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ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (από 01.01-31.12.2016) 
 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Συνάδελφοι, 

 Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο συγκαλεί την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να 

ενημερωθείτε σχετικά με τα πεπραγμένα  του έτους 2016 και να θέσει στην 

απόλυτη κρίση σας: 

 τον Απολογισμό & τον Ισολογισμό της περασμένης χρήσης 
 τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης 
 την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 

 To 2016 αναδείχθηκε όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, μία θετική 
χρονιά για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θετική γιατί αφενός μεν συνέχισε την πολύχρονη 
προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στους ασφαλισμένους, εν 
ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, αφετέρου 
έκλεισε με ένα σημαντικό για τις μέρες μας πλεόνασμα που δίνει κουράγιο και 
ελπίδες για την πορεία και το μέλλον του Ταμείου Υγείας. 

Έτσι η χρονιά κλείνει με ένα πλεόνασμα 1.080.227,82 ευρώ, ενώ τα 
διαθέσιμα στο τέλος του 2016 ανέρχονται στο ποσό των 7.248.864,24 ευρώ. 

Η Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με στοχευμένες και μελετημένες αποφάσεις 
συνέχισε το δύσκολο έργο της, υλοποιώντας αφενός το πρόγραμμα δράσης και 
αφετέρου αντιμετωπίζοντας κάθε καινούργια πρόκληση ή πρόβλημα που 
παρουσιάστηκε. 

Σημαντικές αποφάσεις – δράσεις για το 2016 ήταν: 

 Η ηλεκτρονική καταγραφή και η παρακολούθηση όλων των 
συμβάσεων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
SAP. 

 Η αναβάθμιση των Τμημάτων Ουρολογικού & ΩΡΛ της Κλινικής με την 
πρόσληψη των κ. Αναστάσιου Θάνου, Ουρολόγου-Ογκολόγου και 
Σταύρου Γεωργόπουλου, ΩΡΛ. 

 Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των κατασκηνώσεων με αφίξεις 
παιδιών από το εξωτερικό. 

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

 Η ένταξη του προσωπικού της ΕΘΝΟDATA στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με σκοπό 
τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης. 

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

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

 Η λειτουργία ιατρείου γυναικείας καρδιάς στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 
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 Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των τριών 
ενοποιημένων κτηρίων του Υγειονομικού Συγκροτήματος «ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και η έγκριση της ανακατασκευής των Χειρουργείων με 
τη νομιμοποίηση και τις αλλαγές χρήσεων. 

 Η προμήθεια νέου ψηφιακού, πανοραμικού, κεφαλομετρικού, 
ογκομετρικού τομογράφου (CBCT) για τις ανάγκες του Οδοντιατρικού 
Κέντρου της οδού Βράϊλα και η αντικατάσταση και προμήθεια 
σημαντικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κλινικής, μέσα από τις 
διαδικασίες των διαπραγματεύσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

 Η ολοκλήρωση της πρόσληψης 32 εργαζομένων μέσω ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού για κύριο διοικητικό προσωπικό από 
διαπαραταξιακή Επιτροπή. 

 
Ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης: 

 Η διαδικασία της ηλεκτρονικής θεώρησης συνταγών φαρμάκων μέσω 
της εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α., η οποία τίθεται σε ισχύ τον Απρίλιο τρέχοντος 
έτους. 

 Η ένταξη του αρχείου PRAXIS του Οδοντιατρικού Κέντρου και η 
πλήρης λειτουργία του Κέντρου στο μέλλον, μέσα από το ενιαίο 
Πληροφοριακό Σύστημα SAP. 

 Η ένταξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για την 
έκδοση παραπεμπτικών όλων των διαγνωστικών εξετάσεων μέσω της 
εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α. 

 Η δημιουργία Ομοσπονδιακού Φαρμακείου για Φ.Υ.Κ. 
 

Τέλος, σχεδιάζονται: 

 Η εφαρμογή προγράμματος για την ηλεκτρονική τήρηση των ιατρικών 
ραντεβού. 

 Η προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου. 
 

Η συνέχιση της εξέλιξης και βελτίωσης του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος SAP, της διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων με 
παρόχους υγείας σε όλη την Περιφέρεια με σημαντικές εκπτώσεις, ο έλεγχος των 
νοσηλειών σε όλη την Ελλάδα από την ACCURATE, η υπογραφή συνεργασιών με 
γιατρούς πανελλαδικά και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης συμβάλλουν 
σημαντικά στην καλή και σταθερή πορεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Η ανησυχία για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του Ταμείου Υγείας οδήγησε 
το Δ.Σ. να αποφασίσει τη σύσταση Υπηρεσίας για τον έλεγχο των εσόδων που 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα μαζί με τον έλεγχο των εξόδων για την πορεία 
αυτή. Σημαντική βοήθεια αποτελεί το ποσό των 2,35 εκατ. ευρώ τον χρόνο που 
συμφωνήθηκε με την Ε.Σ.Σ.Ε. το 2016 μεταξύ Ε.Τ.Ε. και Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συνέχισε την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας στους 
ασφαλισμένους, όπως η λειτουργία των κατασκηνώσεων και των οικογενειακών 
διακοπών, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», οι παιδικοί σταθμοί και τα 
νηπιαγωγεία, η ενίσχυση της αιμοδοσίας με σημαντικές δράσεις. 

Ακόμη συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στις εκκαθαρίσεις των 
δικαιούμενων ποσών από τους ασφαλισμένους, ενώ παράλληλα καταβάλλει 
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ανελλιπώς στην Ε.Τ.Ε. το ποσό που έχει συμφωνηθεί ετησίως για τον παλιό 
ενδιάμεσο λογαριασμό. Εντός του 2016 καταβλήθηκε το ποσό του 1.017.000,00 €. 

Τέλος, είχε αίσιο τέλος, με ειδική τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, το 
πρόβλημα με την επιβολή του ποσοστού κράτησης υπέρ Υγείας των διατάξεων 
του Ν. 4334/2015, του άρθρου 1, παρ. 31, οι οποίες έθιγαν και επενέβαιναν στην 
αυτόνομη λειτουργία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., όπως αυτή προβλέπεται στο Καταστατικό 
του και τη Νομική του υπόσταση. 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» 

 
Πληρότητα της Κλινικής: 
 Κατά το έτος 2016, νοσηλεύθηκαν 4.900 (4.715, το 2015) ασθενείς. Η 

νοσηλεία αυτών αντιστοιχεί σε 17.757 ημέρες (17.727, το 2015). Συνεπώς, η 
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας – όπως προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία – 
ήταν 3,62 ημέρες (3,76, το 2015). 

 2.888 ασθενείς νοσηλεύθηκαν στον Παθολογικό Τομέα. 
 2.012 ασθενείς νοσηλεύθηκαν στον Χειρουργικό Τομέα. 

Κίνηση  ασθενών:       
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στην Παθολογική Κλινική το 2016 

νοσηλεύθηκαν 879 (2015: 750) ασθενείς, όπου η νοσηλεία αυτών 
αντιστοιχεί σε 6.481 (2015: 6.046) ημέρες  και συνεπώς η Μέση Διάρκεια 
Νοσηλείας όπως προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία ήταν 7,37 (2015: 
8,06) ημέρες. 

 Στο ίδιο πλαίσιο, η κίνηση στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ήταν 86 
ασθενείς (2015: 96) με πολυήμερη νοσηλεία και 3 ασθενείς  (2015: 10) με 
νοσηλεία μίας ημέρας: σύνολο 89 ασθενείς (2015: 104). Αναφορικά με τις 
ημέρες νοσηλείας για το έτος 2016 υπολογίστηκαν στις 589 (2015: 442).  

 Αναφορικά με την Ουρολογική Κλινική  καταγράφονται για το 2016 263 
(2015: 204) ασθενείς όπου η νοσηλεία αυτών αντιστοιχεί σε 893 (2015: 679) 
ημέρες και η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 3,4 
(2015: 3,32) ημέρες. 

