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ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ 

 

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 

κ. Κοντό Δημήτριο 

   

Κύριε Πρόεδρε, 
 

  

Η ανακοίνωση του απαράδεκτα χαμηλού ανώτατου ορίου του ΕΟΠΥΥ έσπειρε κυριολεκτικά 

τον πανικό στους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς της περιοχής μας, οι 

οποίοι διαπιστώνουν καθημερινά το τραγελαφικό αδιέξοδο της συνεργασίας τους με τον 

Οργανισμό, που αδυνατεί να εξασφαλίσει το κόστος αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας των 

ιατρείων και εργαστηρίων τους. 

  

Ενώ τα ιατρεία προσέφεραν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους για 12 μήνες, πληρώθηκαν μόνο 

για 6 μήνες. Τραγελαφικό το γεγονός ότι σε μερικούς ιατρούς θα ζητηθεί και επιστροφή 

χρημάτων, οδηγώντας τους με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία από την αδυναμία 

πληρωμής των τιμολογίων των αναλωσίμων φαρμάκων και της συντήρησης των μηχανημάτων 

από τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Καταγράφεται άλλο ένα σοβαρό και καίριο 

πλήγμα στη λειτουργία της πρόληψης και διάγνωσης στην καταποντισμένη Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας. 

  

Τα 700-1500 ευρώ μηνιαία αποζημίωση που δίνει ο Οργανισμός στους νέους ιατρούς αποτελεί 

χαριστική βολή για ένα νέο ιατρείο που έχει να αντιμετωπίσει το κόστος απόκτησης των 

μηχανημάτων και των παγίων εξόδων. Παρά τις όποιες υποσχέσεις για αναλογικό επιμερισμό 

του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες, δεν έγιναν αντικειμενικοί καταλογισμοί του 

ανώτατου ορίου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σωρεία κατάφορων αδικιών που οδηγούν 

πολλά ιατρεία στον επαγγελματικό αφανισμό. 
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Πως ακριβώς επιμερίστηκαν τα 24 εκατομμύρια που προστέθηκαν στον προϋπολογισμό του 

ΕΟΠΥΥ από τα αδιάθετα κεφάλαια κατά της διάρκειας της μεταρρύθμισης του ΠΕΔΥ, με 

εξυπηρέτηση ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα σε όλη τη χώρα. Πόσο είναι ακριβώς το ποσό 

που αντιστοιχεί στην αιτούμενη αύξηση του προϋπολογισμού του Νομού Αχαίας λόγω της 

εξυπηρέτησης πληθυσμού από όμορους νομούς, συμπεριλαμβανομένου και της σεισμόπληκτης 

Κεφαλονιάς; 

  

Πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι απαγορευτική πλέον η συνεργασία των ιατρών με τον 

Οργανισμό, που τους εξαναγκάζει σε αποζημίωση κάτω του κόστους λειτουργίας των ιατρείων. 

  

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

 ΠΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΜΕΛΗ ΜΑΣ  

 


