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Αθήνα    8-2-2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συνάδελφοι 
Οι επαφές μας με τα Πολιτικά κόμματα φαίνεται πως αρχίζουν να αποδίδουν. 
Οι δύο επισκέψεις μας στον Βουλευτή (και γιατρό) Ρεθύμνου Ανδρέα Ξάνθο με τον οποίο συζητήσαμε 
την πρώτη φορά για τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου και την δεύτερη για τα ποιοτικά κριτήρια του 
ΕΟΠΥΥ,  ευαισθητοποίησαν τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μέσω των βουλευτών του, έθεσε δύο επίκαιρες 
ερωτήσεις  στην Βουλή , σημαντικές για τον κλάδο μας οι οποίες και παρατίθενται. 
 
Σαν ΠΕΕΒΙ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον  Συνάδελφο και Βουλευτή  κο Ανδρέα  Ξάνθο για το 

ενδιαφέρον που επιδεικνύει στα προβλήματά μας, καθώς επίσης και τους Βουλευτές που υπέγραψαν τις 

ερωτήσεις  κκ.  Όλγα Γεροβασίλη,   Κώστα Ζαχαριά,   Γιάννη Ζερδελή,  Βασίλη  Κυριακάκη,   Κώστα 

Δερμιτζάκη    και  Ειρήνη Αγαθοπούλου 

. 
 
Επίσης να τονίσουμε ότι πέραν από τις επίσημες συναντήσεις μας με προβεβλημένα μέλη του Πολιτικού 
χώρου και της Διοίκησης, γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση επισκέψεις και επαφές τόσο του προέδρου 
και της γενικής γραμματέως της ΠΕΕΒΙ όσο και του επίτιμου προέδρου και άλλων μελών του ΔΣ,  με 
διευθυντές και στελέχη του ΥΥΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΙΣΑ κλπ όπου μεθοδικά και με 
συγκεκριμένες προτάσεις, προωθούνται  θέματα όπως αυτά: του ποιοτικού ελέγχου (ISO),   των 
αδειοδοτήσεων, της αλλαγής χρήσης, του νέου «ΠΔ84»,   των καρκινικών δεικτών,   της σχεδίασης του          
e-prescription,   της επαναθεώρησης  του καταλόγου των εξετάσεων  ώστε να απαλειφθούν οι 
διπλογραμμένες και τα λάθη,   του rebate και του clow back,  του πλαφόν,  των υπογραφών των 
συμβάσεων κλπ,  τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται και θα συνεχίσουν να φαίνονται και στο μέλλον. 
 
   Για το ΔΣ 
 

 

 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας                  

        
                                                    

  Σπύρος  Κραμποβιτης                                                                      Δήμητρα  Μπούτρη 

 

1η  ΕΡΩΤΗΣΗ 

  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η                                           

Προς τους Υπουργούς:   

- Οικονομικών 

- Υγείας  

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 



 

Θέμα: «ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» 10% - 20% ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ 

ΕΟΠΥΥ». 

  

Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αποφασίσει να οδηγήσει σε μαζική χρεοκοπία 4500 μικροβιολογικά 

εργαστήρια και ακτινολογικά ιατρεία σε όλη τη χώρα και τους ιδιοκτήτες τους στη φυλακή. Μόνο έτσι 

μπορεί να ερμηνευτεί η απόφαση που πάρθηκε, σε διυπουργική σύσκεψη στις 22/1/2013, να γίνει, 

μονομερώς και χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, «κούρεμα» 10%  – 20% των 

παλαιών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά ιατρεία, για τα οποία 

ωστόσο έχουν φορολογηθεί χωρίς, βέβαια, «κούρεμα».  

Η νέα αυτή απόφαση της κυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμα, καθοριστικό όμως, πλήγμα σ’ έναν κλάδο 

που έχει δοκιμαστεί πολλαπλά από τις μνημονιακές πολιτικές. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια και 

ακτινολογικά ιατρεία έχουν υποστεί μια βίαιη και πρωτοφανή στάση πληρωμών εδώ και 2,5 έτη καθώς δεν 

έχουν εκκαθαριστεί οι δαπάνες του ΟΠΑΔ. Ακόμα και σήμερα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη από τα ταμεία 

ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ που είναι εκκαθαρισμένα και έτοιμα προς «ενταλματοποίηση», δεν έχουν 

αποδοθεί στους δικαιούχους. Εκτός από τα παλαιά χρέη, τα διαγνωστικά ιατρεία υπέστησαν και εξάμηνη 

στάση πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ με απόδοση του 50% του κύκλου εργασιών για το 2012. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προχώρησε σε «κούρεμα» της κοστολόγησης των εργαστηριακών 

εξετάσεων κατά 25% - σε τιμές που έχουν να αναπροσαρμοστούν από το 1991 - και επιβολή 

κλιμακούμενης έκπτωσης (έως 10%) από τον ΕΟΠΥΥ ανάλογα με το τζίρο του εργαστηρίου.  

