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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΙΣΥΤ
Αγαπητοί –ες Συνάδελφοι,
Από την 1η Οκτωβρίου, σύµφωνα µε τον νόµο 3655, το ΤΑΙΣΥΤ
συγχωνεύεται µε άλλα οµοειδή Ταµεία Τύπου και συγκροτείται το νέο Ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Με την ευκαιρία αυτή το ∆.Σ. του ΤΑΙΣΥΤ κι εγώ προσωπικά αισθανόµαστε χρέος
να απευθυνθούµε σε σας και να σας ενηµερώσουµε για όσα πράξαµε κατά τα 4 χρόνια που είχαµε
την ευθύνη της διοίκησης του Ταµείου. Χρειάζεται εξ αρχής να σηµειωθεί ότι το ΤΑΙΣΥΤ ως
Ν.Π.∆.∆. έπρεπε πάντα να λειτουργήσει µέσα στα όσα ορίζονται από το κράτος για όλα τα
Ν.Π.∆.∆. , η διοίκηση δηλαδή δεν ήταν σε θέση να κινηθεί απόλυτα ελεύθερα σύµφωνα µε τις
ανάγκες ή και τις επιθυµίες της. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια επιτύχαµε :
Θεσµικά : α) Το Ταµείο λειτουργούσε µε Καταστατικά, Κανονισµούς κ.λπ. από το έτος 1940, µε
κατά καιρούς τροποποιήσεις. Συντάξαµε εξ αρχής νέους σύγχρονους Κανονισµούς, διαδικασία
πολύπλοκη και χρονοβόρα, άσχετα αν τώρα µε την συγχώνευση µεγάλο µέρος της όλης
συνθετικής εργασίας τίθεται σε αχρηστία.
β) Το Ταµείο στερείτο µηχανοργάνωσης. Λειτουργούσε µε χειρόγραφες καταστάσεις,
καρτέλες. ∆ηµιουργήσαµε πλήρες σύστηµα µηχανοργάνωσης και προσλάβαµε νέο προσωπικό,
εξειδικευµένο για τη συγκεκριµένη εργασία (πτυχιούχους ΑΕΙ, αποφοίτους Λυκείου
Πληροφορικής).
Οικονοµικά : Τα αποθεµατικά του Ταµείου κατατεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ανέρχονται σε περισσότερα από 489εκατοµµύρια Ευρώ (είναι χωριστοί οι λογαριασµοί των
Ιδιοκτητών, Συντακτών, Υπαλλήλων, Φωτορεπόρτερ, Ξένων Ανταποκριτών). ∆ιαθέτουµε µικρό,
αλλά ισχυρό χαρτοφυλάκιο σοβαρών µετοχών και οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, έχει δε
προσληφθεί η Εθνική Τράπεζα για την ταµιακή διαχείριση του Ταµείου, τη θεµατοφυλακή του
χαρτοφυλακίου και τις χρηµατιστηριακές εργασίες.
Έχουν καταρτισθεί και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας Ισολογισµοί µέχρι το
έτος 2006, ελεγµένοι από Ορκωτούς Λογιστές. Έχει καταρτισθεί Αναλογιστική Μελέτη για τις
οικονοµικές προοπτικές του Ταµείου τα επόµενα έτη. Το Ταµείο είναι ενήµερο σε όλους τους
λογαριασµούς.
Επιτύχαµε ώστε κατά τα έτη 2006 και 2007 να καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους
µηνιαία ενίσχυση από 50€, πέρα από την εισοδηµατική πολιτική. Παρόµοια ενίσχυση έχει
προβλεφθεί και για το τρέχον έτος.
Κλάδος Ασθένειας : Μέσα στους περιορισµούς που θέτει το ∆ηµόσιο και επειδή γνωρίζουµε ότι
οι ιατρονοσοκοµειακές παροχές δεν είναι ικανοποιητικές, επιτύχαµε να παρέχουµε το ανώτατο
ποσοστό των όσων επιτρέπει το τιµολόγιο του ∆ηµοσίου. Παράλληλα ανανεώσαµε, µε σκληρή
διαπραγµάτευση, τη συνεργασία µας µε νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές και παραδίδουµε δίκτυο

εκτεταµένο που περιλαµβάνει τα καλύτερα νοσοκοµειακά ιδρύµατα της χώρας. Επίσης το
σύστηµα της ελεύθερης επιλογής ιατρών και ιατρικών εργαστηρίων είναι κάτι που πρέπει
να διαφυλαχθεί µε κάθε τρόπο.
