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Κοινοποίηση προς: 
Τον Υπουργό ΥΥΚΑ  κο Λοβέρδο 
Τον Υφυπουργό  ΥΕΚΑ  κο Κουτρουµάνη 
Τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 
 
 
 
 
Κύριε  ∆ιοικητά  και Μέλη του ∆Σ του ΙΚΑ 
 
Στις 07/02/211 και λόγω των  ιατρικών κινητοποιήσεων και των καταστάσεων που 
δηµιουργήθηκαν, στείλατε  εγκύκλιο προς τους ασφαλισµένους σας και τους γιατρούς τους 
συµβεβληµένους µε τον ΟΠΑ∆ και τον ΟΑΕΕ  όπου τους δώσατε, επ’ αµοιβή κατά πράξη και 
περίπτωση, την δυνατότητα να συνταγογραφούν  φάρµακα και εξετάσεις, τις οποίες όµως θα 
εκτελούσαν µόνο τα συµβεβληµένα µε το ΙΚΑ εργαστήρια, καταργώντας το πλαφόν εξετάσεων.  
Λόγω της έκτακτης κατάστασης δεν αντιδράσαµε. 
Η απεργία των γιατρών του ΙΚΑ έληξε, όµως  εσείς µε ανοικτή σας  επιστολή στις 14-02-2011 
διατηρήσατε σε ισχύ την απόφαση  συνεργασίας µε τους όλους τους γιατρούς του ΟΠΑ∆ και 
ΟΑΕΕ,  αγνοώντας πλήρως του αντίστοιχους εργαστηριακούς γιατρούς και στέλνετε όλες τις 
παρακλινικές εξετάσεις (παρατείνοντας και την κατάργηση του πλαφόν µέχρι την 1/3/11…προς το 
παρόν…),  στα  λίγα επιλεκτικά συµβεβληµένα µε το ΙΚΑ (και συνήθως για λίγες ειδικές εξετάσεις) 
εργαστήρια τα οποία µάλιστα τυχαίνει να είναι κυρίως µέλη µεγάλων οµίλων διαγνωστικών 
κέντρων. 
∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα γι’ αυτή την  σκανδαλώδη εύνοια σας προς τα λίγα συµβεβληµένα µε το 
ΙΚΑ  εργαστήρια,  προς τα οποία κατευθύνετε µεγάλο αριθµό ασφαλισµένων-πελατών 
δηµιουργώντας  de facto καταστάσεις άνισου ανταγωνισµού σε µια πιθανή αυριανή 
επιλογή της ελεύθερης επιλογής εργαστηρίου. Παράλληλα  µέσω της άνευ πλαφόν και ορίων 
εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων  5.000.000 ασφαλισµένων του ΙΚΑ µοιράζετε σοβαρά ποσά 
σε λίγους ευνοηµένους, αγνοώντας επιδεικτικά τα 4.000 βιοπαθολογικά, κυτταρολογικά  και 
ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια. 
Θεωρούµε ότι η ενέργειά σας αυτή,  αντικειµενικά και ανεξάρτητα από τις προθέσεις σας, είναι 
πράξη κατευθυνόµενης ιατρικής, πράξη που απαγορεύεται από τον νόµο και είναι ποινικά 
κολάσιµη. 
Πιστεύουµε ότι τέτοιες ενέργειες, σ΄ αυτή την δύσκολη περίοδο των συγκρούσεων και των λεπτών 
ισορροπιών, ουδόλως συµβάλλουν στο πνεύµα συνεργασίας και διαλόγου που προσπαθεί να 
προωθήσει η Κυβέρνηση.  
Επίσης θέλουµε να πιστεύουµε ότι η παραπάνω ενέργεια σας, δεν έγινε σκόπιµα, απλά διέφυγε 
της προσοχής σας λόγω των εντάσεων και των οξυµένων προβληµάτων της περιόδου.  
 
Για τους παραπάνω λόγους σας καλούµε να επανορθώσετε άµεσα και µέσω απόφασης του ∆Σ 
σας να δοθεί εντολή που να συµπεριλαµβάνει και όλους τους εργαστηριακούς γιατρούς τους 
συµβεβληµένους µε τον ΟΠΑ∆ και τον ΟΑΕΕ,  στους δυναµένους να εκτελούν  εξετάσεις 
ασφαλισµένων του ΙΚΑ, µέσω επέκτασης των συµβάσεων και προς αυτούς. 
 
 
 
 



Τέλος επειδή εγκρίνονται από το ΙΚΑ οι εξοφλήσεις των ιατρικών επισκέψεων σε συµβεβληµένους 
κλινικούς  ιατρούς του ΟΠΑ∆ και του ΟΑΕΕ,  παρακαλούµε να εκδώσετε συµπληρωµατική 
ερµηνευτική εγκύκλιο, όπου θα εγκρίνονται και οι δικές µας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς 
τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ για τις εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις που θα γίνονται στα 
διαγνωστικά µας εργαστήρια. 
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