Πολλοί καταρτισμένοι επιστήμονες, επένδυσαν τις οικογενειακές περιουσίες τους για τη δημιουργία 

σύγχρονων με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, που εξυπηρετούν χιλιάδες ασφαλισμένους καθημερινά. Για 

τη δημιουργία των ιατρείων και των εργαστηρίων αυτών και εξαιτίας του υψηλού κόστους του εξοπλισμού, 

ο οποίος ανανεώνεται σχεδόν ανά 5ετία, προχώρησαν σε δανεισμούς, συνήθως με τη μορφή leasing. Στη 

συνέχεια, εξαιτίας της στάσης πληρωμών του Δημοσίου, αναγκάστηκαν για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις 

τους, να προχωρήσουν σε νέο δανεισμό, τύπου factoring αυτή τη φορά, επιβαρυνόμενοι με υψηλά επιτόκια. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι πολλά ιατρεία να απειλούνται με λουκέτο, οι ιδιοκτήτες τους να κινδυνεύουν να 

χάσουν τα σπίτια τους ή ακόμα και να μπουν φυλακή, χωρίς καμία δική τους ευθύνη, και το εξειδικευμένο 

προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να προστεθεί στα σχεδόν 2 εκατομμύρια των ανέργων. 

Η κυβέρνηση προκειμένου να στοιχειοθετήσει την απόφασή της κάνει λόγο για εικονικές χρεώσεις 

της τάξης των 200-250 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση υποδείξει όσους 

λειτούργησαν εις βάρος του Δημοσίου και να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη. Αντίθετα, επιχειρεί να 

μοιράσει την υποτιθέμενη ζημιά σε όλους, χωρίς κανέναν έλεγχο σαν όλοι να έχουν την ίδια ευθύνη. 

Επειδή, υπήρξε συνειδητή επιλογή σας η απαξίωση, μέσω των μνημονιακών πολιτικών, των δομών 

Υγείας, όπως των Νοσοκομείων, και οι ασφαλισμένοι, αναγκάζονται ολοένα και περισσότερο να 

απευθύνονται στα ιδιωτικά ιατρεία,  

Επειδή, σύντομα και με τη δημόσια Υγεία απαξιωμένη, τα μονοπώλια που θα δημιουργηθούν στο 

χώρο των διαγνωστικών και εργαστηριακών μονάδων, θα απομυζούν οικονομικά τόσο τους ασφαλισμένους 

όσο και το Δημόσιο, 

Επειδή, σε αυτή τη κατεύθυνση, η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες οδηγούν τις ιδιωτικές 

εργαστηριακές δομές σε έναν αργό και βασανιστικό «θάνατο», 



Επειδή, με προσωπικό οικονομικό κόστος, δυσβάσταχτο, οι γιατροί και το προσωπικό των 

μικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινολογικών ιατρείων κρατούν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο τη 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 

Επειδή η Υγεία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα, 

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1. Θα αποσύρουν την απόφασή τους για μονομερές «κούρεμα» 10% έως 20% των παλαιών 

χρεών προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά και εργαστηριακά κέντρα Υγείας; 

2. Θα προχωρήσουν στην άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να 

αποφευχθεί η χρεοκοπία 4500 ιδιωτικών διαγνωστικών και εργαστηριακών μονάδων Υγείας; 

 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013  

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Ανδρέας Ξάνθος 

 

Όλγα Γεροβασίλη  

 

Κώστας Ζαχαριάς 

 

Γιάννης Ζερδελής 

 

Βασίλης Κυριακάκης 

 

Κώστας Δερμιτζάκης 

 

Ειρήνη Αγαθοπούλου 

 

 

 

 

 

 

2Η  ΕΡΩΤΗΣΗ 



  

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η                                           

Προς τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΟΠΥΥ». 

