
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΙΚΑ   Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α. 
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ. 279-ΕΙΔ-2658 
Κάνιγγος 19, Τ.Κ. 10677 Αθήνα - Τηλ.: 210-3845732  Fax: 210-3834869                                         
www.poseypika.gr     e-mail: poseypika@gmail.com       
           Αθήνα, 12/7/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πραγματοποιήθηκε στις 10/7/2013 ημέρα Τετάρτη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας με τον 

Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη. 

Στη συνάντηση παρόντες επίσης, ήταν και τα μέλη του ΔΣ της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ κ. Σάββας 

Παρασκευόπουλος και κ. Χ. Μπούρος. Εκφράσθηκε η ανησυχία του κλάδου σχετικά με δημοσιεύματα 

που αναφέρουν σχεδιασμούς της «task force» για τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ καθώς επίσης και για 

την πορεία του. 

Τόσο ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης, όσο και ο σύμβουλός του κ. Αθ. Πλεύρης, τόνισαν ότι δεν 

σκοπεύουν να κλείσουν τα πολυιατρεία, ότι θα στηρίξουν τις δημόσιες δομές και σε καμμία 

περίπτωση δεν θα προχωρήσουν σε κινήσεις αιφνιδιασμού. 

Είναι σαφές, ότι ο Υπουργός βρίσκεται σε φάση ενημέρωσης και ότι ο διάλογος για τα προβλήματα 

που υπάρχουν στο χώρο του ΕΟΠΥΥ θα συνεχιστεί. Τονίσαμε στον Υπουργό, την ανάγκη να 

στηριχτούν τα δημόσια πολυιατρεία, να λειτουργήσουν οι κλειστές δομές (εργαστήρια, διάφορα 

μηχανήματα) και να υπάρξει άμεση κάλυψη των αναγκών. 

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε την άμεση κατάθεση της τροπολογίας για την 12μηνη ανανέωση των 

συμβάσεων των συναδέλφων συμβασιούχων γιατρών, καθώς επίσης να ενταθεί ο έλεγχος από 

πλευράς ΕΟΠΥΥ σε παρακλινικές εξετάσεις διαγνωστικών κέντρων και στα νοσήλεια ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων όπου διαπιστώνεται η μεγάλη αιμορραγία. 

Παραδώσαμε στον Υπουργό συγκεκριμένα στοιχεία για τις σπατάλες στον ΕΟΠΥΥ και την 

κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός των δαπανών. 

Την Παρασκευή 19/7/2013, θα συγκληθεί η Ολομέλεια της Ομοσπονδίας, όπου το ΔΣ θα ενημερωθεί 

και θα πάρει αποφάσεις για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν με τα συγκεκριμένα δεδομένα.  

Συνάδελφοι, 

στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, ζητούμε άμεσα να σταματήσουν 

τα σενάρια για την αποδόμησή της που εκπορεύονται από συγκεκριμένα κέντρα γνωστών 

επιχειρηματικών συμφερόντων. 

Θα είμαστε σε ετοιμότητα, ώστε να αποτρέψουμε κάθε κακόβουλο σχεδιασμό που θέτει σε κίνδυνο 

τις εργασιακές μας σχέσεις, αλλά και την περίθαλψη του ασφαλισμένου και θα σας ενημερώνουμε 

για οποιαδήποτε εξέλιξη. 

Στις 16 Ιουλίου ημέρα Τρίτη, συμμετέχουμε στην προγραμματισμένη απεργία της ΑΔΕΔΥ 

& ΓΣΕΕ για τις μνημονιακές επιλογές της Κυβέρνησης με τη ψήφιση του 

πολυνομοσχεδίου. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
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