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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΟΠΤΤ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΣΟΝΣΑ 
ΣΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ. 

Το ςθμαντικότερο πολιτικό ςυμπζραςμα που προκφπτει από τν νζο κανονιςμό του ΕΟΠΥΥ είναι δυςτυχϊσ 
θ ολιγαρχικι φιλοςοφία που το διακρίνει. Αποφαςίηουμε να φτιάξουμε επιτροπι που κα κρίνει, κα 
κοςτολογιςει και κα αποφαςίςει. Αποφαςίηουμε τισ τιμζσ των εξετάςεων και με ποιουσ παρόχουσ κα 
ςυνεργαςτοφμε βάηοντασ τουσ όρουσ μασ. Παρακάμπτουμε το προεδρικό διάταγμα, τισ άδειεσ ίδρυςθσ 
και λειτουργίασ που ζχει εκδϊςει το ελλθνικό κράτοσ και είμαςτε εμείσ που κα κρίνουμε από τα μθδζν τα 
πάντα. 
Αυτό εμείσ κφριε Υπουργζ το κεωροφμε καταχρθςτικό, παράνομο και αντιςυνταγματικό. Ιδιαίτερα όταν 
εμπλζκει το ςφνολο των ελλινων εργαηόμενων – αςφαλιςμζνων και το ςφνολο τθσ ιατρικισ κοινότθτασ.  
Ο ΕΟΠΥΥ  ΔΕΝ είναι «μονοψϊνιο» που διαπραγματεφεται τθν υγεία με τουσ όρουσ του ελεφκερου 
εμπορίου,  όπωσ τεχνθζντωσ ζχει καλλιεργθκεί από οριςμζνουσ οικονομίςτικουσ κφκλουσ,  αλλά ζνασ 
κρατικόσ οργανιςμόσ που κάτω από Νόμουσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ, ζχει αναλάβει να προςφζρει 
υπθρεςίεσ υγείασ ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ αυτισ τθσ χϊρασ, ςε ςυνεργαςία με όλο το ιατρικό προςωπικό 
και τουσ υπόλοιπουσ φορείσ υγείασ, τθσ εν λόγω χϊρασ. 
 

Κανείσ δεν νομιμοποιείται ςε αυτόν τον τόπο, κοιτίδα τθσ δθμοκρατίασ, να παρακάμπτει τουσ νόμουσ 
και τισ αποφάςεισ τθσ Βουλισ των Ελλινων, να αυκαιρετεί και να αποφαςίηει για το «όφελοσ» μασ. 

 
 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΜΕΙΩΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ 
Είναι γνωςτό όχι μόνο ςτουσ οικονομικοφσ κφκλουσ  αλλά και θ πρόςφατθ εμπειρία ςε πολλοφσ τομείσ 
ζδειξε ότι  θ οριηόντια μείωςθ  τιμϊν, μιςκϊν κλπ  είχε τα εντελϊσ αντίκετα αποτελζςματα από τα 
αναμενόμενα. 
Το ίδιο κα ςυμβεί και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. 
Η περαιτζρω οριηόντια μείωςθ των ιδθ από το 1991 χαμθλϊν τιμϊν  των εξετάςεων ουδόλωσ κα 
επθρεάςει  το φψοσ των εργαςτθριακϊν δαπανϊν του ΕΟΠΥΥ. 
Θα πλθγοφν τα υγιι και τίμια εργαςτιρια, αφινοντασ ανζπαφα, αυτά που δρουν μζςω τθσ 
κατευκυνόμενθσ ιατρικισ και τθσ τεχνθτισ ηιτθςθσ 
      Η μείωςθ των δαπανϊν είναι κζμα ελζγχου και διαχείριςθσ και όχι άκριτων      περικοπϊν. 
 
