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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο  Σύλλογος  Επιστημονικού  Υγειονομικού  Προσωπικού  ΕΟΠΥΥ  Θεσ/νίκης-Β. 

Ελλάδος, μέλη  του  οποίου  είναι  όλοι  οι  γιατροί-οδοντίατροι  των  μονάδων  υγείας  του 
ΕΟΠΥΥ, εκφράζει την ανησυχία και την αντίθεσή του στις προτάσεις περί κατάργησης των 
δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) όπως αυτές διατυπώθηκαν στη συνάντηση που 
πραγματοποίησε η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ (ένωση ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ) 
με τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη στις 16/07/13. 

Θεωρούμε απαράδεκτη την πρόταση αυτή που όλως παραδόξως συμπίπτει  με τις 
επιθυμίες και προτάσεις των μεγάλων συμφερόντων στην υγεία και της Task Force. Είμαστε 
απέναντι σε οτιδήποτε θα οδηγούσε σε ολοκληρωτική διάλυση τη δημόσια περίθαλψη και 
σε  πλήρη  οικονομική  δυσπραγία  τον  ήδη  μειωμένο  προϋπολογισμό  του  ΕΟΠΥΥ, 
φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο ξεκίνημα του ΕΟΠΥΥ με την λειτουργική κατάργηση 
των εργαστηρίων των μονάδων υγείας του πρώην ΙΚΑ και το οποίο είχε σαν συνέπεια την 
αύξηση των δαπανών του οργανισμού. 

Την  Τετάρτη  10/07/13  στην  συνάντηση  που  είχαμε  με  τον  Υπουργό  Υγείας 
κ.Α.Γεωργιάδη ως διευρυμένη Εκτελεστική Γραμματεία  της  ΠΟΣΕΥΠIKA,  επιδώσαμε 
φάκελο με τις επιστολές του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης - Β.Ελλάδος στην τότε ηγεσία 
του  ΕΟΠΥΥ  και  του  Υπουργείου  Υγείας  όπου  σαφώς  προειδοποιούσαμε  για  την 
επερχόμενη οικονομική καταστροφή του Οργανισμού που δυστυχώς τώρα ανακαλύπτουν 
κάποιοι. 

Είχαμε συστήσει στα μέλη μας να μην συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ επειδή είχαμε 
προβλέψει έγκαιρα και έγκυρα - όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων - την οικονομική του 
δυσπραγία λόγω της υποχρηματοδότησης του αλλά και της οργανωτικής του αδυναμίας. 
Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι οι συμβεβλημένοι συνάδελφοι πρέπει να πληρωθούν άμεσα 
για τα ποσά που τους οφείλονται και επίσης θεωρούμε άδικο το μέτρο  του clawback που 
τους επιβάλλεται  αυθαίρετα  και  ζητούμε την κατάργησή του.  Επίσης άμεσα πρέπει  να 
εξοφληθούν  οι  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  του  ΕΟΠΥΥ διότι  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  πολλά 
ιατρεία να οδηγηθούν στην παύση λειτουργίας τους.

Οι  προτάσεις  του ιατρικού κόσμου πρέπει  να είναι  συνολικές,  συντονισμένες και 
διατυπωμένες μετά από σύγκλιση όλων των φορέων υπό τον ΠΙΣ και την ΕΟΟ για να είναι  
αποτελεσματικές και έγκυρες. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γ. Γραμματέας

 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος
Χειρουργός  Ουρολόγος                                       Μαιευτήρ-Γυναικολόγος
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