
 

Αγαπητοί  συνάδελφοι 

Όλοι διαβάσαμε  για τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ καθώς και για τις νέες τιμές που προβλέπονται  και 

φρίξαμε. 

Είναι ολοφάνερο ότι η σημερινή «καθεστηκυία τάξη» μέσα από αυτά τα μέτρα (αλλά και παλαιότερα) και 

στα πλαίσια της καταστροφής της μεσαίας τάξης,   προσβλέπει  στον αφανισμό των  ιδιωτών γιατρών,  

αρχής γενομένης από τους εργαστηριακούς  και αντικατάστασής των  από  μίας – δύο εταιριών. 

Σαν πρώτη αντίδραση συντάξαμε και στείλαμε ένα υπόμνημα με πολιτική προσέγγιση του θέματος. 

Σε δεύτερο χρόνο αμέσως μετά την δημοσίευση του κανονισμού, σε συνεννόηση με τον νομικό μας 

σύμβουλο θα προσφύγουμε και σε νομικά μέτρα. 

Αυτά όμως ίσως να μην αρκούν… καθώς θα χρειαστεί και η δική σας δυναμική αντίδραση. 

Σας παραθέτουμε το υπόμνημα: 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH  ΕΝΩΣΗ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ    ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ  
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ 

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ  6   ΑΘΗΝΑ   10678  τηλ. &  fax  210 3304298 
 

 
Αριθ. Πρωτ.  69                                                          Αθήνα   29-10-12  

ΠΡΟΣ:   ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΥΚΑ κο ΣΑΛΜΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΥΚΑ   κο ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟ 

                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

                             ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

 
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ 

 

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ. 

Το σημαντικότερο πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από τν νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ είναι δυστυχώς 
η ολιγαρχική φιλοσοφία που το διακρίνει. Αποφασίζουμε να φτιάξουμε επιτροπή που θα κρίνει, θα 
κοστολογήσει και θα αποφασίσει. Αποφασίζουμε τις τιμές των εξετάσεων και με ποιους παρόχους θα 
συνεργαστούμε βάζοντας τους όρους μας. Παρακάμπτουμε το προεδρικό διάταγμα, τις άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας που έχει εκδώσει το ελληνικό κράτος και είμαστε εμείς που θα κρίνουμε από τα μηδέν τα 
πάντα. 
Αυτό εμείς κύριε Υπουργέ το θεωρούμε καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό. Ιδιαίτερα όταν 
εμπλέκει το σύνολο των ελλήνων εργαζόμενων – ασφαλισμένων και το σύνολο της ιατρικής κοινότητας.  
Ο ΕΟΠΥΥ  ΔΕΝ είναι «μονοψώνιο» που διαπραγματεύεται την υγεία με τους όρους του ελεύθερου 
εμπορίου,  όπως τεχνηέντως έχει καλλιεργηθεί από ορισμένους οικονομίστικους κύκλους,  αλλά ένας 
κρατικός οργανισμός που έχει αναλάβει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους αυτής 
της χώρας, σε συνεργασία με όλο το ιατρικό προσωπικό και τους υπόλοιπους φορείς υγείας, της εν λόγω 
χώρας. 
 

Κανείς δεν νομιμοποιείται σε αυτόν τον τόπο, κοιτίδα της δημοκρατίας, να παρακάμπτει τους νόμους 
και τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων, να αυθαιρετεί και να αποφασίζει για το «όφελος» μας. 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
Είναι γνωστό όχι μόνο στους οικονομικούς κύκλους  αλλά και η πρόσφατη εμπειρία σε πολλούς τομείς 
έδειξε ότι  η οριζόντια μείωση  τιμών, μισθών κλπ  είχε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα 
αναμενόμενα. 



Το ίδιο θα συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. 
Η περαιτέρω οριζόντια μείωση των ήδη από το 1991 χαμηλών τιμών  των εξετάσεων ουδόλως θα 
επηρεάσει  το ύψος των εργαστηριακών δαπανών του ΕΟΠΥΥ. 
Θα πληγούν τα υγιή και τίμια εργαστήρια, αφήνοντας ανέπαφα, αυτά που δρουν μέσω της 
κατευθυνόμενης ιατρικής και της τεχνητής ζήτησης 
      Η μείωση των δαπανών είναι θέμα ελέγχου και διαχείρισης και όχι άκριτων      περικοπών. 
 
