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Ειδική Έκδοζη -  XXVIIIη Γενική ςνέλεςζη ΑΙΜ, Βπςξέλλερ,15-17/06/2011 

       Η XXVIIIε Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε λέν Πξφεδν  

        θαη Πξνεδξείν γηα ηα πξνζερή ηξία ρξφληα 

Σελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2011 ζηηο Βξπμέιιεο, κε ηελ επθαηξία ηεο ΥΥVΙΙΙεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Απηνδηαρεηξηδφκελσλ Αζθαιηζηηθψλ 

Σακείσλ Τγείαο, ν Jean - Philippe HUCHET, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Γαιιηθήο 

Οκνζπνλδίαο Α.Σ.Τ. (FNMF, FR) εμειέγε πακςεθεί απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ σο ν λένο Πξφεδξνο ηεο ΑΙΜ γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ εηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Jean-Philippe Huchet, «ποηέ ξανά καηά ηη διάπκεια αςηήρ ηηρ 

πεπιόδος ηηρ παγκοζμιοποίηζηρ ηο κίνημα ηων Α.Σ.Τ. δεν είσε ηόζο μεγάλη 

ανάγκη από μια ιζσςπή διεθνή πλαηθόπμα. Η αναγνώπιζη ηος μονηέλος ηηρ 

αςηοδιασείπιζηρ, η πποώθηζη και η ανάπηςξή ηος διεθνώρ είναι απαπαίηηηερ για ηη 

διαζθάλιζή ηος. Η AIM είναι καηάλληλα εξοπλιζμένη για να ςλοποιήζει ηην 

ενέπγεια αςηήν. Πώρ μποπεί να ηο κάνει αςηό; Εκθπάζονηαρ ηο κοινό μαρ όπαμα και 

ηιρ κοινέρ μαρ αξίερ και ηαςηοποιώνηαρ ηοςρ κοινούρ μαρ ζηόσοςρ για ηα επόμενα 3 

σπόνια. Για κάθε γεωγπαθική πεπιοσή (Εςπώπη, Νόηια Αμεπική, Αθπική, Μέζη 

Αναηολή), θα καθοπίζοςμε ηιρ πποηεπαιόηηηερ, θα αξιολογήζοςμε ηα διαθέζιμα 

μέζα και θα εθαπμόζοςμε ζηπαηηγικέρ. Σέλορ, θα ππέπει να ενιζσύζοςμε ηιρ 

ζςνεπγαζίερ μαρ με ηοςρ εςπωπαϊκούρ και διεθνείρ θεζμούρ και ηοςρ ενεπγούρ 

παπάγονηερ ζηοςρ ηομείρ ηηρ κοινωνικήρ πποζηαζίαρ και ηηρ ςγείαρ. Μέσπι ηο ηέλορ 

ηος 2011 θα έσοςμε ζςμθωνήζει έναν σάπηη ποπείαρ και ηην καηανομή ηηρ 

επγαζίαρ, ώζηε να είμαζηε ζε θέζη να δπαζηηπιοποηθούμε καηά ηην πεπίοδο 2012-

2014.» 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμέιεμε, επίζεο, ην Πξνεδξείν γηα ηα επφκελα ηξία 

ρξφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΑΙΜ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:
 

θ. Carsauw, Σακία (UNMS, Βέιγην) 
θ. Zahn, Αληηπξφεδξν (vdek, Γεξκαλία) 
θα παλνπνχινπ, Αληηπξφεδξν (OATYE, Διιάδα) 

Η AIM κεγαιψλεη… 

Σα κέιε ηεο XXVIIIεο Γεληθήο πλέιεπζεο ελέθξηλαλ ηελ      
έληαμε 3 λέσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ : 

 

 

MUTAS - Centrale d’Alarme Mutualiste (ΒΔΛΓΙΟ) 

Mutuelle Malakoff Mηdηric MUT2M (ΓΑΛΛΙΑ) 

NFZ - the National Health Fund (ΠΟΛΩΝΙΑ) 
 

Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο AIM έθαλαλ δεθηά 
αηηήκαηα γηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο απφ  
αληεπηζηέιινληα, ζε πιήξε κέιε: ηεο Gestarsalud 
Κνινκβίαο θαη ηεο M.A.M.T Μαξφθνπ. 

. 
ήκεξα, ε ΑΙΜ εθπξνζσπεί 41 νξγαλψζεηο 
απφ 24 ρψξεο. 

