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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ. 

Το σημαντικότερο πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από τν νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ είναι δυστυχώς 
η ολιγαρχική φιλοσοφία που το διακρίνει. Αποφασίζουμε να φτιάξουμε επιτροπή που θα κρίνει, θα 
κοστολογήσει και θα αποφασίσει. Αποφασίζουμε τις τιμές των εξετάσεων και με ποιους παρόχους θα 
συνεργαστούμε βάζοντας τους όρους μας. Παρακάμπτουμε το προεδρικό διάταγμα, τις άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας που έχει εκδώσει το ελληνικό κράτος και είμαστε εμείς που θα κρίνουμε από τα μηδέν τα 
πάντα. 
Αυτό εμείς κύριε Υπουργέ το θεωρούμε καταχρηστικό, παράνομο και αντισυνταγματικό. Ιδιαίτερα όταν 
εμπλέκει το σύνολο των ελλήνων εργαζόμενων – ασφαλισμένων και το σύνολο της ιατρικής κοινότητας.  
Ο ΕΟΠΥΥ  ΔΕΝ είναι «μονοψώνιο» που διαπραγματεύεται την υγεία με τους όρους του ελεύθερου 
εμπορίου,  όπως τεχνηέντως έχει καλλιεργηθεί από ορισμένους οικονομίστικους κύκλους,  αλλά ένας 
κρατικός οργανισμός που κάτω από Νόμους και διαφανείς διαδικασίες, έχει αναλάβει να προσφέρει 
υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, σε συνεργασία με όλο το ιατρικό προσωπικό 
και τους υπόλοιπους φορείς υγείας, της εν λόγω χώρας. 
 

Κανείς δεν νομιμοποιείται σε αυτόν τον τόπο, κοιτίδα της δημοκρατίας, να παρακάμπτει τους νόμους 
και τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων, να αυθαιρετεί και να αποφασίζει για το «όφελος» μας. 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
Είναι γνωστό όχι μόνο στους οικονομικούς κύκλους  αλλά και η πρόσφατη εμπειρία σε πολλούς τομείς 
έδειξε ότι  η οριζόντια μείωση  τιμών, μισθών κλπ  είχε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα 
αναμενόμενα. 
Το ίδιο θα συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. 
Η περαιτέρω οριζόντια μείωση των ήδη από το 1991 χαμηλών τιμών  των εξετάσεων ουδόλως θα 
επηρεάσει  το ύψος των εργαστηριακών δαπανών του ΕΟΠΥΥ. 
Θα πληγούν τα υγιή και τίμια εργαστήρια, αφήνοντας ανέπαφα, αυτά που δρουν μέσω της 
κατευθυνόμενης ιατρικής και της τεχνητής ζήτησης 
      Η μείωση των δαπανών είναι θέμα ελέγχου και διαχείρισης και όχι άκριτων      περικοπών. 
 
 

 
 ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
Η ξεκάθαρη αναφορά στο ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα δεν δεσμεύει την πρώτη συμφωνία του ΕΟΠΥΥ με τους 
παρόχους υγείας μας θλίβει και υποτιμά τις συμφωνίες κυρίων και τις συμβατικές υποχρεώσεις που όλοι 
είχαμε αναλάβει μέχρι σήμερα. Η συνεργασία των εργαστηριακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ χτίστηκε πάνω σε 
τρεις αρχές που δεν τις αναγνωρίζετε σήμερα. Πρώτον η δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ ΟΛΩΝ των 
ιατρείων που έχουν νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το ελληνικό κράτος. Η διασφάλιση δηλαδή 



του ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής ιατρού αλλά και η διασφάλιση της 
υγιούς ελεύθερης οικονομίας μιας και η πολιτική επιλογή των ελλήνων είναι η ελεύθερη οικονομία και 
όχι η οικονομία της πρώην σοβιετικής ένωσης. Δεύτερον η κατ΄ ελάχιστο τήρηση του προεδρικού 
διατάγματος, νόμου του κράτους όσο αφορά τις τιμές των εργαστηριακών πράξεων που ισχύουν από το 
1991 με ταυτόχρονη προφορική δέσμευση της τότε ηγεσίας του υπουργείου υγείας για εκσυγχρονισμό 
και αναπροσαρμογή των εξευτελιστικών τιμών αλλά και εξορθολογισμό των ελάχιστων υπερβολικών. 
Φυσικά όλα αυτά στα πλαίσια της νομιμότητας και με την αλλαγή του προεδρικού διατάγματος και ως 
αυτονόητο την έγκρισή τους από την βουλή των ελλήνων. Τρίτον την ανάληψη εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της 
ξεκάθαρης και συμβατικής του υποχρέωσης να πληρώνει έναντι το 90% των απαιτήσεων εντός 45 
ημερών, υποχρέωση που δεν τηρήθηκε ποτέ. Και φυσικά δεν αναφέρετε τίποτα για το ήδη συμφωνημένο 
rebate που ορίζεται στο 10% πάνω από το ποσό των 20000 ευρώ.  
 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Ο ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης με τους παρόχους μας οδηγεί σε διαχωρισμό των παρόχων σε 
υπάκουους ή όχι, σε καλούς και κακούς, σε ποιοτικούς ή όχι και βέβαια οδηγεί στη φιλοσοφία του χθες 
ότι όποιος θέλει να εργαστεί και να ζήσει σε αυτόν το τόπο πρέπει να υποταχθεί σε απαιτήσεις 
διορισμένων επιτροπών.  
Είναι ύποπτος και κατά τη γνώμη μας συνειδητά ξεχασμένος ο ορισμός αυτής της επιτροπής με αναλυτικά 
δεδομένα. Εάν αυτή η επιτροπή δεν είναι θεσμική και ορισμένη από την βουλή των ελλήνων και δεν 
απαρτίζεται από θεσμικούς φορείς που χρηματοδοτούν τον ΕΟΠΥΥ (όλοι οι παραγωγικοί φορείς του 
τόπου) και δεν συμμετέχουν θεσμικοί φορείς από όλο το ιατρικό φάσμα θεωρούμε την σύστασή της 
κίνηση υπονόμευσης του ΕΟΠΥΥ και παράδοσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας σε άγνωστα 
και ύποπτα κέντρα αποφάσεων. 
Επίσης ο ορισμός της επιτροπής δεν ξεκαθαρίζει τον σκοπό της δημιουργίας της αναλυτικά. Είναι 
ξεκάθαρο πως όσο λιγότερα περιγράφει ο νέος κανονισμός λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ τόσο μεγαλύτερη 
ευελιξία αλλά και ασυδοσία επιτρέπει στην εκάστοτε ηγεσία τόσο του ταμείου αλλά και του υπουργείου 
υγείας.  
Αφήνετε δηλαδή ελεύθερο πεδίο δράσης  σε οποιονδήποτε να μετατρέψει τον ΕΟΠΥΥ σε μονοψώνιο ή 
και να τον παραδώσει οπουδήποτε. 
 
«ΠΟΙΟΤΙΚΑ»  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

Τα ιατρικά μας  εργαστήρια λειτουργούν  νόμιμα, έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τους 
αρμόδιους φορείς  όπου προβλέπονται και είναι υποχρεωτικά τα απαραίτητα όργανα με τα οποία 
εκτελούνται οι εξετάσεις καθώς και οι απαραίτητοι χώροι και τα νεώτερα εξ αυτών είναι προσαρμοσμένα 
με την ισχύουσα νομοθεσία του ΠΔ 84 / 2001. 

  Όλα λειτουργούν με την επιστημονική επίβλεψη  του βιοπαθολόγου ιατρού , που φέρει και την ευθύνη 
έναντι του εξεταζομένου, της περί «ιατρικής δεοντολογίας» νομοθεσίας, της πειθαρχικής δικαιοδοσίας 
των ιατρικών συλλόγων που υποχρεωτικά ανήκει, αλλά και της συνειδήσεώς του και του Ιπποκράτειου 
όρκου. 

Ένιαι  φανερό ότι οι δηλώσεις  περί αστεριών και αμοιβές ανάλογα με την παλαιότητα του εξοπλισμού 
φωτογραφίζουν ανενδοίαστα τα  μεγάλα συμφέροντα στο χώρο  Π.Φ.Υ , με το πρόσχημα της παροχής 
ποιοτικών  εξετάσεων. Δηλ. ένα μηχάνημα 5 ετών και ένα  μηχάνημα 7 ετών θα έχουν  διαφορετική 
τιμολογιακή αντιμετώπιση άσχετα από το ποιότητα  του  ίδιου  του  χρήστη  γιατρού; 
Άλλοι παράγοντες όπως η εμπειρία και η υπευθυνότητα του γιατρού ή του χειριστή του μηχανήματος, η 
συντήρησή του, κλπ δεν παίζουν ρόλο; 
 
Δεν ξεφεύγει πέραν πάσης λογικής το γεγονός  να θεωρείτε μία απάντηση … πολύ σωστή ή λίγο σωστή και 
να την αποζημιώνετε ανάλογα ; 
Μία απάντηση σε μία εξέταση είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Διαβάθμιση ΔΕΝ υπάρχει. 



Είναι υπόθεση και ευθύνη της Πολιτείας (και όχι των επιμέρους Ταμείων), να θέτει εκείνα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τους όρους και τα κριτήρια κατά την αδειοδότηση των εργαστηρίων που να 
εξασφαλίζουν την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.. 
 
Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την ύπαρξη εργαστηρίων διαφόρων ταχυτήτων. 
Ένα εργαστήριο είτε δουλεύει σωστά και έχει ίσα δικαιώματα με όλα τα άλλα,  είτε δεν δουλεύει σωστά 
και πρέπει να του αφαιρείται η άδεια. 
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