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Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια 
είδηση,  για να χαρούμε σήμερα 
όλοι μαζί. 

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο ΕΔΟΕΑΠ κέρδισε 
άλλη μια μάχη στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας, το οποίο απέρριψε τις προσφυγές 
της Wind και της Vodafone κατά του 2% 
επί του τζίρου. 

Ενώ στις 5 Ιουλίου 2022, το ΣτΕ απέρριψε 
την προσφυγή της Ένωσης Εταιρειών Δι-
αφήμισης και Επικοινωνίας κατά του 2% 
στο διαδίκτυο (ΣΤ περίπτωση). 

Οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας έκριναν ότι οι διαφημιστές δεν έχουν 
έννομο συμφέρον ενώ ταυτοχρόνως 
αποφάνθηκαν ότι το 2% του Διαδικτύ-
ου δεν επιβαρύνει την διαφημιστική 
αγορά, πράγμα που μπορεί να ερμηνευθεί 
ότι ακόμη κι αν προσφύγει κάποιος άλλος 

φορέας, και πάντως όχι μέσο ενημέρωσης, 
οι προσφυγές των οποίων έχουν απορρι-
φθεί, δεν θα μπορέσει να στοιχειοθετη-
θεί οικονομική επιβάρυνση, αφού το 2% 
«δεν επιβαρύνει την αγορά» σύμφωνα με 
την απόφαση. 

Στο σημείο αυτό θέλω να σας ενημερώσω 
για μια ακόμη πολύ θετική εξέλιξη. Η διοί-
κηση του ΕΔΟΕΑΠ ήρθε τελικά σε συμφω-
νία με την διοίκηση της Εθνικής Τράπε-
ζας, χάρη και στην σημαντική παρέμβαση 
της ΕΣΗΕΑ, με αποτέλεσμα η Εθνική να 
αποσύρει τις προσφυγές της κατά του 2% 
του Διαδικτύου (ΣΤ περίπτωση). Μια ακό-
μη δοκιμασία, που μπορούσε να πλήξει 
τον ΕΔΟΕΑΠ, έχει τελικά αίσιο τέλος χά-
ρη στην μεθοδική και αθόρυβη δουλειά. 

Το δεύτερο στοιχείο που θέλουμε να προ-
τάξουμε, ως διοίκηση κοινής αποδοχής, 
ενώπιον της Γενικής μας Συνέλευσης, εί-
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ναι ότι τα ιατρεία του Οργανισμού λει-
τουργούν πλέον με άδεια. [Το πολυοδο-
ντιατρείο αδειοδοτήθηκε τον περασμένο 
Μάιο και τα πολυιατρεία, την περασμένη 
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου. Άλλη μια μεγάλη 
εκκρεμότητα έληξε θετικά για τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ]
Τώρα παίρνουν σειρά τα ιατρεία του ΕΔΟ-
ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη. 

Οι αποφάσεις του ΣτΕ αποτελούν δικαί-
ωση για τον ΕΔΟΕΑΠ και τους ασφαλι-
σμένους μας καθώς σχεδόν εξαλείφεται 
ο κίνδυνος δραματικής μείωσης των εσό-
δων του ενώ αντιθέτως «αιμοδοτείται» οι-
κονομικά ο Οργανισμός, αφού το κονδύλι 
της ΣΤ περίπτωσης υπερβαίνει πλέον τα 5 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως με τάση ανό-
δου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν 
να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα οι 
υψηλές παροχές του ΕΔΟΕΑΠ, στην 
υγεία και την επικούρηση. 
Υπό την προϋπόθεση: δεν θα είναι πάνω 
από διπλάσιες του μέσου όρου του ΕΟΠ-
ΠΥ και σχεδόν διπλάσιες του επικου-
ρικού του ΕΦΚΑ αντιστοίχως. 

Καθαρές κουβέντες. 
Καθαρή δέσμευση.

Οι δαπάνες υγείας του ΕΔΟΕΑΠ, μπορούν 
να διατηρηθούν μέχρι το διπλάσιο των 
μέσων παροχών του ΕΟΠΥΥ και οι επι-
κουρικές συντάξεις κοντά στο διπλάσιο 
των μέσων συντάξεων, τις οποίες χορηγεί 
το επικουρικό του ΕΦΚΑ. Το τονίζω αυτό 
κόντρα στους «δράκους» που διαδίδουν 
ορισμένοι παρότι γνωρίζουν το θέμα και 
την απάντηση, που έχουμε δώσει, εδώ και 
τέσσερα χρόνια.

Το 2% του Διαδικτύου, τα έσοδα από τη 
λεγόμενη ΣΤ περίπτωση, είναι το «πυ-
ρηνικό όπλο» του ΕΔΟΕΑΠ και από το 
κονδύλι αυτό θα εξαρτηθούν στο μέλλον 
οι αξιοζήλευτες παροχές του Οργανισμού, 
που αποτελεί το καλύτερο κοινωνικό 
κράτος στην Ευρώπη. 
Είπαμε, πάντα «εντός των τειχών» 
και όχι δημόσια, ότι αν ανακοινώσου-
με τον τρόπο πριν από την απόφαση 
του ΣτΕ για το 2% της ΣΤ´ περίπτω-
σης, θα υπάρχει κίνδυνος να χάσου-
με την δίκη. 
Σας ενημερώνω ότι εφέτος χορηγού-
με το εφάπαξ, χάρη στο 30% των εσό-
δων της ΣΤ περίπτωσης, που δεν εί-
ναι υποχρεωτικό να διατεθούν στην 
υγεία, όπως τα έσοδα από το 2% επί 
του τζίρου. Για το 2022 το συνολικό 
ποσό για το εφάπαξ φτάνει στα 2,7 
εκατομμύρια ευρώ, στον αναμορφω-
μένο προϋπολογισμό 2022 φτάνει ανά 
3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον προ-
ϋπολογισμό του 2023 έχουμε εγγρά-
ψει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό 
χάρη στα αυξημένα έσοδα από το 2% 
του Διαδικτύου και στη μείωση των 
διοικητικών εξόδων. Θα επανέλθω 
σε αυτό στη συνέχεια. 

Το 2021, έτος σκληρής δοκιμασίας για 
όλους από την πανδημία, αυξήθηκαν κα-
τά 5 εκατομμύρια οι ήδη υψηλές δα-
πάνες-παροχές υγείας και κοινωνικές 
παροχές σε σχέση με το 2020, (από 
30,7 σε 35,7 εκατομμύρια) δηλαδή εν 
μέσω της κρίσης, οι παροχές προς τους 
ασφαλισμένους αυξήθηκαν σχεδόν κα-
τά 17% παρότι, ήδη, ήταν διπλάσιες του 
ΕΟΠΥΥ, δηλαδή των παροχών που έχουν 
οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας μας. 
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Καθαρές κουβέντες. 
ΕΔΟΕΑΠ σημαίνει παροχές υγείας, 
που προσεγγίζουν τους δύο επιπλέον 
καθαρούς μισθούς κατά μέσο όρο για 
τους άμεσα ασφαλισμένους του, δηλαδή 
περίπου 2.000 ευρώ ετησίως (σημείω-
ση: οι μέσες καθαρές αποδοχές των ασφα-
λισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι 1.100 ευρώ 
μηνιαίως), ενώ για τους συνταξιούχους, 
μαζί με την σύνταξη, οι μέσες παροχές 
εκτινάσσονται στις 6.200 ευρώ δηλαδή 
ποσό πάνω από πεντέμισι καθαροί μισθοί 
των σημερινών ασφαλισμένων! 
Για αυτόν το λόγο υποστηρίζω με πάθος 
αλλά και τεκμηρίωση ότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι 
το καλύτερο κοινωνικό κράτος στην 
Ευρώπη. 

