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Συνάδελφοι, 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ) στη χώρα μας έχει υποστεί  

μία άνευ προηγουμένου επίθεση με τη μνημονιακή εντολή της 

παράλογης  μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης σε επίπεδα που 

όλοι γνωρίζουμε. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 3300 

ευρώ/έτος/ασφαλισμένο ενώ στην Ελλάδα  λιγότερο από 2300 ευρώ. 

Ο ΕΟΠΥΥ ήταν θνησιγενής από την αρχή, κάτι που όλα τα συλλογικά 

μας όργανα είχαν επισημάνει από το 2011. ΄Ερχονται τώρα να 

δημιουργήσουν πρόσθετες ΄΄αλλαγές΄΄ όχι δημοσιονομικού 

χαρακτήρα, αλλά κατεδάφισης. 

 Η δυσλειτουργία, η υποβάθμιση των δημόσιων δομών του 

οργανισμού και ταυτόχρονα η ενδυνάμωση του κρατικοδίαιτου  

ιδιωτικού τομέα οδήγησαν σταδιακά στην πλήρη απαξίωση του 

δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Γιά παράδειγμα το σαμποτάρισμα 

των εργαστηρίων και η κατεύθυνση ασθενών σε 

αυτοαπασχολούμενους γιατρούς(5ψήφια τηλ ραντεβού), την ίδια 

στιγμή που μεγάλα διαγνωστικά κέντρα έτριβαν τα χέρια τους, 

έδωσαν το στίγμα. Η πολιτεία σπατάλησε πόρους χωρίς κανένα 

ενδοιασμό. Το σχέδιο ήταν προμελετημένο, ώστε σε δεύτερο χρόνο ο 

ΕΟΠΥΥ να μετατραπεί πλήρως σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Αυτό 

θα σημάνει και το τέλος της εργασιακής μας σχέσης στο σύστημα 

αφού όλα θα παρέχονται και θα ελέγχονται από τον μεγαλοϊδιωτικό 

τομέα. Η πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα θα είναι μειωμένη 

γιατί η συμμετοχή θα αυξηθεί και εναλλακτική πρόσβαση δεν θα 

υπάρχει. 

 Η απαγόρευση πρόσβασης ανασφάλιστων στο σύστημα έχει 

συμπληρώσει το τοπίο της πλήρους και εγκληματικής αδιαφορίας, τις 

συνέπειες της οποίας ως γιατροί βιώνουμε καθημερινά. 

 

 Οι επιχειρούμενες αλλαγές στην ΠΦΥ δεν έχουν στόχο το 

νοικοκύρεμα αλλά την προώθηση νεοφιλελεύθερων στρατηγικών, που 

στη πραγματικότητα γυρίζουν πίσω την ιατρική φροντίδα δεκαετίες 

πίσω. Σε αυτές τις ΄΄αλλαγές΄΄ οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ είναι ο πρώτος 

στόχος ως τα ΄΄βαρίδια΄΄ του συστήματος. Η κινητικότητα 

προσωπικού, που θα επιχειρηθεί, θα θέσει σε κάθετη αμφισβήτηση 

την εργασιακή μας σχέση με συνέπειες δραματικές. Η όποια δημόσια 

δομή  παραμείνει, σταδιακά θα φθίνει μέχρι τελικής πτώσης. 

 Σε αυτές τις οριακές συνθήκες καλούμαστε όλοι να είμαστε σε 

ετοιμότητα. Δεν υπάρχουν χαμένοι αγώνες παρά μόνο εκείνοι που δεν 

δόθηκαν. Τις προσεχείς μέρες θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε μάχες. 

Μάχες στις οποίες θα χρειαστούμε συμμάχους την τοπική 

αυτοδιοίκηση, συλλόγους εργαζομένων, συλλόγους ΑΜΕΑ, 

συλλόγους και ομοσπονδίες εργαζομένων στην ΠΦΥ και στο σύνολο 

της την ελληνική κοινωνία. 

 

 Οι θέσεις μας είναι: 

 Χρηματοδότηση της ΠΦΥ με κύριο κορμό τις δημόσιες δομές 

της. 

-Καμία ανοχή στην αμφισβήτηση της σχέσης εργασίας μας. 

-Όχι στην κινητικότητα-διαθεσιμότητα. 

-Όχι στη συρρίκνωση των δημόσιων δομών του συστήματος. 

 

-Κέντρα Υγείας και μονάδες Υγείας λειτουργικά ενταγμένες στις 

ανάγκες της κοινωνίας. 

-Πλήρης αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού γιατρών, 

νοσηλευτικού, παραϊατρικού,   και διοικητικού προσωπικού, με 

σταθερές εργασιακές σχέσεις και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

-Αναβάθμιση του ρόλου των εργαστηρίων. 

