
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αγαπητές και αγαπητοί εκπρόσωποι των ΣΕΥΠΙΚΑ για την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.  

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και η Εκτελεστική Γραμματεία, 
αποφάσισαν την σύγκλιση του Τακτικού Συνεδρίου στις 27 & 28 Απριλίου 
2012 με βασικά θέματα :  

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 2011. 
2. Ενημέρωση επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου – 

προγραμματισμός δράσεις.  
3. Αποφάσεις. 

Η χρονική στιγμή που διεξάγεται το συνέδριο, συμπίπτει με την δραματική 
καταγραφή από όλους μας, της πλήρους διάλυσης των δημόσιων δομών της 
Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την τραγική οικονομική κατάσταση στα δημόσια 
νοσοκομεία που βρίσκονται ένα βήμα πριν την αναστολή της λειτουργίας 
τους.  

Η δημόσια πλέον παραδοχή για έκτακτες χρηματοδοτήσεις, η κατασπατάληση 
ασφαλιστικών πόρων με τα αποτυχημένα ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) 
που γονάτισαν και το δικό μας ασφαλιστικό ταμείο, η επιδεινούμενη τραγική 
οικονομική κατάσταση του μορφώματος του ΕΟΠΥΥ με την εξάντληση εντός 
ολίγων μηνών του προϋπολογισμού του, είναι συμπτώματα μιας άθλιας 
πολιτικής στο χώρο της υγείας στην πατρίδα μας.  

Απλήρωτοι γιατροί είτε κλινικοί είτε εργαστηριακοί  για προσφερθείσες 
υπηρεσίες σε προηγούμενα χρόνια, πολίτες που αναζητούν την ασφαλιστική 
τους κάλυψη που χάθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα με το άγριο 
ψαλίδισμα των προβλεπόμενων παροχών, ηλεκτρονικά πειράματα και 
ακατάσχετη ρητορεία από μεριάς Υπουργείων για ανατροπές, συγκρούσεις που 
στην ουσία παραπέμπουν σε αποδόμηση του Κοινωνικού κράτους και 
εξαθλίωση των πολιτών.  

Η τρίμηνη εμπειρία της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, ενός εξ’ ορισμού 
ελλειμματικού οργανισμού, με την υποχρηματοδότηση από την συνένωση 
προβληματικών ταμείων, αναδεικνύει με τον πλέον κραυγαλέο τρόπο τη 
λογιστική μείωση των παροχών υγείας προς τους ασφαλισμένους και την 
μετακύλιση του κόστους στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.  

Τρανταχτό και κραυγαλέο παράδειγμα, η τελική διατύπωση της εγκυκλίου 
εφαρμογής της αναγραφής της δραστικής ουσίας, η οποία είναι μια εξόφθαλμη 
απόπειρα μετακίνησης τους κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης στους 
ασθενείς, αν επιλέξουν να πάρουν το φάρμακο που σύστησε και 
συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός τους.  



Αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι, αλληλοσυγκρουόμενες μερικές φορές, έχουν 
καταντήσει γιατρούς και ασφαλισμένους πειραματικά ινδικά χοιρίδια, με μόνο 
σκοπό την εξυπηρέτηση της μνημονιακής λογιστικής πολιτικής που 
υποβαθμίζει την παρεχόμενη περίθαλψη και διαλύει το κοινωνικό δίχτυ που 
είχε απλωθεί με την λειτουργία 250 πολυϊατρείων στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη στη χώρα μας.  

Ακόμα και βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει με την απαιτούμενη 
σοβαρότητα, όπως το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 
ακυρώνονται και δυσφημούνται από τον ερασιτεχνισμό και την προχειρότητα 
εφαρμογή τους.  

Πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας μίλησε για 1.500.000 πλαστές 
συνταγογραφήσεις, που οφείλονται σε χάκερς αποκρύπτοντας την αλήθεια, 
την οποία είχαμε επισημάνει ότι το σύστημα δε διαθέτει ασφαλιστικές 
δικλείδες και είναι προσβάσιμο σε κάθε κακόβουλο.  

Το μόνο του ενδιαφέρον είναι να υποχρεώσει τους γιατρούς να φέρουν 
ιδιωτικούς υπολογιστές για να δώσει επιτυχημένες εξετάσεις στην Τρόϊκα ότι η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι γεγονός.  

Το ανάχωμα και το οχυρό αντίδρασης για τις πολλαπλές επιθέσεις που δέχεται 
η περίθαλψη από την αντιφατική και αδιέξοδη πολιτική του Υπουργείου, 
αποτελεί το συνδικαλιστικό μας όργανο η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, που σταθερά και 
πιεστικά με συνδικαλιστικούς αγώνες διεκδικεί την δικαίωση εργασιακών και 
ασφαλιστικών αιτημάτων μας.  

