ημάς και
αποτελούν πλέον απόφαση και ελεύθερη επιλογή των μελών μας.
• Μετά από εισήγηση της προέδρου και απόφαση του ΔΣ συστήθηκαν επιτροπές από μέλη του ΔΣ και υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν εντατικά και εκπόνησαν και κατέθεσαν τις εξής μελέτες:
➤ Έλεγχος Μητρώου ΕΔΟΕΑΠ
➤ Συμπληρωματική Ασφάλιση
➤ Αλλαγές στον Κανονισμό Υγείας
➤ Εφαρμογή Κοινωνικών Κριτηρίων στην παροχή Επιδόματος Βρεφονηπιακού
Σταθμού και Κατασκηνωτικού Επιδόματος
➤ Κόστος λειτουργίας του Κυτταρολογικού Τμήματος
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες:
➤ Εξορθολογισμού της Φαρμακευτικής Δαπάνης.
➤ Εξορθολογισμού των δαπανών για Ψυχοθεραπείες και Λογοθεραπείες.
➤ Βελτίωσης του ελέγχου του τμήματος Συμβεβλημένων Κέντρων.
➤ Μείωσης του χρόνου περαίωσης των αιτημάτων των ασφαλισμένων.
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Aξιοποίηση κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ
Παναγιώτης Τσούτσιας /

Γενικός Γραμματέας ΔΣ

ΣΙΣΙΝΗ – ΗΡΙΔΑΝΟΥ - ΟΡΜΙΝΙΟΥ
Η αξιοποίηση των δυο κτιρίων που παρέμενε σε τέλμα από το 2003 προχώρησε
με αποφάσεις ΔΣ και εντατικούς ρυθμούς από την αρμόδια επιτροπή, την υπηρεσία και εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.
• Τον Ιούνιο του 2009 λάβαμε την έγκριση της δαπάνης από το Υπουργείο Εργασίας
• Τον Σεπτέμβριο του 2009 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και υποβλήθηκαν στη
Πολεοδομία
• Τον Μάρτιο του 2010 εκδόθηκε η Οικοδομική Άδεια
• Τον Απρίλιο του 2010 ετοιμάστηκε από Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων η διακήρυξη των όρων του Διαγωνισμού που υποβλήθηκε στο ΔΣ και
δημοσιεύθηκε.
• Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε η Α φάση του διαγωνισμού με επιλογή 5 εταιριών από τις 27 που υπέβαλλαν.
• Τέλος Σεπτεμβρίου τελειώνει και η Β φάση με επιλογή και ανακήρυξη αναδόχου.
• Η ολοκλήρωση προβλέπεται εντός 10 μηνών, δηλαδή τον Αύγουστο του 2011

Μέτρα για το προσωπικό
• Αλλαγή ωραρίου εργασίας προσωπικού: από 7.30-14.30 σε 8.00-15.00
• Τέθηκαν για πρώτη φορά διαδικασίες έγκρισης υπερωριών
• Εφαρμογή νέου συστήματος χορήγησης αδειών στο προσωπικό
• Συμμετοχή του ΕΔΟΕΑΠ σε επιδοτούμενα μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού
• Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σύστημα κάρτας χρονομέτρησης εργασίας του
διοικητικού προσωπικού.
.
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Η επικούρηση και η ανεργία
στο Ταμείο μας
Αγαμέμνων Φαράκος /

Μέλος ΔΣ

• ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 1753 ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΝ
Για το έτος 2010, δόθηκε, ευτυχώς με έγκαιρη απόφαση του Δ.Σ. (Φεβρ.
2010) αύξηση στις επικουρήσεις των αμέσων μελών αλλά και των δικαιοδόχων ως εξής:
Για τμήμα επικούρησης μέχρι € 600 αύξηση 5%
Για τμήμα επικούρησης από € 601 έως € 800 αύξηση 2,5%
Για τμήμα επικούρησης από € 801 δεν χορηγείται αύξηση
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 4,02%
• ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΙΣ
Την 15-10-2009 και την 15-3-2010 χορηγήθηκαν έκτακτες επικουρήσεις
στους συνταξιούχους και τις δικαιοδόχους του ΕΔΟΕΑΠ
• Eνσωματώνονται οι 2 εκτάκτες επικουρήσεις στις 14 τακτικές
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΝ
2009: 20.111.107 €
2010: 20.815.500 €

