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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αξιότιμε κύριε Ευρωβουλευτή,
Κυρίες και Κύριοι,
Κατ’αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χρυσόγελο και την Ομάδα των
Οικολόγων Πρασίνων για την πρόσκληση και να χαιρετίσω, εκ μέρους της
Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδας, ως Αντιπρόεδρός
της και του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, του οποίου
προεδρεύω, τη σημερινή πρωτοβουλία που δίνει το βήμα για την παρουσίαση και
ανάδειξη του κοινωνικού επιχειρείν.
Η ίδρυση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων
Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην
Ελλάδα. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα Ταμεία – μέλη του
οποίου, αριθμούν περίπου 110.000 ασφαλισμένους και 1.000 εργαζόμενους. Η
διαδικασία ίδρυσής της ξεκινά από το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αυτοδιαχειριζόμενων
Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώνεται με την ευκαιρία των 65
χρόνων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. το 1995 στην Αθήνα και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το 1996 υπογράφεται το Πρακτικό Ίδρυσης της Ομοσπονδίας
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος, όπου συμμετέχουν τα Ταμεία
Υγείας: Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
(Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας
Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), ενώ το
1999 αποφασίζεται η ένταξη του 4ου μέλους, του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., (Ενιαίου
Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης), το
οποίο σήμερα κατέχει την Προεδρία της.
Τα τέσσερα Ταμεία Υγείας λειτουργούν με βάση το Αυτοδιαχειριζόμενο
πρότυπο, όπου τα μέλη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα εκλέγουν τη Διοίκηση,
η οποία διαχειρίζεται τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους των Ταμείων.
Παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, διαθέτουν δε, πολύχρονη
πείρα στον τομέα της Προληπτικής Ιατρικής. Δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους
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από το Κράτος, είναι μη-Κερδοσκοπικά, Αυτοδιοικούμενα και λειτουργούν με
κύριο γνώμονα τις αξίες της Αλληλοβοήθειας και της Αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας των Ταμείων για κοινές δράσεις και
συνέργειες, προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης και παροχής προς τα
ασφαλισμένα μέλη τους υπηρεσιών περίθαλψης υγείας υψηλής ποιότητας και τη
βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους, αλλά και για οικονομίες κλίμακος, η
Ομοσπονδία προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία από το 2002 πρότυπου
Πολυιατρείου στην πόλη της Πάτρας, με ιατρικές ειδικότητες (9 τον αριθμό) που
επελέγησαν κατόπιν εκτίμησης των αναγκών των ασφαλισμένων μας. Από τους
βασικούς στόχους για την Ομοσπονδία αποτελούν, τόσο η ανάπτυξη μιας
ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή,
όσο και η αντιμετώπιση του φαινομένου της ‘πολυφαρμακίας’ και της αλόγιστης
χρήσης φαρμάκων αλλά και της κατάχρησης των ιατρικών υπηρεσιών γενικότερα.
Η δημιουργία ενός τέτοιου χώρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί
προνόμιο για τους ασφαλισμένους μας στην ευρύτερη περιφέρεια της Αχαΐας.
Τα τέσσερα Ταμεία παρέχουν στους άμεσους και έμμεσους ασφαλισμένους
τους πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη. Προσφέρουν
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στα σύγχρονα εξοπλισμένα ιατρεία τους, τα
μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, καθώς και τα
φυσικοθεραπευτήρια που διατηρούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ
καλύπτουν τη νοσηλεία των ασφαλισμένων τους σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία
και σε Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια.
Ειδικά το Ταμείο Υγείας της Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) διαθέτει στην
Αθήνα και ιδιόκτητη μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης, την πρότυπη Κλινική,
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», δυναμικότητας 90 κλινών, με άρτιο και εξειδικευμένο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικά μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας. Διαθέτει, δε, πρότυπο Οδοντιατρικό Κέντρο με αντίστοιχο τμήμα και
στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί τρεις πρότυπες κατασκηνώσεις παίδων στο Διόνυσο,
τη Χαλκιδική και τη Λούτσα Πρεβέζης και θέρετρο αναψυχής στη Ραψάνη
Ολύμπου.
