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      ΑΘΗΝΑ  9  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2012                                                   

                                                             ΠΡΟΣ : Όλα τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου  

                                                                            και τους εργαζόµενους του Π.Σ.  – Μ.Μ.Ε.  
 

H κατάσταση στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση απαιτεί άµεση αντίδραση από τα 

συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου, δεν επιτρέπεται άλλη προσµονή και άλλος εφησυχασµός. 

 

           Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, µετά τις αλλεπάλληλες παρεµβάσεις του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια της 
εφαρµογής των αντιλαϊκών µέτρων που συνεχώς αποφασίζονται από το  πολιτικό προσωπικό της πλουτοκρατίας της 
χώρας σε συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά κέντρα, η κατάσταση στην υγεία παίρνει τροµακτικές διαστάσεις και εξελίσσεται 
µε ραγδαίους ρυθµούς σε κόλαση για εκατοµµύρια Ελληνικές οικογένειες.  
           Λίγες µόνο ηµέρες από την εφαρµογή  του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  ο οποίος 
αφορά τους άµεσα και έµµεσα ασφαλισµένους των ταµείων Ι.Κ.Α., Ο.Π.Α.∆., Ο.Γ.Α. και  Ο.Α.Ε.Ε., αρκούν για να 
διαπιστώσει κανείς τι θα επακολουθήσει στο άµεσο µέλλον σε ότι αφορά τις παροχές υγείας και κατ’ επέκταση την τύχη 
χιλιάδων οικογενειών, κυρίως των φτωχών Λαϊκών στρωµάτων.  

Ακόµη και οι  µέχρι σήµερα κουτσουρεµένες παροχές υγείας που απολάµβανε µέρος του πληθυσµού τείνουν να 
τιναχθούν στο αέρα εξαιτίας της διαχρονικής κρατικής υπο χρηµατοδότησης, ελλείψεων σε προσωπικό-εξοπλισµό και της 
συνεχόµενης  ανελέητης  αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης συνεργασίας που εφαρµόζεται στις πλάτες των σκληρά 
εργαζοµένων και άγρια φορολογουµένων πολιτών της χώρας. Τακτική που ενισχύεται µε όλο και µεγαλύτερη περιστολή 
δαπανών όχι µόνο στην υγεία αλλά και γενικότερα, εξανεµίζοντας έτσι, τον ήδη κατακερµατισµένο οικογενειακό 
προϋπολογισµό µε τους ασφαλισµένους να βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση.  

Ο «βαρύς µποναµάς» που επιφύλασσε η κυβέρνηση για την νέα χρονιά στους ασφαλισµένους των ανωτέρω 
ταµείων όπως του Ο.Π.Α.∆. στον οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος τους παραδόθηκε από 
τις πρώτες κιόλας ηµέρες της νέας χρονιάς.  

Η δεδοµένη πλέον κατάσταση που επικρατεί στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας λόγω των τεραστίων 
ελλείψεων, των περικοπών και του µεγάλου όγκου επισκεψηµότητας τους από ασθενείς (επειδή το ποσοστό των µη 
συµβεβληµένων αυτοαπασχολούµενων ιατρών και ιδιωτικών µικροβιολογικών και άλλων εργαστηριών κλπ έχει εκτιναχτεί 
στα ύψη) τα καθιστά ανίκανα να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες παροχών υγείας.  

