
 

 

ΘΑΣΡΘΙΟ ΤΚΚΟΓΟ ΙΟΖΑΜΗ 

ΑΘΗΜΑ 17.3.12 

ΘΕΕΘ ΣΟΤ ΘΑΣΡΘΙΟΤ ΤΚΚΟΓΟΤ ΙΟΖΑΜΗ ΓΘΑ ΣΘ 

ΑΚΚΑΓΕ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΗ ΤΓΕΘΑ. 

…όπυρ διαηςπώθηκαν από ηον Ππόεδπο ηος ΘΙ καηά ηην 

έκηακηη ζςνέλεςζη ηυν Πποέδπυν ηυν Θ ηηρ σώπαρ και 

καηαηέθηκαν ζηο Πποεδπείο ηος ΠΘ. 

ΓΕΜΘΙΕ ΔΘΑΠΘΣΩΕΘ 

-  Σα γελόζεκα θάξκαθα απνηεινύλ κόιηο ην 18% ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε νπνία απνηειεί κε ηε ζεηξά ηεο ην 20% 

ησλ δαπαλώλ Τγείαο. Δπνκέλσο ηα γελόζεκα απνηεινύλ ην… 3,6% 

(!!!) ησλ δαπαλώλ Τγείαο θαη πάλσ ζ’ απηό ην 3,6% «ρηππηέηαη» γηα 

«ζπαηάιε» ν θ. Λνβέξδνο. 

 

-  Η κλεκνληαθή πνιηηηθή ζην ρώξν ηεο πγείαο απνζπά ηε ρώξα καο 

από ηελ νκάδα ησλ ρσξώλ κε πξνζδόθηκν επηβίσζεο ηα 80+ ρξόληα 

θαη καο θέξλεη ζηελ νκάδα ησλ ρσξώλ κε πξνζδόθηκν επηβίσζεο ηα 

70-75 ρξόληα, καδί κε (Σζερία, Πνισλία, ινβαθία θαη Οπγγαξία) θαη 

ιίγν πάλσ από Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Σνπξθία. Τα ζηοισεία αςηά 

πποκύπηοςν από ηην ειδική μελέηη Life Expectancy ηων Ηνωμένων 

Εθνών πος ζςνδέει ηη θαπμακεςηική καηανάλωζη με ηο πποζδόκιμο 

επιβίωζηρ. Βλέπε ζελ.2 ζηην 

(http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/M

arket Measurement TL/Generic Medicines GA.pdf) 

 

-  Η κλεκνληαθή πνιηηηθή ηεο ηξόηθαο γηα ηελ πγεία απαηηεί 

πεξαηηέξσ κείσζε δαπαλώλ θαηά 1 δηο επξώ κέζα ζην 2012. 

 

-  Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ είλαη 6,2 δηο θαη ηα έμνδα 

αγγίδνπλ ηα 7 δηο. ε απηό ην έιιεηκκα πξνζηίζεληαη ηα 2,6 – 3 δηο 

πνπ θιεξνλνκείηαη ζην λέν ηακείν από ηα εηζεξρόκελα ζε απηό 

ηακεία. 

 

http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/Document/Market%20Measurement%20TL/Generic%20Medicines%20GA.pdf
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-  Μείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηνλ θιάδν ζύληαμεο 

ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ θαηά 15.400.000 €, θαζώο θαη ε κείσζε ηεο 

επηρνξήγεζεο ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαηά 500.000.000€! Οη ζρεηηθνί θνξείο 

θαινύληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπο κέρξη ηελ 

28ε Μαξηίνπ 2012 (εγκύκλιορ ηος ςποςπγείος Επγαζίαρ ζηιρ 

6/3/2012 Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ. 1θ ηος άπθπος 2 ηος ν. 

4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’). 

