
                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
Αθήνα 5/6/2013 

    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

   S.O.S. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΚΑ 

    ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ 

 

 Οι φήμες δίνουν και παίρνουν τελευταία για το μέλλον των ΠΕΚΑ. Πληροφορίες 

αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν την τύχη των ΓΑΠ!!! Δηλαδή λουκέτο αδιαφορώντας 

για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα στους ασφαλισμένους συναδέλφους 

μας στη ΔΕΗ. 

 Άρα, αν ισχύσει αυτό μετά την κατάργηση των υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ στην 

περιφέρεια θα οδηγηθούμε σε οριστική ταφόπλακα του ασφαλιστικού μας σύστημα. 

 Γι’αυτό απαιτείται άμεση παρέμβαση. Η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε από τη 

ΓΕΝΟΠ σε συνεργασία με την Διοίκηση της ΔΕΗ, πρέπει να δράσει μεθοδικά πριν 

βρεθούμε προ τετελεσμένων καταστάσεων και διαλυτικών μορφών που αφορά τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άραγε γιατί υπάρχει μία τόση υποτονική δράση των 

μελών της εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων;  

 Γνωρίζουν οι αρμόδιοι τον ΕΟΠΥΥ, ότι στα πολυϊατρεία όποιο μηχάνημα χαλάει, 

είτε πρόκειται για το ακτινολογικό, είτε για το μικροβιολογικό ακόμη και για το 

οδοντιατρικό δεν επισκευάζεται, αφού δεν δίνει χρήματα ο ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας 

μέγα ζήτημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα θησαυρίζουν τα 

ιδιωτικά εργαστήρια. Δεν είναι φανερό ότι απαιτείται μία διοικητική αυτοτέλεια για 

μία σειρά ζητημάτων προκειμένου να λειτουργήσει ο φορέας μας;  Όπως είναι η 

πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές!!!  

 Δηλώνουμε ότι θα ζητήσουμε συνάντηση με τους αρμοδίους του ΕΟΠΥΥ, ενώ 

περιμένουμε τις δεσμευτικές παρεμβάσεις της επιτροπής για το ασφαλιστικό (ΓΕΝΟΠ-

ΔΕΗ). Ταυτοχρόνως ζητάμε να τηρηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΗ που λέει ότι «όποιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού μας συστήματος κλείνουν, 

τότε οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτές θα επιστρέψουν στη ΔΕΗ». Γιατί άραγε 

δεν τηρείται η απόφαση αυτή για τα ΓΑΠ; Επίσης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού 

αποδεσμεύτηκαν οι συνάδελφοι από την Διοίκηση του ΙΚΑ, ζητάμε την άμεση 

επιστροφή τους στη ΔΕΗ.  

Καλούμε την Διοίκηση της ΔΕΗ άμεσα να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης.  
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