
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΥΠΕΤ: 

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

ΜΕ 52% ΣΤΗ ΔΗΣΥΕ 

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΥΨΩΣΑΝ ΙΣΧΥΡΟ ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΕΤ! 

 

Δημοκρατικό μήνυμα αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση του ΤΥΠΕΤ αλλά και στήριξης στο έργο 

της παράταξής μας έστειλε χθες η Γενική Συνέλευση του Ταμείου Υγείας μας, σε όλα τα μέλη μας, σε 

όλη την Ελλάδα. 

Σε μια μαζική Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν και ψήφισαν περισσότεροι συνάδελφοι από 

κάθε άλλη φορά, κυριάρχησε ο παλμός εκείνων που βλέπουν το ΤΥΠΕΤ ως ομπρέλα προστασίας της 

υγείας όλων, χωρίς σκοπιμότητες. 

Μετά από έναν πολύ γόνιμο διάλογο που διεξήχθη εντός της αίθουσας για το παρόν και τις 

προοπτικές του ΤΥΠΕΤ, οι συνάδελφοι ενέκριναν με μεγάλες πλειοψηφίες τον πλούσιο Διοικητικό και 

Οικονομικό Απολογισμό της τρέχουσας θητείας που παρουσίασε εμπεριστατωμένα η Διοίκηση του 

ΤΥΠΕΤ. 

Σε ό,τι αφορά στην εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής που θα επιμεληθεί τη διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών του ΤΥΠΕΤ για την εκλογή της νέας Διοίκησης για την επόμενη τριετία, οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν από 22 έως 26 Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δίνει την απόλυτη 

πλειοψηφία στην ΔΗΣΥΕ με ποσοστό 52% και 3 στις 5 έδρες. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το μήνυμα των συναδέλφων ήταν ηχηρό. Αποτελεί δικαίωση της «Υγείας-Φροντίδας-Προόδου» που 

είχε το τιμόνι του Ταμείου Υγείας μας στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Αποτελεί απάντηση σε 

όσους δε σέβονται το Ταμείο μας και θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, αποτελεί τη 

δική μας δέσμευση ευθύνης για το μέλλον της υγείας των συναδέλφων μας. 

Στη Γενική Συνέλευση, όμως, αποδείχθηκε και κάτι ακόμη: οι κραυγές αποδείχθηκαν ψίθυροι, οι 

λεονταρισμοί μετατράπηκαν σε αφωνία. 



Οι παρουσίες των ηγεσιών των συλλόγων-παρατάξεων ΣΥΤΑΤΕ-ΣΕΠΕΤΕ-«Μπροστά» υπήρξαν 

θλιβερές: κρύφτηκαν πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από απειλητικά εξώδικα και ανούσιες 

ανακοινώσεις, αλλά στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ -ενώ ήταν παρόντες- δε βρήκαν το θάρρος να 

τοποθετηθούν, να ζητήσουν και να λάβουν τον λόγο. 

Ήρθαν, μπήκαν, πήραν τις μεζούρες, βγήκαν, έστειλαν τους λίγους υποστηρικτές τους να 

συνωστίζονται έξω από την αίθουσα για να τραβάνε βίντεο και να δημοσιεύουν φωτογραφίες… Αλλά 

δεν μίλησαν, δεν ψέλλισαν τίποτα. Έτσι στηρίζουν το ΤΥΠΕΤ; Ποιος θα τους εμπιστευθεί για τον πιο 

σοβαρό από τους συλλογικούς μας θεσμούς; 

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας γνωρίζουν και τα πρόσωπα και τη συνδικαλιστική τους 

διαδρομή, έχουν επίγνωση της στάσης τους και -με το κριτήριο που διαθέτουν- τούς έχουν κατατάξει 

ανάλογα, όπως άλλωστε φάνηκε και στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση. 

Οι μάσκες έπεσαν: 

Η «ανανέωση» που ευαγγελίζεται ο «χθεσινός» κ. Πούπκος τέλειωσε χθες πριν την ώρα της 

συμμαχώντας σε κοινό ψηφοδέλτιο με τα πιο παλιά υλικά του συνδικαλισμού στην Εθνική Τράπεζα, 

τις ηγεσίες του ΣΥΤΑΤΕ και του ΣΕΠΕΤΕ. 

Πώς είναι δυνατόν ο κ. Πούπκος να διεκδικεί την ψήφο των συναδέλφων μελών του ΣΥΕΤΕ και την 

ίδια στιγμή να συμμαχεί απροκάλυπτα με τους πιο σκληρούς πολέμιους του ΣΥΕΤΕ και του ΤΥΠΕΤ; 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η ΔΗΣΥΕ έχει ιστορία προσφοράς, θεσμικών κατακτήσεων, θετικού έργου και ελπιδοφόρας 

προοπτικής. 

Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το δικό μας μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, 

σε όλα τα μέλη του ΤΥΠΕΤ είναι να αγωνιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να διαφυλάξουμε το Ταμείο Υγείας μας 

ως διαχρονικό φάρο ασφάλειας και προστασίας της υγείας όλων μας. 

Εμείς, η ΔΗΣΥΕ μαζί με τους εργαζόμενους, θα οδηγήσουμε το ΤΥΠΕΤ στο μέλλον όπως μάθαμε να 

κάνουμε χρόνια τώρα, όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, με όραμα και 

σχέδιο. 

 

Ισχυρή ΔΗΣΥΕ σημαίνει ισχυρό ΤΥΠΕΤ 

Πυξίδα Ασφάλειας, Προστασίας και Προοπτικής 


