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Τίτλος : 
«Ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα θνησιγενές έκτρωμα» 
 
Μέσο :  

http://www.newsbeast.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/423545/o-eopuu-einai-ena-
thnisigenes-ektroma/ 

 

Τεράστιες οι ελλείψεις στο Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης 

Σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Αρκαδίας, Γιώργος Παπασταματάκης, χαρακτήρισε «θνησιγενές 
έκτρωμα» τον ΕΟΠΥΥ και άσκησε δριμεία κριτική στην πρώην, κυρίως, 

ηγεσία του υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι το Παναρκαδικό νοσοκομείο 
Τρίπολης λειτουργεί με μεγάλες ελλείψεις σε υλικά. 

 
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και χειρουργός στο Παναρκαδικό 

Νοσοκομείο υπογράμμισε πως το νοσοκομείο της Τρίπολης, που για 
δεκαετίες βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων νοσοκομείων της περιφέρειας, 

με τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει, υποβαθμίζεται. Τόνισε δε ότι 

οι ελλείψεις σε υλικά, οφείλονται σε χρέη του νοσοκομείου προς τις 
εταιρείες που το προμηθεύουν. 

 
Πρόσθεσε ακόμη πως, λόγω των ελλείψεων σε υλικά, στο νοσοκομείο 

δενμπορούν να γίνουν απλές εξετάσεις όπως ένα τεστ κυήσεως ή τεστ για 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/423545/o-eopuu-einai-ena-thnisigenes-ektroma/
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τον έλεγχο εμφράγματος και συμπλήρωσε, ότι υπάρχει έλλειψη σε 

χειρουργικά ράμματα, πλέγματα ακόμα και σύριγγες. 

 
Επιπλέον, ανέφερε ότι οι γιατροί διεκδικούν την αποπληρωμή 

δεδουλευμένων εφημεριών και ζητούν ασφαλή προγράμματα 
εφημέρευσης, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στην εφημέρευση είναι 

προβληματική.  
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Τίτλος : 
«Όχι» από 10 επιστημονικούς φορείς στην ένταξη στον 
ΕΟΠΥΥ 
Μέσο :  
http://www.newsbeast.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/423584/ohi-apo-10-
epistimonikous-foreis-stin-edaxi-ston-eopuu/ 

 

Κάνουν λόγο για «κοινωνικά παράλογες ρυθμίσεις» 

Την πλήρη αντίθεσή τους στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις και στην ένταξη 
των Ταμείων τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ), εξέφρασαν δέκα επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς. 
 

Ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, τους 
προέδρους των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, Ευάγγελο 

Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη, καθώς και με τους αρμόδιους υπουργούς, 
Ανδρέα Λυκουρέντζο και Γιάννη Βρούτση. 

 
Μάλιστα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών πραγματοποιήθηκε κοινή 

συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, υπό την προεδρία του Γιάννη Αδαμόπουλου και με τη συμμετοχή 

εννέα ακόμη εκπροσώπων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. 
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση της τρέχουσας 

κατάστασης στους επίμαχους κλάδους, ενόψει και των φημολογούμενων 

φορολογικών μέτρων και των ρυθμίσεων που άπτονται του κλάδου της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Οι φορείς κάνουν λόγο για ρυθμίσεις που «εξοντώνουν τον κλάδο των 

ελεύθερων επαγγελματιών, αγνοώντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση 
ιδίως των νέων ανθρώπων, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές 

επαγγελματικές και βιοτικές τους ανάγκες». 
 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αρνούνται να συναινέσουν στην 
προώθηση ρυθμίσεων «κοινωνικά ανάλγητων και άδικων, αλλά και άκρως 

παράλογων που καταλήγουν να πλήττουν στον πυρήνα τους και κατά 
τρόπο κατάφωρο συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων 

φορολογούμενων». 
 

