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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ 
 

 Χθές, Πέμπτη πρωί 22-3-12 έγινε συγκέντρωση των εργαστηριακών γιατρών, με την έμπρακτη 
υποστήριξη των  ΠΙΣ ΙΣΑ και ΙΣΠ  και την παρουσία των προέδρων τους κκ Βλασταράκου, 
Πατούλη και Ανεμοδουρά,  έξω από το Υπουργείο Υγείας με κύριο αίτημα την αποπληρωμή  των 
οφειλομένων, παλαιών και νέων  από τον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ 

 Ύστερα από μιάμιση ώρα παραμονής μας στο δρόμο, και με εμφανή την παρουσία των ΜΑΤ, ο 
Υφυπουργός Υγείας κος Τιμοσίδης, δέχθηκε όλους τους συγκεντρωμένους εντός του Υπουργείου, 
όπου αφού μίλησαν οι πρόεδροι της ΠΟΣΙΠΥ, ΙΣΑ και ΙΣΠ,  του ετέθησαν από τους 
παρευρισκομένους ερωτήματα για τα προβλήματά μας. 

 Η «μόνη δέσμευση» που μπόρεσε να δώσει,  σύμφωνα με την δήλωσή του  ο κος Υφυπουργός 
ήταν ότι «100 εκ. € έχουν ήδη εκταμιευτεί για να αποδοθούν άμεσα στους εργαστηριακούς 
γιατρούς μέχρι τις 31-3-12».  

 Εδώ να σημειώσουμε ότι: η ΚΥΑ που  προβλέπει την απόδοση των οφειλών  το κούρεμα και την 
υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από μελλοντικές απαιτήσεις και τόκους υπερημερίας  ΔΕΝ έχει 
ακόμη βγει και ότι τα 100 εκατ. επαρκούν μόνο για την  εξόφληση 2-3 μηνών… μετά άραγε  τι 
γίνεται; 

 Για τα υπόλοιπα προβλήματα όπως αυτή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ, το σύστημα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, τα πλαφόν, τον έλεγχο και την βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ κλπ ΔΕΝ απάντησε, 
αλλά δεσμεύτηκε για άμεση συνάντηση εντός της ερχόμενης εβδομάδας (και έκλεισε μάλιστα από 
εκείνη την στιγμή το ραντεβού), με την ΠΟΣΙΠΥ και τους ΙΣΑ & ΙΣΠ,  για να συζητηθούν 
εκτενέστερα τα παραπάνω. 

 Τέλος να σημειώσουμε την έντονη και μαχητική παρουσία της επαρχίας 

Είχαμε μαζική προσέλευση  συναδέλφων από Πάτρα, Πύργο, Τρίπολη ,Κόρινθο και Θεσ/κη που 
έκλεισαν τα εργαστήριά τους για να έλθουν., ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή και των άλλων 
εργαστηριακών συναδέλφων Ακτινοδιαγνωστών και Πυρηνικών γιατρών. 

 Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει έντονα  τους αδιάφορους  συναδέλφους της Αττικής, τους 
πολλούς,  που απαξίωσαν να παρευρεθούν, περιμένοντας, ως συνήθως,   να τους λύσουν οι 
άλλοι τα προβλήματα τους και το μόνο που ξέρουνε, είναι να ρωτάνε: «πότε θα 
πληρωθούμε;»  και «τι κάνουν οι σύλλογοι;». 

 Από τον καναπέ μας δεν λύνονται τα προβλήματα μας , που μας έχουν οδηγήσει στην απόγνωση 
και τον αφανισμό.  

 
 

 

 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γραμματέας                  

        
                                                    

      Αργύρης Πλακιώτης                                                     Σπύρος. Κραμποβιτης 