ΕΘΔΘΙΑ ΖΗΣΗΛΑΣΑ 

Γενόζημα θάπμακα 

  Είμαζηε ζαθώρ ςπέπ ηηρ σπηζιμοποίηζηρ γενοζήμυν 

θαπμάκυν για ηον εξοπθολογιζμό ηηρ θαπμακεςηικήρ 

δαπάνηρ αθού ππυηίζηυρ διαζθαλιζηεί η αζθαλειάρ ηοςρ.  

  Δίλαη όια ηα γελόζεκα αζθαιή (ηδίσο ηα πξνεξρόκελα από 

ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο) όπσο δηαβεβαηώλεη ν Λνβέξδνο, ν ΔΟΦ θαη ηα 

«παπαγαιάθηα» ηνπο? Καηεγνξεκαηηθά απαληάκε όσι θη απηό δελ 

είλαη ζηείξα άπνςε αιιά απνξξέεη από ηα θάησζη: 

-  Με βάζε ηελ Δπξσπαηθή νδεγία 2011/62/ΔΔ -8/6/2011 πνπ 

απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ πεξηγξάθεηαη ε 

έθδειε αλεζπρία ησλ εηαίξσλ καο γηα ηα ιεγόκελα τεςδεπίγπαθα 

(αλαθέξνληαη ζαθώο ηα γελόζεκα πνπ πξνέξρνληαη από 

ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο) θάξκαθα δίλνληαο ηνλ νξηζκό ηνπο θαη 

πξνηείλνληαο ηξόπνπο άκπλαο ηεο επξσπαηθήο έλσζεο έλαληη απηώλ.  

 

-  Ο θίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα πγεία αλαγλσξίδεηαη επίζεο από ηελ 

Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ), ε νπνία δεκηνύξγεζε ηε δηεζλή 

εηδηθή νκάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξαπνίεζεο θαξκάθσλ 

(«IMPACT»). 

 

-  Αλεζπρία ηεο Αθαδεκίαο Ιαηξηθήο ηεο Γαιιίαο γηα ακθηβόινπ 

πνηόηεηαο θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα από ηνλ Σξίην Κόζκν 

δεκνζηεύεη ε κεγάιε γαιιηθή εθεκεξίδα Le Monde κε αθνξκή 

παγθόζκηα έξεπλα ηεο γηα ηα γελόζεκα. Γηα πξώηε ρξνληά πέξζη, νη 

πσιήζεηο γελνζήκσλ ζηε Γαιιία ζεκείσζαλ πηώζε. Όρη επεηδή νη 

Γάιινη έραζαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηα γελόζεκα θάξκαθα αιιά, 

επεηδή εληείλεηαη δηαξθώο ε αλεζπρία γηαηξώλ θαη αζζελώλ γηα ηελ 

πνηόηεηα ησλ αληηγξάθσλ θαξκάθσλ πνπ εηζάγνληαη από 

ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο. 

 

http://www.disabled.gr/lib/images/43963.pdf
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-  Σν 2001 ν FDA εθδίδεη θαη άιιε έθζεζε- θόιαθν (ε πξώηε ην 

2009) γηα ηελ Teva (από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο γελνζήκσλ ζηνλ 

θόζκν πνπ ζάξσζε ζηνπο κεηνδνηηθνύο νξγαληζκνύο ησλ 

λνζνθνκείσλ καο εμαζθαιίδνληαο 9 από ηα 23 ζθεπάζκαηα) αθνύ νη 

έιεγρνη ησλ ακεξηθαληθώλ αξρώλ ζε εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο ζην 

Ιζξαήι εληόπηζαλ θαη πάιη λνζεπκέλα θάξκαθα αιιά θαη 

αθαζαξζίεο, καύξα ζσκαηίδηα άγλσζηεο ζύλζεζεο, αλεπαξθείο 

ειέγρνπο, κε επηζηεκνληθά νξζέο κειέηεο, αθύξσζε ειέγρσλ κε 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πην 

«βνιηθά»… 

 

