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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου καταγγέλλει την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας για την απόφαση «κουρέματος» των παλαιών οφειλών προς τους  ιδιώτες ιατρούς, σε ποσοστό έως και 
20% (τη στιγμή που το κούρεμα στη φαρμακευτική δαπάνη περιορίστηκε σε 3,5% και στη φαρμακοβιομηχανία σε 
1% !) 
 Η πολιτεία και η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται όχι μόνο αφερέγγυα 
και αναξιόπιστη, αλλά και δείχνει για πολλοστή φορά το αλαζονικό και ιατροφθόνο πρόσωπό της. 
 Επανειλημμένα είχε δεσμευθεί για την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, μόλις θα ερχόταν η μεγάλη 
δόση από την τρόικα. Ενώ λοιπόν η δόση ήρθε, οι οφειλές, από 2-3 ετών, όχι μόνο δεν εξοφλούνται με τον νόμιμο 
τόκο υπερημερίας, αλλά «κουρεύονται»  κιόλας. 

Ταυτόχρονα, οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ πληρώνονται τις κουτσουρεμένες και ήδη εξευτελιστικές αμοιβές τους, 
πολύ καθυστερημένα, ενώ ακόμα αναμένουν την υπογραφείσα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, 1 χρόνο μετά την δήλωση 
ένταξης που έκαναν.  

Δικαιώνεται συνεπώς απόλυτα η στάση της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας που έλεγε όχι στην ένταξη στον 
ΕΟΠΥΥ με αυτούς τους όρους. 

Η πρωθυπουργική εξαγγελία στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, για συμψηφισμό τέτοιων 
οφειλών του Δημοσίου, με τις απαιτήσεις του κράτους από ιδιώτες, περιμένει ακόμα την υλοποίησή της, όπως και 
τόσες άλλες δεσμεύσεις! 

Παράλληλα, προχωράει με συνέπεια η επιλογή της πολιτείας, διαχρονικά,  για αφανισμό του 
Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρού. Όπως η άνιση δυσμενής διακριτική μεταχείριση των Ελλήνων γιατρών, η οποία 
τους εξαίρεσε από την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, αλλά και η παράδοση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 
μεγάλα εξωϊατρικά συμφέροντα επί υπουργίας του κ. Λοβέρδου, την οποία φυσικά επ’ ουδενί σκέφτεται να 
αλλάξει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία με συνέπεια συνεχίζει την πολιτική του προκατόχου 
της. 

Απέναντι σε όλα αυτά, οι Έλληνες γιατροί απαντούμε: ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. 
Αποδώστε αυτά που μας οφείλετε άμεσα χωρίς εκπτώσεις και «κουρέματα». 
«Κουρέματα» να κάνετε στις παχυλές αποδοχές σας και τις βουλευτικές θητείες σας. 
Στην προσεχή Γ.Σ. του ΠΙΣ ενώνουμε όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι τη φωνή μας και ζητούμε: Αλλαγή 

πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Υγείας. 
 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 
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