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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι 
Οι εξελίξεις δυστυχώς δεν ήταν όπως τις περιμέναμε 
Την Παρασκευή 5-10-12 το βράδυ,  ο κος  Στουρνάρας καλεί τους ιδιοκτήτες των τεσσάρων «εισηγμένων 
στο χρηματιστήριο ομίλους» του ΣΕΚ  (Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών ), (Υγεία, Ιατρικό Αθηνών κλπ). 
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους,  ο Υπουργός Οικονομικών,  παρόντος και του κου Σαλμά,  τους 
πρότεινε τα εξής: 
1) Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα καταβληθεί ο μήνας Μάιος, σε όλους τους παρόχους 
ιατρικής περίθαλψης. 
2) Θα κάνει νομοθετική ρύθμιση για έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ με ένα ποσό που θα επιτρέπει την 
αποπληρωμή ενός μηνός επιπλέον, ίσως και περισσότερο ( ίσως 150 εκατ. €) .  Η πληρωμή αυτή θα γίνει 
πριν το τέλος του χρόνου. 
3) Εντός του Οκτωβρίου θα επιτρέψει τον συμψηφισμό των οφειλομένων από τον ΕΟΠΥΥ με τις δικές μας 
οφειλές προς το Κράτος. 
4) Με την ανάληψη του 1,5 δις. € από τον νέο δάνειο θα αποπληρωθούν άμεσα το 2010 και 2011. 
(σ.σ. οι οφειλές  προς τους παρόχους υγείας ανέρχονται στα 3 δις €). 
 
*Κατόπιν των ανωτέρω  ο ΣΕΚ  (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο όμιλος της Euromedica) αποφάσισε 
ομόφωνα την αναστολή της επίσχεσης.  
*Αμέσως υπήρξε συμφωνία και με την  Ένωση  των άλλων μικρότερων κλινικών (ΠΕΙΚ)  
*Το ίδιο βράδυ, ο όμιλος της Βιοϊατρικής ( ο οποίος ήταν βασικός πυλώνας της συντονιστικής  και ένθερμος 
υποστηρικτής  της επίσχεσης ),  αυτόνομα κηρύσσει  αναστολή της επίσχεσης. 
* Την επόμενη ημέρα Σαββάτο 6-10-12, το μεσημέρι,   ύστερα από την γνωστοποίηση των γεγονότων, 
αποδεσμεύει τα μέλη του  από την επίσχεση και ο ΠΑΣΙΔΙΚ. 
* Τα απόγευμα της ίδιας  ημέρας  συνέρχεται η συντονιστική επιτροπή, ημιτελής, (ΠΑΣΙΔΙΚ, ΠΟΣΙΠΥ, ΕΝΙ-
ΕΟΠΥΥ),  και αποφασίζει την αναστολή της αποχής για μία εβδομάδα και επανεξέταση της 
κατάστασης. 
Μ’ αυτή την απόφαση  συμφώνησε  (τηλεφωνικά) και ο όμιλος της Βιοϊατρικής. 
Την ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής θα την διαβάσετε στις ιστοσελίδες του ΠΑΣΙΔΙΚ και της 
ΠΟΣΙΠΥ. 
Το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο 7-10-12 Κυριακή  και θα σας ενημερώσει. 
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