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Θεματολογία:  
Οι Έλληνες εμπιστεύονται τα ελληνικά γενόσημα  

 

Μέσο: 
http://www.newsbomb.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/236274/oi-ellines-empisteyontai-
ta-ellinika-genosima 

 

Στο εύρημα αυτό καταλήγει έρευνα της Focus-Bari για τα ελληνικά 
φάρμακα, τα γενόσηµα και τη χρήση τους, που έγινε τον περασμένο 
Απρίλιο σε 800 άτομα ηλικίας 35-70 ετών από το νομό Αττικής, και από 

όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις. 

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο Έλληνες εμφανίζεται πολύ 

ή αρκετά θετικός στη χρήση γενοσήμων, με τα ελληνικά επώνυμα 
γενόσηµα να αξιολογούνται θετικότερα –και με σημαντική 

διαφορά– στην πρόθεση χρήσης, την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητα, τόσο από τα επώνυμα γενόσηµα που προέρχονται 

από το εξωτερικό, όσο και από τα «ανώνυμα» γενόσηµα. 

Όπως έδειξε η έρευνα, 7 στους 10 γνωρίζουν καλά ή σχετικά καλά τι 
σημαίνει ο όρος γενόσημα και αποδίδει στον όρο θετικό πρόσημο 

(ισοδύναμη θεραπευτική αξία, αλλά οικονομικότερα), αν και υπάρχουν και 
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–λιγότερες- αρνητικές αναφορές (ποιοτικά και  υποδεέστερα των 

πρωτότυπων). 

Εντούτοις, μόνο ένας στους 10 από όσους χρησιμοποιούν συστηματικά 
τουλάχιστον ένα φάρμακο, γνωρίζει ότι καταναλώνει κάποιο γενόσηµο. 

Η έρευνα επίσης αποκάλυψε, ότι η μεγάλη και γνωστή επωνυμία της 
παρασκευάστριας εταιρίας, αποτελεί δικλείδα ασφαλείας και απόδειξη 

εγγύησης του φαρμάκου για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. 

Παράλληλα, οι μεγάλες επώνυμες ελληνικές εταιρίες έχουν κερδίσει 
την εμπιστοσύνη του Έλληνα ασθενή, σε μεγάλο βαθμό, 

μεγαλύτερο ακόμα και από τις παγκόσμιες γνωστές 
φαρμακοβιομηχανίες. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, έδειξαν επίσης, σχεδόν καθολική 
προτίμηση στην ενημέρωσή τους για φάρμακα από εξειδικευμένους 

γιατρούς, ενώ ακολουθούν άλλες ειδικότητες, όπως οι φαρμακοποιοί και οι 
γιατροί γενικής ιατρικής. 

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, τα «παραδοσιακά» μέσα ενημέρωσης 

αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης του κοινού για τα γενόσηµα, ενώ 
το internet, παρότι αποτελεί δευτερεύουσα πηγή, χαίρει σε μεγάλο βαθμό 

της εμπιστοσύνης του κοινού. 

Σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της έρευνας, ο πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτρης Δέμος, 
επεσήμανε ότι «πρόκειται για μια σαφή αναγνώριση τόσο των ποιοτικών 

προδιαγραφών που έχει το ελληνικό επώνυμο φάρμακο, όσο και της 
διάθεσης της ελληνικής κοινωνίας να υποστηρίξει την εγχώρια παραγωγή. 

Η αναγνώριση αυτή, αποτελεί επιβράβευση της επιλογής των επενδύσεων 
που έχουν γίνει σε παραγωγικές μονάδες, σε επιστημονικό δυναμικό, σε 

διαδικασίες, σε ποιοτικούς ελέγχους υψηλότατων προδιαγραφών και σε 
τεχνογνωσία. Όλα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να εγγυόμαστε την 

παραγωγή ασφαλούς και ποιοτικού ελληνικού φαρμάκου με την υπογραφή 

μας. Αυτή η υπογραφή που αναγνωρίζεται σε 60 χώρες στον κόσμο, χάρη 
στην εξαγωγική δραστηριότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, είναι 

περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να αναγνωριστεί εμπράκτως και όπως της 
αξίζει, από όσους παίρνουν αποφάσεις. Εμείς, την εμπιστοσύνη του 

ελληνικού κοινού θα την τιμήσουμε…». 