 
θ. Dekker, Αληηπξφεδξν (ZN, Οιιαλδία) 
θ. Garriga, Αληηπξφεδξν (FAMSA, Αξγεληηλή)  
θ. Abdelmoumni, Αληηπξφεδξν (MGPAP, Μαξφθν) 

Δμαηξεηηθή ε δηνξγάλσζε 
ησλ εθδειψζεσλ απφ ηελ  
MLOZ 
 

 

 
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο 
ΥΥVΙΙΙεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο AIM 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 15, 16 θαη 17 
Ινπλίνπ 2011, ζηελ έδξα ηεο Έλσζεο Libres Nationale des 
Mutualites (MLOZ). Με ηελ επθαηξία απηή, ε MLOZ 
επηθχιαμε έλα ζεξκφ θαισζφξηζκα ζε πάλσ απφ 130 
ζπκκεηέρνληεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αιιά θαη παξέζεζε 
έλα εμαηξεηηθφ «φξζην κπνπθέ» ζην  
Πεξίθεκν Μνπζείν Φπζηθψλ  
Δπηζηεκψλ ζηηο Βξπμέιιεο. Σνπο  
είκαζηε ηδηαίηεξα επγλψκνλεο γη’ απηφ.  
χληνκα ζα θπθινθνξήζεη ζρεηηθφ 
άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο. 
. 

 
 
 



 
 

 
 
 
Βαζικά ζημεία ηων ζσνεδριάζεων ηης 15, 16 & 17 Ιούνη 2011 
 

15 Ινπλίνπ: Γηαρείξηζε Αζζελεηψλ θαη 
Σειεηαηξηθή  
 
Σειεηαηξηθή θαη ειεθηξνληθή πγεία 
ζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ ρξνλίσλ 
παζήζεσλ 

 
Σα κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο επαλέιαβαλ 
ηε ζεκαζία ησλ ζεκάησλ απηψλ θαη έθαλαλ 
δηάθνξεο παξαηεξήζεηο. Η αιιειαζθάιηζε πξέπεη λα 
δηαδξακαηίζεη ελεξγφ ξφιν ζηηο πξσηνβνπιίεο 
Γηαρείξηζεο ησλ Υξνλίσλ Παζήζεσλ (CDM) θαη ηεο 
ηειεταηξηθήο. 
Οθείινπλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο θνξείο θαη, εηδηθφηεξα, 
ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε πγείαο ζηελ πηνζέηεζε θαη 
εθαξκνγή απιψλ ηερλνινγηψλ ζηελ ππεξεζία ηεο 
νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο. Πξέπεη λα επελδχζνπλ 
ζηελ νξγαλσηηθή έξεπλα πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε 
Γηαρείξηζε Υξνλίσλ Παζήζεσλ. 
Σα κέιε ηεο Οκάδαο πξνηείλνπλ λα 
δεκηνπξγεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην κε άιινπο 
εηαίξνπο πνπ ζα επηθπξψζεη κηα νξζνινγηθή 
πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο ρξφληεο 
παζήζεηο. 
Σέινο, κεηά ηελ επνηθνδνκεηηθή επίζθεςε εξγαζίαο ζηε 
Γαλία, ζα αθνινπζήζεη πεξηνδεία κειέηεο γηα ηελ 
ηειεταηξηθή, πξνο ππνζηήξημε ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ 
θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην εξρφκελν θζηλφπσξν 
ζηε θσηία ή ηελ Καηαινλία. 
 

16 Ινπλίνπ: Δπηηξνπή Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο  
 
Η AIM επαλαιακβάλεη φηη ε αιιειαζθάιηζε 
δηαδξακαηίζεη έλα ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 
θάιπςεο ηεο παγθφζκηαο πγείαο  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο αθνχζαλ 
δηάθνξα παξαδείγκαηα γηα ρψξεο φπσο ε Γθάλα, ην 
Μαιί, ηε Ρνπάληα θαη ηελ Σαλδαλία, φπνπ ηα Α.Σ.Τ. 
παίδνπλ ξφιν ζηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο ηεο πγείαο. 
πδήηεζαλ γηα ηελ ζπλζήθεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε 
δξάζε ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ, ζπκβάιινληαο 
έηζη ζηελ επίηεπμε παγθφζκηαο θάιπςεο ηεο πγείαο, 
φπσο ε πνιηηηθή βνχιεζε, ε θάιπςε γηα ηηο κεγάιεο 
νκάδεο ηεο πιεζπζκνχ, ε επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε, ε 
αλάγθε γηα θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαη εμσηεξηθνχο 
ζπλεξγάηεο, ηδίσο γηα ηνλ άηππν ηνκέα, θαζψο θαη ε 
απαξαίηεηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ  
ζπζηεκάησλ θάιπςεο πγείαο ζε κηα ρψξα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα πξνζθνξά πνηνηηθήο 
πεξίζαιςεο.  
 
