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ΨΑΧΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ Ουρές γιατρών για το εξωτερικό  

Μέσο :  
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Δημοσίευμα: 
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Τετρακόσιοι νέοι ιατροί και νοσηλευτές κατέκλυσαν χθες την αίθουσα κεντρικού 
ξενοδοχείου της Αθήνας ώστε να ενημερωθούν από εκπροσώπους έξι ευρωπαϊκών χωρών 
για τις εργασιακές προοπτικές που τους ανοίγονται στο εξωτερικό. 
Δεκάδες νέοι γιατροί και νοσηλευτές κατέκλυσαν κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας 
 
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης Eures σε συνεργασία με 
εκπροσώπους νοσοκομείων από τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, την 
Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό οι τελευταίοι να εντοπίσουν Ελληνες ιατρούς 
και νοσηλευτές που επιθυμούν να εργαστούν στις χώρες τους. 
 
«Οι εκπρόσωποι των νοσοκομείων έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι με τα προσόντα των 
υποψηφίων», αναφέρει στο «Εθνος» η κ. Κατερίνα Φλάκα, συντονίστρια της υπηρεσίας 
Eures στην Ελλάδα, «ενώ μεγάλη εντύπωση τους προκάλεσε το γεγονός ότι πολλοί ιατροί 
και νοσηλευτές ήταν ήδη ενημερωμένοι για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε 
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας των χωρών τους», συμπληρώνει η ίδια. 
 
Ανάμεσα στο κοινό βρίσκονταν και πολλοί άνεργοι -κυρίως νοσηλεύτριες-, οι οποίοι 
αναζητούν εκτός Ελλάδας μια σανίδα σωτηρίας. «Δούλευα τρία χρόνια για μια ιδιωτική 
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κλινική και παραιτήθηκα το περασμένο καλοκαίρι καθώς ήμουνα απλήρωτη από τον 
Απρίλιο», λέει η νοσηλεύτρια Ξάνθη Χρήστου, η οποία ευελπιστεί να βρει το συντομότερο 
δουλειά στη Γερμανία. 
Ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την «κατατοπιστική ενημέρωση» που έλαβε από τους 
Γερμανούς εργοδότες, στέκεται ιδιαίτερα στις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο 
χωρών: «Οι δουλειές για νοσηλευτές που προσφέρονται στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή δεν 
ξεπερνούν τα 500 ευρώ, όταν οι αντίστοιχες στη Γερμανία αγγίζουν τα 2.000 ευρώ». 
 
Από τη μεριά του, ο Γιώργος Καραγκούνης, ειδικευόμενος ιατρός στην Παθολογική-
Ανατομική, παρότι είναι ευχαριστημένος με την πορεία της ειδικότητάς του, δηλώνει 
πρόθυμος να ξενιτευτεί αν του δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία: 
 
«Αν μου αναγνωρίσουν τα δύο χρόνια της ειδικότητάς μου δεν θα το σκεφτόμουν και 
πολύ. Ετσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, σε ωθούν να φύγεις», λέει 
χαρακτηριστικά. 
 
Στη Θεσσαλονίκη 
Την ευκαιρία να συναντηθούν με τους ξένους εκπροσώπους νοσοκομείων θα έχουν και οι 
ιατροί και οι νοσηλευτές της Βόρειας Ελλάδας, αφού η εκδήλωση θα επαναληφθεί την 
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στο Capsis Hotel στη Θεσσαλονίκη. 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ETHNOS.GR 
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Τίτλος : 
ΙΣΑ: Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας για τη 
διευθέτηση της λειτουργίας του συστήματος Ε-ΔΑΠΥ και 
της παράτασης της σχετικής προθεσμίας καταχώρισης  
 

Μέσο :  
 

Δημοσίευμα: 
Α.Π. 34184 
Προς τον 

κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο 
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

Κηφισίας 39 Μαρούσι 
 

«ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε-ΔΑΠΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ» 
 

Έχουμε λάβει πληθώρα τηλεφωνημάτων μελών μας, οι οποίοι 
διαμαρτύρονται έντονα διότι δεν δύνανται να επανυποβάλλουν τις 

σχετικές καταχωρήσεις υποβολών τους. Το σύστημα, το οποίο όπως 
φαίνεται δημιουργήθηκε πρόχειρα και εξαιτίας αυτού του λόγου 

κατέρρευσε, με αποτέλεσμα οι ιατροί μας να μην δύνανται να 

καταχωρίσουν τα υπόλοιπα ποσά, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να 
καταχωρήσουν εκ νέου όσα ποσά δεν έχουν υποβάλει. Για την ομαλή 

λοιπόν λειτουργία του συστήματος πρέπει : 
1)Να υπάρχει πρόβλεψη πολλών καταχωρήσεων και όχι μόνο μιας. 

2)Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των τελικών καταχωρήσεων. 
3)Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των ποσών που έχουν αποθηκευτεί. 

 
Επίσης κρίνεται αναγκαία η παράταση της προθεσμίας υποβολής, η οποία 

εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος είναι πλέον ανεδαφική. 
 

Θέλουμε εκ νέου να σας επισημάνουμε ότι οι ιατροί έχουν πλέον 
μετατραπεί σε γραμματείς, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από την άσκηση 

του λειτουργήματος τους, με αποτέλεσμα τα ως άνω ζητήματα να τους 
δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Επίσης η αδυναμία του e-dapy στην 

παροχή σχετικών πληροφοριών έχει μετατρέψει τον ΙΣΑ και συγκεκριμένα 

την Νομική του Υπηρεσία σε τεχνική υποστήριξη του e-dapy, διότι το 
σύστημα είναι δυσνόητο, με αποτέλεσμα οι γιατροί μας να αδυνατούν να 

καταχωρίσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα δεδουλευμένα 
τους για τα οποία ακόμα παραμένουν απλήρωτοι. 

