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Το ΤΥΠ
το κορυφαίο
Γιατί η Υ
Είναι

Τα τρία τελευταία χρόνια που η παράταξή μας «ΥΓΕΙΑ
πάλι στο τιμόνι του ΤΥΠΕΤ συνέπεσαν με πολύ δύσκολ
και τη χώρα.

Οδηγούμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο ΜΕΛΛΟΝ.
Δημιουργούμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. του μέλλοντός μας!

Εκλογές Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

22-26 Νοεμβρίου 2021

Στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πραγματώνεται το όραμα
για την κοινωνία που θέλουμε.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. εκφράζει και υλοποιεί το όραμα.
Από τη δημιουργία του έως και σήμερα, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποτελεί ένα Ταμείο Υγείας πρότυπο σε εθνικό, και όχι
μόνο, επίπεδο. Γι’ αυτό και στέκεται στην κορυφή των συλλογικών θεσμών γύρω από τους οποίους οι
εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα έχουμε δομήσει τις ζωές μας και αυτές των οικογενειών μας.
Στην πρωτοπορία του προοδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα -με τη
ΔΗ.ΣΥ.Ε. οδηγό- οραματίστηκαν, διεκδίκησαν και υλοποίησαν κάτι περισσότερο από έναν ασφαλιστικό φορέα
που θα αποζημιώνει απλώς τις δαπάνες υγείας τους. Δημιούργησαν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Καινοτόμησαν δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο πολύπλευρης δράσης που συνδυάζει τη δημοκρατική λειτουργία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με τη σύνθετη τεχνοκρατική διαχείριση που απαιτεί ένας
σύγχρονος Οργανισμός Υγείας. Έτσι, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καταφέρνει να αναβαθμίζει και να επεκτείνει συνεχώς τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του, γεγονός το οποίο το κατατάσσει ανάμεσα στα πλέον
σύγχρονα και πρωτοπόρα ευρωπαϊκά ταμεία υγείας.
Κύριοι και ουσιαστικοί πυλώνες της επιτυχίας αυτής είναι τόσο ο αυτοδιαχειριζόμενος και αυτοδιοικούμενος
χαρακτήρας του Οργανισμού, όσο και η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλεται από τα ασφαλισμένα μέλη
του.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αποτελεί ιδεολογικό δημιούργημα της δικής μας παράταξης. Το
στηρίξαμε, το στηρίζουμε και θα το στηρίζουμε, απέναντι σε όσους προωθούν ιδιωτικά ασφαλιστήρια αλλά και
απέναντι σε όσους ισοπεδωτικά θέλουν μας εντάξουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Είμαστε εμείς, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. και η «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος», που εργαζόμαστε εδώ και δεκαετίες απρόσκοπτα
για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του και για την περαιτέρω ανάπτυξή και προοπτική του στο μέλλον.
Και έχουμε πετύχει στις παροχές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ως ασφαλιστικού φορέα υγείας, εκτός της ιατροφαρμακευτικής ασφαλιστικής κάλυψης, να συμπεριλαμβάνονται:
▶▶ Η
 Γενική Κλινική «Υγείας Μέλαθρον», ένα σύγχρονο και αξιόπιστο θεραπευτήριο δυναμικότητας 97
κλινών που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας υψηλού επιπέδου στο
κέντρο της χώρας, στελεχωμένο με έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και εξοπλισμένο με
σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Διαθέτει σύγχρονα χειρουργεία και ΜΕΘ μετά την ανακαίνιση του
2019.
▶▶ Α
 νακαινισμένος Ξενώνας Βραχύβιας Φιλοξενίας συνοδών νοσηλευόμενων μελών, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Περιφέρειας που έρχονται στο «Υγείας Μέλαθρον».
▶▶ Σ
 ύγχρονο Μικροβιολογικό - Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Από τον Μάιο του 2020 διατίθεται και
ειδικός αναλυτής μοριακού ελέγχου έναντι του Covid-19. Μέσω αυτού, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πρωτοπόρα κράτησε
ασφαλείς τους εργασιακούς χώρους και τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας στη δύσκολη συγκυρία
της πανδημίας με διαρκείς προληπτικούς ελέγχους έναντι του κορωνοϊού.
▶▶ Σύγχρονο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
▶▶ Πολυιατρεία και Πολυοδοντιατρεία τα οποία λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
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▶▶ Φυσικοθεραπευτήριο.
▶▶ Συνεργασίες με ιδιωτικές κλινικές και ιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα.
▶▶ Συνεργασίες με διαγνωστικά κέντρα και φυσικοθεραπευτήρια σε όλη την Ελλάδα.
▶▶ Π
 ρότυπες κατασκηνώσεις στον Διόνυσο Αττικής και τη Σάνη Χαλκιδικής, όπου φιλοξενούνται και προγράμματα οικογενειακών διακοπών.
▶▶ Φ
 ροντίδα για τη βρεφονηπιακή μέριμνα (συμβάσεις με ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία πανελλαδικά).
▶▶ Π
 αροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας (συμβουλευτική ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων, αξιολογήσεις παιδιών/εφήβων για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και προγράμματα ειδικής αγωγής).
▶▶ Προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια νοσοκομεία.
▶▶ Ειδική φροντίδα και προγράμματα για παιδιά ΑμεΑ και ασφαλισμένους που χρήζουν βοήθειας.
Στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που εμείς δημιουργήσαμε, ικανοί, έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες της ιατρικής κοινότητας αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το μεγαλύτερο εύρος των παθήσεων. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών
προς τους ασφαλισμένους του έχει καταστήσει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σημείο αναφοράς για τη φροντίδα υγείας στην
επιστημονική κοινότητα της χώρας.
Για εμάς στη ΔΗ.ΣΥ.Ε., ο στόχος της βιωσιμότητας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι αλληλένδετος με τον στόχο της
διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του προς τους συναδέλφους μας
ασφαλισμένους. Αυτό, άλλωστε, είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα της ύπαρξης ενός δικού μας αυτοδιαχειριζόμενου φορέα Υγείας: η δυνατότητα της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωσή του από εμάς τους ίδιους.
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Με τις δικές μας προσπάθειες, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις των καιρών, έχει ενταχθεί
στην ψηφιακή εποχή και εκσυγχρονίζει τις πληροφοριακές δομές του. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών αιχμής επιτυγχάνει την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ψηφιακή
σύνδεση των μελών με τον φορέα Υγείας τους.
Η «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος» θέτει ως στόχο προτεραιότητας τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει στη λειτουργία του Οργανισμού νέες εφαρμογές:
▶▶ Η
 λεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού ιατρικών - οδοντιατρικών ραντεβού και διαγνωστικών εξετάσεων.
