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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ:  

3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ  ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  

 ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 

 

Σε καθολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κλινικών και εργαστηριακών γιατρών  

για την προκλητική κοροϊδία  από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, προέβη σήμερα ο ιατρικός 

κόσμος. Την άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων 3 χρόνων και 3 μηνών ζήτησαν οι 

γιατροί της Αθήνας, αφού υποχρέωσαν την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να ακούσει και να 

απαντήσει στα αιτήματα των συγκεντρωμένων.  

Απλήρωτοι 3 χρόνια, εθελοντές της Ελληνικής Πολιτείας, απαίτησαν την  

αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους, διότι δεν αντέχουν άλλο να εξετάζουν δωρεάν 

ασθενείς που έχουν προπληρώσει την περίθαλψη τους.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Γιώργος Πατούλης 

τόνισε ότι ο ΙΣΑ απαιτεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. 

Παρόλα τα αιτήματα του ιατρικού κόσμου, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κος Γεράσιμος 

Βουδούρης απέφυγε να δεσμευτεί, όχι μόνο όσον αφορά την αποπληρωμή των 

τρέχοντων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, αλλά και όλων των από 3ετίας οφειλών των επιμέρους 

ταμείων του Φορέα.  

Σε μια κατάσταση που το ζήτημα αποπληρωμής των γιατρών μένει αίολο,  

ο  ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους 

ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ, χορηγώντας Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με τη 

νόμιμη αμοιβή του κρατικού τιμολογίου, αναγράφοντας στο προσωπικό τους 

συνταγολόγιο φαρμακευτική αγωγή και παραπεμπτικά, μέχρις ότου ρυθμιστούν 

όλες οι εκκρεμότητες. 

Υπήρξε δέσμευση, μετά από απαίτηση των παριστάμενων Ιατρικών Φορέων, για 

συνάντηση την Τετάρτη με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη, προκειμένου να 



διευθετηθεί το μείζον πρόβλημα της οικονομικής ομηρίας χιλιάδων γιατρών 

πανελλαδικά. 

Η θέση των παριστάμενων Προέδρων του Π.Ι.Σ., του Ι.Σ.Α. , του Ι.Σ.Π. και των 

Ενώσεων Κλινικών και Εργαστηριάκων γιατρών, υπήρξε ξεκάθαρη. 

Ο εμπαιγμός και ο διασυρμός των γιατρών, προκειμένου οι υπεύθυνοι της 

διάλυσης της υγείας να αποδείουν τις ευθύνες τους, δε θα περάσει. 
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