
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Η ΠΟΡΔΙΑ Δ ΒΙΩΙΜΟ ΜΔΛΛΟΝ ΔΙΝΑΙ ΜΟΝΟΓΡΟΜΟ 

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

Έρνληαο δηαλύζεη πεξίπνπ έμη  κήλεο από ηελ επαλεκπινθή καο ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ Τακείνπ Υγείαο, ζεσξνύκε ππνρξέσζή καο λα ζαο ελεκεξώζνπκε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηα βαζηθά ζεκεία, θαζώο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό αθνύγνληαη πάξα πνιιά. 

Όζνη έρεηε θαιή κλήκε ζα ζπκάζηε όηη εδώ θαη ρξόληα ηνλίδνπκε έληνλα ην ζέκα ηεο 

απώλειαρ ηυν εζόδυν από ηο ΛΔΠΔΣΔ. Η όπνηα βνήζεηα από ηελ Τξάπεδα, κε 

ζηόρν ηελ πξόζθαηξε άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηώλ, δελ απαιείθεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηα έζνδα.  

Θα ζπκάζηε επίζεο όηη, ζε αληίζεζε κε άιιεο παξαηάμεηο, ιέγακε αλνηθηά όηη νη 

απώιεηεο ζηα έζνδα ζα ήηαλ δπζβάζηαρηεο γηα ην ΤΥΠΕΤ θαη κάιηζηα είρακε πξνηείλεη 

θαη ιύζεηο πνιύ πξηλ αξρίζεη λα καο αγγίδεη ην πξόβιεκα. 

Πξαθηηθά, γηα ην ΤΥΠΕΤ απηό ζεκαίλεη όηη έπξεπε λα είρε ήδε βξεη ηξόπν ή ηξόπνπο λα 

ακβιύλεη απηέο ηηο ζπλέπεηεο. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, επεηδή ε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη κία αέλαε δηαδηθαζία, πξέπεη λα ππάξρεη επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθόηεηα. Άιισζηε απηό ην Τακείν έρεη αληηκεησπίζεη πνιιέο δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζην παξειζόλ θαη θαηάθεξε λα ηηο μεπεξάζεη. Πάληα όκσο με ηη 

λογική ηηρ ζςλλογικόηηηαρ. 

Σε όηη καο αθνξά, όηαλ ζηηο εθινγέο ηνπ 2017 δεηήζακε ηελ ςήθν ζαο, ηελ δεηήζακε κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξίπηπρν: βεληιζηοποίηζη εζόδυν – εξοπθολογιζμό δαπανών – 

διαηήπηζη και επέκηαζη ηος ςτηλού επιπέδος παποσών. 

Απηό ην πξόγξακκα ζαο ππνβάιιακε, γη απηό ην πξόγξακκα καο εκπηζηεπζήθαηε θαη 

εληνιή γηα ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο καο δώζαηε. 



  

Από αςηέρ ηιρ βαζικέρ απσέρ ηος ππογπάμμαηόρ μαρ δεν 

ςποσυπήζαμε ζηο ελάσιζηο. Τνπλαληίνλ πξνζπαζήζακε ζε κία ινγηθή 

ζπλεξγαζίαο θαη ζε έλα πιαίζην αιιειεπίδξαζεο, λα ζπκβάιινπκε ηα κέγηζηα. Δελ 

κπήθακε ζε ινγηθέο απνθιεηζκνύ νύηε παληνγλσζίαο. Σήκεξα ινηπόλ, έλα κεγάιν 

κέξνο απηώλ ησλ δεζκεύζεσλ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πινπνίεζεο. 

Όκσο ζπλερίδνπκε λα πηζηεύνπκε όηη ην ζέκα ηηρ διαζθάλιζηρ ηυν εζόδυν από ηον 

ΔΦΚΑ είναι πποηεπαιόηηηα αισμήρ. Απηή ηε ζηηγκή από ηνπο ζπληαμηνύρνπο, εηδηθά 

ηνπο κεηά ηνλ Μάην ηνπ 2016 ζπληαμηνδνηεζέληεο ζπλαδέιθνπο, θαλείο δελ μέξεη ηί 

γίλεηαη κε ηηο εηζθνξέο ηνπο. ηην ππάξη αμθιβάλλοςμε εάν ξέπει κι ο ίδιορ ο ΔΦΚΑ. 

Τν Τακείν βξίζθεηαη ζε κία δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο εδώ θαη θαηξό γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Όκσο είλαη κία δηαδηθαζία ζηελ νπνία δελ έρεη ηνλ πξώην ιόγν ην 

ΤΥΠΕΤ. Σπλεπώο απαηηείηαη από όινπο καο ππνκνλή θαη ινγηθή. 

Σε θάζε πεξίπησζε σο ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗ δεζκεπόκαζηε όηη ζα ζπκβάιινπκε ζην 

κέγηζην δπλαηό βαζκό γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζέζεώλ καο, πνπ, 

ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, είλαη θνηλή παξαδνρή. 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ 

ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΑΓΔΛΦΟ ΓΙΑ ΣΟ ΣΤΠΔΣ 