 Αναφορικά με την κίνηση των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στα 
εργαστήρια της Κλινικής, αναλυτικά σας παρατίθενται τα εξής στοιχεία: 
 Σε μικροβιολογικές εξετάσεις υποβλήθηκαν 25.020 (2015: 24.632) 

μέλη, τα οποία αντιστοιχούν σε  51.151 (2015: 49.755) περιστατικά. 
 Σε κυτταρολογικές εξετάσεις υποβλήθηκαν 4.849 (2015: 4.778) μέλη, 

τα οποία αντιστοιχούν σε 5.395 (2015: 5.325) περιστατικά. 
 Σε απεικονιστικές (ακτινολογικές) εξετάσεις υποβλήθηκαν 7.897 

(2015: 7.781) μέλη, τα οποία αντιστοιχούν σε  10.481 (2015: 10.274) 
περιστατικά. Αναλυτικά το 2016 πραγματοποιήθηκαν σε 
ασφαλισμένους Τ.Υ.Π.Ε.Τ και ιδιώτες  7.687 αξονικές τομογραφίες, 
36.092 υπέρηχοι, 11.183 ακτινογραφίες, 3.945 ψηφιακές 
μαστογραφίες καθώς και 3.249 εξετάσεις οστικής πυκνότητας. 
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 Αναφορικά με την κίνηση των μελών στο Φυσικοθεραπευτήριο της 
Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν σε σχετικές 
θεραπείες 288 μέλη, τα οποία αντιστοιχούν σε 330 περιστατικά. 

 Η κίνηση ασθενών (ασφαλισμένων Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αδελφών Ταμείων Υγείας 
και ιδιωτών) στα Εξωτερικά Ιατρεία του Υγείας Μέλαθρον κατά το έτος 
2016 ανήλθε σε 67.032 περιστατικά που αντιστοιχούν σε 17.679 ασθενείς. 

 Όσον αφορά στις χειρουργικές επεμβάσεις, το 2016 διενεργήθηκαν 3.068 
(2015: 2.758). 

Επεμβάσεις 2016 

Κατηγορία Υπηρεσίας  Πράξεις 

ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 438 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 6 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 640 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 684 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1.210 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 89 

Συνολικό Αποτέλεσμα 3.068 

 
Έργο Επιτροπών και  Φαρμακείου:  

1. Στο πλαίσιο αποφάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής  αξίζει να 
σημειωθούν για το 2016 τα εξής: 
o Συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Έγκρισης υψηλού 

κόστους εξειδικευμένων μικροβιολογικών εξετάσεων  που δεν 
εκτελούνται στα εργαστήρια του «Υγείας Μέλαθρον», με σκοπό τη 
δημιουργία καταλόγου εξετάσεων οι οποίες θα αποστέλλονται στο 
συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο βάσει ενδείξεων, βιβλιογραφίας 
και κόστους.  

o Διευκρινίστηκε ότι στο «Υγείας Μέλαθρον» επιτρέπεται η νοσηλεία 
ασθενών από 14 ετών και άνω. Επίσης βάσει της απόφασης 
Υ7α/Γ.Π.οικ 14566 της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας, οι 
ασφαλισμένοι ηλικίας από 14 έως 16 ετών έχουν τη δυνατότητα να 
προγραμματίζουν επίσκεψη στον παθολόγο ή εφόσον επιθυμούν 
στον παιδίατρο του Ταμείου Υγείας.  

o Ανασύνθεση της Επιτροπής Γενοσήμων και ορισμός μελών.  
o Σύσταση Επιτροπής Εκπαιδευτικού Προγράμματος με έργο την 

κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 
ορισμός μελών της. Η επιδίωξη της Επιτροπής είναι να εστιάσει σε 
θέματα κοινού – κατά κανόνα – ενδιαφέροντος και αρκετά συχνά 
στην καθημερινή κλινική πράξη. Η επιλογή των ομιλητών –
συντονιστών έγινε με κριτήρια όχι μόνο την επιστημονική επάρκεια 
αλλά και  την  ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο. 

o Έγκριση διενέργειας μη παρεμβατικής μελέτης σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση για το φάρμακο 
AUBAGIO υπό την επίβλεψη και την επιστημονική ευθύνη του 
υπευθύνου του νευρολογικού τμήματος.  
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o Έγκριση διενέργειας μη παρεμβατικής μελέτης σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση για το φάρμακο 
LEMTRADA, υπό την επίβλεψη και την επιστημονική ευθύνη του  
υπευθύνου του νευρολογικού τμήματος.  

o Σύσταση Ογκολογικού Συμβουλίου για την κλινική «Υγείας 
Μέλαθρον» και ορισμός των μελών του.  

o Ορισμός διαδικασίας καταγραφής  συμβάντων που έλαβαν χώρα στο 
«Υγείας Μέλαθρον» μέσω Επιτροπής Διερεύνησης Περιστατικών ανά 
τομέα.  

o Πρόταση για λειτουργία Ιατρείου Γυναικείας καρδιάς στο «Υγείας 
Μέλαθρον».  

 
2. Αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

σημειώνονται τα κάτωθι: 
o Το κόστος των αντιβιοτικών που καταναλώθηκαν το 2016 στην 

κλινική «Υγείας Μέλαθρον» παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2015 
και σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2014, που ήταν και ο αρχικός 
στόχος της ΟΕΚΟΧΑ. Η μείωση του κόστους δεν οφείλεται σε 
διαφοροποίηση των τιμών αλλά στην εντυπωσιακή μείωση των 
προωθημένων αντιβιοτικών, η χρήση των οποίων είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με ανθεκτικά ενδονοσοκομειακά μικρόβια και 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. 

 
Κόστος Κατανάλωσης 

Αντιβιοτικών τ0 2016 

ΕΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

2014 194.119€ 

2015 158.775€ 

2016 161.895€ 

o Σταθεροποίηση κατανάλωσης προωθημένων αντιβιοτικών στα 
επίπεδα του 2015, τα οποία είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με 
εκείνα  του 2014 (πάνω από 50%). 

o Παρατηρείται σημαντική ελάττωση απομόνωσης πολυανθεκτικών 
μικροβίων. 

o Σημειώθηκε χαμηλό ποσοστό 3% ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 
όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 6%, ενώ ο 
μέσος όρος των ελληνικών νοσοκομείων ανέρχεται στο 9%. 

o Παρατηρήθηκε σταθεροποίηση της θνησιμότητας στα επίπεδα του 
2015 που ήταν σημαντικά μειωμένα συγκριτικά με εκείνα του 2014. 

o Παρατηρήθηκε  ελάττωση της διάρκειας του μέσου  όρου νοσηλείας 
(ημέρες νοσηλείας). 

o Υποστήριξη για την υλοποίηση του Κανονισμού Λοιμώξεων της 
Κλινικής. 
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o Δραστηριοποίηση της ΟΕΚΟΧΑ, με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα 
και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Λοιμωξιολόγο όλο το 
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για αντιμετώπιση δύσκολων 
περιστατικών.  

o Υψηλό ποσοστό αντιγριπικού εμβολιασμού, πολύ μεγαλύτερο του 
αντίστοιχου ελληνικού μέσου όρου. 

o Επιτυχής χρήση γενοσήμων αντιβιοτικών φαρμάκων στην κλινική 
«Υγείας Μέλαθρον». 

o Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής. 
 

3. Η Επιτροπή Γενοσήμων, η οποία δραστηριοποιείται βάσει απόφασης της 
Επιστημονικής Επιτροπής (22.04.2016), επικυρωμένης από την Ολομέλεια 
Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ 22/17,18.5.2016, έχει  ως εργασία την επιλογή γενοσήμων 
σκευασμάτων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., χωρίς 
παράλληλα να μειωθεί η ιατρική αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό 
επιλέχθηκαν συγκεκριμένα σκευάσματα, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται 
στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον». Ο στόχος εξοικονόμησης από την 
επιλογή αυτών των φαρμάκων για το 2017  θα κυμαίνεται μεταξύ 30.000€ 
και 40.000€ για την Κλινική. Σε ότι αφορά στους εξωτερικούς ασθενείς έχει 
ήδη επιλεγεί η πρώτη ομάδα γενοσήμων με προσδοκώμενο όφελος 
σημαντικά υψηλότερο εκείνου της Κλινικής. Η όλη διαδικασία βρίσκεται 
σε φάση οριστικοποίησης μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής, ενώ 
παράλληλα προετοιμάζονται οι επόμενες ομάδες φαρμάκων.  