-Επαναφορά του δωρεάν συστήματος τηλεφωνικών ραντεβού. 

-Πρόσβαση όλων ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους 

κατάσταση. 

-Δωρεάν υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από εισοδηματικά 

κριτήρια(που εκ του πονηρού υιοθετούνται  από διάφορους φορείς 

και για τους γνωστούς λόγους). 

 

Συνάδελφοι, στις 

 

 Εκλογές 31 Οκτωβρίου και 1,2 Νοεμβρίου 
 

-Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά για να δώσουμε όλοι μαζί 

ένα μήνυμα αγωνιστικό και ενωτικό. 

-Χωρίς συμβιβασμούς, μακριά από μικροπολιτικές και 

μικροκομματικές σκοπιμότητες.  

-Είναι υποχρέωση μας με ισχυρούς συλλόγους να διαφυλάξουμε το 

Δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας και την αξιοπρεπή  παρουσία μας  

στο σύστημα. 

-Οι αγώνες είναι μπροστά μας. 

 



                 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ 

 

 
 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απολλωνάτος Γεράσιμος Μπασκόζος Ιωάννης 

Βλάχος Α Κωνσταντίνος Μπέκας Νικόλαος 

Γαβράς Παναγιώτης Μπίθας Σπήλιος 

Γέροντας Άγγελος Μπολάνης Παντελής 

Γκότση Αγγελική Ορέστης Ιωάννης 

Γεωργίνης Γεώργιος Παναγόπουλος Φώτιος 

Γκιουζέλης Ιωάννης Παπαδάκης Παναγιώτης 

Δρόσου Βασιλική Παπαδόπουλος Ηλίας 

Καλαράς Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αικατερίνη 

Κανέλλος Σπυρίδων Πετροπούλου Άννα-Μαρία 

Κετσετζής Παναγιώτης Προβατάς Σπυρίδων 

Κλαδευτήρας Χρήστος Ραμπαβίλας Γεώργιος 

Κομματάς Γεώργιος Σπανούδης Δημήτριος 

Κορδαλής Νικόλαος Σπηλιώτης Χρήστος 

Κοταρά Γαρυφαλιά Σπυρόπουλος Χρήστος 

Κουρής Ηλίας Στάμου Σωτήριος 

Κουτσοκάλης Γεώργιος Υφαντής Κωνσταντίνος 

Λαμπαδάριος Διονύσιος Φιλιππής Νικόλαος 

Λαμπράκης Χρήστος Φραγκάτου Αικατερίνη 

Λέννας Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος  Αντώνιος 

Λυρίτσης Ευάγγελος Χατζηευσταθίου Ευάγγελος 

Μεταξάς Ιωάννης Χούμης Ιωάννης 

Μπαλιάκος Χαρίλαος Ψυχάρης Παναγιώτης 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Βογιατζής Δημήτριος 

Κεφαλάς Εμμανουήλ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 

Απολλωνάτος Γεράσιμος Μπαλιάκος Χαρίλαος 

Βλάχος Α Κωνσταντίνος Μπασκόζος Ιωάννης 

Βογιατζής Δημήτριος Μπέκας Νικόλαος 

Γαβράς Παναγιώτης Μπίθας Σπήλιος 

Γέροντας Άγγελος Μπολάνης Παντελής 

Γκότση Αγγελική Ορέστης Ιωάννης 

Γεωργίνης Γεώργιος Παναγόπουλος Φώτιος 

Γκιουζέλης Ιωάννης Παπαδάκης Παναγιώτης 

Δρόσου Βασιλική Παπαδόπουλος Ηλίας 

Καλαράς Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αικατερίνη 

Κανέλλος Σπυρίδων Πετροπούλου Άννα-Μαρία 

Κετσετζής Παναγιώτης Προβατάς Σπυρίδων 

Κεφαλάς Εμμανουήλ Ραμπαβίλας Γεώργιος 

Κλαδευτήρας Χρήστος Σπανούδης Δημήτριος 

Κομματάς Γεώργιος Σπηλιώτης Χρήστος 

Κορδαλής Νικόλαος Σπυρόπουλος Χρήστος 

Κοταρά Γαρυφαλιά Στάμου Σωτήριος 

Κουρής Ηλίας Υφαντής     Κωνσταντίνος 

Κουτσοκάλης Γεώργιος Φιλιππής Νικόλαος 

Λαμπαδάριος Διονύσιος Φραγκάτου Αικατερίνη 

Λαμπράκης Χρήστος Χαραλαμπόπουλος  Αντώνιος 

Λέννας Δημήτριος Χατζηευσταθίου Ευάγγελος 

Λυρίτσης Ευάγγελος Χούμης Ιωάννης 

Μεταξάς Ιωάννης Ψυχάρης Παναγιώτης 