▶▶ Ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων μικροβιολογικών εξετάσεων.
▶▶ Ψηφιοποίηση εγγράφων και αρχείου Μητρώου.
▶▶ Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα.
▶▶ Η
 λεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων μέσω της ΗΔΙΚΑ, άυλη και εξ αποστάσεως συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενούς.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έχει δομηθεί πάνω στις αρχές και στις αξίες της δικής μας παράταξης. Η διαχρονική πορεία του
αναδεικνύει και αποδεικνύει ότι, πέραν των παροχών υγείας προς τα μέλη του, λειτουργεί πρωτοποριακά και
καινοτόμα με εφαλτήριο την κοινωνική ευαισθησία, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Τοποθετεί τον
άνθρωπο στο επίκεντρο, λειτουργεί με τις αρχές της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και ως τέτοιο
έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων μας εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.
Με τη δράση, το όραμα και την αφοσίωση των στελεχών της δικής μας παράταξης, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ξεπερνά τα
σύνορα της χώρας, λειτουργώντας ως ένα δημιουργικό κύτταρο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο:
είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (ΟΑΤΥΕ) και της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ).
Η πολυετής οικονομική κρίση, η στασιμότητα των μισθών, οι μειώσεις των συντάξεων και οι πολιτικές μείωσης προσωπικού που εφαρμόζονται εντατικά από τις τράπεζες στερούν σημαντικά έσοδα από εισφορές στο
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και, σε συνδυασμό με την αντικειμενική αύξηση του κόστους της ιατρικής φροντίδας και της φαρμακευτικής δαπάνης, δυσχεραίνουν την οικονομική κατάσταση του Ταμείου Υγείας μας. Παρ’ όλα αυτά, η σωστή και χρηστή διαχείριση, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια εξορθολογισμού δαπανών, η προσπάθεια
εξεύρεσης νέων πόρων και η διεκδίκηση στήριξης από την Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζουν ως και σήμερα τη
βιωσιμότητα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και των παροχών του όπως τις γνωρίζουμε, αλλά συνθέτουν και το στοίχημα που
πρέπει να κερδηθεί για το μέλλον. Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της πρόκλησης.
Άλλωστε, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. είναι που -έχοντας το τιμόνι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που είναι ο βασικός ιδρυτικός σύλλογος του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.- διαχρονικά ενδιαφέρεται, στηρίζει και αγωνίζεται για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου Υγείας μας, διεκδικώντας και πετυχαίνοντας τη στήριξή του από την Εθνική Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι
Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, από το 2012 έως και σήμερα, μεταξύ του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της
Εθνικής Τράπεζας, περιλαμβάνουν στους όρους τους την οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η οποία σήμερα
ανέρχεται στο ποσό των € 2.350.000 σε ετήσια βάση. Επιτυχία της ΔΗ.ΣΥ.Ε. υπήρξε και η πρόσφατη επίτευξη
συμφωνίας-χορηγίας ύψους επιπλέον € 11.500.000 από την Εθνική Τράπεζα για τη στήριξη δράσεων του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην τριετία 2021-2023.
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Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας
στην ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟ
αποτελεί Δέσμευση Ευθύνης και Δύναμη Προοπτικής
για το μέλλον της Υγείας των εργαζόμενων στην Ε.Τ.Ε.
Εδώ και δεκαετίες η παράταξή μας έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ανάπτυξη του Ταμείου Υγείας μας.
Η «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος» μετεξέλιξε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από ένα απλό γραφείο συναλλαγών και αποζημιώσεων
ιατρικών δαπανών που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε έναν κολοσσό ποιοτικής φροντίδας της
υγείας των εργαζόμενων και των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας αλλά και των οικογενειών τους, σε
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.
Αυτή η μακρά ιστορία έμπρακτων αποτελεσμάτων προς όφελος του πιο πολύτιμου συλλογικού θεσμού των
εργαζόμενων της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί εχέγγυο για μια νέα δημιουργική αναπτυξιακή πορεία.
Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να οδηγήσουμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο
μέλλον!
Το σχέδιο της παράταξής μας δεν είναι απλώς φιλόδοξο ή αισιόδοξο, αλλά αποτελεί μια ολοκληρωμένη
πρόταση βιωσιμότητας και ανάπτυξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα,
τεκμηριώνεται από τη βαθειά γνώση των ζητημάτων του Ταμείου και τοποθετεί στην κορυφή των στόχων
μας τη βελτίωση της φροντίδας της Υγείας των συναδέλφων μας.
Γι’ αυτό και η σκέψη μας δεν περιορίζεται στη διαχείριση της υπάρχουσας καθημερινότητας, ούτε αρκείται στον
ρόλο μιας ικανοποιητικής αντιμετώπισης των αναγκών στο πλαίσιο των ίδιων γνωστών συνθηκών.
Είμαστε αποφασισμένοι συνειδητά και οραματικά να εφαρμόσουμε ένα Στρατηγικό Σχέδιο υπερβατικών
δράσεων που βάζει την Υγεία των συναδέλφων μας πάνω από τα καθιερωμένα και δημιουργεί νέα δυναμική
στο Ταμείο Υγείας μας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες υγείας και να έχει
μέλλον και προοπτική.
Είμαστε αποφασισμένοι να μην ακολουθήσουμε μοιρολατρικά ως ουραγοί μια φθίνουσα πορεία όπως αυτή
επιβάλλεται από τα νέα αριθμητικά δεδομένα της εργασίας στο τραπεζικό τοπίο, αλλά να διαμορφώσουμε
με καθοριστικές παρεμβάσεις την εξέλιξη στο παρόν ώστε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να πατάει γερά και στέρεα στα δικά
του πόδια στο μέλλον.
Έτσι, εφαρμόζουμε και υλοποιούμε το δικό μας Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που έχει
στον πυρήνα του τα στοιχεία του εκσυγχρονισμού, της ανανέωσης, της υπέρβασης, της αναβάθμισης και της
διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα: Από τις εγκαταστάσεις, την οργάνωση και
τη στελέχωση, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τις νοσηλείες στην κλινική Υγείας Μέλαθρον, την πρόνοια, την
πρόληψη, τις νέες καινοτόμες δράσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το Στρατηγικό Σχέδιο δεν απαιτούσε μόνο το δικό μας όραμα
για το μέλλον, αλλά και αυξημένη υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία λόγων και δράσεων καθώς και
ενότητα όλων των δυνάμεων στη Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ζητήσαμε λοιπόν από όλους να βάλουν την Υγεία
των συναδέλφων μας πάνω από μικρότητες και άγονες μικροπαραταξιακές αντιπαραθέσεις και να σταθούν
