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Κύριε Πρόεδρε, επανερχόμαστε στο θέμα των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ιατρούς (κλινικούς – 

εργαστηριακούς) οι οποίες λήγουν (μετά την δεύτερη – μονομερή ανανέωσή τους εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ) την 
30-6-2015. 

Από μηνών και προς της τελευταίας εξάμηνης παράτασης, γινόταν συζήτηση – διαπραγμάτευση του 
ΕΟΠΥΥ με τον ΠΙΣ για νέες συμβάσεις. 

Θα θέλαμε να μάθουμε αν η συζήτηση με τον ΕΟΠΥΥ για νέες συμβάσεις συνεχίζεται και αν υπάρχει η 
βούληση από πλευράς της πολιτείας κυρίως (ΕΟΠΥΥ – Υπουργείο Υγείας) να συναποφασισθεί μία νέα 
σύμβαση, η οποία να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2015. 

Θεωρούμε δυστυχώς σίγουρο το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη μία παράταση των υπαρχουσών 
συμβάσεων με τους ίδιους γιατρούς, στην επικράτεια. 

Η προοπτική αυτή, έχει τις εξής δυσμενείς συνέπειες, τόσο για γιατρούς, όσο και κυρίως για 
ασφαλισμένους. 

1. Η πλειοψηφία των γιατρών είναι εκτός ΕΟΠΥΥ. Ιδιαίτερα οι νέοι γιατροί που απέκτησαν την 
ειδικότητα μετά την 1-1-2012 συνεχίζουν να βρίσκουν κλειστή την πόρτα του ΕΟΠΥΥ. Είναι ένας ακόμη λόγος 
που καθιστά αδύνατη την επαγγελματική τους επιβίωση στη χώρα μας και τη φυγή τους στο εξωτερικό. 

2. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, παρότι πλήρωναν και πληρώνουν  κανονικά τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές, δεν βρίσκουν γιατρό του ΕΟΠΥΥ, καθώς είναι ελάχιστοι οι συμβεβλημένοι ιατροί.  Συνεπώς, 
πληρώνουν από την τσέπη τους για να εξετασθούν, χωρίς όμως σε αυτή την περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ να 
αναγνωρίζει τη δαπάνη και να τους επιστρέφει το ποσό του κρατικού τιμολογίου.  

 
Κύριε Πρόεδρε,  
η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε να γίνει αποδεκτή. Όλοι οι πολίτες στην επικράτεια 

καταβάλουν τις ίδιες εισφορές και σαφώς δικαιούνται τις ίδιες παροχές. 
Πρότασή μας είναι να απαιτήσετε μέσα και από τη συμμετοχή σας στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, τα κάτωθι: 
1. Απόφαση για νέα σύμβαση, με νέους όρους, η οποία θα συνυπογραφεί κατ’ αρχήν από τον ΠΙΣ και 

τον ΕΟΠΥΥ και θα ισχύει οπωσδήποτε από την 1η Ιουλίου 2015. 
Δεν θα γίνει αποδεκτή νέα παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων, οι οποίες όπως αναφέρθηκε δεν 

εξυπηρετούν την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ασφαλισμένων. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η νέα σύμβαση πρέπει να κινείται στο πλαίσιο των θέσεων του ΠΙΣ, όπως αυτές ψηφίζονται συνεχώς 

από τις Γ.Σ. των τελευταίων ετών. 
2. Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ώστε να καλύπτει τις επισκέψεις που έχετε υπολογίσει,  

ως ελάχιστο κατώτατο όριο. 
3. Άμεση κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, 

(καταρχήν) και στη συνέχεια σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο. 
Δεν μπορεί το μέρος του προϋπολογισμού που ανήκει σε έναν νομό, π.χ. Ν. Έβρου, να 

χρησιμοποιείται συνεχώς για κάλυψη επισκέψεων ασφαλισμένων σε περιοχές που υπάρχει πληθώρα 
γιατρών του ΕΟΠΥΥ. 

Σε αυτές τις περιοχές λόγω και του συστήματος που συνεχίζει να εφαρμόζεται, είναι δυνατόν να 
υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα ασφαλισμένων στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και  ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει αυτές 
τις επισκέψεις στους γιατρούς. 

Από την άλλη, όπου δεν υπάρχουν γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν μόνοι τους τον 
γιατρό. Αυτή η ανισότητα των Ελλήνων πολιτών δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

4. Πρέπει οπωσδήποτε το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να αποφασίσει, αυτό που έχετε, μετά από πρόταση του 
Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, ενσωματώσει στις θέσεις σας και έχει ψηφιστεί από την Γ.Σ. του ΠΙΣ, και αποτελεί 
πλέον θέση και διεκδίκηση του ΠΙΣ.: 

 
«όπου δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, στα όρια ενός Καλλικρατικού Δήμου,  ο 

ΕΟΠΥΥ καλύπτει την σχετική δαπάνη στον ασφαλισμένο που επισκέφθηκε μη συμβεβλημένο ιατρό, με την 
προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (ΑΠΥ)».  

 
Λόγοι δικαιοσύνης και ισότητας των Ελλήνων πολιτών, επιβάλουν να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση στο 

αμέσως προσεχές ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε με τις θέσεις και τις προτάσεις μας και ζητούμε μετά την σχετική 

συζήτηση και απόφαση από το ΔΣ του ΠΙΣ, να επιδιώξετε άμεσα και επιτακτικά την λήψη των σχετικών 
αποφάσεων από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας. 

Είμαστε όπως πάντα, στη διάθεσή σας, για κάθε δυνατή συνδρομή. 
                               

                                                          Για το ΔΣ 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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