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Από τον τ. πρόεδρο της ΠΕΕΒΙ, Αργύρη Πλακιώτη  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.  

Απευθύνομαι κυρίως σ΄ εσάς που, για διάφορους λόγους , δεν παραβρεθήκατε στην 

πρόσφατη εκλογο - απολογιστική  και ενημερωτική μας Γενική Συνέλευση της 

20/05/2012,    στον ΙΣΑ.  

Η συνδικαλιστική μου διαδρομή, μετά από 14 συνεχή χρόνια , έφτασε στο τέλος της , με 

δική μου επιλογή και για προσωπικούς λόγους. 

Μία διαδρομή γεμάτη πίκρες κι απογοητεύσεις , ξενύχτια κι αγωνίες, ταπεινώσεις και 

προσβολές, έξοδα και δαπάνη χρόνου, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, καταλήψεις υπουργείων και 

οργανισμών , πορείες διαμαρτυρίας, μηνύσεις και αγωγές από τους ισχυρούς του χώρου, 

«έκτακτοι» έλεγχοι από το ΣΔΟΕ , σοβαρές απειλές , αλλά και απόπειρα  τροχαίου 

«ατυχήματος».  

Όσοι με ρωτούσαν γιατί τότε συνεχίζω με τις τόσες δυσκολίες, απαντούσα « από μεράκι και 

πείσμα, από ευθύνη για την εμπιστοσύνη των συναδέλφων» 

Μαζί με τους άξιους συναδέλφους μας στα εκλεγμένα  ΔΣ , δώσαμε αγώνες και μάχες , 

προκειμένου να πετύχουμε τα εξής: 

Α) Συγκροτήσαμε με τον ΠΑΣΙΔΙΚ, και τις επί μέρους Επαγ. Εργαστηριακές Ενώσεις, την 

ΠΟΣΙΠΥ, το μοναδικό δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στον χώρο της ελεύθερης 

άσκησης της επαγελ.  Ιατρικής, με 2500 μέλη, με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις ,  με 

φωνή δυνατή και συγκροτημένη προς τα κέντρα αποφάσεων, που άνοιγαν πλέον τις πόρτες 

τους , τουλάχιστον να μας ακούσουν . 

Β) Καταγγείλαμε με στοιχεία  στους επίσημους ελεγκτικούς μηχανισμούς τις αυθαιρεσίες 

και τις παρατυπίες των μεγάλων συμφερόντων στο χώρο της Α΄θμιας Υγείας, αλλά 

δυστυχώς ,μείναμε είτε χωρίς πορίσματα (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), είτε με πόρισματα τύπου 

νουθεσίας και συμβουλών (!) (ΣΕΥΥΠ) 



  

Γ) Έχουμε άμεση και ενεργή συνεργασία  με τους μεγάλους Ιατρ. Συλλόγους, ΙΣΑ & ΙΣΠ , 

με ενεργό υποστήριξη στις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις μας (ΕΟΠΥΥ – ΤΣΑΥ – 

ΥΠΟΙΚΟ )  

Δ) Αντισταθήκαμε με επιτυχία σε δύο επιθέσεις «βιασμού» της ειδικότητάς μας, από τους 

Βιολόγους – Βιοεπιστήμονες, που διεκδικούσαν επαγγελματική ισοτιμία (!) με τα δικά μας 

εργαστήρια . 

Ε) Πετύχαμε ιστορική απόφαση δικαίωσης από το ΣτΕ  στο αίτημά μας για την 

αναπροσαρμογή εργαστ. τιμών και πράξεων , κι επειδή δεν εφαρμόστηκε η απόφαση αυτή 

του ανωτ. δικαστηρίου της χώρας  από την διοίκηση , επιβλήθηκε το τεράστιο πρόστιμο των 

10,000 ευρώ στον ΥΥΠΚΑ με αποδέκτη την ΠΕΕΒΙ, εκτός από τις λοιπές πειθαρχικές 

κυρώσεις που ακολουθούν. 

