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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι 
Οι παλαιές από διετίας οφειλές από την μια  και  η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ ως μονοψώνιο και ως ο 
μοναδικός μας εργοδότης  από την άλλη,  που διακρίνεται για την αυταρχικότητα και την ασυνέπειά του στις 
υποχρεώσεις του, οδήγησαν ΟΛΟΥΣ εμάς, τους παρόχους υγείας, σε οικονομική ασφυξία και στα όρια της 
κατάρρευσης μας.  
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, για πρώτη φορά,  παρ’ όλες τις θεσμικές διαφορές μεταξύ μας,  μεγάλες και 
μικρές κλινικές, μικρά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και όμιλοι, πρωτοστατούντων μάλιστα του ΠΑΣΙΔΙΚ 
και της ΠΕΙΦΠΥ (Βιοϊατρική, Euromedica κλπ), να συνασπισθούμε σε ένα κοινό μέτωπο, δημιουργώντας 
μάλιστα και «συντονιστικό όργανο» για τον συντονισμό των ενεργειών μας,  για να μπορέσουμε από κοινού 
να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση που αυτή την στιγμή μας καίει όλους εξ’ ίσου. 
 Ύστερα από την συνάντηση με τους κκ Σαλμά και Βουδούρη πριν 10 ημέρες και μετά από τις δύο 
αποτυχημένες απόπειρες συνάντησης  με τον κο Βουδούρη προχθές και χθες , τις οποίες μάλιστα ο ίδιος 
ζήτησε,  αλλά στην μεν πρώτη έφυγε επειδή τον κάλεσε ο υπουργός, στην δε δεύτερη απεχώρησε δική του 
πρωτοβουλία και ευθύνη, για διαδικαστικούς λόγους,  και αφού με τον ποιο επίσημο τρόπο μας 
ανακοίνωσαν ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα και ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του 
υποχρεώσεις απέναντί μας, αποφασίσαμε, όπως αναλυτικά θα διαβάσετε στο παρακάτω Δελτίο Τύπου, 
ΟΛΟΙ οι πάροχοι υγείας, να προβούμε σε ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  από 
τις  8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ημέρα Δευτέρα. 
Την δε Τρίτη 2-10-12 θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου όλων των φορέων στο Hilton. 
Συνάδελφοι 
Χρήματα για εμάς ΔΕΝ διαθέτουν πλέον.  
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κου Βουδούρη  (που προφανώς δεν είναι δική του απόφαση), το Υπουργείο 
για το υπόλοιπο του 2012 θα διαθέσει στον ΕΟΠΥΥ το ποσόν του 1 δις €  εκ των οποίων τα 900 εκατ. € θα 
πάνε υποχρεωτικά στο φάρμακο και τα υπόλοιπα  100 εκατ. € θα τα… μοιράσουν  σε μικρές και μεγάλες 
κλινικές, μικρά και μεγάλα εργαστήρια, ομίλους,  γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, κέντρα αιμοκάθαρσης και 
λοιπούς συγγενείς.  Αστεία πράγματα… 
Συνάδελφοι. Όσοι από δω και μπρος παίρνετε παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ να είστε βέβαιοι ότι ΜΕ ΔΙΚΗ 
ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, συσσωρεύετε στο εργαστήριό σας ΜΟΝΟ ΧΡΕΗ,  ότι μαζεύετε άχρηστα χαρτάκια, ψεύτικο 
κατοχικό χρήμα. 

Τέλος πρέπει  να γνωρίζετε  ότι για να είστε καλυμμένοι και νομικά κατοχυρωμένοι στην 
επίσχεση έναντι του ΕΟΠΥΥ πρέπει (σύμφωνα με τον Νόμο αλλά και την απόφαση του 
ΕΟΠΥΥ 37097 / 30-8-12) να είστε μέλη του συνδικαλιστικού σας οργάνου, στην προκειμένη 
περίπτωση της ΠΕΕΒΙ. 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι μη μέλη να σπεύσουν να εγγραφούν, 
τα δε μέλη να εξοφλήσουν τις παλαιές οφειλές των ώστε να είναι ενεργά μέλη. 
 

 

Για το ΔΣ        
 

 Ο  Πρόεδρος                                                                                 
        
 Σπύρος  Κραμποβίτης        
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Αθήνα, 27/09/2012 

Δελτίο Τύπου 

¨ ΘΕΜΑ : Τίτλοι τέλους για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όλοι οι ιδιωτικοί φορείς αποφάσισαν επίσχεση 
της παροχής των υπηρεσιών τους προς τον Οργανισμό από 8/10/2012 ¨ 

  

   Όλοι  οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας περίθαλψης (κλινικοί ιατροί, 
εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, ιδιωτικές 
κλινικές), μετά την κυνική ομολογία του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά  ότι ο ΕΟΠΥΥ 
χρεοκόπησε, αποφασίσαμε την από κοινού επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον 
ΕΟΠΥΥ από 8/10/2012 έως και 12/10/2012. Η κινητοποίηση θα λάβει την μορφή των 
επαναλαμβανόμενων πενθήμερων επισχέσεων εργασίας. Ανάλογα με τα παραγόμενα 
αποτελέσματα, θα προκύπτουν και οι ανάλογες συλλογικές αποφάσεις. 

   Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 100% της αξίας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολόγιου. Στη συνέχεια δικαιούνται να απαιτήσουν 
την σχετική δαπάνη από το ταμείο τους, βάσει της υπ’ αριθμόν οικ.37097 εγκυκλίου που εκδόθηκε 
στις 30/08/2012 από τον ΕΟΠΥΥ. Επιπροσθέτως ενημερώνουμε την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι, θα 
προβούμε στη σύνταξη αναφορών για κάθε είδους ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα που 
τυχόν τελέστηκε και τελείται σε βάρος μας, καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση 
κάθε νομίμου και συμβατικού δικαιώματός μας. 

   Επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι η απόφαση αυτή ελήφθη κάτω από το βάρος 
των δυσβάστακτων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς όλους ανεξαιρέτως τους παρόχους καθώς, ενώ 
έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές που αφορούν την φαρμακευτική δαπάνη και τις ιατρικές 
επισκέψεις μέχρι τον Ιούνιο του 2012,  όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας είναι 
απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2012 και παράλληλα 
μας οφείλονται δεδουλευμένες απαιτήσεις τουλάχιστον 36 μηνών, συγχρόνως δε εκκρεμεί 
η απόδοση του παρακρατηθέντος 10% των αμοιβών μας από τον Ιανουάριο του 2012. Το 
κράτος οδηγεί τις επιχειρήσεις μας σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ. 

   Ως φαίνεται όμως ο αναπληρωτής υπουργός υγείας όλα αυτά είτε τα αγνοεί, είτε 
προσποιείται ότι τα αγνοεί.  Σε πρόσφατη συνέντευξή του ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής των Φαρμακοποιών και αγνόησε επιδεικτικά όλους τους υπόλοιπους παρόχους 
του Οργανισμού. 

   Παράλληλα επιδόθηκε, μέσα από προσωπικούς μονολόγους στα ΜΜΕ, στο να 
παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη για δήθεν υπέρμετρη συνταγογράφηση διαγνωστικών 



εξετάσεων και υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης αν και τα νούμερα τον διαψεύδουν. 
Επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μεταλλάξει επικοινωνιακά την κατάσταση, με την υποκριτική 
επισκίαση του κακοσχεδιασμένου προϋπολογισμού και της ανικανότητας της διαχείρισης των 
οικονομικών του οργανισμού. 

  

   Καλούμε τον κ. Μ. Σαλμά να απαντήσει στα εξής : 

  

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ότι από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του 

Οργανισμού προκύπτει ότι υπάρχει μείωση της ζήτησης από 40% - 50% στο σύνολο των 

εργαστηριακών εξετάσεων ;  

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει για τον Οργανισμό που εποπτεύει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός 

για την πρωτοβάθμια περίθαλψη ήταν 350 εκ. αντί για 1 δις σύμφωνα με δεδομένα της 

Eurostat, καθώς και τις υποδείξεις επιστημόνων επί των Οικονομικών της Υγείας ; 

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός έγινε 270 εκ. μετά την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού λόγω του πακέτου των 11,5 δις, ενώ συγχρόνως ενσωματώνονται 

στον Οργανισμό τόσο ο Οίκος του Ναύτου όσο και μέρος των ταμείων του  ΤΑΥΤΕΚΩ ; 

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ότι εν μια νυκτί και εν αγνοία όλων των παρόχων «κουρεύτηκε» 

ξανά ο κωδικός της πρωτοβάθμιας στα 187 εκ., των ιατρικών επισκέψεων από 152 εκ. σε 

82 εκ., των ιδιωτικών κλινικών από 585 εκ. σε 495 εκ. καθώς και όλοι οι κωδικοί πλην του 

φαρμάκου, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που αυξήθηκε από τα 2,25 δις στα 2,88 δις ; 

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ο Αν. Υπουργός Υγείας ότι η δαπάνη του Οργανισμού για το 

φάρμακο έφτασε στο εξωφρενικό ποσοστό του 62% έναντι στόχου 33%,  όταν την ίδια 

στιγμή η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για κλινικούς ιατρούς είναι στο 1,8%, για παρακλινικές 

εξετάσεις ( εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις) και φυσιοθεραπείες είναι στο 

