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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κέρκυρα, 3-4-12 

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας λαμβάνοντας υπόψη  

- Την πανελλαδική συγκέντρωση των εργαστηριακών ιατρών στο Υπουργείο Υγείας 

στις 12-3-12 και τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κο Τιμοσίδη, τον Γ.Γραμματέα του 
ΥΥΚΑ κο Πολύζο και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Νικόλη 

- Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των εργαστηριακών ιατρών μελών του Ιατρικού 
Συλλόγου Κέρκυρας, που αποφάσισαν να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση για τη 

συμμετοχή στις εξελίξεις και  
- Το υπ αρ.65/30-3-2012 έγγραφο ανακοίνωση της ΠΟΣΙΠΥ (Εργαστηριακή Ένωση) 

με θέμα «Κινητοποιήσεις» 

Αποφάσισε την Αναστολή Αποδοχής των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από 9-4-2012 
των κάτωθι μικροβιολόγων βιοπαθολόγων της Κέρκυρας: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας θεωρεί ότι οι κινητοποιήσεις όπως αποφασίστηκαν 

είναι επιβεβλημένες και η αυτόβουλη συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και προϋπόθεση 
επιτυχίας. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΟ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΟΠΥΥ. 
 

Επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο τους Εργαστηριακούς ιατρούς  
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας ζητάει στις κινητοποιήσεις και τη συμμετοχή των 

ιατρών όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι ΟΜΟΙΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ. 
Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο τη προχειρότητα του ΕΟΠΥΥ εις βάρος του έλληνα 

πολίτη και της περίθαλψής του, εις βάρος της αξιοπρέπειας και του έργου του ιατρού. 

Για οποιαδήποτε ταλαιπωρία υποστούν οι πολίτες ζητάμε συγνώμη και 
κατανόηση, υπεύθυνη είναι η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας 

και η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ. 
  

 Με τιμή 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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