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ΚΥΡΙΟΙ  

 

Σας γνωστοποιούμε ότι ως Σύνδεσμος  Εργαστηριακών  Ιατρών  νομού Δράμας 

καταγγέλλουμε  την καθυστέρηση αποπληρωμής των απαιτήσεων μας  από όλα σχεδόν 

τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε  λαμβάνειν  14 μήνες δεδουλευμένα παρακλινικών 

εξετάσεων  από τον ΟΠΑΔ , 9 μήνες από τον ΟΑΕΕ και  24 μήνες από το ΕΤΑΑ ενώ 

από τον Νοέμβριο του 2011 που  ενεργοποιήθηκε ο ΕΟΠΥΥ  κανένα ασφαλιστικό 

ταμείο δεν μας έχει καταβάλει τα δεδουλευμένα μας.  

Από 01/01/2012 παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους  ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 

αυξάνοντας υπέρμετρα τις δαπάνες μας ,  ενώ  εδώ και τρεις μήνες δεν έχει βρεθεί η 

φόρμουλα υποβολής των δαπανών μας. Δια στόματος του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ είχε 

ανακοινωθεί ότι εντός των 45 ημερών  από την υποβολή των δαπανών κάθε μήνα θα 

πληρωνόμασταν. Η υποτιθέμενη ημερομηνία υποβολής της πρώτης μας δαπάνης είχε 

οριστεί στις 15/02/2012 ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί ο τρόπος κατάθεσης  

αυτών.  

Πως μπορούμε να σας εμπιστευτούμε όταν τα λόγια με τις πράξεις σας είναι 

ανακόλουθα; 

 Εξηγήστε μας, σας παρακαλούμε, πως είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει οποιαδήποτε 

επιχείρηση χωρίς έσοδα αλλά έχοντας την υποχρέωση να ικανοποιεί προμηθευτές, 

κράτος, προσωπικό, εισφορές σε  ασφαλιστικά ταμεία ( ΙΚΑ, ΤΣΑΥ ) και λοιπά 

λειτουργικά έξοδα; Αναρωτηθήκατε  ποτέ πως θα αποπληρωθούν όλα αυτά τα μέτρα  

εισπρακτικού χαρακτήρα  όπως έκτακτες εισφορές  και  χαράτσια. Η απουσία 

ενημέρωσης από τους αρμοδίους φορείς για τον χρόνο και τον τρόπο αποπληρωμής των 

δεδουλευμένων μας δυσχεραίνει την λειτουργία των εργαστηρίων μας και μας φέρνει 

αντιμέτωπους καθημερινά  με  τεράστια λειτουργικά  προβλήματα και με  αδυναμία 

οικονομικού προγραμματισμού. 



Σε μια περιοχή όπως ο νομός Δράμας  που μαστίζεται από  ανεργία και ύφεση η 

εξόφληση των  οφειλών των Ταμείων στα μέλη μας , που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν 

τα 2.000.000€, θα ήταν μια πραγματική ανάσα για όλους μας.  

Έχοντας υπ’όψιν ότι: 

1. Οι συμβάσεις με τους εργαστηριακούς δεν έχουν υπογραφεί, παρά μόνο έχει 

ζητηθεί μία αίτηση / δήλωση συνεργασίας ενώ  ζητείται ηλεκτρονική καταγραφή 

και υποβολή χωρίς να υπάρχει η ηλεκτρονική τεχνολογική υποδομή και το 

πρόγραμμα διαχείρισης 3 μήνες μετά την έναρξη του ΕΟΠΥΥ. 

2. Ο κλειδάριθμος του συστήματος δεν έχει δοθεί σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους,  ενώ η ηλεκτρονική καταγραφή είναι ιδιαίτερα επίπονη και 

πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί γραμματειακή υποστήριξη. 

3 Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, μετά από 3μηνες  η καταγραφή των 

συνεργαζόμενων εργαστηρίων, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού.     Και τέλος  

4 Υπάρχει  έλλειψη ελεγκτικού  μηχανισμού και το σύστημα  είναι ανοικτό σε  

πιθανή υπερκατανάλωση εξετάσεων από  διαγνωστικά κέντρα του εδρεύουν στα 

μεγάλα αστικά κέντρα, πράγμα απαράδεκτο διότι έτσι ο προϋπολογισμός του 

ΕΟΠΥΥ θα τελειώσει πριν τον Ιούνιο. 

