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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Το ψευδεπίγραφο καταστροφικό νομοσχέδιο που διαλύει την δημόσια πρωτοβάθμια  

υγεία, προωθήθηκε χωρίς καμία ουσιαστική  αλλαγή στην ολομέλεια και επίκειται η ψήφισή 

του. Η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής την περασμένη 

εβδομάδα, απέδειξε την όλη κατ’ ουσία προσχηματική διαδικασία, δεδομένου ότι μεταξύ 

όλων των άλλων, παραχωρήθηκε χρόνος ομιλίας μόλις 3 λεπτών στους καλεσμένους 

εκπροσώπους ομοσπονδιών. 

 

Ενέργειες των τελευταίων ημερών για παράδοση και παραλαβή υλικών ή άλλες 

αυθαίρετες, άκαιρες και παράτυπες ενέργειες, όπως αποσπάσεις ή μεταθέσεις γιατρών στη 

κεντρική διοίκηση ΕΟΠΥΥ μόνο με ατομικές πράξεις της Διοίκησης χωρίς, όπως 

επιβάλλεται, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού, για προφανείς 

ανομολόγητους επίσημα σκοπούς, αποδεικνύουν ότι οι διοικούντες περιφρονούν επιδεικτικά 

κάθε νόμιμη διαδικασία. 

 

Η ευθύνη για τη διάλυση των δομών του ΕΟΠΥΥ και την περιφρόνηση αρχών 

εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου για τους λειτουργούς και υποστηρικτές του συστήματος 

επί δεκαετίες, θα βαρύνει αποκλειστικά και διαχρονικά τους εμπνευστές και αυτουργούς του 

καταστροφικού εγχειρήματος. 

 

Κόλαφο για το νομοσχέδιο αποτελεί και έκθεση της επιστημονικής επιτροπής 

νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων νόμων της Βουλής, που επισημαίνει 

σειρά παραβιάσεων συνταγματικών αρχών δικαίου. 

 

Εφ’ όσον ψηφισθεί το νομοσχέδιο και εν αναμονή συνεπώς της επίδοσης των 

διαπιστωτικών πράξεων διαθεσιμοτήτων, παρατίθενται συνοπτικά στην ιστοσελίδα της 

Ομοσπονδίας οι δικαστικές ενέργειες στις οποίες επιβάλλεται να προβούν οι γιατροί του 

ΕΟΠΥΥ, και οι οποίες προϋποθέτουν την έγκαιρη έκδοση ορισμένων παραστατικών. 

 

Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνουν μεθοδικά και συντονισμένα 

από έμπειρους νομικούς, ώστε να μην έχουν ως πιθανό αποτέλεσμα μαζικές απορριπτικές 

αποφάσεις και κατά συνέπεια αρνητική νομολογία. 

 

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ μετέχουμε αποφασιστικά στην αυριανή πανυγειονομική 

συγκέντρωση στο υπουργείο υγείας μαζί με τους άλλους φορείς. 

 

Ο αγώνας μας θα συνεχισθεί με όλα τα μέσα και στο τέλος θα δικαιωθούμε γιατί 

αντιστεκόμαστε στην αυθαιρεσία και την παρανομία.    

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
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