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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ 

 
ΘΕΜΑ: Αναστολή αποδοχής παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ 
 
Συνάδελφε 
Μετά από 14 μηνών κινητοποιήσεις, ζυμώσεις, επαφές, συζητήσεις με αρμόδιους, ημιαρμόδιους, 
αναρμόδιους, υπεύθυνους και ανεύθυνους,  αλλά ειδικότερα κατά τους 4 τελευταίους μήνες, αυτό 
που αποκομίσαμε όλοι εμείς που τρέξαμε και ασχοληθήκαμε με το θέμα του ΕΟΠΥΥ και των 
προηγούμενων Ταμείων (ΟΠΑΔ ΟΑΕΕ κλπ) είναι: 
 
1] Χρήματα ΔΕΝ υπάρχουν,  ή τα λιγοστά που διαθέτουν για την υγεία ΔΕΝ προορίζονται για 
εμάς. 
2]   ‘Όλο αυτόν τον καιρό μας εμπαίζουν και μας παραπλανούν με υποσχέσεις του τύπου « να 
εδώ είναι τα λεφτά, έτοιμα και σας περιμένουν, αλλά…» … ακολουθούν διάφορες δικαιολογίες. 
3] Ένας οργανισμός τύπου  ΕΟΠΥΥ  στημένος τελείως «στο γόνατο», ελάχιστα στελεχωμένος, με 
προϋπολογισμό μεν,  χωρίς λεφτά δε,   που με σπασμωδικές κινήσεις προσπαθεί να προσφέρει 
υγεία σε 11 εκατομμύρια  πολίτες χρησιμοποιώντας 100 χιλιάδες γιατρούς, δυστυχώς είναι 
καταδικασμένος να πεθάνει. 
4]  Τα χρήματα που μας οφείλουν όλα τα Ταμεία εδώ και δύο χρόνια έως σήμερα ΔΕΝ θα μας τα 
δώσουν ή θα δώσουν ελάχιστα. 
5]  Αν εξακολουθήσουμε να πιστώνουμε τον ΕΟΠΥΥ δανειζόμενοι, ή καίγοντας και τα λιγοστά 
«αποθέματα ανάγκης» που πιθανόν ορισμένοι να διαθέτουμε, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι είτε θα 
κλείσουμε τα εργαστήριά μας,  είτε θα καταλήξουμε στην φυλακή. 
 
Γι’ αυτό συνάδελφε, έχοντας και την κάλυψη των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, μέχρι να αλλάξει 
ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος υγείας ώστε  να μας εξοφλήσουν τα μέχρι σήμερα 
οφειλόμενα και να ξεκινήσουν να μας αμείβουν κανονικά και αδιάκοπα για τις υπηρεσίες μας 
 
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-4-12 ΠΑΥΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ. 
 
Όσοι συνάδελφοι κρίνουν ότι αντέχουν να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους για να πιστώνουν 
έναν οργανισμό που ποτέ δεν θα τους εξοφλήσει τα άχρηστα «κατοχικά» χαρτιά που μαζεύουν, 
τότε ας κάνουν ότι τους φωτίσει ο Θεός… 
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