Άλλωστε πριν από τρία χρόνια, όταν δε-
κάδες εκπρόσωποι δημοσιογραφικών ενώ-
σεων, έφτασαν στην Ελλάδα ανταποκρι-
νόμενοι στο αίτημα των Ενώσεών μας, 
για να υποστηρίξουν τον ΕΔΟΕΑΠ, συ-
γκινήθηκαν και τόνιζαν ότι αξίζει τον κό-
πο ο αγώνας μας, παρότι έβλεπαν, ότι για 
εκείνους ίσως αποτελεί άπιαστο όνειρο, 
αυτό που έπρεπε να είναι πρότυπο για 
όλη την Ευρώπη. 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το καλύτερο  
κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη.

Κερδίσαμε την μάχη γιατί σοβαρές ηγε-
σίες έβαλαν στην άκρη τις προσωπικές ή 
μικροκομματικές συμπεριφορές και ενώ-
θηκαν στον αγώνα για την στήριξη και 
την διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ, ενοποιώντας 
όλους τους ανθρώπους της ενημέρωσης 
στον κοινό μας στόχο. 

Αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, παρά τις διαφορές, για τον ΕΔΟΕΑΠ, 
το κοινό μας σπίτι ! 

Επανέρχομαι όμως στις αξιοζήλευτες πα-
ροχές του ΕΔΟΕΑΠ. Ειδικά για την υγεία 
το μέσο κόστος των άμεσα ασφαλι-
σμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι περίπου 
2.000 ευρώ αν συμπεριλάβουμε και το 
κόστος των ιατρικών υπηρεσιών του Ορ-
γανισμού. Αν δε συνυπολογίσουμε και 
τους έμμεσα ασφαλισμένους είναι 
1.270 ευρώ για το 2021 ενώ φέτος, ανα-
μένεται να φτάσει στα 1.350 ευρώ!
Πόσο είναι το μέσο κόστος για τους ασφα-
λισμένους του ΕΟΠΥΥ; Μόλις 600 ευρώ!

Καθαρά λόγια. Καθαρή δέσμευση.
Για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις 
αξιοζήλευτες παροχές υγείας, το καλύτερο 
κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, πρέπει 
να προσέξουμε τις δαπάνες υγείας, να 
ελέγξουμε για παράδειγμα την υπερσυ-
νταγογράφηση όχι μόνο των φαρμάκων 
αλλά κυρίως των παρακλινικών και απει-
κονιστικών εξετάσεων καθώς και τις επι-
σκέψεις σε μη συμβεβλημένους γιατρούς.  

Πρέπει ταυτοχρόνως να κτυπήσουμε τα 
μικροκυκλώματα που κερδοσκοπούν σε 
βάρος του ΕΔΟΕΑΠ. Ορισμένα τα έχουμε 
εντοπίσει και έχουμε ήδη πάρει σημαντι-
κές αποφάσεις καταγγέλλοντας τις συμ-
βάσεις με συγκεκριμένους γιατρούς και 
ελέγχοντας δειγματοληπτικά όσους λαμ-
βάνουν σημαντικά ποσά από τον ΕΔΟΕΑΠ. 
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Καθαρές κουβέντες.  
Καθαρή δέσμευση.

Τα πιράνχας θα σταματήσουν να κατα-
τρώνε τις σάρκες του ΕΔΟΕΑΠ. Έχουμε 
στείλει το μήνυμα εκεί που πρέπει. 
Παραλάβαμε τον Οργανισμό το 2018 με 
18,5 εκατομμύρια δαπάνες-παροχές υγείας 
συνολικά και έφτασαν στα 35,7 εκατομ-
μύρια το 2021! Αύξηση 193%σε σχέση με 
το 2018. Και το 2022 οι δαπάνες-παροχές 
υγείας «τρέχουν» στα 38.000.000 ευρώ δη-
λαδή αύξηση 206 % σε σχέση με το 2018 
έτος αλλαγής του Οργανισμού , έτος του 
νέου ΕΔΟΕΑΠ.

ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ας δούμε τον πίνακα των δαπανών-πα-
ροχών υγείας τα τελευταία πέντε χρόνια

Το 2017 ήταν 16,7 εκατομμύρια 
Το 2018 ήταν 18,5 εκατομμύρια
Το 2019 ήταν 26,7 
Το 2020 ήταν 30,8 
Το 2021 εκτοξεύτηκαν στα 35,7 
Το 2022 αναμένεται να κλείσουν στα 38
Ενώ για το 2023 έχουν προϋπολογιστεί
στα 37 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο πίνακας αυτός δείχνει ανάγλυφα το 
αξιοζήλευτο ύψος των δαπανών- παρο-
χών του ΕΔΟΕΑΠ. Δείχνει όμως , αν δεν 
θέλουμε να εθελοτυφλούμε, και το πρό-
βλημα που έχουμε να επιλύσουμε με τα 
μέτρα ελέγχου και εξοικονόμησης των 
δαπανών υγείας που έχουμε πάρει και 
ενδεχομένως θα πάρουμε επιπρόσθετα 
αν δεν ελεγχθούν οι δαπάνες και κυρί-
ως ο «σκληρός πυρήνας» αυτών, δηλαδή 
τα 33 εκατομμύρια. Τόσα είναι αν αφαι-

ρέσουμε το μισθολογικό κόστος και τις 
κοινωνικές παροχές, που όλα αυτά μαζί 
κάνουν τα 35,7 εκατομμύρια για το 2021. 
Επαναλαμβάνω η πρόβλεψη-εκτίμηση για 
το 2022 φτάνει στα 38 εκατομμύρια συν 
2,3 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι που 
εκτοξεύτηκαν.

Πρέπει να περιορίσουμε τις δαπάνες υγεί-
ας κατά 1-1,5 εκατομμύριο. Αυτές είναι 
οι υποτιθέμενες «αιματηρές» περικοπές, 
που κάνει το «ανάλγητο» σημερινό ΔΣ. 

Δείτε τώρα το μέγεθος της αμετροέπειας 
και της ατεκμηρίωτης κριτικής. Για να 
πλήξουν την σημερινή διοίκηση κοινής 
αποδοχής του Οργανισμού μερικοί, ελά-
χιστοι είναι αλήθεια, αλλά κατά σύστημα 
θορυβούντες ασκόπως, μιλούν για σπατά-
λη. Χαρακτηρίζουν σπατάλη, τις παροχές 
υγείας ενώ οι πιο αμετροεπείς μιλούν για 
περικοπές παροχών που θα κάνουν τον 
ΕΔΟΕΑΠ σαν το ΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ ! Πες 
πες, νομίζω κάτι θα μείνει.... αμ δε..!

Δεν πείθουν κανέναν. Αυτή τη στιγμή οι 
παροχές του ΕΔΟΕΑΠ, όπως δείχνουν τα 
οικονομικά στοιχεία, ανά ασφαλισμένο, 
είναι υπερδιπλάσιες του ΕΟΠΥΥ. 1.350 
στον ΕΔΟΕΑΠ, 600 στον ΕΟΠΥΥ.

Η εξοικονόμηση των δαπανών υγείας, που 
ανακοινώσαμε αφορά το τμήμα των παρο-
χών- δαπανών υγείας, που είναι αρκετά 
πάνω από το διπλάσιο των αντίστοι-
χων παροχών του ΕΟΠΥΥ. Πρέπει να 
εξοικονομήσουμε δηλαδή 1-1,5 εκατομ-
μύριο ευρώ. 

{Εκείνοι δηλαδή οι ασφαλισμένοι, τα 10 
εκατομμύρια πολίτες της χώρας, που βά-
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ζουν από την τσέπη τους επιπλέον 40% 
ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πληρώνουν 
δηλαδή 40% επιπλέον των δημοσίων δα-
πανών για το σύστημα υγείας για να δια-
τηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο υπη-
ρεσιών υγείας. Ενώ εμείς το έχουμε στο 
πιάτο! Έχουμε τον ΕΔΟΕΑΠ και πληρώ-
νουμε από την τσέπη μας, κατ´ εκτίμηση, 
περίπου 10% επιπλέον, κυρίως για φάρ-
μακα και παρακλινικές ή απεικονιστικές 
εξετάσεις}.

