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               Αθήνα, 25/4/2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε, στις 19 & 20/4/2013 στην Αθήνα, το Τακτικό Συνέδριο 

της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με μεγάλη επιτυχία και πανελλαδική συμμετοχή από όλα τα 

ΣΕΥΠΙΚΑ μέλη μας.  

Κατά τη διάρκειά του, εξετάστηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τον 

κλάδο και όλοι οι σύνεδροι από το βήμα του Συνεδρίου, εξέφρασαν την ανησυχία 

τους για την κατάσταση των πολυΪατρείων του ΕΟΠΥΥ.  

Στην πρώτη ημέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στρογγύλη τράπεζα 

με θέμα:  

το πρώτο έτος λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ – Παρόν & Μέλλον του Οργανισμού 

Πρόεδρος ήταν ο κ. Μ Βλασταράκος και Συντονιστής ο κ. Γ. Γεωργιάδης 

 

στο Α΄ Μέρος συζητήθηκαν: 

 Παθογένειες – Προτάσεις βελτίωσης 
Εισηγητής: Χ. Μπονάνος  

 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση-Φαρμακευτική περίθαλψη 
     Εισηγητής: Ι. Χρονόπουλος  

 Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ – Παροχές  
Εισηγητής: Χ. Μπούρος  

& στο Β΄ Μέρος: 

 Τηλεφωνικά Ραντεβού-Σύγχρονη Οργάνωση 
Εισηγητής: Γ. Λεούσης  

 Περιορισμοί Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος-Ποινές 
     Εισηγητής: Α. Αποστολόπουλος  

 Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 
Εισηγητής: Σ. Παρασκευόπουλος  

 

 



Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος κ. Μ. Βλασταράκος ανέπτυξε 

τις ενέργειες που έχει κάνει η Εκτελεστική Γραμματεία για την προώθηση των 

ζητημάτων του κλάδου και τις απαντήσεις που περιμένουμε από την πολιτική 

ηγεσία . 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του 

2012 και το Συνέδριο κλείνοντας αποφάσισε  να εξουσιοδοτήσει την Ε.Γ. και την 

Ολομέλεια της Δ/σης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, εάν 

χρειαστούν, ανάλογα με την πορεία των θεμάτων.  

 

Συνάδελφοι,  

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη των 

προβλημάτων του κλάδου, γι’ αυτό καλούμε τα ΣΕΥΠΙΚΑ σε εγρήγορση και όλους 

τους γιατρούς συσπειρωμένους στην ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ώστε να δώσουμε τη μάχη για 

την διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας για αναλυτική ενημέρωση. 

 

 

 
 
 
 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

M. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                      Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ  

 


