
 

 
Προς τον  

κ.  Βασίλη Πλαγιανάκο 

Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ  
Απ. Παύλου 12,  

Μαρούσι 15123      
 

Αθήνα, 15/5/2019 
                                      ΑΠ 4044 

 
 

Θέμα: Ανάκληση των πρόσφατων ανακοινώσεων και αναρτήσεων που επιχειρούν να 

επιφορτίσουν τους ιατρούς μέλη μας με αλλότρια καθήκοντα και παρεμποδίζουν την άσκηση 

της ιατρικής. Οι γιατροί δεν είναι γραφείο συλλογής δημοσίων εγγράφων ούτε 

δικαιολογητικών. 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Πληθώρα μελών μας αποτάνθηκαν στον ΙΣΑ απορημένοι αλλά και οργισμένοι για τις πρόσφατες 

ανακοινώσεις του ΕΟΠΥΥ.  

 

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα:  

 

(α) Στην ηλεκτρονική ανάρτηση που εμφανίζεται από 14.5.2019 στο e-dapy και καλεί τους ιατρούς να 

ζητούν από τους ασθενείς τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ πρόσφατη τεκμηρίωση, αλλά και αποφάσεων από 

Ειδικές Επιτροπές -πλην ΚΕΠΑ- για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας, ή απόφασης απόδοσης 

εξωιδρυματικού επιδόματος.  

 

Η συλλογή δημοσίων εγγράφων προς απόδειξη των ανωτέρω εκφεύγει εντελώς των ιατρικών 

καθηκόντων των ιατρών μελών μας, παρεμποδίζει την άσκηση της ιατρικής και διαταράσσει τη σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή, αφού αίφνης ο θεράπων ιατρός εμφανίζεται ως δημόσιος 

υπάλληλος αρμόδιος για τη συλλογή δικαιολογητικών. 

Όπως επιμεληθήκατε ώστε να υφίσταται διασύνδεση μεταξύ ΚΕΠΑ και ΗΔΙΚΑ έτσι οφείλετε να προβείτε 

στην αναγκαία διασύνδεση και με τις λοιπές δημόσιες δομές.  

Οι συμβεβλημένοι ιατροί είναι επιστήμονες, λειτουργοί της υγείας και όχι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ. 

  

(β) Σε σειρά ανακοινώσεων που αφορούν στην υποχρέωση των εργαστηριακών ιατρών να προσκομίσουν 

τα στοιχεία επιστημονικά υπευθύνων, εργαζομένων αλλά και των μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα 

στο φορέα τους, με αναφορά μάλιστα στα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους (serial number κλπ). Προς 

τούτο τάσσεται μάλιστα προθεσμία, κατά τρόπο εκβιαστικό που δεν συνάδει με την ιδιότητα των ιατρών 



μελών μας ως αντισυμβαλλόμενων. Και η απαίτηση αυτή είναι αδόκιμη για τους ίδιους λόγους πολλώ 

μάλλον που όλα αυτά τα στοιχεία, τηρούνται στον ΙΣΑ ως αδειοδοτούσα αρχή.   

 

Ζητούμε την άμεση ανάκληση των παραπάνω και τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να απαλλάξετε τους 

ιατρούς από αλλότρια καθήκοντα με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και την ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
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