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ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΣΥ 

 
 
Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται όσον αφορά τη θέση του ΚΕΒΕ σε σχέση 
με το ΓΕΣΥ το ΚΕΒΕ παραθέτει πιο κάτω τη θέση του: 
 
1. Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο όλοι οι 

πολίτες πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ανεξαρτήτως οικονομικών 
δυνατοτήτων 

 
2. Το ΚΕΒΕ ήταν εξ’ αρχής υπέρ ενός πολυασφαλιστικού συστήματος 

υγείας, διότι κατά τη γνώμη του αυτό θα δημιουργούσε τον αναγκαίο 
ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων παρόχων προς όφελος των ασθενών. 

 

3. Επειδή τελικά όλα τα κόμματα συμφώνησαν και το Κοινοβούλιο 
ομόφωνα ψήφισε τη συγκεκριμένη Νομοθεσία (Μονοασφαλιστικό) για 
το ΓΕΣΥ, το ΚΕΒΕ συντάχθηκε με τη Νομοθεσία αυστηρά υπό τρεις 
προϋποθέσεις: 

 

 Αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων εντός συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος 
 

   Αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού 

   Έναρξη εισφορών και παροχών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
 
3.1     Κατά τη Γενική του Συνέλευση (21/11/2018) το ΚΕΒΕ προειδοποίησε ότι    

      «ουδείς έχει λευκή επιταγή» για να αποκλίνει από τα πιο πάνω καθώς  
      ήδη το κόστος ήταν και είναι δυσβάστακτο για τις επιχειρήσεις, ειδικά  
      αυτές που είναι εντάσεως εργασίας. 
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Παρακολουθούμε στενά τα τεκταινόμενα στο χώρο της υγείας και χωρίς να 
παρεμβαίνουμε μεταξύ των ενδιαφερομένων δηλώνουμε προς πάσα 
κατεύθυνση τα εξής: 

 Το ΓΕΣΥ δεν είναι «όχημα πλουτισμού για κανένα» 
 

 Το ΓΕΣΥ θα πρέπει να λειτουργήσει και να παραμείνει εντός του     
συμφωνημένου προϋπολογισμού 

 
 Οποιεσδήποτε αυξήσεις του προϋπολογισμού πρέπει να          

προέρχονται από αύξηση του ΑΕΠ και του εθνικού μισθολογίου και  
όχι από  ποσοστιαία   αύξηση εισφορών. 
 

4. Εμείς θα τηρήσουμε την υπόσχεση και υποχρέωση μας για έναρξη 
εισφορών 01/03/2019 αλλά εάν η Πολιτεία για οποιοδήποτε λόγο δεν 
παρέχει κατά την 01/06/2019 τις προβλεπόμενες υπηρεσίες προς τους 
πολίτες τότε το ΚΕΒΕ θα ζητήσει αναστολή των εισφορών προς το ΓΕΣΥ. 
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