Έτσι, το σύνολο των ασφαλισµένων συναδέλφων µας πυροσβεστών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και των 
καλυπτόµενων µελών των οικογενειών τους, αναγκάζονται να προσφύγουν σε ιδιώτες γιατρούς και εξεταστικά ή άλλα 
κέντρα που µέχρι πρόσφατα ήταν συµβεβληµένα µε τον φορέα τους πληρώνοντας απ’ τις τσέπες τους το όποιο κόστος 
προκύπτει.  
             Ενώ λοιπόν οι αδρές κρατήσεις για υγειονοµική περίθαλψη κλπ εκτελούνται κανονικά µέχρι σήµερα, ακριβώς 
λόγω του αλαλούµ που επικρατεί από την εφαρµογή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των περιορισµών σε φάρµακα και εξετάσεις, 
επιβαρύνονται µε περαιτέρω έξοδα για ζητήµατα που αφορούν στην υγεία τους, αφού πλέον δεν καλύπτονται απ’ το 
ασφαλιστικό τους ταµείο. Χωρίς επίσης οι επιπρόσθετες καταβληθείσες απ’ ευθείας από τους ασφαλιζόµενους δαπάνες 
να τους επιστρέφονται. 

   Είναι ολοφάνερο ότι τα ασφαλιστικά ταµεία µε την αύξηση των ανέργων, την κρατική υπο χρηµατοδότηση την 
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών (µέρος της υπεραξίας που βγάζουν απ’ τους εργαζόµενους), την 
εισφοροδιαφυγή και το κούρεµα θα οδηγηθούν στην χρεοκοπία.  

Μπορεί αυτό το όποιο προκύπτει ως συµπέρασµα από τα µέτρα της κυβέρνησης να είναι η µείωση της 
φαρµακευτικής δαπάνης των ταµείων αντίθετα όµως επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τους εργαζόµενους µε ότι αρνητικό 
επιφυλάσσει αυτό για την υγεία τους.  

Παράλληλα µε την  εφαρµογή του νέου τρόπου τιµολόγησης «Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια» (ΚΕΝ) που αφορά 
τις αποζηµιώσεις σε δηµόσιες και ιδιωτικές µονάδες υγείας εξαπολύεται ακόµη µεγαλύτερη επίθεση κατά των 
ασφαλιστικών ταµείων  και σφαλισµένων µε την συνεχή αύξηση της τιµής των ηµερήσιων κλειστών νοσηλειών.    
 

Επιγραµµατικά σας αναφέρουµε παραδείγµατα που έχουν υποπέσει στην αντίληψη µας και αφορούν τις 
συνέπειες  από την εφαρµογή του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1/1/2012. 

 
� Καθορίζεται συµµέτοχη 15% όλων των ασφαλισµένων για εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σε 

εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα, που είναι συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ. Μέχρι σήµερα δεν 
πλήρωναν οι άµεσα ασφαλισµένοι του Ο.Π.Α.∆., Ο.Γ.Α. και Ι.Κ.Α. παρά µόνο οι ασφαλισµένοι του 
ΟΑΕΕ 25%. 

http://www.eakp.gr/
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� Προβλέπεται συµµετοχή 10% των ασφαλισµένων για δαπάνες ειδών ειδικής διατροφής που έχουν 
ασθενείς που πάσχουν από βαριές ασθένειες. 

� Γίνονται περικοπές στη χρήση αποκλειστικής νοσοκόµας και µόνο στα δηµόσια νοσοκοµεία θα 
δικαιολογούνται για οκτώ (8) νύχτες και αποζηµίωση 32 ευρώ για καθηµερινή νύχτα και µε 40 ευρώ για 
Κυριακές και αργίες. Ενώ, Ο ΟΠΑ∆ δικαιολογούσε  25 νύχτες και αποζηµίωση για κάθε καθηµερινή 
νύχτα 54,22ευρω και 86,22 ευρώ  για Κυριακές και αργίες, ο ΟΑΕΕ πέντε (5) νύχτες για µη 
συνταξιούχους οκτώ για συνταξιούχους και αποζηµίωση 24,59 ευρώ  και 34,43 ευρώ  αντίστοιχα για 
Κυριακές και αργίες, το ΙΚΑ οκτώ (8) νύχτες µε αποζηµίωση 32 ευρώ  και 40 ευρώ και ο  ΟΓΑ οκτώ (8) 
νύχτες µε 40 ευρώ αποζηµίωση.  