Οι μεταρρυθμίσεις 

Ο κ. Δέμος σημείωσε όμως ότι στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στη 

φαρμακευτική πολιτική, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα γενόσημα από 
τον τόπο προέλευσης, και να υπάρχει προβάδισμα στη χρήση των 

ελληνικών προϊόντων με τη δυνατότητα ο ασθενής να μπορεί να 
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επιλέγει το ελληνικό φάρμακο, έστω και με λίγο αυξημένη συμμετοχή 

του. Διαφορετικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
ανταγωνιστούν τις τιμές τρίτων χωρών, οι οποίες δεν πληρούν τα 

απαιτούμενα για την Ε.Ε. ποιοτικά χαρακτηριστικά, ούτε είναι δυνατός ο 
άμεσος έλεγχός τους. 

Στο σημείο αυτό, ο αντιπρόεδρο της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων 

επισήμανε ότι «στις τρίτες χώρες, υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα 
της πρώτης ύλης, καθώς και στην τιμή των προϊόντων, ανάλογα με τη 

χώρα προορισμού. 

Στην περίπτωση λοιπόν που η χώρα μας προτιμήσει την εισαγωγή 

γενοσήμων από τρίτες χώρες με μοναδικό κριτήριο την τιμή, δεν θα 
γνωρίζει κανείς ποιας ποιοτικής κατηγορίας προϊόν εισάγεται... 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διατήρηση των γενοσήμων 

στην αγορά, αντί της αντικατάστασής τους με νέα, πρωτότυπα, τα οποία 

είναι σαφώς ακριβότερα». 

Η διοίκηση της ΠΕΦ κατέληξε, λέγοντας ότι η Ένωση έχει καταθέσει 
προτάσεις μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, οι οποίες παραμένουν 

σταθερές από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, τονίζοντας ότι θα πρέπει 
να διασφαλιστεί μέσω των επικείμενων μεταρρυθμίσεων η διατήρηση των 

παραγωγικών μονάδων στη χώρα, άρα και η διατήρηση των θέσεων 
εργασίας που υπάρχουν. 
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Θεματολογία:  
Λειτουργική κατάρρευση δημόσιων νοσοκομείων, 
μισθολογική εξαθλίωση νοσοκομειακών γιατρών και 
λοιπών εργαζομένων στο ΕΣΥ(ΣΥΡΙΖΑ) 

Μέσο: 
http://www.ygeianet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=31789 

 

 

 

Επίκαιρη Ερώτηση 
  

  
Προς: τους Υπουργούς Υγείας & Οικονομικών 

  
Θέμα: Λειτουργική κατάρρευση δημόσιων νοσοκομείων,  μισθολογική 

εξαθλίωση νοσοκομειακών γιατρών και λοιπών εργαζομένων στο ΕΣΥ 
  

  
Αυτές τις μέρες οι νοσοκομειακοί γιατροί, αλλά και άλλοι 

εργαζόμενοι στο ΕΣΥ βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και πολύμορφες 

κινητοποιήσεις διεκδικώντας την αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών 
και εξαιρέσιμων πολλών μηνών, ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης, 

αξιοπρεπές μισθολόγιο και συνθήκες εργασίας. 
Η κατάσταση που έχει προκληθεί στην εφημέρευση των 

νοσοκομείων είναι απερίγραπτη. Με εντολή του υπουργού Υγείας 
σφαγιάζονται τα προγράμματα εφημέρευσης, ώστε να προσαρμοστούν στα 

ελλιπέστατα κονδύλια, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών.  
Επιπλέον, η απόφαση της τρικομματικής συγκυβέρνησης να 

περικόψει κατά 18% το ειδικό ιατρικό μισθολόγιο, το οποίο έχει ήδη 
υποστεί 40% μείωση, οδηγεί σε μισθολογική εξαθλίωση την πλειοψηφία 

των νοσοκομειακών γιατρών. 
Την ίδια στιγμή οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού όλων των 

κλάδων, στοιχειωδών αναλώσιμων υλικών και φαρμάκων, οι 
επιχειρούμενες συγχωνεύσεις 661 κλινικών-τμημάτων, η ιδιωτικοποίηση 

