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Προς 

τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Κοντό Δημήτριο

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ

 Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος της 20/11/2013

Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος 

ψήφισε  ομόφωνα  και  θεωρεί  ότι  ένας  διάλογος,  στην  κατεύθυνση 

στήριξης,  αναβάθμισης  και  συμμετοχής  μας  σε  ένα  σχέδιο 

μεταρρύθμισης της Π.Φ.Υ., όπως αυτό το οποίο σχεδίασε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

θα ήταν σίγουρα εποικοδομητικός.

Ο  διάλογος  με  τους  φορείς  είναι  απαραίτητος  και  θεωρείται 

υποχρέωση του Υπουργού Υγείας. 

Επειδή όμως η “υποχρέωση” του Υπουργού προς την Τρόικα είναι η 

προαποφασισμένη διάλυση της Π.Φ.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η απόλυση-

εξόντωση  όλου  του  προσωπικού  του,  υιοθετώντας  άνευ  όρων  την 

πρόταση της Task Force – Θεοδωράκη. 

Επειδή πιστεύουμε ότι είναι θέμα πολιτικής για την υγεία τα όσα 

διαδραματίζονται στο χώρο μας, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας για άλλη 

μία  φορά  σε  έναν  προσχηματικό  διάλογο  για  ήδη  προαποφασιμένες 

κατευθύνσεις δεν είναι αντάξια του ήθους μας.

-Δε  συμμετέχουμε  σε  διάλογο  με  έναν  Υπουργό  που  δεν 

αναγνωρίζει  την προσφορά μας στην Π.Φ.Υ..

-Δε συμμετέχουμε σε διάλογο με έναν υπουργό που αποδείχθηκε 

αναξιόπιστος.



-Δε συμμετέχουμε σε διάλογο με έναν Υπουργό που την επιστήμη, 

την γνώση, την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική μας 

πίστη  την  μετράει  σε  αριθμούς  ώστε  να  συμπληρώσει  το  νούμερο το 

οποίο δεσμεύθηκε να δώσει στα αφεντικά του.

-Δε συμμετέχουμε τελικά σε ένα διάλογο για τη διάλυση των δομών 

της  δημόσιας  δωρεάν  περίθαλψης  των  9.500.000  ασφαλισμένων  του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της εξόντωσης των 10.000 εργαζομένων του.

Κοινοποίηση:

 Γραφείο Πρωθυπουργού

 Γραφ. Πρωθυπουργου Υπ΄'οψιν Υπ. Επικρατείας κ. Δ. Σταμάτη

 Υπουργό Υγείας κ.Σπ.- Α. Γεωργιάδη

 Υφυπουργό Υγείας κ. Α Μπέζα

 Γεν.Γραμματέα Κοιν. Ασφ. κ. Π.Κοκκόρη

 Πρόεδρο ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ κ. Α. Αποστολόπουλο

 Πρόεδρο ΠΙΣ κ. Μ.Βλασταράκο

 Πρόεδρο Ι.Σ.Θ. κ. Δ. Τσάμη

 Πολιτικά κόμματα

 Μ.Μ.Ε.

                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας

 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                    Μαιευτήρ-Γυναικολόγος 
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