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Θέμα: Κινητοποιησεις για το claw back 

Συναδελφοι,  

εως τωρα, το προβλημα του clawback το εκρυβε ο ΕΟΠΥΥ μη κρατωντας τα ποσα που 

καταλογιζε, αφηνωντας τα να συσσωρεύονται και μετα βαζοντας τα σε 10-ετες δανειο 

(που μας επεβαλε). Χαρακτηριστικα δεν εχει κρατησει ουτε σεντς για τα clawback ολου 

του 2020, και 7/10 μηνες του 2021. Το ποσο αυτο ανερχεται σε 7 πληρεις μηνιαιες 

υποβολες για τον καθενα μας. Το "Συντονιστικο" ζητησε να μπουν και αυτα τα τεραστια 

ποσα σε νεο 10-ετες δανειο που θα προστεθει στο παλιο. Τωρα, εδω και 3 μηνες κανει την 

προεισπραξη του clawback που αναλογει σε καθε μηνα και το προβλημα φανηκε. Αν δειτε 

τους λογαριασμους σας τα ποσα που μπαινουν απο τον ΕΟΠΥΥ, μαζι ακομα και με την 

συμμετοχη των ασθενων, μετα βιας καλυπτουν υλικα και λειτουργικα χωρις να μενει 

αμοιβη για εμας (και δεν εχουν μπει ακομα οι νεες 120 δοσεις). Μονο οι σκλαβοι 

δουλευουν χωρις να πληρωνονται. Εχουμε οικογενειες και πρεπει να μπορουμε να ζησουμε 

απο την δουλεια μας. Με τα ποσα που μπαινουν στους λογαριασμους συντομα θα 

αντιμετωπισουμε προβλημα ρευστοτητας και αποπληρωμης υλικων, φασον και λοιπων 

προμηθευτων. Δεν υπαρχουν πολλες επιλογες. ΕΙναι μονο δυο: ή διακοπτει τον ΕΟΠΥΥ 

καποιος μονος του ή αναστελλει την εξυπηρετηση του ταυτοχρονα μαζι με αλλους 

συναδελφους απο την περιοχη του. Αν δεν κανει κατι απο τα δυο αυτα, απο τον ΕΟΠΥΥ 

καθε μηνα το ταμειο του θα ειναι μειον, και ειναι μαθηματικα βεβαιο οτι θα κλεισει (εκτος 

αν εχει τοσα ιδιωτικα ωστε να βγαζει κερδος και να χρηματοδοτει τον ΕΟΠΥΥ ή ειναι τοσο 

πλουσιος που δουλευει αφιλοκερδως). Η ευκαιρια να αντιδρασουμε ομαδικα και 

συντονισμενα ειναι τωρα. Αν αποτυχει η προσπαθεια αυτη, το συντονιστικο θα συνεχισει 

να κοροιδευει και εμεις θα εχουμε «καψει» το χαρτι της οργανωσης 

απεργιας/επισχεσης/αναστολης εξυπηρετησης. Μετα ο καθενας θα αναγκαστει να 

αντιμετωπισει το προβλημα μονος του με οδυνηρες συνεπειες. Τα νουμερα μιλανε απο 
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μονα τους. Το clawback ανεβαινει και το ποσοστο % της υποβολης που μπαινει στον 

λογαριασμο μας εχει μειωθει δραματικα. Η επιλογη ειναι δικια σας! 
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