ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Προϋποθέσεις λειτουργίας
Ένα minimum επίπεδο λειτουργίας των πολυιατρείων από πλευράς ιατρικών ειδικοτήτων και
αναγκών των μελών του Ταμείου, πρέπει να εξασφαλίζει τις ειδικότητες παθολόγου, καρδιολόγου,
ορθοπεδικού, οφθαλμιάτρου και παιδιάτρου, τουλάχιστον στο πρώτο διερευνητικό στάδιο
λειτουργίας.
Οι ώρες λειτουργίας των ιατρείων θα είναι κυρίως απογευματινές για την εξυπηρέτηση των εν
ενεργεία συναδέλφων αλλά και πρωινές. Η αμοιβή των γιατρών θα είναι ωριαία με το τιμολόγιο
που διαμορφώνεται στην αγορά (ενδεικτικά ΤΥΠΕΤ 20€ ανά ώρα).
Η συμμετοχή των συναδέλφων θα είναι σε εθελοντική βάση και θα καταβάλλεται ετήσια
εισφορά.
Το ύψος των προτεινόμενων εισφορών είναι ενδεικτικό, αλλά σαφώς προσδιορισμένο στο πλαίσιο
του εφικτού με τα σημερινά δεδομένα.
Α. Εισφορές
Οι μεμονωμένοι συνταξιούχοι

60€/έτος

Με κάλυψη της οικογένειας

100€/έτος

Οι μεμονωμένοι εν ενεργεία

50€/έτος

Με κάλυψη της οικογένειας

70€/έτος

Τρίτοι εργαζόμενοι της Πειραιώς μεμονωμένοι
Με κάλυψη οικογένειας

100€/έτος
120€/έτος

Εννοείται ότι η κάλυψη παιδιών θα εξασφαλίζεται με τους όρους που προβλέπεται από το
ΤΥΠΑΤΕ.

Β. Άλλες παραδοχές για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων


Από τους συνταξιούχους που διαμένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εκτιμούμε ότι θα
συμμετέχει το 70% και από τους εν ενεργεία το 60% των σημερινών μελών. Θα
συμμετέχουν επίσης 500 εργαζόμενοι της Πειραιώς, μη ασφαλισμένοι του ΤΥΠΑΤΕ, στην





Αθήνα και 400 στη Θεσσαλονίκη (αυξημένος αριθμός λόγω της ήδη θετικής στάσης του
Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης).
Κάθε συνταξιούχος θα ασφαλίζει 1,9 μέλη και κάθε εν ενεργεία υπάλληλος 2,3 άτομα κατά
μέσο όρο.
Επίσης κατά μέσο όρο κάθε συνταξιούχος με τις παραπάνω αναλογίες θα πληρώνει 95€
συνδρομή και κάθε εν ενεργεία ασφαλισμένος 67€, ενώ οι μη ασφαλισμένοι 115€.
Κάθε ένας από το σύνολο των ασφαλισμένων, με βάση τα στοιχεία λειτουργίας της
τελευταίας πενταετίας του ΤΥΠΑΤΕ, πραγματοποιεί κατά Μ.Ο. 2,1 επισκέψεις σε παθολόγο,
0,6 σε οφθαλμίατρο και ορθοπεδικό και 0,4 σε καρδιολόγο ετησίως. Επίσης κάθε γιατρός
εξετάζει 3 ασθενείς ανά ώρα εργασίας και τα ιατρεία θα εργάζονται 48 εβδομάδες ετησίως.