λειτουργιών-υπηρεσιών και ο αποκλεισμός από την περίθαλψη των 

ανασφάλιστων συμπληρώνουν την εικόνα της κατεδάφισης του ΕΣΥ με 
βαρύτατες συνέπειες στην υγειονομική κάλυψη του λαού. 
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Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί 

  
  

1.                                Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν για την 
άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών και 

εξαιρέσιμων και την εξασφάλιση αξιοπρεπών αποδοχών 
των νοσοκομειακών γιατρών και λοιπών εργαζομένων του 

ΕΣΥ; Θα προβούν στην περικοπή του ειδικού ιατρικού 
μισθολογίου; 

  
2.                                Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν για την 

αποκατάσταση των ελλείψεων σε προσωπικό, αναλώσιμα 
υλικά, φάρμακα και την άρση του αποκλεισμού των 

ανασφάλιστων από το δημόσιο σύστημα υγείας; Θα 

προβούν σε μαζικές συγχωνεύσεις κλινικών-τμημάτων-
νοσοκομείων; 

  
  

  
Ο Ερωτών Βουλευτής 

  
  

  
Κυριακάκης Βασίλειος 
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Τίτλος : 
Ο Ι.Σ.Α. συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των 
νοσοκομειακών και νέων ιατρών αναφορικά με τις 
επισχέσεις εργασίας και θα συμμετέχει στην απεργιακή 
κινητοποίηση των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 26-9-2012  

 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/26-9-

2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign

=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Στις κινητοποιήσεις των Νοσοκομειακών ιατρών (ΟΕΝΓΕ) και των Νέων 

Γιατρών (ΚΙΝΙ), για την άμεση εξόφλησή των δεδουλευμένων τους αλλά 
και τις μειώσεις των αποδοχών τους, συμπαραστέκεται ο Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών. 
       Ειδικότερα οι ανωτέρω ιατροί πέραν του γεγονότος ότι παραμένουν 

απλήρωτοι εδώ και μήνες, καλούνται να ανταπεξέλθουν στις εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες με επιπλέον περικοπές των μισθών τους. 

       Η επίσχεση εργασίας συνιστά αναφαίρετο προσωποπαγές δικαίωμα 
των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης άσκησής του. Ο ΙΣΑ 

στέκεται δίπλα στους γιατρούς (νοσοκομειακούς, νέους, ειδικευόμενους 
και ειδικευμένους) και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους αγώνες 

τους. 
Λέμε όχι στην εξαθλίωση γιατρών και πολιτών και συμμετέχουμε στην 

απεργιακή κινητοποίηση των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Για το ΔΣ του ΙΣΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                    ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/26-9-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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http://medispin.blogspot.gr/2012/09/26-9-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Θεματολογία:  
Βάζουν υγειονομικούς να κλείνουν τα ραντεβού!  

 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_3785.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
 

Αφού ερήμωσαν, συρρίκνωσαν και υποβάθμισαν συνειδητά τις δομές 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, μεταθέτουν το προσωπικό 

στις γραμματείες 
 

Την απόσπαση υγειονομικών και άλλων εργαζομένων του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από τα καθήκοντα που 

είχαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να στελεχώσουν τις γραμματείες που 
κλείνονται τα ραντεβού καταγγέλλουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές. 

Οπως λένε, τους γνωστοποιήθηκε έγγραφο της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και 

συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι τοπικές Μονάδες 

Υγείας του Οργανισμού να μετακινήσουν υγειονομικούς ή διοικητικούς 
υπαλλήλους για να επανδρώσουν τις γραμματείες του πρώην 184. 

 
Οπως αναφέρει έγγραφο του ΕΟΠΥΥ Τρικάλων, «σε απάντηση του υπ' 

αριθμ. 39245/17.09.12 εγγράφου, σας αποστέλλουμε τα στοιχεία των 
υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την τοπική γραμματεία του τηλεφωνικού 

ραντεβού της μονάδας». Τρεις από τους εργαζόμενους που μετακινούνται 
είναι βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, ένας είναι νοσοκόμος - 

τραυματιοφορέας και ένας είναι διοικητικός υπάλληλος. Και αυτή η εξέλιξη 
είναι ένα ακόμη κομμάτι στο «παζλ» της συρρίκνωσης και υποβάθμισης 

των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ώστε οι υπηρεσίες 
αυτές να δοθούν σταδιακά εξολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό με 

το ξεκίνημα του ΕΟΠΥΥ έκλεισαν τα βιοπαθολογικά - μικροβιολογικά 

εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ - με αφορμή τις ελλείψεις 
αντιδραστηρίων - και οι ασφαλισμένοι εξωθήθηκαν στα ιδιωτικά 

εργαστήρια, όπου ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή για παρακλινικές 
εξετάσεις το 15% της τιμής που θα καθορίζουν οι επιχειρηματίες. 

