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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Θέμα : Η  συνάντηση μας  της Δευτέρας  05/3/2012 με τον κ. Σουλιώτη στον ΕΟΠΥΥ 

  

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. 

Νομίζουμε ότι και ο εμπαιγμός , έχει τα όριά του ! 

Καλεστήκαμε από την περασμένη εβδομάδα από τον κ. Σουλιώτη να του «δώσουμε» χρήματα (0.1%) , για 

να ελέγξει τους υπερσυνταγογραφούντες. 

Όμως μόνο γι αυτό δεν μιλήσαμε, διότι προέκυψε άλλο θέμα πολύ ποιο σοβαρό και άμεσο. Αυτό της 

έναρξης πληρωμής των δαπανών του ΕΟΠΥΥ του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 

 Δηλαδή: 

Ενώ κατά την τελευταία μας συνάντηση με τον κο Σουλιώτη μας, μόλις στις 1-3-12 μας είχε λεχθεί  ότι θα 

υποβάλλουμε σε προκαθορισμένες φόρμες excel , τις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις των 

παραπεμπτικών μέχρι τις 15 Μαρτίου,  ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές κατά το τέλος του μήνα, 

εχθές το σκηνικό αλλάζει άρδην. 

Ότι  δηλαδή  με την διαδικασία αυτή, οι κατά τόπους  ΥΠΑΔ  ( ο ΕΟΠΥΥ δεν διαθέτει δικό του προσωπικό 

γι’ αυτό), για να κάνουν τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και να πληρωθεί το 90% των δαπανών 

χρειάζονται… πάνω από 2 μήνες,  γι’ αυτό πρέπει να γίνει χρήση  της ηλεκτρονικής εφαρμογής του …  ΙΚΑ. 

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους 

Την Παρασκευή 9-3-12 ανεβάζει ο ΕΟΠΥΥ στην ιστοσελίδα του,  την ηλεκτρονική αίτηση που πρέπει όλοι 

να κάνουμε για να πάρουμε τον κλειδάριθμο (κωδικό), ώστε να γίνουμε χρήστες του πληροφορικού 

συστήματος του ΙΚΑ (που τώρα ανήκει στον ΕΟΠΥΥ). 

Από Δευτέρα, 12-3-12  πηγαίνουμε…  στις κατά τόπους ΥΠΑΔ, απ’ όπου θα παραλάβουμε τους 

κλειδαρίθμους μας. 

 Με τον  κλειδάριθμο αυτό θα μπορούμε να εκτελούμε ηλεκτρονικά τις παραγγελλόμενες εντολές. 

ΟΜΩΣ για να πληρωθούμε «σύντομα»,  θα πρέπει να ψηφιοποιήσουμε,  (δηλαδή να περάσουμε 

ηλεκτρονικά)  όλα τα παραπεμπτικά, ( στοιχεία ασθενών και ιατρών, και όλες τις εξετάσεις μια – μια) του 

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου,  στο σύστημα του ΙΚΑ (Το οποίο όσοι το χρησιμοποιούν το θεωρούν 

εξαιρετικά δύσχρηστο). 

Δηλαδή  με ένα μέτριο υπολογισμό, κάποιος που έχει μαζέψει  500 παραπεμπτικά με 10 εξετάσεις το 

καθένα θα πρέπει μέσα σε λίγες μέρες  να καταγράψει 500 στοιχεία και 5000 εξετάσεις… 

 

Έτσι μέχρι στιγμής: 

 Α) Μπήκαμε στον Μάρτη κι ακόμη  δήθεν πειραματίζονται για το πώς και που θα υποβάλλουμε τις 

δαπάνες μας ! 

Και καλά… ο ΕΟΠΥΥ υποτίθεται ξεκίνησε από 1-1-12,  από το μηδέν,  χωρίς τα βαρίδια και τις αγκυλώσεις 

των επιμέρους Ταμείων.   

Δυό μήνες τώρα, δεν είχαν προγραμματίσει με ποιες διαδικασίες θα υποβάλλουμε τα παραπεμπτικά και 

πως θα πληρωθούμε; 

Δυό μήνες τώρα, δεν είχαν καταλάβει ότι  το e-diagnosis δεν είναι επαρκές για τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ και 

είναι καλύτερο το σύστημα του ΙΚΑ; 

Μη ξεχνάμε όμως , ότι από την περασμένη εβδομάδα ο ΠΑΣΙΔΙΚ, είχε αναρτήσει πρόσκληση στα μέλη του 

για την παραλαβή οδηγιών υποβολής καταστάσεων δαπανών. 



Ελπίζουμε  ότι δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, δηλ. αυτοί έχοντας τους κλειδαρίθμους του ΙΚΑ και 

ήδη γνώστες χρήσης του συστήματος,   πάλι πρώτοι θα πληρωθούν!!!! Έλεος ! πιά!!!! 

 

    Β) Δεν έχουνε αναρτήσει σε εμφανές σημείο των  sites (ΟΠΑΔ – ΕΟΠΥΥ – ΟΑΕΕ & ΙΚΑ) τα 

επικαιροποιημένα ονόματα των συμβεβλημένων ΙΔΕ , έτσι ώστε να δυσκολευόμαστε κι εμείς  οι 

ενδιαφερόμενοι να βρούμε τα ονόματά μας! (Είχε και σε αυτό δεσμευτεί από την περασμένη εβδομάδα, 

αλλά…. ξεχάστηκε!) 

    Γ) Καμία  δέσμευση για τα παλαιά οφειλόμενα , αλλά μόνο ευχές και υποσχέσεις για διαμεσολάβηση 

στον Σαχινίδη!!!  

    Δ) Καμία απάντηση από την ελάφρυνσή μας τουλάχιστον από εφορίες και ασφαλιστικές. εισφορές! 

    Ε) Καμία σίγουρη θέση για να συνεχιστεί το factoring . 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Σας δηλώνουμε  απλά και κατηγορηματικά: Δεν είναι δυνατόν  πλέον να συμμετέχουμε σε μια 

συνεχιζόμενη εξαπάτηση με ένα τσουβάλι κούφιων υποσχέσεων και ελιγμών, μόνο και μόνο για να 

κερδίσουν χρόνο και να αποφύγουν την κοινωνική κατακραυγή! 

 Αισθανόμαστε ότι υποτιμάται  η νοημοσύνη μας και  ταπεινώνεται η προσωπικότητά  μας , με το να 

συρόμαστε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά κι εξακολουθούν να παραπλανούν ένα ολόκληρο 

ιατρικό κλάδο, τον εργαστηριακό,  που κινδυνεύει να αφανιστεί από οικονομική ασφυξία. 

 Νομίζουμε ότι πλέον κι ο εμπαιγμός έχει τα όριά του. 

  Γι’ αυτό σας καλούμε  σε συγκέντρωση την ΔΕΥΤΕΡΑ 12-03-12  στις 15,00 μμ 

στα γραφεία του ΙΣΑ , για να συζητήσουμε τα προβλήματα, και να 

οργανώσουμε  τις περαιτέρω κινήσεις μας, για να δούμε πως και πότε 

επιτέλους θα πληρωθούμε . 

 

 Για το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ 

     Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γραμματέας                  
        
                                                     

      Αργύρης Πλακιώτης                                                     Σπύρος. Κραμποβιτης 

 