Γενικά : Αντιµετωπίσαµε και δώσαµε λύσεις σε χρονίζοντα ζητήµατα (π.χ., υπαγωγή στην
ασφάλιση µελών εκδοτικών Α.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Π.Ε., ατοµικές περιπτώσεις ασφαλισµένων που
βρίσκονταν σε στασιµότητα, είχαν απορριφθεί στο παρελθόν ή δεν είχαν εξεταστεί).
Προσωπικό : Το 2004 το Ταµείο διέθετε 20 υπαλλήλους. Σήµερα µετά από δύο διαγωνισµούς
µέσω ΑΣΕΠ και πρόσληψη εξειδικευµένων ατόµων µε σύµβαση έργου, ο αριθµός των υπαλλήλων
ανέρχεται σε 50. Γενικά υπήρξε µια ριζική ανανέωση του προσωπικού µε άτοµα σύγχρονων
γνώσεων και πνεύµατος.
Λειτουργικά : Παραλάβαµε το Ταµείο στριµωγµένο σε ένα όροφο του Μεγάρου της οδού Χρ.
Λαδά 2 και µέχρι σήµερα το ΤΑΙΣΥΤ διαθέτει τρεις ορόφους για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων και τις ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων. Παράλληλα
µεριµνήσαµε για την αντικατάσταση των παλαιών ανελκυστήρων και τη βαφή όλων των
χρηµοποιουµένων χώρων, δεδοµένου ότι οι δύο όροφοι αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του
Ταµείου, δείγµα κι αυτό της ανανέωσης που επιτύχαµε.
Όλα αυτά και πολλά άλλα επετεύχθησαν χάρις στο πνεύµα αναδηµιουργίας που
χαρακτήρισε τη θητεία µας, πνεύµα που υιοθέτησε µε ενθουσιασµό το προσωπικό του Ταµείου.
Από τη ∆ιευθύντρια κα Ευτ. Γαλιατσάτου όλοι οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας (µόνιµοι και µε
σύµβαση) πρόθυµα εργάστηκαν και απέδωσαν. Τους ανήκουν ευχαριστίες.
Ευχαριστίες ανήκουν επίσης στα µέλη των ∆.Σ., βοήθησαν µε καλή πρόθεση, µε όλες τους
τις δυνάµεις τους στην καλή λειτουργία του Ταµείου. Η αναγνώριση οφείλεται ωσαύτως στην κα
Αγγ. Μαραβέλη, Κυβερνητική Επίτροπο.
Χρειάζεται ειδική µνεία για τη βοήθεια που πρόθυµα παρέσχε σε ό,τι ζητήσαµε ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Απασχόλησης κ. ∆. Μαµµωνάς. Τον ευχαριστούµε από καρδιάς.
Κοντά στη διοίκηση του Ταµείου στάθηκαν µε ανοιχτή καρδιά, µε πνεύµα συµπαράστασης,
µε εντιµότητα και σταθερότητα όλες οι συνδικαλιστικές Ενώσεις Τύπου των οποίων τα µέλη είναι
ασφαλισµένα στο ΤΑΙΣΥΤ . Προσωπικά τους ευγνωµονώ για την αµέριστη βοήθειά τους.
Πιστεύω ότι δώσαµε τον καλύτερο εαυτό µας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και
των αναγκών του Ταµείου και µε αυτή την πεποίθηση αποχωρούµε, ευχόµενοι κάθε επιτυχία στη
διοίκηση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που αναλαµβάνει ένα δύσκολο έργο.
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Η παραπάνω εγκύκλιος εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του ΤΑΙΣΥΤ στη συνεδρίαση Σ47/9-9-2008.

