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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, σε έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 18/7/2011, με θέμα τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφάσισε:  

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, να συνεχίσουν το διάλογο με 
τις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης, 

εμμένοντας στις πάγιες θέσεις του ιατρικού σώματος, όπως έχει εκφρασθεί μέσα από το  Συνέδριο των 
αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και τη Γενική Συνέλευση ΠΙΣ:  

Εθνική Συλλογική σύμβαση εργασίας, αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση - ηλεκτρονική κάρτα επισκέψεων 
(έλεγχος υπερβολών), δικαίωμα σύμβασης με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλων των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών-
οδοντιάτρων, δυνατότητα και στους γιατρούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

δικαίωμα συνταγογράφησης και παραπεμπτικολογίας και από τους μη συμβεβλημένους γιατρούς, μετά 
από ηλεκτρονική πιστοποίηση. 

Επίσης ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα σημερινά 
δεδομένα και δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ με πρόληψη, φροντίδα και όχι μόνο 

περίθαλψη. 

Ζητούμε από τα συναρμόδια Υπουργεία, την αύξηση της χρηματοδότησης το Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πέραν του 0,6% του 

ΑΕΠ, διότι η παρατεινόμενη ύφεση και ανεργία οδηγούν σε περιορισμό τους πόρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με 
επακόλουθο τη μείωση των αποδοχών των γιατρών και των παροχών των ασφαλισμένων. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει την πολιτική των περικοπών, την πολιτική της επιδρομής στις 

δαπάνες υγείας, να εντείνει τις προσπάθειες στην καταπολέμηση της αλόγιστης σπατάλης και να ενισχύσει 
τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας αντί  να καταργεί, να συγχωνεύει και να περιορίζει. 

Πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι ιθύνοντες, ότι η υποβάθμιση της περίθαλψης συνολικά, θα έχει επικίνδυνες 
συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία και μάλιστα σε ένα περιβάλλον ύφεσης, ανεργίας και εθνικής κατάθλιψης. 

Είμαστε παρόντες σε κάθε προσπάθεια καλόπιστου διαλόγου, αλλά και έτοιμοι για αγώνα, προκειμένου να 
προασπίσουμε το δικαίωμα της αξιοπρεπούς λειτουργίας και αμοιβής των γιατρών και το δικαίωμα για 

ανθρώπινη περίθαλψη για κάθε ασφαλισμένο. 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 
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