4. Για το Φαρμακείο του «Υγείας Μέλαθρον» αξίζει να σημειωθεί ότι το 
συνολικό όφελος για το έτος 2016 ανέρχεται στα 245.101€. Συγκεκριμένα 
αυτό προέρχεται κυρίως από: 

 προσέλκυση ασθενών για εκτέλεση θεραπειών εντός του «Υγείας 
Μέλαθρον» 

 εκπτώσεις φαρμάκων   

 συστηματική  χρήση  αξιόπιστων γενοσήμων.  
 

Ικανοποίηση Ασφαλισμένων από τις υπηρεσίες του «Υγείας Μέλαθρον»: 
 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2016 αναφορικά με την ικανοποίηση 

των ασθενών από τις υπηρεσίες του «Υγείας Μέλαθρον», σε δείγμα 168 
ερωτηθέντων (άνδρες:  50,86%, γυναίκες: 49,14%), στην ερώτηση «τι σας έκανε να 
διαλέξετε το “Υγείας Μέλαθρον”», το 48,21% του δείγματος ανέφερε την ασφάλεια, 
το 22,02% την προσωπική επιλογή, το 13,69% την εμπιστοσύνη στον ιατρό, το 
8,33% τη σύσταση από κάποιον άλλο και το 7,74% τη φήμη της Κλινικής.  

Ειδικότερα, η ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που παρέχει η κλινική «Υγείας 
Μέλαθρον» αποτυπώνεται ως πολύ καλή με ποσοστό πάνω από 85%, σε 
ερωτήσεις σχετικές με την ενημέρωση, την πληροφόρηση από τους ιατρούς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε ερωτήσεις αναφορικά με τη 
συμπεριφορά του προσωπικού και το περιβάλλον διαμονής.  

 
Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός: 
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Στο πλαίσιο αναβάθμισης και αντικατάστασης του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού του «Υγείας Μέλαθρον» για το 2016, πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα 
οι παρακάτω προμήθειες, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε στο ποσό των 
313.343€ πλέον Φ.Π.Α.: 

               ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

- Αναισθησιολογικό Σύστημα, κόστους 18.800€ πλέον ΦΠΑ.  

- Μόνιτορ Ανάνηψης, κόστους 2.850€ πλέον ΦΠΑ.  

- Αντλίες Έγχυσης (3 τεμάχια), κόστους 3.200€ πλέον ΦΠΑ.  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

- Αρθροσκοπικός Πύργος, κόστους 58.275€ πλέον Φ.Π.Α.  
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

- Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό, κόστους 198.500€ πλέον Φ.Π.Α.  

- Φορητός Υπέρηχος laptop, κόστους 23.000€ πλέον Φ.Π.Α.  
ΩΡΛ ΤΜΗΜΑ 

- Ακοογράφος, κόστους 3.588€ πλέον Φ.Π.Α.  

- Τυμπανογράφος, κόστους 4.600€ πλέον Φ.Π.Α.  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

- Ψηφιακό Πιεσόμετρο, κόστους 55€ πλέον Φ.Π.Α.  
ΚΛΙΝΙΚΗ 

- Ψηφιακό Οξύμετρο Δακτύλου (5 τεμάχια), συνολικού κόστους 
475€ πλέον Φ.Π.Α.  

 
Εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης «Υ.Μ.»: 

Το 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθες  
εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης «Υγείας Μέλαθρον», οι οποίες αφορούν στην 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κλινικής: 

 Ανάθεση του έργου σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λοιμώξεων 
Κλινικής,  βάσει της υπ’ αρ. Υ1.Γ.Π.114971/2014.  

 Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Διοίκησης της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» 
συζητήθηκαν και κατόπιν εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ  η ενίσχυση του 
Ουρολογικού τμήματος της Κλινικής, με τη σύναψη συνεργασίας με τον κ. 
Αναστάσιο Θάνο και η αναβάθμιση του τμήματος ΩΡΛ, μετά την πρόσληψη 
νέου Διευθυντή, του κ. Σταύρου Γεωργόπουλου και την προμήθεια 
εξοπλισμού.  

 Επαναπιστοποίηση της Κουζίνας της Κλινικής αναφορικά με την 
παρασκευή και τη διάθεση τροφίμων στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον», 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005, μετά από επιθεώρηση που 
διεξήχθη στις 17.06.2016. 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών περί «Νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης των 
κτηρίων επί της οδού Θερειανού 4α και 6 και της συνένωσης με το κτήριο 
της Κλινικής επί της οδού Θερειανού 4 και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων 
των Γ’ και Ε΄ ορόφων των κτηρίων επί της οδού Θερειανού 4 και 4α», με την 
έκδοση σχετικής άδειας δόμησης 208/2016. 
 

Εκπαίδευση Προσωπικού: 
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 Πραγματοποιήθηκε Κύκλος Σεμιναρίων, κατά τον μήνα Νοέμβριο με τίτλο: 
«Η Πιστοποίηση στον χώρο της Υγείας και απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
15224:2012. Χρήση εφαρμογής eQual», διάρκειας 12 ωρών. Το σύνολο των 
συμμετεχόντων ήταν 33 άτομα. 

 Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
διενεργήθηκαν μαθήματα για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η 
συχνότητα των εκδηλώσεων ήταν μία φορά (συνήθως τη δεύτερη Τρίτη) 
κάθε μήνα και ξεκίνησαν από τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι θεματικοί τομείς 
που συζητήθηκαν:  

Ενότητα 1η : Καρκίνος του Μαστού _ Σεπτέμβριος 2016 
Ενότητα 2η : Αιμορραγίες Ανώτερου Πεπτικού_ Οκτώβριος 2016 
Ενότητα 3η: Χειρουργική Παθολογία Σιελογόνων Αδένων_ 
Νοέμβριος 2016 
Ενότητα 4η : Ίκτερος_ Δεκέμβριος 2016 

 Μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα «Παροχή Πρώτων Βοηθειών», το οποίο διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Ε.Κ.Α.Β., κατά τους μήνες  
Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αρχής γενομένης από 15.11.2016. 

 
Ανθρώπινο Δυναμικό:  

 Ανανέωση της ετήσιας σύμβασης συνεργασίας με τον κ. Νικόλαο Σύψα, 
ιατρό Λοιμωξιολόγο - Παθολόγο, Πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων.  

 Ενδυνάμωση του Τμήματος ΩΡΛ με την πρόσληψη ως Διευθυντή, του 
ιατρού Ωτορινολαρυγγολόγου, κ. Σταύρου Γεωργόπουλου, και την 
πρόσληψη του ιατρού κ. Παύλου Τσολαρίδη.  

 Ενίσχυση του Ουρολογικού Τμήματος με την πρόσληψη του κ. Αναστάσιου 
Θάνου, Ειδικού Συνεργάτη Ιατρού Ουρολόγου - Ογκολόγου.  

 Πρόσληψη της κ. Ιωάννας Χατζή, ιατρού Νευρολόγου.  

 Πρόσληψη της κ. Χρυσαφούλας Κολοφούση, ιατρού Ακτινολόγου στο 
Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων του «Υγείας Μέλαθρον».  

 Πρόσληψη δύο (2) τραπεζοκόμων για την εύρυθμη λειτουργία της Κουζίνας 
της Κλινικής.  

 Οριστική τοποθέτηση Προϊσταμένης στον Χώρο Υποδοχής Ασθενών.  

 Ανάθεση καθηκόντων Προϊστάμενου των Τεχνολόγων Εργαστηρίου 
Ιατρικών Απεικονίσεων στον κ. Αντώνιο Λαζάρου.  

 Πρόσληψη έξι (6) νοσηλευτών για τη στελέχωση της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας. Για την περαιτέρω στελέχωση της ΜΑΦ έγινε πρόσληψη ενός 
(1) επιπλέον ατόμου. 

 Τοποθέτηση τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων στο «Υ.Μ.» από τον 
Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό Πρόσληψης Διοικητικών Υπαλλήλων, για τις 
ανάγκες του Ταμείου Υγείας.  
 

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης, οι σημαντικότερες  
εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2016 είναι οι ακόλουθες: 
 



10 

 Τακτοποίηση και αλλαγή χρήσης των κτηρίων Θερειανού 6, 4α και 
Κλινικής σύμφωνα με τους Ν.3843/2010, Ν.4178/2013. 

