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Προς:    1. Υποσργό Υγείας  

                              θ. Ξαλζό Αλδρέα 

                              2.  ΔΟΠΥΥ 

                              θ.  Προέδροσ θ. Μπερζίκε Σφηήρηοσ 

 

 

Θέκα: Εεηούκε άκεζε απάληεζε γηα ηελ ιεηηοσργία ηφλ ηαηρείφλ 

ζσκβεβιεκέλφλ Ιαηρώλ θαη απόζσρζε ηες Υποσργηθής απόθαζες ηοσ 

ζσζηήκαηος παραποκπώλ 
 

Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ θαη θ. Πξόεδξε ηνπ ΕΟΠΥΥ, 

 

Με ηελ Υπ’ αξηζκ. Πξση  Γ1α/Γ.Π. νηθ 29106 (13/4/2018) Υπνπξγηθή απόθαζε 

ηέζεθε ζύζηεκα παξαπνκπώλ (gatekeeping) πξνο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ 

ΕΟΠΥΥ εηδηθνύο ηαηξνύο από ηνπο νηθνγελεηαθνύο ηαηξνύο. 

Η Έλσζε καο από καθξνύ έρεη ηαρζεί ελαληίνλ θάζε κνξθήο gatekeeping, δηόηη 

σο αλαρξνληζηηθό ζύζηεκα ην νπνίν όπνπ έρεη εθαξκνζηεί εγθαηαιείπεηαη, 

κόλν πξνβιήκαηα ζα θέξεη ζηε ρώξα καο πνπ αθζνλνύλ νη εηδηθνί ηαηξνί νη 

νπνίνη γίλνληαη αλάξπαζηνη από ηηο άιιεο ρώξεο. 

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Κιηληθνεξγαζηεξηαθώλ Εηδηθνηήησλ 

(ΠΟΣΚΕ) κέινο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε έλσζε καο  (ΕΕΚΕ) ζαο έρεη απνζηείιεη 

2 επηζηνιέο κε ηηο νπνίεο αθ’ ελόο κελ εθθξάδνληαη νη δηακαξηπξίεο θαη 

αληηξξήζεηο ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΥΑ, αθεηέξνπ ζέηεη 2 ζαθή εξσηήκαηα 

γηα ηα νπνία δεηά άκεζα απάληεζε, πιελ όκσο κεηά παξέιεπζε ηξηεκέξνπ 

νπδεκία απάληεζε έρεη ιάβεη. 

Δεδνκέλνπ όηη ε ζύγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ 

ΕΟΠΥΥ ηαηξνύο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ ηνπο είλαη κέγηζηε, ε δε 

ηαιαηπσξία ησλ αζζελώλ επίζεο κεγάιε, δεηάκε επηηαθηηθή απάληεζε ζηα 2 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί   

 

α) Μεηά θαη ηελ έθδνζε ηεο Υπνπξγηθήο απόθαζεο  ηεο 13/4/2018 ζπλερίδεη λα 

ηζρύεη ην θαζεζηώο ησλ  200 επηζθέςεσλ αλά ηαηξό κε δηθαίσκα ειεύζεξεο 

επηινγήο 1αηξνύ από ηνλ αζζελή θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηεο επίζθεςεο από ηνλ 

ηαηξό, ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε παξαπεκπηηθνύ από ηνλ νηθνγελεηαθό ηαηξό; 

 

β ) Όπνηεο επηζθέςεηο εθηειεζηνύλ από ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο – κέιε 

καο κεηά θαη ηελ έθδνζε ηεο Υπνπξγηθήο απόθαζεο ηεο 13/4/2018 ζα 



 
 

απνδεκησζνύλ από ηνλ ΕΟΠΥΥ ζην αθέξαην ; 

 

Τν Δειηίν ηύπνπ πνπ έρεη εθδνζεί από ην Υπνπξγείν ζηηο 16/4/2018 δελ 

θαηνρπξώλεη ηνπο Ιαηξνύο αθνύ κία Υπνπξγηθή απόθαζε αιιάδεη κε 

αληίζηνηρε.  

 

Θεφρούκε όηη ε κε αποδεκίφζε ηφλ επηζθέυεφλ ποσ έτοσλ εθηειεζηεί 

κεηά ηης 13/4/2018 ζα είλαη ποιηηηθά θαη εζηθά απαράδεθηο θαη ζα 

δεκηοσργήζεη  προβιήκαηα λοκηθώλ δηεθδηθήζεφλ εθ κέροσς ηφλ 

ζσκβεβιεκέλφλ ηαηρώλ. 

  

Καηόπηλ ηνύηνπ δεηάκε άκεζε δηεπθξίληζε θαη απάληεζε επί ησλ 2  αλσηέξσ 

εξσηήζεσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΦΥ θαη 

απόζπξζε ηεο Υπνπξγηθήο απόθαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαπνκπώλ 
 

Μεηά ηηκής 

  

Ο Πρόεδρος     Ο Γεληθός Γρακκαηέας 

  

Φ.Ν. Παηζοσράθος       Γεκόποσιος Βαζίιεηος 