στην ουσία που ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους μας: να οικοδομήσουμε όλοι μαζί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που
φροντίζει την Υγεία στο παρόν και στο μέλλον.
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Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν όλοι, αν και στη διάρκεια αυτής της θητείας δόθηκε σε όλους ανεξαιρέτως η
δυνατότητα να είναι ενεργά συμμέτοχοι σε αυτή την πορεία.
Προσκολλημένοι στις αγκυλώσεις των προσωπικών τους σκοπιμοτήτων, κάποιοι εμμένουν στη μικρόψυχη
πολιτική της καταστροφολογίας, της λάσπης και μιας διαρκούς αντιπαράθεσης χωρίς προτάσεις. Επιδιώκουν
ανεύθυνα να μετατρέψουν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε πεδίο συνδικαλιστικού ανταγωνισμού, γιατί το μόνο για το οποίο
πραγματικά ενδιαφέρονται είναι να έχουν καρέκλες εξουσίας και τίποτα περισσότερο.
Περιορίζονται όμως μόνο στα εύκολα λόγια. Κρύβονται στα δύσκολα, φυγομαχούν, η ανάληψη της ευθύνης
τούς είναι άγνωστη έννοια.
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν, κρίνουν και αποφασίζουν.
Η «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος» έμεινε και θα μείνει σταθερή, προσηλωμένη και αταλάντευτη στο Στρατηγικό
της Σχέδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., ξεπερνώντας το πρωτοφανές κλίμα πόλωσης
και υπονόμευσης που επιχειρούν να στήσουν όσοι έχουν επιλέξει να προσφέρουν κακές υπηρεσίες στους
εργαζόμενους και στο Ταμείο Υγείας μας.
Εμείς, άλλωστε, έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και στα αποτελέσματα που φέρνουμε:
Με τη ΔΗ.ΣΥ.Ε. στο τιμόνι του, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανταποκρίθηκε όχι απλά με επάρκεια, αλλά πρωτοποριακά, έγκαιρα
και αποτελεσματικά στη λαίλαπα της πανδημίας του Covid-19, προστάτευσε τους ασφαλισμένους και τις
οικογένειές τους σε δύσκολες συνθήκες και έφερε σε πέρας ένα προωθητικό και υπερβατικό σχέδιο δράσης,
κερδίζοντας την αναγνώριση των συναδέλφων μας.
Αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε: τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας που αγωνιούν και
αναγνωρίζουν την αξία ύπαρξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τη μεγάλη πλειοψηφία εκείνων που γνωρίζουν πως η Υγεία
είναι πάνω από όλους και από όλα.
Είμαστε ταγμένοι στο σπουδαίο καθήκον να ανταποκριθούμε στην προσδοκία των συναδέλφων μας για τη
φροντίδα των αναγκών της Υγείας τους.
Η διαχρονική εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας με την οποία μας περιβάλλουν, αποτελεί για εμάς δέσμευση
ευθύνης αλλά και δύναμη προοπτικής για το μέλλον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μπορεί να έχει και θα έχει λαμπρό μέλλον.
Η νίκη της παράταξής μας «ΔΗ.ΣΥ.Ε. – Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος» στις προσεχείς εκλογές που θα διεξαχθούν
από τις 22 έως τις 26 Νοεμβρίου θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας δημιουργικής πορείας που θα
έχει ξανά στο επίκεντρο της ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, τον συνάδελφο, την οικογένειά του και τις
ανάγκες τους και θα οδηγήσει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο μέλλον.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη:
Οδηγούμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο μέλλον!
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Το Έργο μας στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
απόδειξη συνέχειας για το μέλλον
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αναγνωρίζεται ως ένας πρότυπος φορέας υγείας, επιτυχημένο παράδειγμα αναφοράς για την
αυτοδιαχείριση και τους συλλογικούς θεσμούς που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι.
Η καίρια συμβολή της παράταξής μας στην ανάπτυξή του τοποθετεί τη ΔΗ.ΣΥ.Ε. στην πρωτοπορία του προοδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας. Πρόοδος, όμως, είναι να αγωνίζεσαι διαρκώς για το
καλύτερο.
Γι’ αυτό και στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι συντονισμένες και οργανωμένες προσπάθειες της «Υγείας-Φροντίδας-Προόδου»
για εξασφάλιση της βιωσιμότητας και για διαρκείς βελτιώσεις στις υπηρεσίες του δε σταματούν ποτέ. Αυτή
είναι άλλωστε και η αξία ενός δικού μας Ταμείου Υγείας: ότι μπορούμε και θέλουμε συνεχώς να προσπαθούμε
να το βελτιώνουμε!
Είναι ακριβώς αυτή η βαθειά πίστη μας στον θεσμό της αυτοδιαχείρισης και στην αξία του που σφραγίζει τη
δημιουργική μας διάθεση για προσφορά και φέρνει ως αποτέλεσμα έναν πλούσιο απολογισμό έργου της προηγούμενης περιόδου.
Ας μην ξεχνάμε ότι η περίοδος αυτή ήταν η πιο ταραγμένη και ανασφαλής των τελευταίων δεκαετιών που
σημάδεψε πανελλαδικά και παγκόσμια τον τομέα της υγείας εξαιτίας του covid-19 και της πανδημίας.
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως η πανδημία ήρθε να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι ασφαλιστικοί
οργανισμοί υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο βάλλονται ανεξέλεγκτα και απειλούνται από τις μόνιμα αυξανόμενες
ανελαστικές δαπάνες (π.χ. αύξηση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω των πολύ ακριβών καινοτόμων σκευασμάτων).
Κι όμως, σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. απέδειξε ότι διαθέτει δυνάμεις, ετοιμότητα και
αντοχές για να ανταπεξέλθει με επάρκεια και να τολμήσει να συγκριθεί και να διεκδικήσει ως αυτοδιαχειριζόμενος φορέας υγείας μια θέση στην πρωτοπορία των ασφαλιστικών φορέων υγείας -δημόσιων και ιδιωτικών- στη χώρα μας.
Ο απολογισμός της τρέχουσας θητείας κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τον Οκτώβριο του
2021 σε ένα λεπτομερές τεύχος 82 σελίδων που βρίσκεται στη διάθεση των ασφαλισμένων μας στον ανανεωμένο ιστότοπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και εγκρίθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Συνοψίζουμε
παρακάτω λίγα σημεία αυτής της πολύπλευρης δράσης.
Ξεκινήσαμε με αποφασιστικότητα, τόλμη, αλλά και διεκδικητική διάθεση, να οδηγήσουμε το Ταμείο μας στη
νέα εποχή και καταφέραμε με σκληρή δουλειά, καινοτόμες πρωτοβουλίες και ρήξεις όπου χρειάστηκε να αλλάξουμε τη μορφή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
▶▶ Α
 λλάξαμε κυριολεκτικά την εικόνα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αναβαθμίζοντας χώρους εξυπηρέτησης και υποδομές. Δημιουργήσαμε νέες σύγχρονες και λειτουργικές κτηριακές εγκαταστάσεις στο Υγείας Μέλαθρον και
στις άλλες δομές υγείας, με ανακαινίσεις και νέες διαμορφώσεις χώρων. Νέα χειρουργεία, ανακαινισμένοι
νοσηλευτικοί όροφοι και σύγχρονη όψη στους ιδιόκτητους χώρους του Ταμείου μας που βρίσκονται επί της
οδού Σοφοκλέους 15. Για τους ασφαλισμένους της περιφέρειας και τις οικογένειές τους διαμορφώσαμε
σύγχρονους ξενώνες βραχύβιας φιλοξενίας απέναντι από την Κλινική μας.

