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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ε.Σ.Α.µεΑ.: Παρέµβαση στη διαδικασία σύναψης Συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε 
τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας, Ειδικής Αγωγής και ιατρικών 

αναλωσίµων 

Τις παρατηρήσεις της αναφορικά µε τη διαδικασία σύναψης Συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε τους 
παρόχους υπηρεσιών Υγείας, Ειδικής Αγωγής και ιατρικών αναλωσίµων, απέστειλε η Ε.Σ.Α.µεΑ. στον 
ΕΟΠΥΥ. 

Οι αλλαγές που σχεδιάζει ο ΕΟΠΥΥ στον τρόπο προµήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, θεωρούνται 
καταρχάς θετικές, λόγω του ότι έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος δεν θα 
είναι πια υποχρεωµένος να προκαταβάλει την πληρωµή, αλλά και οφέλη για τον πάροχο, όπως η 
µείωση του χρόνου αποπληρωµής, που θα οδηγήσει σε εξορθολογισµό των δαπανών και σε καλύτερη 
διαχείριση των οικονοµικών πόρων του Οργανισµού. 

Όµως, για να είναι επιτυχής η διαδικασία σύναψης Συµβάσεων µεταξύ ΕΟΠΥΥ και επαγγελµατιών 
που παρέχουν υπηρεσίες παροχής υγείας, πρέπει να στηριχθεί σε µία σοβαρή και οργανωµένη µελέτη 
και να βρίσκει σύµφωνες και τις δύο πλευρές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από έναν ουσιαστικό 
διάλογο µε τους επαγγελµατίες, ώστε η συµφωνία και οι όροι συνεργασίας να είναι πραγµατικά προς 
όφελος τόσο των δύο συµβασιούχων (ΕΟΠΥΥ και Επαγγελµατιών) όσο και των ληπτών υπηρεσιών 
υγείας.  

Να ληφθούν υπόψη κάποιοι σηµαντικοί παράγοντες, όπως οι αποζηµιώσεις των επαγγελµατιών, οι 
οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και όχι σε απαρχαιωµένες τιµές, να 
τεθούν ποιοτικές και χωροταξικές προδιαγραφές για τους χώρους που στεγάζουν τέτοιου είδους 
δραστηριότητες ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών στους δικαιούχους, να 
δίνεται στους χρήστες των υπηρεσιών το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής ιατρού και θεραπευτή κ.α. 

Η επιστολή http://esamea.gr/our-actions/rest-actions/3282-paratiriseis-tis-e-s-a-mea-anaforika-
me-ti-diadikasia-synapsis-symbaseon-toy-eopyy-me-toys-paroxoys-ypiresion-ygeias-eidikis-
agogis-kai-iatrikon-analosimon  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.µεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193. 

Τώρα µπορείτε να ενηµερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στη νέα 
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.µεΑ. www.esaea.gr και www.esamea.gr . 
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