Υπάρχει άραγε ελπίδα; Υπάρχει αλικεια ι πνιγόμαςτε ςτα «ψζματα» και τισ «ςτρογγυλεμζνεσ» υποςχζςεισ !

Αγαπθτζ(–ι) ςυνάδελφε,
Διανφουμε μια περίοδο δφςκολθ τόςο για μασ όςο και για τισ οικογζνειζσ μασ. Μια περίοδο που ζχουν ανοίξει
τζςςερισ ομόκεντροι κφκλοι που δε κα κλείςουν εφκολα εάν δε κυςιαςτοφν ατομικά ι εργαςιακά ςυμφζροντα
ςτο βωμό του κοινωνικοφ καλοφ και τθσ ευθμερίασ μασ. Ο ΛΕΠΕΤΕ, το ΤΑΠΕΤΕ, το ΤΥΠΕΤ και τζλοσ το μζλλον
τθσ Εκνικισ Τράπεηασ είναι το ηθτοφμενο όλων μασ. Η Διοίκθςθ, τα ςτελζχθ, οι ςυνδικαλιςτζσ, οι διαχειριςτζσ
και γενικά όςοι παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτο μζλλον όλων των παραπάνω οργανιςμϊν – ταμείων –
λογαριαςμϊν κεωροφνται ότι φζρουν ευκφνθ για τισ μζχρι ςιμερα αρνθτικζσ εξελίξεισ είτε με τισ πράξεισ τουσ
είτε με τθν αδράνειά τουσ.
Οι δυςκολίεσ αυτζσ δεν φαίνεται να ξεπερνιοφνται. Αντίκετα, κάκε μζρα αυξάνονται κι αυτό γιατί όλοι μασ είτε
μετζχουμε ενεργά είτε ςαν ακροατζσ – αναγνϊςτεσ ζχουμε αναπτφξει ζνα δθμόςιο διάλογο όπου
καταςτρατθγείται κάκε ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και κάκε επαγγελματικό ικοσ.
Οι ζννοιεσ ςυναδελφικότθτα, επαγγελματικότθτα, αλλθλεγγφθ και κυρίωσ τιμιότθτα ζχουν εκφυλιςτεί εντελϊσ
και άνκρωποι υπεράνω υποψίασ αλλά και «ςυνικθσ φποπτοι» μασ εκπλιςςουν αρνθτικά κακθμερινά,
καταδεικνφοντασ επιτακτικι τθν ανάγκθ αλλαγϊν προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί αυτι θ ακατάςχετθ
κατρακφλα του τελευταίου χρόνου.
Η Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ εφαρμόηοντασ με επιτυχία τον αλάνκαςτο κανόνα του διαίρει και βαςίλευε προωκεί
αβίαςτα ιδζεσ και ςκοποφσ που εξυπθρετοφν αποκλειςτικά τα δικά τθσ ςυμφζροντα.
Όλοι μασ αναρωτιόμαςτε αν υπάρχει ελπίδα και προοπτικι για ζνα καλφτερο μζλλον και κυρίωσ όλοι
ψάχνουμε τον τρόπο που κα μποροφςε να μασ βγάλει από αυτό το τζλμα. Υπάρχει άραγε ελπίδα; Υπάρχει
αλικεια ι πνιγόμαςτε ςτα «ψζματα» και τισ «ςτρογγυλεμζνεσ» υποςχζςεισ !
Πράγματι, δφςκολεσ, ςιμερα οι προβλζψεισ και πιο δφςκολεσ οι ςοβαρζσ εκτιμιςεισ ! Κι αν κάποιοσ τολμιςει
να εκφράςει άποψθ πιςτευτόσ δεν γίνεται, αφοφ όλοι γινόμαςτε μάρτυρεσ μιασ απίςτευτθσ «λαςπολογίασ»,
ειδικότερα από ανκρϊπουσ που μζχρι χκεσ κατείχαν κζςεισ ευκφνθσ ςε Διοικθτικά Συμβοφλια και είχαν
ςυνυπογράψει αποφάςεισ που ζχουν αποβεί μοιραίεσ για τα Ταμεία μασ και τϊρα νίπτουν τασ χείρασ τουσ
αποποιοφμενοι φυςικά των ευκυνϊν τουσ και χρθςιμοποιϊντασ ωσ μοναδικό όπλο λεκτικζσ επικζςεισ και
απειλζσ αφοφ λογικά επιχειριματα που να δικαιολογοφν τα πεπραγμζνα τουσ δεν υπάρχουν και αυτό γίνεται
εφκολα αντιλθπτό από κάκε νοιμονα άνκρωπο.
Μζςα ς’ αυτό το κλίμα οφείλουμε και ζχουμε χρζοσ ο κακζνασ μασ να προςφζρει ότι μπορεί από τθ δικι του
πλευρά και με τισ δικζσ του δυνατότθτεσ! Ο κακζνασ να προςφζρει το δικό του μικρό ι μεγάλο ζργο!
Μθ μζνετε απακείσ και αδιάφοροι επικαλοφμενοι άγνοια των όςων ςυνζβθςαν τα προθγοφμενα χρόνια ςτα
ταμεία μασ και ειδικά ςτο ΤΥΠΕΤ.
Παρόλο το δφςκολο δρόμο μασ, ζχουμε χαράξει ΜΑΖΙ για το μζλλον του ΤΥΠΕΤ μετά τισ εκλογζσ του Μαΐου
2017, το νζο φιλόδοξο Επιχειρθςιακό ςχζδιο ανάπτυξθσ γιατί ζχουμε πεποίκθςθ ότι μποροφμε να πετφχουμε