Γ. Ποσοτικά δεδομένα
1. Αριθμός ασφαλισμένων
Αθήνα
-Κύρια ασφαλισμένοι συν/χοι 1737Χ1,9 άτομα= 3.300 ασφ/μένοι
-Κύρια ασφαλισμένοι εν ενεργεία 700Χ2,3 άτομα=1.610

‘’

-Μη ασφ/νοι Τρ. Πειραιώς 500Χ2,3 =

1.150

΄΄

Σύνολο ασφαλισμένων

6.060

Θεσσαλονίκη
-Κύρια ασφ/νοι συνταξιούχοι 474Χ1.9 άτομα=

900 ασφ/νοι

-Κύρια ασφ/νοι εν ενεργεία 250Χ2,3

‘’

=

575

-Μη ασφ/νοι Τρ.Πειραιώς 400Χ2,3

‘’

=

920

Σύνολο ασφαλισμένων

2.395

Γενικό σύνολο ασφαλισμένων

8.455

2. Ωρες λειτουργίας ιατρείων
Με τις παραπάνω παραδοχές θα έχουμε:
Αθήνα
Παθολογικό

88 ώρες/εβδομάδα

4242/έτος

‘’
‘’

Οφθαλμιατρικό

25 ώρες/εβδομάδα

1212/έτος

Ορθοπεδικό

25 ώρες/εβδομάδα

1212/έτος

Καρδιολογικό

16 ώρες/εβδομάδα

808/έτος

4 ώρες/εβδομάδα

192/έτος

Παιδιατρικό
Σύνολο

158

‘’

7666/έτος

Θεσσαλονίκη
Παθολογικό

35 ώρες/εβδομάδα

Οφθαλμιατρικό

10

‘’

479

‘’

Ορθοπεδικό

10

‘’

479

‘’

Καρδιολογικό

6

‘’

320 ‘’

Παιδιατρικό

2

‘’

96

63

‘’

Σύνολο

1676 ώρες/έτος

‘’

3050 ‘’
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3. Κόστος λειτουργίας πολυιατρείου Αθήνας
- Αμοιβή ιατρικού προσωπικού 7666ώρεςΧ20 €/ώρα

=215.000

- 2 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό Χ1200€/μήνα Χ12

= 28.800

- Αναλώσιμα,θέρμανση-ψύξη-τηλέφωνα-καθαριότητα
Κλπ

2000€/μήνα Χ 12 μήνες

Σύνολο

= 24.000
267.800

4.Κόστος λειτουργίας πολυιατρείου Θεσ/κης
- Αμοιβή ιατρικού προσωπικού 3050ώρεςΧ20€/ώρα

= 61.000

- 1 άτομο νοσηλευτικό προσωπικό Χ1100€Χ12 μήνες

= 13.200

- Αναλώσιμα,θέρμανση-ψύξη-τηλέφωνα-καθαριότητα
Κλπ 800 Χ 12 μήνες

=

9.600

Σύνολο

83.300

Συνολικό κόστος λειτουργίας

351.600

5. Εσοδα (εισφορές) πολυιατρείου Αθήνας
Συντ/χοι κύρια ασφαλισμένοι 1737Χ95€

= 165.015

Κύρια ασφαλισμένοι εν ενεργεία 700Χ67€

= 46.900

Μη ασφ/νοι Τρ.Πειραιώς 500Χ115€

= 57.500

Σύνολο

269.415

6. Εσοδα (εισφορές) Πολυιατρείου Θεσ/κης
Κύρια ασφ/νοι συντ/χοι 474 Χ 95 €

=

45.030

Κύρια ασφ/νοι εν ενεργεία 250Χ67 €

=

16.750

Μη ασφ/νοι Τρ. Πειραιώς 400Χ115 €

=

46.000

Σύνολο

107.780
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Γενικό σύνολο εσόδων
Θετικό αποτέλεσμα

377.195€
25.595€

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το κόστος λειτουργίας υπερκαλύπτεται από τις εισφορές των
ασφαλισμένων, στο επίπεδο λειτουργίας που προσδιορίστηκε με πολύ μετριοπαθείς
υπολογισμούς. Με μια συντονισμένη προσπάθεια προς τους ασφαλισμένους μας, αλλά και τους
άλλους εργαζόμενους της Τράπεζας μπορούμε να λειτουργήσουμε το Ταμείο με όλες τις
ιατρικές ειδικότητες και να καλύπτεται και το μελλοντικό διοικητικό κόστος που θα
δημιουργηθεί.

