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ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ
ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ 1/6/2016

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της

ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αφού έλαβε υπ’ όψιν

την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

(31-5-2016) σχετικά µε τις γραπτές

δεσµεύσεις αποπληρωµής των

ιατρών, οφείλει να επισηµάνει τα

κάτωθι:

 

1.   Οι χρηστοί κανόνες διοίκησης

για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας όφειλαν να

έχουν προνοήσει για την έγκαιρη έκδοση της Κοινής

Υπουργικής Απόφασης και όχι τρεις ηµέρες µετά την

αναγγελία της επίσχεσης, ώστε να µην µείνουν

απλήρωτοι τόσους µήνες οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, που

είναι οι καθηµερινοί εργάτες της.

2.   Παρόλο που οι απλήρωτοι ιατροί έχουν απόλυτο

δίκιο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για άλλη µία φορά

επιδεικνύει αυστηρό, αυταρχικό και απειλητικό

πρόσωπο προς αυτούς, αναφερόµενη σε

«παράλειψη υπηρεσιών υγείας». ∆εν υφίσταται

καµία παράλειψη, αλλά επίσχεση παροχής

υπηρεσιών λόγω αθέτησης από µέρους του ΕΟΠΥΥ

των πληρωµών που περιγράφονται στη σύµβαση.

Απειλές που θίγουν την επαγγελµατική και

επιστηµονική αξιοπρέπειά µας δε συνάδουν µε το

ήθος µας και δεν γίνονται αποδεκτές. Ταυτόχρονα

χαιρόµαστε που επιτέλους αναγνωρίζεται η µεγάλη

συµβολή του Πανελλαδικού δικτύου των

συµβεβληµένων ιατρών στη διασφάλιση της

εύρυθµης λειτουργίας της δηµόσιας υγείας.

ΕΝ. Ι. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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3.   Οι συµβεβληµένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ είναι µέλη

των Ιατρικών Συλλόγων, πληρώνοντας τη νόµιµη

εισφορά προς τον ΠΙΣ. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ο

ΠΙΣ δεν έχει απεκδυθεί του θεσµικού του ρόλου ως

προασπιστή των δίκαιων αιτηµάτων των ιατρών

µελών του, δια της εκπροσώπησης του Προέδρου

του ΠΙΣ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ.

4.   Ξεπερνώντας κάθε περιθώριο υποµονής ως

προς τις µεγάλες αδικίες που υφίστανται οι

ιατροί από αυτές τις πρακτικές, ως ένδειξη καλής

θέλησης προς το κοινωνικό σύνολο, το οποίο

αντιλαµβάνεται πλήρως την ειλικρινή στάση µας,

αποφασίζουµε να µεταθέσουµε την αναγγελθείσα

ηµεροµηνία της επίσχεσης για τις 08/06/2016,

δίνοντας παραπάνω κι από το χρονικό περιθώριο

που έθεσε στην ανακοίνωση του ο πρόεδρος του

ΕΟΠΥΥ για την πληρωµή του Ιανουαρίου του 2016.

Η ηµεροµηνία αυτή είναι τελεσίδικη και καθιστούµε

υπεύθυνη την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ για την τήρηση

της.

5.   Εφιστούµε την προσοχή στη διοίκηση ότι και ο

µήνας Φεβρουάριος καθίσταται απαιτητός και

ληξιπρόθεσµος εντός του Ιουνίου και ότι οι

διογκωµένες φορολογικές και ασφαλιστικές

υποχρεώσεις

και τα αυξηµένα έξοδα λειτουργίας των ιατρείων

λόγω της πρόσφατης νοµοθεσίας, καθιστούν

αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω κωλυσιεργία.

6.       Για  την  Τετάρτη  01/06/2016,   για  τους

συναδέλφους  ιατρούς  που  δεν  πρόλαβαν  να

ενηµερωθούν  για  την  σηµερινή  απόφαση  της

Ένωσης, τους γνωστοποιούµε ότι τελούν υπό την

κάλυψη  του  ∆ιοικητικού  Συµβούλου  και  του

νοµικού συµβούλου, δια εξώδικης διαµαρτυρίας

που έχει ήδη επιδοθεί στον Οργανισµό.  

 

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ θα συνεχίζει να διεκδικεί µε ήθος και

αξιοπρέπεια τα νόµιµα δικαιώµατα των µελών της (

ληξιπρόθεσµες οφειλές, το υπολειπόµενο 10% των οφειλών

που εκκρεµούν από το 2012, clawback, υποκοστολόγηση

κλπ), υπερνικώντας τις οποιεσδήποτε πιέσεις και

καθιστώντας σαφές ότι οι Έλληνες πολίτες και ιατροί αυτής

της χώρας αξίζουν µία καλύτερη Πρωτοβάθµια Φροντίδα

Υγείας.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραµµατέας
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