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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάδελφοι
Η ΠΟΣΙΠΥ, ο ΠΑΣΙΔΙΚ και η ΠΕΙΦΠΦΥ (όμιλοι) μέσω του Συντονιστικού οργάνου που έχει
δημιουργηθεί εδώ και μερικούς μήνες, αποφάσισε, με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 23-1-13, να
προχωρήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2013 σε επίσχεση διαρκείας παροχής υπηρεσιών προς
τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, εάν δεν ικανοποιηθούν έως τις 31/01/2013 τα κάτωθι
αιτήματα:
1) Ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων του Οργανισμού
2) Άμεση αποπληρωμή των απαιτήσεων που αφορούν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο του 2012, όπως αυτές καταβλήθηκαν ήδη στους φαρμακοποιούς.
3) Χρονοδιάγραμμα εξόφλησης όλων των παλαιών οφειλομένων (5ετίας), με
καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης τις 28/02/2013.
4)
Όχι «κούρεμα» των παλαιών οφειλών μεγαλύτερο των φαρμακοποιών. Με
δεδομένο ότι το «κούρεμα» των φαρμακοποιών θεσμοθετήθηκε στο 3,5% για τα
οφειλόμενα έως 31/12/2011, οι υπόλοιποι πάροχοι απαιτούμε αντίστοιχη μεταχείριση,
την στιγμή μάλιστα κατά την οποία βρισκόμαστε σε δυσμενέστερη οικονομική
κατάσταση (οφειλές 5ετίας, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, σταθερές τιμές από το 1991,
εκπτώσεις επί του Κρατικού τιμολογίου και χρήση αναλωσίμων).
Η επίσχεση έχει ξεκινήσει από σήμερα και απ’ ότι φαίνεται υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.
Από την πλευρά μας σαν ΠΕΕΒΙ, βλέποντας για πρώτη φορά την συσπείρωση όλων των φορέων
ΠΦΥ πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα και πιστεύοντας ότι είναι μία μεγάλη ευκαιρία να
προχωρήσουμε ενωμένοι και να πετύχουμε ορισμένα από αυτά που δεν καταφέραμε παλαιότερα
μόνοι μας,
Καλούμε όλα τα μέλη μας, πανελλαδικά, να συμμετάσχουν σ’ αυτή την επίσχεση
παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Αναλυτικότερα:
1) Θα καλούμε τον ασθενή να πληρώνει το κόστος των εξετάσεων με το κρατικό τιμολόγιο και να
τον παραπέμπουμε με την απόδειξη μας, στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί από αυτόν.
2) Ο ΕΟΠΥΥ, με απόφασή του, σ’ αυτές τις περιπτώσεις αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του.

(Αναρτάται η απόφαση του ΕΟΠΥΥ)

3) To Συντονιστικό (ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ, ΠΕΙΦΠΦΥ) έχει ήδη εμπρόθεσμα καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ
εξώδικο ειδοποίηση για την επίσχεση.

(Αναρτάται η εξώδικη ειδοποίηση)

4) Αναρτάται η σχετική αφίσα για την επίσχεση.
5) Όλα τα μέλη (και μόνο αυτά) των παραπάνω Ενώσεων είναι καλυμμένα για την επίσχεση
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει άμεση ενημέρωσή σας.
Για το ΔΣ
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