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ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΕΛΣ 

 

 

 

Α. ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

 

 

Διαβιβάςτθκε ςτθν Βουλι τθν 8-5-2017 από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, ζγγραφο 

Ροινικισ Δικογραφίασ τθσ Ειςαγγελζωσ του  Αρείου Ράγου κ. Ξζνθσ Δθμθτρίου - 

Βαςιλοποφλου και τθσ Επίκουρου Ειςαγγελζωσ  Εγκλθμάτων Διαφκοράσ κ. Συμζλασ 

Σαπίδου. Θ ποινικι δικογραφία περιλάμβανε υλικό ζρευνασ δθμοςιευμάτων τθσ 

«Εφθμερίδασ Των Συντακτϊν» τον Οκτϊβριο του 2016.  

 Το υλικό, μετά τθν προκαταρκτικι εξζταςθ μαρτφρων με ζνορκεσ κατακζςεισ προσ 

διακρίβωςθ τζλεςθσ διωκόμενων πράξεων ςε βακμό κακουργιματοσ, οδιγθςε ςε 

ςχθματιςμό δικογραφίασ ςε βάροσ του πρϊθν Υπουργοφ Υγείασ τθσ ΝΔ κ. Μάκθ 

Βορίδθ και υποβλικθκε χωρίσ αξιολόγθςθ προσ τθν Ειςαγγελία του Αρείου Ράγου τθν 

31-3-2017. Ο Αντειςαγγελζασ του Αρείου Ράγου κ. Νικόλαοσ Ραντελισ διαβίβαςε τθν 

3-5-2017 τθ Δικογραφία, που ςχθματίςτθκε αυτεπαγγζλτωσ, προσ τον Ρρόεδρο τθσ 

Βουλισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Συντάγματοσ και τθσ νομοκεςίασ  «περί 

ποινικισ ευκφνθσ Υπουργϊν». 

Θ Υπόκεςθ τθσ ποινικισ δικογραφίασ κατά του πρϊθν Υπουργοφ Υγείασ κ. Βορίδθ, 

αφορά μεκοδεφςεισ υπερκοςτολόγθςθσ τθσ ιατρικισ πράξθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο και επιβάρυνςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Για τουσ  

λόγουσ  αυτοφσ,  θ Ροινικι Δικογραφία κατά Βορίδθ, καταλογίηει ηθμία του Δθμοςίου 

ςτο ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν υπερκοςτολόγθςθ των εξετάςεων που απζφεραν 

ζςοδα 825.000 ευρϊ (το οποίο βζβαια υπζςτθ ριμπζϊτ). 

Επιπλζον, θ δικογραφία αφορά μεκοδεφςεισ ςτισ οποίεσ εμπλζκεται ο πρϊθν 

Ρρόεδροσ του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθσ, ο πρϊθν Ρρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ κ. Κοντόσ,  ο κ. 

Μάριοσ Σαλμάσ,  βουλευτισ  τθσ ΝΔ, πρϊθν Υφυπουργόσ και Αναπλθρωτισ Υπουργόσ 

Υγείασ και ο Ρρόεδροσ του Λατρικοφ Συλλόγου Ακινασ κ. Ρατοφλθσ. Ο κ. Σαλμάσ 
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(ορκοπεδικόσ γιατρόσ)  εμπλζκεται για τθ μεκόδευςθ προςποριςμοφ οικονομικοφ 

οφζλουσ από τθ  διενζργεια  «διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ» με υπερκοςτολόγθςι 

τθσ, ςε ςυςτεγαηόμενο με το ιδιωτικό του ιατρείο διαγνωςτικό κζντρο  με τθν 

επωνυμία «Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία Ε.Ε.». Το ιδιωτικό διαγνωςτικό 

εργαςτιριο  είχε  μετόχουσ ςυγγενικά  πρόςωπα του κ. Σαλμά, τθν ςφηυγό του κ. 

Ειρινθ Καροφνθ και τον γαμπρό του κ. Ακανάςιο Αρβάλθ.  

Θ αρκροςκόπθςθ αποτελεί μια επεμβατικι μζκοδο με διαγνωςτικι αξία, θ οποία 

διενεργείται ςε κλινικζσ νοςοκομείων από ορκοπεδικοφσ γιατροφσ. Με τον όρο 

«Αρκροςκόπθςθ ςτο γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι το αντιβράχιο» - και όχι 

«διαγνωςτικι» αρκροςκόπθςθ, ςθμείο που παραβλζφκθκε και ςυνετζλεςε ςτθν 

υπερκοςτολόγθςθ όπωσ κα φανεί παρακάτω - ζλαβε κωδικό Κλειςτοφ Ενοποιθμζνου 

Νοςθλείου (ΚΕΝ) Μ22Α βάςει Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 27 – 3 – 2012 (ΦΕΚ 

940/Βϋ/27-3-2012).  Στθν Απόφαςθ  προςδιοριηόταν  ότι θ αποηθμίωςθ περιλαμβάνει 

Μζςθ Διάρκεια Νοςθλείασ (ΜΔΝ) 2 θμερϊν και το κόςτοσ ανζρχεται  ςτο ποςό των 

1.500 ευρϊ.  

Θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο ιδιωτικό ιατρείο ι ςτα εξωτερικά ιατρεία 

Ορκοπεδικισ Κλινικισ Νοςοκομείου, αποτελεί αμιγϊσ διαγνωςτικι ιατρικι πράξθ. 

Γίνεται από ορκοπεδικό γιατρό, με τοπικι αναιςκθςία και  με υλικά μιασ χριςθσ που 

είναι βελόνεσ διαμζτρου κάτω των 2 χιλιοςτϊν. Θ διάρκεια τθσ εξζταςθσ κυμαίνεται 

από 20 ζωσ 30 λεπτά.  

Ραρά το γεγονόσ ότι θ αμοιβι που ορίςκθκε με το ΚΕΝ αφορά μόνο νοςοκομεία, το 

Κεντρικό Συμβοφλιο Υγείασ (ΚΕΣΥ) με απόφαςθ που λιφκθκε τθν 2-12-2014, υπό 

τθν προεδρία του κ. Ραναγιϊτθ Σκανδαλάκθ, πρϊθν Υπουργοφ τθσ ΝΔ, αποφάςιςε 

να ορίςει για τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ τθν ίδια τιμι αποηθμίωςθσ (1.500€) 

με το ΚΕΝ Μ22Α. Αποφάςιςε με άλλα λόγια να κοςτολογιςει με το υψθλό αυτό ποςό 

μια ιατρικι πράξθ θ οποία αςκείται ςε ιατρείο, διαρκεί 20 λεπτά και δεν απαιτεί 

νοςθλεία, με το ςκεπτικό ότι πρόκειται για τθν ίδια εξζταςθ που πραγματοποιείται 

ςτισ κλινικζσ νοςοκομείων. Θ προςπάκεια ζμμεςθσ εξίςωςθσ των δφο μεκόδων, 

παραβλζποντασ τισ ςθμαντικζσ διαφορζσ που ςκιαγραφικθκαν λίγο παραπάνω, 

ςυνδζεται άρρθκτα με τθν τιμολογιακι αντιςτοίχιςι τουσ, ςυνζβαλε ςτθν 

υπερκοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και αποτελεί κορυφαίο δείγμα 
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των παρατυπιϊν, ςφαλμάτων και αςαφειϊν που χαρακτθρίηουν τθν απόφαςθ του 

ΚΕΣΥ.  

Θ απόφαςθ προκλικθκε φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα τθσ πρϊθν Διοικθτοφ του 

Ρ.Γ.Ν. «Αττικόν» κ. Ε. Γιαννακάκου. Τθν ειςιγθςθ – απόφαςθ του ΚΕΣΥ αποδζχκθκαν 

πλιρωσ ο Υπουργόσ Υγείασ κ. Μάκθσ Βορίδθσ και ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Υγείασ κ. 

