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Ένα βήμα πριν την ανακοίνωση των νέων χαμηλότερων τιμών προς τους 

ιδιώτες παρόχους υγείας βρίσκεται το υπουργείο Υγείας, ώστε να μειωθούν 
οι οικονομικές απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ και έτσι να περιοριστεί το 

έλλειμμα του οργανισμού, τουλάχιστον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 

έτους. Ο αναπλ. υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς επεξεργάζεται ήδη το 
Νέο Κανονισμό Παροχών του οργανισμού, ενώ έχει διαμηνύσει στους 

παρόχους πως όποιος δεν δέχεται τα νέα δεδομένα στην πληρωμή από τον 
ΕΟΠΥΥ, μπορεί να διακόψει τη σύμβαση με τον οργανισμό. Σε συνδυασμό 

με τα μέτρα που θα υπογραφούν μέσα στο μήνα για το έλεγχο της 
φαρμακευτική δαπάνης, το υπουργείο εκτιμά ότι θα μειώσει τις ετήσιες 

δαπάνες του οργανισμού κατά 1 δισ. ευρώ.  
 

Νέος γύρος ταλαιπωρίας ξεκινά εντωμεταξύ για τους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι μπορεί μεν μετά τη λήξη των κινητοποιήσεων των 

φαρμακοποιών της Αττικής να παίρνουν ξανά τα φάρμακά τους με 
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πίστωση, δεν θα συμβαίνει όμως το ίδιο από την επόμενη εβδομάδα για τις 

νοσηλείες και εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα.  

 
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ ενημερώνονται ήδη από τους 

συμβεβλημένους παρόχους ότι από την προσεχή Δευτέρα θα πληρώνουν 
από την τσέπη τους τις επισκέψεις σε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, τα νοσήλια σε 

ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας και τις εξετάσεις 
τους σε διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.  

 
Οι ασφαλισμένοι θα καλούνται να καταβάλλουν το 100% της αξίας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολόγιου και στη συνέχεια 
δικαιούνται να απαιτήσουν την σχετική δαπάνη από το ταμείο τους. Οι 

κινητοποιήσεις λαμβάνουν τη μορφή των επαναλαμβανόμενων 
πενθήμερων επισχέσεων εργασίας, ενώ ανάλογα με τα παραγόμενα 

αποτελέσματα, θα αποφασιστεί και ο χρονική διάρκεια της επίσχεσης 
εργασίας.  

 

Ενόψει της διακοπής πίστωσης, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών έχει 
προγραμματίσει για το μεσημέρι συνέντευξη τύπου για την «ασφυξία» που 

προκαλεί στον ιδιωτικό τομέα υγείας προκαλεί η στάση πληρωμών του 
ΕΟΠΥΥ και τις συνέπειες που έχει στους ασφαλισμένους η αδυναμία του 

οργανισμού να καταβάλλει στους συμβεβλημένους παρόχους το αντίτιμο 
για τις κλινικές πράξεις και τις εξετάσεις που πραγματοποιούν οι 

ασφαλισμένοι. Απευθυνόμενος μάλιστα στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, 
επαναλαμβάνει πως οι κλινικές θα προβούν στη σύνταξη αναφορών για 

κάθε είδους ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα του οργανισμού σε βάρος 
τους, και θα διεκδικήσουν με αγωγές τις οφειλές που έχει ο οργανισμός σε 

αυτούς.  
 

Όπως υποστηρίζουν οι πάροχοι, ενώ ο ΕΟΠΥΥ έχει διευθετήσει τις 
πληρωμές αφορούν την φαρμακευτική δαπάνη και τις ιατρικές επισκέψεις 

μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ ετοιμάζονται και οι πληρωμές του Ιουλίου, οι 

υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας είναι απλήρωτοι από τον Μάιο. Σε 
αντίθεση επίσης με το φαρμακευτικό κλάδο, δεν έχει καταρτιστεί για τους 

λοιπούς παρόχους χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, ανάλογα με τις 
οικονομικές δυνατότητες του ΕΟΠΥΥ.  