7

▶▶ Οργανώσαμε τη λειτουργία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε νέες βάσεις σε όλους τους τομείς δράσης του.
▶▶ Β
 ελτιώσαμε συνολικά την περίθαλψη των ασφαλισμένων αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
▶▶ Π
 ροχωρήσαμε πολλά βήματα μπροστά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών προς όφελος της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας. Από τον Νοέμβριο του 2020 εφαρμόσαμε
τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία όλων των δομών μας, καθώς και την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων αιματολογικών εξετάσεων στους ασφαλισμένους μας.
▶▶ Μ
 ε στόχο τη βελτίωση της θεραπευτικής αγωγής των ασφαλισμένων, μέσα από στοχευμένη συνταγογράφηση, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες, εφαρμόζουμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Παράλληλα, επεκτείνουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ -έχοντας στο μυαλό μας την άμεση
και έγκαιρη εξυπηρέτηση των μελών μας- ενεργοποιήσαμε πρωτοπόρα την εξ αποστάσεως και την άυλη
συνταγογράφηση φαρμάκων.
▶▶ Μ
 ε στόχο τη δικαιότερη κατανομή των πόρων του Ταμείου αναφορικά με τη φαρμακευτική περίθαλψη προωθήσαμε το ελληνικό γενόσημο φάρμακο ίδιας θεραπευτικής αποτελεσματικότητας με τα
φάρμακα πατέντας αλλά χαμηλότερου κόστους. Το όφελος των ενεργειών της φαρμακευτικής πολιτικής
που εφαρμόζουμε υπολογίζεται να ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χρήματα που εξοικονομούνται από τα υπερκέρδη των φαρμακευτικών βιομηχανιών. Έτσι, σέβεται κάποιος τις εισφορές των
ασφαλισμένων του.
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▶▶ Α
 υξήσαμε τις κλίνες νοσηλείας στην κλινική του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αυξήσαμε τις χειρουργικές μας αίθουσες
και δημιουργήσαμε μία νέα σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με περισσότερες κλίνες. Ταυτόχρονα
αναβαθμίσαμε την ποιότητα των διαδικασιών και της λειτουργίας της Κλινικής μας με νέα πρωτόκολλα.
▶▶ Π
 ρομηθευτήκαμε νέα ιατρικά μηχανήματα, σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, εργαλεία και
μέσα που αναβαθμίζουν σημαντικά το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους μας.
▶▶ Α
 ναβαθμίσαμε τις ήδη πολύ σημαντικές κοινωνικές παροχές που προσφέρει η Κοινωνική Πρόνοια
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στους ασφαλισμένους και στις οικογένειές τους.
▶▶ Βελτιώσαμε τις εγκαταστάσεις των ιδιόκτητων κατασκηνώσεων μας με σημαντικές παρεμβάσεις.
▶▶ Ε
 νισχύσαμε ουσιαστικά και αξιοκρατικά το ανθρώπινο δυναμικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό κτλ.) στο πλαίσιο στοχευμένων και πραγματικών αναγκών.
▶▶ Ο
 λοκληρώσαμε με επιτυχία το 2021 το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με ολική κάλυψη του κόστους από την Εθνική Τράπεζα και ετήσιο όφελος για τον Οργανισμό
μας που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
▶▶ Ε
 ργαστήκαμε μεθοδικά και ταυτόχρονα αποφασιστικά και δημιουργικά ώστε να διαμορφώσουμε σχέσεις
εμπιστοσύνης με την Εθνική Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, η Εθνική Τράπεζα δεσμεύθηκε απέναντι στο
Ταμείο μας, όχι μόνο με τη χορηγία των 11,5 εκατομμυρίων για την τριετία 2021-2022-2023 που ήδη
υλοποιείται, αλλά και με τη διαχρονική στήριξη σε πολλαπλές δράσεις και συνεργασία όπου απαιτείται, για
τα επόμενα χρόνια.
Το έργο της παράταξής μας είναι έργο προστιθέμενης αξίας για το μέλλον της φροντίδας της υγείας των εργαζόμενων και των οικογενειών μας.
Και για τη νέα περίοδο που ξεκινά αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η ΔΗ.ΣΥ.Ε. βάζει τον πήχη ψηλά
και είμαστε αποφασισμένοι να περάσουμε δυναμικά και με αξιώσεις πάνω από αυτόν.
Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε το Στρατηγικό μας Σχέδιο και να οδηγήσουμε στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. των
μηδενικών ελλειμμάτων, στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που θα πατάει γερά και σταθερά στα πόδια του ανεξάρτητα από τις
διοικητικές επιλογές της Εθνικής Τράπεζας. Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε και να κατοχυρώσουμε τον υπ’ αριθμόν ένα διαχρονικό μας στόχο, που είναι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας φορέα. Είμαστε
αποφασισμένοι να πετύχουμε: να ανταποκριθούμε στη σημερινή επιτακτική ανάγκη της διασφάλισης μακράς
πνοής για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Στην κατεύθυνση αυτή, δηλώνουμε έτοιμοι με το δικό μας Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και καλούμε ταυτόχρονα για ουσιαστική στήριξη με πράξεις και την Εθνική Τράπεζα, η οποία οφείλει να σταθεί αρωγός του Ταμείου
Υγείας μας. Η διεκδίκηση αυτής της στήριξης για το Ταμείο Υγείας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για
