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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ασκούμενη πολιτική από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια 

περίθαλψη αλλά και στην πολιτισμένη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις μονάδες  υγείας. 

Αφού πρώτα αυθαίρετα επιβαρύνουν την τσέπη των ασφαλισμένων με το χρέος της κλήσης 

για ραντεβού σε 1 ευρώ από 1 αστική μονάδα (0,03 ευρώ) και βομβαρδιζόμενοι από τη 

γνωστή διαφημιστική τηλεμαχία των εταιρειών που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, 

προχώρησαν και στο κλείσιμο των γραμματειών των υγειονομικών μονάδων για τα 

ραντεβού, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην ίδια τη λειτουργία του συστήματος 

περίθαλψης. 

Ευθυγραμμισμένοι πλήρως στην πολιτική της Τρόικας και επιβάλλοντας οριζόντιες 

περικοπές, στην ουσία γυρίζουν το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην εποχή που οι 

ασφαλισμένοι συνωστίζονταν στις εισόδους των πολυιατρείων του ΙΚΑ, από τις πρώτες 

πρωινές ώρες περιμένοντας το μαγικό χαρτάκι για τα ραντεβού. 

Βαρύτατες οι ευθύνες της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την απαράδεκτη απόφαση που θα 

δημιουργήσει απίστευτες καταστάσεις στην καθημερινότητα, αφού ο γιατρός δε θα γνωρίζει 

αν ο προσερχόμενος θα έχει ραντεβού μαζί του αλλά ούτε και ο ασφαλισμένος θα έχει 

έγκαιρα ειδοποιηθεί για πιθανή συμμετοχή του γιατρού σε επιτροπές ή για την απουσία του 

λόγω αναρρωτικής άδειας. Καμμία εξασφάλιση του ίδιου ασφαλιστικού συστήματος 

απέναντι στον αυθαίρετο αριθμό προσερχομένων στο ιατρείο του κάθε γιατρού, αντίθετα 

είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει χάος με την αυθαίρετη προσέλευση ασφαλισμένων που 

δικαίως ή αδίκως θα επικαλούνται το τηλεφωνικό ραντεβού που θα έχουν κλείσει. 

Είναι σίγουρο ότι θα υποβάλλουν τους ασφαλισμένους σε νέα ταλαιπωρία και ακυρώνουν 

την οποιαδήποτε άμυνα του οργανισμού σε αντικοινωνικά φαινόμενα. 

Στο ζήτημα της προμήθειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους Διευθυντές των 

μονάδων, τίποτε δεν έχει προχωρήσει και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραμένει 

προβληματική. 

Η απόφαση για ένταξη του ΤΣΑΥ στον ΕΟΠΥΥ μας βρίσκει αντίθετους και καταθέτουμε 

έντονα τη διαμαρτυρία μας, διότι κατ’ επιταγή της Τρόικας προχωρούν στην άλωση των 

αποθεματικών των κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ στην προσπάθεια της δήθεν σωτηρίας του 

θνησιγενούς μορφώματος.  

Χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος!!! αποφασίζουν ερήμην των αιρετών οργάνων 

εξαθλιώνοντας την περίθαλψη και θέτοντας αντιμέτωπους όλο τον υγειονομικό κόσμο. 



 

Επίσης, καταγγέλλουμε την επί θύρας άγρια φορολόγηση των ελευθεροεπαγγελματιών 

γιατρών, οδοντιάτρων με την κατάργηση του αφορολόγητου και τη φορολόγηση από 

μηδενικό εισόδημα με υψηλό συντελεστή (35%). 

Είναι βέβαιο, ότι οδηγούν στο κλείσιμο τα μικρά και μεσαία ιδιωτικά ιατρεία, οδηγώντας 

στην απόγνωση χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους γιατρούς. 

Τέλος, η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας σε όλα τα 

σκευάσματα που διαθέτουν γενόσημα, στην ουσία αυξάνει δραστικά τη συμμετοχή των 

ασφαλισμένων στην αγορά των φαρμάκων.  

Για να έχει ο ασφαλισμένος το φάρμακο που προτείνει ο γιατρός, εφόσον είναι ακριβότερο 

από την τιμή της αναφοράς στην κατηγορία του, θα επιβαρύνεται πέρα από την συμμετοχή 

του και τη διαφορά τιμής. Καινούριο εφεύρημα που δίνει το τελειωτικό  χτύπημα στην 

τσέπη του ασφαλισμένου.  

Καλούμε άμεσα τους αρμόδιους Υπουργούς, να επανεξετάσουν τις πολιτικές αυτές που 

πλήττουν βάναυσα όλη την κοινωνία. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, είναι αποφασισμένη άμεσα να προχωρήσει σε 

κινητοποιήσεις αν συνεχιστεί η αυθαίρετη, βάρβαρη και χωρίς διάλογο άσκηση πολιτικής 

που οδηγεί στη διάλυση το κοινωνικού ιστού. 

Όλοι οι υγειονομικοί ενωμένοι, θα δώσουμε τη μάχη να ακυρώσουμε πολιτικές που αν 

επιμείνουν στην εφαρμογή τους, δε θα οδηγήσουν μόνο σε κρίση το υγειονομικό σύστημα 

αλλά κυριολεκτικά σε ανθρωπιστική κρίση με εξαθλιωμένους γιατρούς και ασφαλισμένους. 

 

 

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