� Μειώνεται το πλαφόν αποζηµίωσης από τα ασφαλιστικά ταµεία για την αγορά αναπηρικών 
αµαξιδίων 

� Προβλέπεται συµµετοχή 10% όλων των ασφαλισµένων σε διάφορα διαγνωστικά σκευάσµατα 
απεικονιστικών εξετάσεων (σκιαγραφικά). 

� Συµµετοχή 25% σε αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, όταν η αγορά δεν γίνεται από τις φαρµακαποθήκες 
του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι στιγµής δεν λειτουργούν τέτοιες. 

� Συµµετοχή 10% των χρονίως πασχόντων για αγορά συσκευών έκχυσης φαρµάκων. 
� Καθιερώνεται πλαφόν σε επιθέµατα που έχουν ανάγκη ασθενείς. Ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει 300 ευρώ 

τον µήνα  όταν στον Ο.Π.Α.∆. δεν υπήρχε πλαφόν, ο ΟΓΑ δικαιολογούσε µέχρι 400ευρω και ο ΟΑΕΕ 
είχε συµµετοχή 25% στους ασφαλισµένους και  για όλες τις πρόσθετες παροχές µε κάποιες εξαιρέσεις. 

� Περικόπτονται τα επιδόµατα λουτροθεραπείας από 400-1.600 ευρώ που ίσχυε σε ορισµένα ταµεία 
περιορίζονται στα 200ευρω ενώ το επίδοµα αεροθεραπείας µειώνεται από 500 στα 200 ευρώ µε 
αυστηροποίηση των κριτηρίων για τους δικαιούχους. 

� Μειώνονται τα ποσά για έξοδα µετακίνησης των νεφροπαθών (400ευρω το µήνα ανεξαρτήτου 
απόστασης που πρέπει να διανύσουν ενώ στους νεφροπαθείς που κατοικούν σε αποµακρυσµένες 
περιοχές από κέντρα αιµοκάθαρσης δικαιολογείται ταξί µε βάση την χιλιοµετρική απόσταση). 

� Μειώνεται η αποζηµίωση και ο αριθµός των φυσιοθεραπειών. 
� Καταργείται το επίδοµα τοκετού. Όταν ο τοκετός γίνεται στο δηµόσιο και στα συµβεβληµένα µε τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά νοσοκοµεία για τις ασφαλισµένες των Ο.Π.Α.∆., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α.  ενώ σε 
όσες επιλέγουν νοσηλευτική µονάδα του ιδιωτικού τοµέα µη συµβεβληµένη µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα 
καταβάλλεται το ποσό των 900ευρω. 

� Οι τραγικές ελλείψεις των νοσοκοµείων και µικρός αριθµός των συµβεβληµένων µε το Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών 
(µε πλαφόν για κάθε γιατρό 200 επισκέψεων ανά µήνα και για τα 4 ταµεία)  που θα κληθούν να 
καλύψουν  τις ανάγκες 10.000.000 περίπου ασφαλισµένων θα επιφέρει στους ασθενείς παροχές µε το 
σταγονόµετρο µέσα από δαιδαλώδης διαδικασίες και πρόσθετες αυξηµένες επιβαρύνσεις.  

Αυτά είναι µερικά µόνο στοιχεία που απεικονίζουν την τραγική κατάσταση σ’ ένα τοµέα  υψίστης σηµασίας όπως 
είναι η υγεία, που θα έπρεπε να εξασφαλίζεται η ισότιµη και δωρεάν πρόσβαση όλου του πληθυσµού, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. 

Αντίθετα όµως, όπως προκύπτει από τα µέχρι σήµερα δεδοµένα µέσα από σωρεία διαχρονικών αντιλαϊκών 
πολιτικών αποφάσεων και ενεργειών, δικαίωµα σε ουσιαστικές παροχές υγείας έχουν µόνο οι έχοντες και κατέχοντες. Τα 
φτωχά λαϊκά στρώµατα, τα οποία µε δεδοµένο το εισοδηµατικό τους ξεζούµισµα, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την 
συνεχώς αυξανόµενη ανεργία και την ένταση της εκµετάλλευσης τους αποδεδειγµένα αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόµη 
και στοιχειωδώς σε θέµατα υγείας.  

