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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
για τη δηµόσια υγεία και την κοινωνική ασφάλιση 

 

Πραγµατοποιήθηκαν σήµερα συσκέψεις του Προεδρείου της 
Α.∆.Ε.∆.Υ. µε τις οµοσπονδίες του τοµέα υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης στο πλαίσιο της πολιτικοσυνδικαλιστικής προετοιµασίας των 
αγωνιστικών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη ∆ΕΘ και το επόµενο 
χρονικό διάστηµα. 

Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σε αυτούς τους κοινωνικά 
κρίσιµους τοµείς, έχει ως εξής: 

 

1.- Παραµένουν ανεπίλυτα τα προβλήµατα της 
υποχρηµατοδότησης και της υποστελέχωσης του ΕΣΥ και των 
υγειονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών των Ασφαλιστικών 
Ταµείων   (είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΕΣΥ το 33% των οργανικών 
θέσεων είναι κενές, στις υγειονοµικές υπηρεσίες του ΙΚΑ το 23% και 
στις υπηρεσίες ∆ιοίκησης και σύνταξης το 35% ), που   έχουν ως 
αποτέλεσµα την αποδιάρθρωση των λειτουργικών, οικονοµικών, των 
πολιτικών και κοινωνικών στοιχείων, απόδοσης και 
αποτελεσµατικότητας στην κοινωνία.  

∆ιαµορφώνεται µία πρωτόγνωρη αστάθεια που αυξάνει και 
επιδεινώνει, βαθαίνει, τις κοινωνικές ανισότητες. 

                                                                                                                                                                       

2.- Το πλαίσιο υποβάθµισης των δηµόσιων πολιτικών που 
δηµιουργείται διαιωνίζει και γιγαντώνει την εµπορευµατοποίηση.  
∆ιευρύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις στο χώρο της υγείας και ασφάλισης 
που σε συνδυασµό µε την επικράτηση µερικότερων, στενών, ιδιωτικών 
και ιδιοτελών συµφερόντων σε βάρος των συλλογικών, οδηγεί σε 
επιβάρυνση, αφαίµαξη, των πενιχρών οικογενειακών προϋπολογισµών ή 
της εναποµείνουσας αποθεµατικής αξίας και περιουσίας των 
ασφαλιστικών ταµείων. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα το 
οικονοµικό και οργανωτικό µέρος (στο βαθµό που µπορεί να 
θεωρηθεί ότι υφίσταται) του «επιχειρησιακού σχεδίου» για την 
αντιµετώπιση της νέας γρίπης που πέρα από τη σπατάλη υπερβολών, 
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φοβίας και δηµοσίων σχέσεων, χαρακτηρίζεται από την 
περιθωριοποίηση των δηµόσιων δικτύων πρωτοβάθµιας φροντίδας 
(ΕΣΥ και Ασφαλιστικών Ταµείων), όταν η προστασία της υγείας από 
τέτοιες απειλές και κινδύνους πρέπει να είναι οικουµενική και πάνδηµη, 
να κινητοποιεί όλες τις δυνατότητες και δυνάµεις και πρώτα αυτές που 
διαθέτει το δηµόσιο. 

 Η Α.∆.Ε.∆.Υ. εκτιµά, διεκδικεί και προτείνει τρείς βασικές 
προτεραιότητες στο νέο προϋπολογισµό για την ενίσχυση, προστασία, 
ανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης: 

1.- Αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την υγεία στο 6 % του 
ΑΕΠ στο πλαίσιο πολιτικού προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών µε 
στόχο:  

α) την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και την 
αποεµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών υγείας,  

β) την  ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την  κοινωνική 
αποτελεσµατικότητα,   

γ)  τη σύγχρονη οργάνωση, ∆ιοίκηση, διαφάνεια, κοινωνικό 
έλεγχο.   

2.- Αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης στην Κοινωνική 
Ασφάλιση για την καταβολή των θεσµοθετηµένων ήδη υποχρεώσεων 
του Κράτους. Επιπρόσθετη ενίσχυση µε 3,1 δισ. προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες – επιπτώσεις από την κρίση και στο πλαίσιο 
πολιτικών: 

α) ριζικής αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής 

β) αποκατάστασης των απωλειών στις αποθεµατικές αξίες και την 
περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων 

γ) αλλαγή της ακολουθούµενης εργασιακής πολιτικής, των  
ελαστικών και άτυπων µορφών εργασίας, το χτύπηµα της ανασφάλιστης 
εργασίας  που µειώνουν καθοριστικά τις εισροές προς τα ασφαλιστικά 
ταµεία.     

3.- Άµεση προτεραιότητα κάλυψης των κενών οργανικών 
θέσεων   στη δηµόσια υγεία και τα ασφαλιστικά ταµεία µε προσλήψεις 
σε µόνιµες θέσεις, προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατα 
και των ήδη διαθέσιµων (οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων), να 
αντιµετωπιστούν διαφυγές εκατ. ευρώ από τη µη ολική απόδοση 
επενδύσεων ( σε µονάδες, εξοπλισµό κ.α.) υφιστάµενων υποδοµών και 
µέσων, τόσο στην Υγεία όσο και στα Ασφαλιστικά Ταµεία.         

 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 


