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ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη τιμολόγηση ιατρικών εργαστηριακών πράξεων   από τον ΕΟΠΥΥ            

 

 

Κύριε Πρόεδρε 

Κύριοι Σύμβουλοι. 

 

Μετά από παρατήρηση μέλους μας, λόγω χρήσης  του συστήματος ηλεκτρονικής χρέωσης 

υπηρεσιών και έλεγχο εκ μέρους της Ένωσής μας, διαπιστώσαμε, ότι  στο πίνακα 

αναλυτικών στοιχείων προϊόντων σύμβασης, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά οι τιμές  

κάθε  κωδικού ιατρικής πράξης , υπάρχουν σε συγκεκριμένες  πράξεις που άπτονται της 

ειδικότητας των μελών μας, λανθασμένες καταγραφές, που δεν συνάδουν με τις 

καθορισμένες από τους αντίστοιχους πίνακες κρατικού τιμολογίου, όπως αυτές ισχύουν  

Συγκεκριμένα   αναφερόμενοι ενδεικτικά  και μόνον στους κωδικούς Ιατρικής Πράξης 

120000219,120000220, 120000221, 120000223, ,120000230 (που αφορούν διάφορους  

καρκινικούς δείκτες) διαπιστώσαμε ότι   προσδιορίζονται άπαντες από την τιμή 14,00 

ευρώ, ήτοι την τιμή που προσδιορίζει  η πρόσφατη Υπουργική απόφαση  Υ4α /οικ. 

138286, ΦΕΚ  τ. Β΄ 3100/30.1;2.2011 (Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων). στον αριθμό 18  

(ΚΩΔΙΚΟΣ Β312539) και αφορά μόνον την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, που 



αντικατέστησε  την αντίστοιχη χρέωση 14,67 ευρώ για την ιατρική πράξη   «Καρκινικοί 

δείκτες (ανοσοενζυμικά ανά δείκτη) της Απόφασης Α4/οικ.2878/4.6.92.  

Είναι αναμφισβήτητη, τόσον η αληθής βούληση του νομοθέτη, όσο και η επί εικοσαετία 

εφαρμογή της στην πράξη, ότι έχουν  εξ αρχής καθοριστεί ειδικές τιμές στις ειδικά 

αναφερόμενες  ιατρικές πράξεις (λχ ca 125, ca 19.9, ca 50, ca 72.4, PSA κλπ) οι οποίες 

χρεώνονταν με τις ειδικές τους προσδιοριστικές τιμές και όχι όλες ανεξαιρέτως  με μια 

γενική τιμή «καρκινικών δεικτών». Άλλωστε, η συγκεκριμένη εφαρμογή τιμών  γινόταν 

πάντα και εξειδικευμένα για κάθε διαφορετική ιατρική πράξη και ουδέποτε 

αντιμετωπίστηκαν σαν ίδιες ή παραπλήσιες ιατρικές πράξεις, ώστε να κοστολογηθούν με 

την ανώτερη τιμή κοστολόγησης κατά το γράμμα της διάταξης της παρ. 2  του ΠΔ 157/91.  

Επομένως  οι εξειδικευμένες και περιγραφόμενες  στο κρατικό τιμολόγιο πράξεις, ισχύουν 

ως έχουν από τις κωδικοποιήσεις και τροποποιήσεις με διάφορες  διοικητικές πράξεις, 

μέχρι σήμερα, ΕΚΤΟΣ αν τροποποιήθηκαν  με την πρόσφατη κοστολόγηση της Υ4α/οικ. 

