
Τα τελευταία 7 χρόνια ζούμε σε ένα πολυτάραχο περιβάλλον, γεμάτο αβεβαιότητα για το μέλλον 

της εργασίας, των δικαιωμάτων, των συλλογικών θεσμών, της ίδιας της ποιότητας της ζωής μας. 

Αυτή η αβεβαιότητα έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα δημιουργώντας μεγάλη ανασφά-

λεια στο σύνολο των εργαζόμενων στον Κλάδο.

Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, με πολλά και σύνθετα προβλήματα, που απαιτούν 

συστράτευση, εμπειρία, τεκμηριωμένες και επεξεργασμένες προτάσεις και όραμα για το μέλλον 

και την προοπτική του ΤΥΠΕΤ, του πιο πολύτιμου και ευαίσθητου θεσμού που έχουμε δημιουρ-

γήσει και κτίσει αποκλειστικά με τις δικές μας δυνάμεις.

Εμείς οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο 

σχέδιο για την πορεία, τη λειτουργία και το μέλλον του Ταμείου μας καθώς η υγεία αποτελεί δι-

αχρονικά και αδιαμφισβήτητα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της κάθε εποχής, το πολυτιμότερο 

αγαθό για μια αξιοπρεπή ζωή για εμάς και τις οικογένειές μας.

Το ΤΥΠΕΤ αποτελεί σήμερα το μοναδικό στη χώρα μας αυτοδιαχειριζόμενο 

και αυτοδιοικούμενο Ταμείο Υγείας, που διαθέτει μεγάλο εύρος παροχών 

υγείας και πρόνοιας υψηλού επιπέδου. 

Αυτόν το θεσμό, εμείς η Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος, που 

για πολλά χρόνια είχαμε την ευθύνη της Διοίκησής του, 

καταφέραμε να τον προστατεύσουμε και να στα-

θεροποιήσουμε την πορεία του. Υλοποιή-

σαμε μια σειρά αναγκαίων δράσεων 

και προσαρμογών, έτσι ώστε το 

ΤΥΠΕΤ να ανταποκριθεί με 

επάρκεια στη σύγχρονη 

πραγματικότητα που επι-

κρατεί στο χώρο της 

υγείας.
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Το ΤΥΠΕΤ ήταν  
και παραμένει ένας 
μοναδικός Θεσμός



Με παρεμβάσεις, με εξορθολογισμό και βελτιώσεις στη λειτουργία του, του δώσαμε τη σημε-

ρινή μορφή ενός σύγχρονου Ταμείου Υγείας. 

Είμαστε υπερήφανοι γιατί συνεχίζουμε να δημιουργούμε, βήμα-βήμα, ένα μοναδικό θεσμό-οι-

κοδόμημα, πρότυπο προστασίας για τους εργαζόμενους της ΕΤΕ και σημείο αναφοράς για το 

Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Κοινωνία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Με την ίδια προσήλωση στη στήριξη και στην ανάπτυξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με την εμπειρία, τη 

διάθεση προσφοράς και την ωριμότητα που έχουμε κατακτήσει, θα αντιμετωπίσουμε τα προ-

βλήματα, τις δυσκολίες, τις σύγχρονες προκλήσεις.  

Θα εργαστούμε για ένα ΤΥΠΕΤ 

Ü  που συνεχίζει να αναπτύσσει και να διευρύνει τις λειτουργίες του 

Ü  που βελτιώνει την ποιότητά του 

Ü  που ανοίγει «νέους δρόμους» προς όφελος των εργαζομένων, των οικογενειών μας, όλων 

των ασφαλισμένων.

Στις επερχόμενες εκλογές μέλημά μας είναι να ενώσουμε το χθες με το σήμερα και το αύριο.

Στις δύσκολες, πρωτόγνωρες συνθήκες που περνάει η χώρα, οι μειώσεις μισθών και συντάξε-

ων, ο μεγάλος αριθμός των αποχωρήσεων από τις δύο συνεχόμενες εθελούσιες (4.000 συνά-

δελφοι) που επηρεάζουν το δείκτη βιωσιμότητάς του καθώς η αναλογία εργαζομένων/συντα-

ξιούχων έχει ανατραπεί και 

το υψηλό κόστος των υπη-

ρεσιών υγείας, αποτελούν 

πρόκληση για την παράταξή 

μας.

Όλα αυτά καθορίζουν την 

ανάγκη μας να οδηγήσουμε 

το ΤΥΠΕΤ με σιγουριά, βε-

βαιότητα και ασφάλεια στο 

μέλλον.



ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η μεταρρύθμιση του Ταμείου Υγείας οφείλει να οδηγεί στην 
οργανωτική και λειτουργική του ανασυγκρότηση, ώστε οι 
πόροι που εξοικονομούνται να διατεθούν σε ένα πιο απο-
δοτικό σύστημα παροχών υπηρεσιών υγείας. 

Γι’ αυτό απαιτείται:

w  Διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μέσω της διεύρυνσης 
των εσόδων του, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που 
έχουμε.

w  Ενίσχυση των εσόδων του μέσω και της  παράλληλης 
αξιοποίησης του τομέα της Πρόνοιας (κατασκηνώσεις – 
θέρετρο).

w  Σχεδιασμός ενός νέου επιχειρησιακού πλάνου που να υπηρετεί τις ανάγκες για ένα σύγχρονο, 
αποτελεσματικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο ΤΥΠΕΤ μέσω της δημιουργίας νέου μοντέλου λει-
τουργίας του.

w  Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους 
ασφαλισμένους της περιφέρειας.

w  Αναδιοργάνωση δομών – υπηρεσιών – λειτουργιών του στην κλινική, στα Ιατρεία της Σοφοκλέ-
ους, στο Οδοντιατρικό Τμήμα και στα Πολυιατρεία  της περιφέρειας.

w  Εκσυγχρονισμός του ΤΥΠΕΤ με τη χρήση της τηλεματικής για την αποτελεσματική και άμεση 
εξυπηρέτηση των μελών, στο επίπεδο της επικοινωνίας, των ραντεβού, των πληροφοριών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Στο σχεδιασμό μας για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Ταμείο με διαφάνεια στη λειτουργία του 
θα προχωρήσουμε:

3  στην κατάρτιση κανονισμού πρόσθετων παροχών

3   στην καθιέρωση προγράμματος προληπτικής ιατρικής ανά έτος (check up για όλους)

3  στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης των οικογενειακών μεταβολών των μελών

3  στη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ια-
τρείων

3   στη χρήση εφαρμογών τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και άλλων ηλεκτρονικών μεθό-
δων που εφαρμόζονται σήμερα όπως π.χ. τα μητρώα ασθενών

3   στη δημιουργία τμήματος ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για νοσηλεία κατ’ οίκον

3  στην κατάρτιση νέου οργανογράμματος 

3  στην αναθεώρηση του κανονισμού προμηθειών

3  στη δημιουργία υπηρεσίας κατάρτισης – παρακολούθησης – τροποποίησης προϋπολογισμού

3  στην πλήρη αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος SAP.



Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

v  η εξάλειψη των αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος

v  η αξιοκρατική και ισότιμη για όλους ταξινόμηση των κλεισμένων ραντεβού

v  η πλήρης και άμεση ενημέρωση των χρηστών είτε μέσω e-mail είτε μέσω SMS

v  η απόκτηση τεχνογνωσίας εφαρμογών web για το Τμήμα Πληροφορικής ως παρακαταθήκη για 
ανάπτυξη και άλλων εφαρμογών.

Η ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ δεσμεύεται να συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα για κα-
λύτερες και διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες υγείας σε σας και τις οικογένειές σας, με σχέδιο, με 
ρηξικέλευθες προοδευτικές προτάσεις και με αλλαγές όπου χρειασθεί, πάντα προσηλωμένη στον 
στόχο της βιωσιμότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης του Ταμείου μας.

Στόχος και Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Ταμείο με γερές, στέρεες βάσεις στο μέλλον που 
δεν θα είναι «ευαίσθητο» σε εξωγενείς παράγοντες.

Ένα ΤΥΠΕΤ που θα βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, θα προστατεύει τους ασφα-
λισμένους και θα προνοεί ώστε να μη θιγεί ο Σωματειακός - Αυτοδιαχειριζόμενος χαρακτήρας του 
Ταμείου μας.

Μέσα από την ενίσχυση των εσόδων το ΤΥΠΕΤ να γίνει μεγαλύτερος και αποτελεσματικότερος φορέ-
ας Υγείας, στο επίπεδο των παροχών και των υπηρεσιών, με απολύτως εξασφαλισμένη τη βιωσιμότη-
τά του ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
με την ίδια δύναμη  

να οδηγούμε το ΤΥΠΕΤ  
με ασφαλή τρόπο στο μέλλον

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
με την ίδια δύναμη  

να οδηγούμε το ΤΥΠΕΤ  
με ασφαλή τρόπο στο μέλλον

Προχωράμε μπροστά
Γιατί η υγεία αποτελεί 

την πρώτη μας προτεραιότητα

Προχωράμε μπροστά
Γιατί η υγεία αποτελεί 

την πρώτη μας προτεραιότητα


