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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η τρίµηνη εµπειρία λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο ∆ιοικητής του κ. 
Βουδούρης, είναι αρνητική. Η αποθέωση  της προχειρότητας, ο ερασιτεχνικός τρόπος λειτουργίας 
όπου επικρατεί η σύγχυση, η ανακολουθία και η ασυνεννοησία µεταξύ των διοικούντων, καθώς 
επίσης και οι αλληλοαναιρούµενες εγκύκλιοι, έχουν οδηγήσει σε κινήσεις πανικού, καταδικασµένες 
από την πλειοψηφία γιατρών και ασφαλισµένων.  
Η άρνηση των γιατρών να συµβληθούν µε τον ΕΟΠΥΥ, καθώς θεωρούν ότι το ιατρικό σώµα ότι 
κατευθύνεται στην πλήρη επαγγελµατική εξαθλίωση, την υποτίµηση και τον ευτελισµό, οδηγεί 
τους ∆ιοικούντες σε συνταγές καταδικασµένες, που πρόσφατα το συλλογικό µας όργανο είχε 
απορρίψει.  
Η κατ’ επίφαση, κατ’ επίσκεψη αµοιβή των 10€ (και µετά την παρακράτηση της προκαταβολής του 
φόρου 20% στα 8€) απαξιώνει το ιατρικό λειτούργηµα.  
Το εφεύρηµα των 150 επισκέψεων µε το φιλοδώρηµα των 8€ στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, µας 
βρίσκει αντίθετους και την προσβολή που γίνεται στον κλάδο έχουµε καταδικάσει µε προηγούµενες 
ανακοινώσεις.  
θέλουµε να τονίσουµε προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι πρακτικές αυτές που είναι απαξιωτικές για τον 
κλάδο, θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία των πολυϊατρείων και παραδίδουν το ιδιωτικό ιατρείο 
στις κοντόφθαλµες λογικές κάλυψης των αδυναµιών λειτουργίας του µορφώµατος του ΕΟΠΥΥ.  
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν θα χρησιµοποιηθούν σαν «δούρειος ίππος» άλωσης του 
ελεύθερου επαγγέλµατος και σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελέσουν τα ιδιωτικά ιατρεία µας 
προέκταση του αποτυχηµένου λογιστικού µορφώµατος. Επιστηµονικά υποτελείς και οσφυοκάµπτες 
έτοιµους να προσφέρουν φθηνές υπηρεσίες δεν θα βρουν το σύνολο του κλάδου µας.  
Καλούµε όλους τους συναδέλφους µε αξιοπρέπεια και αυτοσεβασµό να σταθούν και να αρνηθούν 
την απαξιωτική και προσβλητική υπογραφή µιας σύµβασης απαλλοτρίωσης του ελεύθερου 
επαγγέλµατος. 
Το σωσίβιο για την σωτηρία του ΕΟΠΥΥ, οι υπεύθυνοι ας το αναζητήσουν αλλού και όχι στους 
γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, που απαιτούν σύναψη συλλογικών συµβάσεων µε αξιοπρεπείς αµοιβές και 
συνθήκες εργασίας.  
Όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επιµένουµε στην ευθύνη της 
πολιτείας να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο και ασφαλές σύστηµα δηλαδή ηλεκτρονική 
υποδοµή και όχι να µετακυλίει στις πλάτες των γιατρών την δική της υποχρέωση. 
Η προκλητική, βάρβαρη και απάνθρωπη πολιτική που ασκείται στον τοµέα της υγείας, είναι βέβαιο 
ότι σύντοµα θα πιστωθεί από τον Έλληνα πολίτη και τα αδιέξοδα που δηµιουργεί µε την 
ερασιτεχνική και πειραµατική της πολιτική θα καταδικαστούν. 
Η εξόντωση και η υποτίµηση του Έλληνα γιατρού που εργάζεται στο ασφαλιστικό ταµείο, δεν θα 
περάσει και σε καµία περίπτωση δεν θα είναι συνεργός της συνολικής απαξίωσης της ιατρικής 
λειτουργίας.  
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