Καθαρές κουβέντες. 
Καθαρή δέσμευση.

Αν δεν συγκρατηθούν οι δαπάνες, δηλα-
δή οι παροχές, στο αυξημένο όριο των 33 
για φέτος και των 32 εκατομμυρίων για 
το 2023, πάντα για τον «σκληρό πυρήνα» 
των δαπανών υγείας, τότε ροκανίζουμε 
το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ. 

Οφείλουμε να τον παραδώσουμε τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ, με αξιοζήλευτες παροχές και στην 
επόμενη γενιά των ασφαλισμένων μας 
και βεβαίως στα παιδιά μας σε βάθος πε-
νήντα χρόνων, όπως έχουμε υποχρέωση 
βάσει της αναλογιστικής μελέτης και της 
ηθικής και πολιτικής δέσμευσης αρχών, 
που έχουμε συνομολογήσει. 

Καθαρές κουβέντες. 
Καθαρή δέσμευση. 

Μπορούμε να ελέγξουμε το 1-1,5 εκατομ-
μύριο ευρώ; Ασφαλώς και μπορούμε χωρίς 
να υποβαθμίσουμε τις υψηλές παροχές, 
που επαναλαμβάνω είναι υπερδιπλάσιες 
του ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το κοινό μας σπίτι, το 
κοινό μας μέλλον και θα πρέπει να το δι-
ασφαλίσουμε ως κόρη οφθαλμού. 
Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειονό-
τητα των ασφαλισμένων για να μην πω 
όλοι μας, πλην ελαχίστων, καταλαβαίνου-
με αυτή την αδήριτη ανάγκη να ελεγ-
χθούν, και θα ελεγχθούν, οι υπερβάλ-
λουσες δαπάνες υγείας. Επαναλαμβάνω 
με έμφαση αυτές, που είναι πάνω από το 
διπλάσιο σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ.

Καθαρά λόγια, καθαρή δέσμευση. 
Εμείς δεν παίζουμε με το μέλλον του ΕΔΟ-
ΕΑΠ και τις κατακτήσεις των ασφαλισμέ-
νων. Για να έχουμε τις αξιοζήλευτες πα-
ροχές και στο μέλλον. 

Πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι ότι 
ο έλεγχος των δαπανών ξεκίνησε από εκεί 
που παρατηρήθηκε υπερβολική αύξηση 
και από εκεί που παρατηρήσαμε κάποιες 
«περίεργες συμπτώσεις», κάποιες σχέ-
σεις «κάτω από το τραπέζι». 
Ξεκινήσαμε από το μέτρο για την απο-
ζημίωση των ασφαλισμένων που επισκέ-
πτονται γιατρούς πέραν των 4.300, που 
έχουμε σύμβαση στους οποίους δεν πλη-
ρώνουμε ούτε ένα ευρώ, καθώς και η μεί-
ωση της αποζημίωσης κατά 5 ευρώ για 
λογοθεραπείες καθώς και ένα συμβολικό 
πόσο 100 ευρώ ανά έτος για τις ορθοδο-
ντικές εργασίες των παιδιών, αν αυτές 
γίνουν εντός του Οργανισμού. Οι εργα-
σίες αυτές εκτός ΕΔΟΕΑΠ κοστολογού-
νται 2.500 έως 3.000 ευρώ ενώ ο ΕΔΟΕΑΠ 
αποζημιώνει τους γονείς με 1.500 ευρώ 
αν οι εργασίες γίνουν εκτός Οργανισμού. 
Αν γίνουν εντός οι ασφαλισμένοι θα κατα-
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βάλλουν μόλις 100-200 ευρώ για τα υλικά 
ενώ ταυτοχρόνως πήραμε μέτρα αύξησης 
των περιστατικών, που θα γίνονται εντός 
του ΕΔΟΕΑΠ για να γλυτώσουν περισσό-
τερα από 600-700 παιδιά το επιπλέον δυ-
σβάστακτο κόστος αλλά και ο ΕΔΟΕΑΠ 
ένα όχι ευκαταφρόνητο επιπλέον ποσό. 

Τα μέτρα αφορούν μόνο την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, όχι την υπόλοιπη 
Ελλάδα, όπου οι ασφαλισμένοι μας δεν 
έχουν στην διάθεσή τους τα πολυϊατρεία 
και τις πολλές συμβάσεις με νοσοκομεία 
και παρόχους υγείας. 
Οι ασφαλισμένοι στην Αθήνα και την Θεσ-
σαλονίκη έχουν τα πολυϊατρεία του ΕΔΟ-
ΕΑΠ, η επισκεψιμότητα των οποίων έχει 
αυξηθεί περίπου κατά 25-30% μετά την 
άρση των αυστηρών περιορισμών για τον 
κόβιντ, τους 900 συμβεβλημένους για-
τρούς και οδοντιάτρους και τους σχε-
δόν 3.500 γιατρούς την Βιοϊατρικής 
και της Αffidea στους οποίους δεν πλη-
ρώνουν ούτε ένα ευρώ. Οι ασφαλισμένοι 
μας έχουν, ακόμη, και τα συμβεβλημένα 
νοσοκομεία για πρωτοβάθμια όσο και 
δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας(-
πχ Ντυνάν, Ευρωκλινική, Μετροπόλιταν, 
ΙΑΣΩ, Ευγενίδειο, Υγεία, Μητέρα, Λητώ, 
Ρέα κ.α. στην Αθήνα , Άγιος Λουκάς και 
Βιοκλινική στην Θεσσαλονίκη και δύο θε-
ραπευτήρια στα Χανιά και το Ηράκλειο).

Οι αμοιβές για επισκέψεις στους εξωτε-
ρικούς γιατρούς, που τονίζω δεν είναι 
συμβεβλημένοι με τον ΕΔΟΕΑΠ, επιστρέ-
φουν στο προ κοβιντ καθεστώς, δηλαδή 
είναι στα 20 ευρώ από 30 που ήταν 
την περίοδο της πανδημίας. Το μέτρο 
δεν ισχύει στην περιφέρεια, όπου παρα-
μένουν τα 30 ευρώ.

{Αξίζει να αναφέρουμε ποιες είναι οι δα-
πάνες υγείας που έδειχναν μεγάλη τάση 
ανόδου και για το 2022 και μάλιστα πάνω 
από τις ήδη αυξημένες κατα 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ, που έκλεισε το 2021, εξέλιξη 
που κινητοποίησε τις υπηρεσίες και την 
διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στην λήψη άμεσων 
και μακροπρόθεσμων μέτρων.}

{Οι δαπάνες υγείας για το 2022 για τις 
επισκέψεις σε γιατρούς, ψυχολόγους και 
ψυχιάτρους εκτός ΕΔΟΕΑΠ δείχνουν τά-
ση ανόδου κατα 44%, οι νοσοκομειακές 
δαπάνες κατα 20%, ενώ οι δαπάνες για 
παρακλινικές εξετάσεις κατα 26%, οι λο-
γοθεραπείες κατα 23% και οι εργοθερα-
πείας κατά 118%. Αυτές είναι οι μεγαλύ-
τερες αυξήσεις}.

Επαναλαμβάνω όμως. 
Καθαρά λόγια. Καθαρές δεσμεύσεις. 

