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                            ΕΚΤΑΚΤΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
 
ΟΣΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ  ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
                      
                                       Νέα απόφαση  Ε∆ΟΕΑΠ 
 
 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, 
 
          

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε∆ΟΕΑΠ, στην προσπάθειά του να 

εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των µετόχων- µελών του 

Οργανισµού και να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της  εµπορευµατοποίησης  

της υγείας, µετά από εισήγηση της Προέδρου του Ε∆ΟΕΑΠ, κας Ελένης 

Σπανοπούλου, του Προέδρου ΤΥΠ κ. Αργύρη ∆εµερτζή και της κας. 

Αγαθής Κυρίτση, µέλους της Επιτροπής ΤΥΠ Αθηνών, αποφάσισε στην 

υπ’αριθµ 8 συνεδρίαση της 1/3/2010 την καταβολή έκτακτης οικονοµικής 

ενίσχυσης στους ασφαλισµένους µας  που επιλέγουν να χειρουργηθούν σε 

∆ηµόσια Νοσοκοµεία για µεγάλες, βαρείες και εξαιρετικά βαρείες 

επεµβάσεις. 

         Συγκρίνοντας  τις χρεώσεις των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

όσον αφορά στις νοσοκοµειακές δαπάνες, τα ειδικά  υλικά,  τα αναλώσιµα και 

τα φάρµακα µε τις αντίστοιχες τιµές των ιδιωτικών κλινικών, διαπιστώθηκαν 

µεγάλες αποκλίσεις. Επίσης, στο 90% των λογαριασµών  των ιδιωτικών 

κλινικών δεν περιλαµβάνονται υψηλές αµοιβές  χειρουργών ή και 

αναισθησιολόγων. Κατά συνέπεια, αυτοί που επιβαρύνονται από τη διαφορά 

αυτή είναι  πρώτα οι ασφαλισµένοι και κατόπιν ο Ε∆ΟΕΑΠ.  

Την ίδια στιγµή, το επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα δηµόσια 

νοσηλευτικά ιδρύµατα είναι εξίσου υψηλό µε αυτό που προσφέρεται στα 

ιδιωτικά. 



        Η νέα ∆ιοίκηση του Ε∆ΟΕΑΠ, διαπιστώνοντας τις διαφορές αυτές και 

προσπαθώντας να ενισχύσει οικονοµικά τα µέλη του Οργανισµού ιδιαίτερα  

στις δύσκολες µέρες που διανύουµε, αποφάσισε την καταβολή έκτακτης 

οικονοµικής ενίσχυσης, ανάλογα µε την κατηγορία της χειρουργικής 

επέµβασης στην οποία υποβάλλονται όσοι  ασφαλισµένοι επιλέγουν δηµόσιο 

νοσοκοµείο αντί ιδιωτικού. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση στο 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων, σχετικής αίτησης του µέλους ή 

εκπροσώπου της οικογένειάς  του, στην οποία θα επισυνάπτονται: 

-αντίγραφo εισιτηρίου και  

-αντίγραφο εξιτηρίου του ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου, όπου θα αναγράφεται 

σαφώς η επέµβαση που έχει πραγµατοποιηθεί. 

        Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε∆ΟΕΑΠ υπερασπίζεται το δηµόσιο 

χαρακτήρα του αγαθού της Υγείας και τάσσεται σαφώς ενάντια σε κάθε 

προσπάθεια εκµετάλλευσης των ασφαλισµένων µας από το εµπόριό της. 

Παροτρύνει όλους και κάθε έναν χωριστά να επιλέγει για τη θεραπεία του 

δηµόσιο νοσοκοµείο και ζητά από τα µέλη του και τις οικογένειές τους να 

κατανοήσουν ότι η ασφάλιση της υγείας και η υπεράσπιση του Ε∆ΟΕΑΠ 

αποτελούν µέτωπο που πρέπει να παραµείνει αραγές  για το καλό όλων µας.  

 

 

  Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε∆ΟΕΑΠ 

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  

Παναγιώτης Τσούτσιας Ελένη Σπανοπούλου 

 

 

 

 

                