Δπαζηική οςζία 

  Ο εθαπμοζηικόρ νόμορ και οι ςποςπγικέρ αποθάζειρ πος 

ππόζθαηα τηθίζηηκαν ζαθώρ καηαπγούν ηο πόλο ηος 

γιαηπού υρ θεπαπεςηή και μαρ βπίζκει κάθεηα ανηίθεηοςρ 
γιαηί εκηόρ ηηρ καηάπγηζήρ μαρ ηίθεηαι ζε κίνδςνο η 

αζθάλεια ηυν αζθενών. Η πποζθςγή ζηο ηΕ για ηην 
καηάπγηζη ηηρ ζςγκεκπιμένηρ διάηαξηρ θευπείηαι 

επιβεβλημένη και αςηονόηηη. 
 

 
 

Σα αηξάληαρηα επηρείξεκά καο είλαη: 
 

1. Η Δπξσπαηθή νδεγία 2011/62/ΔΔ -8/6/2011 πνπ θαζνξίδεη ζαθώο 
ηνπο νξηζκνύο δξαζηηθή νπζία, έθδνρν θηι. 

 
2. Σν European Medicines Agency (ππεξεζία ηνπ ΔΜΔΑ) πνπ 

θαζνξίδεη πιήξσο ηε δηαθνξά κεηαμύ δξαζηηθήο νπζίαο θαη 

θαξκάθνπ (ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά βαζίζηεθε ε απόξξηςε 
ηεο ζπληαγνγξάθεζεο δξαζηηθήο νπζίαο από ηελ ηηαιηθή 

δηθαηνζύλε). Η ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά μεθαζαξίδεη όηη: 
 

 α) ηα έθδνρα θαζνξίδνπλ ηε βηνηζνδπλακία 
 

 β) άδεηα θπθινθνξίαο παίξλεη ην ζθεύαζκα όηαλ ε ηζνδπλακία ηνπ   
θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ 80-125% ζε ζρέζε κε ην πξσηόηππν. Δάλ ν 

ζεξαπεπηήο θαξκαθνπνηόο αιιάδεη δηαξθώο ην θαξκαθεπηηθό 
ζθεύαζκα κε βάζε ην πην θηελό νη αζζελείο ζα είλαη αξξύζκηζηνη 

ζηηο ρξόληεο παζήζεηο θαη αζεξάπεπηνη ζηηο νμείεο. Σν γελόζεκν 
θάξκαθν «ζεσξεηηθά» έρεη ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία κε ην 

πξσηόηππν, ηελ ίδηα θαξκαθνηερληθή δνκή αιιά δηαθνξεηηθά έθδνρα 
θαη εθεί βξίζθεηαη ε νπζία ηεο αληίξξεζεο θαη απόξξηςεο καο όζνλ 

αθνξά ηε ζπληαγνγξάθεζε δξαζηηθήο νπζίαο θαη ηεο εθρώξεζεο ηνπ 

θαξκάθνπ από ην θαξκαθνπνηό. 



 

 
Πποηάζειρ όζον αθοπά ζηη ζςνηαγογπάθηζη γενοζήμυν, 

ππυηοηύπυν, δπαζηικήρ οςζίαρ, πποκληηήρ 

ζςνηαγογπάθηζηρ. 

-  Η αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο. Σα θάξκαθα απηά ζα πξέπεη πέξα από ηα όκνηα 

θαξκαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ(θαξκαθνηερληθή δνκή, βηνηζνδπλακία, βηνδηαζεζηκόηεηα) 

ζε ζρέζε κε ην πξσηόηππν ζα πξέπεη λα απνδπθλείνπλ θαη ηελ 

θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε απηό ηελ νπνία κόλν ν 

γηαηξόο ζα κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη (εκπεηξία, ηαθηηθή 

παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο, ζπκπιήξσζε θίηξηλεο θάξηαο). 