Λεωνίδασ Γρθγοράκοσ. Εξζδωςαν τθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ (θ οποία δεν 

δθμοςιεφτθκε ωσ όφειλε ςε ΦΕΚ) ςτισ 22-12-2014, παρά τθν αντίκετθ άποψθ 

αρμόδιων υπθρεςιακϊν παραγόντων και διευκφνςεων οι οποίοι, επιπλζον των 

προαναφερόμενων, κεϊρθςαν ότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ δεν καλφπτεται από 

το ΚΕΝ Μ22Α με περιγραφι «Αρκροςκόπθςθ ςτο γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι 

το αντιβράχιο» ϊςτε να δικαιολογείται το προαναφερόμενο κόςτοσ. Ο Αναπλθρωτισ 

Υπουργόσ Υγείασ  κ. Γρθγοράκοσ αρνικθκε ευκφνθ για τθν ζγκριςθ,  αιτιϊμενοσ 

αναρμοδιότθτα. 

Ραράλλθλα με τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ και λίγο μετά τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ, λαμβάνει 

άδεια λειτουργίασ και ςυςτζγαςθσ με το ορκοπεδικό ιατρείο του κ. Σαλμά θ 

προαναφερκείςα εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία». Συνολικά, από τθν 

εν λόγω ιατρικι εταιρεία – κακϊσ και από τθν ιατρικι εταιρεία «Λατρόκοςμοσ» για 

ζνα διάςτθμα περίπου 4 μθνϊν – κατατζκθκαν ςτον ΕΟΡΥΥ προσ αποηθμίωςθ 550 

παραςτατικά διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων, οι οποίεσ φζρονται να διενεργικθκαν 

(αποκλειςτικά ι πρωτίςτωσ) από τον κ. Σαλμά τθν περίοδο Λουνίου 2015 – Αυγοφςτου 

2016. Θ εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» λειτουργοφςε για περίπου 

ζνα ζτοσ ωσ «ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτιριο» αρκροςκόπθςθσ, το οποίο με βάςθ 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία δεν προβλζπεται και δεν υφίςταται ωσ ιδιωτικόσ φορζασ 

παροχισ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ). 

Το ηιτθμα αυτό αποτζλεςε μόνο ζνα από τα προβλθματικά ςθμεία προκάλεςαν 

πυκνότατθ αλλθλογραφία μεταξφ Διευκφνςεων του Υπουργείου Υγείασ, υπθρεςιϊν 

του ΕΟΡΥΥ, το ΚΕΣΥ και του Λατρικοφ Συλλόγου Ακθνϊν (ΛΣΑ) κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

του 2015 γφρω από το ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ και διενζργειασ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο. Σφντομα μετά τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 

ςτα τζλθ Δεκεμβρίου 2014 και τθ διενζργεια των βουλευτικϊν εκλογϊν ςτισ 25-1-
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2015, υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ και του ΕΟΡΥΥ εγείρουν το ηιτθμα τθσ 

νομιμότθτασ αποηθμίωςθσ/κοςτολόγθςθσ μια ιατρικισ πράξθσ βάςει ΚΕΝ, ηθτοφν 

διευκρινιςεισ για τον κωδικό ΚΕΝ με τον οποίο γίνεται θ «αντιςτοίχιςθ», τισ 

ειδικότθτεσ των γιατρϊν που διενεργοφν τισ διαγνωςτικζσ αρκροςκοπιςεισ, κ.ά. Ζνα 

ακόμα προβλθματικό ςθμείο που απαςχόλθςε τισ υπθρεςίεσ ιταν θ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ τθσ «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» με τον ΕΟΡΥΥ, με απόφαςθ 

που υπζγραψε ο τότε Ρρόεδροσ του οργανιςμοφ κ. Κοντόσ, παρά τθν ζγγραφθ 

αντίρρθςθ των υπθρεςιϊν και τον εκκρεμι χαρακτιρα άλλων ηθτθμάτων. Θ 

αλλθλογραφία αυτι καταγράφεται αναλυτικά ςτθν επόμενθ ενότθτα του 

πορίςματοσ. 

Εκ του αποτελζςματοσ γίνεται ςαφζσ ότι θ διευκζτθςθ του ηθτιματοσ και θ άρςθ των 

παρατυπιϊν επιλκε μετά τθν αλλαγι των επικεφαλισ ςτον ΕΟΡΥΥ (Δεκζμβριοσ 2015) 

και το ΚΕΣΥ (Φεβρουάριοσ 2016). Θ ανακοςτολόγθςθ τθσ «διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ» ζγινε από τθ νζα Διοίκθςθ του  ΚΕΣΥ με Ρρόεδρο τον κ. Μάρκου. 

Ζγινε μετά από απόφαςθ τθσ νζασ Διοίκθςθσ του ΕΟΡΥΥ (Ρρόεδροσ κ. Μπερςίμθσ, 

Αντιπρόεδροσ κ. Γεωργακόπουλοσ), ςτθν οποία επιςθμαινόταν ότι θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςε ιδιωτικό ιατρείο δεν είναι χειρουργικι και κεραπευτικι πράξθ, δεν 

δφναται να κοςτολογθκεί με βάςθ το ΚΕΝ Μ22Α εφόςον δεν περιλαμβάνει νοςθλεία 

ςε νοςοκομείο και προκαλεί ςθμαντικι επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ του ΕΟΡΥΥ 

και ηθτοφςε από το ΚΕΣΥ να επαναπροςδιοριςτεί θ τιμι τθσ. Θ Ολομζλεια του ΚΕΣΥ 

τθν 20 – 5 – 2016 αποφάςιςε ότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο ιατρείο 

αποτελεί αμιγϊσ διαγνωςτικι πράξθ και για τθν τιμολόγθςι τθσ παρζπεμψε ςτθν 

αρμόδια Επιτροπι Κοςτολόγθςθσ. Μετά τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ και τθ μερικι 

(ωσ προσ το φψοσ τθσ τιμισ των αναλωςίμων) αποδοχι τθσ από αρμόδιο Αναπλθρωτι 

Υπουργό Υγείασ κ. Ρολάκθ, ςτισ 26-10-2016 εκδόκθκε θ προβλεπόμενθ από το νόμο 

ΚΥΑ ςε ΦΕΚ με τθν οποία θ τιμι αποηθμίωςθσ μειϊκθκε ςτα 300€ (150€ αποηθμίωςθ 

του ιατροφ και ωσ 150€ για τα αναλϊςιμα τθσ εξζταςθσ). Τζλοσ, μετά από ςχετικό 

ζγγραφο του ΕΟΡΥΥ, με ΚΥΑ που δθμοςιεφτθκε ςε ΦΕΚ ςτισ 31-8-2017 ανακλικθκε 

θ Υπουργικι Απόφαςθ του Δεκεμβρίου 2014 (επί υπουργίασ Βορίδθ). 
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Ωσ προσ τθν ιατρικι αξία και αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ άποψθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ 

Αρκροςκόπθςθσ (ΕΑΕ), θ οποία ηθτικθκε από τον Ρρόεδρο τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ ςτισ 5-9-2017. Θ απάντθςθ που ζςτειλε θ ΕΑΕ παραπζμπει ςε λίγο 

παλαιότερθ μελζτθ τθσ (5 Δεκεμβρίου 2016) με τίτλο «Αρκροςκόπθςθ Δια Βελόνθσ – 

ςτο Λατρείο: Αναςκόπθςθ Αποτελεςματικότθτασ και Αναγκαιότθτασ». Θ άποψθ τθσ 

ΕΑΕ είναι ςαφϊσ αρνθτικι κακϊσ καταλιγει: «Συνοπτικά, θ κζςθ τθσ Ελλθνικισ 

Αρκροςκοπικισ Εταιρείασ είναι ότι θ αρκροςκόπθςθ δια βελόνθσ ζχει 

περιοριςμζνθ διαγνωςτικι αξία και δεν προςφζρει κάποιο ςθμαντικό όφελοσ ςε 

ςχζςθ με τθν μαγνθτικι τομογραφία». Κάποια από τα ςθμεία τθσ μελζτθσ που 

τεκμθριϊνουν αυτι τθν επιςτθμονικι κζςθ είναι τα εξισ: 1) Θ μζκοδοσ ειςιχκθ ςτισ 

αρχζσ τισ δεκαετίασ του 1990 ςτισ ΘΡΑ ωσ εναλλακτικι ςτθ μαγνθτικι τομογραφία, 

τθσ οποίασ το κόςτοσ ιταν και είναι αυξθμζνο· πλζον όμωσ θ διαγνωςτικι αξία τθσ 

μαγνθτικισ τομογραφίασ ζχει αυξθκεί, ενϊ ςτθν Ευρϊπθ – και τθν Ελλάδα – το 

κόςτοσ τθσ είναι ςχετικά μικρό. 2) Δεν υπάρχουν επαρκείσ, ποςοτικά και ποιοτικά, 

μελζτεσ που να τεκμθριϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου. 3) «Θ 

