
Τα τρία τελευταία χρόνια που η παράταξή μας  «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ» βρέθηκε και 
πάλι στο τιμόνι του ΤΥΠΕΤ συνέπεσαν με πολύ δύσκολες καταστάσεις για τους εργαζόμενους 
και τη χώρα. 

Είδαμε το κοινωνικό κράτος να κατεδαφίζεται και 
τη δημόσια υγεία και ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη να υποβαθμίζονται, με αρνητικές λί-
στες φαρμάκων και περικοπές δαπανών.

Η «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ», τιμώντας 
την εμπιστοσύνη που διαχρονικά της δείχνουν 
οι εργαζόμενοι, συνέβαλε και συμβάλλει αποφα-
σιστικά στη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ ως κορυφαίου 
θεσμού παροχής υπηρεσιών υγείας για τους εν 
ενεργεία συναδέλφους, τους συνταξιούχους και 
τις οικογένειές τους, στα πλαίσια της αυτοδιοίκη-
σης και αυτοδιαχείρισής του.

Υιοθετήσαμε τις ορθολογικότερες 
πρακτικές με στόχο την εξοι-
κονόμηση, την αποτελεσματι-
κότητα και την αποδοτικότητα 
στη λειτουργία του πολύμορφου και 
πολυδιάστατου χώρου της υγείας, ικανο-
ποιώντας ταυτόχρονα -στο μέτρο του εφικτού- 
την αυξανόμενη ζήτηση.
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Το ΤΥΠΕΤ ήταν και παραμένει  
το κορυφαίο επίτευγμα των εργαζομένων. 

Γιατί η Υγεία δεν είναι προνόμιο.  
Είναι κορυφαίο δικαίωμα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Μέσα στην τριετία αυτή υλοποιήθηκε το σύνολο σχεδόν του προγράμματός μας, όπως είχαμε 
δεσμευτεί απέναντι στους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας. 

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν: 

w  Η ενίσχυση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - μέσω της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. - με πάνω από 6 εκατομμύρια 
ευρώ για την τριετία, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες από τις μειώσεις των μισθών. 

w  Η ένταξη του προσωπικού της ΕΘΝΟDATA στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η οποία διεύρυνε την ασφαλιστική 
βάση του Ταμείου με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του.

w  Η έγκριση της χρηματοδότη-

σης από τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., 

ύψους €800.000  για την υλο-
ποίηση της διαδικασίας νομιμο-
ποίησης των χρήσεων των τριών 
(3) ενοποιημένων πλέον κτηρίων 
του Υγειονομικού Συγκροτήματος 
«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», με την 
ενιαία αδειοδότησή τους, καθώς 
και η έγκριση της ανακατασκευ-
ής των χειρουργείων από τους 
αρμόδιους φορείς.  

  Αυτό διευρύνει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης και αναβάθμισης 
της κλινικής που σε συνδυασμό 

με την απόκτηση:
4  σύγχρονου ψηφιακού 

μαστογράφου 
4  νέου ψηφιακού 

ακτινολογικού 
μηχανήματος

4  πανοραμικού παντογράφου 
για το Οδοντιατρικό Κέντρο

4  γεννήτριας παραγωγής 
οξυγόνου 

4  ειδικών ψυγείων συλλογής 
ιατρικών αποβλήτων  

καθώς και
4  τη λειτουργία ιατρείου γυναικείας καρδιάς στο 

«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
4  την 24ωρη λειτουργία, της Μονάδας Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ), του Καρδιολογικού Τμήματος 
της Κλινικής και του ασθενοφόρου στη λογική 
της πλήρους εφημερίας σε καθημερινή βάση

4  τον εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου Ιατρικών 
Απεικονίσεων και του χώρου υποδοχής 
ασθενών (Χ.Υ.Α.) 

