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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΣΙΔΙΚ
Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του ΠΑΣΙΔΙΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών
Διαγνωστικών Κέντρων) στην ιστοσελίδα του της 5-1-12 όπου διαπιστώσαμε την ολυμπιακών
προδιαγραφών κυβίστηση.
Αναλυτικότερα:
Όντως το πρωί της Πέμπτης 5-1-12 στο γραφείο της ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας &Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, κας Δρέττα, έγιναν έντονες διαβουλεύσεις για εκπτώσεις, μη εκπτώσεις, πλαφόν
(το οποίο μάλιστα αποτελούσε και κυβερνητική πολιτική απόφαση) , μη πλαφόν, ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα κλπ, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις, σημειώθηκαν αστερίσκοι, αλλά τελικά με
εκατέρωθεν υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, καταλήξαμε σε αυτά που περιγράφονται και στην
ανακοίνωση την δική μας και σ’ αυτήν του ΠΑΣΙΔΙΚ, περί ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος σε
ορισμένες εξετάσεις, με περαιτέρω 10% έκπτωση, την εφαρμογή του νόμου για τον ποιοτικό
έλεγχο εξετάσεων κλπ
Αυτές οι βασικές αρχές, σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓ κας Δρέττα, θα καταγράφονταν σε ένα
σχέδιο σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο θα προσυπέγραφαν οι Ενώσεις που συμφωνούσαν.
Από ‘κει και πέρα τα μέλη των συμφωνούντων Ενώσεων θα είχαν, εφ’ όσον το επιθυμούσαν, το
δικαίωμα να υπογράψουν την ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ αντιθέτως τα μέλη των
Ενώσεων οι οποίες δεν θα συμφωνούσαν, θα έχαναν την δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων,
ακόμη και αν το ήθελαν.
Έτσι με αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, κανονίσαμε να μεταβούμε αυθημερόν στις 1μμ στα γραφεία
του ΕΟΠΥΥ για να επεξεργαστούμε με τον αντιπρόεδρο κο Σουλιώτη τα τεχνικά μέρη της
εφαρμογής .
Η συμφωνία κατέληξε αργά το απόγευμα στα εξής:
Σαν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο θα διανέμεται εξ ίσου σε όλα τα εργαστήρια με
το τηλεφωνικό κέντρο 184 (ή κάποιο αντίστοιχο ) , ορίστηκε ο κάτωθι μηνιαίος αριθμός
εξετάσεων: 60 αξονικές – 30 μαγνητικές – 30 τρίπλεξ καρδιάς – 30 τρίπλεξ αγγείων – 35
οστικές μάζες – 35 σπινθηρογραφήματα καρδιάς, αμειβόμενες με το κρατικό τιμολόγιο.
Τις πέραν του αριθμού αυτού εξετάσεις, το εργαστήριο θα τις εκτελούσε με έκπτωση 10%.
Όλες οι βιοπαθολογικές εξετάσεις καθώς και οι υπόλοιπες ακτινολογικές και πυρηνικές, θα
έμεναν εκτός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και εκτός των εκπτώσεων.
Διαβάσαμε το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης, το αναλύσαμε άρθρο – άρθρο, κάναμε τις όποιες
παρεμβάσεις και παρατηρήσεις μας, από τις οποίες άλλες έγιναν αποδεκτές και άλλες όχι και
τελικά σηκωθήκαμε από το τραπέζι έχοντας την βεβαιότητα , όπως έδειχναν τα φαινόμενα, ότι
όλοι είχαμε συμφωνήσει.
Αυτό που έμενε για το τελικό σχέδιο της σύμβασης ήταν να καθαρογραφεί, τις αμέσως επόμενες
μέρες, και να μονογραφηθεί από τις επιμέρους Ενώσεις κατά τα συμφωνηθέντα , ώστε κατόπιν να
κληθούν τα μέλη των, να υπογράψουν την ατομική τους σύμβαση.
Και ξαφνικά ο ΠΑΣΙΔΙΚ κάνει την αριστοτεχνική πιρουέτα δημοσιεύοντας το απίστευτο: «δεν
κατέστει δυνατόν να κλείσουμε την υπόθεση σύναψης σύμβασης μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μονάδων
Π.Φ.Υ..», γράφει στην ανακοίνωσή του.
Διερωτάται ο κάθε νοήμων: αφού ο ΠΑΣΙΔΙΚ διαφωνούσε εξ αρχής με τα βασικά σημεία της
σύμβασης, όπως παραπάνω περιγράφτηκαν, γιατί ήλθε το μεσημέρι της 5-1-12 στα γραφεία του
ΕΟΠΥΥ και διαπραγματεύτηκε άρθρο - άρθρο επί της τελικής διαμόρφωσης της σύμβασης αφού
δεν τους εξέφραζε;

Ο ΠΑΣΙΔΙΚ έχει κάθε δικαίωμα να διαφωνεί, να βρίσκει ότι «φαλκιδεύεται η ελεύθερη βούληση του
ασφαλισμένου», ακόμη και να μην προσυπογράψει την σύμβαση, με ό, τι αυτό συνεπάγεται και
να αναλάβει τις ευθύνες έναντι των μελών του.
Όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραπλανά τον κόσμο ανακοινώνοντας ότι «δεν έκλεισε η
υπόθεση» και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα της υπογραφής».
Η διαδικασία των διαβουλεύσεων και συζητήσεων έκλεισε οριστικά την περασμένη Πέμπτη 5-1-12
και ώρα 18.00. Αυλαία.
Οι «κατ’ ιδίαν συναντήσεις και συνομιλίες» του παρελθόντος έχουν τελειώσει, υπάρχουν ηθικοί
φραγμοί και κανόνες, ώστε να μην ανατραπούν τα συμφωνηθέντα και να μην αλλάξουν οι
ισορροπίες, αφού η ΓΓ κα Δρέττα ήταν σαφής και η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ ακόμη σαφέστερη .
Επειδή όμως δεν έπαψε να ισχύει το σοφό λατινικό «scripta manent», μέχρι της τελικής
υπογραφής του πλαισίου των αρχών της συμφωνίας με τον ΕΟΠΥΥ, όπως παραπάνω
περιγράφτηκε, καλούμε τους συναδέλφους σε εγρήγορση και επαγρύπνηση .
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