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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την 26-06-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠ-

ΕΟΠΥΥ υπό διευρυσμένη σύνθεση με συμμετοχή του Πρ. Αθ. Αποστολόπουλου, του Γεν. Γρ. Σ. 

Παρασκευόπουλου, του Αν. Γεν. Γρ. Γ. Γεωργιάδη & του Πρ ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Αττικής Π. Ψυχάρη με 

τον Υπουργό Υγείας Μ. Βορίδη. 

Επισημάνθηκαν στον υπουργό τα εξής : 

 

1. Προκειμένου να υπάρχει στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων ΠΕΔΥ μετά την 

δραματική συρρίκνωση τους από τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση των γιατρών και εν όψει 

ενδεχομένων νέων απολύσεων γιατρών από πιθανές απορριπτικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, 

προτάθηκε να υπάρξει παροχή δυνατότητας διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου με αποφάσεις 

υπηρεσιακών συμβουλίων των ΥΠΕ (δυνατότητα η οποία υφίσταται από το υπάρχον νομικό 

πλαίσιο), έως ότου αξιολογηθούν και ενταχθούν οι γιατροί σε θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ. 

Επ’ αυτού ο υπουργός απάντησε αρνητικά. 

2. Για την αυθαίρετη και πέραν πάσης λογικής επιβολή του 8/ωρου στα ιατρεία του ΠΕΔΥ, ο 

υπουργός ανέφερε ότι αναμένει να προσκομίσουμε και σε αυτόν γραπτώς τις απόψεις μας, αλλά και 

δεδομένα από την κρατούσα πρακτική σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων χωρών, επιφυλασσόμενος να 

πάρει θέση. 

3. Για την αθέτηση των υποσχέσεων του προκατόχου υπουργού ως προς την καθιέρωση ειδικών 

πλεονεκτικών συμβατικών όρων προς τους αποχωρήσαντες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, ως στοιχείο 

ελάχιστης έμπρακτης αναγνώρισης της επί δεκαετίες υπηρέτησης στις Μονάδες του ΙΚΑ & του 

ΕΟΠΥΥ, δήλωσε ότι θα το εξετάσει εκ νέου, διότι το κράτος λειτουργεί ως συνέχεια. 

4. Για την απαράδεκτη και αντισυνταγματική ρύθμιση του πρόσφατου νόμου να αποκλείονται από τη 

σύναψη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, όσοι είχαν κάνει αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ, ο υπουργός 

δήλωσε ότι αυτό δεν τον βρίσκει σύμφωνο και θα το αναθεωρήσει, ώστε οποιοσδήποτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο βρεθεί εκτός ΠΕΔΥ να έχει τη δυνατότητα συμβάσεως. 

 

Επισημάνθηκε στον υπουργό το σημαντικότατο γεγονός της έκδοσης απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων κατά την οποία το δικαστήριο με εμπεριστατωμένη πολυσέλιδη αιτιολογία 

δικαίωσε τους γιατρούς, βασιζόμενη μεταξύ άλλων στην επίκληση της παραβίασης βασικών αρχών 

δικαίου, όπως την μη παροχή μεταβατικής περιόδου, που συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες για 

την προσωπική και επαγγελματική ζωή των γιατρών. 

Η Ομοσπονδία δηλώνει, ότι μαζί με τους Συλλόγους, θα συνεχίσει να αγωνίζεται κάτω από 

τις παρούσες αντίξοες περιστάσεις προκειμένου να διαφυλάξει  επιστημονικούς και εργασιακούς 

κανόνες σωστής άσκησης της ιατρικής.   

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                 Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


