
 

 
Προς τον 

κ. Γεράσιµο Βουδούρη 

Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

Λεωφόρος Κηφισίας, 39 

Αµαρούσιο Αττικής 

  

          Αθήνα, 24.08.2012 

          Α.Π.  31950 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ ΜΕΧΡΙ 

ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας έχουµε θέσει ήδη µε την 31875/21-8-2012 και µε την 36402/22-8-2012 επιστολή µας 

σοβαρότατα ζητήµατα, για τα οποία δεν έχουµε λάβει απαντήσεις. Ως εκ τούτου µε την παρούσα 

επανερχόµαστε στα συγκεκριµένα θέµατα και σας ζητάµε εκ νέου όπως µας γνωστοποιήσετε τα  

στοιχεία που σχετίζονται µε τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, την επιχορήγηση σε αυτόν από τον 

κρατικό προϋπολογισµό και τις εισφορές από τα ασφαλιστικά ταµεία, οι οποίες έχουν ενταχθεί 

στον ΕΟΠΠΥ.  

Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι αναµένουµε τις ρητές δεσµεύσεις σας προκειµένου :  

1) να θεσπιστεί µε νοµοθετική ρύθµιση καθεστώς απευθείας χρηµατοδότησης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ώστε να µην διατίθενται τα χρήµατα σε αυτόν µέσω των ασφαλιστικών ταµείων, 

2)   να δηµιουργηθεί Επιτροπή ∆ιαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, στην οποία θα 

συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των υγειονοµικών κλάδων, η οποία θα εξετάζει την διαχείριση των 

πόρων και τον καταµερισµό αυτών µε ισότιµο τρόπο, 

3) να µας δοθεί σαφές χρονοδιάγραµµά σχετικά µε την αποπληρωµή των 570.000.000 

ΕΥΡΩ των παλαιοτέρων οφειλών του 2010 και 2011, των ασφαλιστικών φορέων που εντάχθηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ. 



4) να µας δοθεί δέσµευση για την χρηµατοροή των  ιατρικών επισκέψεων και πράξεων 

εντός του χρονικού διαστήµατος των 45 ηµερών. 

Σας δηλώνουµε ότι άλλη πίστωση χρόνου δεν είµαστε διατεθειµένοι να σας δώσουµε, 

οφείλετε να συλλέξετε άµεσα όλα τα στοιχεία, τα οποία όφειλε να διαθέτει η υπηρεσία σας και  

τα οποία σας έχουν  ζητήσει µε τις ως άνω επιστολές µας, καθώς επίσης να µεριµνήσετε για τα 

ως άνω ιδιαιτέρως σηµαντικά ζητήµατα.  

Για τους λόγους αυτούς και εξαιτίας της τραγικής κατάστασης που βιώνουν οι ιατροί 

µέλη µας, σας ενηµερώνουµε ότι το ∆Σ του ΙΣΑ στην χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε ότι 

εάν δεν λάβουµε ρητές δεσµεύσεις από εσάς  µέχρι τις 31 Αυγούστου, θα καλέσουµε τα µέλη 

µας που έχουν «συµβληθεί» µε τον ΕΟΠΥΥ, να αναστείλουν οποιαδήποτε συνεργασία τους 

από την ∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου . 

Αναµένουµε την άµεση απάντησή σας για τις ενέργειες σας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ       ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 

 

 

Κοινοποίηση : 1. κο. Γιάννη Στουρνάρα – Υπουργός Οικονοµικών 

    2. κο. Μάριο Σαλµά  – Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 


