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Με μια ςεμνι αλλά και ςυγκινθτικι τελετι εγκαταςτάκθκε ςτθν Κεντρικι 

Υπθρεςία του ΤΣΑΥ (Τομζασ Υγειονομικών ΕΤΑΑ) θ νζα Διοικοφςα Επιτροπι  

του Ταμείου, προσ εφαρμογι τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ που εκδόκθκε, 

μετά από ειςθγιςεισ  των Πανελλθνίων Υγειονομικών Φορζων.  

Ειδικότερα ωσ τακτικά μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ  εκ μζρουσ του ΠΙΣ 

ορίςτθκαν ομόφωνα οι κ. Αναςτάςιοσ  Βαςιάδθσ και Σταμάτθσ Πίνθσ και 

αναπλθρωματικά θ κ. Μαρίλυ Παςακιώτου και ο κ. Βλαδίμθροσ 

Παναγιωτίδθσ.  Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε. ορίςτθκε ο κ. Α.Βαςιάδθσ. 

  

Τθν τελετι εγκατάςταςθσ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Πρόεδροσ του 

ΕΤΑΑ κ. Αργφριοσ Ζαφειρόπουλοσ, ο  Πρόεδροσ του Πανελλινιου Ιατρικοφ 

Συλλόγου κ. Εμμανουιλ Καλοκαιρινόσ, ο Πρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ 

Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ κ. Ακανάςιοσ Κατςίκθσ,  ο Πρόεδροσ του 

Πανελλινιου  Φαρμακευτικοφ Συλλόγου κ. Θεόδωροσ Αμπατηόγλου και ο 

απερχόμενοσ Πρόεδροσ  του ΤΣΑΥ κ. Μάριοσ Θεμιςτοκλζουσ.  

Επίςθσ παρευρζκθςαν  εκπρόςωποι του ευρφτερου υγειονομικοφ κόςμου 

και υπθρεςιακοί  παράγοντεσ.  

 



Στθν αρχι τθσ τελετισ   ο νζοσ Πρόεδροσ του ΤΣΑΥ κ. Αναςτάςιοσ Βαςιάδθσ  

αφοφ ευχαρίςτθςε όλουσ για τθν παρουςία  τουσ, αναφζρκθκε ςτο ζργο 

του απερχόμενου Προζδρου κ. Μάριου Θεμιςτοκλζουσ τον οποίο 

ςυνεχάρθ  για τισ άοκνεσ προςπάκειεσ που κατζβαλλε για τθν αναβάκμιςθ 

του Ταμείου.  Ωσ ενκφμιο δε για τθν ςυνεργαςία τουσ ςτα πλαίςια τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ,  του προςζφερε χειροποίθτθ εικόνα του  Αγίου 

Λουκά του Χειρουργοφ,  από τθν Ιερά Μονι Παναγίασ Δοβρά Βζροιασ, 

όπου ζχει αναγερκεί περικαλλισ Ιερόσ Ναόσ ςτθν Ιερά Μνιμθ του Αγίου.   

Εγκωμιαςτικοί λόγοι  εκφωνικθκαν και από όλουσ τουσ παρευρεκζντεσ. 

 

Ακολοφκθςε άμεςθ ςυνεργαςία και ςυνεδρίαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ 

με τθν ςυμμετοχι των Προζδρων, για τα επιτακτικά ηθτιματα του ΤΣΑΥ.  

Ο κ. Α. Βαςιάδθσ προειςαγωγικά ζκεςε ωσ επιτακτικζσ προτεραιότθτεσ   

 

1. Τθν με κάκε τρόπο διαφφλαξθ των αποκεματικών του Ταμείου από τθν 

επερχόμενθ λαίλαπα του «κουρζματοσ»   

2.  Τθν διαπίςτωςθ και είςπραξθ ΟΛΩΝ των κακυςτεροφμενων ειςφορών 

προσ το Ταμείο, που οφείλονται από τισ επιχειριςεισ υγείασ.  

3. Τθν άμεςθ εξόφλθςθ των φαρμακείων  τθσ χώρασ ώςτε να 

αποκαταςτακεί θ ομαλι ροι, τθσ επί πιςτώςει χοριγθςθσ φαρμάκων  

ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ΤΣΑΥ.   

4. Τθν  εςπευςμζνθ απόδοςθ των οφειλόμενων ποςών προσ τισ Τοπικζσ 

Αντιπροςωπείεσ του ΤΣΑΥ,  ώςτε να δρομολογθκεί θ ομαλι λειτουργία 

τουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ των περιφερικών Τμθμάτων και 

Γραφείων. 

5. Τθν επίςπευςθ του χρόνου απόδοςθσ των ςυντάξεων ςτουσ 

αςφαλιςμζνουσ του Ταμείου.  

6.   Τθν ζγκαιρθ εξόφλθςθ των ιατρικών και νοςθλευτικών δαπανών.   

7.  Τθν  ταχφτερθ δυνατι αποκατάςταςθ τθσ τθλεφωνικισ κλπ επικοινωνίασ 

των ανά τθν Ελλάδα αςφαλιςμζνων με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

Ταμείου που ζχει καταςτεί  δυςχερζςτατθ.   

8. Τθν  ουςιαςτικι αναβάκμιςθ  τθσ ποιότθτασ υποδοχισ  και 

εξυπθρζτθςθσ των  πολυπλθκών αςφαλιςμζνων του Ταμείου που 

προςζρχονται κακθμερινά  για τθν διεκπεραίωςθ τρεχουςών υποκζςεών 

τουσ.  



9. Τθν ταχεία ανταπόκριςθ  ςτα αιτιματα διεκπεραίωςθσ των 

αςφαλιςμζνων. 

 

Ήδθ  τα ηθτιματα αυτά απαςχόλθςαν τθν Διοίκθςθ του Ταμείου και 

προγραμματίςτθκαν δράςεισ  για τθν αντιμετώπιςι τουσ.   

 

Ο κ. Αν. Βαςιάδθσ  ηιτθςε τθν  ενεργό ςυμπαράςταςθ  και ςυςτράτευςθ 

ςτο ζργο  τθσ νζασ Διοίκθςθσ  του Ταμείου, από  όλουσ  τουσ Φορείσ των 

Υγειονομικών που εκπροςωποφνται ςτθν ςφνκεςι του, τουσ Ιατρικοφσ 

Συλλόγουσ  και τουσ Κλαδικοφσ  Ιατρικοφσ Φορείσ, ςτθν διάκεςθ των 

οποίων ετζκθ για αμοιβαία ενθμζρωςθ, ςυνεργαςία και ςυντονιςμό των 

δράςεων. 

 

Καταλιγοντασ ο κ. Αν.  Βαςιάδθσ  επιςιμανε  τθν ςπουδαιότθτα τθσ 

ςυμμετοχισ των θγεςιών των Πανελλθνίων Υγειονομικών Φορζων, ςτθν 

κοινι προςπάκεια διαφφλαξθσ και αναβάκμιςθσ  του ΤΣΑΥ και  ανακοίνωςε  

την υποψηφιότητα του ωσ Προζδρου του Πανελλήνιου Ιατρικοφ 

υλλόγου  κατά τισ εκλογζσ που θα πραγματοποιηθοφν  ςτισ 12 

Φεβρουαρίου 2012, ϊςτε  να ενιςχυθεί ακόμα περιςςότερο η ιατρική 

εκπροςϊπηςη  και η αποφαςιςτική παρζμβαςη  των ιατρϊν ςτη μεγάλη 

κρίςη  που διζρχονται το αςφαλιςτικό ςφςτημα και η υγεία ςτη χϊρα 

μασ. 

 