αρκροςκόπθςθ δια βελόνθσ είχε παρουςιαςτεί ςτθν Ελλάδα περίπου προ 8 ετϊν και 

είχε διατεκεί για δοκιμι ςε διάφορα νοςοκομεία, αλλά κανζνασ απ’ όςουσ δοκίμαςαν 

τθ ςυςκευι δεν προχϊρθςε ςε αγορά τθσ ςυςκευισ αλλά δεν γνϊριςε και ευρεία 

χριςθ». Εκτόσ των άλλων, αυτό ςυνεπάγεται πωσ «οι αρκροςκόποι που εφαρμόηουν 

τθν αρκροςκόπθςθ δια βελόνθσ κα πρζπει να ενθμερϊνουν τουσ αςκενείσ για το ότι 

πρόκειται *για+ μία παλαιά και όχι νζα, παρεμβατικι τεχνικι». 4) Θ μζκοδοσ ζχει 

«μόνο διαγνωςτικι και όχι κεραπευτικι αξία και αυτι είναι περιοριςμζνθ ςε πολφ 

ειδικζσ περιπτϊςεισ», όπωσ οι πλιρεισ ριξεισ του ζςω και ζξω μθνίςκου. 

Βεβαίωσ, υπάρχουν και επιςτθμονικζσ απόψεισ – όπωσ αυτζσ που εκφράςτθκαν από 

τα ζγγραφα των νοςοκομείων «Αττικόν» και «Αςκλθπιείο» που προθγικθκαν τθσ 

ζκδοςθσ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ςτισ 22-12-2014 – οι οποίεσ κινοφνται ςε πιο 

κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ δια βελόνθσ. Σε 
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κάκε περίπτωςθ, όμωσ, θ άποψθ τθσ ΕΑΕ ζχει για προφανείσ λόγουσ αυξθμζνθ 

βαρφτθτα και δθμιουργεί ζντονεσ επιφυλάξεισ για το ότι για μια αμφιλεγόμενθσ, 

τουλάχιςτον, αποτελεςματικότθτασ μζκοδο ορίςτθκε αρχικά αποηθμίωςθ 

πολλαπλάςια αυτισ τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ, μια μζκοδο ανϊτερθσ και 

εγνωςμζνθσ διαγνωςτικισ αξίασ. 

Ππωσ διαφαίνεται από αυτιν τθν ςφντομθ, ειςαγωγικι επιςκόπθςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, αυτι ζχει ωσ επίκεντρο το περιεχόμενο τθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 22-12-2014. Βάςει τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αυτισ, θ 

οποία ωσ προσ το κφριο ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ που ρφκμιηε ζχει πλζον ανακλθκεί, 

θ αποηθμίωςθ μια ιατρικισ πράξθσ (τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ) εξιςωνόταν 

με ΚΕΝ φψουσ 1.500€. Τθσ – παράτυπθσ και υπερβολικισ - κοςτολόγθςθσ αυτισ 

επωφελικθκε ο κ. Σαλμάσ, ορκοπεδικόσ ιατρόσ, εν ενεργεία βουλευτισ τθσ ΝΔ και με 

κθτεία ςτο Υπουργείο Υγείασ, ο οποίοσ διενιργθςε τθν εξζταςθ αυτι ςε 

ςυςτεγαηόμενο με το δικό του ιατρείο. Ρζρα από τθ νομιμότθτα τθσ αποηθμίωςθσ 

μιασ ιατρικισ πράξθσ βάςει αντιςτοίχιςθσ ςε ΚΕΝ, κακϊσ και άλλων παρατυπιϊν 

κατά τθν κοςτολόγθςθ αυτι, άλλεσ όψεισ του ηθτιματοσ που ελζγχονται ωσ 

επιλιψιμεσ αφοροφν τθν πρόκλθςθ ηθμίασ ςτο δθμόςιο (ΕΟΡΥΥ), θ οποία επιλκε 

κατά το διάςτθμα μεταξφ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του 2014 και τθσ μείωςθσ τθσ 

τιμισ αποηθμίωςθσ το 2016, τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ του ΕΟΡΥΥ με  - και τθν 

αδειοδότθςθ που χοριγθςε ο ΛΣΑ ςε - ιδιωτικό διαγνωςτικό κζντρο του οποίου θ 

μορφι δεν υφίςταται νομικά, κακϊσ και πολλά άλλα επιμζρουσ κζματα τα οποία 

προζκυψαν και τα οποία ςυηθτοφνται ςτο παρόν πόριςμα.  

Το ηιτθμα τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ απαςχόλθςε τθν «Εξεταςτικι Επιτροπι 

για τθ διερεφνθςθ ςκανδάλων ςτον χϊρο τθσ Υγείασ κατά τα ζτθ 1997-2014» ςε πζντε 

ςυνεδριάςεισ τθσ κατ’ αποκλειςτικότθτα (5, 13, 14, 19 και 26 – 9 – 2017). Κατά τισ 

ςυνεδριάςεισ αυτζσ κατζκεςαν ςυνολικά τζςςερισ μάρτυρεσ: ο νυν Αντιπρόεδροσ του 

ΕΟΡΥΥ κ. Ραναγιϊτθσ Γεωργακόπουλοσ (13-9-2017), ο κ. Σαλμάσ (14 και 19-9-2017) 

και ο κ. Βορίδθσ (26-9-2017). 

Το πόριςμα τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ διαρκρϊνεται ωσ εξισ: ςτθν επόμενθ ενότθτα (Β) καταγράφονται 

και παρουςιάηονται αναλυτικά, με χρονολογικι ςειρά όλα τα ςχετικά ζγγραφα, κάτι 
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που αποτυπϊνει τθν υπόκεςθ ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ. Στθν ενότθτα Γ 

παρουςιάηεται και εξετάηεται (με άξονα τθν κατάκεςι του) ο ρόλοσ του πρϊθν 

Υπουργοφ Υγείασ κ. Βορίδθ και όλων των ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν Απόφαςθ 

κοςτολόγθςθσ που υπζγραψε. Στθν ενότθτα Δ παρουςιάηεται και αποτιμάται ο ρόλοσ 

και θ εμπλοκι του κ. Σαλμά (με άξονα τθν κατάκεςι του ςτθν Επιτροπι)· ςτο πλαίςιο 

αυτισ τθσ διερεφνθςθσ περιλαμβάνεται και μια αποτίμθςθ του πικανοφ φψουσ τθσ 

ηθμίασ που προκλικθκε για το δθμόςιο μζςα από τθν αποηθμίωςθ τθσ 

υπερκοςτολογθμζνθσ πράξθσ. Στθν ενότθτα Ε εξετάηεται θ εμπλοκι τεςςάρων 

φορζων (ΚΕΣΥ, ΕΟΡΥΥ, νοςοκομείο «Αττικόν», ΛΣΑ) ςε διάφορεσ φάςεισ αυτισ τθσ 

υπόκεςθσ, ενϊ ςτθν ενότθτα ΣΤ καταγράφονται τα βαςικά ςυμπεράςματα. 

