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Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαου Γρανά  

για την διακοπή της λειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας του ΕΟΠΥΥ 

 

Θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον δίκαιο αγώνα των γιατρών, των νοσηλευτών και 

του διοικητικού προσωπικού του ΕΟΠΥΥ μετά από τον «ξαφνικό θάνατο» του δημόσιου οργανισμού 

παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 

Η Κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά χωρίς σχέδιο και χωρίς την αναγκαία κοινωνική συναίνεση, «εκτελεί» 

με συνοπτικές διαδικασίες έναν δημόσιο οργανισμό, χωρίς να έχει διασφαλίσει επαρκώς την κάλυψη των 

αναγκών ιατρικής φροντίδας των πολιτών και προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στο εθνικό σύστημα 

υγείας της χώρας. 

 

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται πλέον σε 

κατάσταση απελπισίας, καθώς αναγκάζονται να επισκέπτονται ιδιώτες γιατρούς και να καλύπτουν με δικά 

τους έξοδα την περίθαλψή τους. 

 

Δηλώνω την πλήρη αντίθεσή μου απέναντι στο νέο νόμο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,  που 

αφήνει τους πολίτες χωρίς δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και θέτει σε διαθεσιμότητα 

8.500 γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Όπως επίσης και στα επιμέρους ζητήματα της 

εφαρμογής του ορίου συνταγογράφησης, που αναγκάζει πολίτες να πληρώνουν με δικά τους έξοδα τα 

φάρμακα που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους, και στην υποχρεωτική προσφυγή σε ιδιωτικές 

ελεγκτικές εταιρείες για τους παρόχους Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πληρωθούν δεδουλευμένες 

υπηρεσίες. 

 

Είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτή η δήθεν «δυναμική» στάση απέναντι σε 

σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ιατρικής 

φροντίδας και στην απαξίωση ολόκληρου του εθνικού συστήματος υγείας στην αντίληψη των πολιτών.  

 

Επιπλέον, μία τέτοια εξέλιξη δίνει απροκάλυπτο «πάτημα» σε ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας 

να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της απουσίας δημόσιου φορέα και να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της 

ανάγκης των πολιτών που ασθενούν να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

 

Καλούμε την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει αυτές τις αντιδημοκρατικές πρακτικές και να βρει λύσεις σε 

συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  
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