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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θετικές οι παρεμβάσεις του ΠΙΣ για το πλαφόν στις Διαγνωστικές Εξετάσεις                      
–  Παραμένουν οι κλινικές του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 35/14.1.2015 με Υπουργική απόφαση, το παράρτημα Γ΄ για τις 
Διαγνωστικές  Εξετάσεις.  Οι αριθμητικοί περιορισμοί είχαν ζητηθεί από την Πανελλήνια Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης και όλους τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς 
προκειμένου να  καταβάλλονται αποζημιώσεις σε όλα τα παραπεμπτικά τα οποία εκτελούν οι 
εργαστηριακοί και κλινικοεργαστηριακοί ιατροί, καθώς και να καταργηθούν τα απαράδεκτα 
clawback και rebate. 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκος, έχει ζητήσει από το 
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και έχει τη διαβεβαίωση του Προέδρου του Οργανισμού ότι εντός του 
Ιανουαρίου θα αποπληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2011 οι οποίες έπρεπε να έχουν 
αποπληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. 

Είναι η ώρα ο ΕΟΠΥΥ να σταματήσει τις υποσχέσεις και να προχωρήσει επιτέλους στην υλοποίηση 
αποφάσεων.  

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  δεν θα δικαιολογήσει καμία καθυστέρηση. Ζητούμε παράλληλα 
να υλοποιηθεί η υπόσχεση για αποζημίωση ενός επιπλέον μηνός - ο  Οκτώβριος του 2014 (ή και 
ο Απρίλιος του 2014) - δεδομένου ότι σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των δαπανών 
διαγνωστικών εξετάσεων του δευτέρου εξαμήνου τα οποία ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε, οι δαπάνες 
εμφανίζονται μειωμένες. 

 

 



 

 

Τo απαράδεκτο  claw back  πρέπει να καταργηθεί και κάθε παραπεμπτικό που εκδίδεται με 
επιστημονικά κριτήρια θα πρέπει να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, με πλήρη 
ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος. Η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα του 
clawback έχει ορισθεί  για τις 25.2.2015, μετά από αναβολή. 

Η παρουσία του ΠΙΣ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των 
ως άνω υπεσχημένων. 

 

Θετική έκβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης  

Σταμάτησε επιτέλους η αναταραχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τις 
αυθαίρετες αποφάσεις της Διοίκησής του σχετικά με την ενσωμάτωση των Κλινικών του ΕΣΥ στις 
αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Κλινικές, γεγονός το οποίο θα καταργούσε ουσιαστικά τις κλινικές του 
ΕΣΥ.  

Οι έντονες δημόσιες παρεμβάσεις του Προέδρου του Π.Ι.Σ. κ. Μιχάλη Βλασταράκου αλλά και του 
Προέδρου της ΟΕΝΓΕ, κ. Δημήτρη Βαρνάβα προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, 
έφεραν αποτέλεσμα, με την έκδοση ανάλογης εντολής για αναστολή των αυθαιρεσιών της 
Διοίκησης του Ιδρύματος. 

Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι διοικούν Νοσοκομεία του ΕΣΥ ότι οι αυθαίρετες ενέργειες, οι 
οποίες κινούνται εκτός ορίων νομιμότητας και ιατρικής δεοντολογίας, θα καταγγέλλονται και δεν 
θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση να υλοποιηθούν. Παιχνίδια σκοπιμοτήτων λειτουργούν εις 
βάρος της ιατρικής περίθαλψης, γενικότερα. Ας το προσέξουν καλά αυτό όλοι. Ο Π.Ι.Σ. θα 
παραμείνει θεματοφύλακας των αξιών αλλά και της προστασίας της ιατρικής λειτουργίας και της 
περίθαλψης του Ελληνικού λαού. 

Ο αγώνας και οι διεκδικήσεις δεν σταματούν και, προς αυτή την κατεύθυνση, η ενότητα του χώρου 
είναι περισσότερη από ποτέ αναγκαία.  

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 