Β. ΡΑΟΧΘ ΑΥΞΘΜΕΝΩΝ ΤΛΜΩΝ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘΣ ΣΤΘ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΘ 

ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ 

 

Στθν ενότθτα αυτι καταγράφονται αναλυτικά και με χρονολογικι ςειρά όλα τα 

ζγγραφα τα οποία περιιλκαν εισ γνϊςθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ και ςχετίηονται 

τόςο με τθν αρχικι κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ (Υπουργικι 

Απόφαςθ 22-12-2014) όςο και με τισ ενςτάςεισ των διάφορων υπθρεςιϊν που 

οδιγθςαν τελικά ςτθν ανακοςτολόγθςθ και τθν ανάκλθςθ τθσ αρχικισ Απόφαςθσ. Το 

ςϊμα των εγγράφων που παρατίκενται ςυνίςταται ςε αποφάςεισ, γνωμοδοτιςεισ, 

ειςθγιςεισ και πρακτικά ςυνεδριάςεων διαφόρων υπθρεςιϊν (ΚΕΣΥ, ΕΟΡΥΥ, 

Διευκφνςεισ Υπουργείου Υγείασ) κακϊσ και του ΛΣΑ, τα οποία αποτζλεςαν 

αντικείμενο πυκνισ αλλθλογραφίασ μεταξφ τουσ. 

Με το υπ' αρικμ. πρωτ. 39920/5-11-2014 ζγγραφο τθσ Διοικιτριασ του Ρ.Γ.Ν. 

«Αττικόν» κ. Γιαννακάκου - και όχι κατόπιν ερωτιματοσ του Υπουργοφ Υγείασ, όπωσ 

προβλζπεται ςτισ διατάξεισ των παρ. 3 και 4 του Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 τ.Α') - 

ηθτικθκε από το ΚΕΣΥ α) θ επιςτθμονικι γνϊμθ του και β) θ κοςτολόγθςθ τθσ 

ιατρικισ πράξθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Το ζγγραφο ςυνοδεφεται από 

«τεχνικό και ενθμερωτικό ςθμείωμα» το οποίο αποτελείται από ζνα κείμενο ςτα 

ελλθνικά το οποίο προβάλει τα οφζλθ και πλεονεκτιματα τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ με χριςθ βελόνασ ςτο ιατρείο, κακϊσ και από πλθροφοριακό-
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διαφθμιςτικό υλικό ςτα αγγλικά τθσ εταιρείασ (VisionScope) που καταςκευάηει και 

διακινεί το ιατρικό μθχάνθμα. 

Στισ 10-11-2014 με ζγγραφό του ο Ρρόεδροσ του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθσ ηθτεί 

γνωμοδότθςθ περί τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ 

από τον Συντονιςτι Διευκυντι τθσ Εϋ Ορκοπαιδικισ Κλινικισ του Γ.Ν. «Αςκλθπιείο» 

Βοφλασ κ. Ραναγιϊτθ Κίννα. 

Στισ 10-11-2014, δθλαδι αυκθμερόν, ο κ. Κίννασ ςτζλνει τθν (τριςζλιδθ) απάντθςι 

του ςτον Ρρόεδρο του ΚΕΣΥ. Στθν απάντθςθ/ειςιγθςθ αυτι, μεταξφ άλλων, 

περιγράφεται θ διαδικαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ και ενϊ αναπτφςςονται 

διάφορά επιχειριματα υπζρ τθσ μεκόδου ζναντι τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ και τθσ 

«χειρουργικισ διαγνωςτικισ» ι «κεραπευτικισ» αρκροςκόπθςθσ, επιςθμαίνεται 

πωσ «ζχει ζνδειξθ μόνο για διαγνωςτικοφσ λόγουσ, είτε κεραπευτικά μόνο για 

ακριβι ζγχυςθ ςτθν άρκρωςθ κάποιασ φαρμακευτικισ ουςίασ μζςα ςτθν κάνουλα». 

Θ ζλλειψθ ςαφοφσ διάκριςθσ μεταξφ των δφο μεκόδων επιτείνεται αν λθφκεί υπόψθ 

το εξισ χωρίο: «δεν πρόκειται για νζα ιατρικι μζκοδο, αλλά για τθν ίδια ιδθ 

υπάρχουςα διαγνωςτικι μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, με τθν μόνθ 

διαφορά τθσ εξζλιξθσ των αναλωςίμων και εργαλείων που κακιςτοφν τθν πράξθ 

απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, ιδίων επιςτθμονικϊν ενδείξεων, ιδίασ 

επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ με τθν μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο, με τθν μόνθ διαφορά ότι γίνεται ςτο εξωτερικό 

ιατρείο Νοςοκομείου ι ςε νόμιμο ιατρείο και είναι αςφαλισ». 

Στισ 24-11-2014, βάςει τθσ ανωτζρω απάντθςθσ υποβλικθκε ειςιγθςθ από τον τότε 

Ρρόεδρο τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθ προσ τθν Ολομζλεια 

του ΚΕΣΥ, ςφμφωνα με τθν οποία θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ δεν είναι νζα ιατρικι 

μζκοδοσ και ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ ιςχφει «ό,τι ςτα ΚΕΝ διαγνωςτικϊν 

αρκροςκοπιςεων». Σθμειϊνεται  ότι για πρϊτθ φορά γίνεται θ  - καταφανϊσ 

λανκαςμζνθ - αναφορά ςε «ΚΕΝ διαγνωστικών αρκροςκοπιςεων», αντί του ορκοφ 

ΚΕΝ «Αρκροςκόπθςθσ ςτο γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι το αντιβράχιο» (υπό 

Κωδικό Μ22Α ςτθν υπ'αρικμ.Υ4α./οικ.18051/2012, ΦΕΚ 946/Β'/27-3-2012). 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ςτθν ανωτζρω κανονιςτικι πράξθ, αναφζρεται: «Στθν ζννοια 

του Κλειςτοφ Ελλθνικοφ Νοςθλείου (ΚΕΝ) περιλαμβάνεται κάκε ιατρικι και 
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νοςθλευτικι προσ τον άρρωςτο ςυνδρομι, που παρζχεται από το Νοςοκομείο 

κακϊσ και θ ςχετικι δαπάνθ που πραγματοποιείται για τθν παροχι ς' αυτόν των 

ανωτζρω υπθρεςιϊν». 

Στισ 11-12-2014 διαβιβάςτθκε ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Μονάδων Υγείασ (ΔΑΜΥ) 

του Υπουργείου Υγείασ θ υπ' αρικμ. 10 Απόφαςθ τθσ 248θσ/02-12-2014 Ολομζλειασ 

του ΚΕΣΥ ςχετικά με τθ μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο. Στθν 

απόφαςθ επαναλαμβάνεται το προαναφερόμενο απόςπαςμα τθσ απάντθςθσ του 

Διευκυντι του «Αςκλθπιείου»  ότι «δεν πρόκειται για νζα ιατρικι μζκοδο, αλλά για 

τθν ίδια ιδθ υπάρχουςα διαγνωςτικι μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, με 

τθν μόνθ διαφορά τθσ εξζλιξθσ των αναλωςίμων και εργαλείων που κακιςτοφν τθν 

πράξθ απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, ιδίων επιςτθμονικϊν ενδείξεων, 

ιδίασ επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ με τθν μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο, με τθν μόνθ διαφορά ότι γίνεται ςτο εξωτερικό 

ιατρείο Νοςοκομείου ι ςε νόμιμο ιατρείο και είναι αςφαλισ» και ςυμπλθρϊνεται ότι 

«*ω+σ προσ τθν κοςτολόγθςθ, εφόςον παραμζνει διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, 

ιςχφει ότι ςτα ΚΕΝ των διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων».  

Ραράλλθλα, ςτισ 18-12-2014 εκδίδεται θ απόφαςθ 4507 του Δ.Σ. του ΛΣΑ με τθν οποία 

χορθγείται άδεια λειτουργίασ ςτθν εταιρεία «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ 

ΕΕ» και επιτρζπεται θ ςυςτζγαςι τθσ με το ορκοπεδικό ιατρείο του Μάριου Σαλμά 

(Λεωφόροσ Κθφιςίασ 22). Θ εταιρεία είχε ςυςτακεί ςτισ 17-10-2014 με εταίρουσ τουσ 

Ακανάςιο Αρβάλθ (νόμιμο εκπρόςωπο, ςυγγενι του Μ. Σαλμά), Ειρινθ Καροφνθ 

(ςφηυγο του Μ. Σαλμά) και Χριςτο Μαρκόπουλο (ορκοπεδικό, επιςτθμονικό 

υπεφκυνο). Κατά τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ θ Ε. Καροφνθ ςυμμετζχει με ποςοςτό 83% 

ςτο εταιρικό κεφάλαιο· όμωσ ςτισ 10-11-2014, ςφμφωνα με τα ζγγραφα που 

υπάρχουν ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΓΕΜΘ 

(https://www.businessregistry.gr/publicity/show/132155001000), ο Χρ. 