ΑΝΕΡΓΙΑ
Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα 600 καταγεγραμμένα άνεργα μέλη μας
• Πραγματοποιήθηκε έλεγχος οφειλών των καταγεγραμμένων ανέργων μελών,
και εστάλησαν ενημερωτικές επιστολές.
• Εστάλησαν επιστολές στις 4 Ενώσεις με πρόταση επίλυσης του ευαίσθητου
προβλήματος των ανέργων. Στο πλαίσιο των καταστατικών τους διατάξεων
περί αλληλοβοηθητικών λογαριασμών, προτάθηκε η κάλυψη των εισφορών
των ανέργων μελών για διάστημα ενός έτους μετά τη λήξη της επιδοτούμενης ανεργίας τους από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ήτοι 43€ το μήνα για κάθε άνεργο.
ΕΣΗΕΜΘ - ΕΠΗΕΑ - ΕΠΗΕΘ απάντησαν θετικά με την προϋπόθεση της συμφωνίας και της ΕΣΗΕΑ, από το Δ.Σ. της οποίας αναμένεται η απάντηση.
•Α
 ΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛ. ΤΥΠΟΥ, ΧΩΡΑΣ, ΕΞΠΡΕΣ

• Τα άνεργα μέλη μας δικαιώνονται του βοηθήματος θερινών διακοπών
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Διαδικασίες Προμηθειών εδοεαπ
Για πρώτ η φ ο ρά
Σίμος Καταϊφτσής /

Μέλος ΔΣ

•

ΤΥΠ Θεσ/κης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
• Για πρώτη φορά μελετήθηκε με εντολή ΔΣ το μείζον θέμα της απουσίας οργανωμένης αποθήκης και έγκυρης διαδικασίας προμηθειών στον Οργανισμό.
Δημιουργήθηκε τμήμα Προμηθειών που θα διασφαλίσει τον έλεγχο και τη
διαφάνεια.
• Για πρώτη φορά από το 1998 έγινε καταγραφή και συντήρηση πάγιου εξοπλισμού.
• Για πρώτη φορά θα ισχύσουν στον ΕΔΟΕΑΠ τυποποιημένες διαδικασίες για
όλο το υπαλληλικό προσωπικό.
Στη χρονιά που πέρασε έγιναν ακόμη τα εξής:
• Προμήθεια κάμερας ασφάλειας για το ΤΥΠ
• Προμήθεια συστήματος keycard για είσοδο σε ΤΥΠ και ΓΕΑ.
• Σύναψη σύμβασης με εταιρία μεταφοράς χρημάτων και φύλαξης των κτηρίων
• Για πρώτη φορά οι πληρωμές όλες άνω του ποσού των 300,00. γίνονται
μέσω τραπέζης.
• Προμήθεια ψηφιακού ακτινογραφικού για το οδοντιατρείο.
• Συνεργασία για πρώτη φορά με αποθήκη για προμήθεια των φαρμάκων των
ιατρείων με έκπτωση 40%.
• Έναρξη Οφθαλμιατρείου στην Θεσ/νίκη από τον Ιούνιο του 2009.
• Υπογράφηκε σύμβαση με ορθοδοντικό στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη,
με τιμές ΕΔΟΕΑΠ για να μην επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι μας.

Πρόγραμμα προληπτικής Ιατρικής
• Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη μετά
από πρόταση του εκεί αρχιάτρου μας κου Κώστα Κουτσομητέλη
Μετείχαν 120 Μέλη.
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος έχουν ταχυδρομηθεί
από την εταιρία ΙΚΠΙ στα άνω μέλη.
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Νομική Θωράκιση ΕΔΟΕΑΠ
Τζώρτζια Κοντράρου /

