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IΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: NEA ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ano us 8/10-12/10 

Επίσχεση epyaoias ανακοίνωσε on θα πραγµατοποιήσει npos ιον ΕΟΠΥΥ από 8/10/ 
2012ea)SKai 12/10/2012 n Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε απόφαση που 
ελήφθη από κοινού µε oflous tous napoxous υπηρεσιών uyeias ms A' βάθµια$ και 
B' περίθαλψηβ (κλινικοί ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά 
kAivikes). Όπω$ αναφέρει n ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, προχώρησε στη συγκεκριµένη απόφαση 
έπειτα από την «κυνική οµολογία του Αν. Υπουργού Yyeias, Μάριου Σαλµά ότι 
ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε». Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, n κινητοποίηση θα λάβει 
την µορφή των επαναλαµβανόµενων πενθήµερων επισχέσεων epyaoias. Ανάλογα 
µε τα παραγόµενα αποτελέσµατα, θα προκύπτουν και οι ανάλογε$ συλλογικά 
anoqraoeis. Έτσι, σι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν 
το 100% ins αξίαβ των παρεχόµενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιµολογίου. 
Στη συνέχεια δικαιούνται να απαιτήσουν την σχετική δαπάνη από το ταµείο tous, 

βάσει ins υπ' αριθµόν σικ.37097 εγκυκλίου που εκδόθηκε oi\s 30/08/2012 από 
τον ΕΟΠΥΥ. Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, αναφέρει στην ανακοίνωσή ins, µεταξύ άλλων, ότι: 
«θα προβούµε στη σύνταξη αναφορών για κάθε ei6ous ποινικό παράπτωµα που 
τυχόν τελέστηκε και τελείται σε βάρο$ [ias, Ka0cbs και στη δικαστική και εξώδικη 
άσκηση κάθε νόµιµου και συµβατικού δικαιώµατ [ias. Υπενθυµίζουµε ότι ο 
ΕΟΠΥΥ, συνεχίζει να οφείλει εκατοντάδε$ εκατοµµύρια npos του$ ιατρού$ Ka0cbs, 

ενώ έχει ολοκληρωθεί n µερική πληρωµή για ιατρική επισκέψεΐ5 µέχρι τον Ιούνιο 
του 2012, δεν έχει αποδώσει το 10% από τον Ιανουάριο Ka0cbs και το σύνολο των 
ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων από τον Απρίλιο». Και προσθέτει: 
«Ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να χρωστά στου$ ιατρού$ 260 εκατ. ευρώ για το 2012 και 
1.110 εκατ. ευρώ για το 2010 και 2011, ενώ οφείλει και orous ασφαλισµένου$ 
περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, παραµένουν δε άγνωστε$ οι πραγµατικά 
οφειλέ$ npos το ΕΣΥ Ka0cbs, κατά πληροφορίε$, δεν έχουν τιµολογηθεί ades σι 
νοσηλείε$». «Την ίδια στιγµή ο M0pios Σαλµά$ δηλώνει δηµόσια ότι n µαύρη 
τρύπα του ΕΟΠΥΥ αναµένεται να φτάσει στα 3 δισ. ευρώ και ότι από το 1 δισ. ευρώ 
που του έχει αποµείνει σχεδιάζει να αποδώσει 900 εκατ. στο φάρµακο και µόνο 
100 εκατ. σε όλου$ tous υπόλοιπου$ συνεργάτε$ του οργανισµού µέχρι τέλο$ του 
erous», καταλήγει n ανακοίνωση. 
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