 

 
 ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
Η ξεκάθαρη αναφορά στο ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα δεν δεσμεύει την πρώτη συμφωνία του ΕΟΠΥΥ με τους 
παρόχους υγείας μας θλίβει και υποτιμά τις συμφωνίες κυρίων και τις συμβατικές υποχρεώσεις που όλοι 
είχαμε αναλάβει μέχρι σήμερα. Η συνεργασία των εργαστηριακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ χτίστηκε πάνω σε 
τρεις αρχές που δεν τις αναγνωρίζετε σήμερα. Πρώτον η δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ όλων των 
ιατρείων που έχουν νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το ελληνικό κράτος. Η διασφάλιση δηλαδή 
του ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής ιατρού αλλά και η διασφάλιση της 
υγιούς ελεύθερης οικονομίας μιας και η πολιτική επιλογή των ελλήνων είναι η ελεύθερη οικονομία και 
όχι η οικονομία της πρώην σοβιετικής ένωσης. Δεύτερον η κατ΄ ελάχιστο τήρηση του προεδρικού 
διατάγματος, νόμου του κράτους όσο αφορά τις τιμές των εργαστηριακών πράξεων που ισχύουν από το 
1991 με ταυτόχρονη προφορική δέσμευση της τότε ηγεσίας του υπουργείου υγείας για εκσυγχρονισμό 
και αναπροσαρμογή των εξευτελιστικών τιμών αλλά και εξορθολογισμό των ελάχιστων υπερβολικών. 
Φυσικά όλα αυτά στα πλαίσια της νομιμότητας και με την αλλαγή του προεδρικού διατάγματος και ως 
αυτονόητο την έγκρισή τους από την βουλή των ελλήνων. Τρίτον την ανάληψη εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της 
ξεκάθαρης και συμβατικής του υποχρέωσης να πληρώνει έναντι το 90% των απαιτήσεων εντός 45 
ημερών, υποχρέωση που δεν τηρήθηκε ποτέ. Και φυσικά δεν αναφέρετε τίποτα για το ήδη συμφωνημένο 
rebate που ορίζεται στο 10% πάνω από το ποσό των 20000 ευρώ.  
 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Ο ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης με τους παρόχους μας οδηγεί σε διαχωρισμό των παρόχων σε 
υπάκουους ή όχι, σε καλούς και κακούς, σε ποιοτικούς ή όχι και βέβαια οδηγεί στη φιλοσοφία του χθες 
ότι όποιος θέλει να εργαστεί και να ζήσει σε αυτόν το τόπο πρέπει να υποταχθεί σε απαιτήσεις 
διορισμένων επιτροπών.  
Είναι ύποπτος και κατά τη γνώμη μας συνειδητά ξεχασμένος ο ορισμός αυτής της επιτροπής με αναλυτικά 
δεδομένα. Εάν αυτή η επιτροπή δεν είναι θεσμική και ορισμένη από την βουλή των ελλήνων και δεν 
απαρτίζεται από θεσμικούς φορείς που χρηματοδοτούν τον ΕΟΠΥΥ (όλοι οι παραγωγικοί φορείς του 
τόπου) και δεν συμμετέχουν θεσμικοί φορείς από όλο το ιατρικό φάσμα θεωρούμε την σύστασή της 
κίνηση υπονόμευσης του ΕΟΠΥΥ και παράδοσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας σε άγνωστα 
και ύποπτα κέντρα αποφάσεων. 
Επίσης ο ορισμός της επιτροπής δεν ξεκαθαρίζει τον σκοπό της δημιουργίας της αναλυτικά. Είναι 
ξεκάθαρο πως όσο λιγότερα περιγράφει ο νέος κανονισμός λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ τόσο μεγαλύτερη 
ευελιξία αλλά και ασυδοσία επιτρέπει στην εκάστοτε ηγεσία τόσο του ταμείου αλλά και του υπουργείου 
υγείας.  
Αφήνετε δηλαδή ελεύθερο πεδίο δράσης  σε οποιονδήποτε να μετατρέψει τον ΕΟΠΥΥ σε μονοψώνιο ή 
και να τον παραδώσει οπουδήποτε. 
 
    Για  το  ΔΣ 
 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας                  

        
                                                    

  Σπύρος  Κραμποβιτης                                                                      Δήμητρα  Μπούτρη 

 