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Τραπέζης Ελλάδος, Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.,
διαθέτει στην Αθήνα πρότυπο Προσχολικό Κέντρο και Νηπιαγωγείο (βιοκλιματικό
έργο του Αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη), με σύγχρονες μεθόδους
προπαρασκευαστικής αγωγής, μόρφωσης και δημιουργικότητας των παιδιών, που
έχει μάλιστα χαρακτηρισθεί ως από τα καλύτερα της Ευρώπης και το
επισκέπτονται κάθε χρόνο Πανεπιστήμια Εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το Ταμείο των Δημοσιογράφων
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) παρέχει στα μέλη του και επικούρηση και εφάπαξ.
Τόσο τα Ταμεία, όσο και η ίδια η Ομοσπονδία, καταβάλλουν, εδώ και πολλά
χρόνια, μεγάλες προσπάθειες ανάπτυξης, προαγωγής και παραίνεσης υπέρ του
θεσμού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, διενεργώντας σε ετήσια βάση και τακτά
χρονικά διαστήματα αιμοδοσίες σε ίδιες εγκαταστάσεις. Η προσφορά αίματος, και
στο πλαίσιο της κοινωνικής νοοτροπίας και πολιτικής των Ταμείων και της
Ο.Α.Τ.Υ.Ε., αποτελεί ένα μεγαλειώδες δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο, η τάση
μείωσης δυστυχώς της οποίας, κατά τα τελευταία έτη, κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού και απαιτούνται ακόμη μεγαλύτερες
δράσεις αποκατάστασης.
Όλα τα Ταμεία, επίσης, χορηγούν κάθε χρόνο στους ασφαλισμένους τους
και χωρίς καμία από μέρους τους συμμετοχή, το εποχικό αντιγριπικό εμβόλιο.
Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., έχει παραλάβει αλλά και αναπτύξει σημαντικό δίκτυο σχέσεων
με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή ομοειδή ταμεία υγείας του χώρου της. Ως εκ
τούτου, διοργανώνει σε ετήσια βάση πολύ επιτυχημένες ιατρικές ημερίδες και
επιμορφωτικά σεμινάρια. Ορόσημο στην πορεία της υπήρξε η διοργάνωση 2
μεγάλων διεθνών συνεδρίων της ΑΙΜ στην Αθήνα (1998, 2003), με συμμετοχή
μεγάλων διεθνών φορέων και σημαντική απήχηση σε τοπικό επίπεδο. Τόσο τα
συνέδρια, όσο και τα σεμινάρια λειτουργούν επιμορφωτικά προς τα στελέχη και
τους εκλεγμένους των ταμείων - μελών της αλλά και τους ασφαλισμένους τους.
Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αντιπροσωπεύει το Τρίτο Πρότυπο διαχείρισης υπηρεσιών
Υγείας στην Ελλάδα μετά τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και αποσκοπεί στην
ορθολογική αξιοποίηση της, ήδη πρότυπης, υπάρχουσας υποδομής σε κέντρο και
περιφέρεια για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας, αλλά και τη
δημιουργία νέων δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της, τη
θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής, τη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς
υπηρεσιών υγείας από Δημόσιο ή ιδιώτες και την ανάπτυξη σχέσεων Αλληλεγγύης
μεταξύ των ασφαλισμένων. Επίσης, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές εξελίξεις, που διασφαλίζουν την πρωτοπόρα κοινωνική ευρωπαϊκή
αντίληψη και δράση της στον ασφαλιστικό τομέα.
Η Κοινωνική Οικονομία, ως έννοια και ως πράξη, είναι ακόμη δυστυχώς λίγο
γνωστή στη χώρα μας, παρ’ ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναγνωρίσει και
στηρίξει επίσημα τον αναπτυξιακό ρόλο και τη δράση των φορέων που την
εκπροσωπούν. Η Ομοσπονδία μας, από την ίδρυσή της και, προκειμένου να
ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία
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Υγείας στην Ελλάδα, είτε από τη γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα, είτε από την
εμπορευματοποίηση της Υγείας από τον ιδιωτικό τομέα, κατάφερε να δικτυωθεί,
με τις δικές της δυνάμεις και εντελώς πρωτοποριακά, στον κοινοτικό χώρο των
ομοειδών Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας και να γίνει μέλος της ΑΙΜ, της
Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, η οποία ασφαλίζει μέσω
των Ομοσπονδιών-μελών της, 170 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, εκ των
οποίων τα 120 εκατομμύρια στον ευρωπαϊκό χώρο.