Οι αξιοζήλευτες παροχές υγείας τις οποίες 
έχουμε σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟ-
ΕΑΠ θα πρέπει να διατηρηθούν υψηλές σε 
βάθος 50 ετών για να απολαύσουν τις ίδιες 
υψηλές παροχές και οι νεότεροι ασφαλι-
σμένοι, οι σημερινοί σαραντάρηδες και 
τα παιδιά μας οι σημερινοί 25ρηδες. Αυτός 
είναι ο λόγος που η διοίκηση του ΕΔΟΕ-
ΑΠ παίρνει μέτρα ελέγχου των δαπανών, 
όχι γιατί ταμειακώς δεν μπορεί σήμερα να 
καλύψει, όπως το έκανε άλλωστε, τις αυ-
ξημένες δαπάνες του 2021 και τις επίσης 
αυξημένες δαπάνες υγείας του 2022. Πλη-
ρώσαμε 5 εκατομμύρια ευρώ περισσότε-
ρες δαπάνες υγείας το 2021 σε σχέση με 
του 2020 και έχουμε υπολογίσει, σχεδόν 4 
εκατομμύρια επιπλέον για εφέτος, για τον 
αναμορφωμένο προϋπολογισμό του 2022. 
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Προσέξτε, μιλάμε για εξοικονόμηση δα-
πανών ενώ δίνουμε επιπλέον 4 εκατομμύ-
ρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης και 
2,5 εκατομμύρια περισσότερα του 2021, 
έτος στο οποίο παρατηρήθηκε έκρηξη 
των δαπανών -παροχών υγείας. Για να 
έχουμε μέτρο σύγκρισης.

Προσοχή εδώ. Αν δεν εγκριθεί ο αναμορ-
φωμένος προϋπολογισμός του 2022 θα 
υπάρξει μείζον θέμα στην πληρωμή δαπα-
νών, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και τό-
τε θα γίνουν όντως αιματηρές περικοπές. 
Δεν θα γίνει αυτό όμως. Ο αναμορφωμέ-
νος προϋπολογισμός του 2022 θα εγκρι-
θεί από την Γενική μας Συνέλευση για να 
αποφύγουμε τυχόν περιπέτειες. 

Καθαρά λόγια, ξεκάθαρες κουβέντες. 
Μιλάμε για τον έλεγχο των δαπανών υγεί-
ας που είναι πάνω από διπλάσιες του ΕΟ-
ΠΥΥ όχι για περικοπές φτώχειας και κα-
τάρρευσης των παροχών, όπως διαδίδουν 
ορισμένοι καλοθελητές. 
Ο ΕΔΟΕΑΠ, το κοινό μας σπίτι, δεν εί-
ναι εφήμερο κατασκεύασμα, πρέπει να 
αποτελεί πρότυπο σε βάθος χρόνου για 
όλους τους ασφαλισμένους του είτε αυ-
τοί είναι συνταξιούχοι, είτε πενηντάρη-
δες είτε 25άρηδες και ξεκινούν τώρα την 
εργασίας τους. 
Γιατί ο ΕΔΟΕΑΠ ανήκει σε όλους μας. 
Είναι το κοινό μας σπίτι και ανήκει 
σε όλες τις γενιές. 
Ένα άλλο μέτρο εξοικονόμησης των δα-
πανών υγείας, που ήδη εφαρμόζεται, είναι 
ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπά-
νης μέσα από την σύμβαση του ΕΔΟ-
ΕΑΠ με τον ΕΟΠΥΥ, η οποία προχώρη-

σε ειδικότερα για τα Φάρμακα Υψηλού 
Κόστους τόσο για την χορήγησή τους 
απευθείας προς τους ασφαλισμένους, και 
μάλιστα με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, 
όσο και προς τα νοσοκομεία, στα οποία 
νοσηλεύονται οι ασφαλισμένοι μας, μει-
ώνοντας αισθητά το κόστος φαρμακευτι-
κής δαπάνης. Μόνο από την προμήθεια 
των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω 
του ΕΟΠΥΥ ο ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζουμε να 
εξοικονομήσει 400-500.000 ευρώ σε ετή-
σια βάση. Τα χρήματα αυτά πλήρωνε «κε-
ρατιάτικα» τόσα χρόνια επειδή κάποιοι 
αμετροεπείς μπλόκαραν την νομοθέτη-
ση της σύμβασης ΕΔΟΕΑΠ - ΕΟΠΥΥ ήδη 
από το 2018. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Οι παρεχόμενες επικουρικές συντάξεις 
του ΕΔΟΕΑΠ από 360 ευρώ κατά μέσο 
όρο το 2021 «τρέχουν» με 378 κατά μέ-
σο όρο το 2022. Ναι αυτές που θα μειώ-
νονταν αλλά πέντε χρόνια μετά δεν μει-
ώνονται οι άτιμες...
Η μέση σύνταξή μας είναι διπλάσια της 
μέσης επικουρικής σύνταξης του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ, ήτοι 
378 ευρώ στον ΕΔΟΕΑΠ έναντι 194 ευρώ. 
Τις επόμενες ημέρες το ΔΣ θα ανακοινώ-
σει μια έκτακτη οικονομική βοήθεια για 
τους συνταξιούχους μας, που παίρνουν 
συντάξεις στο επίπεδο της μέσης επικου-
ρικής του ΕΦΚΑ. 
Οι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ, που παίρ-
νουν έως 200, ενδεχομένως και ως 300 
ευρώ, θα λάβουν την πρώτη εβδομάδα 
του 2023 μία επιπλέον σύνταξη, προκει-
μένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
την συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική 
κατάσταση εξαιτίας της ακρίβειας.
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ΕΦΑΠΑΞ
Όσον αφορά τώρα το εφάπαξ, που κατα-
βάλλεται σε εννέα διμηνιαίες δόσεις, και 
τώρα «ανακάλυψαν» ορισμένοι, ισχύει 
εδώ και περίπου δύο χρόνια. Ενώ όμως η 
διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ παρέλαβε τον ορ-
γανισμό με «δεδουλευμένη» οφειλή εκα-
τομμυρίων ευρώ και άδεια ταμεία, κατά-
φερε να εξοφλεί τους ασφαλισμένους σε 
ενάμιση χρόνο. 

Πόσο είναι το ύψος του;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022, το μέ-
σο εφάπαξ, που χορήγησε ο ΕΔΟΕΑΠ εί-
ναι περίπου 25.300 ευρώ. 

Καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ότι το μέσο 
εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων είναι 
22-23.000 ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι 
16.000 και αυτό παρότι, οι εργαζόμενοι 
αυτοί, πληρώνουν κρατήσεις 4% και όχι 
1% όπως έχουμε οι ασφαλισμένοι του 
ΕΔΟΕΑΠ. 
Καθαρά λόγια λοιπόν. 
Για να μην είμαστε αιθεροβάμονες και να 
έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.

Μπορεί να διατηρηθεί το σημερινό επίπε-
δο συντάξεων και εφάπαξ για τους ασφα-
λισμένους του ΕΔΟΕΑΠ; 

Καθαρά λόγια. Υπεύθυνη δέσμευση.
Ναι μπορεί να διατηρηθεί το σημερινό 
επίπεδο συντάξεων και εφάπαξ υπό 
την προϋπόθεση ότι θα ελεγχθούν 
οι δαπάνες υγείας και ότι θα σταθε-
ροποιηθούν σχεδόν στο διπλάσιο σε 
σχέση με τον ΕΟΠΥΥ. 

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι έτσι θα 
μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τα έσοδα 
από το 2% της ΣΤ περίπτωσης, το λεγόμε-
νο 2% του Διαδικτύου, στις επικουρικές 
συντάξεις και το εφάπαξ καθώς δεν είναι 
υποχρεωτικό, όπως το 2% επί του τζίρου, 
να πηγαίνει την υγεία. Σήμερα, το 2022, 
το 70% πηγαίνει την υγεία και το 30% 
στην πρόνοια. Έτσι βρέθηκαν χρήματα 
και πληρώνουμε το εφάπαξ σε εννέα δι-
μηνιαίες δόσεις. 

{Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή, χαρα-
κτήρισα το 2% του Διαδικτύου, «πυρη-
νικό όπλο» του ΕΔΟΕΑΠ}.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το διάστημα, που πέρασε από την πε-
ρυσινή Γενική Συνέλευσή μας ο ΕΔΟΕ-
ΑΠ προχώρησε στον εκσυγχρονισμό 
των ιατρικών μηχανημάτων συνολι-
κού κόστους 416.000 ευρώ στην Αθήνα 
και την Θεσσαλονίκη ενώ «τρέχουν» δύο 
επιπλέον διαγωνισμοί συνολικού κόστους 
40.000 ευρώ.
Όλες οι προμήθειες έγιναν με δημό-
σιο διαγωνισμό. Και χωρίς να χρειαστεί 
να καταβάλλουν κάποιοι «διαφημιστικό 
μέρισμα»...
Ο Οργανισμός διαθέτει πλέον υπερσύγ-
χρονο ψηφιακό μαστογράφο, τρεις 
υπερσύγχρονους υπερηχοτομογρά-
φους, νέο μηχάνημα ψηφιακής πανορα-
μικής ακτινογραφίας και νέο ψηφιακό 
ακτινογραφικό μηχάνημα. Αποκτή-
σαμε μια ακόμη οδοντιατρική έδρα. 
Έτσι σήμερα λειτουργούν 5 στον ΕΔΟΕ-
ΑΠ στην Σισίνη. 
Προμηθευτήκαμε, ακόμη, νέα μηχανήμα-
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τα για το φυσικοθεραπευτήριο, το κέντρο 
υπέρτασης, που λειτουργεί με πρωτοβου-
λία του αρχιάτρου κ.α. 
Στον ΕΔΟΕΑΠ λειτουργούν ήδη δύο επεμ-
βατικό ιατρεία και αναπτύσσονται ταχέως. 

Αλλά και η Θεσσαλονίκη παύει να απο-
τελεί τον «φτωχό συγγενή». Προμηθευ-
τήκαμε νέο υπερηχοτομογραφο, εκσυγ-
χρονίστηκε το καρδιολογικό ενώ έχει 
προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για νέα οδο-
ντιατρική έδρα και νέο σύγχρονο εξοπλι-
σμό του φυσικοθεραπευτηρίου. Ελπίζουμε 
μέχρι το τέλος του έτους να τα έχουμε. 
Το συνολικό κόστος για τη Θεσσαλονίκη 
ξεπερνά τις 75.000 ευρώ. 

Καθαρά λόγια. Καθαρό έργο.
Στον ΕΔΟΕΑΠ «μιλάει» το έργο μας. 

Ο εκσυγχρονισμός του ιατρικού εξοπλι-
σμού, συμβάλλει σημαντικά τόσο στην 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους ασφαλισμένους όσο και στην 
μείωση του κόστους υγείας.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
Ας δούμε μερικά αποδεικτικά στοιχεία 
αυτής της δραστηριότητας. 
Οι μαστογραφίες τους πρώτους εννέα 
μήνες έφτασαν τις 772 πράγμα που 
σημαίνει ότι θα υπερβούν τις 1.000 
ως το τέλος του έτους συμβάλλοντας τα 
μέγιστα στην πρόληψη υγείας, τώρα και 
στο μέλλον, για χιλιάδες γυναίκες ασφα-
λισμένες μας. 

Πολύ ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία 
για τους υπέρηχους, που αυξήθηκαν το 

πρώτο εννεάμηνο του 2022 κατά + 1.462. 
(Από 3.063 σε 4.525. ) 
Για το ακτινολογικό η αύξηση είναι + 
1.446 (από 6.231 σε 7.677 )
ενώ οι αιμοληψίες αυξήθηκαν κατά + 
1.495 (από 6.969 σε 8.464 ).

Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για τα 
δύο επεμβατικά ιατρεία μας. Οι επεμ-
βάσεις αυξήθηκαν κατά + 750 περιστα-
τικά (από 690 σε 1415). 

Σημαντικά αυξημένα είναι τα πραγματο-
ποιηθέντα ραντεβού των ασφαλισμένων 
στους γιατρούς και τους οδοντίατρους του 
ΕΔΟΕΑΠ. Τα πραγματοποιηθέντα ρα-
ντεβού στους γιατρούς είναι περισ-
σότερα κατά + 5.511 το πρώτο εννεά-
μηνο του 2022. (Από 27.918 το 2021 στα 
33.429 εφέτος. )
Ενώ τα ραντεβού στα πολυοδοντια-
τρεία του ΕΔΟΕΑΠ είναι επιπλέον + 
982 περιστατικά. (Από τα 6.537 πέρυσι 
στα 7.519 εφέτος.)

Επαναλαμβάνω στο σημείο αυτό ότι τα 
πολυϊατρεία του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα 
λειτουργούν πλέον με άδεια. 
Ο ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί πρότυπο παρεχόμε-
νων υπηρεσιών....

Ενώ όμως θέλω πρώτα από όλα να ευχα-
ριστήσω τους γιατρούς για την αύξη-
ση των ραντεβού, αύξηση, που πρέπει 
να συνεχιστεί και να ενισχυθεί για να 
ελέγξουμε και με αυτόν τον τρόπο τις 
δαπάνες υγείας, 
είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι θεωρώ 
ηθικά ανεπίτρεπτο να υπάρχουν ορισμέ-
νοι, λίγοι ευτυχώς γιατροί, που ενώ έχουν 
λάβει 3.800 ευρώ επιπλέον εισόδημα, 



10

όταν οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε 
αορίστου χρόνου από το μπλοκάκι, που 
είχαν μέχρι το 2018, προσφεύγουν στα 
δικαστήρια για να διεκδικήσουν χρήμα-
τα μιας πενταετίας! 

Καθαρές κουβέντες. 
Είναι πραγματικά ηθικά ανεπίτρεπτο. 
Ευτυχώς όμως είναι ελάχιστοι αυτοί. Η 
συντριπτική πλειονότητα των γιατρών 
θεωρώ ότι εκτίμησε την απόφαση του 
προηγούμενου ΔΣ να μετατρέψει τις συμ-
βάσεις τους σε αορίστου χρόνου παρότι 
αυτό επιβάρυνε τον ΕΔΟΕΑΠ κατά πε-
ρίπου 8.000 ευρώ επιπλέον κόστος ανά 
γιατρό ετησίως.

Καθαρές κουβέντες 
Ο ΕΔΟΕΑΠ οφείλει να είναι πρότυπο 
παντού. Όχι μόνο στις αξιοζήλευτες πα-
ροχές αλλά και στις εργασιακές σχέσεις. 

Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστή-
σω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό για την αύξηση εφέτος κατά 20% 
σε εννεάμηνη βάση και κατά 30% τον Σε-
πτέμβριο των πραγματοποιηθέντων ρα-
ντεβού των ασφαλισμένων μας στα πο-
λυιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ και κατά 15% στο 
πολυοδοντιατρείο του ΕΔΟΕΑΠ. 

Η όσο μεγαλύτερη επιστροφή των 
ασφαλισμένων μας στον ΕΔΟΕΑΠ εί-
ναι απολύτως αναγκαία για τον έλεγχο 
των δαπανών υγείας. Ας γίνει συνεί-
δηση όλων μας: ασφαλισμένων, για-
τρών, διοίκησης. Τώρα που οι περιορι-

σμοί λόγω της πανδημίας είναι μικρότεροι 
η αύξηση των ραντεβού στα ιατρεία του 
ΕΔΟΕΑΠ είναι απόλυτη ανάγκη. 

«ΣΤΑΘΜΟΙ» ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Ας δούμε εν συντομία ορισμένες σημα-
ντικές πτυχές των πεπραγμένων της πε-
ριόδου.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω 
τους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Ορ-
γανισμού, που συμβάλλουν τα μέγιστα.

Ο ΕΔΟΕΑΠ εφαρμόζει εδώ και τρία χρόνια 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αυτό 
γίνεται, πλέον, από τις ίδιες τις οικονομι-
κές υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι οικονομικές καταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ 
ελέγχθηκαν από τους ορκωτούς λογιστές 
και για πρώτη φορά στα χρονικά η δια-
τύπωση άποψης, το πόρισμα του ελέγ-
χου, είναι πεντακάθαρο. Δεν υπάρχει 
ούτε αστερίσκος! 