Ετσι, τα εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ παρακμάζουν, τα μηχανήματα ορισμένων 
είναι απαρχαιωμένα και δεν αντικαθίστανται, διαγωνισμοί για νέα 

μηχανήματα και αντιδραστήρια δε γίνονται. Ως εκ τούτου, το επιστημονικό 
δυναμικό του Οργανισμού μένει χωρίς αντικείμενο δουλειάς, ενώ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3785.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3785.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3785.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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καθημερινά ένα σύγχρονο και στελεχωμένο εργαστήριο θα μπορούσε να 

βγάζει 8.000 - 10.000 εξετάσεις και να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι 
χωρίς να πληρώνουν. «Ετοιμοπόλεμοι» επιστήμονες και υγειονομικοί αντί 

να είναι στην πρώτη γραμμή παροχής δωρεάν υπηρεσιών Υγείας, 
απαξιώνονται συνειδητά επειδή η πολιτική της ΕΕ, των προηγούμενων και 

της σημερινής κυβέρνησης, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών 
ομίλων, πρεσβεύουν την απελευθέρωση της «αγοράς» της Υγείας. 

Αλλωστε και ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μ. Σαλμάς, έχει 
δηλώσει απερίφραστα το όραμά του για τον ΕΟΠΥΥ: Να είναι ο 

Οργανισμός ένας μεγάλος αγοραστής υπηρεσιών Υγείας, ένα μονοψώνιο 
και οι δομές ΠΦΥ να περάσουν στην ευθύνη του υπουργείου Υγείας, 

υποβαθμισμένες και «λαβωμένες». 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού 

Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠ ΙΚΑ) σε ανακοίνωσή της ανάμεσα σε άλλα 

ζητάει «να αποσυρθεί άμεσα το υπ' αριθμ. 921/28-8-2012 έγγραφο του 
προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη, με το οποίο ζητάει να στελεχωθεί η 

γραμματεία των τηλεφωνικών ραντεβού (πρώην 184) με προσωπικό που 
υπηρετεί στις υγειονομικές μονάδες. Θεωρούμε ότι είναι αποκλειστική 

ευθύνη των εταιρειών διαχείρισης των τηλεφωνικών ραντεβού και σε 
καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του προσωπικού που 

υπηρετεί στα πολυϊατρεία με την ενασχόλησή τους με αλλότρια 
καθήκοντα». 

Αβάσταχτο το κόστος του τηλεφωνικού ραντεβού 
Σε τεράστιες ουρές στήνονται πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για να 

κλείσουν ραντεβού με γιατρό, αφού από τότε που δόθηκε το τηλεφωνικό 
ραντεβού του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές τηλεφωνικές εταιρείες το κόστος είναι 

αβάσταχτο. Τις τελευταίες μέρες στα γραφεία του πρώην ΙΚΑ (σ.σ. ΕΟΠΥΥ 
πλέον) στο Παγκράτι - και όχι μόνο - γίνεται το αδιαχώρητο. Η 

συγκεκριμένη γραμματεία ραντεβού εξυπηρετεί και τις γύρω περιοχές (Νέο 

Κόσμο, Βύρωνα, Καισαριανή, Γούβα) και καθημερινά συνωστίζονται και 
ταλαιπωρούνται εκατοντάδες ασφαλισμένοι, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και 

όσοι δε μένουν εκεί κοντά. 
Οι συμβασιούχοι που στελέχωναν τις γραμματείες ραντεβού απολύονται 

σταδιακά και «αναπληρώνονται» με λιγότερο αριθμό εργαζομένων και 
υγειονομικών του ΕΟΠΥΥ που αποσπώνται από τα κανονικά τους 

καθήκοντα. Ταυτόχρονα, ενώ πριν η υπηρεσία του ραντεβού λειτουργούσε 
μέχρι το απόγευμα, τώρα λειτουργεί μόνο μέχρι τις 1.30 μ.μ. 