πλεπώο ν γηαηξόο θαη κόλνλ απηόο ζα πξέπεη λα ηα ζπληαγνγξαθεί 

κε ηελ εκπνξηθή ηνπο νλνκαζία θαη όρη κε ηε δξαζηηθή νπζία ε νπνία 

κόλν ζύγρπζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. 

 

-  Γηα όινπο απηνύο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Λνβέξδνπ κε ηα 

«παπαγαιάθηα» ηνπ) πνπ δηαζύξνπλ ζπιιήβδελ ηνλ ηαηξηθό θόζκν 

ηζρπξηδόκελνη ηελ παξάλνκε ζπλδηαιιαγή γηαηξνύ- θαξκαθεπηηθήο 

εηαηξίαο ζα πξέπεη λα εγθαηληαζηνύλ ηξόπνη θαηάξγεζήο ηεο όπσο: 

 

-  Απζηεξόο έιεγρνο γηα πάηαμε ηεο θαη εμαθνινύζεζε θαη 

πξνθαλώο πξνθιεηήο δήηεζεο από κέξνπο ηνπ γηαηξνύ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ζσξαθηζηεί θαη λα 

αλαβαζκηζηεί. 

 

-  Πιαθόλ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηαηξηθά ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο 

εθδειώζεηο (ζεκεηώλσ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

απηέο ζεζπηζκέλε κε λόκν ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο). 

 

-  πληαγνγξάθεζε πεξίπνπ ηζνκεξώο ησλ δηαηηζέκελσλ γελνζήκσλ 

πνπ ζα ιάβνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο θαη πνπ ζα αληηζηνηρνύλ ζηελ 

πξσηόηππε νπζία (έιεγρνο κέζσ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

πνπ ζα ζέηεη θξαγή ζε πεξίπησζε εκκνλήο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζθεύαζκα) 

 

-  πληαγνγξάθεζε βάζε ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ. 

 



-  Σα γελόζεκα ζθεπάζκαηα πνπ παξάγνληαη ζηε ρώξα καο, 

θπθινθνξνύλ ζε απηή θαη εμάγνληαη θαη ζην εμσηεξηθό (κεγάινο 

όγθνο εμαγσγώλ) κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εγρώξηεο αλάγθεο 

καο κε ην παξαπάλσ. Να απαγνξεπηεί ε θπθινθνξία γελνζήκσλ πνπ 

εηζάγνληαη από ηξίηεο ρώξεο ή ηνπιάρηζηνλ λα θνξνινγεζνύλ 

ζρεδόλ εμνλησηηθά νη εηαηξίεο πνπ ηα εηζάγνπλ. Να θπθινθνξνύλ 

κόλν απηά πνπ παξάγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζηε ρώξα καο όπνπ 

θαη ε έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπο. Σα νθέιε από απηή ηελ πνιηηηθή 

είλαη πξνθαλή (ηόλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζέζεηο εξγαζίαο, 

rebate, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θηι, επθνιόηεξνη επηηόπνπ έιεγρνη 

από ηνλ ΔΟΦ θηι). 

 

-  Σα γελόζεκα θάξκαθα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε πξσηόηππε 

νπζία λα θνζηνινγνύληαη κε βάζε ην κέζν όξν ησλ ηξηώλ 

θζελόηεξσλ ηηκώλ ηεο Δπξσδώλεο θαη ζα έρνπλ όια ηελ ίδηα ηηκή, 

όπσο θαη ηα αληίζηνηρα off patent θάξκαθα. Σα πξσηόηππα θάξκαθα 

ζα θνζηνινγνύληαη κε βάζε ηηο ηξείο ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπο ζηα 

θξάηε ηεο επξσδώλεο. 

 

-  Ο γηαηξόο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληαγνγξαθεί γελόζεκα θαη 

off patent θάξκαθα ζε πνζνζηό 70% έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ 

πξσηνηύπσλ θαξκάθσλ. Πάληα κε πεξίπνπ ηζνκεξή θαηαλνκή γηα 

απνθπγή αιιεινεμαξηήζεσλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. 