Στο πλαίσιο της ΑΙΜ, έχουμε αναπτύξει εδώ και 15 χρόνια ενεργό ρόλο στην
Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, με πρωτοβουλίες αιχμής, όπως το πρωτοποριακό
για την Ελλάδα Διεθνές Συνέδριο για τις ‘Κακές Πρακτικές στον Τομέα Υγείας’ το
2008, με βασικό προσκεκλημένο, για πρώτη φορά στη χώρα μας το ‘Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Ενάντια στην Απάτη και τη Διαφθορά στον Τομέα Υγείας’, δημιουργώντας
στον κρίσιμο αυτό τομέα μία ακόμη πρωτοπορία που, δυστυχώς, σήμερα μας
δικαιώνει αλλά και αποκλειστική εκδήλωση για την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική
Οικονομία» το 2010, στα γραφεία Ελλάδας του Ευρωκοινοβουλίου.
Παράλληλα, δικτυωθήκαμε στον τομέα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Οικονομίας που καλύπτει τους Συνεταιρισμούς κάθε είδους, τα Αλληλοβοηθητικά
Ταμεία Υγείας, τα Ιδρύματα και τους Συλλόγους, ανοίγοντας άγνωστους νέους
δρόμους. Γνωρίζουμε ότι το 10% της απασχόλησης στον ευρωπαϊκό χώρο
προέρχεται από τον τομέα αυτόν και αποτελεί μεγάλη παράδοση του ευρωπαϊκού
κόσμου της εργασίας με βαθιές ρίζες και ισχυρή παρουσία σε όλα τα επίπεδα με
κοινωνικό έργο, σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και έντονη
πολιτική παρουσία, ιδίως στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου έχει ανασυσταθεί και η
Διαπαραταξιακή Επιτροπή Κοινωνικής Οικονομίας. Σημαντική αναγνώριση του
έργου μας στην ΑΙΜ αποτελεί και η ανάδειξη της ελληνικής πλευράς στο
Προεδρείο της, με την εκλογή της Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, κας Ελένης
Σπανοπούλου, στην Αντιπροεδρία αυτής.
Η ελληνική Ομοσπονδία, με τη μικρή της δύναμη αλλά την ολοένα πιο
ισχυρή απήχησή της, επιθυμεί να συμμετέχει στο κοινωνικό (ευρωπαϊκό και
εθνικό) γίγνεσθαι και την κοινωνική σύγκλιση, που απουσιάζει από τη χώρα μας.
Στην Ευρώπη, και μετά από προσπάθειες πολλών ετών, θεσμοθετήθηκε
Ευρωπαϊκό Καταστατικό για τους Συνεταιρισμούς. Τα τελευταία χρόνια
εντείνονται οι προσπάθειες και των υπολοίπων φορέων της Κοινωνικής
Οικονομίας, και ιδιαίτερα των Αλληλοβοηθητικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων
Υγείας, να επιτύχουν αντίστοιχη αναγνώριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο δυναμικός χώρος του Τρίτου Τομέα σε στενή συνεργασία με το Γενικό
Συμφέρον καλείται να καλύψει το μεγάλο κενό του περιορισμού και του
εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, εφόσον λάβει την κατάλληλη πολιτική
στήριξη. Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται στην πιο δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία,
παρόλα αυτά, μέσα από την κοινωνική και οικονομική δυσκαμψία και την
αναγκαία εγρήγορση, πιστεύουμε ότι δίνεται πλέον η ευκαιρία για μεγάλες και
αναγκαίες αλλαγές. Στόχος μας είναι μια νέα ανάπτυξη με κοινωνικούς όρους,
σωστή εκμετάλλευση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων, αξιοποίηση του
δυναμικού της κοινωνίας μας και με σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον.
