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Οι φυσικοΘεραπευτέε από την ερχόµενη ∆ευτέρα, καθώε παραµένουν απλήρωτοι για µήνεε 

Αναστέλλουν τη σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ 
Σε αναστολή των υπηρεσιών που προσφέρουν µέσω του ΕΟΠΥΥ προχωρούν από τη ∆ευτέρα και οι φυσικοθεραπευτές στη Μαγνησία, καθώς ο Οργανισµός 

τους οφείλει µεγάλα ποσά εδώ και µήνες. Στο µεταξύ σε πρόγραµµα προληπτικής οδοντιατρικής για µαθητές προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ. Υπολογίζεται ότι 

σε κάθε φυσικοθεραπευτή ο ΕΟΠΥΥ οφείλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από φυσικοθεραπείες µηνών, χρήµατα που είναι αναγκαία για την επιβίωση των 

φυσικοθεραπευτηρίων. 

Ρεπορτάζ: 

ΣΤ.∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
dimopoulos@e-thessalia.gr 

Όπως σηµειώνουν φυσιοθεραπευτές 
του Βόλου, "έχουµε 

ξεπεράσει τα όρια αντοχής, 
καθώς το να εργάζεσαι και να 
µένεις έξι µήνες απλήρωτος, 
δεν είναι απλώς αναξιοπρεπές, 

αλλά µας οδηγεί ως λειτουργούς 
της υγείας στην εξαθλίωση" 
. 

Από τη ∆ευτέρα οι φυσιοθεραπευτές 
υλοποιούν την απόφαση 

της γενικής τους συνέλευσης 
για αναστολή της σύµβασής 
τους µε τον ΕΟΠΥΥ, 

µέχρι να εξοφληθούν τα οφειλόµενα 
του Ιουνίου του 2012. 

Ωστόσο θα εκτελούν κανονικά 
τα παραπεµπτικά των ασφαλισµένων, 

εκδίδοντας 
δελτίο παροχής υπηρεσιών 
στο όνοµα του ασφαλισµένου. 
Οι φυσικοθεραπευτές δεν έχουν 

πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ 
από τον Ιούνιο του 2012 

και εντεύθεν, αλλά και για µήνες 
του 2010 και του 2011. Συνολικά 

ο ΕΟΠΥΥ τούς οφείλει 
για παροχή υπηρεσιών χρήµατα 

που αντιστοιχούν σε 17 µήνες... 

Είναι χαρακτηριστικό πως σε 
φυσικοθεραπευτή στη N. Ιωνία 

ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω 
από 50.000 ευρώ. Πάντως, όπως 

σηµειώνουν, "το χειρότερο 
δεν είναι σι οφειλές, αλλά 

το ότι µε το νέο κανονισµό παροχών 
του Οργανισµού, µειώνεται 

n τιµή για κάθε επίσκεψη 
που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, 

από 14,5 σε 10 ευρώ...". 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, εφόσον 

δεν καταβληθούν χρήµατα 
το προσεχές διάστηµα, 

πολλά φυσικοθεραπευτήρια, 
από τα 40 περίπου που λειτουργούν 

στη Μαγνησία, θα 
διακόψουν τη λειτουργία 

# Υπολογίζεται ότι σε κάθε φυσικοθεραπευτή ο ΕΟΠΥΥ οφείλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από φυσικοθεραπείες 
µηνών 

τους. 

Πρόγραµµα 
οδοντιατρικής 
npoftnifins 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
για συµµετοχή στον προληπτικό 

οδοντιατρικό πρόγραµµα 
ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ. 

Όπως σηµειώνεται σε σχετική 
ανακοίνωση "σι παρεχόµενες 
οδοντιατρικές υπηρεσίες του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιελάµβαναν 
προληπτικό οδοντιατρικό 
πρόγραµµα, που εφαρµοζόταν 

από τις µονάδες υγείας 
στους µαθητές της α' τάξης 
των δηµοτικών σχολείων της 
περιοχής ευθύνης τους ανεξαρτήτως 