Ο ΕΔΟΕΑΠ έκανε με απόλυτη επιτυχία 
Γενική Συνέλευση με διαδικτυακό τρό-
πο και απόλυτη εγκυρότητα εκλογές με 
δια ζώσης, ηλεκτρονικά και με επιστολι-
κή ψήφο. 

Ο ΕΔΟΕΑΠ έφερε εις πέρας με απόλυτη 
επιτυχία τα προγράμματα στήριξης 
του τύπου και άλλων μέσων ενημέρω-
σης ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ 
με αποτέλεσμα 662 επιχειρήσεις ΜΜΕ 
να εισπράξουν 16,3 εκατομμύρια ενώ 
και ο ΕΔΟΕΑΠ εισέπραξε εισφορές 
ύψους 8,9 εκατομμυρίων. 
[Ακόμη μέσω του ΚΕΑΟ εισπράξαμε πε-
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ρίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ οφειλές ερ-
γοδοτών και αλλά 4,3 από τους ελέγχους 
των ελεγκτών ενώ απο το πρόγραμμα συ-
νεργασία και τις αναστολές συμβάσεων 
εισπράχθηκαν 4,7 εκατομμύρια]. 

Προχώρησαν όλες οι υποχρεώσεις του 
Οργανισμού. Αναλογιστική Μελέτη, 
Έκθεση Φερεγγυότητας, Λειτουργία 
Διαχείρισης Κινδύνων. Λειτουργεί ο 
Εσωτερικός Έλεγχος, και γραφείο Ποι-
ότητας και Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης, λειτουργεί η Επενδυτική Επιτροπή 
και επελέγησαν οι τρεις διαχειριστές.

Προχωρήσαμε στην αναμόρφωση και την 
έγκριση νέου Κανονισμού Υγείας, που 
εκσυγχρονίζει και διευρύνει τις παροχές 
ενώ ολοκληρώσαμε την αναλογιστική 
μελέτη για το κόστος του. 
Απομένει η τελική έγκρισή του από το 
ΔΣ και η αποστολή του στο Υπουργείο 
Εργασίας προκειμένου να γίνει Υπουρ-
γική Απόφαση.

Εγκρίθηκε και εφαρμόζεται ο νέος κα-
νονισμός προμηθειών. Όλες οι σημα-
ντικές δαπάνες στον ΕΔΟΕΑΠ γίνονται 
αυστηρά με διαγωνισμούς, όπως είχαμε 
δεσμευτεί.

Δημιουργήθηκε γραφείο Κοινωνικής Μέρι-
μνας και προσελήφθη κοινωνικός λει-
τουργός από τον Σεπτέμβριο, παρουσιά-
ζοντας αξιόλογο έργο ήδη από τον πρώτο 
μήνα εργασίας. 

Ξεκινά η αξιολόγηση του προσωπι-
κού με στόχο την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του Οργανισμού 
Ολοκληρώνεται η προκήρυξη διαγωνι-

σμού για νέο ολοκληρωμένο πληρο-
φοριακό σύστημα το οποίο θα αλλάξει 
θετικά την λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ. Είναι 
το στοίχημα της επόμενης διετίας. 
Ακόμη προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για 
την επιλογή συμβούλου ΕΣΠΑ. 

Τα μέτρα για την εξοικονόμηση των δαπα-
νών υγείας, για αυτό το 1,5 εκατομμύριο, 
που είπαμε είναι σημαντικά και πρέπει 
να αποδώσουν. Δεν είμαστε όμως αδιά-
φοροι, κάθε άλλο, μπροστά στα προβλή-
ματα ορισμένων ασφαλισμένων μας που 
έχουν πραγματική οικονομική αδυνα-
μία και βρίσκονται σε δεινή οικονομική 
κατάσταση. 

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ είναι εδώ για αυτούς 
τους συνανθρώπους μας για να μην λεί-
ψει από κανέναν η αγωγή, που πραγμα-
τικά χρειάζεται ο ίδιος ή η οικογένειά του. 

Το ΔΣ έχει αποδείξει την ευαισθη-
σία του σε τέτοιες περιπτώσεις και 
θα συνεχίσει να επιδεικνύει στάση 
ευθύνης και αλληλεγγύης. 

Το πράξαμε όταν αναλάβαμε πλήρως 
τα ασφάλιστρα ενός εξαμήνου για 
τους ανέργους ασφαλισμένους μας 
που είχαν εισόδημα κάτω από 14.000 ευ-
ρώ. Όταν κάποιοι μας κατηγορούσαν προ-
εκλογικά, διοχετεύοντας « δράκους» στην 
δημοσιότητα, τσαλαπατώντας κάθε ηθι-
κή ευθύνη, ότι δήθεν θα διώχνουμε τους 
ανέργους. Εμείς δεν τσαλαπατάμε την 
λογική, αμέσως μετά τις εκλογές, όχι 
προεκλογικά ως μαυρογιαλούροι, πήρα-
με την απόφαση να επιβαρυνθεί ο ίδιος 
ο ΕΔΟΕΑΠ τα ασφάλιστρα έξι μηνών των 
ανέργων ασφαλισμένων μας. 
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Καθαρές κουβέντες. Καθαρή δέσμευση. 
Εμείς κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη χω-
ρίς προεκλογικούς ταρτουφισμούς.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ας δούμε όμως τα βασικά οικονομικά δε-
δομένα του Οργανισμού, που δείχνουν ότι 
ο ΕΔΟΕΑΠ βαδίζει σε καλό δρόμο πα-
ρά τις δαπάνες υγείας, που έχουν ξεφύγει, 
επωφελεία βεβαίως κατά κύριο λόγο των 
ασφαλισμένων μας και μας οδηγούν την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του 2022. 

Τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ το 2021 έφτασαν 
στα 76 εκατομμύρια και τα έξοδα στα 59,5 
εκατομμύρια ευρώ. 
Το πλεόνασμα του 2021 ήταν 16,7 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Η καθαρή θέση του Οργανισμού στο τέ-
λος του 2021 ήταν 88.9 εκατομμύρια ευ-
ρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα 60 εκατομ-
μύρια ευρώ.

{Από αυτά τα 29,4 είναι της υγείας, τα 28 
της επικούρησης και τα 2,7 της πρόνοι-
ας- εφάπαξ}

{Οι δαπάνες υγείας το 2021 έφτασαν τα 
35,7 εκατομμύρια ευρώ αυξημένες κατά 5 
εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2020. 
Οι δαπάνες για την επικούρηση άγγιξαν 
τα 13 εκατομμύρια ευρώ και για το εφά-
παξ τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ}.

Τα στοιχεία του 2022 έχουν ως εξής. Ένα-
ντι στόχου προϋπολογισμού 76,2 εκα-

τομμυρίων το πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα 
υπερβαίνουν τα 36 εκατομμύρια, είναι 
δηλαδή πάνω από τον στόχο εξαμήνου, 
κατά 1,250 εκατομμύρια. 

Αυτό είναι το θετικό στοιχείο μαζί βεβαί-
ως με την μεγάλη εισπραξιμότητα, που 
είναι μεταξύ 95-97%! 

ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ  
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2022

Γιατί αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός 
του 2022;
Γιατί τρείς λόγους. Πρώτον. Διότι τα έσο-
δα έβαιναν αυξημένα κατά 2,2 εκα-
τομμύρια ευρώ, είχαν δηλαδή υποτιμη-
θεί. Δεύτερο. Διότι οι δαπάνες-παροχές 
υγείας το 2021 έκλεισαν με επιπλέ-
ον 5 εκατομμύρια ευρώ και επομένως 
έπρεπε να πάρουμε αυτό το πολύ κρίσι-
μο στοιχείο υπόψη μας. Τρίτο. Διότι αυ-
ξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο ευρώ το 
κονδύλι για το εφάπαξ σε σχέση με τον 
αρχικό προϋπολογισμό. 