Η συναντίληψη για τα μεγάλα προβλήματα στο χώρο της υγείας με 
επιστημονικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις και η χάραξη κοινής 
συνισταμένης αγωνιστικής δράσης πρυτάνευσε τη λογική μας το διάστημα 
που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνάντηση.  

Η ΑΔΕΔΥ, ο ΠΙΣ, η ΕΟΟ, παραμένουν οι φυσικοί μας σύμμαχοι σε έναν ενιαίο 
αγώνα που δεν έχει καθαρά συντεχνιακά αιτήματα αλλά κοινές προσπάθειες 
αναβάθμισης της περίθαλψης και διάσωσης τους δικαιώματος ελεύθερης 
πρόσβασης σε φορείς υγειονομικής κάλυψης ισότιμα για όλους τους πολίτες. 

Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας, γέφυρες διαλόγου, 
συνεννόησης και τελικά συγκεκριμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στη 
σύγχρονη δύσκολη πραγματικότητα.  

Αλλά πως είναι δυνατόν να συνεννοηθούμε με τους λογιστές στο χώρο της 
υγείας όταν έχουν μονομανία στην αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης, 
στην αμφισβήτηση της εργασιακής μας σχέσης και στην πλήρη κατάρρευση 
των πολυϊατρείων. 



Η αντιπαράθεση και η κάθοδος σε απεργιακές κινητοποιήσεις τελευταία ήταν 
μονόδρομος, αλλά εδώ είμαστε για να συμβάλλουμε όλοι μας, με τις σκέψεις 
μας και τις προτάσεις μας για τις μορφές αγώνα που πρέπει να επιλέξει η 
συνδικαλιστική μας ηγεσία απέναντι σε μια πολιτική κατεδάφισης και 
αποδόμησης Κοινωνικών κατακτήσεων.  

Ας δούμε όμως τα γεγονότα και τις αντιδράσεις μας που μεσολάβησαν από το 
τελευταίο έκτακτο συνέδριο που έλαβε χώρα στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2011. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Μετά την εκλογή από το έκτακτο συνέδριο της νέας συνδικαλιστικής ηγεσίας 
και τη συγκρότησή της σε σώμα στις 15/12/2011, παρευρίσκονται ο Πρόεδρος 
μας Μιχ. Βλασταράκος σε συνεδρίαση της επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων 
της Βουλής 15/12/2011, όπου γίνεται ενημέρωση χωρίς δυνατότητα 
παρέμβασης από τους Υπουργούς κ.κ. Κουτρουμάνη και Λοβέρδο σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις στον ΕΟΠΥΥ. Εκεί ανακοινώθηκε η ρύθμιση για 
δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων σε 
όλους τους γιατρούς συμβεβλημένους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ.  

Οι κινητοποιήσεις του συνόλου του ιατρικού κόσμου έφεραν κάποια 
αποτελέσματα. Στη συνεδρίαση γίνεται και η πρώτη επίσημη παραδοχή για 
την αδυναμία οργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και την δυσκολία στον 
τομέα της μισθοδοσίας μας να τον αναλάβει πλήρως το νέο μόρφωμα.  

Στις 19/12/2011 η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ μετά από 
συνεδρίαση και αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις ανακοινώσεις στην επιτροπή 
Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου , 
καταγγέλλει την προκλητική, βάρβαρη και απάνθρωπη πολιτική που ασκείται 
στον χώρο της υγείας, υποχρεώνοντας τον ασφαλισμένο πολίτη σε νέες 
περικοπές και την κατ’ επίφαση αμοιβή με την μείωση από τα 20€ στα 10€, 
απαξιώνοντας την ιατρική λειτουργία.  

Η πρακτική του Υπουργείου σε συνδυασμό με την απαράδεκτη τροπολογία 
που πέρασε το καλοκαίρι για αφαίρεση συνταγολογίου από το Διοικητή του 
ΕΟΠΥΥ, με μόνο ενδείξεις υπερσυνταγογράφησης, καθιστά την ιατρική 
λειτουργία και πράξη, όμηρο μιας επικίνδυνης πρακτικής που θα έχει 
δραματικές επιπτώσεις στην περίθαλψη του πολίτη. Καλούσαμε δε στην ίδια 
ανακοίνωση το σύνολο του ιατρικού κόσμου, να απορρίψει πρακτικές 
εξευτελισμού και απαξίωση της ιατρικής λειτουργίας και συντεταγμένοι να 
δώσουμε τη μάχη για αξιοπρεπή αμοιβή και εργασία.  