Να οργανϊςουμε & αξιοποιιςουμε το Ανκρϊπινο δυναμικό,
Να Αναςυγκροτιςουμε τισ υποδομζσ και το Πλαίςιο ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ,
Να αξιοποιιςουμε τισ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ και το νζο μοντζλο επαγγελματικισ διοίκθςθσ,
Να αναβακμίςουμε τισ Υπθρεςίεσ παροχϊν υγείασ ςτθν Πρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια περίκαλψθ,
Να μεταςχθματίςουμε τισ παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ και να προςτατεφςουμε τθν περιουςία του
ΤΥΠΕΤ μζςα από τθν κοινωνικι οικονομία ι τθν οικονομία τθσ αλλθλεγγφθσ – επιχειρθματικότθτασ.

Παρά τθν ζντονθ λαςπολογία προσ το πρόςωπό μου αλλά και ςε άλλα μζλθ του
Προεδρείου, από ςυγκεκριμζνεσ «παρζεσ» που διαδίδουν κακοικειεσ και ψεφδθ, επειδι
πλιττονται τα ετεροβαρι και ετερόκλθτα ςυμφζροντα τουσ, προςωπικά κα δείξω
μθδενικι ανοχι ςτισ πράξεισ του παρελκόντοσ όπωσ :







ςτισ πελατειακζσ ςχζςεισ,
τισ αδιαφανισ πράξεισ,
τθν επιφανειακι και πρόχειρθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων,
ςτισ εταιρίεσ φαντάςματα που ζπλθτταν το Ταμείο,
ςτο προςωπικό του Ταμείου που ενδιαφζρεται για διαφορετικι αντιμετϊπιςθ χωρίσ εργαςιακι
ιςότθτα και δικαιοςφνθ,
ςτο διακοςμθτικό ρόλο των μελϊν Δ.Σ.

Με τθν υπόςχεςθ ότι κα ςυνεχίςω να είμαι μία ανιςυχθ, αςυμβίβαςτθ και μαχθτικι φωνι, προχϊρθςα


ςτθν αναμόρφωςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ www.plasline.gr



ςτθ δεφτερθ φάςθ τθσ διαδικτυακισ τθλεόραςθσ με ςκοπό τθν πλιρθ
ενθμζρωςι ςασ ςε όλα τα επίπεδα http://www.plasline.gr/webtv/



ςτθν άμεςθ επικοινωνία και επαφι με παρουςία αρχικά ςε όλα τα καταςτιματα τθσ Αττικισ όπωσ
επιβάλει ο κεςμικόσ μου ρόλοσ με ςκοπό τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ

Η κοινι πορεία του Προεδρείου που ςκοπό και ςτόχο ζχει να μεταςχθματιςτεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ςε ζναν
πρωτοποριακό, αυτοδφναμο, ανεξάρτθτο, καινοτόμο και βιϊςιμο φορζα υγείασ είναι άρρθκτα
ςυνδεδεμζνθ με τθν επιτυχία και τθ διάςωςθ του Ταμείου μασ.
Παραμζνω πιςτόσ ςτθ γενικι αλικεια πωσ «Όταν είμαςτε μόνοι, κάκε πρόβλθμα, κάκε δυςκολία φαίνεται
αξεπζραςτθ».

Μαηί μποροφμε να βροφμε τισ καλφτερεσ δυνατζσ λφςεισ.
Με εκτίμθςθ

Δθμιτρθσ Πλασ

