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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  Αποτελέσματα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στον ΕΟΠΥΥ 

Σήμερα 9-4-12 στις 11.00 πμ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κυρίως των 
εργαστηριακών, αλλά και κλινικών  γιατρών  έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, για την μη πληρωμή 
των από διετίας οφειλομένων, υπό την κάλυψη των ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΠ, ΠΟΣΙΠΥ και ΠΕΕΒΙ.  

Ύστερα από μιάμιση ώρα παραμονής έξω από τον ΕΟΠΥΥ και διαπραγματεύσεων εντός, γίναμε 
όλοι οι παρευρισκόμενοι δεκτοί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου, όπου στην συζήτηση που 
ακολούθησε δόθηκαν  πληροφορίες και εξηγήσεις από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥκκ Βουδούρη, 
Νικόλη, Σουλιώτη, καθώς και από τον Γ.Γ. του ΥΥΚΑ κο Δημόπουλο. 

Έγιναν εισηγήσεις από τους προέδρους των ΠΙΣ,ΙΣΑ και ΙΣΠ και με τις καταιγιστικές ερωτήσεις, 
παρεμβάσεις, σχόλια και τοποθετήσεις τόσο του προεδρείου όσο και πολλών εκ των 
παρισταμένων συναδέλφων, η συζήτηση εξελίχθηκε επί δυόμιση ώρες, ομαλά μεν, σε πολύ θερμό 
κλίμα δε. 
 
Τα κυριότερα σημεία αυτής της συνάντησης συνοψίζονται στα εξής: 
 
1] Στην αρχή της συζήτησης, ο κος Βουδούρης παραδέχθηκε, καταθέτοντας και έγγραφο, ότι ήδη 
έχουν πληρωθεί 250000 € σε ορισμένα διαγνωστικά κέντρα. Στην θύελλα των διαμαρτυριών που 
ξεσήκωσε αυτή η δήλωση και στην επιτακτική απαίτηση να κατονομασθούν ποιοι πληρώθηκαν, 
όταν όλοι μας ούτε καν γνωρίζουμε πως και που να καταθέσουμε, αναγκάστηκε να υποσχεθεί την 
άμεση,  μέχρι το τέλος της συνάντησης,  παροχή αυτής της πληροφορίας. Όμως φευ άνθρακες ο 
θησαυρός, αφού προς στο τέλος, όταν όλοι είχαμε κουραστεί, μας έφερε κάτι καταστάσεις που 
απλά είχε τα ονόματα των εργαστηρίων που ήδη είχαν ξεκινήσει να καταθέτουν ηλεκτρονικά στο  
e-dapy μετά τις 30-3-12 ! … 
 
2] Επτά εκατομμύρια €  διέθεσε ο ΕΟΠΥΥ προς το ΙΚΑ χωρίς να γνωρίζει πως αυτά θα 
διανεμηθούν και από αυτά πληρώθηκαν οι οφειλές του ΙΚΑ προς ορισμένα διαγνωστικά κέντρα 
που είχαν σύμβαση μέχρι τις 31-12-11. 
 
3]  Για τα παλιά χρέη μέχρι τις 31-10-11 τα οποία δεν είναι ευθύνη του ΕΟΠΥΥ αλλά του Κράτους 
το οποίο από το συνολικό χρέος  των 2,5 δις. προς τους παρόχους υγείας, έχει δεσμεύσει στον 
προϋπολογισμό, με Νόμο, το 1,4 δις,  δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά να εισηγηθεί προς τον 
Υπουργό Οικονομικών την άμεση πληρωμή μας. 
Όπως φαίνεται λοιπόν, από τα 2,5 δις θα διαθέσουν τα 1,4 δις και αυτά κουρεμένα άγνωστο πόσο, 
για να πληρωθούν προμηθευτές υλικών, κλινικές, φαρμακοποιοί, γιατροί, εργαστήρια κλπ, ενώ  η 
τύχη της υπόλοιπης οφειλής εκ 1,1 δις παραμένει άγνωστη… 
Εάν λοιπόν κατανεμηθεί… εξ ίσου σε όλους το ποσόν του 1,4 δις , μαζί με το κούρεμα,  η οφειλή 
που θα εξοφληθεί προς εμάς τα εργαστήρια θα είναι  περίπου το 40% της συνολικής οφειλής. 
Εάν δεν κατανεμηθεί εξ ίσου και κάποιοι κλάδοι ευνοηθούν περισσότερο, το ποσόν τότε που θα 
δοθεί, θα είναι κάτω του 40%, ενώ τα υπόλοιπα είναι άγνωστο  αν θα τα πάρουμε κάποτε και 
πότε… ή μάλλον ποτέ. 
 