 

 
 ΑΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΩΡΑ ΙΧΤΟΤΑ ΤΜΒΑΗ ΣΩΝ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΜΕ ΣΟΝ ΕΟΠΤΤ 
Η ξεκάκαρθ αναφορά ςτο ό,τι ιςχφει μζχρι ςιμερα δεν δεςμεφει τθν πρϊτθ ςυμφωνία του ΕΟΠΥΥ με τουσ 
παρόχουσ υγείασ μασ κλίβει και υποτιμά τισ ςυμφωνίεσ κυρίων και τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που όλοι 
είχαμε αναλάβει μζχρι ςιμερα. Η ςυνεργαςία των εργαςτθριακϊν ιατρϊν με τον ΕΟΠΥΥ χτίςτθκε πάνω ςε 
τρεισ αρχζσ που δεν τισ αναγνωρίηετε ςιμερα. Πρϊτον θ δυνατότθτα ςφμβαςθσ με τον ΕΟΠΥΥ όλων των 
ιατρείων που ζχουν νόμιμθ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ από το ελλθνικό κράτοσ. Η διαςφάλιςθ δθλαδι 



του ευρωπαϊκοφ ςυνταγματικοφ δικαιϊματοσ τθσ ελεφκερθσ επιλογισ ιατροφ αλλά και θ διαςφάλιςθ τθσ 
υγιοφσ ελεφκερθσ οικονομίασ μιασ και θ πολιτικι επιλογι των ελλινων είναι θ ελεφκερθ οικονομία και 
όχι θ οικονομία τθσ πρϊθν ςοβιετικισ ζνωςθσ. Δεφτερον θ κατϋ ελάχιςτο τιρθςθ του προεδρικοφ 
διατάγματοσ, νόμου του κράτουσ όςο αφορά τισ τιμζσ των εργαςτθριακϊν πράξεων που ιςχφουν από το 
1991 με ταυτόχρονθ προφορικι δζςμευςθ τθσ τότε θγεςίασ του υπουργείου υγείασ για εκςυγχρονιςμό 
και αναπροςαρμογι των εξευτελιςτικϊν τιμϊν αλλά και εξορκολογιςμό των ελάχιςτων υπερβολικϊν. 
Φυςικά όλα αυτά ςτα πλαίςια τθσ νομιμότθτασ και με τθν αλλαγι του προεδρικοφ διατάγματοσ και ωσ 
αυτονόθτο τθν ζγκριςι τουσ από τθν βουλι των ελλινων. Σρίτον τθν ανάλθψθ εκ μζρουσ του ΕΟΠΥΥ τθσ 
ξεκάκαρθσ και ςυμβατικισ του υποχρζωςθσ να πλθρϊνει ζναντι το 90% των απαιτιςεων εντόσ 45 
θμερϊν, υποχρζωςθ που δεν τθρικθκε ποτζ. Και φυςικά δεν αναφζρετε τίποτα για το ιδθ ςυμφωνθμζνο 
rebate που ορίηεται ςτο 10% πάνω από το ποςό των 20000 ευρϊ.  
 
 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ. ΜΕΛΗ ΠΟΤ ΣΗΝ ΑΠΑΡΣΙΖΟΤΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 
Ο οριςμόσ επιτροπισ διαπραγμάτευςθσ με τουσ παρόχουσ μασ οδθγεί ςε διαχωριςμό των παρόχων ςε 
υπάκουουσ ι όχι, ςε καλοφσ και κακοφσ, ςε ποιοτικοφσ ι όχι και βζβαια οδθγεί ςτθ φιλοςοφία του χκεσ 
ότι όποιοσ κζλει να εργαςτεί και να ηιςει ςε αυτόν το τόπο πρζπει να υποταχκεί ςε απαιτιςεισ 
διοριςμζνων επιτροπϊν.  
Είναι φποπτοσ και κατά τθ γνϊμθ μασ ςυνειδθτά ξεχαςμζνοσ ο οριςμόσ αυτισ τθσ επιτροπισ με αναλυτικά 
δεδομζνα. Εάν αυτι θ επιτροπι δεν είναι κεςμικι και οριςμζνθ από τθν βουλι των ελλινων και δεν 
απαρτίηεται από κεςμικοφσ φορείσ που χρθματοδοτοφν τον ΕΟΠΥΥ (όλοι οι παραγωγικοί φορείσ του 
τόπου) και δεν ςυμμετζχουν κεςμικοί φορείσ από όλο το ιατρικό φάςμα κεωροφμε τθν ςφςταςι τθσ 
κίνθςθ υπονόμευςθσ του ΕΟΠΥΥ και παράδοςθσ τθσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςε άγνωςτα 
και φποπτα κζντρα αποφάςεων. 
Επίςθσ ο οριςμόσ τθσ επιτροπισ δεν ξεκακαρίηει τον ςκοπό τθσ δθμιουργίασ τθσ αναλυτικά. Είναι 
ξεκάκαρο πωσ όςο λιγότερα περιγράφει ο νζοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ΕΟΠΥΥ τόςο μεγαλφτερθ 
ευελιξία αλλά και αςυδοςία επιτρζπει ςτθν εκάςτοτε θγεςία τόςο του ταμείου αλλά και του υπουργείου 
υγείασ.  
Αφινετε δθλαδι ελεφκερο πεδίο δράςθσ  ςε οποιονδιποτε να μετατρζψει τον ΕΟΠΤΤ ςε μονοψϊνιο ι 
και να τον παραδϊςει οπουδιποτε. 
 