  Όλα όσα προαναφέραμε επιβεβαιώνουν την δυσλειτουργία του ΕΟΠΥΥ ως ενιαίου 

ταμείου γι’ αυτό και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι :  

 

1.) Απαιτούμε να παραλάβουν όλα τα μέλη μας υπογγεγραμμέμη σύμβαση από 

εσάς  με αναδρομική ισχύ από 01/01/2012 το αργότερο έως 15/04/2012.  

 

2.) Απαιτούμε την αποπληρωμή  των δεδουλευμένων μας  που αφορούν το έτος  

2010-2011 και που ήταν σε ισχύ οι συμβάσεις μας με τα υπό συνένωση Ταμεία ( 

ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΙ )  έως τις 06/04/2012. Επειδή γίνεται πολύς λόγος 

περί έκπτωσης επί των υποχρεώσεων των Ταμείων,  σας πληροφορούμε ότι 

απαιτούμε το ωφελούμενο ποσό στο ΑΚΕΡΑΙΟ. Η έκπτωση που συζητείται ας 

ισοσκελιστεί από τους τόκους που θα έπρεπε τα χρέη αυτά να έχουν μέχρι την 

ημέρα αποπληρωμής τους. Εξάλλου οι δικές μας οφειλές προς τρίτους ( 

προμηθευτές – τράπεζες – εφορίες ) δεν επιδέχονται ούτε εκπτώσεις, ούτε 

μειώσεις, ούτε  αναβολές εξόφλησης. Σημειώτεον ότι  η κοστολόγηση των 

εξετάσεων μας  γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ  Νο 62/30-04-1991 ( πχ   γενική 

αίματος 2,88 €, γενική ούρων: 1,76 €,  ακτινογραφία άκρας χειρός : 1,64 €, ) 

      Όπως αντιλαμβάνεστε οι τιμές έχουν παραμείνει για εικοσαετία οι ίδιες ενώ το η 

επιστημονική μας συνείδηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η υποχρεωτική 

συντήρησης των μηχανημάτων  και η νομοθεσία, μας υποχρεώνουν να 

αυξάνουμε συνεχώς τα λειτουργικά μας  έξοδα και το  επενδυτικό μας κεφαλαίο.  

 



 

3.) Εως τις 05/04/12 να αναρτήσετε όλα τα ονόματα των εργαστηριακών ιατρών του  

Νομού Δράμας για να μην αδικηθεί κανένα  από τα μέλη μας. 

 

4.) Εως τις 02/04/12 να αναρτήσετε στο site του ΕΟΠΥΥ την διαδικασία υποβολής 

των δαπανών μας  έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα έως τις 15/04/2012 να 

εξοφλήσετε  σε όλα τα μέλη μας τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.   

 

     Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματα μας στο ακέραιο θα      

αναγκαστούμε να προβούμε σε προσωρινή αναστολή   από την 16
η
  Απριλίου  2012  

της εκτέλεσης παραπεμπτικών ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ.. 

 

   

Τελειώνοντας θα θέλαμε να θέσουμε ένα τελευταίο ερώτημα: ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 

XΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ  ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΟΥΝ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ;   Χρησιμοποιήθηκαν μόνo για την 

αποπληρωμή των οφειλών του προς τους φαρμακοποιούς; 

 

Σημειώνουμε ότι  είμαστε ο μόνος ιατρικός κλάδος που στήριξε  τον ΕΟΠΥΥ  

από την έναρξή του. Αναμένουμε την οικονομική τακτοποίηση των οφειλών σας, 

καθώς η  υπομονή μας και οι οικονομικές δυνατότητες έχουν  εξαντληθεί. 

Οδηγούμαστε σε  στάση πληρωμών (σε  προσωπικό, προμηθευτές, ασφαλιστικά 

ταμεία και τράπεζες). Τα χρονικά όρια μέχρι τις επικείμενες εκλογές στενεύουν 

και εμείς απαιτούμε άμεση λύση των αιτημάτων μας.       

 

 

 

 

    Με εκτίμηση   

      

Τα μέλη του συνδέσμου μας     

   

AKTINOΛΟΓΟΙ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ :                 

 

ΠΑΤΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΚΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  

ΣΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ :                                                                                            

 

ΒΑΒΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ 



 

 

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ –ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ 

ΚΡΟΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΜΠΟΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  

ΜΗΤΣΙΤΣΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΙΑ 

ΧΑΤΖΕΛΗ-ΒΕΛΕΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 

      

 

 