Χτες από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες ασφαλισμένοι 
στον ΕΟΠΥΥ Παγκρατίου και περίμεναν το λιγότερο μία ώρα ο καθένας. 

Είναι χαρακτηριστικά όσα είπαν στον «Ρ»: «Εμαθα χθες ότι κλείνει στις 
1.30 το μεσημέρι και ήρθα από πολύ νωρίς σήμερα. Γιατί να πάρουμε 

τηλέφωνο; Μια γνωστή μου τον περασμένο μήνα πλήρωσε 7 ευρώ. Ακόμη 
και το 1 ευρώ το σκεφτόμαστε». 

«Πληρώσαμε 40 χρόνια στη δουλειά, τα φάρμακα τα πληρώνουμε, τώρα 

πρέπει να ξαναπληρώσουμε για να κλείσουμε ραντεβού. Ε, δε γίνεται 
συνέχεια να πληρώνουμε...». 
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«Το τηλεφωνικό ραντεβού δεν είναι 1 ευρώ, όπως λένε. Σε έχουν στην 

αναμονή και πληρώνεις 5 ευρώ το λιγότερο. Ε, όχι! Δε μας περισσεύουν. 
Χρεώθηκε δικός μου άνθρωπος 5 ευρώ και δουλειά δεν έκανε, το έκλεισε 

γιατί ήταν μεγάλη η αναμονή». 
«Απ' ό,τι βλέπω έχουν σχολάσει τον κόσμο που δούλευε στη γραμματεία. 

Ηταν τουλάχιστον 4 άτομα και σήμερα είναι δύο, χθες ήταν ένας και 
εξυπηρετούν πια μέχρι τις 1.30 μ.μ. Για να τους αναγκάσουν να παίρνουν 

τηλέφωνο... Εγώ μια φορά πήρα τηλέφωνο, αλλά παιδεύομαι, δε βγαίνει 
αμέσως η γραμμή και πρέπει να περιμένεις πολλά λεπτά». 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 
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"Μαγειρέματα" στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ  

 
 

Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο :  
 
 

http://www.evdomi.gr/ΠΡΟΥΠΟΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7721.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7721.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7721.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.evdomi.gr/pub/starcms/repository/static/articles/ar_75034_1.asp
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Ανακοίνωση – Ενημέρωση 
 

   Μετά από πρόσκληση του Αναπλ. Υπουργού Υγείας για διαβούλευση στα 
γραφεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα «Απαιτήσεις, Εκκαθάριση και Πληρωμές», 

παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού και των δύο Αντιπροέδρων, μας 
ανακοινώθηκε ότι ο Οργανισμός αδυνατεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες 

περίθαλψης των ασφαλισμένων του στους ιδιωτικούς φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Όπως μας εξήγησε υπάρχει υπέρβαση δαπανών στο 

κωδικό μας βάση των προϋπολογισθέντων. Αυτό που ξέχασε να μας 
αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ήταν ότι εν κρυπτώ έγινε 

τροποποίηση όλων των κωδικών του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. 
Τροποποιήσεις που επέφεραν σημαντικές μειώσεις παντού πλην του 

φαρμάκου που εδόθη αύξηση. 
   Ειδικότερα η δαπάνη για το φάρμακο από το 48% ανέβηκε στο 60,2 % 

μετά το Rebate και το σύνολο των υπολοίπων παρόχων (Νοσοκομεία, 

Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, Κλινικοί ιατροί, 
Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας και φυσικοθεραπευτές) θα λάβει 

κάτι λιγότερο από 40%. Ως εκ τούτου είναι αναπόφευκτο να προκύπτει 
υπέρβαση στο κωδικό μας αφού από τα 340 εκ. αρχικός προϋπολογισμός 

έπεσε στα 262 εκ. και τώρα διαμορφώθηκε στα 187 εκ. την ίδια στιγμή 
που ο Οργανισμός ενέταξε στις καλύψεις του, τους ασφαλισμένους του 

Ο.Ν και του ΤΑΥΤΕΚΩ. 
   Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και κραυγάζουν για το σκάνδαλο στον 

χώρο της περίθαλψης των πολιτών της χώρας μας. Η υγεία των 
ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (9,5 εκατομμύρια πολίτες), σε σχέση και με 

την βαρύτατη οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα μας, μπαίνει 
πλέον σε σοβαρότατο κίνδυνο. 