Οι δέκα φορείς συντόνισαν τις ενέργειές τους για κοινή δράση 

προκειμένου να αποτραπούν: α) αφενός μεν η επιχειρούμενη (με τη 
σχεδιαζόμενη ένταξη των Ταμείων τους στον ΕΟΠΥΥ) «η φαλκίδευση των 
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ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών τους και η υφαρπαγή των 

αποθεματικών των ταμείων τους προς όφελος της στήριξης άλλων 

προβληματικών ταμείων και κλάδων υγείας» και β) αφετέρου η υιοθέτηση 
φορολογικών ρυθμίσεων «εξοντωτικών, βραχυπρόθεσμης και 

κοντόφθαλμης λογικής, οι οποίες -κατά πλήρη βεβαιότητα- αναμένεται να 
οδηγήσουν σε αφανισμό του κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών, στην 

οικονομική τους εξαθλίωση και, εντέλει, στην επίταση των 
αντιαναπτυξιακών αδιεξόδων της χώρας». 

 
Νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη, Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 

2012.  
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Θεματολογία:  
Ρωγμή …φαρμάκι στην τρικομματική κυβέρνηση! Αντιδράσεις 
ΔΗΜΑΡ για αύξηση στα φάρμακα(Ιatropedia) 

Μέσο: 

http://www.ygeianet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32069 

 

Πολλοί είναι αυτοί που καιρό τώρα εκτιμούσαν ότι στο πλαίσιο των 
σκληρών μέτρων που λαμβάνονται και στην Υγεία, πολύ σύντομα 
θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τα κόμματα που συμμετέχουν 

στην κυβέρνηση. Και η διαφοροποίηση αυτή ήρθε δια στόματος 
ΔΗΜΑΡ με αφορμή την αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα από 

τους ασφαλισμένους εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου 
συνταγογράφησης. Δείτε πως ο τομέας υγείας της Δημοκρατικής 

Αριστεράς καταφέρεται προσωπικά κατά του Αναπληρωτή 

υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά.  

Το ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας αποφάσισαν αιφνιδιαστικά να 
αυξήσουν τη συμμετοχή στα φάρμακα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 

ακόμη και κατά 60%  είναι γνωστό. Άλλωστε αιφνιδιάστηκαν ακόμη και οι 
επαγγελματίες του χώρου όπως γιατροί και φαρμακοποιοί που ακόμη 

αναζητούν να δούνε …τι έγινε. 
  

Λίγα 24ωρα μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου συνταγογράφησης ο 
οποίος υποχρεώνει ουσιαστικά τους ασθενείς να πληρώνουν πολύ 

περισσότερα από την τσέπη τους αν θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν τα 

φάρμακά τους καθώς ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει μόνο τα φθηνότερα, η ΔΗΜΑΡ 
εναντιώθηκε.  

Ο τομέας υγείας του κόμματος με μια σκληρή του ανακοίνωση 
καταφέρεται προσωπικά κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Μάριου 

Σαλμά καθώς φαίνεται ότι τον θεωρεί υπεύθυνο για την απόφαση αυτή.  
  

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει: «Η Δημοκρατική Αριστερά εκφράζει την 
κατηγορηματική αντίθεσή της με την αιφνιδιαστική απόφαση του 

αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά, να αυξήσει τη συμμετοχή 
των ασφαλισμένων στα φάρμακα. 

  
Η Δημοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης 

θα πρέπει να προκύψει μέσα από την εφαρμογή πολιτικών 
εξορθολογισμού και όχι αυθαίρετων φοροεισπρακτικών μεθόδων».  

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=32069
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Τίτλος : 
Οι φαρμακοποιοί κάνουν «διάλειμμα» 

Μέσο :  
http://www.enikos.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.enikos.gr/society/85098%2COi_farmakopoioi_kanoyn_%C2

%ABdialeimma%C2%BB.html 

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων 

στους ασφαλισμένους, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Μετά τη σύγχυση των τελευταίων ημερών σε σχέση με τη στάση των 
φαρμακοποιών αλλά και την παραίτηση του προέδρου Γ.Τσικανδηλάκη, 

ελήφθη νέα απόφαση που με οριακή πλειοψηφία αναστέλλει την 
κινητοποίηση για λίγες ημέρες. 

 

Στην ψηφοφορία, στο σύλλογο Φαρμακοποιών Ηρακλείου 72 ψήφισαν 
υπέρ της αναστολής της κινητοποίησης και της χορήγησης φαρμάκων επί 

πιστώσει, ενώ 62 ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της κινητοποίησης. 6 
ψήφισαν λευκό. 

