
 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017

Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο… 

 
 

Οι Διοικήσεις του ΤΥΠΕΤ έχουν προορισμό να ικανοποιούν τα μέλη του και τις οικογένειές τους και να 
ανταποκρίνονται στον απόλυτο σκοπό του, που είναι η παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής 
περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα, καθώς και η Κοινωνική Μέριμνα. 

 
Ζώντας σε ένα ασταθές περιβάλλον, μέσα σε μια αγορά που το ανταγωνιστικό πλαίσιο είναι πολύ 
απαιτητικό και διανύοντας το 87ο έτος της λειτουργίας του, ο Οργανισμός βρίσκεται σε ένα οριακά 
βιώσιμο σημείο. 
 
Έχοντας σήμερα μια Διοίκηση αποκομμένη από το προσωπικό και από τα 50.000 μέλη του, που 
εξυπηρετεί με κομματικές παρωπίδες ασφαλισμένους κατά το δοκούν και εφαρμόζει καταστροφικές 
πολιτικές, τόσο στη Χρηματοδότηση (εισφορές μελών & ΕΤΕ), όσο και στην αδυναμία ελέγχου των 
δομών του Ταμείου, ήλθε η ώρα να ακουστεί και η δική σου φωνή. Ήλθε η ώρα να κάνουμε μια νέα 
αρχή με συμμετοχή όλων στη διαχείριση της πολιτικής της υγείας του Ταμείου μας. 
 
Αποτελεί πλέον άμεση ανάγκη η ορθή κατανομή των περιορισμένων οικονομικών πόρων, με γνώμονα 
τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, μέσα από την υλοποίηση των 
απαραίτητων διαρθρωτικών παρεμβάσεων. 
 
Η δεκαετία που θα ακολουθήσει θα είναι δεκαετία αλλαγών και ανατροπών σε :  
 
 

 Στρατηγική   Οράματα  Οργάνωση 
 Αξίες   Σχεδιασμό  Επικοινωνία 
 Συμπεριφορές  Στόχους  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 
 
Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε περιθώριο για άλλα πειράματα. Ο νέος ανεξάρτητος και 
ακομμάτιστος συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ», θέλοντας να δράσει δυναμικά και να 
συμβάλει με την επιστημονική του κατάρτιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των αλλαγών 
και ανατροπών, συνέταξε ένα σχέδιο διαφορετικό από ό,τι έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα από τις 
υφιστάμενες παρατάξεις. 
 
 
Ένα σχέδιο, θεμελιωμένο, πλήρως κοστολογημένο κατά δραστηριότητα αλλά και στο σύνολό του, που 
θα επουλώνει και «θεραπεύει» τις παθογένειες του παρελθόντος αλλά και θα αλλάξει την κουλτούρα 
του Οργανισμού. Η επιλογή αυτή είναι μονόδρομος, ο μόνος που οδηγεί σε ένα βιώσιμο Ταμείο με 
πυρήνα τον άνθρωπο. Και για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, οι λύσεις που προτείνουμε και 
έχουμε καταθέσει, είναι άμεσες, αποτελεσματικές και απόλυτα εφικτές. 
 
 
 

 



 
Σχεδιάσαμε τα βήματα και τις δράσεις που θα ακολουθήσουμε ανά δραστηριότητα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα μέλη μας και τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τις σχέσεις αυτών με το Ταμείο, ώστε να 
πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Για το λόγο αυτό σε καλούμε να στηρίξεις την προσπάθειά μας, επιλέγοντας τον 
συνδυασμό     
     
 

 

Επιβεβαιώνοντας την πίστη μας στην αξία της πιο σημαντικής «κοινωνικής σταθεράς», της 
Υγείας, που είναι η «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ» και υπερασπίζοντας το πιο κρίσιμο ζήτημα απ’ όλα, 
εργαζόμαστε και σας θέλουμε δίπλα μας, ώστε  να προωθήσουμε όλες εκείνες τις αλλαγές, 
που θα περιορίσουν τις ανεξέλεγκτες σπατάλες και θα απελευθερώσουν εκείνους τους 
οικονομικούς πόρους που απαιτούνται, για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργικότητα του 
Ταμείου μας.  
 
Η ευκαιρία αυτή είναι μοναδική και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει 
χαμένη, καθώς πιστεύουμε βαθιά πως διαθέτουμε τη γνώση και τη δύναμη, και μπορούμε 
να κάνουμε μια νέα αρχή με συμμετοχή όλων σας στη διαχείριση πολιτικής της υγείας. 

http://www.sepete.gr/ΕκλογέςΤΥΠΕΤ2017.aspx