   Αύριο Πέμπτη 20/09/2012, έχουμε προσκαλέσει στα γραφεία του 
Συνδέσμου μας, όλους τους παρόχους υγείας που συνεργάζονται με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλην φαρμακοποιών, για να λάβουμε τις τελικές μας 

αποφάσεις. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/19-09-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/19-09-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/19-09-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/19-09-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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   Επειδή η περίοδος είναι εξαιρετικά κρίσιμη, απαιτείται απ’ όλους 

εγρήγορση και υπευθυνότητα. 
 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 
Γιώργος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς 

Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός 
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Άρχισαν τα ...όργανα και οι μεταφορές κλινικών από τα νοσοκομεία του 
ΙΚΑ σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής προκειμένου να 

εξοικονομηθούν πόροι. Δείτε ποιες κλινικές μεταφέρονται και που 
   

Κλινικές από τα δύο μεγάλα πρώην  θεραπευτήρια του ΙΚΑ το 1ο και το 
7ο, μεταφέρονται άμεσα στο Σισμανόγλειο, το Γενικό Ογκολογικό 

Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» καθώς και στο 
Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας.  

  

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας με τον τρόπο αυτό ενισχύονται τα 
μεγάλα νοσοκομεία τα οποία υποστηρίζουν ιατρικά τον βορειοδυτικό άξονα 

της Αττικής. Εκτός αυτού από τη συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται πόροι 
ύψους 3.132.000 ευρώ ετησίως. 

  
Οι κλινικές που μεταφέρονται είναι  

  
Από το πρώην 1Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ στο Σισμανόγλειο και στο 

Ογκολογικό της Κηφισιάς πηγαίνουν οι: Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ, Α ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΤΜΗΜΑ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
  

Από το πρώην 7Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ μεταφέρονται στο Ογκολογικό 
Νοσοκομείο της Κηφισιάς και στη Νέα Ιωνία: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, Α&Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

  
Το προσωπικό και οι γιατροί μεταφέρονται αντίστοιχα στα συγκεκριμένα 

νοσοκομεία. Με βάση τους οικονομικούς υπολογισμούς του Υπουργείου 
Υγείας: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2377.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2377.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2377.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2377.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Η γελοιότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, αφού ψάξανε και δεν βρήκαν 
τίποτα για να μας χτυπήσουν βγάλανε αυτό το γελοίο 

δημοσίευμαhttp://www.paraskhnio.gr/2012/09/19/Ένωση-ιατρών-

ΕΟΠΥΥ-με-πρόεδρο-εκτός-ΕΟ/. Φαίνεται κάνουμε καλά την δουλειά μας 
και αρχίσαμε να ενοχλούμε πολλούς θρασύδειλους ! Τους απαντάμε με 

αυτό.  
 

 
Γεώργιος Ελευθερίου 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1911.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.paraskhnio.gr/2012/09/19/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%9F/
http://www.paraskhnio.gr/2012/09/19/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%95%CE%9F/


 

[16] 
 

 



 

[17] 
 

Θεματολογία:  
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥ  

 
Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_9335.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥ  
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http://www.ygeianet.gr/box/cal/31650.pdf 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9335.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9335.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Ισχυρό φορο-σοκ θα υποστούν τα επόμενα έτη περίπου 780.000 
μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν 

ατομικά τις δραστηριότητές τους - ανάμεσά τους και χιλιάδες  εργαζόμενοι 

που αμείβονται με «μπλοκάκια» - καθώς η ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών σχεδιάζει για όλους αυτούς, την κατάργηση του 

αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων 
ορίων που ισχύουν σήμερα για τα προστατευόμενα τέκνα τους! 

Οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον από τον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως «φυσικά πρόσωπα», αλλά ως «νομικά 

πρόσωπα». Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά εισοδήματά τους θα 
φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με έναν μόνο συντελεστή φόρου. 

