Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Μετά τθν κατάρτιςθ του Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ απολογιςμοφ, για άλλθ μια φορά διατυπϊκθκαν
οι απόψεισ για πλεόναςμα 673 χιλ. €. και επιτυχι υλοποίθςθ του προγράμματοσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, παρά τθ μείωςθ των εςόδων.
Σο Σαμείο ζχει μια παραδοςιακι δομι. Η διοίκθςι του, ςφμφωνα με το καταςτατικό, αςκείται από
25μελζσ Διοικθτικό υμβοφλιο, εκλεγόμενο από τα μζλθ του και ςυνεπικουρείται από Επιτροπζσ, οι
οποίεσ ουςιαςτικά ςυνδζουν το ςτρατθγικό και το επιχειρθςιακό ςκζλοσ τθσ Διοίκθςισ του.
Ωσ νζο-εκλεγείσ ςφμβουλοσ κλίβομαι και ταυτόχρονα οργίηομαι γιατί ζχω διαπιςτϊςει ότι δεν
ακολουκείται κανζνασ ςτρατθγικόσ και επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ.
Σο Σαμείο διεκπεραιϊνει τα κζματά του με τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο και τον Αναπλθρωτι
Γενικό Γραμματζα. Απορίασ άξιο γιατί δεν ζχουν αποςπαςκεί ακόμθ ο Γενικόσ Γραμματζασ και ο Β’
Αντιπρόεδροσ.
Ο ρόλοσ των μελϊν του Δ.. λειτουργεί ωσ διακοςμθτικόσ. Οι περιςςότερεσ αποφάςεισ αφοροφν
πρόςλθψθ, προμικειεσ, ανανζωςθ ςυμβάςεων. Όποτε κάποιοι ςφμβουλοι, μεταξφ αυτϊν και ο
ομιλϊν, ζχουμε κατακζςει προτάςεισ, αν και ζχουν ψθφιςκεί δεν υλοποιοφνται.
τισ επιτροπζσ δεν ςυμμετζχουμε ενεργά, ςυμμετζχουμε μόνο διεκπεραιωτικά.
Οι επιτροπζσ Εξωτερικϊν-Περιφερειακϊν Ιατρείων, Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου, Αξιοποίθςθσ
Περιουςίασ, Σεχνικϊν Ζργων, και το ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ «ΤΓΕΙΑ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», εδϊ και 11 μινεσ
παραμζνουν αδρανείσ. Δθλαδι: 5 από τισ 13 επιτροπζσ είναι ανενεργζσ.
Ασ ποφμε λοιπόν όλθ τθν αλικεια ςτα μζλθ μασ τα οποία είναι και οι μζτοχοι αυτοφ του μεγάλου
Σαμείου
Το μοντζλο τθσ Διοίκθςθσ του Ταμείου ςιμερα είναι ζνα και μοναδικό “one man show”
Το καυτό κζμα τθσ Βιωςιμότθτασ του Ταμείου και πωσ αντιμετωπίηεται ;
Μζχρι ςιμερα Παρατάξεισ-φαντάςματα χφνουν κροκοδείλια δάκρυα ςτισ ανακοινϊςεισ τουσ για τθ
Βιωςιμότθτα του Σαμείου και μετά οι εκπρόςωποί τουσ είναι εξαφανιςμζνοι από τισ επιτροπζσ.
το Δ.. τθσ 3θσ Ιουλίου 2014, κατζκεςα ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για ςφςταςθ ομάδασ εργαςίασ
ςυνδεδεμζνθσ άμεςα με τθν Επιτροπι Βιωςιμότθτασ. Κφριο ζργο τθσ κα ιταν θ παραμετροποίθςθ των
νζων δεδομζνων, δθμιουργϊντασ ζνα χρθματοοικονομικό υπόδειγμα – μοντζλο, που κα «ζτρεχε» ςε
τακτά χρονικά διαςτιματα, με ορίηοντα προβλζψεων τουλάχιςτον δεκαετίασ.
Η επιτροπι ςυνεδρίαςε μία και μοναδικι φορά, τθν 1θ Οκτωβρίου 2014, και ζκτοτε… ςιγι αςυρμάτου.