 Υποβολή – διεκπεραίωση  στη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
στο Υπουργείο Υγείας και στο Πολεοδομικό Γραφείο  Δήμου Αθηναίων 
φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, στατικά 
σχέδια, τοπογραφικό διάγραμμα, φορολογικά, κλπ.) για την έκδοση άδειας 
δόμησης της νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης των κτηρίων Θερειανού 
4α και 6 και της συνένωσής τους με το κτήριο της Κλινικής, καθώς επίσης 
και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων στους 3ο και 5ο ορόφους της Κλινικής 
και Θερειανού 4α. 

 Υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διεκπεραίωση και 
έκδοση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικών πυρασφάλειας 
των κτηρίων: κλινική «Υ.Μ.» – Θερειανού 4α, Θερειανού 6 – Λ. Αλεξάνδρας 
21 και Οδοντιατρικό Κέντρο. 

 Υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διεκπεραίωση και 
έγκριση σχεδίων καύσιμου αερίου στο Αέριο Αττικής για την κλινική 
«Υ.Μ.» και το κτήριο Θερειανού 6. 

 Σύνταξη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για το 
Υγειονομικό Συγκρότημα «Υ.Μ.».  

 Σύνταξη και υποβολή ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος 2015 για 
την κλινική «Υ.Μ.».  

 Πιστοποίηση και καταχώρηση ανελκυστήρων κτηρίων Υγειονομικού 
Συγκροτήματος.  

 Ανακατασκευή γκισέ στη γραμματεία μικροβιολογικού και εξωτερικών 
ιατρείων, ισόγειο Θερειανού 6. 

 Τοποθέτηση δύο (2) καπνοδόχων τεχνολογίας furanflex στην κλινική 
«Υ.Μ.». 

 Σχεδιασμός  – προτάσεις αναδιαμόρφωσης των χώρων πλυντηρίων της 
κλινικής «Υ.Μ.». 

 Επέκταση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με την τοποθέτηση νέων 
καμερών. 

 Οργάνωση και οικοδομικές εργασίες στο ισόγειο της κλινικής «Υ.Μ.» για 
την τοποθέτηση  του νέου ακτινολογικού μηχανήματος.  

 Συμμετοχή σε Επιτροπές ( Λοιμώξεων,  Αποβλήτων, Έργων, κλπ.). 
 

2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόσο τα ιατρεία του 1ου και 
6ου ορόφου του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά 
ιατρεία του Πειραιά, του Ψυχικού, του Γέρακα, της Λεωφόρου Αθηνών, του 
πρώην Κ.Μ (Ζησιμοπούλου) και του Μοσχάτου (πρώην Probank),  παρείχαν 
στους ασφαλισμένους αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, από ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων και σύγχρονης εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Συνολικά τα ιατρεία Σοφοκλέους, τα περιφερειακά ιατρεία, τον εργαστηριακό 
τομέα και το Φυσικοθεραπευτήριο επισκέφθηκαν 132.304 ασφαλισμένα μέλη 
του Ταμείου Υγείας. Αντίστοιχα επισκέφθηκαν το πολυιατρείο Πάτρας 5.211 
μέλη. 
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Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επισκέψεις ανά ειδικότητα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28.868  

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 5.278  

ΩΡΛ 3.580  

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ 7.981 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:  436 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 3.284 Η.Κ.Γ.: 1.064 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ 5.922  

ΓΑΣΤΡ/ΓΙΚΟ 2.804 ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ: 30   
INFAITEST: 19 

ΑΛΛΕΡΓ/ΓΙΚΟ 2.112 ΕΜΒΟΛΙΑ: 820        
TESTS: 62 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 1.224 ΛΗΨΕΙΣ TEST PAP: 339 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ 184  

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 1.485 ΕΜΒΟΛΙΑ: 17 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 2.645  

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1.056 ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 134 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 2.880  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1.542  

 
Η μεγάλη προσέλευση στα εξωτερικά ιατρεία πιστοποιεί την εμπιστοσύνη των 
ασφαλισμένων στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας, το οποίο 
συνεχίζει σταδιακά την ανανέωση του επιστημονικού του προσωπικού.  
Στον Σταθμό Αιμοληψίας επί της οδού Σοφοκλέους 15 (2ος όροφος), καθώς 
και τους περιφερειακούς σταθμούς, προσήλθαν  συνολικά 21.236 
ασφαλισμένα μέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν 2.300 κατ’ οίκον αιμοληψίες. 
Χάρη στη δυνατότητα των εργαστηρίων για πλήρη αιματολογικό, βιοχημικό, 
ιστολογικό και ρευματολογικό έλεγχο, καθώς και την επιστημονική 
αξιοπιστία, τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό, οι Σταθμοί Αιμοληψίας της Διεύθυνσης αποτελούν κύρια επιλογή 
των ασφαλισμένων. 
Το Ακτινολογικό Εργαστήριο, επί της οδού Σοφοκλέους 15, επισκέφθηκαν 
2.767 ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 5.529 εξετάσεις. Αντίστοιχα 
στο Φυσικοθεραπευτήριο της οδού Σοφοκλέους προσήλθαν 1.702 μέλη σε 
13.826 επισκέψεις και η ομάδα φυσικοθεραπευτών επισκέφθηκε κατ’ οίκον 
443 μέλη σε 2.043 επισκέψεις. 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ 

 

ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 70.845 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 17.224 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

24.003 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2.300 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 13.826 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2.043 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(ΕΝΕΣΕΙΣ-ΕΜΒΟΛΙΑ) 

2.063 

ΣΥΝΟΛΟ 132.304 

 
3.   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

Η Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης, συμπλήρωσε ήδη 17 
έτη από ενάρξεως υλοποίησης του εγχειρήματος. Διαθέτει συνολική 
επιχειρησιακή δυναμικότητα (Οδοντιατρικό Κέντρο: 9, Πολυ-οδοντιατρείο 
Σοφοκλέους: 5, οδοντιατρείο Πειραιά: 1, οδοντιατρείο Ψυχικού: 1, 
οδοντιατρείο Γέρακα: 1 και Πολυ-οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης: 3) 21 
οδοντιατρικές έδρες.  Η Διεύθυνση αριθμεί πανελλαδικά 101 άτομα και οι εν 
λειτουργία θέσεις και βαθμοί ευθύνης είναι οι ακόλουθες:  
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ 60 
(με πλήρη και μερική απασχόληση) 

59,40% 3 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΗ 32 31,70% 1 + (2)* 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 9 8,90% 2 

ΣΥΝΟΛΟ 101 100,00% 6 + (2)* 

*  αφορά 2  θέσε ις  υπεύθυνου  συνεργε ίου  (μ ίας  βοηθού  οδοντ ιά τρου  κα ι  ενός  
βοηθού οδοντοτεχν ί τη ) .   

Αναλυτικότερα, η στελέχωση κάθε υπηρεσίας και κάθε Ιατρικού Τμήματος 
καθώς και οι ώρες εργασίας /εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι οι 
ακόλουθες: 

 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Ω
Ρ

Ε
Σ

 Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΑ

Σ
 

/Ε
Β

Δ
Ο

Μ
Α

Δ
Α

 

Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο
 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Ω
Ρ

Ε
Σ

 Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΑ

Σ
 

/Ε
Β

Δ
Ο

Μ
Α

Δ
Α

 

Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο
 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 1 30 2,8% ― ―  

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ― ― ― ― ―  

ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 2 48 4,6% 1 12 6,1% 

ΤΜΗΜΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

1 12 1,2% ― ―  

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 114 10,7% 2 32 14,3% 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 90 8,5% 2 35 17,9% 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

14 396 34,4% 2 40 28,7% 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 11 222 22,1% 3 48 16,6% 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΟΝΟΥ 

1 12 1,2% ― ―  
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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 3 48 4,5% 1 16 8,2% 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ 5 108 10% 2 16 8,2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 47 
 

1.080  13 199  

ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 24   4    

ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 2   ―    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 2   ―    

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9   ―    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84   17   

 

Στη Διεύθυνση υπάρχει Επιστημονικό Συμβούλιο του οποίου προΐσταται μέχρι 
σήμερα ο Διευθυντής. Το επιστημονικό Συμβούλιο  στελεχώνεται από τους 
επικεφαλής των Κλινικών: 

 Δρ Α. Ζακόπουλος, ως επικεφαλής της Κλινικής Διαγνωστικής-Παθολογίας και 
Χειρουργικής Στόματος της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης. 
Στην Κλινική αυτή εντάσσονται μέχρι σήμερα τα Τμήματα Παθολογίας 
Στόματος, Χειρουργικής Στόματος και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Το 
σύνολο του ιατρικού προσωπικού αυτής της Κλινικής είναι, όπως φαίνεται και 
από τον προηγηθέντα Πίνακα (4 στην Αθήνα + 1 στη Θεσσαλονίκη) 5. Εξ αυτών, 2 
ιατροί πλήρους απασχόλησης και 3 ιατροί μερικής απασχόλησης. 