τη ΔΗ.ΣΥ.Ε.
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Βιωσιμότητα – Ανάπτυξη – Προοπτική
Δημιουργούμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. του μέλλοντός μας!
Ναι! Τώρα έφτασε η ώρα να γυρίσουμε ξανά τον τροχό της ιστορίας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και να ξεκινήσουμε μια νέα
ακόμη πιο δυναμική πορεία με όραμα την προσεχή δεκαετία.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. και η ιστορική της έκφραση «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος» στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ζητούμε από τους
εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους για τη Διοίκηση του Ταμείου
Υγείας μας ώστε να συνεχίσουμε το μακρόπνοο Στρατηγικό Σχέδιο που ήδη έχουμε θέσει σε εφαρμογή και
μπορεί να εξασφαλίσει τη μακροημέρευση και τον εκσυγχρονισμό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Βασικός στρατηγικός μας στόχος είναι να εδραιώσουμε σε βάθος χρόνου τη σταθερότητα της αποτελεσματικής
λειτουργίας του ασφαλιστικού μας φορέα υγείας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, καθώς και ένα επίπεδο
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, διαρκώς βελτιούμενο.
Μοιραζόμαστε την ανησυχία, τους φόβους και την αγωνία των συναδέλφων και ασφαλισμένων μας για το
μέλλον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Γι’ αυτό και δεν αρκούμαστε σε μοιρολατρικές διαπιστώσεις, ούτε επιδιδόμαστε σε
καταστροφολογία και ανέξοδες καταγγελίες. Τίποτα από αυτά δε βοηθάει την προοπτική του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τίποτα
από αυτά δε βοηθάει έναν αυτοδιαχειριζόμενο φορέα υγείας την ευθύνη του οποίου έχουν και θέλουν να
διατηρήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Γι’ αυτό εμείς έχουμε κάνει συνειδητά την επιλογή μας: Εργαζόμαστε
με πάθος, μεθοδικά και με σχέδιο, και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να οδηγήσουμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο
μέλλον, αντιστρέφοντας τα όποια αρνητικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει η οικονομική κρίση στη χώρα
μας, οι διοικητικές επιλογές της Εθνικής Τράπεζας και η διαρκής αύξηση του κόστους φροντίδας της υγείας
σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που πρέπει να περιφρουρήσουμε όλοι μαζί ως κόρη οφθαλμού, δεν
αρκούν οι ασκήσεις βολονταρισμού, δεν αρκεί δηλαδή κανείς απλώς να θέλει. Το ζητούμενο είναι να μπορεί να
πράττει σωστά. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε, και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε, πάντα στην πλευρά
αυτών που ξέρουν, θέλουν και μπορούν να πράττουν σωστά.
Οι προφήτες της καταστροφής που χτίζουν τον αντιπολιτευτικό τους λόγο με τα πιο παλιά υλικά μιας
κακοπροαίρετης και ισοπεδωτικής κριτικής εναντίον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., υπονομεύοντας έτσι την υγεία των
συναδέλφων μας, θα πάρουν τις απαντήσεις που τους αξίζουν από τους συναδέλφους στην κάλπη. Οι ασεβείς
τους πόθοι δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν, γιατί οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν καλά ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προσφέρει
προστασία, και ασφάλεια σε όλους παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας.
Οι εκλογές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και η ανανέωση της εντολής στην «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδο» εγκαινιάζουν έναν νέο
κύκλο δράσεων και πρωτοβουλιών για να υπερβούμε τις δυσκολίες και για να πάμε το επίπεδο της φροντίδας
της Υγείας για όλους τους ασφαλισμένους ακόμα πιο ψηλά.
Ο βασικός στρατηγικός στόχος αυτής της νέας περιόδου περνάει μέσα από το τρίπτυχο Βιωσιμότητα –
Ανάπτυξη – Προοπτική. Το σχέδιο δράσης μας φιλοδοξεί να οδηγήσει στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. του μηδενικού
ελλείμματος, να βάλει τέλος στην ανησυχία και να εδραιώσει την πολυπόθητη σταθερότητα στο Ταμείο
Υγείας μας, διατηρώντας και βελτιώνοντας το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.
Και είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το μέλλον αυτό για το Ταμείο μας, καθώς έχουμε τη γνώση, έχουμε
την εμπειρία, έχουμε την υποδομή, έχουμε τα μέσα, και κυρίως έχουμε την αποφασιστικότητα να εργαστούμε
σκληρά για να πραγματοποιήσουμε τους μεγάλους μας στόχους.
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Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. θα διεκδικεί την οφειλόμενη στήριξη από την Εθνική Τράπεζα και η «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος»
θα υλοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που θα του
εξασφαλίσει βιωσιμότητα και προοπτική.