Σε συνέχεια της ίδια συνεδρίασης στις 23/12/2011 η Εκτελεστική Γραμματεία 
της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ καταγγέλλει και απορρίπτει την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου (262/16-12-2011) και την εγκύκλιο (Υ3Β/ΓΠ/ΥΚ.141282/21-12-



11) που αναρτήθηκε και εκχωρεί την ΠΦΥ στους επιχειρηματίες υγείας και στα 
κερδοσκοπικά συμφέροντα. Διαπιστώνουμε παράλληλα ότι η δυνατότητα 
συνταγογράφησης και αναγραφής παρακλινικων εξετάσεων δεν είχε μέχρι 
τότε υλοποιηθεί παρολες τις δεσμεύσεις των αρμοδίων και καταλήγαμε στο 
δελτίο τύπου ότι θα καλέσουμε σύντομα όλους τους προέδρους των ΣΕΥΠΙΚΑ 
της χώρας και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων σε κοινή σύσκεψη με 
τα όργανα της Ομοσπονδίας για να συναποφασίσουμε κοινές δράσεις 
προκειμένου να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές.  

Σε συνεχείς συνεδριάσεις μέσα στις γιορτές και λόγω της κρισιμότητας της 
καταστάσεως, στις 28/12/2011 μετά από πολύωρη συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας και μετά από ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ 
στις 27/12/2011 όπου αίρονται οι δεσμεύσεις για δυνατότητα 
συνταγογράφησης και αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων από όλους τους 
γιατρούς, αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρων επαναλαμβανόμενων 
απεργιακών κινητοποιήσεων πανελλαδικά στις 2/1/2012, 4/1/2012 και 
5/1/2012, ημέρες επίσημης εφαρμογής της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Επίσης 
στις 4/1/2012 είχε αποφασιστεί η σύγκλιση της Ολομέλειας της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 
για αποφάσεις και αν χρειαστούν περαιτέρω κινητοποιήσεις παράλληλα με την 
σύγκλιση της Ολομέλειας του Προέδρου για συναποφάσεις και υλοποίηση των 
θέσεων που είχαν εκφραστεί από τις Γενικές συνελεύσεις του ΠΙΣ και τις ΕΟΟ.  

Σε μακροσκελή ανακοίνωσή μας την ίδια ημερομηνία 28/12/2011, ζητούμε να 
υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις των αρμοδίων, να οργανώσουν με σοβαρότητα 
την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ σε αξιόπιστες βάσεις, να τροποποιηθεί η πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου που απαξιώνει την ιατρική πρακτική, τη λειτουργία 
του ΕΟΠΥΥ με συμβάσεις που δεν θα ισοπεδώνουν τον γιατρό μέσα από 
γενική συλλογική σύμβαση εργασίας.  

Ζητήσαμε επίσης, την τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, 
εγκαταλείποντας την πολιτική επιβάρυνσης των ασφαλισμένων , με τις 
μεγάλες περικοπές στις Κοινωνικές δαπάνες, την κατοχύρωση εργασιακών, 
ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των γιατρών του ΙΚΑ στον 
ΕΟΠΥΥ, την μετατροπή του 10λεπτου ραντεβού σε 20λεπτο ώστε να μπορεί 
να εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φυσικά με την 
εξασφάλιση από την πολιτεία της απαραίτητης υποδομής και τέλος δηλώναμε 
την αντίθεσή μας σε κλείσιμο μονάδων Υγείας και εφεδρείας ιατρικού 
προσωπικού.  

Νέα ανακοίνωση στις 30/12/2011 επαναλάμβανε τις θέσεις μας και τα 
αιτήματα των απεργιακών κινητοποιήσεων από 2 – 5/1/2012 και καλούσαμε 
όλους τους συναδέλφους να δείξουν την αγωνιστική τους δυναμική 
αντιδρώντας στην ισοπέδωση, την υποβάθμιση και τις περικοπές αλλά και τον 
συλλήβδην διασυρμό των γιατρών.  



Στις 3/1/2012σημειώνουμε με Δελτίο Τύπου την μεγάλη επιτυχία και την 
καθολική συμμετοχή στις 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές 
κινητοποιήσεις, υπενθυμίζοντας τα δίκαια αιτήματα μας, απορρίπτοντας σχέδια 
που είχαν σκοπό να πλήξουν τον έντιμο αγώνα μας, δηλαδή με διαβεβαιώσεις 
να επιτρέψουν στους γιατρούς του ΙΚΑ με 10€ δηλαδή 8 και κάτω να δέχονται 
κάποιο αριθμό επισκέψεων μηνιαίως. Τονίσαμε ότι αν προχωρήσουν στον 
ευτελισμό και την απαξίωση η σύγκρουση θα ήταν σκληρή και ανυποχώρητη. 