4]  Για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ  για τους Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, δεσμεύτηκε  
(αποδεχόμενος πρόταση του κου Σουλιώτη), να καταθέσουμε τις καταστάσεις (τύπου ΟΠΑΔ) 



χειρόγραφα, εντός του επόμενου 10ημέρου, στις κατά τόπους ΥΠΑΔ,  προκειμένου να 
εξοφληθούν μέχρι τις… 30 Απριλίου!!!   μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο το 90%.  
Όμως θα έχουμε την υποχρέωση να τα καταθέσουμε και ηλεκτρονικά μέσω του e-dapy στο 
επόμενο τρίμηνο, ώστε να γίνει και ο έλεγχος. 
Παρέμεινε προς διευκρίνιση  αν μαζί με τις καταστάσεις καταθέσουμε και τα παραπεμπτικά. Αν 
κάτι τέτοιο ισχύσει,  πρέπει να προνοήσουμε να τα έχουμε ήδη φωτοτυπήσει πριν τα καταθέσουμε 
ώστε να τα περάσουμε αργότερα και ηλεκτρονικά. 
 
5]  Την άμεση πληρωμή των οφειλών  των Ταμείων ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, της περιόδου 
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2011, που είναι ήδη κατατεθειμένες και είναι υποχρέωση του 
ΕΟΠΥΥ,  (πρόταση Κλεινάκη), την βρήκε λογική και εφαρμόσιμη και υποσχέθηκε να την 
προωθήσει. 
 
6]  Στις πολλές και επίμονες ερωτήσεις συναδέλφων,  τι ποσόν έχει στην διάθεσή του, αν 
πράγματι το έχει  και πόσα από αυτό μπορεί να διαθέσει για την πληρωμή μας και ποιους ακριβώς 
μήνες,  απέφευγε να δεσμευτεί,  αποκαλύπτοντας στο τέλος ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει 60 εκατομμύρια, 
χωρίς να πείσει ιδιαίτερα. Aυτό θα ξεκαθαρίσει με ενέργειες των ΙΣΑ και ΙΣΠ. 
Αν πάντως υποθέσουμε ότι όντως υπάρχουν τα 60 εκατομμύρια,  αυτά φτάνουν ίσα - ίσα   για τον 
Ιανουάριο. 
 
7] Στηλιτεύεται η προσωπική επίθεση του κ. Βουδούρη που εξαπέλυσε αναίτια κατά του Προέδρου 
της ΠΕΕΒΙ , προκαλώντας την  έντονη αντίδραση των παρισταμένων συναδέλφων , αλλά και των 
Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων . 
 
Συμπερασματικά από την όλη συζήτηση αντιληφθήκαμε: 
Ότι ΔΕΝ υπάρχουν χρήματα 
Ότι θα δώσουν λίγα ψίχουλα και μετά ουδέν 
Ότι δεν υπάρχει  προοπτική ομαλής συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και ομαλής ροής πληρωμών και 
όπως φαίνεται θα συνεχιστεί η παλαιά τακτική των ΜΗ πληρωμών του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ κλπ  
 
Γι’ αυτό  μαζί με τους ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΠ και ΠΟΣΙΠΥ σας καλούμε  να εξακολουθήσετε να μη 
δέχεστε προς εκτέλεση κανένα παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ, μέχρι της πλήρους εξόφλησης 
των από διετίας οφειλών. 
 
Ο κύριος λόγος δεν είναι τόσο να πιέσουμε τον ΕΟΠΥΥ  (διότι ουκ αν λάβεις παρά του μη 
έχοντος), όσο να προστατεύσουμε τα εργαστήρια μας από την υπερχρέωση και το λουκέτο. 
 
Να σημειώσουμε επίσης ότι οι ΙΣΑ και ΙΣΠ καλούν τους κλινικούς γιατρούς, (με την απειλή της 
πειθαρχικής δίωξης)  να παύσουν και αυτοί την συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ και να μη 
συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις ηλεκτρονικά, παρά μόνο στα ατομικά τους συνταγολόγια. 
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που από σήμερα και μέχρι νεωτέρας έχουν στην διάθεσή τους 
τυχόν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά κλινικών συναδέλφων από τα ιδιωτικά τους ιατρεία  με 
ημερομηνία έκδοσης από 10/4/2012 και μετέπειτα, να μας ενημερώσουν , προκειμένου να 
βοηθήσουμε στο εποπτικό και ελεγκτικό έργο τους ιατρικούς μας συλλόγους.  

  

   Για το ΔΣ 
 

 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γραμματέας                  

 
 

Αργύρης Πλακιώτης                                                             Σπύρος. Κραμποβιτης 
 
 



 
 