Ας εξειδικεύσουμε:

Βιωσιμότητα - Ανάπτυξη - Προοπτική
Η ανάγκη εξασφάλισης σταθερών οικονομικών πόρων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι το μεγάλο ζητούμενο στις
σημερινές δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλα τα συστήματα υγείας.
Οι λόγοι των δυσκολιών εξασφάλισης οικονομικών πόρων είναι πολλοί και σύνθετοι. Η Υγεία τα τελευταία
χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία πολύ ακριβή υπόθεση. Κι ενώ η φροντίδα της Υγείας όλων μας ακριβαίνει, τα
έσοδα του Ταμείου μας μειώνονται λόγω της μείωσης του εν ενεργεία προσωπικού και της περικοπής των
συντάξεων.
Όμως, το σχέδιο της παράταξής μας, περιλαμβάνει πρακτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες σύμφωνα
με τα στοιχεία αλλά και μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα στελέχη του Ταμείου μας, αποδίδουν ήδη
ουσιαστικά και αναμένεται να αποδώσουν περισσότερο στα προσεχή έτη. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι δράσεις
που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αφορούν:

Αίθουσα χειρουργείου
Κλινική Υγείας Μέλαθρον
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▶▶ Σ
 την ψηφιοποίηση και στη διασύνδεση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, στην αναβάθμιση
του λογισμικού συστήματος RIS/PACS του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καθώς και στην αναβάθμιση των δικτύων της
πληροφορικής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
▶▶ Στην

αναδιάρθρωση και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Ιατρικό – Νοσηλευτικό
– Διοικητικό). Ήδη έχουν επιτευχθεί σημαντικά οργανωτικά αποτελέσματα στη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μέσα από νέα οργανογράμματα και την περιγραφή των θέσεων εργασίας.
▶▶ Στη νέα φαρμακευτική πολιτική που εφαρμόζεται ήδη και αναμένονται περαιτέρω θετικά αποτελέσματα:
■

■

■

από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, σύμφωνα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων

από
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων με χρήση ICD10. Τα
ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα υποστηρίζονται και από την άυλη συνταγογράφηση και οι ασφαλισμένοι
του Οργανισμού θα έχουν πρόσβαση σε αυτά καθώς και στις ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων μέσω
του εθνικού Ιατρικού Φακέλου και της εφαρμογής MyHealth.
από τον έλεγχο του κόστους των φαρμάκων και της στοχευμένης συνταγογράφησης.