 
Ζητούν ακόμη σαφή δέσμευση με νομικές ρήτρες για αποπληρωμή των 

οφειλομένων εντός 45 ημερών βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ΕΟΠΥΥ και την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης για την αποπληρωμή των 

οφειλών έως και το 2011, χωρίς κούρεμα ή εναλλακτικά το συμψηφισμό 
των οφειλομένων με τις υποχρεώσεις των παρόχων προς τα ταμεία και το 

Ελληνικό Δημόσιο.  
 

Βίκυ Κουρλιμπίνη 



 

[3] 
 

Τίτλος : 
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΓΩΝ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_899.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_camp

aign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Ε.Ι.Μ.-Β.Λ.) 

 
Λάρισα, 2/10/2012 

 

ΠΡΟΣ 
Ιατρούς Βιοπαθολόγους-Μικροβιολόγους, Ακτινολόγους, 

Παθολογοανατόμους, Κυτταρολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Ιδιωτικά 
Διαγνωστικά Κέντρα  

Νομού Λάρισας 
 

               Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

              Ο ΕΟΠΥΥ έχει οδηγηθεί σε πτώχευση και αδυναμία πληρωμής 
των υποχρεωσεών του προς τους παρόχους υγείας, πλήν φαρμακοποιών.  

 
              Τα αίτια είναι γνωστά: προχειρότητα στο σχεδιασμό, αδυναμία 

ελεγκτικού μηχανισμού, μη απόδοση εισφορών από τα επιμέρους Ταμεία, 
είσοδος πολλών ασφαλισμένων  με ελάχιστες εισφορές σε σχέση με τις 

παροχές και κυρίως δραματική μείωση του προϋπολογισμού. Οι 

διοικούντες τον ΕΟΠΥΥ αν και τα γνώριζαν όλα αυτά, συνέχισαν να 
εμπαίζουν ασφαλισμένους και παρόχους προσδοκώντας σε διάφορες 

αλχημείες, όπως μεταφορά οφειλομένων σε άλλη χρήση, χρησιμοποίηση 
κονδυλίων από διαφορετικούς κωδικούς κλπ. Όμως, ελέω τρόϊκας τα 

ανωτέρω έχουν τελειώσει. Άρα, τι απομένει στον ΕΟΠΥΥ: <<φέσωμα>> 
των παρόχων που δεν μπορούν να εκβιάσουν για αποληρωμή. Δηλαδή, οι 

διοικούντες την Υγεία αφού κατέστρεψαν την Δημόσια Υγεία έρχονται να 
διαλύσουν και την Ιδιωτική. 

 
               Οι Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών(Ιδιωτικές 

Κλινικές, Ενώσεις Εργαστηριακών Ιατρών, Ενώσεις Ιδιοκτητών Ιδιωτικών 
Διαγνωστικών Κέντρων) βλέποντας τι πάει να γίνει και τη σίγουρη 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_899.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_899.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_899.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_899.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[4] 
 

χρεωκοπία, στην οποία μας οδηγούν με την  ανικανότητά τους, 

αποφάσισαν για πρώτη φορά όλοι μαζί την ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ από 8 Οκτωβρίου 2012.  
 

             Η Ε.Ι.Μ.-Β.Λ. υπό την αιγίδα και συμπαράσταση του Ιατρικού 
Συλλόγου Λάρισας σας καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND HOTEL, την Πέμπτη  
4/10/2012 και ώρα 14:00 με αποκλειστικό θέμα την οργάνωση και 

εφαρμογή της επίσχεσης.  
 

              Όποιοι συνάδελφοι θεωρούν λάθος την επίσχεση και συνεχίζουν 
να εκτελούν εντολές του ΕΟΠΥΥ, ας αναλογιστούν αν πληρώθηκαν τα 

οφειλόμενα από μη συμμετοχή τους σε ανάλογες κινητοποιήσεις στο 
παρελθόν και ας συνεχίσουν να δανείζουν τον ΕOΠΥΥ με δανεικά και 

αγύριστα.  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος                                                             H Γραμματέας 

 
Ιωάννης Παπαγεωργίου                                         Bασιλική 

Μπαμπαλιάρη 
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Προς τον 
Πρόεδρο του ΤΣΑΥ 

κ. Αναστάσιο Βασιάδη 
Οδός Αχαρνών αρ.27 

     Αθήνα, 02/10/2012                
                                                                      Α.Π 32809 

