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                                            O. A. T. Y. E.  
 

Νέο ξεκίνημα για τα ιατρεία της Ομοσπονδίας στην Πάτρα  

 

                   
  Στη φωτό διακρίνονται (από αριστερά): Η Πρόεδρος Τ.Υ.Π.Ε.Τ.,               Στη φωτό διακρίνονται (από αριστερά): Η Πρόεδρος Τ.Υ.Π.Ε.Τ.,                                                                                                                                                                      
  κ Β. Βογιατζοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,                         κ. Β. Βογιατζοπούλου, ο Πρόεδρος Ο.Α.Τ.Υ.Ε.- Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.                                                                                    
  κ. Α. Κατσιφάρας και ο Πρόεδρος Ο.Α.Τ.Υ.Ε.-Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.,                   κ. Γ. Καρπέτας και ο Γεν. Γραμματέας Τ.Υ.Π.Ε.Τ.- 
  κ. Γ. Καρπέτας                   Αντιπρόεδρος Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κ. Χ. Ασπιώτης  
 

Σε μία λιτή και όμορφη εκδήλωση και με αθρόα προσέλευση εργαζόμενων και 
συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος, τελέστηκαν τα 
εγκαίνια των νέων ιατρείων της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας 
στην πόλη της Πάτρας, την Τρίτη 6 Μαρτίου το απόγευμα.  

 
Οι νέοι, σύγχρονα εξοπλισμένοι και διαμορφωμένοι χώροι που παραχωρήθηκαν 

στην Ομοσπονδία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται στον 2ο και τον 3ο 
όροφο του κτιρίου επί της οδού Κανακάρη, αριθμός 193 και ξεκίνησαν ήδη να δέχονται 
τους ασφαλισμένους των Ταμείων Υγείας Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και να τους 
προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. 

Απόστολος Κατσιφάρας, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ, κ. Σταύρος Κούκος, ο πρώην Πρόεδρος 
της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και του Τ.Υ.Π.Ε.Τ, κ. Νίκος Κήπος, ο κ. Στέλιος Ορφανός, Δ/ντής Κατ/τος 
Τραπέζης Ελλάδος Πάτρας, οι κ.κ. Γιώργος Ντίνος και Χαρίλαος Γρανίτσας, 
περιφερειακοί Δ/ντές ΕΤΕ Πάτρας, ο κ.  Γιώργος Αρβανίτης, Πρόεδρος ΣΥΕΤΕ, η κ. 
Πηνελόπη Παναγοπούλου, Υποδ/ντρια Κατ/τος Τραπέζης Ελλάδος Πάτρας και η κ. Μαρία 
Ζακυνθινού, Υποδ/ντρια Δικτύου ΕΤΕ Πάτρας.  
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Παρόντες στη διοργάνωση ήταν, επίσης, ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κ. Χρήστος Ασπιώτης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ. 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κ. Δημήτρης Πλας.  

 
Την εκδήλωση άνοιξε ο περιφερειακός Σύμβουλος Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κ. Ιωάννης Τσατσάς, 

ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και  Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., κ. Γεώργιος 
Καρπέτας και η Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κ. Βασιλική Βογιατζοπούλου, οι οποίοι 
ευχαρίστησαν όλους όσους με έμπρακτη συμμετοχή κι ευαισθησία στήριξαν τις 
προσπάθειες του υποδειγματικού αυτού ομοσπονδιακού έργου, με ειδική αναφορά στη 
συμβολή της Εθνικής Τράπεζας.  

 
Ο κ. Καρπέτας τόνισε πως, για τα Ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, τα 

οποία στηρίζονται στις αρχές της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας και τη 
Δημοκρατική Διαχείριση, πρωταρχικό μέλημα παραμένει η διατήρηση και ενδυνάμωση 
του πρότυπου ρόλου και έργου τους, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων συναδέλφων. Αναφέρθηκε, επίσης, εκτενώς στη δύσκολη συγκυρία που 
βίωσαν τα Ταμεία κατά τους προηγούμενους μήνες μπροστά στον πραγματικό κίνδυνο 
για ένταξη στον ΕΦΚΑ, που κατάφεραν να υπερκεράσουν με άμεσες ενέργειες αλλά και 
με την πολύτιμη βοήθεια της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, 
ΑΙΜ. Κλείνοντας, ο κ. Καρπέτας κάλεσε τα μέλη των Ταμείων να προσέρχονται στα 
εξωτερικά ιατρεία της Ομοσπονδίας και να κάνουν χρήση των παρεχόμενων ιατρικών 
υπηρεσιών και ζήτησε τη συνδρομή τους στη βελτίωση του υφιστάμενου έργου των 
Ταμείων με παροχή ανατροφοδότησης και κριτικής. Τόνισε ιδιαίτερα πως δεν αρκούν 
μόνον οι προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων αλλά είναι αναγκαία η άμεση 
συμμετοχή όλων στην προάσπιση των Ταμείων, σε κάθε τους συναλλαγή με παρόχους 
υγείας.  

 
Από την πλευρά της, η κ. Βογιατζοπούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην 

επιτυχημένη 16χρονη λειτουργία του Πολυιατρείου και στη σημαντική παροχή 
υπηρεσιών στους ασφαλισμένους όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην 
πολύτιμη στήριξη εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας και των στελεχών της στο έργο της 
Ομοσπονδίας και των Ταμείων, η οποία εστιάζεται κυρίως στη μετακίνηση των 
υπηρεσιών σε ιδιόκτητο χώρο που παραχώρησε η Τράπεζα. Υπογράμμισε ότι θα 
υπάρξει εμπλουτισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών και με νέες ιατρικές ειδικότητες 
που θα ενταχθούν στο Πολυιατρείο. Τέλος, τόνισε ότι οι Διοικήσεις, τόσο της 
Ομοσπονδίας, όσο και των Ταμείων-μελών, θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό 
των ασφαλισμένων με αίσθημα ευθύνης κι ευαισθησίας και πως οι δυσκολίες πρέπει και 
μπορούν να επιλύονται, όχι με λόγια αλλά με έργα. 

 
Λαμβάνοντας, τέλος, τον λόγο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρας 

απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό εξαίροντας το έργο της Ομοσπονδίας, ενώ δήλωσε πως 
υπάρχει η πρόθεση το τοπικό κοινωνικό έργο να ενισχυθεί και με νέες πρωτοβουλίες και 
συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και των Ταμείων της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 
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