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Αθήνα    8-12-12 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

   
Γηεμήρζε ζηηο 8-12-2012, ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΠΔΔΒΙ ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 

ΙΑ.  

ηελ ζπλέιεπζε παξέζηε ν Πξόεδξνο ηνπ ΙΑ θνο Παηνύιεο, ν νπνίνο θαη εθδήισζε ηε βνύιεζή 

ηνπ γηα ακέξηζηε ζηήξημε ζηηο απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ ζώκαηνο, θαζώο θαη ν ηακίαο 

ηνπ ΙΑ ππεύζπλνο γηα ζέκαηα factoring θνο Παηζνπξάθνο.  

Δπίζεο ππήξμε θαη ηειεθσληθή παξέκβαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΙΠ θαο Αλεκνδνπξά   ε νπνία 

ζπκβνύιεςε ηελ ζπζπείξσζε όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ επηκέξνπο Δλώζεσλ γύξσ από 

ηνπο Ιαηξηθνύο ησλ πιιόγνπο θαη δήισζε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαη ζηήξημε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Γ. 

 Οη απνθάζεηο πνπ πήξαλ νη 150 πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο ήηαλ: 

 

1. Να γίλεη ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ΟΛΩΝ ησλ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ηελ ΣΡΙΣΗ 11-12-12 ζηηο 

12,00 ην κεζεκέξη ,  έμσ από ηα γξαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ζρεηηθά κε ηνλ λέν θαλνληζκό ηνπ 

ΔΟΠΤΤ θαη ηελ εμ απηνύ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ κεησκέλσλ «αζθαιηζηηθώλ» ηηκώλ θαζώο 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ rebate, όπνπ θαη ζα επηδνζνύλ ηα αληίζηνηρα ππνκλήκαηα πξνο ηνλ 

αλαπιεξσηή Τπνπξγό ΤΤΚΑ θν αικά θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΟΠΤΤ θν Παπαγεσξγόπνπιν. 

 

2. Αλαζηνιή παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ΔΟΠΤΤ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. ηεο ΠΔΔΒΙ 

ζπλππνινγίδνληαο αλάινγα ηηο πξνο ηνύην ζπλζήθεο, κε αηηήκαηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

νθεηινκέλσλ δηεηίαο θαη ηελ εμόθιεζε ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ 2012 θαζώο θαη ηελ απόζπξζε 

ηνπ λένπ ΔΚΠΤY ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

3. πκκεηνρή κε θιείζηκν ησλ ηαηξείσλ ζηε 48σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ ΙΑ πνπ ζα 

αλαθνηλσζεί κέζα ζην Γεθέκβξην. 

4. Να ζηαιεί ςήθηζκα – αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνλ θν Πξσζππνπξγό. 

5. Δπηβνιή πιαθόλ εμεηάζεσλ αλά πάξνρν θαζώο θαη νξηζκόο αλσηάηνπ αξηζκνύ εμεηαδνκέλσλ 

αηόκσλ αλά πάξνρν ΠΦΤ πνπ δηαζέηεη ηαηξό. 

6. Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο Βηνπαζνιόγνπο λα ρξεώλνπλ ζπλνιηθό ειάρηζην θόζηνο 

εμέηαζεο θαη γλσκάηεπζεο 10 €. 

7. Να αθαηξεζεί ε δπλαηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο από ηηο ηδησηηθέο 

λνζειεπηηθέο κνλάδεο.  

8. Δμνξζνινγηζκόο ησλ ηηκώλ ηνπ ΦΔΚ θαη ηέινο 

9. Ο ΔΟΠΤΤ κε έληππό ηνπ λα ελεκεξώλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο κε ηνπο θαηαιόγνπο ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ εξγαζηεξηαθώλ ηαηξώλ.  

 
 



 
Για την Γενική Συνέλευση 
 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμμαηέας                  
        
                                                    

  πύρος  Κραμποβιηης                                                                      Γήμηηρα  Μπούηρη 
 

 
 

Σηλέθωνα επικοινωνίας 
 

Προέδροσ 6974486066   fax 210-6032347                                                        Γ. Γραμμαηέα  210 -9710242 
 

 

Ακολουθούν τα Υπομνήματα 
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Αθήνα    8-12-12 

 

  ΤΠΟΜΝΗΜΑ  

ΠΡΟ: Τνλ πξόεδξν ηνπ ΔΟΠΥΥ θν Διεπζέξην Παπαγεσξγόπνπιν 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: Αλαπιεξσηή Υπνπξγό ΥΥΚΑ  θν  Μάξην Σαικά 

 

ΘΔΜΑ:  Δθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ «αζθαιηζηηθώλ» κεησκέλσλ ηηκώλ. 
 
Κύξηε πξόεδξε 

Με πικρία κα κζλαμε να εκφράςουμε τθν αγανάκτθςι μασ για το γεγονόσ  ότι ο 

ΕΟΠΥΥ με ΑΤΘΑΙΡΕΣΟ και ΑΙΦΝΙΔΙΟ τρόπο, μείωςε τισ τιμζσ μερίδασ εξετάςεων.  

Η ςυγκεκριμζνθ ενζργεια εκτόσ από ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ  είναι και ΠΑΡΑΝΟΜΗ , διότι 

γίνεται κατά παράβαςθ Προεδρικοφ Διατάγματοσ, το οποίο κακορίηει μζχρι 

ςιμερα τισ τιμζσ των εξετάςεων, οι οποίεσ ελζγχονται από το ΠΔ 157 ΦΕΚ αρ.62 / 

30-4-1991 τεφχοσ 1ο αρ.62  και για τθν οποία επιφυλαςςόμεκα να προςφφγουμε 

νομικά. 

