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Τέσσερις μέρες χρειαστήκαν μόνο,Â από το Σάββατο μέχρι σήμερα οι παρατάξεις που
απαρτίζουν το προεδρείο του ΤΥΠΕΤ και το προεδρείο του ΣΥΕΤΕ για να ράψουν τα
καινούργια τους κουστούμια,Â και από τεράστια επαναστατικά συνδικαλιστικά στελέχη που
τα δίνουν όλα για την επιτυχία της 24ωρης απεργίας την Παρασκευή , που αποφασίζουν
μετρά περιφρούρησης μεγάλων χώρων ώστε να μεγιστοποιήσουν τα ποσοστά επιτυχίας
της επειδή, ξαφνικά κατάλαβαν ότι καταστρατηγείται το οργανόγραμμα και τοποθετούνται
ειδικοί συνεργάτες από το πουθενά. Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι καταστρατηγείται ο
κανονισμός τοποθέτησης στελεχών. Ανεβαίνοντας λοιπόν από τον 3ο όροφο του ΣΥΕΤΕ
στον 5ο του ΤΥΠΕΤ έβαλαν τα ρούχα του σκληρού αιμοβόρου εργοδότη. Έγιναν χαλίφηδες
στη θέση του χαλίφη.

Στον πέμπτο όροφο στο ΤΥΠΕΤ είναι εργοδοσία και έχουν κατά δήλωση τους να
διαχειριστούν χρήματα ιερά. Τις εισφορές των συναδέλφων.

Αλήθεια ξέρετε πως το πετυχαίνουν αυτό; Ξεπερνώντας σε αυταρχικότητα τη Διοίκηση της
Εθνικής!

Στοχοποιούν τους μισθούς και τα επιδόματα των εργαζομένων του ΤΥΠΕΤ για να μειώσουν
το λειτουργικό κόστος, (σας θυμίζει κάτι αυτό;). Τοποθετούν ημετέρους σε θέσεις ευθύνης
αγνοώντας ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ τουλάχιστον δυο χρόνων για δημιουργία
κανονισμού τοποθέτησης στελεχών. Γράφουνε στα παλιά τους τα παπούτσια ομόφωνη
απόφαση για τη δημιουργία οργανογράμματος που πρώτα θα μπαίνει η αναγκαιότητα της
θέσης και μετά το όνομα. Εξακολουθούν να ασκούν διοίκηση ακριβώς όπως και η Διοίκηση
της Εθνικής που καταγγέλλουν κατά τ΄άλλα στον 3ο όροφο. Όσον αφορά την υπογραφή
ΣΣΕ με το προσωπικό ξεπέρασαν τους δασκάλους τους, αφού έφτασαν σε σημείο οι
αθεόφοβοι να απειλήσουν και με καταγγελία συμβάσεων αν οι εργαζόμενοι δεν βάλουν την
ουρά στα σκέλια και δεν υπογράψουν ότι τους διατάζει το Προεδρείο. Μοχθούν, απειλούν να
σπάσουν το ηθικό των συναδέλφων που εργάζονται για το ΤΥΠΕΤ αλλά δεν θα τα
καταφέρουν.

Εμείς συνάδελφοι, η παράταξη της ΕνιαίαςÂ παντού και πάντα, είτε βρισκόμαστε στον 3ο
όροφο στο ΣΥΕΤΕ είτε στον 5ο όροφο του ΤΥΠΕΤ, είτε σε οποιαδήποτε άλλο σωματείο,
είμαστε εργαζόμενοι και παλεύουμε για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Διεκδικούμε
παντού το δίκιο του εργαζόμενου, γιατί χωρίς εργαζόμενους οι Τράπεζες δεν θα είχαν
κέρδη. Χωρίς εργαζόμενους το ΤΥΠΕΤ δεν θα λειτουργούσε, χωρίς εργαζόμενους δεν θα
παραχθούν φάρμακα, χειρουργικά εργαλεία χωρίς εργάτες δεν θα υπήρχε, δε θα
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λειτουργούσε τίποτα. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε το
γρανάζι που κάνει τις μηχανές να λειτουργούν. Εμείς μπορούμε χωρίς Τραπεζίτες και
αφεντικά , αυτοί δεν μπορούν χωρίς εμάς. Πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμη μας και να
διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν.

