
                                                         

 

                                                                                   Αθήνα, 8 Απριλίου 2022 

 

Προς : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης 

 

Θέμα: «Αποκλεισμός των υγειονομικών από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» 

 

 Κ. Υπουργέ, 

 Δυσάρεστη έκπληξη προκάλεσε σε όλους τους υγειονομικούς της χώρας η επί 

της ουσίας έξωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με το 

σχέδιο νόμου που έχει τεθεί στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο 

Υγείας. 

 Ως γνωρίζετε λίαν καλώς, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ,  η Ελληνική 

Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος λειτουργούν 

υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και εκ των ιδρυτικών νόμων 

τους αποτελούν σύμβουλοι του εκάστοτε Υπουργείου Υγείας επί όλων των θεμάτων 

που αφορούν την Δημόσια Υγεία και την υγεία των πολιτών της χώρας. 

Σύμφωνα όμως με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν/σ 

«ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», με 

την οποία αντικαθίσταται η παρ. 20 του Ν. 3918/2011, ο εκπρόσωπος των 

υγειονομικών φορέων στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκπαραθυρώνεται, για λόγους που 

αδυνατούμε να αντιληφθούμε. 

Σε κάθε πάντως περίπτωση η επιλογή αυτή είναι τεράστιο σφάλμα, καθότι, ως 

έχει εν τοις πράγμασι αποδειχθεί από την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι σήμερα, οι 

εκπρόσωποι μας στο Δ.Σ. συνέδραμαν τα μέγιστα, κατ’ αρχήν να ορθοποδήσει ο 

Οργανισμός και εν συνεχεία να προσφέρει στους ασφαλισμένους της χώρας, δίδοντας 
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λύσεις και καταθέτοντας προτάσεις, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία, τις γνώσεις και 

την τεχνογνωσία μας επί του αντικειμένου.  

Ουδείς εκπρόσωπος στο Δ.Σ. εξ ημών και ουδέποτε, απ’ όποιον υγειονομικό 

φορέα και αν προερχόταν, δεν εκπροσώπησε τα στενά κλαδικά συμφέροντα, αλλά τα 

συμφέροντα του Οργανισμού επί σκοπώ εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του και 

μόνο, καθότι δεν ενεργούσε ως εκπρόσωπος των παρόχων υγείας, αλλά ως 

υγειονομικός εκπρόσωπος. 

Τόσο κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης και των Μνημονίων, όσο και 

σήμερα κατά την διάρκεια της πανδημίας, οι υγειονομικοί εκπρόσωποι στο Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει συνεφέρει τα μέγιστα για την επιτυχή λειτουργία του Οργανισμού.  

Κι ενώ το προφανές ήταν να συμμετέχουν εκπρόσωποι και των τριών 

υγειονομικών ΝΠΔΔ στο νέο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντούτοις διαπιστώνουμε 

δυσάρεστα και εν τέλει απομακρύνεται και ο ένας εκπρόσωπος.  

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να έχουμε άμεσα 

συνάντηση μαζί Σας προκειμένου και δια ζώσης να εκθέσουμε τα ανωτέρω. 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον Σας, είμαστε δε στην 

διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

                                                    Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.                         Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.                   Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ 

 

                  

 