Και ο τελευταίος πολίτης της χώρας µπορεί πλέον να αντιληφθεί  ότι αυτό που επιχειρείται (και έχει επιτευχθεί σε 
µεγάλο βαθµό)  από την εδώ και χρόνια προωθούµενη υπέρ του κεφαλαίου-µονοπωλίων εφαρµοστέα πολιτική είναι η 
πλήρης ιδιωτικοποίηση ενός τόσο ευαίσθητου τοµέα όπως αυτού της  υγείας και η µετακύληση του όποιου «κόστους» 
παροχών της σε ασφαλισµένους ή µη,  άµεσα ή έµµεσα, απαλλάσσοντας σε µεγάλο βαθµό από τις υποχρεώσεις το 
κράτος και την µεγαλο -εργοδοσία.  

Επίσης, µια απλή µάτια στον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους για το έτος 2012 και κυρίως στο κοµµάτι που 
έχει σχέση µε τις λαϊκές ανάγκες  αποτελεί αδιάψευστο µάρτυρα που πιστοποιεί περίτρανα των παραγκωνισµό των 
λαϊκών στρωµάτων που οδηγούνται αποδεδειγµένα στην χρεοκοπία αντίθετα µε τους υπέρ ευνοούµενους εκπροσώπους 
της πλουτοκρατίας. 

 

               Γενικό     Σύνολο    Τακτικού   Προϋπολογισµού                         169.998 δις ευρώ   ποσοστό  100 % 
 

• Τόκοι    –    Χρεολύσια    -    Ενισχύσεις    Τραπεζών                   120.914  δις ευρώ              «       71,1 % 
• Μεταβατικές πληρωµές ( µειωµένο σε σχέση µε το 2011 κατά 8,6%)    17.173  δις  ευρώ             «       10,1 %  
 ( Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων – ∆απάνες  για Πρόνοια – Υγεία –Παιδεία –  Συγκοινωνίες- 

Νοσοκοµεία) 
 

Η Επιχορήγηση Ασφαλιστικών Ταµείων είναι µειωµένη κατά 9,1% ή 1,369 δις ευρώ (από 14,453 δις σε 13,084 δις ) 
Αναλυτικά ανά ταµείο: ΙΚΑ - 41,6%, ΟΓΑ –23,5%, ΟΑΕΕ – 10,6% ΝΑΤ – 11,5% & ΟΑΕ∆ (Ανέργους) – 34,6% 
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     Με την  εφαρµοστέα διαχρονική πολιτική µείωσης των κρατικών δαπανών σε νευραλγικούς (και άλλους)   τοµείς όπως 
αυτόν της  Υγείας, υποβαθµίζεται συνεχώς και σε επικίνδυνο βαθµό το βιοτικό επίπεδο ασφαλισµένων του χώρου µας 
(όπως και ολόκληρου του λαού), σπρώχνοντας τους στην εξαθλίωση στερούµενοι βασικές τους ανάγκες. Θέτοντας σε 
σοβαρό κίνδυνο την ζωή και την  υγεία τους δηµιουργώντας τους επιπροσθέτως ανασφάλεια, αναστάτωση, και 
αγανάκτηση.  
 
