Νο 5 - 29.10.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΙΚΩΝ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
Τη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:30, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών με τους συμβεβλημένους
συναδέλφους Αθηνών και Πειραιώς του ΕΟΠΥΥ.
Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε άλλο να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τη περαιτέρω
υποβάθμιση της μικρής αυτής παροχής που μέχρι σήμερα είχαν οι ασφαλισμένοι του
ΕΟΠΥΥ.
Θεωρούμε απαράδεκτο το ότι με πρόσχημα το ποιος φέρει την ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ή οι ΥΠΕ
εδώ και δέκα μήνες να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις για τη παροχή κινητής προσθετικής
στους ασφαλισμένους.
Η αποπληρωμή των φορολογημένων εργασιών από 01.01.2015 μέχρι 30.06.2015, με
παραστατικά κατατεθειμένα στον ΕΟΠΥΥ, δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί, όπως και η
παράνομη παρακράτηση του 10% στα τιμολόγια από το 2012 έως το 2015.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της ΠΟΕΟ, με επιστολές στο Υπουργείο Υγείας και
στον ΕΟΠΥΥ, για τη λύση του θέματος δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα.
Αποφασίζουμε ότι αν στις επόμενες μέρες δεν έχει βρεθεί λύση επί του θέματος θα
προχωρήσουμε σε κάθε ενεργεία για την διασφάλιση των παραπάνω.
>>Παρακάτω η τελευταία επιστολή της ΠΟΕΟ προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ

1

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών
Αριστοτέλους 14, Τηλ.: 210 52 29 501 , Fax: 210 52 46 280, email: poeo@poeo.gr , website: www.poeo.gr

Τηλ.: 210 5229501
Fax: 210 5246280
e-mail: poeo@poeo.gr
http: www.poeo.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (FEPPD)

Αθήνα, 23/10/2015
Α.Π.: 1557

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ: -

Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού Υγείας , κ. Ξανθός Ανδρέας
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ , κ. Κοντός Δημήτριος

Θέμα : « Συμβάσεις Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών»
Κ. Υπουργέ,
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε την οργή των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ συναδέλφων
αναφορικά με την απόφαση Αρ. Πρωτ.: ΔΑ2Γ/Φ104/4 /οικ. 39083 του ΕΟΠΥΥ, όπου ο πρόεδρος του οργανισμού μη
αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του για την παράταση συμβάσεων των οδοντοτεχνιτών από 01.01.2015 μέχρι και
30.06.2015 που με δική του απόφαση έχει γίνει.
Ο κ. Κοντός στην επιστολή του δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την αποπληρωμή μας όλο αυτό το διάστημα.
Αλήθεια, τι έγινε το κονδύλι που είχε προϋπολογιστεί για το εξάμηνο αυτό;
Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι από 01.07.2015 οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ στερούνται και αυτή την
ελάχιστη παροχή που είχαν, την κατασκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών .
Πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή είναι μια οργανωμένη προσπάθεια να «σπρώξουν» τους ασφαλισμένους στα ιδιωτικά
οδοντιατρεία με πολλαπλάσιο κόστος .
Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση του παραπάνω θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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