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               Αθήνα, 05-01-2012 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, μετά από εξουσιοδότηση της Ολομέλειας της Διοίκησης της 
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ (συνεδρίαση 4/1/2012) και αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των Ιατρικών Οργανώσεων,  
Ιατρικών Φορέων και Συλλόγων (Σύνοδος 4/1/2012) ΠΙΣ, ΕΟΟ, ΟΕΝΓΕ, Ιατρικών Συλλόγων, ΣΕΥΠΙΚΑ κλπ, 
συνεδρίασε έκτακτα  σήμερα 5/1/2012 και αποφάσισε : 
Συνεχίζουμε τον αγώνα, με επαναλαμβανόμενες Πανελλαδικές 24ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις και 
την επόμενη εβδομάδα 9 – 13 Ιανουαρίου 2012, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και εκτιμώντας 
αποφάσεις της Κυβέρνησης, στα κρίσιμα ζητήματα του Ιατρικού κόσμου και της περίθαλψης.  
 

Ζητούμε :  
- Να σταματήσει η επικίνδυνη πολιτική που ασκείται στον χώρο της Υγείας, από τους Υπουργούς  

Υγείας – Κοιν. Αλληλεγγύης, Εργασίας – Κοιν. Ασφάλισης και τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ. 
Ο εμπαιγμός της καθυστέρησης έκδοσης ΚΥΑ!! για Συνταγογράφηση - Παρακλινικές εξετάσεις, απ’ 
όλους τους γιατρούς, δείχνει εκτός από νοσηρές πρακτικές και νοοτροπίες και προχειρότητα, 
σκοπιμότητα και αυτοσχεδιασμούς της πολιτικής τους.  

- Δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων από κάθε γιατρό, 
συμβεβλημένο ή μη με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί, όχι μόνο συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, 
αλλά απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας γιατρών και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων, μέσα από 
τον γιατρό της επιλογής του. Η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ Β2456 που δημοσιεύθηκε σήμερα με 
ημερομηνία 29-12-2011, μπορεί να αποτελεί βήμα στην κατεύθυνση θετικής λειτουργίας μας, 
αλλά δεν ακυρώνει τις υπόλοιπες διεκδικήσεις μας.   

- Ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 (για τη λειτουργία μεταβατικού 
σταδίου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ), με την οποία ευτελίζεται η αμοιβή και η λειτουργία του γιατρού 
και κλείνει οριστικά το μικρό και μεσαίο ιδιωτικό ιατρείο με την εκχώρηση του ΠΦΥ, στις 
εμπορικές επιχειρήσεις Υγείας (εγκύκλιος 141282/21-12-2011). 

- Εθνική Συλλογική Σύμβαση, με κατά πράξη και περίπτωση  αμοιβή (όχι χαμηλότερη, της ήδη 
χαμηλής σήμερα επίσκεψης, των 20€) και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας  
γιατρών – περίθαλψης και με δυνατότητα πρόσβασης όλων των γιατρών, μέσα στα πλαίσια των 
αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ΠΙΣ (6-11-2011) και Ελλ. Οδον. Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο).  

- Κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών θεμάτων των γιατρών ΙΚΑ, στον ΕΟΠΥΥ.  
Έκδοση της ΚΥΑ για κατοχύρωση των Οργανικών Θέσεων των συμβασιούχων αορίστου χρόνου.  
Η αποχώρηση από τον Δημόσιο Τομέα 150.000 υπαλλήλων (μέχρι το 2015), θέτουν σε κίνδυνο την 
λειτουργία των γιατρών του ΙΚΑ, με τις νέες εφεδρείες και απολύσεις που σχεδιάζουν.  

- Αναστολή λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, μέχρι να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μέσα από 
σοβαρότητα σχεδιασμού και κανόνων λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, μετά από προηγούμενη Κοινωνική 
διαβούλευση και τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού παροχών, που ευτελίζει τον γιατρό και 
επιβαρύνει σημαντικά κάθε ασφαλισμένο.  

- Κατοχύρωση της λειτουργίας των εργαστηριακών συναδέλφων μας, χωρίς αποκλεισμό και 
αποδυνάμωση (Η ΚΥΑ ομιλεί για παραπομπή εργαστηριακών εξετάσεων αποκλειστικά σε 
συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα).  

- Καθορισμό των όρων λειτουργίας και προϋποθέσεων οδοντιατρικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ.  
 
 
 



 
 
Οι προφορικές κακοήθεις και διασπαστικές κινήσεις Κυβερνητικών και Διοικητικών παραγόντων 
για δυνατότητα στους γιατρούς του ΙΚΑ  αριθμού επισκέψεων στο ιδιωτικό τους ιατρείο (50 ή 100 
ή 150 κλπ), πλέον του ευτελισμού και της απαξίωσης, δείχνουν νοσηρή πρακτική στην οποία οι 
γιατροί του ΙΚΑ δεν πρέπει και δεν θα ενδώσουν.  
 
Σε περίπτωση που συνάδελφοί μας ενδώσουν και εκμαυλιστούν συνειδήσεις τους, καλούμε 
τους Ιατρικούς Συλλόγους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες παραπέμποντας στα Πειθαρχικά 
Όργανα μέσα από τον κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας και για παράβαση νόμιμων διαδικασιών 
και λειτουργίας.  
 
Η ισοπέδωση, η απαξίωση ο ευτελισμός και η προσπάθεια των Κυβερνητικών παραγόντων να 
μετακυλήσουν τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος Υγείας στους γιατρούς, δεν θα περάσουν.  
 
Ο Ιατρικός Κόσμος να δώσει την ηχηρή του απάντηση σε όλους αυτούς, τους μαθητευόμενους 
μάγους της Υγείας, που με μορφώματα τύπου ΕΟΠΥΥ, με την αποδυνάμωση του ΕΣΥ και με την 
ταφόπλακα που σχεδιάζουν στην λειτουργία του μικρομεσαίου γιατρού, έχουν σκοπό να 
διαλύσουν το Κοινωνικό Κράτος, να εκχωρήσουν τα πάντα στους εντολείς τους (Τροϊκανούς και 
Οικονομικούς δυνάστες) και να παραδώσουν στους επερχόμενους, μία Κοινωνία που θα κυριαρχεί 
η δύναμη της Οικονομικής Εξουσίας και εκμετάλλευσης.  

- Αγώνας για επιβίωση, αγώνας για ευπρεπή λειτουργία, αγώνας για αξιοπρεπή περίθαλψη του 
πολίτη είναι οι στόχοι μας. 
 

Η Εκτελεστική Γραμματεία την Δευτέρα 9/1/2012, θα ενημερώσει, μέσα από αποφάσεις της, για τις νέες 
εξελίξεις.  
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. 
 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                                       Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ 