Εξαιρετικά Επείγον 
ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ 

ΤΣΑΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ» 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Ο ΙΣΑ έχει εκφράσει την ριζική αντίθεση του στην προώθηση από την 
διυπουργική συνάντηση της ένταξης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων 

Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να 
μην υπάρξουν αντιδράσεις από την τρόικα. Από στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν στη διυπουργική συνάντηση των υπουργείων 
Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας προκύπτει ότι το έλλειμμα του 

Οργανισμού θα κλείσει φέτος στα 2 έως 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη του 
προς όλους τους παρόχους ανέρχονται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η τραγική οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ θα 
συμπαρασύρει το ταμείο μας με αποτέλεσμα να το εξαθλιώσει. 

Επειδή γνωρίζαμε την ως άνω κατάσταση είχαμε παρέμβει, ήδη από τον 
Μάιο του 2012, προκειμένου να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον θνησιγενή 

ΕΟΠΥΥ και με την δική σας συνεισφορά πράγματι είχαμε πετύχει την 
αναστολή ένταξης του, επικαλούμενοι την βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ. 

Επειδή πιστεύουμε ότι και για τη παρούσα χρονική περίοδο , το ταμείο μας 
συνεχίζει να είναι βιώσιμο και εύρωστο, σας καλούμε λοιπόν όπως μας 

αποστείλετε τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία 
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1)Τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (2009, 2010, 2011) 

(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεων, λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης 

) 
2)Τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και 

3)Τις αναλυτικές εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών 
Ο ΙΣΑ θα χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για την στοιχειοθέτηση της 

παρέμβασης μας ενώπιον των αρμοδίων υπουργών, προκειμένου να μην 
ενταχθεί το ταμείο μας στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά του ταμείου 
μας για την πρόσκαιρη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ήδη έχει 

καταρρεύσει και το μόνο που θα επιτευχθεί θα είναι η παράταση της 
πρόσκαιρης λειτουργίας του και η κατάρρευση και του δικού μας ταμείου. 

Σας καλούμε λοιπόν όπως άμεσα μας προσκομίσετε τα ως άνω οικονομικά 
στοιχεία. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                      ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Προειδοποίηση προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση 
του ΕΟΠΥΥ ότι θα σταματήσουν από τις 8 Οκτωβρίου να δέχονται 

ασφαλισμένους του, απηύθυναν την Τρίτη οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών 
κλινικών. 

 
Η προειδοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί, εάν δεν εξοφληθούν οι 

οφειλές του Οργανισμού προς τα μέλη του για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και 

Ιούλιο του 2012. 
 

Σε αυτή την περίπτωση, οι ασφαλισμένοι θα καταβάλλουν το 100% της 
αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολογίου και 

στη συνέχεια θα διεκδικούν τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΥΥ. 
 

Οι κινητοποιήσεις θα είναι πενθήμερης διάρκειας, δηλαδή η πρώτη θα 
διαρκέσει έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου. Η συνέχειά της θα εξαρτηθεί 

από τις εξελίξεις που ενδεχομένως προκύψουν. 
 

Αγωγές 
 

Οι εκπρόσωποι των κλινικών προχωρούν, παράλληλα, σε αγωγές για τη 
διεκδίκηση των οφειλών που έχουν τα ασφαλιστικά Ταμεία προς τις 

κλινικές για την περίοδο 2007 - 2011, τα οποία ανέρχονται στα 780 

εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τις προσαυξήσεις. 
 

Οι αγωγές θα υποβληθούν μέσα στον Οκτώβριο, προκειμένου να 
αποτραπεί ο κίνδυνος παραγραφής των χρεών. 

 
'Οι αποφάσεις ελήφθησαν υπό το βάρος των δυσβάσταχτων για τις 

επιχειρήσεις οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής 
Υγείας', τόνισαν την Τρίτη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 

Κλινικών κ. Ανδρέας Καρταπάνης, το μέλος του συμβουλίου κ. Βασίλης 
Μπαρδής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών κ. 
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Γρηγόρης Σαραφιανός, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών 

Διαγνωστικών Κέντρων κ. Γιώργος Βουγιούκας και ο πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας κ. 
Λεωνίδας Αναγνώστου. 

