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Αθήνα    8-12-12 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

   
Διεξήχθη στις 8-12-2012, η έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΕΕΒΙ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

ΙΣΑ.  

Στην συνέλευση παρέστη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Πατούλης, ο οποίος και εκδήλωσε τη βούλησή 

του για αμέριστη στήριξη στις αποφάσεις της συνέλευσης του σώματος, καθώς και ο ταμίας 

του ΙΣΑ υπεύθυνος για θέματα factoring κος Πατσουράκος.  

Επίσης υπήρξε και τηλεφωνική παρέμβαση της Προέδρου του ΙΣΠ κας Ανεμοδουρά   η οποία 

συμβούλεψε την συσπείρωση όλων των συναδέλφων και των επιμέρους Ενώσεων γύρω από 

τους Ιατρικούς των Συλλόγους και δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή της και στήριξη των 

αποφάσεων της ΓΣ. 

 Οι αποφάσεις που πήραν οι 150 περίπου συμμετέχοντες ήταν: 

 

1. Να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΟΛΩΝ των ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ την ΤΡΙΤΗ 11-12-12 στις 

12,00 το μεσημέρι ,  έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τον νέο κανονισμό του 

ΕΟΠΥΥ και την εξ αυτού εφαρμογή του μέτρου των μειωμένων «ασφαλιστικών» τιμών καθώς 

και την κατάργηση του rebate, όπου και θα επιδοθούν τα αντίστοιχα υπομνήματα προς τον 

αναπληρωτή Υπουργό ΥΥΚΑ κο Σαλμά και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Παπαγεωργόπουλο. 

 

2. Αναστολή παροχής υπηρεσιών προς ΕΟΠΥΥ κατά την κρίση του Δ.Σ. της ΠΕΕΒΙ 

συνυπολογίζοντας ανάλογα τις προς τούτο συνθήκες, με αιτήματα την αποπληρωμή των 

οφειλομένων διετίας και την εξόφληση των οφειλομένων του 2012 καθώς και την απόσυρση 

του νέου ΕΚΠΥY του ΕΟΠΥΥ. 

3. Συμμετοχή με κλείσιμο των ιατρείων στη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση του ΙΣΑ που θα 

ανακοινωθεί μέσα στο Δεκέμβριο. 

4. Να σταλεί ψήφισμα – ανοικτή επιστολή προς τον κο Πρωθυπουργό. 

5. Επιβολή πλαφόν εξετάσεων ανά πάροχο καθώς και ορισμός ανωτάτου αριθμού εξεταζομένων 

ατόμων ανά πάροχο ΠΦΥ που διαθέτει ιατρό. 

6. Να δοθεί η δυνατότητα στους Βιοπαθολόγους να χρεώνουν συνολικό ελάχιστο κόστος 

εξέτασης και γνωμάτευσης 10 €. 

7. Να αφαιρεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από τις ιδιωτικές 

νοσηλευτικές μονάδες.  

8. Εξορθολογισμός των τιμών του ΦΕΚ και τέλος 

9. Ο ΕΟΠΥΥ με έντυπό του να ενημερώνει τους ασφαλισμένους με τους καταλόγους των 

συμβεβλημένων εργαστηριακών ιατρών.  

 
 



 
Για την Γενική Συνέλευση 
 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας                  
        
                                                    

  Σπύρος  Κραμποβιτης                                                                      Δήμητρα  Μπούτρη 
 

 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 
 

Προέδρου 6974486066   fax 210-6032347                                                        Γ. Γραμματέα  210 -9710242 
 

 

Ακολουθούν τα Υπομνήματα 
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Αθήνα    8-12-12 

 

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

ΠΡΟΣ: Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπληρωτή Υπουργό ΥΥΚΑ  κο  Μάριο Σαλμά 

 

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή του μέτρου των «ασφαλιστικών» μειωμένων τιμών. 
 
Κύριε πρόεδρε 

Με πικρία θα θέλαμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για το γεγονός  ότι ο 

ΕΟΠΥΥ με ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ και ΑΙΦΝΙΔΙΟ τρόπο, μείωσε τις τιμές μερίδας εξετάσεων.  

Η συγκεκριμένη ενέργεια εκτός από ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ  είναι και ΠΑΡΑΝΟΜΗ , διότι 

γίνεται κατά παράβαση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο καθορίζει μέχρι 

σήμερα τις τιμές των εξετάσεων, οι οποίες ελέγχονται από το ΠΔ 157 ΦΕΚ αρ.62 / 

30-4-1991 τεύχος 1ο αρ.62  και για την οποία επιφυλασσόμεθα να προσφύγουμε 

νομικά. 

