
ΙΔΙΩΤΕΣ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ    ΙΑΤΡΟΙ    ΧΑΝΙΩΝ 

  

Προς τα ΜΜΕ και όλους τους Φορείς 

  

Χανιά, 6-4-2012  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

  

Ο ΕΟΠΥΥ δημιουργήθηκε την 1η/01/2012 σαν μία ανάγκη ενοποίησης όλων των κλάδων υγείας σε έναν, 

με ενιαίο τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. 

  

Η ιδέα αυτή εδώ και χρόνια προτεινόμενη από τους Ιατρικούς Συλλόγους, έχει την πλήρη υποστήριξη όλου 

του ιατρικού κόσμου. 

ΟΜΩΣ η προχειρότητα, η βιασύνη, η επιπολαιότητα και κυρίως η πολιτική βούληση της ίδρυσης ενός 

τέτοιου οργανισμού με στόχο όχι τις ανάγκες υγείας των ασφαλισμένων, αλλά αποκλειστικά την 

εξοικονόμηση χρημάτων εις βάρος της υγείας αυτών, κατέληξε στην δημιουργία ενός μορφώματος - 

βιτρίνα, του ΕΟΠΥΥ, που ναι μεν εξαγγέλλει αυτά που όντως πρέπει να γίνουν, αλλά ο τρόπος που έχει 

στηθεί, λειτουργεί και υποχρηματοδοτείται, το καθιστούν θνησιγενές. 

  

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής των δύο τελευταίων ετών, της οριζόντιας μείωσης των δαπανών 

επί δικαίων και αδίκων και όχι της περιστολής της σπατάλης, εμείς οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί Χανίων 

διαπιστώσαμε και συμφωνήσαμε στα παρακάτω: 

  

1) ΕΠΕΙΔΗ δεν έχουμε πληρωθεί για τις υπηρεσίες μας τα δύο τελευταία χρόνια μέχρι τις 31-12-11 από τα 

επιμέρους Ταμεία 

2) ΕΠΕΙΔΗ δεν έχουμε δει ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ, στους ασφαλισμένους του οποίου 

προσφέρουμε αδιαλείπτως τις υπηρεσίες μας τους τρεις τελευταίους μήνες 

3) ΕΠΕΙΔΗ ο ΕΟΠΥΥ, με το 90% των ασφαλισμένων της χώρας (και το 100% μέχρι τον Ιούνιο), αποτελεί 

τον αποκλειστικό εργοδότη μας, καθιστώντας μας ουσιαστικά υπαλλήλους του 

4) ΕΠΕΙΔΗ τα εργαστήριά μας για να προσφέρουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, όχι μόνο 

δεν αμείβονται γι’ αυτές, αλλά επιπλέον ξοδεύουν και χρήματα για αντιδραστήρια, αναλώσιμα, 

μηχανήματα, συντηρήσεις, μισθούς, ΙΚΑ, ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, φόρους, προκαταβολές φόρων κλπ 



5) ΕΠΕΙΔΗ ο ΕΟΠΥΥ, όχι μόνο δεν φαίνεται ότι έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις οικονομικές 

υποχρεώσεις του απέναντί μας για τους επόμενους μήνες, αλλά επιπλέον ζητά και την δική μας οικονομική 

συνδρομή!!! για να χρηματοδοτήσει δικές του ανάγκες 

6) ΕΠΕΙΔΗ φαίνεται ότι οι στοίβες παραπεμπτικών που μαζεύουμε είναι άχρηστο «κατοχικό χρήμα» 

7) ΕΠΕΙΔΗ ξεπεράστηκαν πλέον οι αντοχές μας και δεν είναι δυνατόν να πάμε εμείς φυλακή για χρέη και 

υποχρεώσεις μας, την ευθύνη των οποίων έχουν ΑΛΛΟΙ… 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Απριλίου 2012 

 ΚΑΙ ΠΑΥΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΤΟΥ 

  

Παρ’ ότι υποστηρίζουμε την ιδέα ενός συστήματος τύπου ΕΟΠΥΥ και πραγματικά θέλουμε να τον 

στηρίξουμε, εν τούτοις δυστυχώς εξαναγκαζόμαστε, με υπαιτιότητα των κυβερνώντων, να προβούμε στην 

κίνηση αυτή και έχοντας την συμπαράσταση και την πλήρη κάλυψη των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, 

καλούμε τους συναδέλφους μας σε  

  

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία  

του ΕΟΠΥΥ την Δευτέρα 9-4-12 στις 11.00 το πρωί. 

  

Συνυπογράφουν οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί Χανίων 

  

Κακαβελάκη Αικατερίνη Μαρινάκης Μιχαήλ 

Κοκολαντωνάκης Γρηγόρης Ντίλης Εμμανουήλ 

Κοκοτσάκη Κωσταντίνα Παπαδάκη-Νταουκάκη Ευαγγελία  

Κοτρωνάκη Γεωργία Πεντάρη Αριάδνη 

Κουτσοπούλου Αμαλία Στυλιανουδάκη Ειρήνη-

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Λαγουδάκη Ζουλάκη Μαρία-

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ 

Τζατζάνης Ιωάννης 

Λαμπουσάκη Δήμητρα Χουστουλάκη Ευαγγελία 

Λιλικάκη Μιχαέλα   

Λιωνή-Σταθάκη Ιωάννα Θα ενημερωθούν και οι υπόλοιποι 

Λουπάσης Εμμανουήλ   

 