22 θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, ο επικεφαλισ τθσ επιτροπισ Βιωςιμότθτασ, κ.Βαςιλάκοσ,
κυμικθκε ότι πρζπει να ςυγκλθκεί θ επιτροπι ςτθν ουςία για δεφτερθ φορά.
293 θμζρεσ ζχουν περάςει και κανζνασ δεν ανταποκρίκθκε κετικά ςτθν πρόταςι μου. Μιλάμε για ζνα
Σαμείο που αιμορραγεί κακθμερινά με μειωμζνα ζςοδα.
Σο πρόβλθμα είναι ότι αντιμετωπίηεται από λάκοσ οπτικι θ βιωςιμότθτα του Σαμείου. Και θ τρόικα το
ίδιο λάκοσ κάνει.
Κφριοι Μιλάτε μόνο για μείωςθ των εξόδων και ςυρρίκνωςθ των παροχϊν και όχι για αφξθςθ των
εςόδων. Σα ζξοδα είναι ατελείωτα.
Αρχίςτε να μιλάτε χωρίσ φόβο για υπθρεςίεσ που μπορεί να προςφερκοφν ςε ζνα μεγαλφτερο εφροσ
Ιδιωτϊν αςκενϊν παράλλθλα με αςφαλιςμζνουσ του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. Αρχίςτε να μιλάτε πωσ πρζπει να δοκεί
κίνθτρο προσ τουσ Ιατροφσ του ΣΤΠΕΣ για να προςφζρουν τθν Ιδιωτικι τουσ πελατεία από τα Ιδιωτικά
τουσ Ιατρεία ςτο ταμείο μασ με ανταποδοτικά οφζλθ. Αρχίςτε να μιλάτε ότι πρζπει να προςελκφςουμε
1

με ζμμεςουσ και άμεςουσ τρόπουσ περιςςότερουσ αςκενείσ αςφαλιςμζνων του Σ.Τ.Π.Ε.Σ., αλλά και
ςυγγενϊν ταμείων χωρίσ να προβοφμε ςε ςτρατθγικζσ που αφοροφν «τρίτουσ», ιδιϊτεσ.
Πείτε τθν αλικεια ςτα μζλθ μασ ότι για να εξαςφαλιςκεί θ βιωςιμότθτα του Σαμείου ςε οικονομικοφσ
όρουσ πρζπει να διευρυνκεί θ πελατειακι μασ βάςθ, πρζπει να διευρυνκεί θ αςφαλιςτικι μασ βάςθ, θ
ακόμθ και να τροποποιθκοφν βαςικά πάγια μζχρι ςιμερα δεδομζνα όπωσ ο τρόποσ κάλυψθσ των
αναγκϊν υγείασ των αςφαλιςμζνων, οι ειςφορζσ κ.ά.
Για να αυξθκεί θ ειςροι Ιδιωτϊν αλλά και θ ςυγκράτθςθ των αςκενϊν μελϊν μασ εντόσ των δομϊν
του ΣΤΠΕΣ , απαιτείται μια πολιτικι προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν, αρχίηοντασ από φορείσ που ιδθ
τελοφν ςε ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ με το ΣΤΠΕΣ αλλά και τθν Εκνικι Σράπεηα και ςε ςυηφγουσ και
υγγενείσ Α’ & Β’ βακμοφ εργαηομζνων τθσ Εκνικισ και του ΣΤΠΕΣ.
Για να ανοίξει τισ «πφλεσ» του το «Σ.Τ.Π.Ε.Σ.» ςε Ιδιϊτεσ, είναι επιτακτικι ανάγκθ να γίνει άμεςα
Νομοτεχνικι και Φοροτεχνικι μελζτθ, που κα αποτρζπει παντελϊσ και τθν παραμικρι δυνατότθτα
κερδοςκοπικισ δραςτθριότθτασ.
Διακζτει το Δ.Σ. και ςωςτότερα το Προεδρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πολιτικι βοφλθςθ;
Αν δεν υπάρξει κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και κζςπιςθ μακροχρόνιων αναπτυξιακών πλάνων το
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν κα επιβιώςει.