 Επίκουρος καθηγητής Π. Δάγκαλης, ως επικεφαλής της Κλινικής Οδοντικής 
Παθολογίας και Θεραπευτικής της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας και 
Περίθαλψης. Στην Κλινική αυτή εντάσσονται τα Τμήματα Γενικής – 
Επανορθωτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Ενδοδοντολογίας. Το 
σύνολο του ιατρικού προσωπικού αυτής της Κλινικής είναι, όπως φαίνεται και 
από τον προηγηθέντα Πίνακα (23 στην Αθήνα + 6 στη Θεσσαλονίκη) 29. Εξ 
αυτών, 14 ιατροί πλήρους απασχόλησης και 15 ιατροί μερικής απασχόλησης. 

 Δρ Μ. Γρηγοριάδου, ως επικεφαλής της Κλινικής Προσθετολογίας της Δ/νσης 
Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης. Στην Κλινική αυτή εντάσσονται τα 
Τμήματα Προσθετολογίας και Στοματοπροσωπικού Πόνου. Το σύνολο του 
ιατρικού προσωπικού αυτής της Κλινικής είναι, όπως φαίνεται και από τον 
προηγηθέντα Πίνακα (12 στην Αθήνα + 3 στη Θεσσαλονίκη) 15. Εξ αυτών, 5 
ιατροί πλήρους απασχόλησης και 10 ιατροί μερικής απασχόλησης. 

 Π. Πάνος, ως επικεφαλής της Κλινικής Προληπτικής Κοινωνικής Οδοντιατρικής 
της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης. Το σύνολο του ιατρικού 
προσωπικού αυτής της Κλινικής  είναι, όπως φαίνεται και από τον προηγηθέντα 
Πίνακα (8 στην Αθήνα + 3 στη Θεσσαλονίκη) 11. Όλοι οι ιατροί είναι μερικής 
απασχόλησης. 

 
  ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η ζήτηση σε όλο το 
φάσμα των οδοντιατρικών υπηρεσιών, οπότε παρατηρούνται λίστες 
αναμονής. Όλο και περισσότερο σύνθετα, εργώδη, χρονοβόρα και 
κοστοβόρα περιστατικά προσέρχονται ειδικά στο Οδοντιατρικό Κέντρο 
και στο Πολυ-οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης, που λόγω του υψηλού βαθμού 
δυσκολίας απαιτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένο και αξιόπιστο επιστημονικό 
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δυναμικό και λύσεις με το μικρότερο και ελεγχόμενο κόστος. 

 Η ζήτηση υπηρεσιών εξειδικευμένης οδοντιατρικής κάλυψης έχει ανέβει 
σε ποσοστό που οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν να ξεπερνά το 35% κατά 
μέσο όρο και σε κάποια κλινικά αντικείμενα, όπως Ενδοδοντία, 
Χειρουργική Στόματος και Προσθετολογία, το 50%. Λόγω της αυξημένης 
ζήτησης ο χρόνος αναμονής στα κλινικά αντικείμενα της Προσθετολογίας, 
της Ενδοδοντολογίας, της Χειρουργικής Στόματος έχει αυξηθεί δραματικά.  

 Έχει επίσης παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός, συχνά αδικαιολόγητων 
παραπομπών στα οδοντιατρεία των κλινικών εξειδικεύσεων, 
προκαλώντας λίστες συμφόρησης και αναμονής, ειδικότερα στα 
αντικείμενα Προσθετολογίας, Ενδοδοντολογίας, Χειρουργικής Στόματος 
και Περιοδοντολογίας και για τις οποίες δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες 
περί μη επανάληψης.  

 Σημαντική επιβάρυνση στις παρατηρούμενες λίστες αναμονής 
προκαλείται και από ακυρούμενα και μη πραγματοποιούμενα ραντεβού. Η 
διαπίστωση αυτή καθιστά ικανή και αναγκαία συνθήκη την όσο το 
δυνατόν καλύτερη οργάνωση και τεχνολογική υποστήριξη, της 
γραμματείας επικοινωνίας και διαχείρισης των ραντεβού των ασθενών. 

Η προμήθεια του νέου ψηφιακού, πανοραμικού, κεφαλομετρικού, ογκομετρικού 

τομογράφου (CBCT) θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των 

απεικονίσεων και θα εξυπηρετήσει εκ νέου τους ασφαλισμένους εντός του 

Οδοντιατρικού Κέντρου.  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 73.292 73.272 71.084 65.748 61.686 58.743 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 135.361 114.661 101.128 94.794 87.723 90.220 

        

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  (σε 

μονάδες Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) 

 

3.523.683 

 

3.266.274 

 

3.068.383 

 

2.787.154 

 

2.577.523 

 

2.818.958 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (σε τρίτους) 

 
1.293.429 

 
1.276.105 

 
1.459.581 

 
1.518.218 

 
1.521.631 

 
1.760.814 

        

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(τιμολόγηση βάσει Κανονισμού 

Ασφάλισης &Παροχών - Α) 

 

2.122.964 

 

1.350.718 

 

1.319.594 

 

1.024.062 

 

840.323 

 

857.363 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ  

(τιμολόγηση σύμφωνα με πίνακα 

συμμετοχών σχεδίων θεραπείας – Β) 

 

1.082.651 

 

969.643 

 

761.578 

 

1.000.757 

 

636.860 

 

801.647 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΕΛΩΝ (ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ) 

 

1.008.464 

 

915.883 

    

 

Εκεί που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος είναι : 
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 η ανάπτυξη και ουσιαστική παροχή πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής 
φροντίδας 

 η άμεση και λειτουργική διασύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα των 
δομών προληπτικής και προαγωγής υγείας 

 ο έλεγχος και η πιστοποίηση των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων, 
καθώς και της παροχής των υπηρεσιών 

 ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός όλων των δομών υγείας, ειδικότερα του 
Οδοντιατρικού Κέντρου 

 τα θέματα διοίκησης, διαχείρισης, σχεδιασμού, ελέγχου της συνολικής 
αποδοτικότητας των πόρων. 

 

4. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Το Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης στεγάζεται από το 1984 στους 3ο και 
4ο ορόφους ενός νεοκλασικού διατηρητέου κτηρίου στο κέντρο της πόλης, επί της 
οδού Ερμού 28.  
Στους ανακαινισμένους χώρους του λειτουργούν οι διοικητικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας, στις οποίες στο τέλος του 2016 απασχολούνταν 
συνολικά 65 μόνιμοι εργαζόμενοι, εκ των οποίων 24 άτομα διοικητικό και 
υποστηρικτικό προσωπικό, 10 άτομα παραϊατρικό προσωπικό και 31 άτομα 
ιατρικό προσωπικό, πλήρους και μερικού ωραρίου.   
Στις αρμοδιότητες του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης είναι η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων μελών των Περιφερειών Θράκης, Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας σε θέματα περίθαλψης, ασφάλισης και αποζημιώσεων, 
κατασκηνώσεων και οικογενειακών διακοπών, βρεφονηπιακών σταθμών, 
πρόνοιας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Το 2016 στην αρμοδιότητα του 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης περιήλθε και η Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και ο 
νομός Κέρκυρας.  
Έτσι, στο τέλος του έτους, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης εξυπηρετούσε 10.408 
άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα μέλη σε 25 νομούς της Ελλάδας.   
Στα Εξωτερικά Ιατρεία του Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τα 
μέλη έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης και παρακολούθησης περιστατικών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το υψηλής επιστημονικής κατάρτισης 
ιατρικό δυναμικό του Ταμείου Υγείας, που αποτελείται από 16 ιατρούς, 
διαφόρων ειδικοτήτων. Τα ιατρεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη διενέργεια βασικών διαγνωστικών εξετάσεων 
και μικρών ιατρικών πράξεων.  
Το 2016 στα εξωτερικά ιατρεία καταγράφηκαν συνολικά 25.823 επισκέψεις 
μελών για κλινική εξέταση και διενεργήθηκαν 4.076 διαγνωστικές εξετάσεις  και 
705 πρόσθετες πράξεις διαφόρων ειδικοτήτων.   
Αναλυτικά, καταγράφηκαν: 2.379 επισκέψεις στον Oφθαλμίατρο, 982  στον 
Ψυχίατρο, 2.323 στον Ορθοπαιδικό, 8.963 στους Παθολόγους, 1.047 στον 
Ενδοκρινολόγο, 932 επισκέψεις στο Δερματολόγο και διενεργήθηκαν 100 πράξεις 
ειδικότητας δερματολογίας,  573 επισκέψεις στον Παιδίατρο και 217 εμβολιασμοί, 
1.142 επισκέψεις στον Ουρολόγο και 624 υπερηχογραφήματα, 464 επισκέψεις 
στον Πνευμονολόγο και 214 σπιρομετρήσεις, 4.467 επισκέψεις στους 
Καρδιολόγους, 709 triplex  καρδιάς και 1.116 ηλεκτροκαρδιογραφήματα, 964 
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επισκέψεις στον Γυναικολόγο, ενώ διενεργήθηκαν και 595 υπερηχογραφήματα, 
496 test pap και 8 κολποσκοπήσεις, 820 επισκέψεις στον ΩΡΛ με 81 
ενδοσκοπήσεις και 388 πράξεις ειδικότητας ΩΡΛ, 767 επισκέψεις στον Χειρουργό 
Μαστού και διενεργήθηκαν 233 υπερηχογραφήματα και FNA.  
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ταμείου Υγείας, στελεχωμένη με δύο (2) έμπειρες 
νοσηλεύτριες, υποστήριξε την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των 
εξωτερικών ιατρείων.  
Ταυτόχρονα, παρείχε στα ασφαλισμένα μέλη υπηρεσίες νοσηλευτικής 
φροντίδας, όπως περιποιήσεις τραυμάτων και ενέσεις (270). Από τις 
νοσηλεύτριες διενεργήθηκαν επίσης 494 εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων και 
των αντιγριπικών εμβολίων στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού 
εμβολιασμού των μελών έναντι της κοινής γρίπης. 
Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης, στελεχωμένο με έναν 
(1) Μικροβιολόγο και τέσσερεις (4) παρασκευαστές, είναι άρτια εξοπλισμένο με 
μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας. Το 2016 εγκαταστάθηκε στο εργαστήριο 
νέος υπερσύγχρονος βιοχημικός αναλυτής.  
Στο εργαστήριο διενεργούνται έγκυρα και έγκαιρα οι πάσης φύσεως 
μικροβιολογικές εξετάσεις (αίματος, ούρων, ορμόνες, καλλιέργειες, 
εξειδικευμένες εξετάσεις). Οι αιμοληψίες διενεργούνται καθημερινά τις 
εργάσιμες ημέρες από τις 07:45 έως τις 09:45 και τα αποτελέσματα παραδίδονται 
στα μέλη έως τις 19:00.  
Το 2016 στο εργαστήριο του Ταμείου Υγείας διενεργήθηκαν 6.906 αιμοληψίες 
μελών και πραγματοποιήθηκαν 92.820 εξετάσεις. 
Το Πολυ-οδοντιατρείο του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης, στο οποίο απασχολούνται δέκα 
τρεις (13) Οδοντίατροι και τέσσερεις (4) Βοηθοί Οδοντιάτρου, λειτουργεί από τις 
08:00 έως τις 20:00 καθημερινά. 
Αποτελείται από τρία (3) εξοπλισμένα Οδοντιατρεία και παρέχει ολοκληρωμένη 
και εξειδικευμένη πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα στα ασφαλισμένα μέλη, 
ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγόντων περιστατικών. Διαθέτει 
όλες τις κλινικές εξειδικεύσεις της Οδοντιατρικής, όπως Παιδοδοντία, 
Ορθοδοντική, Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία και Προσθετολογία, ενώ 
πραγματοποιούνται και εξαγωγές εγκλείστων, λοιπές επεμβάσεις μικρής 
χειρουργικής στόματος, τοποθετήσεις οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων 
και οστικών μοσχευμάτων. 
Στοιχεία για την επισκεψιμότητα στα Οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης το 2016 
συμπεριλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παραθέτει στο παρόν τεύχος η 
Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης. 
Με την υποστήριξη των Οδοντιάτρων του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε το 
2016 πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για τους κατασκηνωτές μας στη 
Σάνη Χαλκιδικής.  
Το 2016 αναπτύχθηκε έτι περαιτέρω το Δίκτυο του Ταμείου Υγείας στη Βόρειο 
Ελλάδα με συμβεβλημένους παρόχους υγείας, όπως διαγνωστικά εργαστήρια, 
φυσικοθεραπευτές και ιατρούς, προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες υγείας στα μέλη της Βορείου Ελλάδος, χωρίς ή με τη μικρότερη δυνατή 
επιβάρυνσή τους, αλλά και με οικονομικά οφέλη για το Ταμείο Υγείας.  
Παράλληλα, ανανεώθηκε η σύμβαση με τον «Άγιο Λουκά», τη μεγαλύτερη 
ιδιωτική κλινική στη Βόρειο Ελλάδα και συνεχίσθηκε η συνεργασία του Ταμείου 
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Υγείας με τις άλλες συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, έτσι 
ώστε οι ασφαλισμένοι της Βορείου Ελλάδος να απολαμβάνουν ολοκληρωμένες, 
εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας 
υγείας. 
Οι Υπηρεσίες Πρόνοιας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε συνεργασία με το «Ιπποκράτειο» 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν το 2016 δύο διήμερες εθελοντικές 
αιμοδοσίες για τη στήριξη της Τράπεζας Αίματος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στη 
Θεσσαλονίκη. Από τις αιμοδοσίες συγκεντρώθηκαν 232 φιάλες αίματος. 
Ταυτόχρονα χορηγήθηκαν 191 φιάλες σε αιμοδότες, μέλη του Ταμείου Υγείας που 
το χρειάσθηκαν.  
Τον Ιούνιο του 2016, σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας, η Τράπεζα Αίματος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στη Θεσσαλονίκη βραβεύθηκε 
με έπαινο και αναμνηστικό δώρο για την πολύχρονη, εξαιρετική δραστηριότητά 
της στον τομέα προώθησης της εθελοντικής αιμοδοσίας.  
Με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας αντιμετωπίσθηκαν περιστατικά 
μελών με Ειδικές Ανάγκες και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους. Η 
λογοθεραπεύτρια και η ειδική παιδαγωγός που συνεργάζονται με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
εξέτασαν 40 μέλη για λογοθεραπεία, 11 μέλη για ειδική διαπαιδαγώγηση και 8 
μέλη για εργοθεραπεία. 
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Υ. Σ. Θεσσαλονίκης υποστήριξαν με 
αποτελεσματικότητα την επιτυχημένη λειτουργία της κατασκήνωσης 
Χαλκιδικής και της διαμονής των μελών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των 
Οικογενειακών Διακοπών. 
Κι εφέτος υπεγράφησαν συμβάσεις με ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς 
στη Βόρειο Ελλάδα.  
Στον τομέα της αναβάθμισης χώρων και συστημάτων, καθώς και της ασφάλειας 
του προσωπικού, ολοκληρώθηκε η δημιουργία σύγχρονου server-room, η 
εκτεταμένη εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας, καθώς 
και η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και θυροτηλεοράσεων, ενώ 
δρομολογήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του τηλεφωνικού 
κέντρου και η εγκατάσταση σύγχρονου κεντρικού ψυκτικού μηχανήματος.   