ασφαλιστικού φορέα. 
To πρόγραµµα συνίστατο 

σε επισκέψεις στα σχολεία 
από οδοντιάτρους και επισκέπτες 

υγείας, ενηµέρωση των 
µαθητών οε θέµατα στοµατικής 

υγείας, υγιεινής και δια¬ 

τροφής, διανοµή έντυπου ενηµερωτικού 
υλικού, καθώς 

και απλή εξέταση µε γλωσσοπίεστρο, 
για την ανίχνευση 

και την έγκαιρη διάγνωση των 
στοµατικών νοσηµάτων. Η επίσκεψη 

ολοκληρωνόταν µε 
την αποστολή του ατοµικού 
δελτίου εξέτασης των µαθητών 

στους κηδεµόνες προς ενηµέρωση 
τους. Στο πλαίσιο 

της συνέχειας στην εφαρµογή 
του προληπτικού οδοντιατρικού 

προγράµµατος από τις 
µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ 
στην α' τάξη των δηµοτικών 
σχολείων της περιοχής ευθύνης 

τους, σι οδοντίατροι και οι 
επισκέπτες υγείας των µονάδων 

υγείας του ΕΟΠΥΥ που επιθυµούν 
να υλοποιήσουν το 

πρόγραµµα, αλλά και σι οδοντίατροι 
και σι επισκέπτες υγείας 

που ήδη εφάρµοζαν το 
πρόγραµµα, καλούνται να συµπληρώσουν 

µε τα στοιχεία 
τους την σχετική αίτηση συµ¬ 

µέτοχης που υπάρχει στον ιστότοπο 
του ΕΟΠΥΥ 

www.eopyy.gov.gr και να την 
αποστείλουν µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στην διεύθυνση 
d7@eopyy.gov.gr µε 

θέµα µηνύµατος "Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" ή µέσω 

fax στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού 
210 6871795 έως 15 ∆εκεµβρίου 

2012". 

Πβηρωµή δωροσήµου 
στο I ΚΑ 
Αρχίζει τη ∆ευτέρα από τα υποκαταστήµατα- 

Παραρτήµατα 
του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. n καταβολή 

δωροσήµου του γ' τετραµήνου 
του 2012. 

Η πληρωµή θα γίνει στο χρονικό 
διάστηµα από 3/12/2012 

µέχρι 22/1/2013, κατά τις ηµεροµηνίες 
3,4,5,6,10,11,12, 

13, 14, 17, 18, 19, 20, 
27/12/2012 και 3, 8,9, 10, 14, 
15,16,17,21,22/1/2013 κατά 

τις ώρες 16:00 έως 19:00. 
Τα δικαιολογητικά πληρωµής 
είναι: Αστυνοµική Ταυτότητα 
ή ∆ιαβατήριο. 
Για τους απογραφέντες µέχρι 
3/2/2002 n προσκόµιση ∆ΑΤΕ 

ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης 
ή Απόσπασµα Λογαριασµού 
Ασφαλισµένου. 

Για τους απογραφέντες από 
4/2/2002 και µετά n προσκόµιση 

της Βεβαίωσης Απογραφής 
Ασφαλισµένου ή Απόσπασµα 

Λογαριασµού Ασφαλισµένου. 

To δωρόσηµο καταβάλλεται 
και µέσω τραπεζών σε όσους 
οικοδόµους εκδήλωσαν επιθυµία 

και υπέβαλαν τη σχετική 
αίτηση - δήλωση. Ειδικά 

για τους παραπάνω n κατάθεση 
του δικαιούµενου ποσού 

δωροσήµου στον τραπεζικό 
τους λογαριασµό θα πραγµατοποιηθεί 

την 3/12/2012. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο υποκατάστηµα του ΙΚΑ 
Βόλου. 

Παράταση προθεσµιών 
Λόγω της πανελλαδικής στάσης 

εργασίας της Α∆Ε∆Υ 
χθες, n προθεσµία καταβολής 
τρεχουσών εισφορών και δόσεων, 

που έληγε στις 30 Νοεµβρίου, 
για τους εργοδότες 

των υποκαταοτηµάτων και 
παραρτηµάτων του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. 

(κοινών επιχειρήσεων 
και οικοδοµοτεχνικών έργων), 

παρατείνεται µέχρι τη 
∆ευτέρα 3/12/2012. Αυτό ισχύει 

και για την υποβολή αιτήσεων 
θεραπείας (ενστάσεων) 

από ασφαλισµένους και 
εργοδότες, καθώς και των αιτήσεων 

ρυθµίσεων οφειλών. 
Λόγω της στάσης εργασίας 
χθες υπολειτούργησε το ΙΚΑ 
Βόλου, ενώ n συµµετοχή στην 
κινητοποίηση έφθασε το 90% 
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