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 Αθήνα, 2/5/2012 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Πραγματοποιήθηκε στις 27 & 28 Απριλίου 2012, το τακτικό συνέδριο της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με 

μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή συνέδρων από όλη τη χώρα.  
Η χρονική στιγμή που διεξήχθη το συνέδριο, συνέπεσε με τη σφοδρή επίθεση που δέχεται η 

πρωτοβάθμια περίθαλψη από το Υπουργείο Υγείας, για την αποδόμηση των δημόσιων δομών της 
περίθαλψης.  

Όλοι οι σύνεδροι από το βήμα του συνεδρίου, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ.  

Ανέδειξαν από κάθε μεριά της χώρας οι ομιλητές την προβληματική κατάσταση, τις 
αρρυθμίες και τους πειραματισμούς του μορφώματος του ΕΟΠΥΥ, που φαλκιδεύει ασφαλιστικά 
δικαιώματα και υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Εγκρίθηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για το 2011 και ο πρόεδρος και η 
Εκτελεστική Γραμματεία, έκανε μια πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα του κλάδου και 
αποφασίστηκε ο προγραμματισμός δράσεων για την ανατροπή της συγκεκριμένης πολιτικής.  

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ να προβεί σε 
οποιαδήποτε νομική ή συνδικαλιστική ενέργεια και να αποφασίσει κινητοποιήσεις οποιασδήποτε 
μορφής και διάρκειας, εφόσον συνεχιστούν οι δυσμενείς εξελίξεις για τον κλάδο.  

Η συνολική καταδίκη της ανερμάτιστης και βάρβαρης πολιτικής στο χώρο της υγείας, είχε 
συγκεκριμένα σημεία αναφοράς στις ομιλίες των συνέδρων.  

Μετά την περιγραφή από συνέδρους της Κρήτης και του Πειραιά για καταστάσεις που 
προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του κλάδου, διασύρουν συλλήβδην την εργασία των συναδέλφων 
στα πολυϊατρεία, αποφασίστηκε από το συνέδριο η έκδοση ψηφισμάτων καταδίκης συγκεκριμένων 
ενεργειών της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.  
 Στο πρώτο ψήφισμα, αναφέρονται 3 χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυθαιρεσίας απόλυτου 
διασυρμού και επίδειξης πολιτικής πυγμής.  
 Συγκεκριμένα, αντιπρόσωπος μας από την Κρήτη, με επίδειξη στοιχείων από του βήματος, 
αναφέρθηκε στον εξευτελισμό του από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, στον άδικο διασυρμό του και την 
εξόντωσή του με ψευδείς αναφορές για ανακριβή νούμερα ύπαρξης καταθέσεων, που 
επιβεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.  

Στη δεύτερη περίπτωση, το συνέδριο ομόφωνα καταδίκασε τη μετακίνηση του συνδικαλιστή 
Μαντζουράτου, για δήθεν υπηρεσιακές ανάγκες, απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ που 
χαρακτηρίστηκε συνδικαλιστική δίωξη.  

Στην τρίτη περίπτωση, ομόφωνα πάλι το συνέδριο καταδίκασε τον ξυλοδαρμό του γιατρού 
Θεοχάρη στο ΙΚΑ Νίκαιας, και εξουσιοδοτήθηκε το ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιάνα προβεί σε όλες εκείνες τις 
συνδικαλιστικές και νομικές ενέργειες που επιβάλλονται με την κάλυψη και συμπαράσταση της 
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.  

 Στο δεύτερο ψήφισμα, το συνέδριο καταδίκασε την πρακτική που ακολουθείται από 
την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ της αναιτιολόγητης και αυθαίρετης αφαίρεσης συνταγολογίου και 
κλειδάριθμου, των απειλητικών επιστολών για δήθεν υπερσυνταγογραφήσεις.  

 Ποιος προσδιορίζει την υπερσυνταγογράφηση και ποιο είναι εκείνο το μαγικό 
νούμερο για κάθε ειδικότητα που αν το υπερβεί ο γιατρός, θεωρείται ο «αποδιοπομπαίος τράγος» 
του συστήματος; Ποιος θα απαντήσει στο καθηκοντολόγιο που θα πρέπει να έχει ο γιατρός για το 



σύστημα, η επιστημονική του συνείδηση και επάρκεια ή η λογιστική πολιτική των μνημονιακών 
εκπροσώπων;  

 
Ακόμα, υπήρξε συνολική διαμαρτυρία για τις κλειστές δημόσιες δομές (βιοπαθολογικά και 

οδοντοπροσθετικά εργαστήρια) και ζητήθηκε όπως και θα πράξει η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ τη νομική 
προσφυγή.  
 Επίσης, σύσσωμο το συνέδριο αποδοκίμασε την απαράδεκτη πρόχειρη λειτουργία των ΚΕΠΑ 
που αποδυναμώνει τα πολυϊατρεία από γιατρούς ειδικότητας και μετακινεί γιατρούς σε άλλους 
νομούς να στελεχώσουν τις υγειονομικές επιτροπές, χωρίς καταβολή αξιοπρεπούς αποζημίωσης, 
ασφαλιστικής και νομικής κάλυψης.  
 Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καταγράφηκαν στο συνέδριο τραγελαφικές 
καταστάσεις με τον τρόπο λειτουργίας τους, συνταγές που γράφονται σε διαφορετικές περιοχές, 
να εκτυπώνονται σε άλλες και σωρεία προβλημάτων που δικαιώνουν την αρχική μας θέση, περί 
πρόχειρης και προβληματικής λειτουργίας του συστήματος από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς την ύπαρξη 
αξιόπιστης ηλεκτρονικής υποδομής.  
 Αποφασίστηκε τέλος, η εξασφάλιση της εργασιακής σχέσης μας  με την άμεση ολοκλήρωση 
της προκήρυξης για την κάλυψη 1860 κενών θέσεων εργασίας αλλά και την μονιμοποίηση όλων 
των γιατρών - οδοντιάτρων αορίστου χρόνου υπηρετούντων στον ΕΟΠΥΥ.  
 
Συνάδελφοι,  
 
Το συμφέρον του κλάδου μας, των γιατρών και της περίθαλψης απαιτεί συνολική προσπάθεια, 
αποφυγή διχαστικών πρακτικών και ενότητα στα συνδικαλιστικά μας όργανα, τα κατά τόπους 
ΣΕΥΠΙΚΑ.  
 
Σύντομα, θα κληθούμε όλοι με αγωνιστική δράση να ανατρέψουμε στην πράξη τις πολιτικές που 
προσβάλουν την εργασία μας και υποβαθμίζουν την περίθαλψη των ασφαλισμένων μας.  

 
 
 

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

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

M. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                              Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ  


