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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η εμπειρία από τη εφαρμογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, επιβεβαιώνει τους φόβους που είχαμε εκφράσει σε προηγούμενα 
δελτία τύπου, για την αποθέωση της προχειρότητας. Οι λίστες αναμονής που συνεχώς διογκώνονται (τρίμηνες – 
τετράμηνες αναμονές για γιατρούς ειδικότητας), η έλλειψη γιατρών που προκύπτει και από την πρόωρη 
συνταξιοδότηση συναδέλφων, η αποδιοργάνωση εργαστηριακών τμημάτων που έχουν στα πολυιατρεία 
πανάκριβα μηχανήματα, η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης και νοσηλευτικού προσωπικού, δημιουργούν έναν 
καθημερινό εφιάλτη για ασφαλισμένους και γιατρούς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η πολυδιαφημιζόμενη 
αναβάθμιση με την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποδεικνύεται ότι με τον πρόχειρο σχεδιασμό καταντάει περίθαλψη 
τριτοκοσμικού τύπου.  

Ξεκίνησε η λειτουργία των ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ για την εξέταση των ενστάσεων όσων συναδέλφων είχαν υποβάλλει, στις 
αποφάσεις των αρμόδιων συμβουλίων. 

Εκτιμούμε, ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η κρίση των συμβουλίων, αφού οι υποβληθείσες ενστάσεις σε όλα τα 
ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ (παθολογικό, χειρουργικό, εργαστηριακό) είναι περιορισμένες.  

Συζητήσαμε και αναμένουμε σύντομα την υλοποίηση της κατάταξης, σε βαθμό όλων των υπηρετούντων γιατρών 
του ΙΚΑ με ανάλογη ρύθμιση όπως έγινε με πρόσφατο ΦΕΚ (2903) στο προσωπικό που μεταφέρθηκε με την ίδια 
εργασιακή σχέση κλάδο και ειδικότητα από τα πρώην  Νοσοκομεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

Επίσης, στα πλαίσια της υλοποίησης των απεργιακών αιτημάτων μας, υπήρξε επικοινωνία με την αρμόδια 
γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας κ. Δρέττα, ώστε να εκδοθεί άμεσα Κ.Υ.Α για την κατοχύρωση των 
οργανικών θέσεων των γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ αορίστου χρόνου. 

Επί πρόσθετα, καταγγέλλουμε τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν οι υγειονομικές μονάδες σε επιστημονικό 
προσωπικό, αλλά και την έλλειψη αντιδραστηρίων και υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των 
βιοπαθολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων των πολυιατρείων. 

Θεωρούμε ότι η άρση του πλαφόν για την εκτέλεση εξετάσεων των ασφαλισμένων μας σε διαγνωστικά κέντρα, 
θα είναι καταστροφική για τους αυτοαπασχολούμενους εργαστηριακούς συναδέλφους μας, οι δε δαπάνες θα 
εκτιναχθούν στα ύψη δημιουργώντας και νέα ελλείμματα στα πολύπαθα ασφαλιστικά που απαρτίζουν το 
μόρφωμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει την πολιτική των περικοπών, την πολιτική της επιδρομής στις 
δημόσιες δαπάνες υγείας, και άμεσα να εντείνει τις προσπάθειες, της καταπολέμησης της αλόγιστης σπατάλης και 
παράλληλα να ενισχύσει τις δομές και τον δημόσιο χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Παραμένουμε πάντα 
παρόντες σε κάθε προσπάθεια έντιμου και καλόπιστου διαλόγου, αλλά και έτοιμοι για αγώνα ακυρώνοντας την 
πράξη σχεδιασμούς για αποσύνθεση της Δημόσιας περίθαλψης. 

Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 7-2-2012. 

Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας. 

 

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

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                                                         Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ 