▶▶ Σ
 την ανανέωση και τη βελτίωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως: νέος αξονικός τομογράφος,
νέο μηχάνημα οστικής πυκνότητας, αναβάθμιση των λαπαροσκοπικών πύργων των χειρουργείων μας,
αντικατάσταση Καρδιολογικού υπερήχου με νέο, προμήθεια OCT και OCT αγγειακού τομογράφου για την
Κλινική μας και το εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο της Σοφοκλέους κλπ.
▶▶ Στη δημιουργία ψηφιακού ιατρικού φακέλου για τις δομές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
▶▶ Σ
 την περαιτέρω ψηφιοποίηση και απλοποίηση της λειτουργίας των Διοικητικών υπηρεσιών για τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
▶▶ Στη μεγαλύτερη διαφάνεια και στον ποιοτικό έλεγχο όλων των διαδικασιών.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως για την υλοποίηση των παραπάνω έχουμε ήδη εξασφαλίσει σημαντική
οικονομική υποστήριξη από την Εθνική Τράπεζα.
Ο κεντρικός στόχος, όμως, παραμένει. Οφείλουμε να αντλήσουμε έσοδα για το Ταμείο μας, εκμεταλλευόμενοι
το πλεόνασμα των πολύ ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας που διαθέτουμε.
Είναι η ώρα να προχωρήσουμε πλέον και στην πράξη, στην πολιτική της εξωστρέφειας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με
την παροχή υπηρεσιών υγείας σε τρίτους. Έχουμε προετοιμαστεί καλά γι’ αυτό το προηγούμενο διάστημα,
τακτοποιώντας χρονίζοντα ζητήματα και εκκρεμότητες (φορολογία, αδειοδοτήσεις από Πολεοδομία και
Νομαρχία, βεβαίωση καλής λειτουργίας, κατάρτιση ανταγωνιστικού τιμοκαταλόγου).
Μόνο έτσι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα παραμείνει δικό μας και θα μπορεί να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τα μέλη
του.
Στόχος μας είναι η βελτίωση των εσόδων του Ταμείου μας, με την ταυτόχρονη διατήρηση του ποιοτικού
επιπέδου παροχής υπηρεσιών στους συναδέλφους μας.
Πιστεύουμε ότι η πολιτική άντλησης εσόδων από τρίτους με ανταγωνιστικές τιμές, είναι βασικό στοιχείο της
αναπτυξιακής μας προσπάθειας, που θα συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα του Ταμείου μας.
Το Υγείας Μέλαθρον είναι μια σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη κλινική, που σήμερα δεν καλύπτεται στο
σύνολο των δυνατοτήτων της από ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ, ενώ έχει ένα σταθερό λειτουργικό κόστος.
Η άντληση εσόδων από τρίτους (ασφαλισμένους άλλων αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων υγείας ή ιδιώτες), είναι
στόχος προτεραιότητας για τη βιωσιμότητα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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Τέλος, η ίδρυση φαρμακείου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. την οποία έχουμε ήδη δρομολογήσει στο πλαίσιο των αναγκαίων
προϋποθέσεων που ισχύουν, μπορεί να εξασφαλίσει έσοδα για το Ταμείο μας και ουσιαστική περιστολή της
σημερινής φαρμακευτικής δαπάνης.
Όλα τα παραπάνω είναι ενταγμένα, ως βασικοί τομείς δράσεων της παράταξής μας, στο βασικό Στρατηγικό
μας Σχέδιο για τη νέα περίοδο στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που αρχίζει μετά τις προσεχείς αρχαιρεσίες. Και δεν είναι μόνο
αυτά.
Η «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος» έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ξέρει, θέλει και μπορεί όσα υπόσχεται και
δεσμεύεται γι’ αυτά να τα κάνει πράξεις.
Έτσι και τώρα είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τον πήχη ψηλά, να κοιτάξουμε μακριά και πέρα από
την επόμενη τριετία και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να εδραιώσουμε ένα κλίμα ασφάλειας,
σταθερότητας και αισιοδοξίας στους συναδέλφους μας, που θέλουμε να αισθάνονται αλλά και να είναι
ασφαλείς.
Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση των συναδέλφων μας. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούν να κατανοήσουν
την ανάγκη για αλλαγές και να τις αγκαλιάσουν. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.,
εμείς το χρειαζόμαστε ισχυρό και αποτελεσματικό για να φροντίζει εμάς και τις οικογένειές μας.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. - «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος», όπως διαχρονικά έχει μάθει, θα κάνει το δικό της χρέος και θα
αναλάβει στο ακέραιο την ευθύνη για την πορεία, το μέλλον και την προοπτική του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., διαβεβαιώνοντας τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους ότι η φροντίδα της Υγείας τους θα βρίσκεται σε καλά
χέρια.

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Κλινική Υγείας Μέλαθρον
13

ΥΓΕΙΑ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΠΡΟΟΔΟΣ!
Το Ταμείο Υγείας μας προτεραιότητα
για τη ΔΗ.ΣΥ.Ε.!
Η υγειονομική κρίση που διανύει ο πλανήτης ανέδειξε αυτό που οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα γνωρίζουμε καλά:
Δεν μπορεί να υπάρξει Πρόοδος αν δεν υπάρχει Φροντίδα της Υγείας.
Από την έναρξη της πανδημίας, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό - βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή της προσπάθειας για την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων μελών του αλλά και για την
αποτροπή της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας μας, κερδίζοντας τα εύσημα από τους συναδέλφους
αλλά και την αναγνώριση από την ίδια την Τράπεζα.
Για εμάς στη ΔΗ.ΣΥ.Ε., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στέκεται στην κορυφή των συλλογικών θεσμών γύρω από τους οποίους
έχουμε δομήσει τις ζωές μας και αυτές των οικογενειών μας. Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα,
σοβαρότητα και σεβασμό στο κάθε ευρώ εισφορών, μακριά από τη μικροπολιτική. Θέτουμε ως προτεραιότητα
τη φροντίδα της Υγείας, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχισής της. Γι’ αυτό εξορθολογίζουμε τις δαπάνες
και θεωρούμε αλληλένδετους στόχους την αναγκαία άντληση νέων πόρων με τη διατήρηση της υψηλής
ποιότητας των υπηρεσιών μας.
Μέσα από την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας, αναγνωρίστηκαν ως καθολικές αξίες οι αρχές του κοινωνικού
κράτους και της προστασίας της κοινωνικής συνοχής, που αποτελούν θεμέλια της πολιτικής σκέψης και δράσης
της δικής μας παράταξης. Αναδύθηκαν οι αξίες της ανθρωπιστικής κοινωνίας, της αλληλεγγύης, της δημόσιας
υγείας. Ιδιαίτερα αυτήν τη χρονική περίοδο με τις υπάρχουσες αρνητικές εξελίξεις στη χώρα μας στους τομείς
της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας, όλοι μας εκτιμούμε πια περισσότερο πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη
του δικού μας Ταμείου Υγείας.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι καταξιωμένο στη συνείδηση των συναδέλφων για τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα,
αυτόν που του έχει προσδώσει όλες τις τελευταίες δεκαετίες η ΔΗ.ΣΥ.Ε., που με την εμπιστοσύνη των
εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα έχει την ευθύνη της διοίκησής του.
Με γνώμονα τις αξίες μας και οδηγό τη δημοκρατική διοίκηση και διαχείριση, συνεχίζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις τη συντονισμένη διαχειριστική προσπάθεια τόσο για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού Υγείας μας όσο
και για τη βελτίωση, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του.
Όλη την τελευταία περίοδο, το έργο μας για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Εκμεταλλευόμενοι
τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιχειρούμε να δώσουμε νέα διάσταση
στη λειτουργία του και εισάγουμε μια σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης της υγείας με οραματικούς στόχους και
τομές, ώστε ο φορέας υγείας μας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις όσο σύνθετες ή
αντίξοες κι αν είναι.
Περαιτέρω, είμαστε εμείς, η ΔΗ.ΣΥ.Ε. σε Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ., που συντονίζουμε και οργανώνουμε στρατηγικά ένα διαρκές διεκδικητικό πλάνο από την Ε.Τ.Ε. για να μπορούν οι ασφαλισμένοι του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να
λαμβάνουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του και παράλληλα να υπηρετείται ο στόχος της βιωσιμότητας
και της προοπτικής του. Απτά παραδείγματα τέτοιας αποτελεσματικής διεκδίκησης από την Εθνική Τράπεζα
αποτελούν η ετήσια ενίσχυση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με € 2.350.000 μέσα από τη Επιχειρησιακή Σύμβαση που υπογράφει
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ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καθώς και η πρόσφατη επίτευξη συμφωνίας - χορηγίας με την Ε.Τ.Ε. ύψους € 11.500.000 για τη
στήριξη δράσεων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην τριετία 2021-2023.
Με τη δική μας παράταξη στο τιμόνι του, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έγινε και παραμένει ένα Ταμείο Υγείας πρότυπο σε εθνικό
αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων
Υγείας (AIM) το αποδεικνύει, αποτελώντας παράδειγμα αναφοράς ως θετικό φαινόμενο αυτοδιαχείρισης για
έναν ασφαλιστικό φορέα εργαζόμενων και συνταξιούχων.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. εγγυάται το παρόν και το μέλλον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ισχυρή ΔΗ..ΣΥ.Ε. σημαίνει ισχυρό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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•Φ

