
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Θα μου επιτρέψετε μία σύντομη ενημέρωση και τοποθέτηση:  

  

1. Άλλαξαν στο e-ΔΑΠΥ οι κωδικοί που αφορούν τους καρκινικούς δείκτες, που πλέον 
τιμολογούνται με 14 ευρώ όλοι (και το PSA). Αυτό προκαλεί πρόβλημα στους συναδέλφους 
που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τους πρώτους μήνες, διότι θα έχουν 
διαφορά στη τιμολόγηση.  

2. Δηλώσεις συναδέλφων εργαστηριακών Ιατρών, οι κωδικοί των οποίων ακόμη δεν έχουν 
μπει στο e-ΔΑΠΥ, βρίσκονται στοιβαγμένες καταγής στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ 
ταυτόχρονα παραλαμβάνονται με τις κούτες !!! παραπεμπτικά από τις αλυσίδες 
διαγνωστικών κέντρων. Από πληροφορίες μου, ηγετικά στελέχη του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται σε 
κατάσταση πανικού και έχουν υποβάλλει την παραίτησή τους που δεν έχουν γίνει 
αποδεκτές ακόμη, προεκλογικά.  

3. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης βρίσκονται και στελέχη διαγνωστικών κέντρων που 
περιφέρονται καθημερινά στους διαδρόμους του ΕΟΠΥΥ, παρακαλώντας για την 
επίσπευση των διαδικασιών αποπληρωμής των χρεών του ΕΟΠΥΥ για τους πρώτους 
μήνες.  

4. Την επόμενη εβδομάδα υποσχέθηκε ο κ. Σουλιώτης σε πολιτικό πρόσωπο, ότι θα 
πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ τον Ιανουάριο του 2012 και τέλος Μαΐου θα πληρωθεί ο Φεβρουάριος 
του 2012. Όταν ρωτήθηκε για τα παλιά χρέη, απάντησε ότι αφορά τον κ. Σαχινίδη, ο οποίος 
προτίθεται όταν έρθουν τα χρήματα από την Τρόικα, να επιβάλλει ένα κούρεμα της τάξεως 
του 3,5% (εκτός της παρακράτησης του 10%) όπως έχει κάνει με τους φαρμακοποιούς. Σε 
πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ διακηρύσσεται διαγωνισμός που απευθύνεται σε 
Τράπεζες που θα αναλάβουν την ταμειακή οικονομική διεκπεραίωση και το factoring. H 
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επεξεργάζεται το (διεστραμμένο κατά την άποψή μου) σενάριο, να 
απαιτηθεί πρόσθετη παρακράτηση 7% από τους εργαστηριακούς Ιατρούς που «ούτε ή 
άλλως την πληρώνουν στο factoring» προς τον ΕΟΠΥΥ, για την έγκαιρη αποπληρωμή 
εντός 45 ημερών !!!. Οι πολλαπλές παρακρατήσεις και οι «προστασίες» εξανεμίζουν 
παντελώς το ποσοστό κέρδους των εργαστηρίων μας !!  

5. Υπενθυμίζω ότι η τρόϊκα δεν έχει καταβάλει το ποσό των 6,5 δις για την αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, για μετά τις εκλογές και εάν 
προκύψει το επιθυμητό εκλογικό αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω ότι τα χρήματα που θα 
παραληφθούν μπαίνουν σε ένα ταμείο, όπου 1ος δικαιούχος είναι η Ευρώπη και τα 
τοκοχρεολύσια – δανειακές υποχρεώσεις, 2ος έρχονται οι ανάγκες των τραπεζών σε 
ρευστότητα, 3ος – οι άμεσες ανελαστικές οικονομικές ανάγκες της χώρας (μισθοί , συντάξεις, 
κλπ), 4ος λοιπές υποχρεώσεις. Αυτά τα χρήματα όταν, εάν και εφόσον περισσέψουν, μπορεί 
να μας δοθούν ??? μετά το Σεπτέμβριο.  

6. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι τον Ιανουάριο του 2012, έχουν υποβληθεί 
παραπεμπτικά αξίας 45 εκ ευρώ (40 από μεγάλους διαγνωστικούς ομίλους και 5 από μικρά 
εργαστήρια). Ο πενιχρός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τα εργαστήρια (252 εκ ευρώ, 
δηλ 21 εκ μηνιαίως) έχει ήδη εξαντληθεί μέχρι σήμερα, κατά ποσοστό 80%.  

7. Δεδομένου ότι τα αποθεματικά των ταμείων έχουν εξαϋλωθεί λόγω PSI και ότι η είσπραξη 
των εισφορών είναι ιδιαίτερα προβληματική λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, 
θεωρείται απίθανη η σωστή εκτέλεση του πενιχρού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ που έχει 
ήδη κληρονομήσει μαύρη τρύπα 2,5 δις.  