Στις 10/1/2012 με νέο δελτίο τύπου, πληροφορούσαμε ότι με την 
συμπαράταξη όλου του ιατρικού κόσμου οι 24ωρες επαναλαμβανόμενες 
κινητοποιήσεις συνεχιζόντουσαν για δεύτερη εβδομάδα από 9 – 13/1/2012 με 
μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες μονάδες Υγείας. Καταγγέλλαμε την έλλειψη 
σοβαρού σχεδιασμού, την προχειρότητα, τους αυτοσχεδιασμούς, ότι το 
μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ θα ήταν θνησιγενές όταν δεν υπάρχουν κανόνες 
λειτουργίας, χωρίς ενημέρωση, χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό, χωρίς 
οργανωμένη υποδομή. Και δυστυχώς η τετράμηνη εμπειρία από τη λειτουργία 
του, απέδειξε πόσο δίκιο είχαμε στις 10/1/2012. 

Στις 11/1/2012 επανερχόμαστε στην ταξινόμηση των απεργιακών μας 
αιτημάτων και προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμόδιους 
κυβερνητικούς φορείς όπως θέσουν τέρμα στην ταλαιπωρία των 
ασφαλισμένων, υιοθετώντας τα αιτήματά μας που έχουν δίκαιη κοινωνική 
αναφορά. Τέλος, ενημερώνουμε ότι στις 13/1/2012 ημέρα Παρασκευή, θα 
υπήρχε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ να 
εκτιμήσει τις νεότερες εξελίξεις συνυπολογίζοντας την ευθύνη μας απέναντι 
στο Κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να καθορίσουμε την παραπέρα πορεία 
του κλάδου.  

Στις 13/1/2012 ανακοινώνουμε την απόφασή μας με δελτίο τύπου για 
αναστολή των κινητοποιήσεων κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό 
αιτημάτων αλλά και αποτελεσμάτων που είχαμε από τις κινητοποιήσεις.  

Η δυνατότητα συνταγογράφησης – αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων σε 
όλους τους γιατρούς, συμβεβλημένους ή μη, δόθηκε με τον δικό μας αγώνα 
καθώς επίσης και η εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων σε όλα τα 
εργαστήρια και όχι μόνο στα διαγνωστικά κέντρα. Η αναστολή των 
απεργιακών κινητοποιήσεων πρέπει να τονίσουμε ότι είχε περισσότερο 
χαρακτήρα κοινωνικό, δηλαδή, με την δυνατότητα που έπρεπε να δώσουμε 
στον ασφαλισμένο να βρει τον γιατρό του που είχε ανάγκη και όχι να τον 
εξαντλήσουμε, παρά με την ευαισθησία της επίσημης πολιτείας να 
ικανοποιήσει δίκαια αιτήματα και να δώσει συγκεκριμένα απαντήσεις στην 
αγωνία μας για την πορεία της περίθαλψης. Η λογική του περιορισμού της 
Κοινωνικής δαπάνης ήταν και είναι για την κυβέρνηση η ανάλγητη πυξίδα που 
σηματοδοτεί κάθε της ενέργεια.  



Στις 6/2/2012 ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι συμμετέχουμε στην 
24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ στις 7/2/2012, καταγγέλλοντας 
παράλληλα 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 πολυϊατρείων.  

Οι φόβοι μας για την αποθέωση της προχειρότητας στην εφαρμογή του 
ΕΟΠΥΥ επαληθεύονται και έμπρακτα αποτυπώνονται. 

Οι προφορικές δεσμεύσεις της κας Δρέττα για την έκδοση της ΚΥΑ για την 
κατοχύρωση των οργανικών θέσεων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ 
αορίστου χρόνου παραπέμπονται δυστυχώς στις καλένδες. 

Τονίζουμε 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 νέα ελλείμματα στα πολύπαθα 
ασφαλιστικά ταμεία που απαρτίζουν το μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ. 10 & 11/2/2012 
συμμετέχουμε στην 48ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ.  

Από 22/2/2012 αρχίζει από το Υπουργείο Υγείας η εργολαβική κατεδάφιση και 
ισοπέδωση του εναπομείναντος δημοσίου συστήματος υγείας με δηλώσεις 
Λοβέρδου, πράξει νομοθετικού περιεχομένου και ψήφιση εφαρμοστικού 
νόμου. 

