Αθήνα 30/11/2021

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΛΗΣΑΝ!
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΕ 12 ΣΤΙΣ 24 ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ 45% ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η «ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
ΝΙΚΗ με θριαμβευτικές διαστάσεις κατέγραψε η ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ
στις εκλογές του ΤΥΠΕΤ.
Οι εργαζόμενοι μίλησαν και απέδειξαν με την ψήφο τους ότι ξέρουν να εκτιμούν και να
στηρίζουν εκείνους που τιμούν την εμπιστοσύνη τους με το έργο τους, την προσφορά τους
και τις καθημερινές πράξεις τους, φροντίζοντας με αφοσίωση και με όλες τους τις δυνάμεις
το πολύτιμο αγαθό της Υγείας.
Οι εργαζόμενοι μίλησαν και απέδειξαν με την ψήφο τους ότι ξέρουν να εκτιμούν και να
στηρίζουν εκείνους που έχουν σχέδιο για να οδηγήσουν το ΤΥΠΕΤ στο μέλλον, κόντρα στις
αδιέξοδες επιλογές της καταστροφολογίας, του μηδενισμού και των πεσιμιστικών
διαπιστώσεων.
Η ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ και οι υποψήφιοί της συγκέντρωσαν συνολικό
πανελλαδικό ποσοστό 45% στις εκλογές του ΤΥΠΕΤ. Κερδίσαμε 12 στις 24 έδρες του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας απέναντί μας για πρώτη φορά έξι (!) παρατάξεις όλες οργανωμένες και με εκλογικό μηχανισμό- που διεκδίκησαν την ψήφο των συναδέλφων.
Για το ΔΣ της Αθήνας, η παράταξή μας κέρδισε με ποσοστό 35,2% λαμβάνοντας τις 6 από
τις 17 έδρες, με 20 μονάδες διαφορά από τη δεύτερη παράταξη.
Για το ΔΣ της Περιφέρειας τα ποσοστά που κατέγραψαν οι υποψήφιοι που στήριξε η
παράταξή μας κερδίζοντας 6 από τις 7 έδρες έχουν ως εξής:

Διαμέρισμα Β’: Χατζηθεοδώρου Κυριάκος 71% (εκλέγεται)
Διαμέρισμα Γ’: Γκοντονίδης Στέφανος 72% (εκλέγεται)
Διαμέρισμα Δ’: Βάρελης Κώστας 46% (εκλέγεται)
Διαμέρισμα Ε’: Μαρμίδης Βασίλειος 32,5% (εκλέγεται)
Διαμέρισμα ΣΤ’: Τσατσάς Ιωάννης 72% (εκλέγεται)
Διαμέρισμα Ζ’: Αποστολάκης Ιωάννης 48,2% (εκλέγεται)
Διαμέρισμα Η’: Καζαλτζής Δημήτρης 30,6% (δεν εκλέγεται για μόλις 28 ψήφους)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όσοι το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν με πρωτοφανή στη συνδικαλιστική ιστορία
του χώρου μας ψέματα, χυδαιότητα, συκοφαντία και λάσπη να θίξουν την παράταξή μας και
το έργο της, σπιλώνοντας τα πρόσωπα, τους θεσμούς και τη δράση των στελεχών μας,
πήραν την απάντηση που τους αξίζει από τους εργαζόμενους.
Ήταν μια αποστομωτική και καθηλωτική απάντηση που τους κατατάσσει στο συνδικαλιστικό
περιθώριο, στη θέση μιας μικρής μειοψηφίας.
Οι συνάδελφοι απάντησαν κατηγορηματικά πως δεν επιθυμούν το Ταμείο Υγείας μας να
αποτελεί το πεδίο μιας τέτοιας ανήθικης και χαμηλού επιπέδου αντιπαράθεσης. Όσοι το
επιλέγουν αυτό, ας αντιληφθούν πως τόσο περισσότερο θα συσπειρώνουν τους
εργαζόμενους γύρω από την ΔΗΣΥΕ για να ορθώνουμε ισχυρό τείχος προστασίας γύρω από
τον πολύτιμο θεσμό του ΤΥΠΕΤ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΤΥΠΕΤ με τη θριαμβευτική νίκη της παράταξής μας
δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιλογές των εργαζόμενων υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και
τις συνδικαλιστικές τους προτιμήσεις γιατί αναγνωρίζουν ότι η παράταξή μας, το ήθος
και η κουλτούρα των στελεχών μας, μπορούν να ενώνουν, να συνθέτουν, να
δημιουργούν, να λειτουργούν με συναδελφική αλληλεγγύη.
Οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι η ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ με πνεύμα ενότητας και
αλληλεγγύης, χωρίς διαχωρισμούς και μικροπαραταξιακές αγκυλώσεις ήταν, είναι και
θα παραμείνει μια αγκαλιά φροντίδας της Υγείας για όλους.
Γι’ αυτό θεωρούμε ότι αυτή η Νίκη της παράταξής μας ανήκει σε όλες τις εργαζόμενες
και σε όλους τους εργαζόμενους! Είναι Νίκη του ΤΥΠΕΤ!

Αυτή η Νίκη έχει στον πυρήνα της την ευαισθησία και το πραγματικό ενδιαφέρον της
παράταξής μας από την κορυφή της ηγεσίας της, μέχρι και όλων των στελεχών της, για τους
συναδέλφους μας και τα μέλη των οικογενειών τους.
Γιατί η ευαισθησία και το πραγματικό ενδιαφέρον για την Υγεία όλων των συναδέλφων μας
χωρίς διακρίσεις, φαίνεται καθημερινά στις πράξεις και όχι στα λόγια και αυτό οι συνάδελφοι
το αναγνώρισαν και πάλι.
Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με αφοσίωση τις ανάγκες
φροντίδας Υγείας όλων των ασφαλισμένων μας, αυτών στους οποίους ανήκει και θα
ανήκει το ΤΥΠΕΤ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι εκλογές του ΤΥΠΕΤ ολοκληρώθηκαν και το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ξανά
στο τιμόνι της ηγεσίας του με ανανεωμένη και ξεκάθαρη εντολή τη ΔΗΣΥΕ – ΥΓΕΙΑΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟ, συνεχίζει σταθερά, αποφασιστικά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά το
έργο για Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη και Προοπτική του Ταμείου μας.
Η επόμενη μέρα του Ταμείου μας έχει ήδη αρχίσει.
Έχουμε τη δυναμική και την αισιοδοξία που μας δίνει η μεγάλη μας Νίκη!
Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα κάνουμε ξανά πράξη το πρόγραμμά μας, με όραμα δεκαετίας
για το ΤΥΠΕΤ, γιατί πιστεύουμε στο μέλλον της Υγείας που χτίζουμε για όλους τους
συναδέλφους μας.
Αναλάβαμε την ευθύνη. Θα ανταποκριθούμε!

 Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας
 Γιατί είναι δεδομένη η αποφασιστικότητα και η διεκδικητική μας διάθεση
 Γιατί έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση να οδηγήσουμε το
ΤΥΠΕΤ στο μέλλον, να δημιουργήσουμε το ΤΥΠΕΤ του μέλλοντος όλων μας!