Μέλος ΔΣ

Αγαπητοί / Αγαπητές Συνάδελφοι,
Περισσότερες από 70 δίκες έχουν διεξαχθεί στα ποινικά, πολιτικά και διοικητικά
δικαστήρια από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως και το μήνα Ιούνιο 2010, για τη
διεκδίκηση των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ από τις εισφορές των ασφαλισμένων
και το αγγελιόσημο, ενώ μέχρι σήμερα εκδικάστηκαν ακόμα 11 υποθέσεις και
έχουν προσδιοριστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου άλλες 17 υποθέσεις.
Από το σύνολο των υποθέσεων θα πρέπει να σταθούμε σε δύο κατηγορίες:
➤ στην κατηγορία εκείνων που διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα του
Οργανισμού (και εδώ θα σταθώ στην περίπτωση της εφημερίδας Εξπρες του
ομίλου Καλοφωλιά) που προχωρήσαμε δικαστικά ακόμη και στη δέσμευση του
τίτλου της εφημερίδας και
➤ σε εκείνες τις υποθέσεις που αφορούν στη νομική μας υπόσταση.
Eδώ πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη επιτυχία μας με τη έκδοση αποφάσεως
από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται πανηγυρικά ο νομικός χαρακτήρας του Οργανισμού ως Ν.Π.Ι.Δ.
Ωστόσο για το ίδιο θέμα εκκρεμεί στο ΣτΕ προσφυγή εταιρειών του Γιώργου
Κουρή, η οποία αναμένεται να κριθεί οριστικά από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου,
τον προσεχή Δεκέμβριο. Αλλά σε αυτήν τη δίκη ο Οργανισμός πηγαίνει με δυο όπλα
ισχυρά που είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η
απόφαση του Τμήματος του ΣτΕ που είναι υπέρ των δικών μας απόψεων.
• Στις 10 Οκτωβρίου ορίστηκε η δικάσιμος για την αίτηση ακυρώσεως του
ΕΔΟΕΑΠ κατά του Υπουργού Εργασίας για την ακύρωση του εγγράφου με το
οποίο μας ζητάει να αποδώσουμε το 10% του αγγελιοσήμου που εισέπραξε ο
Οργανισμός το 2009.
• Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ενδεχόμενος κίνδυνος προσβολής
των συμφερόντων του Οργανισμού η Διοίκηση και η Νομική Υπηρεσία ασκεί
κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο προκειμένου να τα υπερασπισθεί.
• Οι απαιτήσεις μας συνολικά από τις εκδικάσεις της χρονικής περιόδου από
Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2010, ανέρχονται σε 4.758.600 €
ευρώ περίπου από οφειλές αγγελιοσήμου και σε 190.000 € από οφειλές εισφοράς 3%, πλέον των νομίμων τόκων και προσαυξήσεων που αυξάνουν τα
ανωτέρω ποσά τουλάχιστον κατά 50%.
• Αμέσως μετά τη Γ.Σ. οι τέσσερις Ενώσεις μας θα λάβουν από τη Διοίκηση του
ΕΔΟΕΑΠ πλήρη τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.
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Η γυναίκα στο Ταμείο μας
Αγαθή Κυρίτση /

Μέλος ΔΣ

Η εργαζόμενη και η άνεργη γυναίκα, άμεσο ή έμμεσο μέλος του ΕΔΟΕΑΠ και
τα δικαιώματά της (συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, παροχών ή περίθαλψης) είναι
κύριο μέλημά μας. Προσωπικά, εκτός από τα θέματα νέων Διαδικασιών, Πιστοποίησης Ποιότητας, Προμηθειών και Αγγελιοσήμου για τα οποία ανέφεραν, ήδη,
η Πρόεδρος και οι άλλοι συνάδελφοι ότι συνεργαστήκαμε, μπορώ να συνοψίσω
τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες στον ΕΔΟΕΑΠ και την εργασία μας ως
Διοίκηση στα παρακάτω σημεία:

ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΧΕΙΑΣ
• Για να μη δημιουργείται ασφαλιστικό κενό στον εργασιακό τους βίο, οι
ασφαλισμένες μπορούν να εξαγοράσουν το χρόνο λοχείας τους, για τον οποίο
επιδοτούνται από τον ΕΔΟΕΑΠ, με συμψηφισμό κατά την καταβολή του επιδόματος λεχωίδος. ΑΔΣ 44 /24-11-2009.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΕΧΩΙΔΟΣ
• Τέθηκε πλαφόν στο επίδομα λεχωίδος, που χορηγείται στις ασφαλισμένες άμεσα μέλη μας, με βάση το εκάστοτε ανώτατο κλιμάκιο της ΣΣΕ της ΕΣΗΕΑ
ανεξαρτήτως σε ποια επαγγελματική ένωση ανήκουν.
Το πλαφον ισχύει και για όσες έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ
• Επί 247 τοκετών 92 μωράκια και 87 λεχώνες δέχθηκαν τις δωρεάν υπηρεσίες
εξειδικευμένων μαιών στο σπίτι τους, στο πλαίσιο του προγράμματος.
Ζητήθηκε εγγράφως από τις λεχωΐδες και πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του
προγράμματος. Είχαμε θετική ανταπόκριση και θετικό αποτέλεσμα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
• Παρατείνεται η ισχύς ασφάλισης των αρρένων τέκνων ασφαλισμένων του
ΕΔΟΕΑΠ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του 26ου
έτους της ηλικίας τους.
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• Η άνεργη μητέρα, άμεσο μέλος μας παίρνει το επίδομα βρεφονηπιακού της
εργαζόμενης 250 € και το επίδομα θερινών διακοπών.
• Ψηφιακή Μαστογραφία: 333 Μέλη μας υποβλήθηκαν στην εξέταση αυτή,
με κόστος 30.965 € .
• Test PAP: 1.391 Μέλη μας υποβλήθηκαν στην εξέταση αυτή, με κόστος
133,95 € ανά test μέχρι το Μάρτιο του 2010. Eφεξής το κόστος μειώθηκε σε 8
€ ανά test.
• Επίδομα Πολύτεκνων Οικογενειών
Ενισχύονται, σε μηνιαία βάση και όσο τα παιδιά παραμένουν στην ασφάλιση
του ΕΔΟΕΑΠ:
138 οικογένειες, 432 παιδιά στην Αθήνα
26 οικογένειες, 85 παιδιά στην Θεσ/νικη
Κόστος προγράμματος 176.450 €
• Επίδομα Μονογονεϊκών Οικογενειών
Οι οικογένειες με ένα γονέα είναι σήμερα μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα. Η ανύπαντρη μητέρα, οι διαζευγμένοι που αναλαμβάνουν το βάρος
ανατροφής παιδιών, οι χήροι και οι χήρες με ανήλικα παιδιά έχουν την υποστήριξή μας.
94 οικογένειες,110 παιδιά στην Αθήνα
20 οικογένειες, 34 παιδιά στην Θεσ/νικη
Κόστος προγράμματος 133.300 €
• Ηλεκτρονικά ραντεβού
Το μέτρο είχε την αποδοχή ασφαλισμένων και γιατρών, απέδωσε γρήγορα
και αποδείχτηκε αποτελεσματικό.
Στο διάστημα 1/1/2009 - 20/9/2010 πραγματοποιήθηκαν 80.908 ραντεβού
με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πλην των Παθολόγων μας και του Παιδιάτρου.
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Ελεγχος Ορκωτών Λογιστών
για πρώτη φορά στον ΕΔΟΕΑΠ
κα.Ησαΐα Θεοδωρίδου /