. 

 

16 Ινπλίνπ: Δπηηξνπή Δπξσπαηθψλ 
Τπνζέζεσλ  

 
Η AIM δεηά ελδπλάκσζε ησλ δξάζεσλ γηα 
κηα ελεξγεηηθή θαη πγηή γήξαλζε  

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ, νη εθπξφζσπνη ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο παξνπζίαζαλ δχν πξσηνβνπιίεο-
ζηαζκνχο ηεο Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 - ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξηθήο ρέζεο γηα 
ηελ ελεξγφ θαη πγηή γήξαλζε θαη 
- ην Δπξσπατθφ Έηνο 2012 γηα ηελ ελεξγεηηθή γήξαλζε 
θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ γελεψλ. 

 

 

 

 
Γεδνκέλεο ηεο δεκνγξαθηθήο εμέιημεο, ε πξφιεςε θαη ε 
ελεξγεηηθή θαη πγηήο γήξαλζε απνηεινχλ κέξνο ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ-κειψλ ηεο ΑΙΜ. 
Πξνηίζεληαη λα ζπλεξγαζηνχλ δξαζηηθά  πάλσ ζηηο δχν 
πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 
Γηαδξνκέο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πγείαο ζηελ Δπξψπε 
 
χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, νη δαπάλεο πγείαο 
πνηθίιινπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη 
ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηελ νξγάλσζε ησλ 
ζπζηεκάησλ πγείαο, ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, 
ηελ ελεκέξσζε, ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πγείαο, 
θιπ. Η κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ν θαιχηεξνο 
ζπληνληζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ 
πνπ ιακβάλνληαη, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε 
ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Σα κέιε ηεο ΑΙΜ 
ππέδεημαλ πσο ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπληάμεη 
εθζέζεηο γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο γηα 
παξάδεηγκα, ηηο ρξφληεο παζήζεηο. 
 
Η Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αζζελψλ παξέρεη 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο 
 
Ο Christian Horemans (MLOZ, Β) παξνπζίαζε ηα 
δπλαηά ζεκεία, ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο 
θηλδχλνπο απφ ηελ Οδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 
Αζζελψλ θαη ηε Γηαζπλνξηαθή Πεξίζαιςε ηεο Τγείαο πνπ 
εγθξίζεθε θαηά ηηο αξρέο ηνπ 2011. Σα θξάηε-κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηελ Οδεγία 
έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. 
. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Τγεία θαη Πεξηβάιινλ:

Η AIM  θαη ε HEAL  έρνπλ ηε ραξά λα 
ζπλεξγαζηνχλ.  
ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ  
Τπνζέζεσλ, ε Δπξσπαηθή πκκαρία γηα ηελ Τγεία θαη 
ην Πεξηβάιινλ (HEAL) αλαγλψξηζε ην ζεκαληηθφ ξφιν 
πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα κέιε ηεο ΑΙΜ, σο παξάγνληεο 
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

κειψλ ηνπο. 
Ωο λέα κέιε ηεο HEAL, ηα κέιε ηεο ΑΙΜ 
ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο ηεο θαη 
ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηε θσλή 
ηνπο λα αθνπζηεί. www.env-health.org  

 
. 

 

 

 

 

17 Ινπλίνπ: Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη XXVIIIε  Γεληθή πλέιεπζε 

Ο Willi Budde αλαδείρζεθε Δπίηηκνο Πξφεδξνο 

 

 

Δλεξγφο ζηελ ΑΙΜ απφ ην 1993 θαη 
Πξφεδξνο ηεο ΑΙΜ απφ ην 2008, ν, 
Willi Budde νξίζζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην Δπίηηκνο Πξφεδξνο. 

 

Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  δηφξηζε ηα κέιε 
ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
(IAC) γηα ηελ πξνζερή πεξίνδν, ηα νπνία 
είλαη: 

• Thomas Ballast, vdek (DE), Πξφεδξνο IAC  

• Jean-Philippe Huchet, Πξφεδξνο AIM  

• Luc Carsauw, Σακίαο AIM (UNMS, BE)  

• Jean-Franεois Belliard (CCMSA, FR) 

Η XXVIIIε Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη ηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ 

θαη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ γηα ην 2012  
Σα κέιε ηεο ΥΥVΙΙΙεο Γεληθήο πλέιεπζεο Γεληθή ελέθξηλαλ απφ ηε κία πιεπξά – θαηφπηλ ηεο πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ κπφλνπο θαηά ην 2010 πξνο ηα απνζεκαηηθά θαη απφ ηελ άιιε, 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ γηα ην 2012: 
 