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

 

Η  λειτουργία  των  κατασκηνώσεων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., για την κατασκηνωτική 
περίοδο 2016, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με γνώμονα πάντα τη συνεχή βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση του αριθμού των 
συμμετεχόντων κατασκηνωτών καθώς και τη δημιουργική συμβολή των 
επαγγελματιών και λοιπών στελεχών των κατασκηνώσεων. Η αξιοποίηση των 
καίριων εισηγήσεων έμπειρων στελεχών, ο έγκαιρος προγραμματισμός και η 
υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, αλλά κυρίως η γόνιμη συνεργασία και 
συναντίληψη των εμπλεκόμενων μερών συνέβαλαν καταλυτικά στην επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος. 
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Και αυτή τη χρονιά λειτούργησαν 2 κατασκηνωτικές περίοδοι των 22 ημερών στις 
τρεις κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας (Διόνυσος Αττικής, Λούτσα Πρέβεζας, 
Σάνη Χαλκιδικής). Στους χώρους φιλοξενήθηκαν παιδιά της Εθνικής Τράπεζας, 
παιδιά διαφόρων ασφαλιστικών φορέων, ενώ φιλοξενήθηκαν και παιδιά από 
χώρες του εξωτερικού (Μαρόκο, Γαλλία) καθώς και από την Κύπρο. Επιπλέον, 
αναφέρεται η φιλοξενία παιδιών από τα Σκόπια και τη Μεγάλη του Γένους Σχολή 
με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. 
Τη φετινή κατασκηνωτική περίοδο σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των 
κατασκηνωτών, προερχόμενων από την Ε.Τ.Ε., κατά ένα ποσοστό 3,07% σε σχέση 
με το 2015, ενώ σημαντική ήταν η διαφορά στη προσέλευση κατασκηνωτών από 
άλλους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού κατά 
25,47%. 
Η Σχολή Στελεχών συνέχισε και φέτος τη λειτουργία της, εστιάζοντας στην άρτια 
εκπαίδευση των υποψηφίων, τη δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας και 
υπευθυνότητας, την παρότρυνση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την 
εξοικείωση με το κατασκηνωτικό πνεύμα γενικότερα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
εξελιχθούν μελλοντικώς σε ικανά και συνεπή στελέχη της κατασκήνωσης.  
Τέλος, οι αρχηγοί που επιλέχθηκαν άφησαν σε γενικές γραμμές πολύ καλές 
εντυπώσεις, καθώς με την εμπειρία τους κατάφεραν να επιλύσουν  οργανωτικά 
ζητήματα που προέκυψαν, επικεντρώθηκαν στη δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, ενώ ομαλά κύλησε και η συνεργασία 
τους με τους υπευθύνους των κατασκηνώσεων. 
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., παραμένοντας πιστό στους λειτουργικούς, στρατηγικούς, και 
καινοτόμους στόχους του κατασκηνωτικού του προγράμματος, φιλοδοξεί να 
προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό κατασκηνωτών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα 
παιδιά να κοινωνικοποιηθούν και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους μέσα σε ένα 
ασφαλές και εποικοδομητικό περιβάλλον.  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  

(ΤΡΙΕΤΙΑ 2014 – 2016) 

 

2014 
 

 

2015 
 

 

2016 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.403 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.404 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.447 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 690 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.072 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.345 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛΟΞ.) 163 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛΟΞ.) 171 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛΟΞ.) 163 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 50 ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 57 ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 62 

ΤΡΙΤΟΙ (ΙΔΙΩΤΕΣ) 256 ΤΡΙΤΟΙ (ΙΔΙΩΤΕΣ) 303 ΤΡΙΤΟΙ (ΙΔΙΩΤΕΣ) 452 

Μεμονωμένα 255   Μεμονωμένα 303 Μεμονωμένα 452 

  ΕΤΕ 2η συμμετοχή 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 

ΤΥΠΕΤ 57 ΤΥΠΕΤ 53 ΤΥΠΕΤ 62 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

2.619 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

3.060 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

3.531 

 

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 

2α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ 
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Οι ανταλλαγές των νέων συνεχίστηκαν και αυτή τη χρονιά με στόχο τον 
πολιτισμικό εμπλουτισμό και την αμοιβαία κατανόηση μέσα σε ένα εξωσχολικό 
πλαίσιο. Τα παιδιά, ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας, επισκέφθηκαν τη 
Γαλλία (το Lanester στη περιοχή της Βρετάνης). Η φιλοξενία έγινε σε ξενώνα του 
δήμου της περιοχής, ενώ τα παιδιά ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα και συμμετείχαν 
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, οργανώθηκε και εκδρομή νέων 
στο Βερολίνο σε συνεργασία με τον οργανισμό νεότητας DEUTSCHE 
SCHREBERJUGEND. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε Μουσεία και 
ιστορικής σημασίας μνημεία της πόλης, καθώς και εκδρομές με διάφορες 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΓΑΛΛΙΑ MAIRIE de LANESTER 14 2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSHE - SCHREBERJUGEND 20 2 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 34 4 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
 

ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΕΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ 

ΓΑΛΛΙΑ MAIRIE de LANESTER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 24 3 

MAΡΟΚΟ SECRETARIAΤ D´ETAT ΔΙΟΝΥΣΟΣ 32 2 

MAΡΟΚΟ SECRETARIAT D´ETAT ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 40 2 

ΚΥΠΡΟΣ ΕΤΥΚ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 12 _ 

ΚΥΠΡΟΣ ΕΤΥΚ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 55 _ 

 

2β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ 

Σε επίπεδο ενηλίκων, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας είχαν την 
ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτικό Μαρόκο. Από το Μαρακές με τα παζάρια, τα 
παλάτια και τους πανέμορφους κήπους μέχρι τη μεγαλούπολη Καζαμπλάνκα και 
την ατμοσφαιρική Φεζ, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα και 
την ιστορική παράδοση της χώρας. Επίσης, το Ταμείο Υγείας πραγματοποίησε και 
εκδρομή στην Κύπρο σε συνεργασία με την ΕΤΥΚ. Με τόπο διαμονής τον 
Πρωταρά, οι ασφαλισμένοι επισκέφθηκαν τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, την Πάφο και 
ξεναγήθηκαν σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε τουριστικές 
περιοχές. Τέλος, σημειώνεται ότι υπήρξε μία σημαντική αύξηση του αριθμού 
συμμετοχών στους ενήλικες κατά ένα ποσοστό της τάξης του 65%. 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΤΟΜΑ 

ΜΑΡΟΚΟ SECRETARIAT D'ETAT 21/06-30/06 37 

ΚΥΠΡΟΣ Ε.Τ.Υ.Κ. 28/08-06/09 44 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΑΤΟΜΩΝ 

 
81 
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3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

Το  Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οργάνωσε κι εφέτος για τα ασφαλισμένα μέλη του το πρόγραμμα 
οικογενειακών διακοπών στους χώρους των κατασκηνώσεων Λούτσας Πρέβεζας 
και Σάνης Χαλκιδικής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
ήρεμες και οικονομικές διακοπές, ενώ σε γενικές γραμμές αποχώρησαν 
ενθουσιασμένοι χωρίς να δημιουργηθούν μείζονος σημασίας ζητήματα. 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2016 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

    10/08-20/08 130 10/08-20/08 142 

20/08-27/08 122 20/08-27/08 125 

27/08-03/09 106 27/08-03/09 104 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 358 
 

371 

 
Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης, οι σημαντικότερες  
εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2016 είναι οι ακόλουθες: 
 
 Προετοιμασία και εκτέλεση εργασιών στις κατασκηνώσεις Διονύσου, 

Χαλκιδικής και Πρέβεζας. 
 Πιστοποίηση παιδικών  χαρών στις τρεις κατασκηνώσεων Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
 Σύνταξη απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας  

λειτουργίας των τριών κατασκηνώσεων. 
 Σύνταξη φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας 

κυλικείου στην κατασκήνωση Διονύσου.   

