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Αγαπητοί συνάδελφοι 
Σε απαίτηση Μνηµονίου, Τρόικας και ισχυρών οµίλων, η Κυβέρνηση έχει φέρει ένα Νοµοσχέδιο που  
φοβούµαστε ότι θα σβήσει τα εργαστήριά µας. 
Ας τεκµηριώσουµε το γιατί. 
  ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ  ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
Άρθρο 16 Σύσταση – Επωνυµία 

Συστήνεται Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία Εθνικός 
ΟργανισµόΕθνικός ΟργανισµόςΠαροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ..), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των 
Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε έδρα 
την Αθήνα. .. 
Έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού ορίζεται η 1η του έκτου µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του 
παρόντος νόµου… 
 Στον Οργανισµό εντάσσονται, οι Κλάδοι Υγείας του Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ µε τις µονάδες υγείας του, του 
Ο.Γ.Α., του Ο.Α.Ε.Ε., ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο Ο.Π.Α.∆. και ο Οίκος Ναύτη, σύµφωνα 
µετα οριζόµενα στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος… 
Άρθρο 17 Σκοπός – Υπαγόµενα Πρόσωπα 
β. Ο καθορισµός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συµβάσεων για παροχή 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης µε φορείς δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµβεβληµένων ιατρών, καθώς και η αναθεώρηση και 
τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται… 
Άρθρο 21 Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥ  
6. Αποφασίζει τη σύναψη συµβάσεων µε τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές 
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, φαρµακοποιούς, 
ιατρούς…(∆εν αναφέρει τα ιατρικά εργαστήρια τα οποία και πρακτικά καταργεί) 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ:  …θεσπίζει νέα κριτήρια και όρους για την σύναψη συµβάσεων… 
…ξεκινά την από κοινού αγορά ιατρικών υπηρεσιών για την επίτευξη σηµαντικής µείωσης δαπανών 
(τουλάχιστον 25%) µέσω σύναψης συµφωνιών για τις τιµές µε βάση την αγοραζόµενη ποσότητα…  
����  Επίσης από τον πρόεδρο του ΙΣΑ ανακοινώθηκε ότι  το Υπουργείο Οικονοµικών ετοιµάζεται να 
περάσει τροπολογία όπου επιτρέπει σε άσχετους επιχειρηµατίες να συστήνουν µονάδες 
υγείας µε 100% συµµετοχή τους.   
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1]  ΌΛΑ τα Ταµεία συµπτύσσονται σε  ΈΝΑ το οποίο και περιλαµβάνει το ΣΥΝΟΛΟ του πληθυσµού. 
2]  Ο ΕΟΠΥ έχει την δυνατότητα να συµβάλλεται µε όποιον θέλει , αν θέλει, όποτε θέλει, µε όποιους 
όρους θέλει, τους οποίους  και να τροποποιεί όποτε θέλει.  
3]  Οι όροι των συµβάσεων αλλάζουν. Την θέση του σταθερού κρατικού τιµολογίου, παίρνουν  τα 
εκπτωτικά πακέτα, οι µειοδοτικοί διαγωνισµοί,  ο ανηλεής ανταγωνισµός (αρχής γενοµένης δειλά – 
δειλά από τον Οίκο Ναύτου). 
4]  Μεγάλοι όµιλοι  κυρίως του εξωτερικού έχουν ήδη πάρει θέση για την άλωση της πρωτοβάθµιας 
υγείας, µε πακέτα άκρως ελκυστικά … 
5]  Όποιος βιοπαθολόγος µείνει απ’ έξω (και θα µείνουν πολλοί) έχει ήδη χαµένο το 90% των 
ασθενών του και θα κλείσει… 
6]  Όποιοι λίγοι βιοπαθολόγοι βρουν µια θεσούλα σε κάποια εταιρία, θα έχουν µισθό πείνας..   
 
ΕΑΝ έλεγε ο Νόµος ότι ΟΛΟΙ οι γιατροί µπορούν να συµβάλλονται µ’ αυτόν τον ΕΟΠΥ,  χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις, σύµφωνα µε συλλογικές συµβάσεις και µε ελεύθερη επιλογή γιατρού  ΤΟΤΕ 
θα είµαστε ΣΥΜΦΩΝΟΙ . 
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