«ΠΟΙΟΣΙΚΑ»  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΜΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕ ΑΣΕΡΙΑ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΜΟΙΒΕ 

Τα ιατρικά μασ  εργαςτιρια λειτουργοφν  νόμιμα, ζχουν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ  όπου προβλζπονται και είναι υποχρεωτικά τα απαραίτθτα όργανα με τα οποία 
εκτελοφνται οι εξετάςεισ κακϊσ και οι απαραίτθτοι χϊροι και τα νεϊτερα εξ αυτϊν είναι προςαρμοςμζνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του ΠΔ 84 / 2001. 

  Όλα λειτουργοφν με τθν επιςτθμονικι επίβλεψθ  του βιοπακολόγου ιατροφ , που φζρει και τθν ευκφνθ 
ζναντι του εξεταηομζνου, τθσ περί «ιατρικισ δεοντολογίασ» νομοκεςίασ, τθσ πεικαρχικισ δικαιοδοςίασ 
των ιατρικϊν ςυλλόγων που υποχρεωτικά ανικει, αλλά και τθσ ςυνειδιςεϊσ του και του Ιπποκράτειου 
όρκου. 

Ζνιαι  φανερό ότι οι δθλϊςεισ  περί αςτεριϊν και αμοιβζσ ανάλογα με τθν παλαιότθτα του εξοπλιςμοφ 
φωτογραφίηουν ανενδοίαςτα τα  μεγάλα ςυμφζροντα ςτο χϊρο  Π.Φ.Τ , με το πρόςχθμα τθσ παροχισ 
ποιοτικϊν  εξετάςεων. Δθλ. ζνα μθχάνθμα 5 ετϊν και ζνα  μθχάνθμα 7 ετϊν κα ζχουν  διαφορετικι 
τιμολογιακι αντιμετϊπιςθ άςχετα από το ποιότθτα  του  ίδιου  του  χριςτθ  γιατροφ; 
Άλλοι παράγοντεσ όπωσ θ εμπειρία και θ υπευκυνότθτα του γιατροφ ι του χειριςτι του μθχανιματοσ, θ 
ςυντιρθςι του, κλπ δεν παίηουν ρόλο; 
 
Δεν ξεφεφγει πζραν πάςθσ λογικισ το γεγονόσ  να κεωρείτε μία απάντθςθ … πολφ ςωςτι ι λίγο ςωςτι και 
να τθν αποηθμιϊνετε ανάλογα ; 
Μία απάντθςθ ςε μία εξζταςθ είτε είναι ςωςτι είτε είναι λάκοσ. Διαβάκμιςθ ΔΕΝ υπάρχει. 



Είναι υπόκεςθ και ευκφνθ τθσ Πολιτείασ (και όχι των επιμζρουσ Ταμείων), να κζτει εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, τουσ όρουσ και τα κριτιρια κατά τθν αδειοδότθςθ των εργαςτθρίων που να 
εξαςφαλίηουν τθν ποιοτικι και αςφαλι παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ.. 
 
Δεν είναι δυνατόν να αποδεχκοφμε τθν φπαρξθ εργαςτθρίων διαφόρων ταχυτιτων. 
Ζνα εργαςτιριο είτε δουλεφει ςωςτά και ζχει ίςα δικαιϊματα με όλα τα άλλα,  είτε δεν δουλεφει ςωςτά 
και πρζπει να του αφαιρείται θ άδεια. 
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