Μαρκόπουλοσ κατζβαλε επιπλζον ποςό και ζγινε κάτοχοσ τθσ πλειοψθφίασ (51%) του 

εταιρικοφ κεφαλαίου (για τισ διάφορεσ αλλαγζσ ςτθν επωνυμία και τθ μετοχικι 

ςφνκεςθ τθσ εταιρείασ βλζπε αναλυτικι παρουςίαςθ ςτθν ενότθτα Δ). 

Στισ 19-12-2014 θ ανωτζρω απόφαςθ του ΚΕΣΥ προωκικθκε από κοινοφ από τισ 

Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ Μονάδων Υγείασ και Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και 

https://www.businessregistry.gr/publicity/show/132155001000
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Ρρόλθψθσ ςτθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Υγείασ με τθν επιφφλαξθ ότι: 

«Γίνεται αποδεκτι ωσ προσ τθ διενζργεια τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτα 

εξωτερικά ιατρεία των Νοςοκομείων και ςτα νόμιμα ιατρεία. Δεν γίνεται αποδεκτι 

ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ τθσ, διότι, πρζπει, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΡΥΥ, να 

κοςτολογθκεί θ αρκροςκόπθςθ ωσ ιατρικι πράξθ και όχι ωσ ΚΕΝ το οποίο 

ανζρχεται ςε 1.500€».  

Με τθν αρικμ. πρωτ. Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 Υπουργικι Απόφαςθ ζγινε 

εξολοκλιρου δεκτι θ εν λόγω γνωμοδότθςθ τθσ Ολομζλειασ του ΚΕΣΥ, ιτοι χωρίσ 

να γίνει δεκτι θ διατυπωκείςα από τισ Διευκφνςεισ του Υπουργείου επιφφλαξθ ωσ 

προσ τθν κοςτολόγθςθ τθσ μεκόδου. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 

είναι πανομοιότυπο με τθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ και ζχει ωσ εξισ: «ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ: 

Τθν αποδοχι τθσ υπ’ αρικµ. 10 απόφαςθσ τθσ 248θσ/2-12-2014 Ολομζλειασ του 

ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικϊσ µε τθν µζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο», 

ςφμφωνα µε τθν οποία δεν πρόκειται για νζα ιατρικι μζκοδο, αλλά για τθν ίδια ιδθ 

υπάρχουςα διαγνωςτικι μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, µε τθν µόνθ 

διαφορά τθσ εξζλιξθσ των αναλωςίμων και εργαλείων που κακιςτοφν τθν πράξθ 

απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, ιδίων επιςτθμονικϊν ενδείξεων, ιδίασ 

επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ µε τθν μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο, µε τθν μόνθ διαφορά ότι γίνεται ςτο εξωτερικό 

ιατρείο Νοςοκομείου ι ςε νόμιμο ιατρείο και είναι αςφαλισ. Ωσ προσ τθν 

κοςτολόγθςθ, εφόςον παραμζνει διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, ιςχφει ότι ςτα ΚΕΝ 

των διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων».    

Στισ 13-2-2015 ο ΛΣΑ ενθμερϊνει με ζγγραφό του (Α.Ρ. 1634) τθν «Αρκροςκόπθςθ ΕΕ» 

πωσ με απόφαςι του τθν προθγοφμενθ (12-2-2-15) το Δ.Σ. του ΛΣΑ  ενζκρινε τθν 

αλλαγι επωνυμίασ τθσ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ»  ςε «ΛΔΛΩΤΛΚΟ 

ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ ΕΕ» κακϊσ και 

τθν τροποποίθςθ των άρκρων 3 και 5 του καταςτατικοφ τθσ. 

Μια μζρα μετά τθν αίτθςθ-αναγγελία ζναρξθσ τθσ εταιρείασ «Λδιωτικό Διαγνωςτικό 

Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία ΕΕ»  ςτισ 18-2-2015, ςυντάςςεται 

ςτισ 19-2-18 ζκκεςθ τριμελοφσ επιτροπισ του άρκρου 10 του Ρ.Δ. 84/2001 για τον 

ζλεγχο των φορζων ΡΦΥ που υποβάλλουν αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ. Με 
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απόφαςθ του ΔΣ του ΛΣΑ (Α.Ρ. 4775) που ςυνεδριάηει τθν ίδια θμζρα: α) γίνεται 

δεκτι θ μετατροπι τθσ εταιρείασ ςε ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτιριο και θ αλλαγι 

τθσ επωνυμίασ τθσ και β) χορθγείται βεβαίωςθ λειτουργία τθσ εταιρείασ, ςτθν οποία 

λειτουργοφν δφο τμιματα, Διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και Απεικονίςεων (μόνο 

υπζρθχοι) με υπευκφνουσ ιατροφσ ορκοπαιδικό (Χ. Μαρκόπουλο) και 

ακτινοδιαγνϊςτθ (Ε. Τηαμπάηθ) αντίςτοιχα, και γ) εγκρίνεται θ ςυςτζγαςθ τθσ 

εταιρείασ με το  ιδιωτικό ορκοπεδικό ιατρείο του Μάριου Σαλμά. 

Στισ 5-3-2015 ο ΕΟΡΥΥ μζςω τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ & Σχεδιαςμοφ 

αποςτζλει προσ τθν ΔΑΜΥ του Υπουργείου Υγείασ, ζγγραφο για τθν παροχι 

διευκρινιςεων ηθτϊντασ τθν απόφαςθ υπ’ αρικμ. 10 του ΚΕΣΥ (τθσ 2-12-2014) και τθν 

αποδοχι τθσ, κακϊσ και τον κωδικό ΚΕΝ των διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων, 

αφοφ όπωσ προαναφζρκθκε ςτθν κανονιςτικι πράξθ των ΚΕΝ δεν αναγραφόταν. 

Τθν ίδια θμερομθνία (5-3-2015), ο ΕΟΡΥΥ διά τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υποκζςεων (Τμιμα Συμβάςεων Ραρόχων ΡΦΥ), αποςτζλει ζγγραφο προσ τον ΛΣΑ, 

κάνοντασ γνωςτό τα κάτωκι: Α) ότι ςτο άρκρο 2 του π.δ.84/2001 δεν προβλζπεται 

εργαςτιριο διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, για το οποίο χορθγικθκε θ βεβαίωςθ· 

ςθμειϊνεται ότι ςτθν κατθγορία των «ιδιωτικϊν διαγνωςτικϊν εργαςτθρίων» 

περιλαμβάνονται βάςει του Ρ.Δ. 84/2001 αποκλειςτικά α) τα εργαςτιρια 

βιολογικϊν υλικϊν, β) τα εργαςτιρια απεικονίςεων και γ) τα εργαςτιρια 

πυρθνικισ ιατρικισ. Β) Πτι θ μετατροπι εταιρείασ αφορά τθν αλλαγι τθσ νομικισ 

μορφισ τθσ και δεν μπορεί να επεκτείνεται ςτθν αλλαγι του φορζα από ιατρείο ςε 

διαγνωςτικό εργαςτιριο. Γ) τζλοσ, ότι ςφμφωνα με το ζγγραφο που απζςτειλε ςτισ 4-

2-2015 (υπ'αρικμ.ΔΑ2Α/Φ820/84/415/4-2-2015) προσ το Υπουργείο Υγείασ, 

ηθτικθκαν από το ΚΕΣΥ διευκρινιςεισ ςχετικά με το ποιεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν 

μποροφν να διενεργοφν τθν εν λόγω εξζταςθ και ποιεσ προχποκζςεισ πρζπει να 

πλθροφν τα εξωτερικά ιατρεία Νοςοκομείων ι ιδιωτικϊν κλινικϊν, αλλά και τα 

ιδιωτικά ιατρεία ϊςτε να κακίςταται αςφαλισ θ εν λόγω εξζταςθ. 