 
Έτσι με οριακή πλειοψηφία αποφασίστηκε ένα «διάλειμμα» στην 

ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, το οποίο όμως δε θα διαρκέσει 
περισσότερο από λίγες ημέρες. Η απόφαση του φαρμακευτικού συλλόγου 

έχει ισχύ ως τις 15 Οκτωβρίου. 

Πηγή: cretalive.gr 

 

http://www.enikos.gr/society/85098%2COi_farmakopoioi_kanoyn_%C2%ABdialeimma%C2%BB.html
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Τίτλος : 
Λυκουρέντζος …εφημερεύων! 

Μέσο :  

http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3720.html 

 
Μίλησε πολύ χθες στη Βουλή , μετά από καιρό. 

 
Και τι δεν είπε.. 

Για τις εφημερίες, τις επισχέσεις των γιατρών , τις καταλήψεις... 
   

απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της  βουλετού Χρυσούλας –Μαρία 
Γιαταγάνα σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του 

Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
 

Συλλέξαμε και σας παραθέτουμε: 
 

1.Κύριε Πρόεδρε, δεν δέχομαι ότι οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες. 
 

2.Δεύτερον, μόλις προ ολίγου, κύριε Πρόεδρε, ανέφερα στη Βουλή ότι οι 
ακραίες συμπεριφορές δεν υπηρετούν το συμφέρον της ελληνικής 

κοινωνίας. Έχω κάθε μέρα μία διαδήλωση έξω από το Υπουργείο. Έχω 
ακραίες πρακτικές. Αρνούμαι να αναφέρω στη Βουλή τη χυδαιολογία, η 

οποία εκστομίζεται και αντιπροσωπεύει την ποιότητα ορισμένων. Δεν 
θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει το σύνολο και ότι χαρακτηρίζει όλους. Όμως, 

αυτό είναι ένα ζήτημα για τον τρόπο, με τον οποίο καλούνται κάποιοι να 
διαχειριστούν τις δημόσιες υποθέσεις, όταν εκφεύγουν κάθε κανόνος, 

λογικής και ηθικής. 
Επιτέλους, το μέλλον του τόπου δεν παίζεται στο πεζοδρόμιο. Το μέλλον 

του τόπου μας αφορά όλους με σκληρή δουλειά. Δεν μπορεί, λοιπόν, να 
επικροτούμε κάθε ακραία διαδήλωση. 

 

3.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλετε να ξέρετε ότι η νομιμότητα θα 
εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται γραφεία, να απειλούνται, να 

προπηλακίζονται Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές και η δημοκρατία να 
είναι παράλυτη, να πρέπει δηλαδή να σκύψουμε το κεφάλι απέναντι σε 

αυτές τις πρακτικές, για να γίνουμε αρεστοί. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Θα 
εφαρμόζεται η νομιμότητα σε κάθε περίπτωση.  

Δεύτερον, η επίσχεση εργασίας δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με δύο 
γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι παράνομη. 

Από πού και ως πού ισχύει η επίσχεση εργασίας δημοσίων υπαλλήλων, 

http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3720.html
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3720.html
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3720.html
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/syne121004.doc
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που πληρώνονται από τα έσοδα των φορολογουμένων; Από πού και ως 

πού δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν καθημερινά να αρνούνται να 

εκπληρώσουν την εργασία τους.  
 

4.Υπάρχει και κάτι χειρότερο. Δεν μπορείτε να κάνετε συνενώσεις 
κλινικών, να δυναμώσουμε δηλαδή τις κλινικές, να λειτουργήσουν 

κρεβάτια, γιατί κάθε δημόσιος υπάλληλος, ιατρός, νοσηλευτής θεωρεί ότι 
εκεί που βρίσκεται είναι δικαίωμά του να βρίσκεται ες αεί, να μην υπακούει 

στην υπηρεσία, να μη θέλει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και να 
τυγχάνει πολιτικής στήριξης. Και αυτό λέγεται ότι είναι διεκδίκηση 

