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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΤΣΑΥ : Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 

 

Η άμεση ένταξη του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) στον ΕΟΠΥΥ που αποφάσισε η 
διυπουργική, ισοδυναμεί με την καταλήστευση των τελευταίων λιγοστών 
αποθεματικών του ταμείου μας (ό,τι έμεινε μετά το κούρεμα του PSI), σε 
μία απεγνωσμένη προσπάθεια της πολιτείας για τη διάσωση του «νεκρού» 
ΕΟΠΥΥ. 

Το κράτος αφού ισοπέδωσε την επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια 
του ιατρού, τελικά ρίχνει την χαριστική βολή, επιχειρώντας την καθολική 
ισοπέδωση των συντάξεων όλων των ιατρών.  

Ευτελίζει έτσι με τον πιο υποτιμητικό τρόπο τον λειτουργό υγείας, ενώ 
αυτός:  

α. στηρίζει κακοπληρωμένος, το δημόσιο σύστημα υγείας με εργασιακές 
συνθήκες που θυμίζουν κάτεργα και  

β. χρηματοδοτεί επί έτη με ίδια κεφάλαια, τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.  

«Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχαρίστου». 

Το κράτος «δικαίου» καταρρέει και καταληστεύει ότι βρει διαθέσιμο! Κατά 
τον ίδιο εκβιαστικό τρόπο, απαιτεί την μη αμειβόμενη ιατρική εργασία είτε 
στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.   

Αριθ. Πρωτ.: 7617 

Πάτρα: 1-10-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΠΑΤΡΩΝ 

( Ν. Π. Δ. Δ. ) 
Διεύθυνση: Βότση 42,       Τ.Κ.26 221  ΠΑΤΡΑ 

Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866      Fax: 2610275609 

http://www.ispatras.gr
mailto:ispatras@yahoo.gr


ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ   Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.: 1171 Τ.Κ.: 26110 - ΠΑΤΡΑ 
http://www.ispatras.gr   &   e-mail: ispatras@yahoo.gr  

2 

 Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δηλώνει απόλυτα αντίθετος στην πλήρη 
ισοπέδωση των θεσμών και καλεί όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική 
επαγρύπνηση.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΠ ζητάει: 

 

1. την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης αυτής απόφασης, 
2. τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, 
3. την άμεση συσπείρωση με τους άλλους φορείς ΕΤΑΑ (φαρμακοποιοί, 
οδοντίατροι, μηχανικοί, δικηγόροι) και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΟΤΟΕ- 
τραπεζοϋπάλληλοι), για τη χρήση του νομικού πλαισίου εξαίρεσης του 
ταμείου από τον ΕΟΠΥΥ. Με το χαρακτήρα του επείγοντος, απαιτείται 
σχέδιο δημιουργίας αυτοδιαχειριζόμενου ταμείου με την εκπόνηση 
αντίστοιχης αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας.   

 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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