Καταγγέλλουμε στο δελτίο τύπου ότι πριν την ψήφιση του εκτρώματος του 
εφαρμοστικού νόμου, ακολουθεί την τακτική της λάσπης στον ανεμιστήρα με 
τον ολικό διασυρμό του ιατρικού κόσμου με αναφορές για 
υπερσυνταγογραφήσεις σε ειδικότητες που γεωγραφικά διανθίζει σε όλη την 
Ελλάδα.  

Χρησιμοποιεί το εύκολο όχημα της ανώνυμης καταγγελίας, που δημιουργεί 
εκφοβισμό και ανησυχία στο σύνολο των εργαζόμενων γιατρών του ΕΟΠΥΥ 
προσπαθώντας να ενοχοποιήσει τη συνταγογράφηση για τις απίστευτες 
σπατάλες που λαμβάνουν χώρα σε όλη την πρωτοβάθμια περίθαλψη, με την 
λεηλασία που γίνεται στους ασφαλιστικούς πόρους από τα διάσπαρτα σουπερ 
μάρκετ υγείας. Προσπαθεί παράλληλα να μετατρέψει τα ελεύθερα ιατρεία των 
γιατρών του ΙΚΑ σε υποστυλώματα στήριξης του θνησιγενούς λογιστικού 
μορφώματος του ΕΟΠΥΥ με φιλοδωρήματα που τελικά θα αποτελέσουν το 
εύκολο μέσο διάλυσης των πολυϊατρείων.  

Προχωράει όμως και παραπέρα με την απαράδεκτη απειλή για 
συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας από τους γιατρούς και επιλογής του 
φθηνότερου γενόσημου από τους φαρμακοποιούς.  



Στις 24/2/2012 η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ βλέποντας τις 
απαράδεκτες ρυθμίσεις να ψηφίζονται με τον εφαρμοστικό νόμο στις 
29/2/2012 προκηρύσσει απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 29/2/2012 και 
καλεί όλους τους συναδέλφους σε συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την ίδια 
μέρα στην πλατεία συντάγματος.  

Οι ευφάνταστες όμως και δυσάρεστες εκπλήξεις του Υπουργού Υγείας κου 
Λοβέρδου δεν έχουν τελειωμό. Στις 9/3/2012 καταγγείλαμε δημόσια την 
επαίσχυντη Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 545 – 1/3/2012) με την οποία χρεώνει 
για κάθε χειρόγραφη συνταγή από 1ης Μαρτίου 2012 1€ που θα παρακρατείται 
από τον μισθό του γιατρού του ΕΟΠΥΥ. Τη χαρακτηρίζουμε σαν κίνηση 
ακραίου αυταρχισμού και πρωτοφανή απόπειρα εκφοβισμού και 
τρομοκράτησης και ζητάμε φυσικά την άμεση αναστολή της.  

Δύο χρόνια τώρα δεν έχει καταφέρει να εγκαταστήσει στα πολυϊατρεία 
αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα και ενώ ο διαγωνισμός είναι ακόμα σε εξέλιξη, 
επιχειρεί την δική τους αστοχία και αδυναμία να την επωμιστούν οι γιατροί 
των 1.000€. 

Ζητήσαμε άμεσα συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη και στις 
12/3/2012 εισπράττουμε μια αντιφατική πολιτική και διαπιστώνουμε διάσταση 
απόψεων μεταξύ του ίδιου και του Υπουργού Υγείας.  

Ενώ διατυπώνει απερίφραστα στην Εκτελεστική Γραμματεία την πρόθεση του 
να υπάρξει πιλοτικό πρόγραμμα σε 4 – 5 μεγάλες υγειονομικές μονάδες 
ηλεκτρονικοποίησης των χειρόγραφων συνταγών και παραδεχόμενος τις 
αδυναμίες του συστήματος και τη δυσκολία εφαρμογής του σε λίγα 24ωρα 
αποστέλλει εγκύκλιο, με καταλυτική ημερομηνία για την προμήθεοα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Σε αυτή την πολύωρη συνάντηση δεν τέθηκε μόνο το θέμα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, αλλά και η ανάκληση της τραγελαφικής διάταξης του 1€ 
για την οποία υποσχέθηκε με γραπτή εισήγηση του στον Υπουργό την 
ανάκλησή της.  

Επίσης για τα ΚΕΠΑ τονίσαμε την  απαράδεκτη κατάσταση λειτουργίας τους, 
όπου καλούνται γιατροί να μετακινούνται αιφνίδια, χωρίς ασφάλιση, να 
αποστελεχώνουν τις υγειονομικές μονάδες που υπηρετούν και να 
δημιουργείται μια χαοτική κατάσταση που προσβάλει γιατρούς και 
ασφαλισμένους με την πολύμηνη αναμονή των τελευταίων.  

