
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Α.Π. 1075                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20/07/2012 
 

                                                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

   ΠΡΟΣ 
Τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ 

κ. Γ. Βουδούρη 
 

Κοιν.:  1) Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο 
 2) Αναπλ. Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά 
 3)  ΠΙΣ 
            4)  Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας 
 5)  ΕΝ. Ι. ΕΟΠΥΥ 
 6)  ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 

 

 

Κύριε Διοικητά, 

Με αφορμή το υπ’ αριθμό πρωτ. 31735/13-7-12  έγγραφό σας προς όλους τους 

συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, αλλά και παλαιότερα έγγραφά σας, ζητούμε να 

μας διευκρινίσετε με απόλυτη σαφήνεια τα εξής: 

1) Οι ιατρικές πράξεις, όταν ενδείκνυνται και διενεργούνται από τον 

συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό, πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στους 

γιατρούς; 

2) Ο ασθενής υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή στο γιατρό; Αν ναι, όλο το ποσό 

της ιατρικής πράξης ή το 15%; 

3) Αυτό ισχύει για όλους τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ (συμβεβλημένους και τους 

γιατρούς ΕΟΠΥΥ-πρώην ΙΚΑ) ή μπορούν κάποιοι ιατροί να επιλέξουν να 

αμειφθούν από τον ΕΟΠΥΥ και κάποιοι άλλοι από τον ασθενή; 

Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

 

Όσον αφορά την καταγγελία σας για ανάρμοστη, αντιδεοντολογική και 

αντισυμβατική συμπεριφορά κάποιων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, αν υπάρχουν πράγματι τέτοιες 

περιπτώσεις υποχρεούστε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες που δικαιούσθε, αλλά και να 

μας γνωστοποιήσετε όλα τα στοιχεία με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να επιληφθούμε 

αναλόγως. Δεν μπορεί όμως τέτοιες σοβαρές καταγγελίες χωρίς ανάλογες ενέργειες εκ 

μέρους σας, να επικρέμονται επί όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ συναδέλφων. 

Πρέπει δε να μην ξεχνάτε ότι και ο ΕΟΠΥΥ δεν τηρεί τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις προς τους συμβεβλημένους ιατρούς, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι από 

τον Απρίλιο, και σαφώς δεν φαίνεται να σας ενδιαφέρει πώς καλύπτουν τόσο τα  

επαγγελματικά τους όσο και τα προσωπικά τους έξοδα, όταν ταυτόχρονα τους καλείτε να 

επιτελούν με αυταπάρνηση το έργο τους.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, παρά τις αντίθετες συστάσεις του ΠΙΣ και όλων των 

Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, έχουν ξεκινήσει τη συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ με μια 

δήλωση και μία σύμβαση την οποία υπέγραψαν, σας την έστειλαν αλλά μέχρι σήμερα δεν 

έχει ακόμα υπογραφεί από εσάς και δεν τους έχει σταλεί. 

 

Κύριε Βουδούρη, 

φαίνεται τέλος να ξεχνάτε τα χρέη του ΟΠΑΔ και των άλλων ενταχθέντων στον 

ΕΟΠΥΥ Ταμείων προς τους γιατρούς, για τα οποία, τόσο εσείς, όσο και η προηγούμενη 

πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, είχατε επανειλημμένα και δημόσια δεσμευθεί ότι θα 

αποπληρωθούν έως 31/3/2012. 

Φαίνεται όμως ότι τα ξεχάσατε όλα αυτά, γι αυτό στις τελευταίες δημόσιες 

εμφανίσεις σας δηλώνετε ότι ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει στους γιατρούς μόνο 3 μήνες. 

Τα παλιά τα ξεχάσατε; Τα διαγράψατε; Γιατί κρύβετε από τον ελληνικό λαό  την 

αλήθεια; 

Πρέπει να γνωρίζετε, και δεν είναι υπερβολή, ότι πολλά ιατρεία βρίσκονται στα 

όρια της βιωσιμότητας και αρκετοί ιατροί αναγκάζονται να δανείζονται για να καλύπτουν τα 

πάγια επαγγελματικά τους έξοδα, εξαιτίας και των πολλών οφειλών σας. 

Αυτή την απαράδεκτη κατάσταση δεν μπορούμε να τη δεχτούμε ούτε και να την 

ανεχτούμε. 

Σας καλούμε να προβείτε τάχιστα, πρώτα στην εξόφληση όλων των παλαιών 

υποχρεώσεων σας προς όλους τους γιατρούς και ακολούθως στην εξόφληση των 

οφειλών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών.  

Πρέπει να είστε πρώτα εσείς συνεπείς με τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, ώστε 

να απαιτείτε και από τους αντισυμβαλλόμενους να πράττουν το ίδιο. 

Περιμένουμε τις απόψεις σας και ιδιαίτερα σαφείς απαντήσεις στα συγκεκριμένα 

ερωτήματα που σας θέσαμε. 

 

Με τιμή 

Για το Δ.Σ. 

 

              Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

 

  

  

 

 

Π. ΒΑΡΝΑΛΗΣ                                                        Α. ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 