Στισ 10-3-2015 θ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και Ρρόλθψθσ του 

Υπουργείου Υγείασ (Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ), απζςτειλε το υπ’ αρικμ. πρωτ. 

Γ3.β/Γ.Ρ.οικ.18176/10-3-2015 ζγγραφο προσ τθν Διεφκυνςθ Επιςτθμονικισ 

Τεκμθρίωςθσ του ΚΕΣΥ, ηθτϊντασ εκ νζου γνωμοδότθςθ ςε ςχζςθ α) με τισ 
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ειδικότθτεσ των ιατρϊν που μπορεί να πραγματοποιοφν τθν διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ και β) τισ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα εξωτερικά ιατρεία 

νοςοκομείων και τα ιδιωτικά ιατρεία όπου διενεργείται θ ςυγκεκριμζνθ ιατρικι 

πράξθ. 

Στισ 11-3-2015, ο ΛΣΑ αποςτζλλει ζγγραφο προσ το Τμιμα Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ, με 

το οποίο απαντά ςτο από 5-3-2015 ανωτζρω ζγγραφο του Οργανιςμοφ και με το 

οποίο γνωςτοποιεί ότι ενιργθςε ςτα πλαίςια του νόμου, ότι θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ανικει για τθν ταυτότθτα του λόγου ςτο γνωςτικό αντικείμενο του 

ιατροφ ορκοπεδικοφ και ότι υπό τον όρο «μετατροπι» αναφζρεται ςε μετατροπι τθσ 

«φφςθσ» του φορζα από ιατρείο ςε διαγνωςτικό εργαςτιριο, κάτι που περιλαμβάνει 

και τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ και αδειοδότθςισ του. 

Στισ 16-3-2015, θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ του Υπουργείου Υγείασ, διευκρινίηει 

προσ τθν ΔΑΜΥ και προσ τον ΕΟΡΥΥ, ότι με τα προαναφερόμενο ζγγραφό τθσ (10-3-

15)  ζχει ηθτιςει – όπωσ άλλωςτε και ο ΕΟΡΥΥ με το από 4-2-15 ζγγραφό του - τθν εκ 

νζου γνωμοδότθςθ από το ΚΕΣΥ ςχετικά με τουσ ιατροφσ που μπορεί να διενεργοφν 

τθν ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ κακϊσ και τισ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα 

εξωτερικά ιατρεία των νοςοκομείων και τα ιδιωτικά ιατρεία.  

Στισ 17-3-2015 αποςτζλλεται προσ τον Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Υγείασ κ. Λωάννθ 

Μπαςκόηο ενθμερωτικό ςθμείωμα από τθν Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ, με το 

οποίο επιςθμαίνεται ότι ζχει αποςταλεί για γνωμοδότθςθ από το ΚΕΣΥ το κζμα των 

ιατρϊν και των προχποκζςεων λειτουργίασ των εξωτερικϊν ιατρείων ςε ςχζςθ με τθν 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ και ότι πρζπει να αποςταλεί και προσ τον ΛΣΑ το ίδιο 

ζγγραφο, προκειμζνου να προβεί ςτισ νόμιμεσ ενζργειεσ, κακϊσ είχε εκδϊςει ιδθ 

από τισ 19-2-15, δθλαδι πριν τθν γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ,  τθ βεβαίωςθ 

λειτουργίασ. 

Στισ 17-3-2015, επίςθσ, θ Διεφκυνςθ Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ αποςτζλει ζγγραφό  - 

βάςει και του ίδιασ θμερομθνίασ ζγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΑ2Α/Φ810/177 του 

Τμιματοσ Συμβάςεων Ραροχϊν ΡΦΥ τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ - προσ τον Ρρόεδρο 

του ΕΟΡΥΥ κ. Κοντό αναφορικά με τθν υπογραφι ςφμβαςθσ με τθν «Αρκροςκόπθςθ 

Ε.Ε.». Καταρχάσ γίνεται αναφορά ςτο ζγγραφο για ςυνάντθςθ που ζλαβε χϊρα λίγεσ 

θμζρεσ πριν (12-3-2015) και ςτθν οποία ςυμμετείχαν εκτόσ του Ρροζδρου του 



13 

 
 

ΕΟΡΥΥ και τεςςάρων άλλων υψθλόβακμων ςτελεχϊν του Οργανιςμοφ (ζνασ γενικόσ 

διευκυντισ και τρεισ προϊςτάμενοι τμθμάτων) και ο κ. Μάριοσ Σαλμάσ 

«επικαλοφμενοσ τθν ιδιότθτά του ωσ ορκοπεδικόσ και βουλευτισ». Εν ςυνεχεία, θ 

υπθρεςία εκκζτει αναλυτικά τα διάφορα ηθτιματα που είχαν ανακφψει (νομικι 

υπόςταςθ «διαγνωςτικοφ εργαςτθρίου αρκροςκόπθςθσ», ειδικότθτεσ ιατρϊν και 

προχποκζςεισ ιδιωτικϊν ιατρείων που διενεργείται θ εν λόγω εξζταςθ, κωδικόσ ΚΕΝ 

«διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ»), θ παροχι διευκρινιςεων επί των οποίων 

εκκρεμοφςε από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ υπθρεςία διατυπϊνει 

ςαφϊσ τθν αντίκετθ γνϊμθ τθσ για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ του ΕΟΡΥΥ με τθν εν 

λόγω εταιρεία, αναφζροντασ χαρακτθριςτικά «*α+πό τα ανωτζρω κακίςταται ςαφζσ 

ότι δεν είναι κατάλλθλοσ χρόνοσ να εξεταςκεί θ αίτθςθ τθσ εταιρείασ και να λθφκεί 

οποιαδιποτε απόφαςθ» και «διατυπϊνουμε τθν αντίρρθςι μασ για τθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι».  

Ραρά το προαναφερόμενο ζγγραφο και τθν αλλθλογραφία που είχε ιδθ ξεκινιςει, 

ο τότε πρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ κ. Δ. Κοντόσ λαμβάνει ςτισ 18-3-2015 απόφαςθ για τθ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ του ΕΟΡΥΥ και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 

«ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ-ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ Ε.Ε.», χωρίσ 

προθγοφμενθ απάντθςθ από το Υπουργείο Υγείασ, οφτε και απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ. 

Στισ 20-3-2015, θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ αποςτζλλει ζγγραφο προσ τον ΛΣΑ, 

το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματζα Δθμόςιασ Υγείασ κ. Λωάννθ 

Μπαςκόηο και το οποίο επιςθμαίνει τα παρακάτω: Α) Στισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του 

άρκρου 2 του Ρ.Δ. 84/2001 περί των ιδιωτικϊν διαγνωςτικϊν εργαςτθρίων δεν 

προβλζπεται εργαςτιριο διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, αλλά μόνο τρεισ 

ςυγκεκριμζνοι τφποι ιδιωτικϊν εργαςτθρίων: 1) βιολογικϊν υλικϊν, από ιατροφσ 

ειδικότθτασ βιοπακολογίασ, κυτταρολογίασ ι πακολογοανατομικισ, 2) απεικονίςεων, 

με από ιατροφσ ειδικότθτασ ακτινοδιαγνωςτικισ και 3) πυρθνικισ ιατρικισ, από 

ιατροφσ τθσ ομϊνυμθσ ειδικότθτασ. Β) Ο Λατρικόσ Σφλλογοσ δεν ζχει αρμοδιότθτα να 

«κεςμοκετεί»   νζουσ φορείσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ. Γ) Με βάςθ τα 

παραπάνω, δεν είναι ςφννομεσ οι από 19-2-15 αποφάςεισ του ΛΣΑ περί βεβαίωςθσ 

λειτουργίασ και θ «μετατροπισ» τθσ εταιρείασ «Αρκροςκόπθςθ - 
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Υπερθχοτομογραφία» ςε ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτιριο. Δ) Επιςθμαίνεται, 