Είναι μεγάλο λοιπόν ψέμα πως διαχειρίζονται σωστά τα ιερά χρήματα των συναδέλφων
άρα και το Ταμείο με αυτόν τον τρόπο.

Οι εισφορές των συναδέλφων δεν θα έπρεπε να τσογάρονται σε μετοχές και σε αυξήσεις
του Μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής. Δεν διαφυλάττεις έτσι τις εισφορές των
εργαζόμενων άρα και το Ταμείο,ÂÂ όταν τα τελευταία 9 χρόνια με αυτές τις τακτικές έχεις
χάσει από τα αποθεματικά σου κεφάλαια ύψους 78,9 εκατομμυρίων.

Δεν προστατεύεις τις συνδρομές των συνάδελφων άρα και το ίδιο το Ταμείο βάζοντας
πλάτη και στον 3ο όροφο του ΣΥΕΤΕ και στον 5ο του ΤΥΠΕΤ για να περάσουν αναίμακτα
οιÂÂÂ εθελούσιες απολύσεις που έκανε η Εθνική, όταν γνωρίζεις ότι αυτό οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο του ΤΑΜΕΙΟΥ. Γνωρίζετε αλλά σιωπάτε για την
εντεινόμενη μεταφορά βάρους εσόδων: από τη μια μείωση εισφορών προς το ΤΥΠΕΤ για
την Εθνική Τράπεζα, κατά 0,15 % μόνο σε σχέση με το 2015 δηλαδή ( μείωση λειτουργικού
κόστους) ενώ από την άλλη αύξηση κατά 3,25% για τα ασφαλισμένα μέλη του ΤΥΠΕΤ.

Δεν προστατεύεις τις συνδρομές των συνάδελφων άρα και το ίδιο το Ταμείο όταν βάζεις
πλάτη να περάσουν οι αντασφαλιστικοί νόμοι της Τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ ΠΑΣΟΚ
ΛΑΟΣ και στην συνέχεια της δικομματικής, τάχα αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που
πάλι έχουν στόχο τη μείωση μισθών – συντάξεων, άρα τη βιωσιμότητα του Ταμείου όταν
δεν συντονίζεις, δεν οργανώνεις την αντεπίθεση των εργαζόμενων στην επίθεση που
δέχονται, αλλά τους καλλιεργείς την ηττοπάθεια. Όταν δεν απαιτείς όποιος εργάζεται
στην Εθνική, ανεξάρτητα από τους όρους εργασίας, να είναι ασφαλισμένος στο ΤΥΠΕΤ.

Δεν προστατεύεις τις συνδρομές των συνάδελφων, άρα και το ίδιο το Ταμείο, όταν οι ίδιες
ηγεσίες ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ ΔΑΣ στην ΟΤΟΕ υπογράφουν μαζί με τους Τραπεζίτες την προώθηση
και ίδρυση επαγγελματικού Ταμείου, του τρίτου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, μέσα
από ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα υγείας, δηλαδή ιδιωτικής ασφάλισης επικουρικά των
Ταμείων υγείας, με σκοπό την απαξίωση και του ΤΥΠΕΤ.
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Δεν προστατεύεις τις συνδρομές των συνάδελφων άρα και το ίδιο το Ταμείο όταν
απαξιώνεις γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και αντί για προσωπικό με σταθερές
μόνιμες σχέσεις εργασίας προσπαθείς να κλείσεις συμβάσεις με εταιρείες όπως πχ στην
αιμοληψία που δημιουργούν συνέχεια προβλήματα.

Όταν είσαι το μοναδικό ταμείο που έχει οδοντιατρικό τμήμα, αντί συνέχεια να το λοιδορείς
να μιλάς αποκλειστικά και μόνο για το πόσο κοστοβόρο είναι, πόσα παράπονα έχουν οι
συνάδελφοι, πόσο μεγάλη είναι η λίστα αναμονής, δεν προτείνεις το κλείσιμό του αλλά
σηκώνεις τα μανίκια και πιάνεις δουλειά, αντιμετωπίζοντας, ακόμα και αν χρειαστεί να
συγκρουστείς μεÂÂÂ λάθος συμπεριφορές, είτε από γιατρούς, είτε από συναδέλφους.