 
Παρακαλούμε για τις ΑΜΕΣΟΤΑΤΕΣ ενέργειες σας. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Τίτλος : 
Η αποτυχία του ΕΟΠΥΥ φουντώνει τη φωτιά στη δημόσια 
υγεία  

Μέσο : 
http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-
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Η αποτυχία του ΕΟΠΥΥ φουντώνει τη φωτιά στη δημόσια υγεία  

 

 
ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
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Τίτλος : 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ. 
ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΑΜΑΡΑ 

 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/12/blog-
post_4254.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
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ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 

Αξιότιμε, κύριε πρωθυπουργέ,  
 

η πολιτική δεν έχει σκοπό την εξόντωση της κοινωνίας αλλά την ευημερία 
της και σε κάθε περίπτωση τη σωτηρία της.  

 
Κι έρχομαι στο θέμα, γνωρίζοντάς σας πως με τη μείωση των τιμών των 

εργαστηριακών εξετάσεων που ο ΕΟΠΥΥ μονομερώς και αυθαιρέτως 
ανάγγειλε την 5/12/2012 με την αρ, πρωτ. 49976 απόφασή του εξοντώνει 

την επιστημονική ομάδα των Βιοπαθολόγων και φυσικά των χιλιάδων 
εργαζομένων στα Βιοπαθολογικά εργαστήρια.  

 
Κύριε πρωθυπουργέ, οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων είναι 

καθηλωμένες στα επίπεδα του 1991, όπως τις ρύθμισε προεδρικό διάταγμα 
εκείνης της χρονιάς. Παρά τον πληθωρισμό, που όπως είναι γνωστό τη 

δεκαετία του 1990 κινούταν άνω του 20% ετησίως, το τιμολόγιο αυτό δεν 

άλλαξε. Με λίγα λόγια, τα έξοδά μας έχουν ξεπεράσει το 200% από την 
εποχή εκείνη ενώ οι τιμές των εξετάσεων είναι καθηλωμένες στα επίπεδα 

του 1991.  
 

Για το λόγο αυτό η ένωσή μας προσέφυγε στη δικαιοσύνη με αποτέλεσμα 
το Συμβούλιο της Επικρατείας αφ’ ενός να μας δικαιώσει, αφ’ ετέρου να 

τιμωρήσει τον ΕΟΠΥΥ με πρόστιμο επειδή ακριβώς δεν εφάρμοσε την 
απόφασή του Στ.Ε να έτσι ώστε να αναπροσαρμοστούν οι τις τιμές των 

εργαστηριακών εξετάσεων.  
 

Κι εδώ πλέον εμφανίζεται η αποθέωση της παρανομίας και του 
παραλογισμού που ο ΕΟΠΥΥ αντί για αναπροσαρμογή των τιμών προς τα 

άνω τις αναπροσαρμόζει προς τα κάτω.  
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Στο σκεπτικό της απόφασής του ο ΕΟΠΥΥ μνημονεύει την οικονομική 

δυσκολία της χώρας οπότε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προβαίνει 

«στην περιστολή των δαπανών στις υψηλού κόστους διαγνωστικές 
εξετάσεις». Έτσι, η υψηλού κόστους τιμή της εξέτασης του σακχάρου 

αίματος και της ουρίας αίματος κρίθηκε σκόπιμο να κατέλθει από την τιμή 
των 2,26 Ευρώ η κάθε μία στην τιμή των 2 Ευρώ.  

 
Δηλαδή, θα μπαίνει ο ασθενής στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο για να 

ελέγξει το σάκχαρο ή την ουρία του αίματός του κι εμείς οι Βιοπαθολόγοι 
θα του προσφέρουμε τις επιστημονικές μας υπηρεσίες χρεώνοντας τον 

ΕΟΠΥΥ προς 1.70 Ευρώ, που αφού γίνουν οι ανάλογες κρατήσεις και 
εκπτώσεις θα τα εισπράξουμε στο άγνωστο μέλλον, και εκδίδοντας μία 

ΑΠΥ για τη συμμετοχή του ασθενούς ίση με 0.30 Ευρώ, για να τα 
εισπράξουμε άμεσα από τον ασθενή.  

 
Αντιλαμβάνεσθε ότι τέτοιες πράξεις όχι μόνον μας ζημιώνουν αλλά πάνω 

απ’ όλα μας ταπεινώνουν.  

 
Κύριε πρωθυπουργέ, τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια πνέουν τα λοίσθια. 

Ένα μετά το άλλο κλείνουν επειδή το τιμολόγιο των εργαστηριακών 
εξετάσεων είναι εξευτελιστικό κι επί πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία μας 

οφείλουν χρήματα από διετίας, τριετίας ή και περισσότερο.  
 

Έτσι, με την τελευταία απόφασή του για μείωση των τιμών ο ΕΟΠΥΥ 
έρχεται να απαλλάξει τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια από το μαρτύριο του 

αργού θανάτου προσφέροντάς τους γρήγορο θάνατό.  
 

Ω, πόση γενναιότης και πόση μεγαλοφροσύνη!  
 

Γι’ αυτό σας καλούμε να παρέμβετε με γνώμονα την ορθοφροσύνη και τη 
δικαιοσύνη προκειμένου να μην εξοντωθούν μερικές ακόμη εκατοντάδες 

χιλιάδες πολιτών.  

 
 

Αριστείδης Κάντας  
 

Βιοπαθολόγος  
 

Κέρκυρα 12/12/2012 

 

 