4  την αναβάθμιση του Ουρολογικού & ΩΡΛ 
Τμημάτων της κλινικής

  δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί το ΤΥΠΕΤ στις σύγχρονες ανάγκες.



w   Η έγκριση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης 
ομοσπονδιακού φαρμακείου για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Ήδη έχει ανατεθεί η μελέτη 
για την υλοποίηση του έργου.

w  Η υπογραφή Σύμβασης τον Μάρτιο του 2015 με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, γε-
γονός που βοήθησε πολύ τους συναδέλφους ασφαλισμένους, εν ενεργεία και συνταξιούχους 
της Περιφέρειας.

w  Η συνεργασία στο σύνολο της χώρας με διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια, συνερ-
γαζόμενους ιατρούς και συνταγογραφούντες καθώς και η υπογραφή συμβάσεων με ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια στην Περιφέρεια (Κλινική «Άγιος Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη, «IASIS Γενική 
Κλινική Γαβριλάκη Α.Ε.» στα Χανιά, Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο «LASERLENS» στα Ιωάννινα).

w  Η διεύρυνση του ορίου ηλικίας ασφάλισης τέκνων έως και το 38ο έτος.

w  Ο προγραμματισμός εξέτασης προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας χωρίς ιατρικό παραπε-
μπτικό για γυναίκες άνω των 40 ετών ή άνω των 35 για ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό 
ιστορικό. 

w  Η λειτουργία νέου περιφερειακού εξωτερικού ιατρείου στο κτήριο επί της οδού Πειραιώς 74 
(πρ. PROBANK).

w   Η αναβάθμιση των ιατρικών εγκαταστάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Γέρακα. 

w   Η ανάπτυξη του περιφερειακού πολυοδοντιατρείου του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, 
προκειμένου να ικανοποιηθεί ακόμη περισσότερο η ανάγκη παροχής οδοντιατρικών υπηρε-
σιών υψηλού επιπέδου.

w  Η λειτουργία ιατρείου υπερήχων στο κτήριο επί της οδού Σοφοκλέους 15.

w   Η ηλεκτρονική καταγραφή και η παρακολούθηση 
όλων των συμβάσεων, μέσω του ενιαίου πληροφο-
ριακού συστήματος SAP.

w   Η ένταξη του αρχείου PRAXIS του Οδοντιατρικού 
Κέντρου και η πλήρης λειτουργία του Κέντρου στο 
μέλλον, μέσω του SAP.

w   Η διαδικασία της ηλεκτρονικής θεώρησης συνταγών 
φαρμάκων μέσω της εταιρείας ΗΔΙΚΑ.

w   Η ένταξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση, για την έκδοση παραπεμπτικών όλων των 
διαγνωστικών εξετάσεων μέσω της εταιρείας ΗΔΙΚΑ.



w   Η συνεργασία με την εταιρεία Accurate Health Auditing & Consulting για τον έλεγχο των νο-
σηλειών των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας σε νοσηλευτήρια, για περιστατικά που δεν 
αντιμετωπίζονται στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

w  Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των κατασκηνώσεων, με αφίξεις παιδιών από το εσω-
τερικό (συνεργασία με άλλους εργασιακούς χώρους) και από το εξωτερικό, βοήθησε την 
οικονομική στήριξη των κατασκηνώσεών μας.

w   Η αύξηση του αριθμού των προγραμματισμένων εθελοντικών αιμοδοσιών 

w   Η συμμετοχή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μέσω της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων 
Ταμείων Υγείας αξιοποιεί και συμβάλλει στην κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στη 
λειτουργία του Ταμείου μας.

Εργαστήκαμε με διαφάνεια, σε όλους τους τομείς, 

4  με την πραγματοποίηση δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και

4 με τη συμμετοχή μέλων Δ.Σ. παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο, σε κάθε Επι-
τροπή πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού & παραϊατρικού προσωπικού.

Με χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση καταφέραμε να κλείνουμε και τις τρεις χρονιές με 
πλεόνασμα χρήσης, δίνοντας στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τη δυνατότητα να συνεχίζει να  υπάρχει ως κορυφαί-
ος πάροχος Υγείας.

Το σύνθημά μας Πρόγραμμα – Γνώση – Εμπειρία – Δουλειά έγινε πράξη στη διάρκεια της τριε-
τίας και οδήγησε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

4 να συνεχίσει να αποτελεί επιτυχημένο πρότυπο Αυτοδιαχειριζόμενου Ταμείου Υγείας 

4 να συνεχίσει να είναι το δίχτυ προστασίας για τα μέλη του.