  

Την αδειοδότηση των ακτινοδιαγνωστικών ιατρείων και μικροβιολογικών εργαστηρίων στη χώρα 

μας διέπει αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου, με σκοπό τη διαφύλαξη τόσο 

της δημόσιας Υγείας όσο και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Η τήρηση, η 

εφαρμογή και ο έλεγχος ποιότητας διασφαλίζεται από θεσμικά όργανα.  

Το Υπουργείο, ωστόσο, μέσω του ΕΟΠΥΥ, παρουσίασε κείμενα με τίτλο «Κατευθυντήρια οδηγία 

Ποιότητας» τα οποία αλλάζουν άρδην τους όρους λειτουργίας των εργαστηρίων και ιατρείων όπως αυτοί 

είχαν συμπληρωθεί με το Νόμο 4025/2011. Επίσης, σύμφωνα με διαρροές στο Τύπο το Υπουργείο Υγείας 

ετοιμάζεται να επιβάλει το διεθνές πρότυπο ISO 15189 σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια και 

ακτινοδιαγνωστικά ιατρεία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του Νόμου 4025/2011, ο 

οποίος επιφυλάσσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης πιστοποίησης ποιότητας μόνο για τα εργαστήρια που 

επεξεργάζονται βιολογικά δείγματα «για λογαριασμό άλλων φορέων Υγείας», επί της ουσίας δηλαδή για τις 

μεγάλες αλυσίδες των διαγνωστικών κέντρων.   

Επειδή η επιβολή της πιστοποίησης ISO 15189 δεν θα μεταβάλει ουσιαστικά τη λειτουργία των 

μικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινολογικών ιατρείων, παρά μόνο σε τεχνικό και διαχειριστικό 

επίπεδο, 

Επειδή τα μικρά μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινοδιαγνωστικά ιατρεία δοκιμάζονται ήδη 

οικονομικά από την στάση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, 

Επειδή ο ΕΟΠΥΥ ως φορέας παροχής υπηρεσιών δεν είναι ο κατάλληλος οργανισμός για τη 

σύνταξη και τον έλεγχο ποιότητας, η δε επιβολή κατευθηντήριων οδηγιών από τον ΕΟΠΥΥ, που είναι 

υποχρεωτικές για την υπογραφή, ουσιαστικά αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τα μικροβιολογικά και τα 

ακτινοδιαγνωστικά ιατρεία χωρίς αυτές η αλλαγές να συζητηθούν στη βουλή 

Επειδή, με παρελκυστικές τακτικές που υπερθεματίζουν δήθεν υπέρ της ποιότητας, η κυβέρνηση 

επιχειρεί να ενισχύσει τους μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας σε βάρος των 

μικρών περιφερειακών μικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινοδιαγνωστικών ιατρείων, 

Επειδή με την επιβολή προδιαγραφών ποιότητας που άπτονται επιχειρηματικών και όχι 

επιστημονικών προδιαγραφών – τα γνωστά στην αγορά Υγείας ως «αστέρια» - η κυβέρνηση επιχειρεί τη 

καθιέρωση διαβαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών προς όφελος των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, 

Επειδή όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνηγορούν στην αξιολόγηση και καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας, 

ενιαίων και κοινών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο των έλεγχο της ποιότητας του 

αποτελέσματος και όχι των διαδικασιών και προς όφελος της δημόσια Υγείας και όχι επιχειρηματικών 

συμφερόντων, 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

 



1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα 

ακτινοδιαγνωστικά ιατρεία, αναπόσπαστου τμήματος του υγειονομικού χάρτη της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας  Υγείας; 

2. Θα προχωρήσει σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς φέρνοντας το 

θέμα στη Βουλή, ή θα προχωρήσει στην αντιδημοκρατική πρακτική επιβολής «κατευθυντήριων 

οδηγιών» χωρίς επιστημονικό δημόσιο διάλογο;  

  

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Ανδρέας Ξάνθος 

 

Όλγα Γεροβασίλη  

 

Κώστας Ζαχαριάς 

 

Γιάννης Ζερδελής 

 

Βασίλης Κυριακάκης 

 

Κώστας Δερμιτζάκης 

 

Ειρήνη Αγαθοπούλου 

 