Αν θες να διαφυλάξεις τα οικονομικά σου δίνεις ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη σε όλους
τους τομείς υγείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές από τη μία και από την
άλλη προφυλάσσει από το μεγάλο κόστος των θεραπειών. Ρωτάμε: η μη υλοποίηση
ομόφωνης απόφασης της πρότασής της παράταξης μας, για προληπτικό έλεγχο σε παιδιά
και σε στοχευμένες ηλικιακά ομάδες ανδρών και γυναικών θα βοηθούσαν ή θα ζημίωναν το
ταμείο; Ότι δεν υλοποιήσατε την απόφαση και προτάξατε το κοντινό προσωρινό κόστος, θα
το πληρώσει βάση στατιστικών, δυστυχώς, πολλαπλά το ταμείο.

ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΙΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!!

Όλα αυτά τα χρόνια φωνάζαμε για την απαξίωση στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων
και του θέρετρου της Ραψάνης. Σας επισημαίναμε ότι με το βάθεμα της κρίσης όλο και
περισσότεροι συνάδελφοι χρειάζονται αυτήν την κοινωνική παροχή. Εσείς, πάντα την
τελευταία στιγμή και με έργα βιτρίνας, ρίχνατε πάντα «τα σκουπίδια κάτω από το χαλί»
σύμφωνα και με τα λεγόμενα του υπεύθυνου μηχανικού. Μετά από χρόνια προσπάθειας
πειστήκατε και υπερψηφίσατε την πρόταση μας για μόνιμο προσωπικό και είδατε ότι
υπήρχαν οφέλη, όχι μόνο για την καλύτερη λειτουργία των κατασκηνώσεων, αλλά και
οικονομικά του Ταμείου.

Το ίδιο έγινε όταν μονιμοποιήσατε μετά από χρόνια εκμετάλλευσης τους συναδέλφους
ενοικιαζόμενους από την Εθνοκάρτα που και «στοίχιζαν», και δημιουργούσαν συνάδελφους
διαφορετικών ταχυτήτων. Εμείς σας το λέγαμε χρόνια, έπρεπε όμως να σας το ζητήσει η
Τράπεζα για να το υλοποιήσετε και να δικαιώσετε την ορθότητα της πρότασης μας που
βοηθούσε και στα οικονομικά του Ταμείου.
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Συνάδελφοι διαβάζουμε στις ανακοινώσεις της ΔΗΣΥΕ για τα μεγάλα επιτεύγματα του
Υγείας Μέλαθρον, το στολίδι του ταμείου. Ναι, έχουν γίνει κινήσεις όπως οι αδειοδοτήσεις
των τριών κτιρίων. Ρωτάμε, γιατί δεν υλοποιήθηκε η απόφαση της Διοίκησης της ΕΤΕ και
του ΔΣ του Ταμείου για την ανακατασκευή των χειρουργείων όπως έλεγε ρητά το
χρονοδιάγραμμα για τον Αύγουστο του 2016; Γιατί τα έργα δεν ξεκίνησαν καν;

Ρωτάμε, πόσος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής για ένα pap test ή ένα τρίπλεξ καρδιάς; Που
στέλνουμε ένα περιστατικό με εγκεφαλικό ή ένα έμφραγμα; Σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως
γίνεται και όλους τους ασφαλισμένους μας σε όλη την επικράτεια. Για τα σοβαρά, τα
δύσκολα ο συνάδελφος είναι μόνος του μακριά από το Υγείας Μελάθρον. Δεν απαξιώνουμε
καμία δομή του ΤΥΠΕΤ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το ΤΑΜΕΙΟ δεν είναι, δεν μπορεί
να είναι «νησίδα σωτηρίας» σε ένα σύστημα υγείας που νοσεί.

