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Εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,5 ετών 
Την Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαστηριακών ιδιωτικών μονάδων υγείας με 
την μορφή της αναστολής πίστωσης προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στηρίζει 
η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της : «Υπενθυμίζεται ότι ο εργαστηριακός τομέας 
έχει πληρωθεί μόνο 6 στους 12 μήνες κατά το 2012, οι κλινικοί ιατροί έχουν 
πληρωθεί το 90% της αξίας των ιατρικών επισκέψεων για 8 στους 12 μήνες 
εργασίας και για τις ιατρικές πράξεις έχουν πληρωθεί κατά 90% μόνο τους πρώτους 
6 μήνες του 2012, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,5 ετών από τα πρώην ταμεία που 
είναι σε διαδικασία απαράδεκτου «κουρέματος», δεν έχουν αποδοθεί ακόμη στους 
ιατρούς. 
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Καλούμε επίσης τον ΕΟΠΥΥ να αποστείλει υπογεγραμμένες τις συμβάσεις των 
κλινικών ιατρών και 
να φροντίσει όπως στελεχώσει όλους τους νομούς της χώρας με τους απαραίτητους 
ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων. 
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που επιχειρήσει την περαιτέρω 
αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την απόλυση των 
συμβασιούχων έργου από τα υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ, θα μας βρεί κάθετα 
αντίθετους». 
 
«Τονίζουμε ότι, σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν λύσει το ζήτημα των συμβάσεων 
και των ληξιπρόθεσμων πληρωμών μέχρι το τέλος της εβδομάδας, βάσει απόφασης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ θα επανέλθει με νέες 
κινητοποιήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 5.2.2013 

 

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΝΤ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Η Υγεία και η Περίθαλψη 10.000.000 Ελλήνων δεν μπορεί να επαφίεται στις τεχνοκρατικές 

αποφάσεις οποιουδήποτε ξένου μάνατζερ. Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία "εσωτερικού 

ΔΝΤ" για την Υγεία, δηλώνει ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου με αφορμή 

δημοσιεύματα που αναφέρονται στην «εισβολή» ξένων μάνατζερ στον ΕΟΠΥΥ για την 

αναδιοργάνωση του Οργανισμού. 

Μάλιστα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ εκφράζουν τον σκεπτικισμό και την αγωνία τους για τη 

συζήτηση που έχει αρχίσει όσον αφορά θεωρητικούς προβληματισμούς Ελλήνων και Ξένων 

τεχνοκρατών για τον προορισμό και τελική μορφή του ΕΟΠΥΥ. 

Τα μόνα αρμόδια όργανα – τονίζουν - για τη χάραξη της πολιτικής υγείας, είναι τα.. 

θεσμικά όργανα της Πολιτείας, δηλαδή η Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και κανένας άλλος. 

Ο κ. Αμπατζόγλου αναφερόμενος στο θέμα της διακίνησης των Φαρμάκων αλλά και των 

πληρωμών, ανέφερε ότι η φαρμακευτική αγορά στενάζει κάτω από την πίεση των 

πολυεθνικών εταιρειών, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ και 

όλα αυτά συμβαίνουν σε βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων. 

Η αγορά θα ομαλοποιηθεί και οι ασθενείς θα πάψουν να ταλαιπωρούνται, όταν ο ΕΟΠΥΥ 

καταστεί αξιόπιστος στις πληρωμές του, που για μια ακόμη φορά έχει ξεφύγει κατά πολύ 
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από τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Το συσσωρευμένο έλλειμμα των 4 δις ευρώ του 

Οργανισμού, πρέπει άμεσα να καλυφθεί αλλιώς όλοι οι πάροχοι (φαρμακοποιοί, γιατροί, 

κλινικές και διαγνωστικά κέντρα) θα βάλουν «λουκέτο» πολύ σύντομα. 
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