Ορκωτή Ελεγκτής ΣΟΛ

Κυρίες και Κύριοι,
Με εντολή του Δ.Σ. διενεργήσαμε έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης 2008.
Πριν αναφερθώ στα πορίσματα του ελέγχου θα πρέπει να σας επισημάνω ότι
τα οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ταμείου απαιτούν κατάλληλη οργανωτική υποδομή. Η οργανωτική υποδομή αφορά τη θωράκιση
του Ταμείου με τη θέσπιση διαδικασιών που θα στοχεύουν στην ορθότερη διαχειριστική οργάνωση και θα εξασφαλίζουν την Οικονομική υπόσταση του Ταμείου.
Επίσης πρέπει να υπάρχουν διασφαλιστική μηχανογραφική υποστήριξη και καταγεγραμμένες διαδικασίες λειτουργίας ώστε ο ρόλος του Δ.Σ. να είναι επιτελικός
και η ορθή λειτουργία του Ταμείου να μην εξαρτάται από το εκάστοτε Δ.Σ.
Πρόθεσή μας είναι να ενημερώσουμε τη Διοίκηση για το περιεχόμενο και τα
προβλήματα κάθε κονδυλίου του ισολογισμού καθώς επίσης και να συμβάλουμε με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις μας, στην οργάνωση του Ταμείου από
λογιστική και διαχειριστική άποψη για την καλύτερη λειτουργία του.
Αναλυτική έκθεση παραδόθηκε στην Πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ με ημερομηνία
26 Φεβρουαρίου 2010.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Σκοπός του ελέγχου μας είναι ο έλεγχος του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και η διατύπωση γνώμης για τα οικονομικά στοιχεία του
Οργανισμού για τη χρήση 2008 και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου. Όπως
προκύπτει από τον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων, δεν είναι δυνατή
η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου, στην παρούσα φάση, καθότι το πόρισμά μας διατηρεί επιφύλαξη σε σημαντικά θέματα, των οποίων τον επηρεασμό επί της καθαρής θέσης του ΕΔΟΕΑΠ, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε.
• Τα θέματα αυτά έχουν ως εξής:
1. Κατά παρέκκλιση των βασικών λογιστικών αρχών και του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ.80/97), τα έσοδα λογιστικοποιούνται κατά το χρόνο
είσπραξής τους και τα απαιτητά έσοδα, κατά ένα μέρος, γνωστοποιούνται σε
λογαριασμούς τάξεως, χωρίς έλεγχο της ορθότητας του ποσού. Η τήρηση των
λογαριασμών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και με υιοθέτηση κατάλληλου μηχα29
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νογραφικού προγράμματος να καταγράφονται ορθά οι απαιτήσεις στις οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης, να οργανωθεί και στελεχωθεί με καταρτισμένο προσωπικό το ανάλογο τμήμα, ώστε να διεκδικούνται και να εισπράττονται
κατά το δυνατόν οι απαιτήσεις αυτές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σημαντικό ποσό απαιτήσεων και
αντίστοιχα να προκύπτει μειωμένη η καθαρή θέση του ΕΔΟΕΑΠ.
2. Δεν έχει προσδιοριστεί πληροφοριακά η δεδουλευμένη μελλοντική
υποχρέωση εφάπαξ και μηνιαίας επικούρισης των ασφαλισμένων μελών
του ΕΔΟΕΑΠ. Για τον υπολογισμό της υποχρέωσης αυτής θα πρέπει να διενεργηθεί αναλογιστική μελέτη. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να δίδεται ως πληροφορία για τον ορθό προσδιορισμό της καθαρής θέσης του ΕΔΟΕΑΠ.
3. Σύμφωνα με το Ν.3460/2006 η αποτίμηση των ομολόγων θα πρέπει να
γίνεται με βάση την μέση τιμή Δεκεμβρίου 2008 των ομολόγων της Τράπεζας
Ελλάδος (Π.Δ. 80/97 παρ.2.2.111 περ.5 του) αν είχε διενεργηθεί αποτίμηση η αξία των ομολόγων θα ήταν κατά ευρώ 1.216.138,49 μειωμένη και
αντίστοιχα θα είχαν επιβαρυνθεί αποτελέσματα χρήσεως.
4. Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού
ευρώ 1.974.957,25 που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Αν είχε διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη τα
αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια θα ήταν μειωμένα κατά ποσό ευρώ1.974.957,25. Δεν μας δόθηκε απάντηση από τη νομική υπηρεσία για
τις απαιτήσεις αγγελιοσήμου. Για πολλές από τις καταγεγραμμένες, από
τον έλεγχό μας, ακίνητες απαιτήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία. Θα πρέπει το
Λογιστήριο να συνεργαστεί με τη νομική υπηρεσία ώστε να εκκαθαριστούν
οι απαιτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης.
5. Θα πρέπει να κωδικοποιηθεί και επικαιροποιηθεί το καταστατικό του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας του Τ.Υ.Π. ώστε να
είναι ευχερέστερος ο έλεγχος των δαπανών περίθαλψης των ασφαλισμένων. Επίσης θα πρέπει να γίνει καταγραφή και καθορισμός διαδικασιών
εσωτερικού ελέγχου, συστήματος προμηθειών και ελέγχου των τιμών των
υλικών και των παγίων και κατάρτιση οργανογράμματος με θέσεις ευθύνης.
Σημειώνουμε ότι η υπάρχουσα υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν έχει επαρκή στελέχωση για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της αποτελεσματικά.
6. Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τη μελλοντική υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης, αν διενεργείτο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 το συνολικό ποσό αυτής ευρώ 1.866.806,76 θα επιβάρυνε
τα ίδια κεφάλαια και ευρώ 455.659,80 τα αποτελέσματα της χρήσης 2008.
7. Ο επανακαθορισμός του κόστους με τον καταλογισμό δαπανών οι οποίες
απεικονίζονται ως έξοδα διοίκησης, είναι βασική προϋπόθεση για την ορθή
απεικόνιση των κέντρων κόστους στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
30