Το μεγάλο στοίχημα για το 2022 είναι η 
συγκράτηση και η μικρή μείωση των δα-
πανών υγείας, διότι, όπως είπαμε, το 2021 
αυξήθηκαν κατά επιπλέον 5 εκατομμύρια 
ευρώ και έφτασαν στα 35,7 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ για το 2022 οι δαπάνες υγείας 
«τρέχουν» κοντά στα 38 εκατομμύρια, 
συνυπολογίζοντας το κόστος των ιατρι-
κών υπηρεσιών και των κοινωνικών πα-
ροχών. Και το 2023 πρέπει να κλείσουν 
στα 37 εκατομμύρια ευρώ. 

Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα καθώς 
και οι προβλέψεις που κάνουν οι υπηρε-
σιακοί παράγοντες, δείχνουν ότι παρότι 
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τα εισιτήρια το πρώτο εξάμηνο είναι αυ-
ξημένα κατά 10%. διαπιστώνεται τάση 
συγκράτησης των δαπανών. Κυρίως ως 
αποτέλεσμα του ελέγχου στις νοσοκομει-
ακές δαπάνες. 

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το 
2022 και βεβαίως στη συνέχεια για 
το 2023, έτος που πρέπει να εξοικονο-
μήσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν το κα-
ταφέρουμε αυτό οι δαπάνες υγείας για 
τους ασφαλισμένους μας θα είναι διπλά-
σιες έναντι των αντίστοιχων δαπανών για 
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Επανα-
λαμβάνω διπλάσιες του ΕΟΠΥΥ. Ίσως 
και λίγο παραπάνω. 

Ο ΞΕΝΟΦΩΝ 
Πριν κλείσω θα ήθελα να επισημάνω ότι 
μετά τον ΕΔΟΕΑΠ, το καλύτερο κοινωνι-
κό κράτος στην Ευρώπη, ανοίγει πλέον 

τα φτερά του, ένας «άλλος» ΕΔΟΕΑΠ, 
«ο Ξενοφών», για τα πνευματικά δικαι-
ώματα των ανθρώπων της ενημέρωσης. 
Χαιρετίζουμε την δημιουργία του, συμ-
μετέχουμε όλοι με πάθος. Διεκδικούμε, 
κατοχυρώνουμε, διευρύνουμε τα δι-
καιώματα του κλάδου μας. 

Καθαρές κουβέντες
Ενώνουμε το κλάδο μας, υπερασπιζόμα-
στε την αυτονομία του, αφήνουμε στη 
άκρη τις μικροκομματικές ή τις εργοδο-
τικές εξαρτήσεις, γυρίζουμε την πλάτη 
στην αμετροέπεια και την ιδιοτέλεια, λο-
γοδοτούμε για τα πεπραγμένα μας, απο-
φασίζουμε με ορθολογισμό και αλληλεγ-
γύη, στηρίζουμε τον ΕΔΟΕΑΠ, το κοινό 
μας σπίτι, το καλύτερο κοινωνικό κράτος 
στην Ευρώπη. 
Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προ-
ετοιμάζουν.

Στον ΕΔΟΕΑΠ «μιλάει» το έργο μας.

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το κοινό μας σπίτι

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το καλύτερο κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη.

Τον ΕΔΟΕΑΠ και τα μάτια μας!

Σας ευχαριστώ όλους και όλες.
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Εισήγηση Προέδρου ΔΣ 
Σταύρου Καπάκου

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

15
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Η ταυτότητα του ΕΔΟΕΑΠ

Ασφαλισμένοι με δικαίωμα συμμετοχής: 17.871 άμεσα ασφαλισμένοι

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: 894 συμμετέχοντες

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 1/11/2022
Εν ενεργεία ασφαλισμένοι: 14.186

Συνταξιούχοι: 2.187
Συνταξιούχοι περιθαλπόμενοι: 130

Υπό συνταξιοδότηση:208
Προστατευόμενα μέλη: 8.628

Δικαιοδόχοι: 379
Άνεργοι: 959

Άμεσα ασφαλισμένοι :  17.700
Σύνολο περιθαλπόμενων: 26.700

Εν ενεργεία 
ασφαλισμένοι

53%

Συνταξιούχοι
8%

Συντ/χοι 
περιθαλπόμενοι

1%

Υπό 
συνταξιοδότηση

1%

Προστατευόμενα 
μέλη
32%

Δικαιοδόχοι
1%

Άνεργοι
4%

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
1/11/2022

16
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Προσφυγές στο ΣτΕ

5 Ιουλίου 2022: 

Το ΣτΕ απορρίπτει  Προσφυγή Ένωσης  

Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας  

για το 2% του διαδικτύου (ΣΤ΄ περίπτωση).  

Το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι το 2%  

του διαδικτύου δεν επιβαρύνει  

την διαφημιστική αγορά

15 Σεπτεμβρίου 2022: 

Το ΣτΕ απορρίπτει Προσφυγές   

της Wind και της Vodafone για το 2%  

επί του τζίρου.

Ενωμένοι κερδίσαμε και αυτές τις μάχες!
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Αδειοδότηση πολυϊατρείων  
ΕΔΟΕΑΠ

Πολυϊατρείου Αθήνας 

Πολυοδοντιατρείου Αθήνας

Αναμένεται του πολυϊατρείου Θεσ/νίκης



1919

2% του διαδικτύου:  
Το πυρηνικό όπλο του ΕΔΟΕΑΠ  

(ΣΤ περίπτωση)

Έσοδα πάνω από 5 εκ. ευρώ

Διατήρηση μακροπρόθεσμα  

των υψηλών παροχών στην υγεία  

και στην επικούρηση

Χρηματοδότηση εφάπαξ
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ΕΔΟΕΑΠ το καλύτερο  
κοινωνικό κράτος της Ευρώπης

Αύξηση δαπανών - παροχών υγείας κατά 16% 

από το 2020 έως το 2021

Οι παροχές υγείας προσεγγίζουν  

2 επιπλέον καθαρούς μισθούς 

Μέσο κόστος άμεσα ασφαλισμένων = 2.000€

Μέσο κόστος άμεσα και έμμεσα 

ασφαλισμένων = 1.350€

Μέσο κόστος ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ = 600€
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Προσοχή στις δαπάνες υγείας 
(Αύγουστος 21 vs 22)

n  Αύξηση συνταγών φαρμάκων (ΦΥΚ) 

+19,2%

n  Υπερσυνταγογράφηση παρακλινικών  

και απεικονιστικών εξετάσεων (+13%)

n  Επισκέψεις σε γιατρούς (+25%)

n  Επισκέψεις σε Ψυχολόγους - Ψυχίατρους 

(+127%)

n  Αύξηση εισιτηρίων σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια (+11%)

n  Χτύπημα μικροκυκλωμάτων που 

κερδοσκοπούν σε βάρος του ΕΔΟΕΑΠ
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Μεγάλη αύξηση  
των παροχών υγείας

Το 2017 ήταν 16,7 εκατομμύρια 

Το 2018 ήταν 18,5 εκατομμύρια

Το 2019 ήταν 26,7 εκατομμύρια

Το 2020 ήταν 30,8 εκατομμύρια

Το 2021 εκτοξεύτηκαν στα 35,7 εκατομμύρια

Το 2022 αναμένεται να κλείσουν  

στα 38 εκατομμύρια

Για το 2023 έχουν προϋπολογιστεί  

37 εκατομμύρια ευρώ.
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Έλεγχος δαπανών υγείας

n  Περιορισμός φαρμακευτικής δαπάνης μέσα 

από τη σύμβαση του ΕΔΟΕΑΠ  

με τον ΕΟΠΥΥ  

(εξοικονόμηση 400-500χιλ. ευρώ)

n  Αμοιβές για επισκέψεις σε ιατρούς 20€ 

(αφορά Αθήνα και Θεσ/νίκη.  