Θα αναφερκώ τώρα ςτα πεπραγμζνα του Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ Απολογιςμοφ:
Οποιαδιποτε διοικθτικι απόφαςθ επιφζρει και οικονομικό αποτζλεςμα είτε κετικό είτε αρνθτικό για
το Σαμείο. Αυτοί οι δφο απολογιςμοί είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ. Είναι λάκοσ να είναι
αποκομμζνοι, γιατί ζτςι - όπωσ βολεφει κάκε φορά - ρυκμίηεται ανάλογα θ υπερψιφιςθ ι θ
καταψιφιςι τουσ.
Θα ςασ δϊςω μερικά παραδείγματα που μπορεί να ςασ φανοφν χριςιμα, προκειμζνου να ςχθματίςετε
πλθρζςτερθ εικόνα για τθν άρρθκτθ ςχζςθ μεταξφ των απολογιςμϊν :
 Η αξιοποίθςθ του ςυςτιματοσ SAP για τον ζλεγχο των δαπανϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των
αςφαλιςμζνων ςτοίχιςε €494.000.- για το 2014, ετιςια ςυντιρθςθ, άδειεσ χρθςτϊν και θμζρεσ
εργαςίασ.
 Ο ζλεγχοσ για τα νοςιλια των αςφαλιςμζνων του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. ςε δθμόςια νοςοκομεία και
ιδιωτικζσ κλινικζσ από τθν εταιρία Accurate ςτοίχιςε €168.000. Η φφλαξθ τθσ κλινικισ και τθσ καταςκινωςθσ του Διονφςου ςτοίχιςε €146.000.- από τθν
ιδιωτικι εταιρία SB security.
 Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Καταςκινωςθσ, οι κακαριςμοί κτθρίων και καταςκθνϊςεων, θ
αιμολθψία και πολλά άλλα τα διαχειρίηονται εταιρίεσ. Και το Outsourcing καλά κρατεί, βλζπε
Εκνικι Σράπεηα.
 Μασ αναφζρετε ςτον απολογιςμόσ ςασ ότι μειϊκθκε θ φαρμακευτικι δαπάνθ αλλά
διαβάηοντασ το λογαριαςμό Γενικισ εκμετάλλευςθσ ανακαλφπτουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ
δαπάνθ ζχει αυξθκεί κατά €697 χιλ. χωρίσ να δίνεται περαιτζρω ανάλυςθ ποιοι είναι οι λόγοι
τθσ αφξθςθσ.
 Η πλθρότθτα τθσ κλινικισ που διαφθμίηεται ότι ςθμειϊνει ςθμαντικι αφξθςθ μάλλον ςασ
διαψεφδει. 18.430 θμζρεσ Νοςθλείασ, αν τισ διαιρζςουμε με τισ 73 ενεργζσ κλίνεσ τθσ κλινικισ,
μασ κάνουν 252 θμζρεσ πλθρότθτα. Πζρςι αντίςτοιχα είχαμε 241 θμζρεσ πλθρότθτα. Δθλαδι, θ
ςθμαντικι αφξθςθ αποτυπϊνεται ςτον αρικμό των 11θμερϊν. Ο χρόνοσ κφριοι ζχει 360 θμζρεσ
για να τον φτάςουμε κζλουμε άλλεσ 107 θμζρεσ.
 Δεν γνωρίηω κατά πόςο το Τγείασ Μζλακρο είναι θ πρϊτθ επιλογι των αςφαλιςμζνων όπωσ
αναφζρεται ςτθν ζκκεςθ του Δ.. και που αποςκοπεί θ δθμιουργία Σζταρτου χειρουργείου ςτθν
ανακαίνιςθ και τθν αναδιαμόρφωςθ των χϊρων των χειρουργείων μετά τθν ευγενικι κατά τα
άλλα χορθγία τθσ Εκνικισ Σράπεηασ με το ποςό των 800 χιλ €.
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293 θμζρεσ ζχουν περάςει, μετά από προκιρυξθ και διαδικαςία-παρωδία για τθν κάλυψθ των
κζςεων Γεν. Διευκυντι και Αναπλθρωτϊν και ακόμθ δεν ζχουμε δει ςτισ κζςεισ τουσ τοφσ
επιλεγζντεσ.