Η AIM πξνηείλεη ηξείο θαηεγνξίεο κειψλ: Σα πιήξε κέιε πνπ ζα θαηαβάιινπλ εηζθνξά βάζεη ηα αξηζκνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ 
ηνπο, ηα αληεπηζηέιινληα κέιε πνπ ζα πιεξψλνπλ έλα θαη’απνθνπή πνζφ, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο βάζεη ηνπ 
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP)  θαη ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε πνπ ζα πιεξψλνπλ κία θαη κφλν θαη’ 
απνθνπή εηζθνξά.

 

 

   Δηζθνξά 2012  
   Πιήξε κέιε 

Με ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνπο 
 

500 000  κέιε ή ιηγφηεξα 
(minimum πνζφ) 6,020.08 € 

500 000 - 1 εθαη. 9.14 € 
 

1 million - 5 εθαη. 8.62 € 
 

5 - 10 εθαη. 7.83 € 
 

10 - 15 εθάη. 6.25 € 
 

> 15 εθάη. 4.15 € 

 

   Καη’ απνθνπή εηζθνξά 2012 
 Αληεπηζηέιινληα κέιε 

UNDP θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη εζληθνχ HDI-  
 

Δπίπεδν 1 HDI 4.610,14 € 
Δπίπεδν 2 HDI 3.293,71 € 
Δπίπεδν 3 HDI 2.633,92 € 
Δπίπεδν 4 HDI 658,75 € 

 

 

 

Καη’ απνθνπή εηζθνξά 20 12 
πλεξγαδφκελα κέιε 

 
6,000 € 

 

 

 

 

  

1. UNDP: Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ   

2. 
HDI:  Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο 

 

 



 

 

 

 

Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ ΑΙΜ 2009-2011  

Γηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΙΜ ζε FR - EN - DE  
Οη Πξνεδξεπφληεο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ηεο ΑΙΜ παξέδσζαλ εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ γηα ηελ 
πεξίνδν 2009 - 2011: 

 
 
 
 
Δπηηξνπή Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, 
Alain Coheur (UNMS, BE) 
 
 
 
 
 
 
 

Δπηηξνπή Δπξσπαηθψλ Τπνζέζεσλ, 
Jean-Philippe Huchet (FNMF, FR) 
 
 
 

 

Οκάδα Δηδηθψλ γηα ηα Φάξκαθα, 
Rolf Stuppardt 

& Angelika Kiewel (IKK e.V, DE) 
 
 
 
 

 

Οκάδα Δηδηθψλ γηα ηηο πληάμεηο, 
Henrique Pθgas (UMP, PT) 

 
 
 

Οκάδα Δηδηθψλ γηα ηηο Μεηαξξπζκίζεηο ησλ 
πζηεκάησλ Τγείαο, 
Jean Hermesse (ANMC, BE) 

 
 
 
 
 

 

Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε 
Μαθξνπξφζεζκε Πεξίζαιςε 
Rachelle Kaye (Maccabi, IL) 

 
 
 

Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε 
Γηαρείξηζε Αζζελεηψλ θαη ηελ 
Σειεκαηηθή,  
Jan van Emelen (MLOZ, BE) 

 
 
 
 

Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ, 
Geert Messiaen (UNML, BE) 

 
 
 
 
 

Οκάδα Γξάζεο γηα ηελ 
Δπηθνηλσλία θαη ηηο Γεκφζηεο 
ρέζεηο, 
Wout Dekker (ZN, NL)  

 

 

 

 

Όιεο νη παξνπζηάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 15 - 17 Ινπλίνπ 2011  

είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο AIM : www.aim-mutual.org  

Password: aim 
Login: aimmut50 

Click ζην Event  θαη κεηά  “View past events” 

 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΔΥΩΝ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩΝ AIM 2011 
 

• 07 Ινπιίνπ : Οκάδα Δπξσπαηθψλ Τπνζέζεσλ, Βξπμέιιεο  

• 09 επηεκβξίνπ: Οκάδα Δηδηθψλ γηα ηηο Μεηαξξπζκίζεηο ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, Βαξζνβία 

• 17 Ννεκβξίνπ: Οκάδα Δηδηθψλ γηα ηα Φάξκαθα, Βξπμέιιεο 

                                                                   ____________________ 

                                                                                    Μηθπ.: Ρ. Πιπέπη  

                                                                            Γπαμμαηεία Ο.Α.Σ.Τ.Ε. 

 
 

 


