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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέσεις της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για τον ΟΠΑ∆ και το ΤΠ∆Υ. 
 

 
 

 Τα τελευταία χρόνια απόρροια των απαράδεκτων νεοφιλελεύθερων πο-
λιτικών που ασκούνται από τις Κυβερνήσεις, αντιµετωπίζουµε σαν εργαζόµε-
νοι τη συνεχιζόµενη και διευρυνόµενη συρρίκνωση των ασφαλιστικών, συ-
νταξιοδοτικών και ευρύτερα κοινωνικών κατακτήσεων µας. 
 Στο ζοφερό αυτό περιβάλλον που φορτώνει όλα τα βάρη στους εργαζό-
µενους, ιδιαίτερα οξυµένα εµφανίζονται τα προβλήµατα στο χώρο της υγειο-
νοµικής περίθαλψης του ∆ηµοσίου και ειδικά το µεγάλο έλλειµµα του ΟΠΑ∆ 
που το 2009 θα ξεπεράσει το 1 δισ. €. 
 Αποτέλεσµα της ελλειµµατικής χρηµατοδότησής, της διασπάθισης των 
οικονοµικών του, της ανεπάρκειας των διορισµένων ∆ιοικήσεων, έχουµε πε-
ρικοπή ιατρικών πράξεων, φαρµάκων, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στον 
ΟΠΑ∆ κλπ. µε συνέπεια να φορτώνονται οι ασφαλισµένοι του µε πρόσθετα 
οικονοµικά βάρη. 
 Επιπρόσθετα µε όσα αναφέραµε παραπάνω η προχειρότητα και η χωρίς 
µελέτη ενοποίηση των Ταµείων που επέφερε ο Ν. 3655/08, µε τον οποίο στον 
ΟΠΑ∆ εντάχθηκε και το ΤΥ∆ΚΥ µεγιστοποίησε την υποβάθµιση της υγειονοµι-
κής περίθαλψης και αύξησε την ταλαιπωρία των ασφαλισµένων και του ∆η-
µοσίου και των ΟΤΑ όπως επίσης και των εργαζοµένων στα Ταµεία. 
 Απαιτούµε την άµεση χρηµατοδότηση του ΟΠΑ∆ και την αναβάθµιση 
της υγειονοµικής µας περίθαλψης αφού ως ασφαλισµένοι καταβάλλουµε    
ανελλιπώς τις προβλεπόµενες εισφορές µας και δεν έχουµε καµιά ευθύνη για 
την οικονοµική κατάντια του φορέα. 
 Αντίστοιχου χαρακτήρα οικονοµικά προβλήµατα αντιµετωπίζει και το  
ΤΠ∆Υ, Ταµείο Πρόνοιας των ∆ηµοσίων υπαλλήλων επιφορτισµένο στην κατα-
βολή του εφάπαξ, αφού οι αντίστοιχες αιτήσεις των δικαιούχων συναντούν  
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αναµονή που ξεπερνά τα τρία χρόνια και η προοπτική για το µέλλον εάν δεν 
υπάρξουν άµεσες παρεµβάσεις προµηνύεται ακόµα δυσµενέστερη.          
 Καλούµε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιµό-
τητα γιατί µόνο ο αγώνας µας είναι ικανός να ανασχέσει και τελικά να ανα-
τρέψει την εργασιακή και ασφαλιστική λαίλαπα που µας επιφυλάσσουν οι α-
σκούµενες πολιτικές.   
 
  

 