Υποσχέσεις για μια ακόμη φορά λάβαμε και για την ανανέωση των συμβάσεων 
των γιατρών – οδοντιάτρων για 12 μήνες και για τα αντιδραστήρια και 
αναλώσιμα υλικά των κλειστών μικροβιολογικών εργαστηρίων, όπως επίσης 
για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου των 



ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ και την άμεση εφαρμογή του επιστημονικού βαθμολογίου. Τέλος 
τονίστηκε η προβληματική ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την 
ένταξη νέων ταμείων (Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ κλπ) χωρίς να υπάρχει 
προηγουμένως αναλογιστική μελέτη.  

Στις 15/3/2012 αλλά και στις 22/3/2012 με δελτία τύπου ενημερώνουμε 
ασφαλισμένους αλλά και συναδέλφους ότι πρακτικές και τεχνάσματα όπως οι 
150 επισκέψεις με φιλοδωρήματα των 8€ είναι προσβολή για ον κλάδο και 
«δούρειος ίππος» άλωσης του ελεύθερου επαγγέλματος και παράλληλα 
πλήρους διάλυσης των πολυϊατρείων. Ξεκαθαρίζουμε ότι η ηλεκτρονική 
υποδομή είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι με μετέωρα βήματα και 
προχειρότητες που στην πράξη θα αποτύχουν. Το σωσίβιο για την σωτηρία 
του ΕΟΠΥΥ, οι υπεύθυνοι ας το αναζητήσουν αλλού και όχι στους γιατρούς 
του ΕΟΠΥΥ, που απαιτούν σύναψη συλλογικών συμβάσεων αξιοπρεπείς 
αμοιβές και συνθήκες εργασίας.  

Στις 26/3/2012 ενημερώνουμε για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ στις 23/3/2012 όπου εκφράστηκε από όλα τα μέλη της Διοίκησης 
της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ ότι η ακολουθούμενη πολιτική οδηγεί στην υποβάθμιση και 
διάλυση των δημόσιων δομών περίθαλψης με καταστροφικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επιπρόσθετα 
αναλύουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα του κλάδου και δηλώνουμε τη 
συμμετοχή μας στην 4ωρη στάση εργασίας που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ στις 29 
Μαρτίου 2012.  

Στις 2/4/2012 πληροφορούμε τα μέλη μας για τις αλληλοσυγκρουόμενες 
εγκυκλίους για την εφαρμογή της συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας, η 
οποία τελικά αναβλήθηκε για μια εβδομάδα και η οποία στην πραγματικότητα 
ποτέ δεν εφαρμόστηκε όπως πομπωδώς είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Υγείας 
κ. Λοβέρδος.  

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 πρακτική θα 
καταδικαστούν.  

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  
 

Είναι ξεκάθαρη και σαφής. Ένα σύγχρονο σύστημα περίθαλψης πρέπει 
να εξασφαλίζει ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή και αμοιβή κατά 
πράξη και περίπτωση για τις ιατρικές επισκέψεις. 

Διατήρηση του δικαιώματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 
ιατρικών πράξεων  των μη συμβεβλημένων γιατρών. 

Ηλεκτρονικός έλεγχος του συστήματος με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας 
για την αποφυγή υπερβολών – σπατάλης. 



Εθνική Συλλογική σύμβαση με ελεύθερη επιλογή γιατρού και πιλοτική 
εφαρμογή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε Νομό ή Περιφέρεια που θα 
μπορέσει να εξαγάγει  ασφαλή συμπεράσματα διαχείρισης, κόστους – 
επισκέψεων - γιατρών. Σοβαρά βήματα δεν μπορούν να γίνουν αν δεν 
υπάρξουν αξιόλογες αναλογιστικές μελέτες. 

        
 

Δεν θεωρούμε ότι η συνένωση ελλειμματικών ταμείων όπως είναι τελικά 
το μόρφωμα του ΕΟΠΥΥ αποτελεί ουσιαστική πρόταση για αξιόπιστη ΠΦΥ, τη 
στιγμή μάλιστα που δε συμπεριλαμβάνεται η πρόληψη και η πρόνοια για 
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. 

 
Η θέση μας είναι σταθερή εδώ και χρόνια.  