 

 

-  Να κεηώλεηαη θαηά 50% ε ηηκή ησλ πξσηνηύπσλ κόιηο ιήγεη ε 

παηέληα θαη ηελ ίδηα ηηκή λα ιακβάλεη ην αληίζηνηρν γελόζεκν πνπ 

ζα θπθινθνξήζεη ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ην κέζν όξν ησλ ηξηώλ 

θζελόηεξσλ ηηκώλ ηεο Δπξσδώλεο. 

 

-  H ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνύο λα νξηζηεί ζην 25% θαη ζην 0% κε 

θαζαξά εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη όρη αλάινγα κε ηελ πάζεζε (π.ρ ν 

πινύζηνο θαξθηλνπαζήο δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην θησρό 

θαξθηλνπαζή παξά κόλν ζηε δπζηπρία) 

 

ΤΣΑΥ και ε πποοπηική ηος ζηο νέο κοινωνικό πεπιβάλλον 

  Από ην 1997 απηνρξεκαηνδνηνύκελν, κε κεγάιε εηζθνξνδηαθπγή, θαη κε 

πνιιέο θαηαρξεζηηθέο «επηρνξεγήζεηο» πξνο ην θξάηνο, ην ΤΣΑΥ, έδεηρλε, 

κέρξη πξηλ ιίγεο κέξεο λα είλαη έλα εύξσζηνο αζθαιηζηηθόο νξγαληζκόο,  

ζπγθξηηηθά ηνπιάρηζηνλ κε ηα ππόινηπα. 



  Η πξόζθαηε θπβεξλεηηθή απόθαζε ηνπ θνπξέκαηνο ηνπ ρξένπο, κε ηελ 

παξάιιειε ελεξγνπνίεζε ησλ «ξεηξώλ ζπιινγηθήο δξάζεο», κεηαηξέπεη ζε 

γεγνλόο ηελ κείσζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ηακείνπ πνπ είραλ επελδπζεί ζε 

νκόινγα ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ, έζησ θαη αλ ε δηνίθεζε ηνπ αξλήζεθε ηελ 

ζπκκεηνρή. 

  Τν θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα ηεο θαηαζηξνθήο, κπαίλεη κε ηελ απόθαζε 

έληαμεο ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ ζηνλ ΕΟΠΠΥ, γλσζηό 

ιεηηνπξγηθό έθηξσκα ηεο λέαο εζειόδνπιεο θαη θηελόζεκεο θπβεξλεηηθήο 

δηάλνηαο. 

  Η διάζωζε ηος αζθαλιζηικού μαρ οπγανιζμού αποηελεί επιηακηική 

ανάγκε, για ηεν επίηεςξε ηερ οποίαρ ο ΙΣ Κοδάνερ πποηείνει: 

 

1. Τν θξάηνο έρεη απνρσξήζεη από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ έλαληη ηνπ ΤΣΑΥ. Αο 
απνρσξήζεη θαη από ηελ «ππνρξέσζε» δηνξηζκνύ ησλ παξαηξεράκελώλ 
ηνπ ζηελ δηνίθεζε ηνπ 

2. Δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηνπ ΤΣΑΥ, θαη ηελ ζηειέρσζή ηνπ 
από πξόζσπα κε γλώζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε ηεο. 

3. Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ ζα απμήζεη ηα έζνδα ηνπ  
4. Αλαδηάξζξσζε ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη εηζαγσγή κεραλνγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη  αλάπηπμε ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. 

5. Δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ νηθνλνκηθώλ απσιεηώλ από ηηο επηζθαιείο 
επελδύζεηο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΤΣΑΥ εθ κέξνπο ηεο Τξάπεδαο ηεο 
Ειιάδαο, ζηελ νπζία ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο επηρείξεζεο, αιιά θαη ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ από ην θξάηνο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 
ΛΑΦΚΑ, θαζώο θαη ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ από ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 
πγείαο. 

6. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αθξηβνύο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ΤΣΑΥ θαη 
θαηάξηηζε ηζνινγηζκώλ έσο ζήκεξα κε βάζε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 
ηνπ κεγέζε θαη εθπόλεζε αμηόπηζησλ αλαινγηζηηθώλ κειεηώλ.  

 

Άζκεζε πλανοδιακήρ ιαηπικήρ 

  Σε όινπο είλαη γλσζηέο ή ηνπιάρηζηνλ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε,  ηηο 

επηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ηαηξηθνύ 

ιεηηνπξγήκαηνο. Επηπηώζεηο, θαηαζηξνθηθέο ηόζν γηα ηνπο γηαηξνύο, όζν θαη 

γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Οη κόλνη σθειεκέλνη ζα είλαη νη 

επηρεηξεκαηίεο πγείαο, εγρώξηνη θαη μέλνη, πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ηελ πγεία ζε 

εκπόξεπκα πςεινύ θόζηνπο θαη ηνπο γηαηξνύο ζε ρακειόκηζζνπο 

ππαιιήινπο. 



  Επεηδή, ε θπβέξλεζε δηα ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο θνπ Λνβέξδνπ, ζπλδηαιέγεηαη 

κόλν κε ηελ δηεζλή ηνθνγιπθηθή παξαζηηηθή ζπληερλία ησλ ηξαπεδν - 

ρξεκαηνπηζησηώλ, 

 ο ΙΣ Κοδάνερ, πποηείνει: 

-  λα γίλεη ρξήζε ησλ Επξσπατθώλ νδεγηώλ (2006/123/ΕΚ Παξ. 22) πνπ 

πξνβιέπνπλ όηη από ηελ «απειεπζέξσζε» ησλ επαγγεικάησλ εμαηξνύληαη νη 

ππεξεζίεο πγείαο θαη λα κπινθαξηζζεί δηαθζηηθά ε εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ 

λνκνζεηηθήο πξόβιεςεο κε πξνζθπγή ζην ΣηΕ 

- λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν κε έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηαηξείνπ ζηνπο 

«πιαλόδηνπο» ηαηξνύο από ηνπο ηαηξηθνύο ζπιιόγνπο. 

- αλ ην ΥΥ&ΚΑ επηκείλεη ζην κέηξν πνπ νπζηαζηηθά θαηαξγεί ηνπο ηαηξηθνύο 

ζπιιόγνπο λα παξαηηεζνύλ όια ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ Ιαηξηθώλ 

Σπιιόγσλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα σο αθξαία αιιά άθξσο ζπλεηδεηνπνηεκέλε 

ελέξγεηα. 

ΕΟΠΤΤ 

 
Ο ΘΙ πποηείνει: 

 
- Κακκία παξέθθιηζε από ηηο απνθάζεηο ηνπ ΠΙ πνπ έιαβε ην 

Ννέκβξην: 
 

 Διεύζεξε πξόζβαζε όισλ ησλ γηαηξώλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ. 
 πιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο 

 Ακνηβή κε πξάμε θαη πεξίπησζε 
 

- Νέα θηλεηνπνίεζε ΠΙ θαη ζπιινγσλ λα πείζνπλ ηε κεηνςεθία ησλ 
ζπλαδέιθσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ λα παξαηηεζνύλ κεηά κάιηζηα από ηελ 

ηειεπηαία αλαθνίλσζε γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη ηηο εμεπηειηζηηθέο 
ακνηβέο 

 

-  Κακκία αλνρή ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΙΚΑ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην 
εμεπηειηζηηθό κνληέιν ακνηβήο θαη επηζθέςεσλ ζηα απνγεπκαηηλά 

ηνπο ηαηξεία. 
 

Με ηηκή γηα ην Γ 
 

Ο Πξόεδξνο                                            Ο Γξακκαηέαο 
 

Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο                   Γαβξηειίδεο Αγάπηνο 