8. Υπάρχουν προβλήματα διατήρησης της αναστολής με τον ΕΟΠΥΥ σε ορισμένες περιοχές, 
όπου δυστυχώς μερικοί συνάδελφοι δεχόμενοι πιέσεις ανέστειλαν την αποχή, αλλά είναι 
μεμονωμένα περιστατικά και αφορούν μάλλον μικρές περιοχές. Η Θεσσαλονίκη επιμένει 
στην αναστολή πίστωσης, όπως και πολλές άλλες μεγάλες περιοχές της χώρας (Αργολίδα, 
Αγρίνιο, Πύργος, Αμαλιάδα, Κόρινθος, Μεσσηνία, Κοζάνη, Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, Φωκίδα, Ιωάννινα, κλπ).  

9. Σε επιστολή του ο κ. Κατσικόπουλος προς τον φυσικό του προϊστάμενο κ. Λοβέρδο, 
εκλιπαρεί για έκτακτη επιχορήγηση τεσσάρων Νοσοκομείων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Σπάρτη, 
«Αγ.Ανδρέας»), των οποίων τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών τους στην Τράπεζα 
Ελλάδος, ομολογιοποιήθηκαν παράνομα και «κουρεύτηκαν». Τα Νοσοκομεία αυτά 
κινδυνεύουν με λουκέτο, και η απάντηση του Υπουργού ήταν να διαψεύσει τον υφιστάμενό 
του και ότι έχει δώσει χρήματα και ότι δεν κινδυνεύουν τα Νοσοκομεία αυτά. Σημειωτέον ότι 
ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει πληρώσει καμία δαπάνη για τα ΚΕΝ (κλειστά ενοποιημένα νοσήλια) των 
Νοσοκομειακών ιδρυμάτων. 44 Νοσοκομεία της χώρας τελούν σε καθεστώς μόνιμων 
απεργιακών κινητοποιήσεων για την αποπληρωμή των εφημεριών των Νοσοκομειακών 
Ιατρών, που κουρεύτηκαν κατά 50% !!!   http://medispin.blogspot.com/2012/04/blog-
post_9850.html .  Δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη τύχη εμείς οι εργαστηριακοί, γιατί 
είμαστε πολύ «χαλαροί» πιστωτές του συστήματος και είμαστε στις τελευταίες 
προτεραιότητες της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της ηγεσίας του ΥΥΚΑ.   

10. Στο σημερινό προγραμματισμένο ΔΣ της ΠΟΣΙΠΥ όσον αφορά την απόφαση για την πορεία 
της αναστολής, και οι θέσεις που θα καταθέσω (βάσει των αποφάσεων της τελευταίας  Γ.Σ. 
του ΣΙΔΕΙΑ )  είναι :  

Α. υπέρ της συνέχισης της αναστολής πίστωσης με τον ΕΟΠΥΥ.  

Β. καταθέτω αίτημα για παροχή νομικής βοήθειας από την ΠΟΣΙΠΥ για τη διεξαγωγή του 
δικαστικού αγώνα για τα δεδουλευμένα, με αντίστοιχη ενημέρωση της τρόϊκας.  

Γ. καταθέτω αίτημα για ενημέρωση και κάλυψη του δικαστικού αγώνα μας από τον ΠΙΣ.  

 Εξακολουθώ ακράδαντα να πιστεύω ότι η ενδεχόμενη παραμονή μας σε περιβάλλον ΕΟΠΥΥ 
είναι απόλυτα καταστροφική, ενώ η αποχή μας δίνει σημαντικές πιθανότητες επιβίωσης. Αυτή 
η άποψή μου ισχύει αποκλειστικά για τα δεδομένα της περιφέρειας.  

Η εικόνα που έχουμε από όλα τα εργαστήρια των περιοχών που συνομιλώ είναι ναι μεν έχει πέσει 
σημαντικά η δουλειά μας, αλλά το ταμείο είναι σχεδόν ίδιο με πολύ λιγότερα έξοδα. Υπάρχει η 
γκρίνια των ασθενών αλλά είναι σχετικά ελεγχόμενη η κατάσταση.  

Τα διαγνωστικά κέντρα της Πάτρας και 4 μικρά μικροβιολογικά εργαστήρια εξακολουθούν και 
δέχονται ΕΟΠΥΥ, έχουν πολύ μεγάλη κίνηση αλλά οι συνθήκες είναι τύπου ΙΚΑ (150 αιμοληψίες 
ημερησίως και ατέλειωτες ουρές). Στα γραφεία του ΙΚΑ δίνονται επίσημες οδηγίες στους 
ασφαλισμένους να απευθύνονται σε αυτά τα κέντρα.  Τα υπόλοιπα εργαστήρια έχουν χάσει 
σημαντικό μέρος της δουλειάς, αλλά οι ασθενείς που ψάχνουν εξυπηρέτηση και αξιοπιστία, 
πληρώνουν τις εξετάσεις τους.  

  

Μετά τιμής  

Αννα Μαστοράκου 
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