 Ένα ενιαίο πλαίσιο ΠΦΥ πρέπει να στηρίζεται στο έμψυχο υλικό και 
στην υποδομή του πρώην ΙΚΑ, του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού, 
με ποιότητα παροχής όμως υπηρεσιών που να αντιστοιχούν στο σεβασμό της 
προσωπικότητας του κάθε ατόμου.  
 Είναι απαραίτητη, όπως έχουμε τονίσει σ’ όλα τα Συνέδριά μας, η 
δημιουργία Υγειονομικού χάρτη της Χώρας. 
Αυτό που παρατηρείται σήμερα με τον ΕΟΠΥΥ είναι η έλλειψη οργανωμένου 
συστήματος ΠΦΥ, σωστής υποδομής, μηχανοργάνωσης, βασικών ειδικοτήτων 
γιατρών, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και προσωπικού γραμματείας, οι 
γραφειοκρατικές δυσκινησίες, και ακόμα διατηρούνται οι ακατάλληλοι πολλές 
φορές και ανεπαρκείς χώροι ιατρείων και εργαστηρίων, το απαράδεκτο 
σύστημα του τηλ. ραντεβού με το μικρό χρονικά επικίνδυνο χρόνο εξέτασης 
(5-10 λεπτά), ο μη διαχωρισμός εκτάκτων από χρόνια περιστατικά και η μη 
ύπαρξη ιατρείων επειγόντων περιστατικών δημιουργεί ένα απαράδεκτο 
σκηνικό παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα στον ΕΟΠΥΥ. 

Επιμένουμε ότι οι πρώην μονάδες Υγείας του ΙΚΑ πρέπει να αποτελούν 
το φίλτρο της νοσοκομειακής περίθαλψης και αγωγής της Υγείας. Άλλωστε με 
την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ αυτό διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιούνται τα 
πολυϊατρεία του ΙΚΑ σαν ραχοκοκαλιά για την δημιουργία ενιαίου συστήματος 
περίθαλψης.  
Έχουμε καταθέσει από καιρό τις απόψεις μας και είμαστε σύμφωνοι: 
 

  Με την δημιουργία ενιαίου πλαισίου με όρους όμως και προϋποθέσεις 
αναβάθμισης και όχι λογιστικής προσέγγισης. Η οποιαδήποτε ολοκλήρωση 
πρέπει να γίνει μέσα από μεταβατικά στάδια υλοποίησης και απολύτου 
σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα εργασίας και την ευχέρεια 
επιλογής των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του πρώην ΙΚΑ αλλά και των 
υπολοίπων εργαζομένων. 

  Η παρέμβαση για να είναι μακράς πνοής και αποτελεσματική πρέπει να 
περιλαμβάνει τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1.    Ενιαίους κανόνες περίθαλψης όλων των ασφαλισμένων. 
2.    Επαρκή χρηματοδότηση από το Κράτος του ΕΟΠΥΥ. 
3.    Μεταβατικά στάδια υλοποίησης με σαφή και προκαθορισμένη οικονομοτεχνική 

στήριξη κάθε σταδίου. 



4.    Συνολική και όχι αποσπασματική εφαρμογή του ενιαίου πλαισίου ΠΦΥ. 
5.   Δημιουργία αστικών κέντρων υγείας σύγχρονων με σωστή χωροταξική 

κατανομή. 
6.    Σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας όλων των υπηρετούντων γιατρών του 

ΕΟΠΠΥ. 
7.    Βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων γιατρών του ΕΟΠΥΥ μέσα από το 

επιστημονικό βαθμολόγιο. 
8.    Αξιοπρεπείς αμοιβές των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. 
9.   Αστικά Κέντρα Υγείας με οργανική και λειτουργική διασύνδεση με τα 

νοσοκομεία. 
10. Επαρκή Διοικητική- νοσηλευτική και γραμματειακή  στελέχωση των αστικών 

κέντρων υγείας. 
 

 
 

Η δυνατότητα επιλογής των εργασιακών σχέσεων για πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση και μη αποκλειστική είναι διαχρονική θέση και διακήρυξή μας. 
Εμμένουμε στο να ολοκληρωθεί η προκήρυξη 1/2009 για την κάλυψη των 
1860 κενών οργανικών θέσεων και να συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί και η 
προκήρυξη όλων των υπόλοιπων κενών οργανικών θέσεων ώστε να 
εξασφαλιστούν και οι υπόλοιποι υπηρετούντες γιατρού αορίστου χρόνου.  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
Η υλοποίηση του επιστημονικού βαθμολογίου των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, 
πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό υπερπηδώντας τα νομικά εμπόδια 
πού για διάφορους λόγους έχει θέσει παλαιότερα η Διοίκηση του ΙΚΑ και τώρα 
η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Η δια βίου εκπαίδευση δεν είναι ευθύνη των γιατρών μόνο αλλά και της 

Πολιτείας.  
Σήμερα η διενέργεια συνεδρίων, ημερίδων κλπ γίνεται κατά βάση με 

την συνδρομή των φαρμακευτικών και λοιπών εταιρειών του χώρου της 
υγείας. 
 Ο ΕΟΠΥΥ, πρέπει να συμβάλλει στην επιχορήγηση Συνεδρίων διαφόρων 
ειδικοτήτων και να διοργανώσει ημερίδες και σεμινάρια με τη συνεργασία 
επιστημονικών εταιρειών των γιατρών. 