ΣΤ) Δώσαμε την δυνατότητα σε όσους είχαν άμεση ανάγκη μετρητών , να προεξοφλούν τις 

απαιτήσεις τους από τον ΟΠΑΔ , το ΤΕΒΕ και το ΙΚΑ, να ενταχθούν στο Factoring της Τρ. 

Πειραιώς. Ο χρόνος και οι εξελίξεις θα δείξουν τα συγκριτικά δεδομένα από τους λοιπούς 

συναδέλφους που περιμένουν το «κούρεμα», όταν και όποτε γίνει………. 

Ζ) Οι παρεμβάσεις μας στην αχαλίνωτη ιατρική διαφήμιση από τις τράπεζες σε ασφαλ. 

προϊόντα υγείας , είχαν άμεσα αποτελέσματα , αφού με δικαστικές αποφάσεις 

απαγορεύτηκαν, δυστυχώς , όμως , για να συνεχιστούν από συναδέλφους και μέλη μας , που 

έχουν εταιρείες και υποκαταστήματα. Γι αυτούς, η πειθαρχική διαδικασία από τους ιατρ. 

συλλόγους με την πρόσφατη νομική διαδικασία του Ν.4025,  είναι πλέον θέμα χρόνου. 

Η) Κάναμε μεγάλα βήματα στην καταπολέμηση της κατευθυνόμενης ιατρικής και της 

μίζας, με πρόσφατο παράδειγμα την ακτιβίστικη παρέμβασή μας στα  υποκ/ματα ΙΚΑ , που 

από την αρχή του έτους που «μπουσούλισε» ο ΕΟΠΥΥ, κατεύθυναν τους ασφαλισμένους σε 

συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα.  

Ι) Αυξήσαμε τα εγγεγραμένα μέλη και μειώσαμε τα έξοδα της ΠΕΕΒΙ , διακόψαμε την 

έκδοση του δαπανηρού περιοδικού και αντικαταστήσαμε την ενημέρωσή σας με τον άμεσο , 

δωρεάν και επίκαιρο τρόπο της ιστοσελίδας μας., και τέλος  

Κ) Ενημερώσαμε και προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε τα προεδρεία  ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, 

ΟΤΟΕ  και σχεδόν όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς των ασφαλισμένων, αλλά 

δυστυχώς, προσκρούσαμε σε αδιαφορία με πολιτικές προεκτάσεις. 

    Επίσης προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη και τους ασφαλισμένους με 

συνεντεύξεις και δελτία τύπου σε όλα τα ΜΜΕ, αλλά δυστυχώς με πενιχρά αποτελέσματα, 

αφού δεν είναι πλέον μυστικό ότι το θέμα μας, είτε  «δεν πούλαγε», είτε είχαν άνωθεν 

εντολές να το θάψουν. 

  

  



  

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι. 

  

Εύχομαι στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσής μας καλή δύναμη και επιτυχία στο 

δύσκολο έργο που τους περιμένει και , χωρίς να είναι σχήμα λόγου, δηλώνω ότι είμαι στη 

διάθεσή τους να βοηθήσω και να προσφέρω σε ότι μου ζητηθεί για τα συμφέροντα του 

πολύπαθου κι αδικημένου κλάδου μας. 

  

Θερμή παράκληση προς όλους και  ικεσία: Σταθείτε δίπλα στο ΔΣ της Ένωσής μας και 

ενισχύστε τους με την δυναμική σας παρουσία. Δεν μπορούν και δεν φτάνουν 11 

συνάδελφοι να τα προλάβουν όλα  κι αυτό που πραγματικά λείπει είναι η μαζική συμμετοχή 

μας  στις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις μας. 

  

Είναι η τελευταία και μοναδική μας ελπίδα να επιβιώσουμε επαγγελματικά . 

  

Με πολλά ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. 

  

Αργύρης Πλακιώτης  

 


