Ανανέωση – Ενότητα – ΤΥΠΕΤ
Συνάδελφοι,

Απ’ την 15η Ιουνίου του 2017, που η παράταξή μας ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΤΥΠΕΤ εξέλεξε τρία
(3) μέλη στο Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ, πορευτήκαμε με μία πολιτική μακριά από την καθεστηκυία τάξη
των παλαιοκομματικών μηχανισμών των παρατάξεων. Δεν ακολουθήσαμε τις συνήθεις συνδικαλιστικές πρακτικές «χαϊδέματος αυτιών» αλλά αντίθετα με εντιμότητα και παρρησία εκφράσαμε απόψεις επ’ ωφελεία του Ταμείου και κατ΄ επέκταση των Μελών του για τις οποίες δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος.
Έτσι και τώρα που είμαστε ένα βήμα προ των εκλογών δεν θα ακολουθήσουμε το γνωστό «ξεκατίνιασμα» πού γίνεται σ’ αυτές τίς περιπτώσεις από τους κατ΄ επάγγελμα συνδικαλιστές. Όμως επειδή «Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα» οφείλουμε να σας ενημερώσουμε
για τα γεγονότα που προσφάτως μονοπωλούν το ενδιαφέρον των παρατάξεων.
Αρχικά να τονίσουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας να προβαίνουμε σε αντιπαραθέσεις με
κανέναν, ούτε με το Προεδρείο του ΤΥΠΕΤ, ούτε με τις παρατάξεις. Όμως, το ύφος των ανακοινώσεων, που προηγήθηκαν από κάποιους κύκλους, σχετικά με την εξέλιξη του θέματος των
κατασκηνώσεων της Λούτσας, είναι απαράδεκτο, καθόσον περιλαμβάνουν πολλές ανακρίβειες
και ψεύδη, κάτι που μας υποχρεώνει να πάρουμε θέση και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
Κατασκηνώσεις Λούτσας: Ευτυχώς ηττηθήκαμε.
Το ΤΥΠΕΤ ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει πρωτίστως ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (όπως μαρτυρούν και τα αρχικά του: Ταμείο Υγείας…) και παράλληλα κοινωνική μέριμνα στα ασφαλισμένα μέλη του και τις οικογένειές τους (καταστατικό άρθρο 3.1.α). Όμως, όπως
πολλές φορές έχει ακουστεί στις συνεδριάσεις του Δ.Σ του Ταμείου, “δεν μπορεί η Υγεία, και
πολύ δε περισσότερο ένα ελλειμματικό (ως εμφαίνουν τά μέχρι στιγμής στοιχεία) Ταμείο, να
χρηματοδοτεί την Πρόνοια”.
Αφού, λοιπόν, η συγκεκριμένη ενοικιαζόμενη κατασκήνωση παρουσίαζε παθητικό από το 2014
και εντεύθεν, αλλά ακόμα και μετά τη μελέτη προοπτικής που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής τού ΤΥΠΕΤ και λαμβάνοντας υπόψη τα αρνητικά αποτελέσματα του Ταμείου εξακολουθούσε να παρουσιάζει ζημίες (έστω και οριακά), γιατί να επιμείνουμε στην διατήρησή της;;;
Η παράταξή μας ήταν η μόνη πού δεν ψήφισε την συμμετοχή μας στην δημοπρασία του Δήμου
Λούτσας και ευτυχώς πρυτάνευσε η λογική στους συναδέλφους που μετέβησαν στην περιοχή
για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία και δεν πρότειναν ενοίκιο μεγαλύτερο των 330.000€
που ήταν η τιμή που προσέφερε ο τελευταίος πλειοδότης. Αλλά και ακόμα και με 60.000€ (όπως
ήταν η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας και στην οποία βασίσθηκε η προαναφερθείσα μελέτη)
πάλι δεν υπάρχει λόγος το ελλειμματικό Ταμείο να συντηρεί ένα παθητικό πάγιο. Επιπρόσθετα,
δεν κατανοούμε το επιχείρημα ότι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στην Πρέβεζα έγινε με
την εγκατάσταση των κατασκηνώσεών μας και το brand name (!!!) (όπως ακούστηκε στη συνεδρίασή μας) τού ΤΥΠΕΤ. Αν ήταν έτσι θα μας πλήρωναν για να μείνουμε.

Ομοίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις προσπάθειες της πρώην Προέδρου για την εύρεση κατάλληλης έκτασης στην Ηλεία για τη δημιουργία νέας κατασκήνωσης, όπου και πάλι εκφράσαμε τις
αντιρρήσεις μας με την πρακτική αυτή. Και ο λόγος είναι απλός: το ελλειμματικό Ταμείο Υγείας
δεν είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση και δεν μπορεί να επωμιστεί το οικονομικό βάρος δημιουργίας νέας κατασκήνωσης για την οποία οι ενδείξεις μαρτυρούσαν ότι η λειτουργία της θα διόγκωνε εκ νέου τα ελλείμματα.
Πάγια θέση μας είναι ότι οι υπάρχουσες (ιδιόκτητες) κατασκηνώσεις πρέπει να λειτουργούν για
μεγαλύτερο διάστημα από την θερινή περίοδο και (κυρίως) να είναι κερδοφόρες (για όσους
έβγαλαν φλύκταινες ακούγοντας την έννοια «κέρδος» να θυμίσουμε ότι ταμείο πού δεν έχει
κέρδη αλλά ζημιές, χρεωκοπεί. Αυτό θέλουν;;;). Κατόπιν αυτών ας μας εξηγήσουν προς τι το
θριαμβευτικό ύφος των ανακοινώσεων για την κατασκήνωση τής Λούτσας.
Ανακοίνωση Ανοιχτής Γραμμής
Με έκπληξη είδαμε στην πρόσφατη ανακοίνωση τής Ανοιχτής Γραμμής να αναφέρεται στον ΣΕΠΕΤΕ, τον Σύλλογο εκ τού οποίου προέρχεται η παράταξή μας, λέγοντας: “Από την άλλη ο ΣΕΠΕΤΕ ο οποίος όχι μόνο συμμετείχε στο τότε Προεδρείο (2017-2019) αλλά και διαφώνησε στη
συνεδρίαση της 31/8/2021 του διευρυμένου Προεδρείου για τη συμμετοχή του ΤΥΠΕΤ στον πρόσφατο πλειστηριασμό!!!!!”.
Η ανωτέρω πρόταση φαίνεται ημιτελής και δεν βγάζει νόημα, όμως θεωρούμε ότι καλοπροαίρετα ο επικεφαλής της «Ανοικτής Γραμμής με το Συνάδελφο για το ΤΥΠΕΤ» αναφέρεται στο
Σύλλογό μας. Ξεχνάει όμως ότι ΟΥΔΕΝ μέλος του ΣΕΠΕΤΕ συμμετείχε ποτέ στο Προεδρείο του
ΤΥΠΕΤ. Αν ο καλός συνάδελφος και επικεφαλής τής Ανοικτής Γραμμής είχε κατά νου τον πρώην
(γιατί δεν είναι πλέον στην ΕΤΕ) συνάδελφο πού συνεργάστηκε με την Παράταξή μας, του θυμίζουμε ότι όχι μόνο δεν ήταν μέλος τού ΣΕΠΕΤΕ, αλλά και ότι η προαναφερθείσα συνεργασία
έληξε στα μέσα του Ιανουαρίου τού 2018.
Καταλαβαίνουμε απολύτως αφ’ ενός μεν το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι γίνονται «βασιλικότεροι τού Βασιλέως» όταν καταλαμβάνουν υψηλούς θώκους, αφ’ ετέρου δε την αγωνία των
επερχόμενων εκλογών και γι’ αυτό γίνονται αυτά τα (καλοπροαίρετα, επαναλαμβάνουμε) λάθη.
Γι’ αυτό είναι οι συνάδελφοι εδώ, για να τα διορθώνουν.