επίςθσ, πωσ είναι «ακατανόθτθ» θ μετατροπι τθσ εταιρείασ και αλλαγι τθσ 

επωνυμίασ τθσ από «ιατρείο» ςε «διαγνωςτικό εργαςτιριο». Ε) Ηθτείται, κατόπιν 

των ανωτζρω από τον ΛΣΑ να προβεί ςτισ νόμιμεσ ενζργειεσ και να ενθμερϊςει 

ςχετικά τθ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ. 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΚΕΣΥ, υπό τον τότε Ρρόεδρο κ. Ραναγιϊτθ Σκανδαλάκθ, 

με το από 6-4-2015 ζγγραφό τθσ προσ τισ Διευκφνςεισ Επαγγελματιϊν Υγείασ και ΡΦΥ 

και Ρρόλθψθσ του Υπουργείου Υγείασ απαντά ότι ωσ προσ τθν ειδικότθτα μόνο 

ορκοπεδικοί ιατροί δφνανται να διενεργοφν διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, κακϊσ και 

ότι ωσ προσ τισ προχποκζςεισ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο Ρ.Δ. 84/2001, ςθμειϊνοντασ 

ότι «ο επιςτθμονικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςτο ιατρείο επειδι ζχει διαςτάςει 33cm*33cm*20cm, ςφμφωνα με 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, δεν προςαυξάνει τισ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ ςε χϊρο πζραν των ελαχίςτων όπωσ αυτζσ 

προαναφζρκθκαν». 

Ο ΛΣΑ με ζγγραφό του απαντά ςτθ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψισ ςτισ 8-4-2016 

εμμζνοντασ ςτθν άποψι του ότι ενιργθςε απολφτωσ ςφννομα (επικαλοφμενο 

ςχετικι – κατά τθν άποψι του – παλαιότερθ ςχετικι απόφαςθ του ΣτΕ), 

ςυμπλθρϊνοντασ ότι αναμζνει ενθμζρωςθ ςε ςχζςθ με τθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ. 

Στισ 8-4-2015, θ ΔΑΜΥ αποςτζλλει ζγγραφο προσ τθν γραμματεία του ΚΕΣΥ, με το 

οποίο ηθτά να γνωμοδοτιςει ςε ποιο ΚΕΝ αντιςτοιχεί θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ, κακϊσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτα ΚΕΝ τθσ υπάρχουςασ KYA (ΦΕΚ 

946/Βϋ/27-3-12). 

Στισ 27-4-2015 θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ απαντά ςτο από 6-4-15 ζγγραφο του 

ΚΕΣΥ ηθτϊντασ εκ νζου γνωμοδότθςθ, λόγω του ότι βάςει του Ρ.Δ. 84/2001 δεν 

προβλζπεται ιδιωτικόσ φορζασ παροχισ ΡΦΥ «διαγνωςτικό εργαςτιριο 

αρκροςκόπθςθσ» και δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να προΐςταται ορκοπεδικόσ ςε 

διαγνωςτικό εργαςτιριο.  

Στισ 29-4-2015, το ΚΕΣΥ, υπό τον Ρρόεδρο κ. Σκανδαλάκθ, απζςτειλε ζγγραφο προσ τθ 

ΔΑΜΥ, με το οποίο αντιςτοιχίηει τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ με το ΚΕΝ Μ22Α 
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αρκροςκόπθςθσ τθσ προαναφερόμενθσ ΚΥΑ του 2012 (ΦΕΚ 946/Βϋ). Αποτελεί 

απάντθςθ ςτα  προαναφερόμενα ζγγραφα τθσ ΔΑΜΥ (Α3γ/26249/8-4-2015) και  του 

ΕΟΡΥΥ (ΔΒ3Β/Φ4/6/36613/5-3-2015). Συγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά ςτθν 

Υπουργικι Απόφαςθ Υ4α/οικ.117884/27-10-2011 (ΑΔΑ:45Β3Κ-Ρ4Λ) του Υπουργείου 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με κζμα «Αποδοχι Αποφάςεων του ΚΕΣΥ ςχετικά 

με τθ διεκνι ταξινόμθςθ νόςων και ςυναφϊν προβλθμάτων υγείασ (ICD-10), τθ 

μετάφραςθ των κωδικοποιιςεων- ταξινομιςεων ΛCD-10 και ICPC-2 και τθσ ελλθνικισ 

ονοματολογίασ και κωδικοποίθςθσ των ιατρικϊν πράξεων» βάςει τθσ οποίασ το ΚΕΣΥ 

γνωμοδοτεί πωσ «θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ είναι μία ιατρικι πράξθ με 

κωδικοφσ, ανάλογα με τθν άρκρωςθ που διενεργείται: Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 

ϊμου: Χ627817.1, Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ πθχεοκαρπικισ και μεςοκάρπιασ 

άρκρωςθσ: Χ631957.131, Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ αγκϊνοσ: Χ632953, 

Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ποδοκνθμικισ: Χ635757.1, Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 

γόνατοσ: Χ639699». Εν ςυνεχεία, υποςτθρίηεται ότι «*ο+ι ιατρικζσ αυτζσ πράξεισ 

αποηθμιϊνονται με το ποςό του ΚΕΝ ςτο οποίο αντιςτοιχίηονται και που όπωσ 

προκφπτει από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ είναι το ΚΕΝ Μ22Α: 

Αρκροςκόπθςθ ςτο γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι το αντιβράχιο» και ότι θ 

αποηθμίωςθ τθσ πράξθσ κα είναι το ίδιο ανεξάρτθτα εάν διενεργείται ςε ιατρείο ι ςε 

νοςοκομείο. Στο ςυγκεκριμζνο ζγγραφο αποτυπϊνεται ξεκάκαρα το ςακρό 

ςκεπτικό με βάςθ το οποίο υποςτθρίχκθκε ι δικαιολογικθκε θ αντιςτοίχιςθ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με το ΚΕΝ αρκροςκόπθςθσ και, δι’ αυτισ τθσ 

αντιςτοίχιςθσ, θ κοςτολόγθςι τθσ με το ποςό των 1.500€: ενϊ ρθτά αναγνωρίηει τθ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ωσ ιατρικι πράξθ, υποςτθρίηει κατ’ αυκαίρετο τρόπο ότι 

οι ιατρικζσ πράξεισ «αποηθμιϊνονται με το ποςό του ΚΕΝ ςτο οποίο 

αντιςτοιχίηονται», αγνοϊντασ αδικαιολόγθτα ι αποςιωπϊντασ τθ διάκριςθ μεταξφ 

ιατρικισ πράξθσ και νοςθλείασ. Υπενκυμίηεται ότι με βάςθ, ενδεικτικά, τθν 

προαναφερόμενθ ΚΥΑ του 2012 (ΦΕΚ 946/Βϋ/27-3-2012) «ςτθν ζννοια του Κλειςτοφ 

Ενοποιθμζνου Νοςθλίου (ΚΕΝ) περιλαμβάνεται κάκε ιατρικι και νοςθλευτικι προσ 

τον άρρωςτο ςυνδρομι, που παρζχεται από το Νοςοκομείο κακϊσ και θ ςχετικι 

δαπάνθ που πραγματοποιείται για τθν παροχι ς’ αυτόν των ανωτζρω υπθρεςιϊν».   
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Στισ 6-5-2015, θ Γραμματεία του Ρροζδρου και του Δ.Σ. του ΕΟΡΥΥ. διαβιβάηει 

ζγγραφα προσ τθν Διεφκυνςθ Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ 

υποβολι απαιτιςεων του «Λδιωτικοφ Λατρείου Αρκροςκόπθςθ Ε.Ε.», παρά τθν 

φπαρξθ τθσ προγενζςτερθσ αλλθλογραφίασ.   

