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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χθες,  Παρασκευή  20  Δεκεμβρίου  2013,  πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Υπουργού Υγείας κ.  Α.Σ.Γεωργιάδη με τη διευρυμένη 
Εκτελεστική  Γραμματεία  της  ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ  και  την  παρουσία 
τριών μελών του Π.Ι.Σ., μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.. 

Ο υπουργός στην εισήγηση του ανέφερε οτι θα προχωρήσει ίσως και 
αύριο στην κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, για τη σύσταση κλάδου 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) γιατρών πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης στις Διοικήσεις των Υ.Π.Ε. προκειμένου να απορροφηθούν 
σε αυτές οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης ανέφερε ότι σύντομα (εντός δεκαπέντε περίπου ημερών) θα 
πραγματοποιηθεί κινητικότητα-διαθεσιμότητα όλου του κλάδου και έως 
το τέλος Ιανουαρίου θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο θα 
αφορά την νέα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Όπως γίνεται  κατανοητό  από την τροπολογία,  ο  υπουργός  εμμένει 
στις  θέσεις  πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης.  Οι  εκπρόσωποι 
μας,  ανέλυσαν  τις  θέσεις  του  κλάδου μας  και  εκ  μέρους  του  ΣΕΥΠ-
ΕΟΠΥΥ  Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος  αναφέραμε  στον  υπουργό  ότι  θα 
περάσει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που διέλυσε την Π.Φ.Υ. και την 
παρέδωσε στο μεγάλο κεφάλαιο,  ότι πραγματοποιεί τα ίδια λάθη με τους 
προκατόχους  του  κατά  την  ίδρυση  του  ΕΟΠΥΥ.  Τον  ρωτήσαμε  τι 
ποσοστό έκπτωσης αποβλέπει από τους ιδιώτες παρόχους παρακλινικών 
εξετάσεων αφού αναφέρει πώς έτσι θα μειώσει το κόστος. Μας απάντησε 
ότι η έκπτωση θα είναι περίπου 20% και του αναφέραμε οτι οι δομές του 
ΕΟΠΥΥ  για  τις  παρακλινικές  εξετάσεις  στοιχίζουν  πέντε  φορές 
φθηνότερα  και  πώς  για  αυτόν  ακριβώς  τον  λόγο  καταφύγαμε  στον 
Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος για να διερευνήσει τις πράξεις και 
παραλείψεις των διοικήσεων του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας οι 
οποίες οδήγησαν στον οικονομικό μαρασμό του ΕΟΠΥΥ.

Στη  συνέχεια  προτείναμε  πως  εφ'όσον  δημιουργείται  ένας  νέος 
οργανισμός Π.Φ.Υ. ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κέντρα υγείας και τους 
σχηματισμούς του ΕΟΠΥΥ, να αποκοπεί από το ΕΣΥ και ως αυτόνομος 
οργανισμός  της  νέας  Π.Φ.Υ.  να  δώσει  την  ευκαιρία  σε  όλους  τους 
εργαζομένους  (γιατρούς-οδοντιάτρους  ΕΟΠΥΥ  και  γιατρούς  κέντρων 
υγείας) να επιλέξουν τις εργασιακές τους σχέσεις για πλήρη απασχόληση 



ή  πλήρη  και  αποκλειστική  απασχόληση.  Αναλύσαμε  πώς  αυτό  το 
σενάριο αφενός δεν προκαλεί αντιδράσεις και από μέρους των γιατρών 
των νοσοκομείων διότι ο οργανισμός θα είναι διαφορετικός και θα αφορά 
την  Π.Φ.Υ.  και  αφετέρου  οι  γιατροί  των  κέντρων  υγείας  δεν  θα 
αισθανθούν ότι βρίσκονται σε μειονεκτικό καθεστώς σε σχέση με τους 
γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό  το  σχέδιο  θα  εκτόνωνε  την  κρίση  και  θα   μπορούσε  να 
λειτουργήσει  πραγματικά.  Ο  Υπουργός  δε  φάνηκε  να  έχει  κάποια 
αντίρρηση  και  αφού  αναφέρθηκε  σε  πλήρες  ωράριο  και  υποχρέωση 
εφημεριών, τις οποίες και δεχόμαστε αρχικά, δήλωσε ότι σκέπτεται το 
σενάριο χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και το αποδέχεται. 

Προσωπικά πιστεύουμε ότι δεν θα αποδεχθεί την προτεινόμενη αυτή 
λύση γιατί  ως τελικό σκοπό έχει  τον  αριθμό των 2.500 απολύσεων ή 
αυτο-απολύσεων  σε  περίπτωση  που  δεν  δεχθούμε  το  καθεστώς  της 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Συμφωνήθηκε  να  υπάρξει  και  νέα  συνάντηση  την  Δευτέρα 
23/12/2013 για λεπτομερή ανάλυση των διάφορων θεμάτων και συνέχιση 
του διαλόγου.

Ο Πρόεδρος

Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρουργός Ουρολόγος
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