
 

Η ΟΑΤΥΕ αποχαιρετά τον Ιδρυτή και Επίτιμο Πρόεδρό της 

ΔΑΜΙΑΝΟ ΒΑΡΕΛΗ 
 

O αείμνηστος Δαμιανός Βαρέλης ορίστηκε επίσημα Πρόεδρος της ΟΑΤΥΕ - τότε Πρόεδρος 
του ιδρυτικού Ταμείου-μέλους ΤΥΠΕΤ- κατά την 1η συνεδρίαση αυτής και συγκρότησης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, την 27/07/1998 (Ιδρυτικά Ταμεία: ΤΥΠΕΤ, ΑΤΠΣΥΤΕ και 
ΤΥΠΑΤΕ). Το Καταστατικό Ίδρυσης της ΟΑΤΥΕ φέρει και την έγκριση του Πρωτοδικείου και την 
επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Ομοσπονδίας κατά την ίδια ημερομηνία. Το 1999, κατόπιν 
εκτεταμένων ενεργειών, διαβουλεύσεων και επικοινωνίας και του ιδίου, στο δυναμικό των μελών 
της ΟΑΤΥΕ εντάχθηκε και ο ΕΔΟΕΑΠ. 

Η διαδικασία ίδρυσης της Ομοσπονδίας είχε ξεκινήσει ήδη από το 1995 και το Πρώτο 
Διεθνές Συνέδριο Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώθηκε με 
την ευκαιρία των 65 χρόνων του ΤΥΠΕΤ στην Αθήνα, με την οικονομική και επιστημονική στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ο Δαμ. Βαρέλης, ως Πρόεδρος του ΤΥΠΕΤ και πριν την ίδρυση ακόμα της ΟΑΤΥΕ, ήταν εκείνος 
που πρώτος πληροφορήθηκε για την ύπαρξη και τη δράση της Διεθνούς Ένωσης 
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) κι έφερε εν συνεχεία σε επαφή την ίδια την 
Ομοσπονδία, που, από το 1998 και μέχρι σήμερα, παραμένει πλήρες μέλος και συνοδοιπόρος της. 

Τον Οκτώβριο του 1998 και τον Μάρτιο του 2003 διοργανώθηκαν από την ΟΑΤΥΕ στην 
Αθήνα δύο από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια για τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας και 
την πολιτική των φαρμάκων, σε συνεργασία με την ΑΙΜ -με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους 
εμπειρογνώμονες του Τομέα Υγείας και μεγάλη απήχηση-, τα οποία αποτέλεσαν και ορόσημο για τη 
μετέπειτα εγχώρια αλλά και διεθνή παρουσία της ΟΑΤΥΕ στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. 

Επί Προεδρίας του υλοποιήθηκε, επίσης, κι ένα από τα σημαντικά οράματα για κοινές 
δράσεις μεταξύ των Ταμείων της ΟΑΤΥΕ, με την ίδρυση του Πολυϊατρείου της 
Πάτρας (15/04/2002).  

Ο Δαμ. Βαρέλης διετέλεσε στο αξίωμα του Προέδρου έως την 4/07/2003 (αρ. ΣΔΣ 33), οπότε 
και αποχώρησε, παραδίδοντας, ως εκπρόσωπος του ΤΥΠΕΤ, το αξίωμα της Προεδρίας της 
Ομοσπονδίας στο Ταμείο ΑΤΠΣΥΤΕ (κ. Γεώργιο Καρπέτα). Κατά την ως άνω συνεδρίαση, ο 
ίδιος ανακηρύχθηκε ομόφωνα από το ΔΣ της ΟΑΤΥΕ Επίτιμος Πρόεδρος αυτής. 

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΤΥΕ, τιμώντας τη μνήμη και την πολυετή, δημιουργική 
προσφορά ενός εκ των ιδρυτών της, απευθύνει βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του και θα καταθέσει στεφάνι κατά την εξόδιο ακολουθία του.  

 
Για το ΔΣ της ΟΑΤΥΕ 

                  Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
                          Γεώργιος Γιαμπουράς                         Χρήστος Ασπιώτης 

 
 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021 