Είναι γεγονός ότι αυτοί που διοίκησαν και διοικούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας μέχρι και
σήμερα, ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ γεμίζουν ανασφάλεια τους ασφαλισμένους και
τους κατευθύνουν σε αναζήτηση καλών επιχειρηματιών σε υπηρεσίες υγείας για να τους
καλύψουν, με το αζημίωτο, πλευρές της υγείας τους. Όσοι στην πανανθρώπινη σύγχρονη
ανάγκη για ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ θεωρούν ότι μόνη κατάληξη
είναι ο ΕΦΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ, ουσιαστικά κατευθύνουν τους ασφαλισμένους στην κάλυψη της
Υγείας τους με υπηρεσίες Υγείας που θα προσφέρονται με πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνσή τους που θα διαβαθμίζεται ανάλογα εάν ο πάροχος είναι ιδιώτης ή κοινωνικός
επιχειρηματικός φορέας. Η δική μας αντίδραση, απάντηση στο εκφυλισμένο σημερινό
«Δωρεάν», «Δημόσιο Σύστημα Υγείας» είναι ένα πραγματικά κεντρικά σχεδιασμένο ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ που να καλύπτει
τις σύγχρονες ανάγκες υγείας του Ανθρώπου με αξιοποίηση όλων των επιτευγμάτων της
σύγχρονης επιστήμης. Το ΤΥΠΕΤ μέσω της δράσης των ίδιων των ασφαλισμένων πρέπει να
συνεχίσει να υπάρχει και να βελτιώνεται, όσο όμως δεν λύνεται το κεντρικό πρόβλημα,
πραγματική λύση δεν υπάρχει. Οι δημιουργοί του ΤΥΠΕΤ πριν από 90 χρόνια, δεν στόχευαν
να φτιάξουν ένα καλό ιδιώτη επιχειρηματία υγείας, όμως δυστυχώς και οι ηγεσίες των
παρατάξεων που απαρτίζουν το προεδρείο μαζί και η ΔΑΣ και μεμονωμένοι σύμβουλοι
ανέχονται ως φυσικό γεγονός την υποχώρηση των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για
την υγεία των εργαζομένων, απροκάλυπτα ή συγκαλυμμένα, προτείνουν στους
εργαζόμενους να πληρώσουν περισσότερα από την τσέπη τους για, κατώτερες των
αναγκών τους, αναποτελεσματικές υπηρεσίες Υγείας. Και εμείς που λέμε δυνατά
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΚΑΙ ξέρουμε από συστήματα υγείας ,
ΚΑΙ δεν κρύβουμε στους συναδέλφους ότι απαιτείται για να γίνει, κάτι περισσότερο από
αλλαγή διαχειριστή στο σάπιο πολιτικοοικονομικό σύστημα που ζούμε. Την παθητική ανοχή
με τις συνέπειές της, την ζούμε. Καιρός να λύσουμε το πρόβλημα όπως του πρέπει.
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Για την παράταξή μας την ΕΝΙΑΙΑ, η βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ δε μπορεί να αποτελεί
πρόσχημα για να λειτουργεί σαν επιχείρηση.

Η υγεία είναι αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα.

Είναι ρεαλιστικό να παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και πρόνοια για
όλους χωρίς καμία επιχειρηματική δράση. Είναι ρεαλιστικό να διεκδικούμε δημόσιες και
δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, λειτουργία κρατικού
οργανισμού φαρμάκων.

Για το ΤΥΠΕΤ απαιτούμε την:

-Διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών παροχών του ταμείου.

-Κάλυψη των ελλειμμάτων του ταμείου και πλήρη χρηματοδότηση από την ΕΤΕ.

-Αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς και κατάργηση της εισφοράς των εργαζομένων

-Καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς στο ΤΥΠΕΤ για τους συνταξιούχους ίση με αυτή για τους
εν ενεργεία

-Να διατηρηθούν και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

-Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα και έμμεσα
ασφαλισμένων
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-Άμεση κατάργηση της λίστας φαρμάκων, τη λειτουργία κρατικού Οργανισμού φαρμάκων
που θα έχει την ευθύνη, εισαγωγή, έλεγχο και διάθεση όλων των σκευασμάτων στην
παγκόσμια αγορά

-Αύξηση του τιμολογίου που αφορά στις επισκέψεις και εξειδικευμένες εξετάσεις που
αφορούν τα παιδιά.

-Αλλαγή του εκλογικού συστήματος, καθιέρωση της απλής αναλογικής

-Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους συναδέλφους συνταξιούχους

-Να σταματήσουν τώρα οι ελαστικές σχέσεις εργασίας.

-Παλεύουμε με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας, μαζί με όλο τον κλάδο, με όλη την
εργατική τάξη.

Σας κοιτάμε στα μάτια και σας ζητάμε να υποστηρίξετε το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο
της Πρωτοβουλίας της Ενιαίας για το ΤΥΠΕΤ γιατί το γνωρίζετε καλά συνάδελφοι,
ότι είμαστε η φωνή και τα αυτιά σας στο ΔΣ του ΤΥΠΕΤ.
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