Στην Περιφέρεια παραμένει στα 30€)

23
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Μέσος όρος παρεχόμενων επικουρικών 

συντάξεων του ΕΔΟΕΑΠ

n  Από 360 ευρώ το 2021 

378 ευρώ κατά μέσο όρο το 2022. 

n  Μέση σύνταξη ΕΔΟΕΑΠ διπλάσια  

της μέσης επικουρικής σύνταξης  

του ΕΦΚΑ

n  378 ευρώ στον ΕΔΟΕΑΠ  

έναντι 194 ευρώ στον ΕΦΚΑ. 

24
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Έκτακτη οικονομική βοήθειασε 
χαμηλοσυνταξιούχους

Χορήγηση στην αρχή του 2023  

μιας σύνταξης  

σε χαμηλοσυνταξιούχους  

του ΕΔΟΕΑΠ
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 ΕΦΑΠΑΞ

Καταβάλλεται σε εννέα διμηνιαίες δόσεις  

εδώ και δύο χρόνια. 

Μέσο εφάπαξ για το 2022, 25.300 ευρώ,  

με εισφορά μόλις 1%

Μέσο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων  

22 -23.000 ευρώ με εισφορά 4%  

ενώ στον ιδιωτικό τομέα  

είναι 16.000 ευρώ
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Διαγνωστικά κέντρα

Βιοιατρική 

Affidea

Iatrica

Συμβεβλημένοι γιατροί  

και Διαγνωστικά ανά περιοχή

 Περιοχή Γιατροί Διαγνωστικά Κέντρα

 Αττική 2.251 224

 Θεσσαλονίκη 617 72

 Περιφέρεια 1.477 721



2828

Οι συμβάσεις για την υγεία - 
Θεραπευτήρια

n  Ντυνάν
n  Ευρωκλινική
n  Metropolitan General
n  Metropolitan Hospital
n  ΙΑΣΩ Γυναικολογική
n  Λευκός Σταυρός
n  Οφθαλμολογική Υπαπαντή
n  ΟΜΜΑ
n  Θεραπευτήριο Αθηνών
n  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
n  Θηλέος Υγεία - Γιαννιτσά
n  Κλινική Καπάκη – Χανιά
n  Creta Interclinic – Ηράκλειο
n  Ειδική Συμφωνία με το ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

n  Νοσηλεία 

n  Ιατρικές 
Επισκέψεις

n  Διαγνωστικές 
εξετάσεις
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Εκσυγχρονισμός  
Ιατρικού Εξοπλισμού

Ο Οργανισμός διαθέτει στην Αθήνα

n  Υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο 

n  Δυο υπερσύγχρονους υπερηχοτομογράφους

n  Πανοραμικό ορθοπαντογράφο 

n  Νέο ψηφιακό ακτινογραφικό μηχάνημα. 

n  Μια ακόμη οδοντιατρική έδρα (λειτουργούν 5). 

n  Νέα μηχανήματα  

για το φυσικοθεραπευτήριο

n  Λειτουργεί κέντρο υπέρτασης

n  Λειτουργούν δυο επεμβατικά ιατρεία
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Εκσυγχρονισμός  
Ιατρικού Εξοπλισμού

Ο Οργανισμός διαθέτει πλέον στη Θεσ/νίκη

n  Νέο υπερηχοτομογράφο 

n  Εκσυγχρονισμό του καρδιολογικού 

n  Διαγωνισμός για νέα οδοντιατρική έδρα

n  Διαγωνισμός για νέο σύγχρονο εξοπλισμό 

του φυσικοθεραπευτηρίου
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Επιστρέφουμε στον ΕΔΟΕΑΠ

Στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες  
του 2022 σε σχέση με το 2021

n  Μαστογραφίες αύξηση κατά 772
n  Υπέρηχοι αύξηση κατά 1.462
n  Ακτινολογικό αύξηση κατά 1.446
n  Αιμοληψίες αύξηση κατά 1.495
n  Επεμβατικά ιατρεία αύξηση κατά 750
n  Πραγματοποιηθέντα ραντεβού σε γιατρούς 

περισσότερα κατά 5.511
n  Πραγματοποιηθέντα ραντεβού στα οδοντιατρεία 

του ΕΔΟΕΑΠ περισσότερα κατά 982 
περιστατικά 

Η επιστροφή των ασφαλισμένων  
στον ΕΔΟΕΑΠ απολύτως αναγκαία  
για τον έλεγχο των δαπανών υγείας
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ΕΔΟΕΑΠ 
Σταθμοί στα πεπραγμένα

n  Ο ΕΔΟΕΑΠ από τη χρήση του 2018 

εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα  

Χρηματο-οικονομικής Αναφοράς

n  Πόρισμα ελέγχου Ορκωτού οικονομικών 

καταστάσεων χωρίς παρατήρηση

n  Όλες οι προμήθειες γίνονται  

με διαγωνισμούς που εξασφαλίζουν 

μεγάλες εκπτώσεις

n  Απόλυτη επιτυχία στο πρόγραμμα  

στήριξης των ΜΜΕ

n  Χρηματοδότηση από τα προγράμματα 

συνεργασίας και αναστολές συμβάσεων  

και 100.000 νέες θέσεις εργασίας 
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ΕΔΟΕΑΠ  
Σταθμοί στα πεπραγμένα

n  Εκπονήθηκαν Αναλογιστική Μελέτη,  
Έκθεση Φερεγγυότητας,  
Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων 

n  Λειτουργεί Εσωτερικός Έλεγχος
n  Λειτουργεί Γραφείο Ποιότητας  

και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
n  Έγκριση νέου Κανονισμού Υγείας  

και Αναλογιστική Μελέτη για το κόστος του
n  Νέος Κανονισμός Προμηθειών 
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ΕΔΟΕΑΠ  
Σταθμοί στα πεπραγμένα

n  Δημιουργήθηκε Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 
και προσελήφθη Κοινωνικός Λειτουργός 

n  Ξεκινά η Αξιολόγηση του προσωπικού 
n  Διαγωνισμός για νέο Πληροφοριακό Σύστημα
n  Διαγωνισμός για επιλογή Συμβούλου ΕΣΠΑ
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Αποθεματικά του ΕΔΟΕΑΠ
(Καθαρή θέση)

2017: 9,6 εκ. €
2018: 29,5 εκ. €
2019: 55 εκ. €
2020: 72 εκ. €
2021: 89 εκ. €
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Παροχές Υγείας  
του ΕΔΟΕΑΠ

2017: 16,7 εκ. €
2018: 18,5 εκ. €
2019: 26,7 εκ. €
2020: 30,7 εκ. €
2021: 35,7 εκ. €
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Παροχές Κλάδου Επικούρησης  
και Εφάπαξ του ΕΔΟΕΑΠ

Επικούρηση
2017: 11,8 εκ. €
2021: 12,9 εκ. €

Εφάπαξ
2017: 1,4 εκ. €
2021: 2,7 εκ. €
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Ταμειακά διαθέσιμα  
του ΕΔΟΕΑΠ

2017: 2,1 εκ. €
2021: 60 εκ. €
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Σας καλώ να υπερψηφίσετε:

Τις οικονομικές καταστάσεις του 2021

Τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό  
του 2022

Τον προϋπολογισμό του 2023

Την απαλλαγή του ΔΣ για το 2021

Ψηφίστε ΥΠΕΡ για να μην μπει  
σε περιπέτειες ο ΕΔΟΕΑΠ!

✓

✓

✓

✓
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Καθαρά λόγια - Καθαρό έργο!

n  Ο ΕΔΟΕΑΠ πρωτοπορεί, καινοτομεί, 
βελτιώνεται και εξελίσσεται  
σε Οργανισμό πρότυπο!

n  Δεν γυρίζουμε πίσω. Βαδίζουμε μπροστά για 
τον ΕΔΟΕΑΠ που μας εμπνέει και μας ενώνει!

n  Στον ΕΔΟΕΑΠ «μιλάει» το έργο μας.
n  Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το κοινό μας σπίτι.
n  Τον ΕΔΟΕΑΠ και τα μάτια μας!

Σας ευχαριστώ!
Σταύρος Καπάκος, 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ


