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Σε επίσχεση εργασίας οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 
Σε από κοινού επίσχεση εργασίας 

προχωρούν από τη ∆ευτέρα 
8 έως και την Παρασκευή 

12 Οκτωβρίου n 
Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ και όλοι οι 
πάροχοί υπηρεσιών υγείας της Α'βάθµιας 

και Β'βάθµιας περίθαλψης (κλινικοί 
ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά 

κέντρα, ιδιωτικές κλινικές). 
Η κινητοποίηση θα λάβα τη µορφή 
των επαναλαµβανόµενων πενθήµερων 

επισχέσεων εργασίας. Ο) ασφαλισµένοι 
του ΕΟΠΥΥ θα καλούνται 

πλέον να καταβάλλουν το 100% της 
αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
βάσα του κρατικού πµολόγιου. Στη 
συνέχαα δικαιούνται να απαιτήσουν 
m σχετική δαπάνη από το ταµείο τους, 
βάσα της υπ1 αριθµόν one 37097 

εγκυκλίου που εκδόθηκε στις 
30/08/2012 από τον ΕΟΠΥΥ. 

Η απόφαση ελήφθη κάτω από το 
βάρος των διαρκώς διογκούµενων 
οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους συµβεβληµένους 

ιατρούς, εργαστήρια και 
ιδιωτικές κλινικές. Ενώ έχει ολοκληρωθεί 

n µερική πληρωµή για ιατρικές 
επισκέψεις µέχρι τον Ιούνιο του 
2012, ο οργανισµός δεν έχα απόδωσα 

το 10% αυτών από τον Ιανουάριο, 
καθώς και το σύνολο των ιατρικών 
πράξεων και παρακλινικών εξαάσεων 

από τον Απρίλιο. 
Ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να χρωστά 

στους ιατρούς 260 α<ατ. ευρώ για το 
2012 και 1.110 εκατ. ευρώ για το 
2010 και 2011, ενώ οφείλει και 
στους ασφαλισµένους περισσότερα 

από 100 εκατ. ευρώ, ενώ παραµένουν 
άγνωστες οι πραγµατικές οφαλές 

προς το ΕΣΥ καθώς, κατά πληροφορίες, 
δεν έχουν τιµολογηθεί όλες 

οι νοσηλείες. Χαρακτηριστικά επισηµαίνααι 
όπ ενώ το 63% του προϋπολογισµού 

δαπανάται σε φάρµακα, µόνο 
το 1,8% πηγαίνα για τους ιατρούς 

και το 4,2% για τις εξαάσας. 
Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή 

υπουργό Υγείας κ. M. Σαλµά, n µαύρη 
τρύπα του ΕΟΠΥΥ αναµένααι να 

φτάσα στα 3 δισ. ευρώ και on από το 
1 δισ. ευρώ που του έχει απόµεινα 
σχεδίαζα να αποδώσα 900 α<ατ. στο 
φάρµακο και µόνο 100 α<ατ. ευρώ σε 
όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες 
του Οργανισµού µέχρι τέλος του 
έτους. 

Σε επίσχεση εργασίας οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 

www.clipnews.gr


