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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σήμερα 16-7-2012 στις 4 το απόγευμα έγινε συνάντηση του Υπουργού Υγείας  κου Λυκουρέτζου 
με εκπροσώπους της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και ποιο 
συγκεκριμένα με την ΠΕΕΒΙ, την ΠΟΣΙΠΥ, την Ένωση Ακτινολόγων, τον ΠΑΣΙΔΚ, την 
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Κλινικών, την Ένωση Φυσικοθεραπευτών και την Ένωση κέντρων 
Φυσικής Αποκατάστασης . 

Το κύριο θέμα αφορούσε «τα οικονομικά». 

Του ετέθησαν από όλες τις πλευρές μετ’ επιτάσεως τα θέματα:  
Της εξόφλησης των παλαιών οφειλών. 
Της άμεσης εξόφλησης των πρόσφατων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. 
Της δίκαιης κατανομής των κονδυλίων σε όλους τους φορείς υγείας, ώστε να μη παρατηρούνται 
φαινόμενα άλλοι που πιέζουν να εξοφλούνται έγκαιρα (όπως οι φαρμακοποιοί) και οι υπόλοιποι 
να παραμένουν απλήρωτοι για μήνες ή χρόνια. 
Της άνισης φορολογικής μεταχείρισης για μη εισπραχθέντα έσοδα. 
Του προβλήματος του factoring, όπου ελεώ ΟΠΑΔ πολλοί συνάδελφοι εξακολουθούν να 
πληρώνουν τόκους για αμαρτίες άλλων . 
Της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει τα εργαστήρια και οι κλινικές. 
Από εμάς τέθηκε και το θέμα του πλαφόν για το οποίο αντέδρασαν  τα διαγνωστικά κέντρα. 
Επίσης του θέσαμε και το θέμα της συνεργασίας μας, με παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας, 
ζητώντας του, να δημιουργήσει μια συμβουλευτική ομάδα από εκπροσώπους γιατρών (κλινικών 
και εργαστηριακών, νοσοκομειακών και αυτοαπασχολουμένων) καθώς και να ορίσει έναν 
εκπρόσωπό μας (μέλος τους ΠΙΣ ή εργαστηριακών ενώσεων) στην μία εκ των θέσεων 
αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ. 
Τέλος, ύστερα από επιθυμία του,  του εγχειρήσαμε ένα υπόμνημα με τις θέσεις και προτάσεις της 
Ένωσής μας. 
 
Στις απαντήσεις που πήραμε κυριάρχησε η περιγραφή της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης 
της χώρας. 
Για μεν τις παλαιές οφειλές, από τις πληροφορίες που έχει, αυτές θα πληρωθούν όταν οι 
δανειστές μας δώσουν τα 6 δις που εκκρεμούν από τον Μάρτιο,  πιθανόν μέχρι το τέλος του 
Αυγούστου 
Για τα υπόλοιπα «κατανοεί πλήρως το δίκαιο των αιτημάτων μας» και ιδιαίτερα για την 
αναλογική και δίκαιη κατανομή των κονδυλίων σε όλους τους παρόχους και θα κάνει ότι είναι 
δυνατόν για να τα ικανοποιήσει. 
Υποσχέθηκε να βρει τα χρήματα να μας πληρώσει μέχρι και το Μάιο . Πρόσθεσε μάλιστα ότι 
ζήτησε από τον υπουργό οικονομικών σταθερή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σε όλη την χρονική 
διάρκεια του 2012  
  Δήλωσε επίσης ότι και  εμείς από την πλευρά μας πρέπει να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που 
περνά  η χώρα και να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. 
 
 
Ζητήσαμε εκ νέου συνάντηση με τον υπουργό, αλλά και με τον υφυπουργό κο Σαλμά, 
μεμονωμένα , σαν ΠΕΕΒΙ προκειμένου να τους εκθέσουμε αναλυτικά τα προβλήματα,  τις θέσεις 
και τις προτάσεις του κλάδου μας.   
 
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε 

     Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γ. Γραμματέας                  
        
                                                    
  Σπύρος  Κραμποβίτης                                                              Γιάννης  Κλεινάκης 