293 θμζρεσ ζχουν περάςει και ακόμθ δεν ζχει ξεκινιςει θ επιτροπι για τθ δθμιουργία
ςφγχρονου Οργανογράμματοσ των υπθρεςιϊν του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. με επικεφαλισ τον Γενικό
Γραμματζα κ. Γζρουλα



293 θμζρεσ ζχουν περάςει και ακόμθ δεν ζχει ξεκινιςει θ επιτροπι που κα ςυνζταςςε νζο
Κανονιςμό Εργαςίασ Προςωπικοφ

Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι
Θζλω να αναφερκϊ τϊρα ενδεικτικά ςε μερικζσ αναγκαίεσ Διοικθτικζσ, Οικονομικζσ και Λειτουργικζσ
διαδικαςίεσ οι οποίεσ εάν εφαρμοηόντουςαν κα μείωναν τον λειτουργικό κίνδυνο του Σαμείου, κα
αφξανε τα ζςοδά του και κα παρείχε ποιοτικότερεσ και πιο αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ προσ τα μζλθ
του Σαμείου, όπωσ πχ.
 Δθμιουργία πλαιςίου λειτουργικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν παρακολοφκθςθσ τθσ
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.
 Δθμιουργία δομθμζνων διαδικαςιϊν υποβολισ παραπόνων ι προτάςεων βελτίωςθσ των
μελϊν για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
 Περιγραφι ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ για τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν, ςχετικά με τθ
διαχείριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων κυρίωσ ςε προςβάςεισ ιατρικϊν φακζλων.
 Και άλλα πολλά
Αν και από το 2010 ζχει καταρτιςτεί Κανονιςμόσ Προμθκειϊν, για τον κακοριςμό διαδικαςιϊν για
δαπάνεσ αγορϊν, παγίων και υπθρεςιϊν τρίτων, ςτο μεγαλφτερο μζροσ δεν τθροφνται οι διαδικαςίεσ
με αποκορφφωμα να μθ ςυγκαλοφνται τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια προμθκειϊν.
Επιπλζον, απουςιάηει κάκε ζννοια προγραμματιςμοφ των μελλοντικϊν αναγκϊν, προκειμζνου να
καταςτεί εφικτόσ ο προγραμματιςμόσ τουσ και, κυρίωσ, θ εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων πόρων,
γεγονόσ που ενδεχομζνωσ να αποβεί ακόμθ πιο επιηιμιο για το Σαμείο.
Ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ προμθκειϊν δεν ςυνοδεφεται από ςυνοπτικζσ μελζτεσ ςκοπιμότθτασ
τθσ επζνδυςθσ που κα ςυνδζεται με τθ ςχζςθ οφζλουσ – κόςτουσ.
Να μιλιςουμε για τα κρίςιμα κζματα πλθροφορικισ, που άπτονται άμεςα με τον εκςυγχρονιςμό του
Ταμείου:
Καλά είναι τα βραβεία, κ. Πρόεδρε, και αναφζρομαι ςτο Βραβείο Αριςτείασ Πλθροφορικισ του
Σ.Τ.Π.Ε.Σ. ςτα BITE,
Αλλά όπωσ είναι γνωςτό:
1. Δεν ζχει ενεργοποιθκεί ακόμθ ο θλεκτρονικόσ ιατρικόσ φάκελοσ του αςκενοφσ, ϊςτε να είναι
προςβάςιμοσ από όλουσ τουσ ιατροφσ, με αποτζλεςμα το ενδεχόμενο να μθν αξιολογείται επαρκϊσ
θ αναγκαιότθτα διενζργειασ εξετάςεων
2. Δεν ζχει ενταχκεί ςτο SAP το Οδοντιατρικό, το Φυςικοκεραπευτιριο και δεν καταχωροφνται τα
αναλυτικά ςτοιχεία των χειρουργείων
3. Δεν ζχει αξιοποιθκεί θ δυνατότθτα του web.
4. Δεν υπάρχει Intranet και εςωτερικι επικοινωνία, αλλά οφτε και επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και
ροζσ.
5. Δεν υπάρχουν θλεκτρονικά πρωτόκολλα επικοινωνίασ και ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία εςωτερικισ
επικοινωνίασ προςωπικοφ και υπθρεςιϊν.