Μέσα από την σωστή και ολοκληρωμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών με την συμβολή Κρατικών 
Φορέων. Η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοσθεί στην Ευρωπαϊκή και διεθνή 
κατεύθυνση επιμόρφωσης μέσα από υγιείς κανόνες δράσης. 
 
 
 
 



Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,  
Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε όλο το διάστημα που πέρασε να 

αναδείξουμε τα προβλήματα που απασχολούν τους γιατρούς αλλά και την 
περίθαλψη του ΕΟΠΥΥ γενικότερα. 

Ο διάλογος και η συνεργασία εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητά 
μας και η απεργιακή κινητοποίηση επιλογή μας όταν χρειάζεται για να 
πετύχουμε και να διαφυλάξουμε δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων.  

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να αποτελεί το άλλοθι για 
κυβερνητικές αποφάσεις που θα οπισθοδρομήσουν και εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Η θέση μας χρόνια τώρα είναι η συνέπεια και συνέχεια στη διεκδίκηση 
δίκαιων και κατοχυρωμένων αιτημάτων μας. 
Σε αυτή την πορεία χρειάζεται ενωτική προσπάθεια και σύνθεση απόψεων. 

Το συμφέρον του κλάδου μας, των γιατρών και της περίθαλψης απαιτεί 
συνολική προσπάθεια και αποφυγή διχαστικών πρακτικών και 
μικροσυνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων. 

Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε την ενότητα κα την ομοθυμία 
μας στην  πράξη ώστε να έχουμε προοπτική στον βηματισμό του νέο θεσμού. 

 
Ενότητα με κάθε τρόπο. 
 
 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο   Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ 

 
 

1. Μονιμοποιήσεις όλων τω ν γιατρών – οδοντιάτρων αορίστου χρόνου με 
προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων και άμεση ολοκλήρωση της 
προκήρυξης για την κάλυψη των 1.860 κενών θέσεων εργασίας.  

2. Κατάργηση των απαράδεκτων συμβάσεων έργου των γιατρών – 
οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ και μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου.  

3. Άμεση υλοποίηση της θεσμοθέτησης του Επιστημονικού βαθμολογίου 
Ν.3518/2006. 

4. Χορήγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης και του ανθυγιεινού επιδόματος 
εργασίας. 

5.  Αναβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. Βελτίωση 
και αναμόρφωση του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού 184.  
Θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε μονάδα του ΕΟΠΥΥ γραφείο υποδοχής    
ασθενών, διαχωρισμός επειγόντων από χρόνια περιστατικά και ο χρόνος 
εξέτασης να μην είναι λιγότερος των 20’. 

  -        Εκσυγχρονισμός της κτιριακής υποδομής. 
  -        Νοσηλευτική και γραμματειακή υποστήριξη. 
  -        Ασφάλεια εργαζομένων και ιατρών με security. 



6. Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με ένα ολοκληρωμένο 
αξιόπιστο προσβάσιμο και ασφαλές σύστημα με την υποδομή να 
παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

7. Είμαστε αντίθετοι στην αναγραφή της δραστικής ουσίας και στη 
χορήγηση φθηνών γενόσημων φαρμάκων αγνώστου προελεύσεως και 
αμφισβητούμενης βιοισοδυναμίας.   

8. Νέα οργάνωση των επιτροπών Αναπηρίας με αξιοπρεπή αποζημίωση και 
ασφάλιση για τους μετέχοντες γιατρούς χωρίς την αποδυνάμωση των 
πολυϊατρείων από γιατρούς ειδικοτήτων. 

   9. Να μην αναιρούνται, στα ανώτατα Δικαστήρια Εφετειακές, αποφάσεις 
υπέρ των γιατρών. 

  10. Απαιτούμε την άμεση έκδοση της ΚΥΑ για την διασφάλιση των κενών 
οργανικών θέσεων των γιατρών – οδοντιάτρων αορίστου χρόνου. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  
Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                        Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ 
 