Προς την κατεύθυνση αυτήν, θέλουμε σήμερα να στείλουμε ένα ουσιαστικό
μήνυμα στην Πολιτεία από το δικό μας χώρο, δηλώνοντας την παρουσία μας και
το έργο της Ομοσπονδίας. Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας που αποτελούν
την Ο.Α.Τ.Υ.Ε, καθώς και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων, η
ΑΙΜ, αποτελούν χαρακτηριστική μορφή Κοινωνικής Οικονομίας, με εξουσία που
πηγάζει από τους ίδιους τους εργαζομένους και τα μέλη μας, που μας εκλέγουν σε
τακτά χρονικά διαστήματα και παράγουμε έργο το οποίο κρίνεται και αξιολογείται
καθημερινά. Η ανάπτυξη των θέσεων και των ενεργειών μας δεν προσβλέπει στο
κέρδος, αλλά στο συλλογικό κοινωνικό συμφέρον και τις νοοτροπίες εκείνες που
θα το ενθαρρύνουν.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα 2.000
επιχειρήσεων, συνολικά 20 εκατομμυρίων εργαζομένων. Στην Ισπανία το 5% του
ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος και το 10% της απασχόλησης σημαίνει 1,2
εκατομμύρια ανθρώπους. Στη Γαλλία 760.000 επιχειρήσεις, 2 εκατομμύρια
μισθωτούς υπαλλήλους κτλ.
Προσδοκία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. είναι η κατάρτιση και θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού
Καταστατικού για τα Αυτοδιαχειριζόμενα-Αλληλοβοηθητικά Ασφαλιστικά
Ταμεία Υγείας. Οι προσπάθειες για την αναγνώριση και τη θεσμική αποδοχή του
έχουν βρει ένθερμους συμμάχους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Έλληνα
Επίτροπο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών της Κομισιόν, κ.
Απόστολο Ιωακειμίδη και τον Ιταλό Ευρωβουλευτή Luigi Berlinguer, ο οποίος σε
πρόσφατη διαβούλευση στις Βρυξέλλες τόνισε την αναγκαιότητα για διατήρηση
και προαγωγή της αξίας της Αλληλεγγύης στην Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της.
Σε σύγκριση με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα Αυτοδιαχειριζόμενα
Ταμεία Υγείας δεν κάνουν επιλογή των κινδύνων και ως εκ τούτου, στην τρέχουσα
περίοδο της κρίσης καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο φάσμα κινδύνων
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και δυσκολιών. Γι’ αυτό και θεωρούμε δίκαιο να τους παραχωρηθούν
υποστηρικτικά ορισμένα πλεονεκτήματα, ώστε να ξεπεραστούν, στο μέτρο του
δυνατού, τα προβλήματα και να δοθεί η ώθηση για ενεργό ανάπτυξη. Η
εσωτερική αγορά και η νομοθεσία της Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το
ζήτημα, ώστε να προωθηθεί η πολλαπλότητα των επιχειρησιακών μοντέλων
Κοινωνικής Ασφάλισης, ως βασικό ζήτημα πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρέπει να μειωθεί η παροχή προνομίων προς το παραδοσιακό
καπιταλιστικό επιχειρηματικό μοντέλο και να παρασχεθούν ίσοι όροι
ανταγωνισμού στους φορείς οργανώσεων Κοινωνικής Οικονομίας κάθε μορφής.
Υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός «ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού» που θα
παρέχει στα αυτοδιαχειριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, αλλά και στις
ενώσεις και τα ιδρύματα, ισοδύναμα μέσα και ευκαιρίες με εκείνα των ιδιωτικών
επιχειρήσεων.
Στο κομμάτι της περίθαλψης υγείας, ένα Ευρωπαϊκό Καταστατικό για τα
Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας θα σημάνει τη λύση που θα ενώσει
πραγματικά εκατομμύρια Ευρωπαίους και θα ενοποιήσει την παροχή φροντίδας,
εφόσον θα συμβάλει στη διατήρηση και ενίσχυση της αλληλεγγύης, στην αύξηση
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και στην τοποθέτηση της
πρόληψης στο επίκεντρο των δράσεων για την Υγεία, στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Είμαι αισιόδοξος και ελπίζω πως η σημερινή συγκυρία θα μας φέρει ένα βήμα πιο
κοντά στην εξασφάλιση μιας πραγματικής κοινωνίας ενεργών πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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