6. Δεν υπάρχει ζςτω και υποτυπϊδθσ ψθφιοποίθςθ και θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ εγγράφων.
7. Γενικά, ςτο προεδρείο δεν επικρατεί θ «πλθροφοριακι κουλτοφρα».
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Στο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμοφ κα αναφερκώ και ςτο Τθλεφωνικό Κζντρο,
Η τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ από τισ υπθρεςίεσ του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. είναι περιοριςμζνθ. Η υφιςτάμενθ
κατάςταςθ αδικεί τθν εικόνα του Σαμείου, ενϊ επιβαρφνει αρκετοφσ εργαηομζνουσ, διότι δεν υπάρχει
ορκολογικι κατανομι του φόρτου εργαςίασ.
Σο Σ.Τ.Π.Ε.Σ. παρζχει υπθρεςίεσ υγείασ, ςτισ οποίεσ θ ευχερισ πρόςβαςθ και θ ταχεία και
αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων / αςκενϊν είναι όχι απλϊσ κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ,
αλλά ηιτθμα – κυριολεκτικά - ηωισ και κανάτου.
Ζνα Help Desk και ζνα ςφγχρονο Call Center που κα εξυπθρετοφςε τουσ 55.000 αςφαλιςμζνουσ του
Σ.Τ.Π.Ε.Σ., ςε ςυνδυαςμό με οργανωτικζσ και λειτουργικζσ αλλαγζσ και επαρκι εκπαίδευςθ του
εμπλεκόμενου προςωπικοφ, κα προδιακζτει για τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ προσ
όλουσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ με το Σαμείο.
Όςον αφορά τθν αντιμετώπιςθ του Ανκρώπινου Δυναμικοφ:
Σο Σαμείο ζχει τθν τφχθ να ςτελεχϊνεται με ανκρϊπινο δυναμικό, που διακζτει ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ,
ενδιαφζρον, εργαςιακό ικοσ και κυρίωσ τθν επικυμία να εργαςτεί για τον εκςυγχρονιςμό του Σ.Τ.Π.Ε.Σ.
Οι γιατροί και οι νοςθλευτζσ είναι άρτια καταρτιςμζνοι. Εργάηονται δε με πλιρθ αυταπάρνθςθ.
Τπάρχουν γιατροί αμειβόμενοι με 1.200 € κακαρά για πλιρεσ ωράριο, όταν ςτθν Σράπεηα ζνα μεςαίο
ςτζλεχοσ αμείβεται με πολφ περιςςότερα.
Όμωσ, από τη μεριά μασ οφείλουμε να μεριμνήςουμε:
για τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, τθν κατανομι του ανά ειδικότθτα,
επίπεδο εκπαίδευςθσ και γνϊςθσ, ςτα κατάλλθλα τμιματα.
Πρζπει να κεςπιςτεί διαδικαςία αξιολόγθςισ του ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και ειδικότθτεσ για τθ βζλτιςτθ
αξιοποίθςι του, αλλά και τον εντοπιςμό εκπαιδευτικϊν αναγκϊν.
Οφείλουμε να αποδεχκοφμε τθ δθμιουργία αμερόλθπτου υςτιματοσ Προςλιψεων και υςτιματοσ
Αμοιβϊν. Πρζπει άμεςα να αναβακμίςουμε το εργαςιακό περιβάλλον για αφξθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ και επιτζλουσ να εμπιςτευκοφμε το Ανκρϊπινο Δυναμικό του Σαμείου.
Και τζλοσ, ζνα μικρό ςχόλιο για τισ Καταςκθνώςεισ
Σο Σ.Τ.Π.Ε.Σ. παραδοςιακά ζχει επεκτείνει τισ δραςτθριότθτζσ του και ςε τομείσ που δεν περιορίηονται
αποκλειςτικά ςτθν Τγεία, όπωσ θ λειτουργία καταςκθνϊςεων, οι ανταλλαγζσ, οι οικογενειακζσ
διακοπζσ και το κζρετρο ςτθ Ραψάνθ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςυνιςτοφν δράςεισ με αμφίβολο
οικονομικό αποτζλεςμα.