   Η παράταξη µας βαδίζοντας αταλάντευτα χρόνια τώρα στο δρόµο που έχει χαράξει µε σκληρούς αγώνες το ταξικό 
συνδικαλιστικό - Λαϊκό κίνηµα υπερασπίζοντας τα συµφέροντα των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων έχει ταχθεί 
ξεκάθαρα και µε όλες τις δυνάµεις υπέρ της δηµόσιας και δωρεάν υγείας για όλους,  χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  
  Εάν λοιπόν συµφωνούµε ότι ή παροχή υγείας (µε τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις) αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα 
για κάθε έλληνα πολίτη σας καλούµε σε συστράτευση για αγώνα µε στόχο ένα αξιοπρεπές σύστηµα υγείας που θα 
καλύπτει πλήρως και δίχως πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση τις υγειονοµικές ανάγκες των οικογενειών µας.   
   Ο Λαός της χώρας µας δεν εξουσιοδότησε Κυβερνήσεις, Τρόικες και Εταίρους να βάζουν όρια στις ανθρώπινες ζωές 
προκειµένου να επιβιώσει το απάνθρωπο καπιταλιστικό σύστηµα και οι εκφραστές του που σήµερα βρίσκεται σε 
συστηµική κρίση την οποία δεν µπορεί να διαχειριστεί, ούτε αποδέχεται τα χρέη τους διότι πολύ απλά δεν είναι δικό του 
δηµιούργηµα.  
 
    Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι, απέναντι σε αυτήν την τραγική κατάσταση που συνεχώς εξελίσσεται σε βάρος της 
υγείας µας και της υγείας των οικογενειών µας αλλά και σε βάρος του εισοδήµατος µας, δεν είναι δυνατόν να 
παραµένουµε απλοί θεατές.  
     ∆εν υπάρχει καµία δικαιολογία εφησυχασµού αυτή ειδικά την περίοδο που τα πάντα ανατρέπονται και εκτός από τα 
γενικότερα προβλήµατα, ο κλάδος µας είναι αντιµέτωπος µε µία σειρά από κλαδικά ζητήµατα που είναι σε αρνητική 
εξέλιξη όπως, ο κανονισµός µεταθέσεων, η αναδιάρθρωση, η κάλυψη- κατάργηση των οργανικών θέσεων και τόσα άλλα 
εργασιακά ζητήµατα που είτε έχουν παγώσει ή δροµολογούνται ερήµην των εργαζοµένων όπως, το ωράριο, τα οφειλόµενα 
ρεπό, οδοιπορικά έξοδα, δασικό επίδοµα, υγιεινή και ασφάλεια, γονικές άδειες κ.λ.π.  
       

• Οφείλουν τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου να ξεφύγουν από την συναινετική τακτική που κρατάνε απέναντι 
στις βάρβαρες αντεργατικές ανατροπές µε ευθύνη των παρατάξεων ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ.Π. και να πάρουν άµεσα 
αποφάσεις για αγωνιστικές αντιδράσεις.  
 

• Οφείλουν όµως και οι εργαζόµενοι να βγάλουν άµεσα τα συµπεράσµατα τους από την στάση των εκπροσώπων  
του κυβερνητικού συνδικαλισµού στα πρωτοβάθµια σωµατεία που είναι µέλη και οι οποίοι µε δικαιολογία την µη λήψη 
απόφασης από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αρνούνται να πάρουν αποφάσεις στα διοικητικά τους συµβούλια για κινητοποιήσεις. 
Για ακόµη µία φορά φυσικά οι παρατάξεις ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Π.Α.Σ.Κ.Π. στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ στις 19/1/2012 δεν 
δέχτηκαν να στηρίξουν την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για κινητοποιήσεις.   

 
     Με δεδοµένη λοιπόν την άρνηση τους για οποιαδήποτε αγωνιστική αντίδραση, εάν θέλουν οι εργαζόµενοι 
έστω και τώρα να µπει ένα φρένο σε όλα αυτά που έχουν δροµολογηθεί σε βάρος τους, πρέπει να τους βάλουν 
άµεσα στο περιθώριο και να συγκροτήσουν ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ σε κάθε υπηρεσία και σε κάθε πρωτοβάθµιο 
σωµατείο, µε στόχο την οργάνωση και τον συντονισµό αγωνιστικών κινητοποιήσεων.  

    
   
                                                                                     Για  την Ε.Α.Κ.Π.  
                                                                          Τα µέλη του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
 
                                                  Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων - Καραγκούνης ∆ηµήτριος  
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