 

 
4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,  

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά το έτος 2016 οργάνωσε 20 αιμοδοσίες στην Αθήνα, σε 
10 κέντρα, σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»  και το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», 
όπου συγκεντρώθηκαν 969 φιάλες. 
Στη Θεσ/νίκη οργανώθηκαν 2 αιμοδοσίες όπου συγκεντρώθηκαν 238 
φιάλες αίματος. Από αυτές διατέθηκαν σε ασθενείς οι 191 φιάλες. 
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Επίσης, σε  ασθενείς που νοσηλεύονταν σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας και 
της Περιφέρειας διατέθηκαν 269  φιάλες. Από αυτές οι 26  μονάδες διατέθηκαν σε 
ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», η οποία 
καλύπτεται από την αιμοδοσία του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς». 
Επιπλέον η αιμοδοσία του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» εξυπηρέτησε 100  ασθενείς της 
Κλινικής μας οι οποίοι μεταγγίστηκαν με 2.001  μονάδες [αφορά μετάγγιση 
αίματος, πλάσματος και PLT (διαφορετικών στοιχείων αίματος)]. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ 
Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 159  αξιολογήσεις λόγου από 
τον λογοθεραπευτή του Ταμείου Υγείας, 67 δίωρες αξιολογήσεις μαθησιακών 
δυσκολιών από την ειδική παιδαγωγό, ενώ και οι δύο προαναφερόμενοι 
συνεργάτες πραγματοποίησαν 99 εργοθεραπευτικές αξιολογήσεις. 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
Η οικογενειακή βοηθός έκανε  531  επισκέψεις σε  17 ασφαλισμένους. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
Από τις Κοινωνικές Λειτουργούς του Ταμείου Υγείας έγιναν  168 επισκέψεις  σε  40 
ασφαλισμένα μέλη, τόσο κατ’ οίκον, όσο και στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».  
Πραγματοποιήθηκαν 68 συνεδρίες στην Κοινωνική Υπηρεσία με ασφαλισμένα 
μέλη ή οικογένειες που ζήτησαν βοήθεια. Επίσης, πραγματοποιήθηκε 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ, στο οποίο συμμετείχαν 21 ασφαλισμένα 
μέλη μας. 
Επίσης, η Κοινωνική Υπηρεσία κατέβαλε δαπάνες για λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κλπ., σε 447 
ασφαλισμένους (αριθμός ετήσιων συναλλαγών 4.232). 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 υπεγράφησαν συμβάσεις με 90 βρεφονηπιακούς 
σταθμούς σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Περιφέρεια.  
Εξυπηρετήθηκαν 1.374 παιδιά σε συμβεβλημένους και μη συμβεβλημένους 
σταθμούς. 
 

Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 

Η Ομοσπονδία εργάσθηκε συστηματικά προκειμένου να διατηρήσει τη 
φυσιογνωμία της και να ενισχύσει το θεσμικό της ρόλο, σε εθνικό αλλά και 
διεθνές επίπεδο. Με κοινό σημείο αναφοράς και αμοιβαία αγωνία για τα Ταμεία-
μέλη της και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, προτεραιότητα για την 
Ο.Α.Τ.Υ.Ε. παρέμεινε η προάσπιση του ιδιαίτερου ρόλου και της πρότυπης, 
συνδετικής και συντονιστικής λειτουργίας της. Με ορόσημο τις αξίες της 
Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας, στόχος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας 
ήταν ο επαναπροσδιορισμός της οργανωτικής δομής και η αναδιάρθρωσή της με 
την ενεργοποίηση Επιτροπών, προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο 
αποτελεσματική προς όφελος των Ταμείων-μελών της. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

              (Ιανουάριος και καθόλη τη διάρκεια του έτους) 
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 Συνέχιση των ενεργειών τακτοποίησης των τεχνικών διαδικασιών και των 
θεμάτων νομιμοποίησης για την ίδρυση Ομοσπονδιακού Φαρμακείου, επί 
διάθεσης, κατ’ αρχάς, ΦΥΚ στους ασφαλισμένους των Ταμείων-μελών.  
(Φεβρουάριος) 

 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για σύσταση Επιτροπής Έρευνας Αγοράς – 
Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών Σακχαρώδη Διαβήτη, προς όφελος των 
ασφαλισμένων των Ταμείων-μελών της Ομοσπονδίας.  
(Απρίλιος) 

 Συμμετοχή στην ετήσια  έρευνα ικανοποίησης μελών της ΑΙΜ, με υποβολή 
υποδείξεων βελτίωσης των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
Διεθνούς Ένωσης.  
(Μάιος) 

 Συμμετοχή αντιπροσωπείας σε επίσκεψη εργασίας στις νοσοκομειακές υποδομές 
της Βιέννης (2-3/05), στο πλαίσιο της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Συστημάτων 
Υγείας της ΑΙΜ. 

 Ομοσπονδιακή παραγγελία και προμήθεια 10.000 Ευρωπαϊκών Καρτών 
Ασφάλισης Ασθενείας, για τις ανάγκες των ασφαλισμένων των Ταμείων-μελών 
που πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες της Ε.Ε. 
(Ιούνιος) 

 Συμμετοχή αντιπροσωπείας στις εργασίες της 35ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της ΑΙΜ στη Χάγη (1-3/06): Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Επιτροπές 
γεωγραφικών Περιφερειών Λατινικής Αμερικής, Αφρικής & Μέσης Ανατολής, 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Συνέδριο για τα «Οικονομικά της Πρόληψης». 
(Σεπτέμβριος) 

 Ομοσπονδιακή παραγγελία και προμήθεια 4.480 δόσεων του εποχικού 
αντιγριπικού εμβολίου, για τις ανάγκες των ασφαλισμένων των Ταμείων-μελών.  

 Συμμετοχή αντιπροσωπείας σε επίσκεψη εργασίας στη μονάδα τηλεϊατρικής του 
Παλέρμο (26-27/09), στο πλαίσιο συνεργασίας της ΑΙΜ με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τηλεϊατρικής (EHTEL). 
(Οκτώβριος) 

 Συνεδρίαση της Επιτροπής Έρευνας Αγοράς – Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών 
Σακχαρώδη Διαβήτη, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν οι 
ανάγκες των επιμέρους Ταμείων, προκειμένου να διερευνηθούν οι βέλτιστες 
δυνατές επιλογές κοινής σχετικής προμήθειας για την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας. 
(Νοέμβριος) 

 Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (16/11), για την έγκριση των 
διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων των ετών 2013 – 2014 – 2015, έγκριση 
των προϋπολογισμών των ετών 2014 – 2015 – 2016, έγκριση Έκθεσης 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της τριετίας, καθώς και παρουσίαση του Προγράμματος 
Δράσης 2016 – 2017. 

 Συμμετοχή αντιπροσωπείας στις διεθνείς εργασίες της ΑΙΜ στο Παρίσι (23-25/11): 
Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Επιτροπές γεωγραφικών Περιφερειών 
Λατινικής Αμερικής, Αφρικής & Μέσης Ανατολής, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
Εργαστήρι για τα Μικρά και Μεσαίου Μεγέθους Α.Τ.Υ., Συνέδριο για τους 
«Δημοσιονομικούς Κανονισμούς στην Ευρώπη και τον κόσμο». 

 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

12/02 (αρ. 85), 11/11 (αρ. 86) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 

 Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων στις παρεχόμενες ιατρικές ειδικότητες 
ανήλθε στις 6.739 (ανά ειδικότητα: Δερματολόγος: 224 / Καρδιολόγος: 604 / 
Οδοντίατρος: 481 / Ορθοπαιδικός: 947 / Οφθαλμίατρος: 786 / Παθολόγος: 3.487 / 
Ορθοδοντικός -έναρξη νέων περιστατικών: 11, ΩΡΛ: 199).   
 

 Κατά τη διάρκεια του έτους διεξήχθησαν 2 αιμοδοσίες, η 63η (26, 27 & 28/01), κατά 
την οποία προσήλθαν 87 εθελοντές αιμοδότες και η 64η (21, 22 & 23/06), κατά την 
οποία προσήλθαν 86 εθελοντές αιμοδότες.  

 

 Για ακόμη μία χρονιά, και με πρωτοβουλία του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., διοργανώθηκε το 
καθιερωμένο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής Ενάντια στον Καρκίνο του 
Μαστού στις 6, 7 & 8 Απριλίου. 90 ασφαλισμένες του Ταμείου επισκέφθηκαν τα 
ιατρεία της Πάτρας και εξετάσθηκαν από τον συνεργάτη Μαστολόγο κ. Δημήτρη 
Κορωνάρχη. 

 

 Διενεργήθηκε ο καθιερωμένος εποχικός αντιγριπικός εμβολιασμός σε 80 
ασφαλισμένους (Οκτώβριος, Νοέμβριος & Δεκέμβριος), εκ των οποίων οι 59 από 
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και οι 21 από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.   

 


