
 

 

         Αθήνα, 15/11/2012 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

‘ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ’ 
  

 Οι αρχές των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας  
στο επίκεντρο Συνεδρίου στη Γαλλία 

 
 

 
O Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Francois Hollande  

και αριστερά του η Πρόεδρος της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ, κα Ελένη Σπανοπούλου 
 

 
Παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Francois Hollande, 

ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 40ου Συνεδρίου της Γαλλικής 
Συνομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (FNMF) και μέλους της 
Διεθνούς Ένωσης Α.Τ.Υ. (ΑΙΜ), που έλαβαν χώρα στη Νίκαια της Γαλλίας.  

 
Η εκδήλωση, με γενικό τίτλο: «Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: 

ποιος ο ρόλος της FNMF; Ποιος ο ρόλος των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων 
Υγείας;», συγκέντρωσε περισσότερα από 2.500 μέλη Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων 
Υγείας της Γαλλίας, παρόντων και της Υπουργού Υγείας, κ. Marisol Touraine, καθώς 
και του Υπουργού Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης, κ. Benoit Hamon.  

 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, αναπτύχθηκαν τρεις βασικοί θεματικοί άξονες: 

«Ποια είναι τα εργαλεία για καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;», «Πώς 
μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες κοινωνικές προκλήσεις;» και «Το 
μουτουαλιστικό μοντέλο: πώς μπορεί να ενισχυθεί η ιδιαιτερότητά του;» 
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Η ΑΙΜ υποστήριξε την εκδήλωση μέσω της συμμετοχής ισχυρής 

αντιπροσωπείας της, αποτελούμενης από μέλη της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της 
Ιταλίας, του Λιβάνου, του Μαλί και της Ελλάδας, δια της Αντιπρόεδρου της και 
Προέδρου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κας Ελένης Σπανοπούλου. Παρουσιάσθηκε η δυναμική και 
η πολυμορφία των Α.Τ.Υ. που είναι ενεργά στην Ευρώπη στον τομέα Υγείας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 

Ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Francois Hollande, εξέφρασε τη θερμή του 
υποστήριξη στους Αυτοδιαχειριζόμενους Φορείς Ασφάλισης Υγείας και τις 
κοινές τους αξίες της Αλληλεγγύης, του μη-κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα και 
της Δημοκρατίας. Στήριξη ιδιαίτερα σημαντική στις μέρες μας, καθώς η 
Αυτοδιαχείριση στην περίθαλψη και η Κοινωνική Οικονομία αναδεικνύονται σε 
πόλους υγιούς ανάπτυξης εν μέσω κρίσης. 

 
Η αντιπροσωπεία της ΑΙΜ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, κ. Jean-Philippe 

Huchet και την ομάδα της FNMF, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ειδική 
συνάντηση με τον Υπουργό Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης, κ. Benoit 
Hamon. Ο Υπουργός ενημερώθηκε και κατανόησε την έντονη επιθυμία της ΑΙΜ για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Α.Τ.Υ. και εγγυήθηκε πως θα 
στηρίξει τις προσπάθειές της για την προώθησή του στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες 
είχαν ακόμη τη δυνατότητα να θέσουν στον Υπουργό τόσο το ζήτημα του «κοινωνικού 
επιχειρείν», όσο και της αναγκαιότητας για ένταξη των Α.Τ.Υ. στο πλαίσιο αυτό. 

 
Το Συνέδριο έκλεισε με την έγκριση, από το σύνολο των παρισταμένων, 

ψηφίσματος με τίτλο « Η Αλληλεγγύη στην καρδιά των στόχων μας!», που θα 
αποτελέσει για τη Γαλλική Συνομοσπονδία οδηγό για τα επόμενα τρία χρόνια.  

 
Τόσο ο κ. Hamon, όσο και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας απάντησαν 

με θερμό, φιλικό και αλληλέγγυο χαιρετισμό στις προσφωνήσεις της Ελληνίδας 
Αντιπροέδρου της ΑΙΜ, κ. Ελένης Σπανοπούλου. Ειδικότερα, ο κ. F. Hollande 
απάντησε αντευχόμενος «Κουράγιο και Δύναμη στον Ελληνικό λαό». 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 
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