Σύμφωνα δε με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζεται 
το ενδεχόμενο ο συντελεστής αυτός να οριστεί στο επίπεδο του 20% ή 

του 30%, το οποίο θα είναι κυριολεκτικά εξοντωτικό για τους 
περισσότερους εμποροβιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς 

αυτοαπασχολούμενους. 
Το σχέδιο για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος που έχει ήδη 

ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ειδικότερα ότι: 

1)  Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις εμπορίας 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς επίσης και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους θα 
φορολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα φορολογούνται και οι 

εταιρείες (οι ΑΕ, οι ΕΠΕ, οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες). Στα καθαρά 
εισοδήματά τους, δηλαδή στα ποσά τα οποία προκύπτουν μετά την 

αφαίρεση των επαγγελματικών δαπανών τους από τα συνολικά 
ακαθάριστα έσοδά τους, θα επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, 

υπολογιζόμενος με έναν μόνο συντελεστή. Όλες οι επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ατομικές ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) θα 

φορολογούνται με τον ίδιο αυτό συντελεστή. 
2)  Το ύψος του ενιαίου αυτού φορολογικού συντελεστή θα καθοριστεί 

πιθανότατα στο επίπεδο του 20% ή του 30%. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4872.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4872.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4872.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4872.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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3)   Ως εκ τούτου, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι ατομικές 

επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές δεν θα 

φορολογούνται πλέον με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα φυσικά 
πρόσωπα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια 780.000 φορολογούμενοι που έχουν 

ατομικές επιχειρήσεις ή ασκούν ατομικώς ελευθέρια επαγγέλματα να μην 
δικαιούνται πλέον το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ ούτε τα 

πρόσθετα αφορολόγητα όρια τα οποία προσδιορίζονται ανάλογα με τον 
αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που τους βαρύνουν! Τα πρόσθετα 

αυτά αφορολόγητα, τα οποία θα πάψουν πλέον να ισχύουν για τους 
αυτοαπασχολούμενους, ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 

ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα 
παιδιά. 

Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού εξετάζεται να ξεκινήσει αναδρομικά από 

τα εισοδήματα του 2012! Όποτε όμως κι αν ξεκινήσει η εφαρμογή του, θα 
εκτοξεύσει στα ύψη τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τους 

συγκεκριμένους φορολογούμενους. 
 

Συγκεκριμένα: 
 

 Μόνο από την κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου των 5.000 

ευρώ οι εν λόγω φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο έως 

1.000 ευρώ, σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο συντελεστής 20%, ή μέχρι 
1.500 ευρώ, αν αποφασιστεί ο συντελεστής να διαμορφωθεί στο 30%.  

Για μεγαλύτερα εισοδήματα η επιβάρυνση θα είναι ακόμη υψηλότερη. Για 
παράδειγμα, για ελεύθερο επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ 

ο φόρος που αναλογεί σήμερα ανέρχεται σε 2.420 ευρώ. Αν εφαρμοστεί 
ενιαίος συντελεστή 20% από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος, τότε ο 

φόρος θα εκτιναχθεί στις 4.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 65,3%, ενώ 

εάν εφαρμοστεί συντελεστής 30% ο φόρος θα φθάσει στις 6.000 ευρώ και 
θα αυξηθεί κατά 148%. 

 Αν συνυπολογιστεί και η κατάργηση των πρόσθετων αφορολογήτων για 
τα προστατευόμενα τέκνα,  τότε οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 

που θα προκύψουν για όσους αυτοαπασχολούμενους είναι ταυτόχρονα και 
οικογενειάρχες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, για 

φορολογούμενο με 2 παιδιά και ατομική εμπορική επιχείρηση, η οποία έχει 
ετήσια καθαρά κέρδη 16.000 ευρώ, ο φόρος σήμερα ανέρχεται σε 1.020 

ευρώ. Εάν ισχύσει ενιαίος φορολογικός συντελεστής 20% από το πρώτο 
ευρώ του καθαρού εισοδήματος ο φόρος θα ανέλθει στα 3.200 ευρώ και 

θα αυξηθεί κατά 213,72%! Εάν ισχύσει συντελεστής 30% ο φόρος θα 
φθάσει στο απίστευτο ύψος των 4.800 ευρώ σημειώνοντας αύξηση-σοκ 

370,58%! 
 