Εκτόσ αυτοφ, υπάρχει και το ΠΑΡΑΔΟΞΟ , να αναφζρεται ςε εξετάςεισ υψθλοφ!!! 

κόςτουσ, για τιμζσ εξετάςεων κατθγορίασ 2,26 – 4,49 € !!!!  και να τισ μειϊνει ζτι 

περαιτζρω κατά 20-50% 

Δεν είναι ειρωνεία να επιχειρείται θ διόρκωςθ του αρνθτικοφ ιςοηυγίου του 

ΕΟΠΥΥ με τθν περικοπι τιμϊν  εξετάςεων τθσ τάξεωσ των 2,26-4,49 €;;;    (χωρίσ, 

εννοείται, να είναι τόςο μεγάλο το πλικοσ των εξετάςεων που να μπορεί κανείσ 

να πετφχει κάτι με αυτόν τον τρόπο). 



Ελπίηουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ  ιταν μια ατυχισ ζμπνευςθ κάποιων 

υπαλλιλων και όχι κάποιο από τα μζτρα ςχεδίου εξόντωςθσ τθσ μεςαίασ τάξθσ 

των γιατρϊν, υπζρ μεγάλων ςυμφερόντων ςτον χϊρο τθσ υγείασ.  

Καταλθκτικά, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ όςουσ με τον τρόπο τουσ, μασ 

κεωροφν «βιομθχανικοφσ εργάτεσ» παραγωγισ «αρικμϊν», μθ αποδεχόμενοι το 

γεγονόσ ότι είμαςτε Γιατροί που κατακζτουμε επιςτθμονικι γνϊςθ και εργαςία.  

Για την Γενική υνέλευση 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                                  Η  Γ. Γραμμαηέας                  

        
                                                    

  πύρος  Κραμποβιηης                                                                                        Γήμηηρα  Μπούηρη 
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Αθήνα    8-12-12 

 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ  

ΠΡΟ: Τνλ πξόεδξν ηνπ ΔΟΠΥΥ θν Διεπζέξην Παπαγεσξγόπνπιν 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: Αλαπιεξσηή Υπνπξγό ΥΥΚΑ  θν  Μάξην Σαικά 

 

ΘΔΜΑ:  Καηάξγεζε ηνπ REBATE 

 

Κύξηε Πξόεδξε 

Πιεξνθνξεζήθακε ηελ πξόζεζή ηνπ ΔΟΠΥΥ  λα θαηαξγήζεη (κέζσ απόθαζεο ηνπ ΓΣ 
ζαο), ην ηζρύνλ  θαζεζηώο Rebate 10%   γηα ηηο δαπάλεο  Βηνπαζαινγηθώλ  εμεηάζεσλ 
άλσ ησλ 20000 €, κε ην πξόζρεκα ηεο (απζαίξεηεο θαη παξάλνκεο θαηά ηελ γλώκε 
καο), κείσζεο ηεο ηηκήο ησλ 40 εμεηάζεσλ. 

Μηα ηέηνηα απόθαζε καο βξίζθεη παληειώο αληίζεηνπο θαη ζα  θέξεη ηα 3000 
βηνπαζνινγηθά εξγαζηήξηα, απέλαληί ζαο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

1) Ο ζθνπόο ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε ηελ 1-2-12 κεηαμύ ηεο 
πξνεγνύκελεο εγεζίαο ηνπ ΔΟΠΥΥ θαη ησλ παξόρσλ πγείαο ( ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΓΙΚ, 
ΠΔΙΠΦΥ), είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο  ππεξζπληαγνγξάθεζεο θαη ηεο θαηεπζπλόκελεο 
ηαηξηθήο θαη ε εμ’ απηήο πεξηζηνιή ησλ δαπαλώλ. 

2) Η θαηάξγεζε ηνπ «αλαρώκαηνο» ηνπ  Rebate γηα ηηο πςειέο δαπάλεο, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο κεησκέλεο «αζθαιηζηηθέο» ηηκέο, ζα επηθέξεη ξαγδαία αύμεζε ηεο 
παξαγσγήο εμεηάζεσλ θαη επίηαζε ησλ κεραληζκώλ θαηεπζπλόκελεο 
ζπληαγνγξάθεζεο πξνο νξηζκέλα θέληξα. 

3)  Η κείσζε ησλ ηηκώλ  θαηαδηθάδεη ζε αθαληζκό ηα κηθξά θαη κεζαία  εξγαζηήξηα κε 
ρακεινύο ηδίξνπο ζε αληίζεζε κε ηα κεγάια δηαγλσζηηθά  θέληξα πνπ κε ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ κέηξνπ ηνπ rebate, αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ ππεξζπληαγνγξάθεζε θαη 
ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εηο βάξνο ηνπ ΔΟΠΥΥ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θαινύκε ηελ εγεζία ηνπ ΔΟΠΥΥ λα κε κεηαβάιεη ην 
θαζεζηώο ησλ Rebates,  αιιά αληίζεηα θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσλ λα εμεύξνπκε καδί 
κέηξα έηη πεξαηηέξσ πεξηζηνιήο ησλ πεξηηηώλ θαη αλεμέιεγθησλ ζπληαγνγξαθήζεσλ. 

 

Για ηην Γενική σνέλεσζη 

 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμμαηέας                  
        
                                                    

  πύρος  Κραμποβιηης                                                                      Γήμηηρα  Μπούηρη 

 