Όπωσ προκφπτει από τα οικονομικά ςτοιχεία, οι εν λόγω δράςεισ από το 2010 μζχρι ςιμερα ηθμίωςαν
το Σαμείο κατά 2,1 εκ € . Καταςκθνϊςεισ 1,6€ εκ - και θ Ραψάνθ 508 € χιλ. – ενϊ οι αποςβζςεισ
παγίων μζχρι ςιμερα ζχουν ανζλκει ςτο 1,1 € εκ.
Η ηθμία είναι υπερπολλαπλάςια, εάν προςτεκεί το φψοσ τθσ επζνδυςθσ για τισ δομζσ αυτζσ κακϊσ
επίςθσ και τα κζρδθ από ενδεχόμενθ εναλλακτικι χριςθ τουσ.
Οι δράςεισ αυτζσ απαιτοφν τεχνογνωςία και ευζλικτο τρόπο διοίκθςθσ και διαχείριςθσ, που δεν είναι
δυνατόν να αναπτυχκοφν ςτο Σ.Τ.Π.Ε.Σ. με το υφιςτάμενο ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα διοίκθςθσ.
χετικά με το κζρετρο τθσ Ραψάνθσ, ςτθν τελευταία Ολομζλεια αποφαςίςτθκε θ κατάκεςθ μελζτθσ,
για τα απαραίτθτα ζργα ςυντιρθςθσ του κερζτρου.
Παλαιότερεσ μελζτεσ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν ζχουν διαπιςτϊςει ότι απαιτοφνται ςθμαντικά ζργα
ςτιριξθσ. Με το δεδομζνο ότι το κζρετρο δεν βρίςκεται ςε δθμοφιλι προοριςμό, ίςωσ πρζπει να
εξεταςτεί ι θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του ςε τρίτουσ, ι ςε ςυλλόγουσ μασ ι και ακόμθ και θ πϊλθςι
του ζναντι αντιτίμου, ςυμφζροντοσ για το Σαμείο.
Σζλοσ, όςον αφορά τισ Καταςκθνϊςεισ και ενϊ επίκειται θ λιξθ ςφμβαςθσ τθσ Λοφτςασ Πρεβζηθσ και
πολλά άλλα χρονίηοντα προβλιματα, νομιμοποιιςεων και διεκδικιςεων από τρίτουσ, ίςωσ κα ιταν
ςκόπιμο να εξεταςτεί το ενδεχόμενο ενοικίαςθσ των χϊρων για όςο διάςτθμα παραμζνουν εκτόσ
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λειτουργίασ: ζτςι, εξαςφαλίηεται θ ειςροι πόρων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και επιπλζον
μποροφν να τεκοφν όροι ςτο μιςκωτι για ςυντιρθςθ ι και βελτίωςθ των εγκαταςτάςεων.
Κυρίεσ και Κφριοι ςυνάδελφοι
Με τθν ομιλία μου προςπάκθςα να αναδείξω τθν ουςία των προβλθμάτων και των προβλθματιςμϊν
μου για το Σαμείο μασ. Πιςτεφω ότι θ καλι πορεία του προσ το μζλλον κα επιδράςει κετικά και ςε
πολλαπλά επίπεδα. Και πρϊτα απ’ όλα ςτθν ψυχοςφνκεςι μασ. Αντίδοτο ςτθν κρίςθ δεν είναι μόνο θ
πολυπόκθτθ δόςθ, είναι θ αλλαγι νοοτροπίασ μασ, λίγο πιο «ανοιχτι», λιγότερο εγωκεντρικι,
περιςςότερο ανκρωπιςτικι.
Πζρα από το όραμα, πρζπει να εφαρμόςουμε και τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ ϊςτε να μπορζςουμε να
υλοποιιςουμε αυτό το όραμα.
Πρζπει να υπάρξει άμεςα επιχειρθςιακό και ςτρατθγικό ςχζδιο εμπλουτιςμζνο με τθν θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ και βάηοντασ ςτθν άκρθ τα μικροςυμφζροντα μασ να κάνουμε μια γενναία αρχι ϊςτε
να υπάρχει αφριο για το ταμείο μασ.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ςιμερα
Καταψθφίηω το Διοικθτικό και Οικονομικό Απολογιςμό
Σασ ευχαριςτώ πολφ
Δθμιτρθσ Πλασ
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