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Αθήνα, 17-01-2014 

                         Αρ. Πρωτ. : 325 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
Πραγματοποιήθηκε την 16-01-2014 συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ του 
υπουργού και υφυπουργού υγείας και του ΠΙΣ δια των κ. Μ. Βλασταράκου και Β. 
Ανεμοδουρά καθώς και της Ομοσπονδίας Ιατρών ΕΟΠΥΥ δια των κ. Αθ. 
Αποστολόπουλου, Ι. Χρονόπουλου και Σ. Παρασκευόπουλου. 
 
Η συνάντηση έγινε μετά την διαβούλευση και τις παρεμβάσεις του υπουργείου με 
εκπροσώπους κομμάτων και ανεξαρτήτων βουλευτών ως προς το νομοσχέδιο για τον 
ΕΟΠΥΥ αλλά και μετά μερικές μονομερείς παρεμβάσεις και αλλαγές επί του νομοσχεδίου, 
όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο υπουργός στη συνάντηση που είχαμε την 13-01-2014. 
 
Κατά την συνάντηση διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει απολύτως καμία αλλαγή ως προς 
ουσιώδη σημεία, διαπιστώνοντας την πλήρη άρνηση του υπουργού να αποδεχθεί ακόμη 
και την δηλωμένη πρόθεσή του ενώπιον μας προ 3μέρου να αποδεχθεί πρότασή μας για 
ύπαρξη κάποιας εύλογης μεταβατικής περιόδου προκειμένου να κάνουν διακοπή 
ελευθέρου επαγγέλματος, όσοι θα ήθελαν να ενταχθούν στο νέο  σύστημα. 
 
Αντ’ αυτού οι παρευρισκόμενοι θεσμικοί εκπρόσωποι του ΠΙΣ & της Ομοσπονδίας 
εισέπραξαν μεταξύ άλλων και ειρωνείες του τύπου ότι μπορούμε για προτεινόμενες 
τροπολογίες επί του νομοσχεδίου να απευθυνθούμε στη βουλή (!) διότι το υπουργείο 
απλώς εισηγείται, ενώ η ολομέλεια της βουλής αποφασίζει τελικά για τους νόμους(!!!). 
 
Επειδή από την συνάντηση προέκυψε πλήρης άρνηση του υπουργείου σε κάθε λογικό 
επιχείρημα, αλλά και επειδή αντιμετωπισθήκαμε με προσχήματα και ειρωνείες, 
αποχωρήσαμε οριστικά από τον διάλογο απαιτώντας την αποπομπή του απαράδεκτου 
υπουργού, καταστροφέα της δημόσιας υγείας, και καταγγέλοντάς τον για υποκρισία και 
ειλημμένες αμετακίνητες αποφάσεις που μοναδικό σκοπό έχουν τον ομολογημένο 
δημόσια λόγο από τον υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης, για απόλυση χιλιάδων 
γιατρών.       
 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ) 
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