ΔΗ.ΣΥ.Ε.

• ΥΓΕΙΑ

σιγουριά
και προοπτική

Το ΤΥΠΕΤ ήταν και παραμένει
το κορυφαίο επίτευγμα των εργαζομένων.
Γιατί η Υγεία δεν είναι προνόμιο.
Είναι κορυφαίο δικαίωμα.

Τα τρία τελευταία χρόνια που η παράταξή μας «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ» βρέθηκε και
πάλι στο τιμόνι του ΤΥΠΕΤ συνέπεσαν με πολύ δύσκολες καταστάσεις για τους εργαζόμενους
και τη χώρα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ - Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
2. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ - Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (035)
4. ΣΑΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΜΕ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (912)
5. ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ - Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (004)
6. ΕΡΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΛΩΝΟΥ (135)
7. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (940)
8. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓ. ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (948)
9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΤ/ΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (164)
10. ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (946)
11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Α (964)
12. ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΥΠ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ/ΤΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (981)
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (972)
14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (919)
15. ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΦΑΡΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (525)
16. ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (038)
17. ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (104)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΦΟΥΡΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (913)
2. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (190)
3. ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ - ΚΑΤ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (141)
4. ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (038)
5. ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (963)
6. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (137)
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7.

ΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (200)

8.

ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΔΑΦΝΗΣ (115)

9.

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (714)

10.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (089)

11.

ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΑΝΝΑ - ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ (129)

12.

ΦΩΘΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (015)

13.

ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ - ΥΠ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ DIGITAL BUSINESS (031)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΣΤΗΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (004)

15.

ΦΛΑΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (040)
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ΝΟΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΚΑΤ/ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ (080)

17.

ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΡΑΨΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ (175)
2. ΡΑΝΤΑΒΕΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΟΜΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (030)
3. ΛΥΓΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΜΕ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (912)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (002)
2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (104)
3. ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓ. ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (948)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
2014-2017

•Φ

ΔΗ.ΣΥ.Ε.

• ΥΓΕΙΑ

σιγουριά
και προοπτική

Το ΤΥΠΕΤ ήταν και παραμένει
το κορυφαίο επίτευγμα των εργαζομένων.
Γιατί η Υγεία δεν είναι προνόμιο.
Είναι κορυφαίο δικαίωμα.

Τα τρία τελευταία χρόνια που η παράταξή μας «ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ» βρέθηκε και
πάλι στο τιμόνι του ΤΥΠΕΤ συνέπεσαν με πολύ δύσκολες καταστάσεις για τους εργαζόμενους
και τη χώρα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη)

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (354)
Γ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Κεντρική Μακεδονία)
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (912)
Δ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Δυτική Ελλάδα - Ήπειρος - Νησιά Ιονίου)
ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (374)
Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Κεντρική Ελλάδα - Θεσσαλία - Εύβοια - Στερεά Ελλάδα)
ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ (201)
ΣΤ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Πελοπόννησος)
ΤΣΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β3 ΠΑΤΡΑΣ (912)
Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Κρήτη - Νησιά Αιγαίου)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (204)
Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Δυτική Μακεδονία)
ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΤ/ΜΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (330)
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Η ψήφος για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι σοβαρή υπόθεση.

Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για όλες και όλους.
Μόνο η ψήφος στη

ΔΗ.ΣΥ.Ε. - «Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδο»

οδηγεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο μέλλον, ισχυρό

και αυτοδιαχειριζόμενο, με ασφάλεια και προοπτική.
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•Φ

ΔΗ.ΣΥ.Ε.

• ΥΓΕΙΑ

σιγουριά
και προοπτική

ΑΠΟ

2

Το ΤΥΠ
το κορυφαίο
Γιατί η Υ
Είναι

Τα τρία τελευταία χρόνια που η παράταξή μας «ΥΓΕΙΑ
πάλι στο τιμόνι του ΤΥΠΕΤ συνέπεσαν με πολύ δύσκολ
και τη χώρα.

Κρατάμε ισχυρό το Ταμείο Υγείας μας

Ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας στην
Υγεία - Φροντίδα - Πρόοδο

Ψηφίζουμε ΔΗ.ΣΥ.Ε.!

Εκλογές Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

22-26 Νοεμβρίου 2021

