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Αθήνα, 29/11/2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Αντί για συγκεκριμένες σοβαρές απαντήσεις στα απεργιακά αιτήματα της ΠΟΣΕΥΠ – ΕΟΠΥΥ, ο 

Υφυπουργός κ. Μπέζας με ύφος 1.000 καρδιναλίων από το περιστύλιο της Βουλής, εκτόξευσε απειλές 
για διακοπή συμβάσεων σε μία προσπάθεια να διασπάσει και να κάμψει το απεργιακό μέτωπο.  

Αναμενόμενο από έναν πολιτικό που η μόνη του σχέση με τον χώρο της Υγείας, είναι ότι για να 
φτάσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του περνάει έξω από 2, 3 νοσοκομεία.  

Ας ασχοληθεί καλύτερα με κατασκευές και ας απολογηθεί στους ασφαλισμένους για το έργο 
του στον τομέα της Υγείας και ας εξηγήσει γιατί τα πανάκριβα μηχανήματα στις δημόσιες μονάδες 
των πολυιατρείων είναι κλειστά, με αποτέλεσμα ασφαλιστικά κεφάλαια καθημερινά να μετακινούνται 
στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα και ο ασφαλισμένος να πληρώνει από την τσέπη του.  

Στην ουσία με την απόφαση του αυτή, τιμωρεί τους ασφαλισμένους που βρίσκονται σε 
αδιέξοδο και τους οδηγεί εκ του ασφαλούς στην επί πληρωμή εξέταση.  

Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι γι’ αυτές τις συμβάσεις οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί 
έχουν να πληρωθούν για επισκέψεις και παρακλινικές εξετάσεις τουλάχιστον, από τις αρχές 
καλοκαιριού.  

Με απερίγραπτο θράσος, μιλάει για μεταρρύθμιση όταν γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι η 
ερμηνευτική λέξη της πλήρους διάλυσης των δημόσιων δομών στο χώρο της υγείας.  

Ο θεματοφύλακας της δημόσιας περίθαλψης που υποτίθεται ότι είναι το Υπουργείο Υγείας 
συστηματικά και με σχέδιο, αποδομεί καθημερινά ότι έχει απομείνει από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.  

Οδηγεί το επιστημονικό και υγειονομικό προσωπικό στην απόλυση, για να συμπληρωθεί ο 
μαγικός αριθμός της Τρόϊκας αδιαφορώντας για τη δημόσια υγεία.  

Ο ίδιος ο Υφυπουργός και θαυμάστε πολιτική αξιοπιστία, ήταν που υποστήριζε σε δηλώσεις 
του, ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να είναι πάροχος και αγοραστής υπηρεσιών υγείας. 

Τώρα ξαφνικά, παρουσιάζει απώλεια πρόσφατης μνήμης κα συντονίζεται πλήρως σε ένα 
νεφελώδες απαράδεκτο σχέδιο πλήρους διάλυσης. 

Επιτέλους,  έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός να παρέμβει, να τους στείλει στα σπίτια τους 
γιατί βλάπτουν σοβαρά την υγεία των πολιτών.  

Άσχετοι με τον χώρο, πολιτικοί άντρες πειραματίζονται στις πλάτες 10.000.000 ασφαλισμένων 
που αναζητούν δικαίως αξιοπρεπή περίθαλψη.  

Όσο και να προσπαθήσουν να εκβιάσουν και να σπιλώσουν, τους επαναλαμβάνουμε ότι ο 
δικός μας αγώνας θα φτάσει μέχρι τέλους γιατί είναι αγώνας για την αξιοπρέπεια και τη Δημόσια 
Υγεία.  

Συνεχίζουμε κανονικά να απεργούμε ως τις 9 Δεκεμβρίου γιατί αρνούμαστε να 
συναινέσουμε σε μια εφιαλτική πραγματικότητα που αποσκοπεί στην πλήρη υποβάθμιση 
της περίθαλψης.  

Ας προβληματιστούν οι ίδιοι με τις πράξεις τους, που κατάφεραν να ενώσουν κλάδους με 
διαφορετικά αιτήματα και αφετηρίες, σε ένα κοινό απεργιακό υγειονομικό μέτωπο που αποτελεί την 
ταφόπλακα για τις επιπόλαιες πολιτικές τους ενέργειες.  

 
Από την Εκτελεστική Γραμματεία 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ) 

 
 