Εκτός αυτού, υπάρχει και το ΠΑΡΑΔΟΞΟ , να αναφέρεται σε εξετάσεις υψηλού!!! 

κόστους, για τιμές εξετάσεων κατηγορίας 2,26 – 4,49 € !!!!  και να τις μειώνει έτι 

περαιτέρω κατά 20-50% 

Δεν είναι ειρωνεία να επιχειρείται η διόρθωση του αρνητικού ισοζυγίου του 

ΕΟΠΥΥ με την περικοπή τιμών  εξετάσεων της τάξεως των 2,26-4,49 €;;;    (χωρίς, 

εννοείται, να είναι τόσο μεγάλο το πλήθος των εξετάσεων που να μπορεί κανείς 

να πετύχει κάτι με αυτόν τον τρόπο). 



Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση  ήταν μια ατυχής έμπνευση κάποιων 

υπαλλήλων και όχι κάποιο από τα μέτρα σχεδίου εξόντωσης της μεσαίας τάξης 

των γιατρών, υπέρ μεγάλων συμφερόντων στον χώρο της υγείας.  

Καταληκτικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους με τον τρόπο τους, μας 

θεωρούν «βιομηχανικούς εργάτες» παραγωγής «αριθμών», μη αποδεχόμενοι το 

γεγονός ότι είμαστε Γιατροί που καταθέτουμε επιστημονική γνώση και εργασία.  

Για την Γενική Συνέλευση 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                                  Η  Γ. Γραμματέας                  

        
                                                    

  Σπύρος  Κραμποβιτης                                                                                        Δήμητρα  Μπούτρη 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

ΠΡΟΣ: Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπληρωτή Υπουργό ΥΥΚΑ  κο  Μάριο Σαλμά 

 

ΘΕΜΑ:  Κατάργηση του REBATE 

 

Κύριε Πρόεδρε 

Πληροφορηθήκαμε την πρόθεσή του ΕΟΠΥΥ  να καταργήσει (μέσω απόφασης του ΔΣ 
σας), το ισχύον  καθεστώς Rebate 10%   για τις δαπάνες  Βιοπαθαλογικών  εξετάσεων 
άνω των 20000 €, με το πρόσχημα της (αυθαίρετης και παράνομης κατά την γνώμη 
μας), μείωσης της τιμής των 40 εξετάσεων. 

Μια τέτοια απόφαση μας βρίσκει παντελώς αντίθετους και θα  φέρει τα 3000 
βιοπαθολογικά εργαστήρια, απέναντί σας για τους εξής λόγους: 

1) Ο σκοπός της παραπάνω συμφωνίας που υπεγράφη την 1-2-12 μεταξύ της 
προηγούμενης ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων υγείας ( ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ, 
ΠΕΙΠΦΥ), είναι η καταπολέμηση της  υπερσυνταγογράφησης και της κατευθυνόμενης 
ιατρικής και η εξ’ αυτής περιστολή των δαπανών. 

2) Η κατάργηση του «αναχώματος» του  Rebate για τις υψηλές δαπάνες, σε 
συνδυασμό με τις μειωμένες «ασφαλιστικές» τιμές, θα επιφέρει ραγδαία αύξηση της 
παραγωγής εξετάσεων και επίταση των μηχανισμών κατευθυνόμενης 
συνταγογράφησης προς ορισμένα κέντρα. 

3)  Η μείωση των τιμών  καταδικάζει σε αφανισμό τα μικρά και μεσαία  εργαστήρια με 
χαμηλούς τζίρους σε αντίθεση με τα μεγάλα διαγνωστικά  κέντρα που με την 
κατάργηση του μέτρου του rebate, ανοίγει ο δρόμος για την υπερσυνταγογράφηση και 
την αύξηση της κερδοφορίας των εις βάρος του ΕΟΠΥΥ. 

Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ να μη μεταβάλει το 
καθεστώς των Rebates,  αλλά αντίθετα κατόπιν διαβουλεύσεων να εξεύρουμε μαζί 
μέτρα έτι περαιτέρω περιστολής των περιττών και ανεξέλεγκτων συνταγογραφήσεων. 

 

Για την Γενική Συνέλευση 

 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας                  
        
                                                    

  Σπύρος  Κραμποβιτης                                                                      Δήμητρα  Μπούτρη 

 


