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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Το μεγάλο φαγοπότι!!! 

 Με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο ιατρ. κόσμος παρακολουθεί τους 

επικίνδυνους χειρισμούς για την υγεία 9.5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων , αλλά 

και  την προχειρότητα που ο ΕΟΠΠΥ προσπαθεί να διαχειριστεί το θέμα 

ασφαλισμένων – θεραπόντων. 

 Οι συνάδελφοι των κλινικών ειδικοτήτων, είτε «συμβληθέντες» με τα 6,20 ευρώ 

καθαρά  το «κεφάλι», είτε «μη συμβληθέντες» (και αμειβόμενοι κατά κρίση) 

όλοι συνταγογραφούν, σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ, η οποία απερίφραστα, 

παράτυπα και παράνομα αναθέτει μόνο στα διαγνωστικά κέντρα την εκτέλεση 

των εργαστηριακών εξετάσεων και πράξεων , αγνοώντας προκλητικά την 

ύπαρξη των 3200 ελευθέρων ιδιωτικών ιατρικών εργαστηρίων ( Βιοπαθολογίας, 

ακτινοδιαγνωστικής , πυρηνικής ιατρικής , κυτταρολογίας και παθολογικής 

ανατομικής) που λειτουργούν νομιμότατα από 100 ετών και πλέον σε όλη την 

επικράτεια! 

Συνάδελφοι. 

 Οι παρεμβάσεις μας σαν φορείς, πότε επίμονα μεμονωμένα, πότε μαζί με τους 

ιατρικούς συλλόγους μας υπήρξαν άμεσες, τόσο προς  την κ. Δρέττα, πολιτική 

προϊσταμένη του ΕΟΠΥΥ, όσο και προς τον κ. Βουδούρη, ως πρόεδρο του 

ΕΟΠΠΥ . 

 Πήραμε διαβεβαιώσεις του τύπου «μα είναι προφανές ότι εννοούνται και τα 

ελεύθερα εργαστήρια» , «άμεσα θα επανορθώσουμε και θα διευκρινίσουμε», 

αλλά και μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, αυτοί μόνο στα λόγια 

μείνανε, κι εμείς , οι περισσότεροι κοντεύουμε να κλείσουμε τα ήδη 

ετοιμόρροπα ιατρεία μας, αφού :  

Α) Τα διαγνωστικά κέντρα , μεγάλα και μικρά, έχουν τραβήξει όλους τους 

ασφαλισμένους, ιδιαίτερα του ΙΚΑ, αφού παραπέμπονται πλέον επίσημα και με 

τον νόμο!!!! 

  



Β) Αν ψηφιστεί στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚΟ και γίνει νόμος του κράτους 

η απελευθέρωση των επαγγελμάτων , μεταξύ των οποίων πάλι (τι σύμπτωση!!) 

αναφέρεται ο όρος «διαγνωστικά κέντρα» (αντί του νομίμου και ορθού: ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια και πολυιατρεία) τότε φαίνεται ότι θα έχουμε 

νομιμοποίηση του παράνομου όρου, αφού ο νόμος θα είναι ισχυρότερος του ΠΔ 

84/2001 ! 

  Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να αντιληφθεί κανείς ότι αυτά τα περί λάθους και  τα 

περί  επανόρθωσης» , είναι παραμύθια της Χαλιμάς , αφού  , ούτε ένα σχετικό 

δελτίο τύπου δεν έχει εκδοθεί ! 

 Γ) Από κοινού με τον ΙΣΑ και ΙΣΠ, προγραμματίζουμε άμεσα τα παρακάτω: 

  

1)   Προσφυγή στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης της σχετικής ΚΥΑ 

2)   Νομική γνωμοδότηση για την προσφυγή μας στις εισαγγελικές αρχές 

της χώρας για ενδεχόμενες παραβάσεις κρατικών λειτουργών 

3)   Προσφυγή στα αστικά δικαστήρια για διαφυγόντα κέρδη των ιατρείων 

μας , από κατευθυνόμενη ιατρική κλπ  
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