 
Χρέη 

 
Οι εκπρόσωποι των κλινικών υπογράμμισαν ότι οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ 

προς τους παρόχους της ιδιωτικής Υγείας έως τον περασμένο Δεκέμβριο 
αγγίζουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. 

 
Οφείλονται, δηλαδή, δεδουλευμένες απαιτήσεις τουλάχιστον 36 μηνών. 

 
Οι οφειλές του 2012 ανέρχονται στο ποσόν των 200 εκατομμυρίων ευρώ, 

καθώς οι κλινικές έχουν πληρωθεί έως και τον Απρίλιο. 
 

Κάθε μήνα, προστίθενται περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η 

απόδοση του παρακρατηθέντος 10% των αμοιβών τους από τον Ιανουάριο 
του 2012. 

 
Δ.Κ 

IATRONET 
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Θεματολογία:  
Η κρίση οδηγεί στο ΕΣΥ! Αύξηση ρεκόρ στις επισκέψεις 
στα νοσοκομεία  

Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_8400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
 

Η κρίση οδηγεί στο ΕΣΥ! Αύξηση ρεκόρ στις επισκέψεις στα νοσοκομεία 
Οι συνεχείς περικοπές γονάτισαν τους τελευταίους μήνες τα δημόσια 

νοσοκομεία τα οποία καλούνται λόγω κρίσης να εξυπηρετήσουν σε σχέση 
με πέρυσι ακόμη και κατά 30% περισσότερους ασθενείς σε ορισμένες 

περιπτώσεις.  

Γιατί επιλέγουν οι ασθενείς το ΕΣΥ; 
  

Κατά κύματα επιστρέφουν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία το 
τελευταίο διάστημα. Θέλοντας και μη, δείχνουν προτίμηση στο ΕΣΥ, 

καθώς τα χρήματα δεν επαρκούν πια για να εξυπηρετηθούν στα ιδιωτικά 
νοσοκομεία.  

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει μείωση στην κίνηση 
κατά τουλάχιστον 20%, εξαιτίας της κρίσης. 

  
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τα περιβόητα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 

(ΚΕΝ) τα οποία αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης των 
νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών, που εφαρμόσθηκαν και στον ιδιωτικό 

τομέα, δεν καλύπτουν σαφώς όλα τα έξοδα μιας νοσηλείας.    
Αποτέλεσμα είναι τη διαφορά και μάλιστα μεγάλη στις περισσότερες 

περιπτώσεις, να την πληρώνουν οι ασθενείς.  

  
Η επιβάρυνση αυτή εν μέσω κρίσης οδηγεί έτσι τους περισσότερους στα 

δημόσια νοσοκομεία τα οποία αδυνατούν όμως να καλύψουν τη νέα 
αυξημένη κίνηση στο ΕΣΥ.  

Και πώς να το κάνουν άλλωστε όταν τα περισσότερα νοσοκομεία 
παρουσιάζουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού αλλά και υλικών. Και το 

πρόβλημα φυσικά δε θα λυθεί με την πρόσληψη 777 εργαζομένων ως 
επικουρικό προσωπικό (για 8 μήνες) που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας.  

Και αν υπολογίσει κανείς και τις επισχέσεις εργασίας που έχουν ξεκινήσει 
οι περισσότεροι γιατροί στα νοσοκομεία επειδή είναι απλήρωτοι για 

εφημερίες εδώ και μήνες, αντιλαμβάνεται κανείς τι επικρατεί στο ΕΣΥ.  

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_8400.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Την Πέμπτη 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στην Αθήνα συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι 

στο υπουργείο Υγείας που διοργανώνουν ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ 
Και το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 

στις 6μμ για τη στήριξη του Δημόσιου συστήματος υγείας που 
διοργανώνουν ΠΙΣ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ. 

  
Πάντως η κατάσταση στο σύστημα αναμένεται να χειροτερέψει περαιτέρω 

αν τελικώς οι ιδιωτικές κλινικές προχωρήσουν στην προειδοποίησή τους 
ότι από  8 Οκτωβρίου δε θα δέχονται τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με 

πίστωση αλλά μόνο με μετρητά, σε περίπτωση που δεν εισπράξουν 
χρήματα από την κυβέρνηση.  

  
Δήμητρα Ευθυμιάδου 

ΙΑΤROPEDIA 
 


