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ΔΕΛΣΙΟ    ΣΤΠΟΤ 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ θαιύπηεη ηελ πξνθεξπγκέλε επ’ 

αόξηζηνλ επίζρεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο παξαπεκπηηθώλ ηνπ ΕΟΠΤΤ από ην ύλδεζκν 

Ιδηωηώλ Εξγαζηεξηαθώλ Ιαηξώλ Δπηηθήο Ειιάδαο από Δεπηέξα, 15/02/2016, έρνληαο 

ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ πγείαο από ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξόζθαηεο ππνθνζηνιόγεζεο ηωλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεωλ από ηνλ 

ΕΟΠΤΤ. 

Η κεζνζηαζκηθή κείωζε ηεο απνδεκίωζεο από ηνλ ΕΟΠΤΤ πάλω από ην 50%, βξίζθεηαη 

θάησ από ην όξην αζθαινύο εθηέιεζεο πνιιώλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεωλ (θόζηνο 

αηκνιεςίαο, επεμεξγαζίαο βηνινγηθώλ πιηθώλ, άξηηαο δηελέξγεηαο ηεο αλάιπζεο, πνηνηηθόο 

έιεγρνο, ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, κηζζνδνζία πξνζσπηθνύ, πάγηα έμνδα, θιπ), 

δεκηνπξγώληαο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο γηα ηελ πνηόηεηα ηωλ δηαγλωζηηθώλ ππεξεζηώλ 

πγείαο. 

Δπηπιένλ ε επηβνιή θνπξεκάησλ rebateθαη clawback ηζνδπλακνύλ κε δήκεπζε πάλω από 

70% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ηνκέα, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ινπθέηα ηα 

κηθξνκεζαία εξγαζηήξηα, επλνώληαο ηελ εγθαζίδξπζε ησλ ζνππεξ-κάξθεη πγείαο ωο 

ηζρπξά επηρεηξεκαηηθά νιηγνπώιηα. 

Οη λέεο ηηκέο απνδεκίσζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνύλ άκεζα.  

Γηεθδηθνύκε: 

 Πιεξωκή ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ πξώελ ηακείσλ (από ην 2010) θαη νθεηιώλ 

ΔΟΠΤΤ (από ην 2012). 
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 Απόζπξζε ππνθνζηνιόγεζεο ηωλ ηηκώλ ηωλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεωλ 

(Τ.Α.Γ3γ/νηθ.98494/2015 ΦΔΚ Β΄ 2816). Απαηηείηαη άκεζε αλαθνζηνιόγεζε εμεηάζεσλ, 

ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην αλειαζηηθό θόζηνο ηεο άξηηαο δηελέξγεηαο απηώλ.   

 Άκεζε εθαξκνγή νξίωλ αλαγξαθήο εμεηάζεωλ αλά θαηεγνξία ηαηξηθήο πξάμεο θαη 

αλά εηδηθόηεηα (ΦΔΚ 2243 Β 18-08-2014 θαη 35 Β 14-01-2015) από ηελ ΗΓΙΚΑ, 

όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.Γηαρσξηζκόο θαη δεκηνπξγία θιεηζηώλ θσδηθώλ αλά 

είδνο εμέηαζεο.  

 Καηάξγεζε ηνπ clawback. 

 Καζηέξωζε ηαηξηθήο ακνηβήο δηαγλωζηηθώλ πξάμεωλ. 

 Άκεζνο έιεγρνο ηεο πξνθιεηήο δήηεζεο θαη θαηεπζπλόκελεο ζπληαγνγξάθεζεο. 

Δθαξκνγή δηαγλωζηηθώλ πξωηνθόιιωλ. 

 

 