Πάντως, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει το 
ενδεχόμενο σταδιακής αύξησης του αφορολογήτου ορίου για τους 

μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αρχής γενομένης από τα εισοδήματα 

του 2013, ενώ για τα φετινά εισοδήματα έχει αποφασίσει να διατηρήσει το 
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όριο αυτό στις 5.000 ευρώ. Σε πρώτη φάση η αύξηση εξετάζεται να είναι 

μικρή, της τάξεως των 1.000 ευρώ, και ανάλογα με τις δημοσιονομικές 
εξελίξεις, το αφορολόγητο να φθάσει σταδιακά στις 8.000 ευρώ. 

 
Η αύξηση του αφορολογήτου ορίου θα συνδυαστεί και με αλλαγές στα 

φορολογικά κλιμάκια και τους συντελεστές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
το πρώτο κλιμάκιο μετά το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ θα 

φορολογείται με συντελεστή 15% από 10%  που ισχύει σήμερα. Τα 
κλιμάκια θα περιοριστούν σε 3 ή 4 από 8 που είναι σήμερα. 

 
Όλα αυτά τα σχέδια συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου 

μεταξύ του πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά, του υπουργού Οικονομικών κ. 
Ι. Στουρνάρα και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη. 

  

UNITED REPORTERS 
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Θεματολογία:  
Συγκρότηση Πανελλαδικού Μετώπου ΟΛΩΝ των 
ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

Μέσο: 
http://eni-eopyy.net/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://eni-

eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%
CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%

B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CE%BF%CE%BB%CF%89/ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 20/9/2012 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Πανελλαδικού Μετώπου ΟΛΩΝ των ιδιωτικών 

φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, όπως έχει ήδη εξαγγείλει, συμμετέχει 
στην συγκρότηση Πανελλαδικού Μετώπου όλων των ιδιωτικών 

φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας το οποίο συνεδρίασε σήμερα με 
εκπροσώπους των Δ.Σ όλων των παρόχων υγείας που έχουν σύμβαση με 

τον ΕΟΠΥΥ πλήν φαρμακοποιών. 
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι πρόσφατες συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 17/09/2012 με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας κύριο Σαλμά και την διαμορφούμενη κατάσταση 

αναφορικά με τις απαιτήσεις μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, συνεχίζει και διεκδικεί δυναμικά τα δίκαια 
αιτήματα όλων των ιατρών και φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, 

ιδιαίτερα δε όσον αφορά τους εργαστηριακούς ιατρούς  που 
συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, επισημαίνουμε ότι αδικούνται κατά 

εξακολούθηση από την άνιση πολιτική των αποπληρωμών του 
ταμείου, την στιγμή που υφίστανται μεγάλη οικονομική πίεση για την 

κάλυψη των ανελαστικών τους εξόδων (αναλώσιμα, αντιδραστήρια, 
μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ). Υπενθυμίζουμε ότι οι 

εργαστηριακοί ιατροί (και οι ιατρικές πράξεις κλινικών ιατρών) έχουν 
πληρωθεί μόνο μέχρι τον Απρίλιο του 2012. 

http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
http://eni-eopyy.net/2012/09/20/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CF%89/
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Αναλύθηκαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, εξήχθησαν 

συμπεράσματα και η συνεδρίαση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες για τη 
λήψη των αναγκαίων αποφάσεων με μοναδικό σκοπό την βιωσιμότητα του 

ΕΟΠΥΥ , την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την δυνατότητα 
οικονομικής επιβίωσης όλων των λειτουργών της υγείας. 

Σας παραθέτουμε την σχετική ανακοίνωση των φορέων 

Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών ( Σ.Ε.Κ. ) 
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών ( Π.Ε.Ι.Κ. ) 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας 
(Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ) 

α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών 
Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων 

β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών 
γ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ) 
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας 

(Π.Ε.Ι.Φ.Π.Υ.) 
Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Ε.Ν.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ) 

Αθήνα, 20/09/2012 

Ανακοίνωση 

Σήμερα συνεδρίασαν εκπρόσωποι των Δ.Σ. όλων των παρόχων υγείας 

συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πλην των φαρμακοποιών, σε σχέση με 
τις πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 

17/09/2012 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κύριο Σαλμά και την 
διαμορφούμενη κατάσταση αναφορικά με τις απαιτήσεις μας από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Αναλύθηκαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, εξήχθησαν 

συμπεράσματα και η συνεδρίαση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες για τη 
λήψη αποφάσεων. 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 