4,2% και για τις ιδιωτικές κλινικές στο 11,02% ; 

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ο κύριος Σαλμάς ότι οι ίδιες υπηρεσίες στα υποκαταστήματα του 

ΕΟΠΥΥ και στα Δημόσια νοσοκομεία, του στοιχίζουν 5-10 φορές περισσότερο ; 

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ο Αν.Υπουργός Υγείας το ύψος των χρημάτων που εξοικονόμησε 

ο ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ από αναλώσιμα και αντιδραστήρια, εξαιτίας της μαζικής στροφής των 

ασφαλισμένων προς τον Ιδιωτικό Τομέα ; 

    Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει ότι η ετήσια δαπάνη που δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος για 

πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι μόνο 20 ευρώ και αντίστοιχα μόλις 8,6 ευρώ για ιατρικές 

επισκέψεις και αυτά προ φόρων ; 

  

   Η ώρα μηδέν έφτασε, δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες, όλοι οι ιδιωτικοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας πήραμε αποφάσεις με μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η τελική εξόντωση και ο 
αφανισμός του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας από τις αυθαιρεσίες της διοίκησης του 
ΕΟΠΥΥ και της ηγεσίας του ΥΥΚΑ. 

  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 



1. Ανακοίνωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής όλων των απαιτήσεων μας 

για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν κατά το 2012, συμπεριλαμβανομένου και του 10% 

που έχει παρακρατηθεί, με την δικαιολογία της τελικής εκκαθάρισης.  

2. Σαφή δέσμευση με νομικές ρήτρες για αποπληρωμή των οφειλομένων εντός 45 ημερών 

βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ. 

3. Έκδοση νομοθετικής ρύθμισης με πλήρη αποσαφήνιση της αποπληρωμής των απαιτήσεων 

μας έως και το 2011, χωρίς κανένα απολύτως “κούρεμα” ή εναλλακτικά συμψηφισμός τους 

με υποχρεώσεις μας προς τα ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο. 

4. Θεσμοθέτηση της απευθείας καταβολής των εισφορών του κλάδου υγείας των 

ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ και χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 1% του ΑΕΠ από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. 

5. Καμία έκπτωση επί του κρατικού τιμολογίου σε όλες τις κατηγορίες των παροχών ( που στις 

περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις έχει να αναπροσαρμοστεί από το 1991 ), καθώς και 

στα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια. 

6. Περιορισμός της ανεξέλεγκτης φαρμακευτικής δαπάνης και καθολική εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το αργότερο μέχρι 31/12/2012. Κανένα φάρμακο χωρίς 

ηλεκτρονική συνταγή. 

7. Προσδιορισμός και λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού για την παρακολούθηση της εξέλιξης 

των δαπανών του Οργανισμού ανά κωδικό δαπάνης. 

8. Ξεχωριστοί κωδικοί δαπανών ανά κατηγορία παρόχου και ΑΜΕΣΗ επαναδιαπραγμάτευση 

του καταμερισμού των δαπανών, καθώς το 4,2% για παρακλινικές εξετάσεις ( 

εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις ) , το 11% για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και 

το 1,8% για ιατρικές επισκέψεις, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και έξω από κάθε διεθνή 

πρακτική. 

9. Θεσμοθέτηση εκπροσώπησης όλων των παρόχων του Οργανισμού στην παρακολούθηση 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. 

10. Επαναπροσδιορισμός της ποσόστωσης της κατανομής των δαπανών στον προϋπολογισμό 

του 2013. 

  

   Κατόπιν όλων των παραπάνω, ζητάμε την συμπαράσταση και αρωγή όλων των 
ασφαλισμένων στις κινητοποιήσεις μας, καθώς στόχος δεν είναι η ταλαιπωρία τους αλλά η 
ευαισθητοποίηση των αρμοδίων του Υπουργείου Υγείας με πρώτη και κύρια απαίτηση την 
οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού και των παρόχων υπηρεσιών υγείας. 

   Γνωρίζουμε καλά ότι θα έχουμε δίπλα μας την ελληνική κοινωνία, αυτές τις δύσκολες 
στιγμές, όπως αντίστοιχα, επί σειρά ετών, σταθήκαμε και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε και εμείς 
δίπλα της στις δύσκολες εποχές που περνά η Πατρίδα μας. Όλοι μαζί, ασφαλισμένοι και πάροχοι 
υπηρεσιών υγείας οφείλουμε να αξιώσουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που να σέβονται τον 
πολίτη και να εξασφαλίζουν στοιχειωδώς την δυνατότητα οικονομικής επιβίωσης στους 
λειτουργούς και τις επιχειρήσεις της υγείας. 

  

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 