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009.
(ΧΡΗΣΗ 01/01/2009 ΕΩΣ 31/12/2009)
ΠΡΟΣ
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ αποτελούμενη από τους:
Χριστόδουλο Αξελό πρόεδρο και Άρη Καρρέρ, Βασίλη Κάργα,
Γεωργία Καίσαρίδου και Μαριάννα Βασιλάκου μέλη, παρουσιάζει
σήμερα, στη Γενική Συνέλευση των Μελών-Μετόχων, την έκθεση της με
τις διαπιστώσεις του διαχειριστικού ελέγχου του Οργανισμού που
διενήργησε για το χρονικό διάστημα από 01,01.2009 έως και
31.12.2009, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού. Η
Εξελεγκτική Επιτροπή, που συνεδρίασε για το σκοπό αυτό από τις 10 έως
και τις 14 Μαΐου 2010, εγκρίνει την οικονομική διαχείριση του ΕΔΟΕΑΠ,
το Γενικό Ισολογισμό, τον Αναλυτικό Λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως και τον Απολογισμό χρήσεως 2009, χωρίς βεβαίως να
προχωρεί σε ιδιαίτερη αναφορά των οικονομικών στοιχείων,
αφού αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην οικονομική έκθεση της
Διοίκησης του Οργανισμού.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκθέτει δια του προέδρου της σε γενικές
γραμμές τα όσα διαπίστωσε από τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και
του ισολογισμού που διενήργησε.
Το 2009 τα πάσης φύσεως έσοδα του Οργανισμού έφθασαν τα
67.972.725,08 ευρώ, έναντι 76.338.526,67 ευρώ το 2008,
μειώθηκαν δηλαδή κατά 8.362.801,79 ευρώ ή σε ποσοστό 10,96%. Η μείωση των εσόδων του Οργανισμού, οφείλεται κατά
κύριο λόγο, στις εισπράξεις του Αγγελιοσήμου, σε μια δύσκολη
βεβαίως χρονιά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το θέμα θα πρέπει να
προβληματίσει σοβαρά τον κλάδο για τα χρόνια που έρχονται
καθώς από πολλές πλευρές καταβάλλονται συντονισμένες
προσπάθειες αποφυγής καταβολής του Αγγελιοσήμου.
Συγκεκριμένα ενώ το 2008 από το Αγγελιόσημο είχαν εισπραχθεί
59.067.629 ευρώ. το 2009 εισπράχθηκαν 49.389.074 ευρώ
σημειώνοντας μείωση κατά 16,39 %.

Κατά την άποψη της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να
λογιστικοποιηθεί άμεσα ολόκληρος ο μηχανισμός βεβαίωσης και
είσπραξης του Αγγελιοσημου γιατί με το σημερινό καθεστώς δεν
υπάρχει επί της ουσίας έλεγχος, ούτε στα μέσα που φιλοξενούν
τις διαφημίσεις αλλά ούτε και στους διαφημιζόμενους οι οποίοι
περίπου με τη θέληση τους καταβάλλουν το Αγγελιόσημο.
Μείωση παρουσίασε τον περασμένο χρόνο το σύνολο των
εσόδων του Οργανισμού, που χωρίς τις αποσβέσεις έφθασε σε
65.403.447,86 ευρώ έναντι 68.140.195,88 ευρώ το 2008, ήτοι
ποσοστό μείωσης -4,01%.
Τα συνολικά έξοδα για το 2009 αντιστοιχούν στο 96,22% των
εσόδων, έναντι 89,26% για το έτος 2008 ποσοστό που δεν μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως ενθαρρυντικό για τη μελλοντική ευρωστία
του ταμείου, εάν βεβαίως συνεχιστεί η τάση αυτή και μετά την
οικονομική κρίση.
Το 2009 καταγράφηκε επίσης μία αύξηση των δαπανών του
προσωπικού κατά 17%, δηλαδή από περίπου 6.480.000 ευρώ το
2008 σε 7.600.000.
Αύξηση σημειώθηκε και στις αμοιβές και έξοδα τρίτων σε
ποσοστό 81,29%, από 389.459 το 2008 σε 706.000 ευρώ το 2009,
καθώς και στις παροχές τρίτων σε ποσοστό 17,78%. Ακόμη
παρατηρήθηκε αύξηση των δαπανών του κλάδου υγείας από
23.994.000 ευρώ το 2008 σε 27.373.000 ευρώ το 2009, ποσοστό
αύξησης 14.08%.
Συνολικά τα χρηματικά διαθέσιμα του ταμείου καθώς και τα
χρεόγραφα έφθαναν στις 31.12.2009 το ποσόν των 240.416.231,59
ευρώ και αναλύονται ως εξής:
* Στο ταμείο υπήρχαν 48.616,93 ευρώ
* Καταθέσεις σε τράπεζες 196.622.800,53 ευρώ
* Χρεόγραφα 43.744.814,13
Τα οποία κατανέμονται ως εξής:
* Ομόλογα 32.857.938,04 ευρώ
4.203.116,32 ευρώ.
* Μετοχές 6.683.759,77 ευρώ

*

Αμοιβαία

Κεφάλαια

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας
Για Την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστόδουλος Αξελός