138286/ 14.12.2011, η οποία από τις σχετιζόμενους με καρκινικούς δείκτες ιατρικές 

πράξεις, αναφέρει ως τροποποιηθείσες ΜΟΝΟΝ  τις αναφερόμενες στον α/α 13 με κωδικό 

Β312495 πράξη, που την προσδιόρισε στο ποσό των 30,00 ευρώ, αντί του ποσού των  

35,22 ευρώ που είχε καθορίσει η Υ7/287/11-2-1997 και στον α/α 18 με   κωδικό  Β312539,  

που την προσδιόρισε  στο ποσό των 14,00 ευρώ, αντί του ποσού των 14,67 ευρώ,  που 

είχε καθορίσει η Α4/οικ.2878/4-6-92.   

Είναι σαφές ότι ο νομοθέτης με την τελευταία τροποποίηση,  αποφάσισε την 

επανακοστολόγηση συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, τις οποίες  περιέλαβε στην 

απόφασή του περιοριστικά και αριθμημένα. Αν ήθελε να οδηγήσει σε γενικότητες θα το 

έκανε ρητά και με σαφή τρόπο.  Όλες οι λοιπές ιατρικές πράξεις,  οι μη αναφερόμενες 

ειδικά και συγκεκριμένα στην Υ4α/οικ. 138286  , κοστολογούνται όπως κοστολογούνταν  

μέχρι σήμερα, αφού ουδόλως τις τροποποίησε η τελευταία απόφαση. 

Επομένως λανθασμένα και αυθαίρετα έχετε συμπεριλάβει στον πίνακα Αναλυτικών 

στοιχείων Προϊόντων Σύμβασης  τις ενδεικτικά αναφερόμενες  στην αρχή ιατρικές πράξεις 

με τιμή διάφορη της προβλεπόμενης από το κρατικό τιμολόγιο και συγκεκριμένα 

συλλήβδην με την τιμή 14,00 ευρώ που αφορά ΜΟΝΟΝ την ιατρική πράξη με κωδικό 

Β312539.   

Θέλουμε να πιστεύουμε καλόπιστα, ότι ο  λανθασμένος καθορισμός ομοίων τιμών και στις 

λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω ιατρικές πράξεις,  προφανώς οφείλεται σε λανθασμένη 

ερμηνεία εκ μέρους σας του άρθρου 3 της   εν λόγω πρόσφατης Υπουργικής απόφασης, 

που αναφέρει ότι «Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω ιατρικές πράξεις είναι ήδη 



κοστολογημένη με τις ισχύουσες διατάξεις, κατισχύει η κοστολόγηση που γίνεται με την 

παρούσα Κοινή Υπουργική απόφαση…..». Είναι όμως σαφής η αναφορά του νομοθέτη και 

δεν επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία, ότι η διάταξη του άρθρου 3 αφορά τις ρητά και 

περιοριστικά αναφερόμενες στην συγκεκριμένη Υπουργική  απόφαση ιατρικές πράξεις με 

τους συγκεκριμένους κωδικούς και όχι τυχόν   σχετικής κατηγορίας με αυτές γενικά 

προσδιοριζόμενες ιατρικές πράξεις, που όμως έχουν εξειδικευτεί με άλλες  διοικητικές 

πράξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Ζητάμε λοιπόν, να προβείτε στην άμεση διόρθωση και προσαρμογή στα νόμιμα του 

σχετικού πίνακα  Αναλυτικών στοιχείων Προϊόντων Σύμβασης, ώστε να κοστολογούνται οι 

ιατρικές πράξεις των μελών μας, όπως προβλέπει ο νόμος, η καλή πίστη και οι συμβάσεις 

μας, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 του . Ενιαίου κανονισμού Παροχών Υγείας 

(Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ.90380/25916/3294 ΦΕΚ 2456 τεύχος Β 3.11.2011). 

Περιμένουμε άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε δικαίωμα των 

μελών μας. 

 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ 

 
 

Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γραμματέας                  

        

                                                    
      Αργύρης Πλακιώτης                                                     Σπύρος. Κραμποβιτης 

 
 
 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 
 

Προέδρου 210-7779917                                                Γ. Γραμματέα 6974486066   fax 210-6032347 

 

 

 

                                       