δικαιωμάτων! Δηλαδή δεν είναι υποχρέωση του υπαλλήλου, που 
ορκίστηκε να υπηρετήσει την πολιτεία, τον πολίτη να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του, αλλά είναι δικαίωμα η κατάληψη και η άρνηση της 
παροχής υπηρεσίας 

 
5.Έρχομαι, λοιπόν, στις εφημερίες. Οι εφημερίες –έχουμε υπογραφή στις 

3/8 του Υπουργείου Υγείας- έχουν εξοφληθεί μέχρι 30/6. Αν δεν έχουν 

εξοφληθεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, δεν είμαι υποχρεωμένος να 
αναλάβω τις ευθύνες εκείνων οι οποίοι για διοικητικούς ή υπηρεσιακούς 

λόγους δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την υποχρέωση.  
 Για τις δεύτερες εφημερίες, ορθώς οι διοικητές των νοσοκομείων 

ελέγχουν τον προγραμματισμό των εφημεριών. Και ελέγχουν ορθώς, διότι 
γνωρίζουν ότι με βάση το δωδεκατημόριο εξόφλησης των εφημεριών 

έχουν συγκεκριμένο κονδύλι για να διαχειριστούν. Τι θα πρέπει να γίνει; 
Να αφήσουμε ανεξέλεγκτο το πρόγραμμα των εφημεριών; Να μην έχουμε 

να τις πληρώσουμε και να είμαστε ξανά στο πρόβλημα που ήμασταν τον 
Ιούλιο με δεδουλευμένες εφημερίες και να ερχόμαστε μετά εδώ και να 

λέμε ότι η Κυβέρνηση δεν πληρώνει τα δεδουλευμένα; Όχι! Η Κυβέρνηση 
ξέρετε τι θα κάνει τότε; Θα καταλογίσει στους διοικητές που δεν τήρησαν 

το πρόγραμμα το οποίο τους υπέδειξε η Κυβέρνηση την παραπάνω δαπάνη 
των εφημεριών, γιατί σε αυτήν τη χώρα πρέπει να συνεννοηθούμε.  

 

 6.Άκουσα από την κυρία συνάδελφο στο τέλος της τοποθέτησής της αυτό 
που είχε στη γραπτή ερώτηση ως πρώτο, δηλαδή ότι οι εφημερίες 

αποτελούν το 50% του μισθού των ιατρών. Αυτό δεν ισχύει ούτε με βάση 
το νόμο, αλλά ούτε και με βάση τη λογική. Ο ιατρός του ΕΣΥ έχει 

συγκεκριμένο μισθό. Οι εφημερίες προκύπτουν λόγω των αναγκών 
λειτουργίας του νοσοκομείου και όχι λόγω των αναγκών των ιατρών. Αυτό 

είναι ένα συγκεκριμένο θέμα.  
Όμως, υπάρχουν και άλλα σε σχέση με τους ιατρούς. Για παράδειγμα, 

γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι τα έσοδα ενός ιατρού 
ο οποίος κάνει απογευματινά ιατρεία; Πάρα πολλά και σημαντικά. 

Υπάρχουν στοιχεία. Λόγω, όμως, των προσωπικών δεδομένων, δεν θα 
κάνω καμία αναφορά προσωπικού χαρακτήρα. Όμως, θα σας αναφέρω 

ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατρός σε κεντρικό νοσοκομείο της 
Αθήνας είχε το μήνα Ιούλιο 7.600 ευρώ από απογευματινά ιατρεία. Άρα, 

δηλαδή, τα όσα πρόκειται να ρυθμιστούν εδώ είναι πάρα πολλά και δεν 
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μπορούμε να τα προσπερνάμε με εύκολες κριτικές του τύπου ότι οι 

εφημερίες αποτελούν το 50% των αμοιβών. Υπάρχουν και άλλα.  

 
7.Έπειτα και σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα των πράξεων του λειτουργών 

της πολιτείας, ο κύριος Διοικητής έχει τη δικαιοδοσία να απευθυνθεί και 
στις εισαγγελικές αρχές και στις δυνάμεις της τάξεως και σε ό,τι άλλο 

χρειαστεί για να προστατεύσει δια της δικής του λειτουργίας τη λειτουργία 
του νοσοκομείου.  

 

 


