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ΨΗΦΙΣΜΑ AIM  
  
  
Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ,  
  

Σε αυτή τη δύσκολη για όλη την Ευρώπη συγκυρία, εξαιτίας της οικονοµικής 
κρίσης, η ∆ιεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόµενων Ταµείων Υγείας (ΑΙΜ), στην 
προσπάθειά της να υπερασπιστεί και να αναδείξει, σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις 
κοινωνικές αρχές και ουσιώδεις αξίες που µοιράζονται τα µέλη της, τα 
Αυτοδιαχειριζόµενα Ταµεία Υγείας, έρχεται να απευθυνθεί στην πολιτική και κοινωνική 
σας ευαισθησία, προς την κατεύθυνση της προστασίας και προάσπισης της 
βιωσιµότητας των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόµενων Ταµείων Υγείας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. – 
Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. – Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), που είναι πλήρη µέλη της Οµοσπονδίας 
Ο.Α.Τ.Υ.Ε.   
  

Τα Ταµεία – µέλη της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταµείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής 
Τράπεζας) και Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Επικουρικής 
Ασφάλισης και Περίθαλψης), ΝΠΙ∆ µη-κερδοσκοπικά, η επιβίωση των οποίων 
τελευταία βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο, προσφέρουν υπηρεσίες περίθαλψης 
υγείας σε περισσότερους από 40 χιλιάδες Έλληνες εδώ και αρκετές δεκαετίες.  
  

Για την Ελλάδα, αποτελούν πρότυπα Ασφαλιστικών Ταµείων Υγείας, 
αναδεικνύοντας ένα παράδειγµα υγιούς Κοινωνικής Aσφάλισης και Προστασίας, 
προσφέροντας υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας και λειτουργώντας πάντοτε µε βάση 
τις αρχές του Μουτουαλισµού και της Αλληλεγγύης.   

 
Για την ΑΙΜ, και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαν και παραµένουν 

ένας ανεκτίµητος και πολύτιµος εταίρος εδώ και αρκετά χρόνια. Ο ρόλος της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 
έχει άλλωστε ενισχυθεί από την Αντιπροεδρία που κατέχει στην ΑΙΜ, µέσω της Προέδρου 
της Ελληνικής Οµοσπονδίας, κας Ελένης Σπανοπούλου.  
      



 
 

Για τους παραπάνω λόγους, εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
µελών της ΑΙΜ παγκοσµίως, θα θέλαµε για µία ακόµη φορά να δηλώσουµε τη θερµή 
και αδιαµφισβήτητη υποστήριξή µας προς το µέλος µας από την Ελλάδα, την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 
και καλούµε τις ελληνικές πολιτικές και θεσµικές αρχές να παρέµβουν, προκειµένου να 
προστατεύσουν και να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα των Ελληνικών 
Αυτοδιαχειριζόµενων Ταµείων Υγείας. 
  

Γνωρίζουµε πολύ καλά τον δύσκολο αγώνα που δίνει η Ελλάδα και ελπίζουµε πως 
οι χώρες µας θα ξεπεράσουν όλα τα εµπόδια που έχει προκαλέσει η κρίση.  
  
  
  
  
  
  

Μετά τιµής,   
Jean-Philippe HUCHET   

Πρόεδρος ΑΙΜ 
 
 
 
Κοιν/ση:   
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο  Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ  
κ. Φώτη Κουβέλη, Πρόεδρο ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ   
κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονοµικών  
κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας   
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Η ∆ιεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόµενων Ταµείων Υγείας (ΑΙΜ) συγκεντρώνει 
αυτόνοµους, αυτοδιαχειριζόµενους φορείς ασφάλισης υγείας και κοινωνικής 
προστασίας, οι οποίοι λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της αλληλεγγύης και του 
µη-κερδοσκοπικού προσανατολισµού. Σήµερα, τα µέλη της ΑΙΜ ανέρχονται σε 48 
εθνικές οµοσπονδίες εκπροσωπώντας 27 χώρες.  Στην Ευρώπη, παρέχουν 
κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη ενάντια στην ασθένεια και άλλους κινδύνους σε 
περισσότερους από 160 εκ. πολίτες.  Η ΑΙΜ αγωνίζεται, µέσω του δικτύου της, για 
τη διασφάλιση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη υγείας για όλους.    
 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.aim-mutual.org   
Υπεύθυνος επικοινωνίας: philippe.swennen@aim-mutual.org   
 


