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Πξνο : MME 
 

ΟΥΙ ζηνλ μαθληθό ζάλαην ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 
 

Η απεξγίεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΕΟΠΥΥ πνπ μεθηλνχλ απηή ηε 

βδνκάδα, είλαη ΔΙΚΑΙΕ θαη ΑΝΑΓΚΑΙΕ.  

 

Αληηζηξαηεχνληαη, φρη κφλν ηελ επηθείκελε αλεξγία ρηιηάδσλ εμ' απηψλ αιιά ηελ 

πιήξε δηάιπζε απηήο ηεο "θνινβήο" θαη αλεπαξθνχο Πξσηνβάζκηαο Υγείαο πνπ μέξακε. 

 

Απηνί πνπ επζχλνληαη γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο έξρνληαη λα βάινπλ ζε 

..ηάμε ηα αίζρε ηνπο. Μεηαηξέπνπλ ην ζλεζηγελή ΕΟΠΥΥ ζε "αγνξαζηή" πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Ελψ ηνλ έρνπλ θαιηξίζεη ζηα ρξέε κεηά ηε ιεζηεία ηνπ PSI ηνλ νδεγνχλ λα 

ιεηηνπξγεί  ζαλ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία.  

 

Τν απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ηνπο -θη φρη ηεο απεξγίαο πνπ κάιινλ ζα ηξαβήμεη ζε 

κάθξνο- ζα είλαη ην ινπθέην ζε φιεο ηηο δνκέο ηνπ ΙΚΑ θαη ησλ άιισλ ηακείσλ ζηηο πφιεηο 

θαη, ζπλεπαθφινπζα, ε θαηαβχζηζε ησλ λνζνθνκείσλ, ηδίσο ησλ ΤΕΠ, απφ απειπηζκέλνπο 

αζθαιηζκέλνπο πνπ ρξφληα πιήξσλαλ γηα παξνρέο πνπ ηνπο θαηαξγεί κηα ηξντθαλή 

θαξηθαηνχξα ππνπξγνχ ζε δνινθνληθή απνζηνιή. 

 

Η δηάιπζε ησλ δνκψλ ηνπ ΕΟΠΥΥ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη, αλ ηελ πξνζζέζεη θαλείο 

ζηα "rebate" θαη ηα "claw back" απφ ηνπο γηαηξνχο, ζα νδεγήζνπλ ζην θιείζηκν ησλ 

ηαηξείσλ ηεο γεηηνληάο θαη ηελ επηθξάηεζε νιηγνπσιηαθψλ δηαπιεθφκελσλ νκίισλ (ληφπησλ 

ή πνιπεζληθψλ) κε γηαηξνχο θαη πξνζσπηθφ-ζθιάβνπο θαη αλαμηνπξεπείο. 

 

Η -παξάιιειε- κεηαθνξά ηεο επζχλεο ησλ ΚΥ αγξνηηθνχ ηχπνπ απφ ην ΕΣΥ ζηηο 

ΥΠΕ ζα νδεγήζεη ζχληνκα ζηελ απφιπηε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ην πέξαζκά ηνπο είηε ζε 

ρξεσκέλνπο δήκνπο είηε ζε ηδηψηεο (γηα φζα δελ θιείζνπλ).  

Μελ μεράζνπκε θαη ηηο "απαξαίηεηεο" απνιχζεηο "αλαμίσλ" θαη εθεί, πξνθεηκέλνπ λα 

βγνπλ ηα λνχκεξα ηεο αηκαηεξήο -κε ην αίκα ηνπ ιανχ- δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θπβέξλεζεο 

κε ηνπο ηνθνγιχθνπο ηεο ΕΕ, ηνπ ΔΝΤ θαη ησλ ηξαπεδηηψλ. 

 

Γηα όια απηά, θακηά αδηαθνξία. 

Όινη θαη φιεο ζηελ Απεξγία ηεο ΟΕΝΓΕ θαη ηεο ΠΟΕΔΗΝ ζηηο 29/11 θαη ζηήξημε ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ησλ γηαηξψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΕΟΠΥΥ. 

Σηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο πνπ θιείλνπλ (κέζα ζε απηά ηα λνζ. Καιαβξχησλ θαη Θψξαθνο ρσξίο 

αληηθαηάζηαζε ησλ θιηλψλ πνπ ζα ραζνχλ) θαη "δηαζέηνπλ" πάλσ απφ ρίιηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Να κε βγεη ζε δηαζεζηκφηεηα, λα κελ απνιπζεί θαλέλαο εξγαδφκελνο.  

http://eina.labs.gr/


 Δηεθδηθνχκε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ καο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Υγείαο ζε έλα νινθιεξσκέλν – θαζνιηθφ – δσξεάλ – πνηνηηθφ- 

απνθιεηζηηθά Δεκφζην Σχζηεκα Υγείαο, κε θαηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο 

θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεκαηνδνηνχκελν κε επαξθείο πφξνπο απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Τν Δεκφζην Σχζηεκα Υγείαο πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα 

Πνιπταηξεία ηνπ ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, ηα Κέληξα Υγείαο, ηα Πεξηθεξηθά Ιαηξεία θαη λα 

νξγαλψζεη ηθαλνπνηεηηθφ Δίθηπν δνκψλ Π.Φ.Υ. ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο κε βάζε 

ηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πξφιεςε, ζηε 

πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ νιηζηηθή αληίιεςε, ζηηο παξεκβάζεηο ζηνπο ηφπνπο 

θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, ζηε θαζνιηθφηεηα, ζηελ ηζφηηκε θαη εχθνιε πξφζβαζε θαη 

ζηελ 24σξε ιεηηνπξγία κε νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο θαη δηεπηζηεκνληθή Οκάδα Υγείαο 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.  

 Να δεκηνπξγεζεί εληαίνο θξαηηθφο θνξέαο παξαγσγήο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, 

κεραλεκάησλ, θαξκάθσλ πνπ ζα απαιιάμεη ηνπο αζζελείο απφ ηηο πιεξσκέο θαη ηηο 

δεκφζηεο κνλάδεο Υγείαο απφ ηελ θαηαιήζηεπζε θαη ηνπο εθβηαζκνχο ησλ 

πνιπεζληθψλ. 

Σελ Σεηάξηε 27/11 ζπκκεηέρνπκε ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ γηαηξώλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ΕΟΠΤΤ ζηελ 6ε ΤΠΕ 

Σελ Παξαζθεπή 29/11 -εκέξα ΑΠΕΡΓΙΑ- ζηεξίδνπκε ηε ζπγθέληξσζε θνξέσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ησλ ςπρηαηξηθώλ λνζνθνκείσλ ζην Τπ. Τγείαο ζηελ Αζήλα 
 

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 
 
 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

Γηαλλάθελαο Κσλ/λνο 

 

Ο Γξακκαηέαο 

 

 

Γηαθνπκήο Τάζνο 

 