Στισ 15-5-15 το Τμιμα Σχεδιαςμοφ Αγοράσ και Ραρακολοφκθςθσ Δικτφου Ραροχϊν 

ΡΦΥ του ΕΟΡΥΥ, δια τθσ προϊςταμζνθσ του, αποςτζλλει ενθμερωτικό ςθμείωμα ςε 

μια ςειρά υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ, μεταξφ των οποίων ςτα γραφεία του 

Ρροζδρου και του Αντιπροζδρου. Το ζγγραφο περιγράφει με αναλυτικό και 

ολοκλθρωμζνο τρόπο τα δεδομζνα γφρω από τθν αποηθμίωςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςε ιατρεία. Μεταξφ των δεκαζξι ςθμείων του εγγράφου, 

επιςθμαίνονται τα ενδεικτικά τα εξισ: «θ μζγιςτθ αποηθμίωςθ για ιατρικζσ πράξεισ 

που εκτελοφνται από Ορκοπεδικοφσ κυμαίνεται από 25.83€ - 42.79€ ςτισ περιπτϊςεισ 

των αναίμακτων επεμβάςεων και από 51.50€ - 64.45€ ςτισ περιπτϊςεισ των 

αιματθρϊν επεμβάςεων *…+ ενϊ θ αποηθμίωςθ για ζγχυςθ φαρμάκου ενδαρκρικοφ 

κλπ (κωδ. E-dapy 380500001) ανζρχεται ςτο ποςό των 2.91€»· «θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ με υλικά μίασ χριςθσ (βελόνεσ διαμζτρου κάτω των 2 mm) ςε ιατρείο 

δεν είναι χειρουργικι και κεραπευτικι πράξθ αλλά αμιγϊσ διαγνωςτικι (όπωσ 

αναφζρει και θ από 6.4.2015 γνωμοδότθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Κε.Σ.Υ.) 

και κατά ςυνζπεια δεν αποτελεί νοςθλεία και δφναται να κοςτολογθκεί με βάςθ τα 

κλειςτά ελλθνικά νοςιλια (Κ.Ε.Ν.) ι με θμεριςιο νοςιλιο»· «Το γεγονόσ ότι θ 

προτεινόμενθ αποηθμίωςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ (1500.00€) είναι 

9πλάςια από τθν αςφαλιςτικι τιμι τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ (165.00€) και κατά 

ςυνζπεια κα υπάρχει ςθμαντικι και αδικαιολόγθτθ επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ 

του Οργανιςμοφ μασ»· «Το γεγονόσ ότι ςε περίπτωςθ πακολογικοφ ευριματοσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ κα χρειαςτεί κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ με πικανι 

χρζωςθ για δεφτερθ φορά του ίδιου ΚΕΝ, κάτι που μεταφράηεται ςε περαιτζρω 

επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ μασ», κλπ. Το ενθμερωτικό 

ςθμείωμα καταλιγει ωσ εξισ: «Ρροτείνουμε πριν τθν ζκδοςθ ςχετικισ υπουργικισ 

απόφαςθσ να κοςτολογθκεί θ ιατρικι πράξθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτα 

ιατρεία κατά τρόπο απολφτωσ δικαιολογθμζνο ςφμφωνα με όλα τα 

προαναφερόμενα». 
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Στισ 20-5-15 θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ απαντά ςτο από 8-4-15 ζγγραφο του ΛΣΑ 

επιςθμαίνοντασ, μεταξφ άλλων, ακόλουκα: Α) Ζχει ηθτιςει από τισ 27-4-15 νζα 

γνωμοδότθςθ από το ΚΕΣΥ. Β) Θ απόφαςθ του ΣτΕ που επικαλζςτθκε ο ΛΣΑ ςτο 

ανωτζρω ζγγραφό του δεν μπορεί να ζχει αναλογικι εφαρμογι κακϊσ «δεν 

υφίςταται ωσ ιδιωτικόσ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ 

υγείασ, ‘διαγνωςτικό εργαςτιριο αρκροςκόπθςθσ’». Γ) Το ιδιωτικό ιατρείο και «το 

διαγνωςτικό εργαςτιριο (βιολογικϊν υλικϊνι απεικονίςεων ι πυρθνικισ ιατρικισ) 

αποτελοφν δφο διακριτζσ κατθγορίεσ ιδιωτικϊν φορζων Ρ.Φ.Υ. *…+ ςτουσ οποίουσ 

επιςτθμονικά υπεφκυνοι ορίηονται ιατροί διαφορετικϊν ειδικοτιτων *…+ Επομζνωσ, 

ςε ζνα διαγνωςτικό εργαςτιριο δεν δφναται επιςτθμονικά υπεφκυνοσ να είναι 

‘ειδικευμζνοσ ορκοπεδικόσ’». Ε) Υπενκυμίηεται το ζγγραφό τθσ 20-3-2015 με το οποίο 

ηθτείται από τον ΛΣΑ να προβεί «άμεςα ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ». 

Στισ 11-6-2015, θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ, αποςτζλλει αναλυτικό ενθμερωτικό 

ςθμείωμα προσ τουσ Υπουργοφσ και ςτουσ Γενικοφσ Γραμματείσ του Υπουργείου 

Υγείασ, με το οποίο περιγράφονται το κεςμικό πλαίςιο ιδιωτικϊν φορζων παροχισ 

υπθρεςιϊν ΡΦΥ και ΚΕΝ, οι γνωμοδοτιςεισ του ΚΕΣΥ ςχετικά με τθ μζκοδο τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ λειτουργίασ 

«διαγνωςτικοφ εργαςτθρίου αρκροςκόπθςθσ» από τον ΛΣΑ. Καταλθκτικά, 

διατυπϊνονται οι ακόλουκεσ διαπιςτϊςεισ:: α) Με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία δεν 

υφίςταται «διαγνωςτικό εργαςτιριο αρκροςκόπθςθσ», β) θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςυνιςτά μζκοδο θ οποία εκτελείται μεταξφ άλλων και ςε ιδιωτικοφσ 

φορείσ Ρ.Φ.Υ., γ) Θ χοριγθςθ από Λατρικό Σφλλογο βεβαίωςθσ λειτουργίασ δεν ζχει 

νόμιμο ζρειςμα, δ) δεν είναι νόμιμθ θ ςφναψθ ςφμβαςθσ αςφαλιςτικϊν ταμείων 

με μθ κεςμοκετθμζνουσ ιδιωτικοφσ φορείσ ΡΦΥ, ε) Θ εν λόγω πράξθ ςτο ιδιωτικό 

ιατρείο δεν απαιτεί νοςθλεία του αςκενοφσ, ενϊ θ πράξθ ΚΕΝ ζχει μζςθ διάρκεια 

νοςθλείασ δφο (2) θμερϊν. 

Κατόπιν του ανωτζρω εγγράφου, ςτισ 15-6-2015 διαβιβάςτθκε προσ όλεσ τισ 

αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου Υγείασ, εντολι του κ. Γενικοφ Γραμματζα για 

τθν βάςει του εγγράφου αυτοφ τιρθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου και επαναφοράσ 

τθσ νομιμότθτασ. 
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Στισ 17-6-2015 το ΔΣ του ΛΣΑ αποςτζλλει ζγγραφο ςτον Υπουργό Υγείασ ηθτϊντασ 

διευκρινιςεισ για τα αναφερόμενα ςτο από 20-5-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ ΡΦΥ 

και Ρρόλθψθσ και ειδικότερα ωσ προσ α) τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ ενόσ φορζα 

ΡΦΥ με αντικείμενο τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ και β) τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ 

πρζπει να προβεί ο ΛΣΑ, δεδομζνου ότι ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ ΡΦΥ διατθρεί και 

διαγνωςτικό εργαςτιριο υπεριχων. 

Στισ 30-6-2015 διαβιβάςτθκε από τθν Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ προσ τον ΕΟΡΥΥ 

ζγγραφο με το οποίο καλείτο ο Οργανιςμόσ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

ωσ προσ τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ δεν προβλζπεται διαγνωςτικό 

εργαςτιριο για τθν αρκροςκόπθςθ  ι θ λειτουργία τμιματοσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςε διαγνωςτικό  εργαςτιριο. Ηθτείται, επί τθσ ουςίασ, λοιπόν θ 

ουςιϊδθσ αναπροςαρμογι ι θ διακοπι τθσ ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία 

«Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία». Ζγγραφο με παρόμοιο περιεχόμενο 

ςτζλνεται τθν ίδια θμζρα και προσ τον ΛΣΑ. 

Στισ 13-7-2015, διαβιβάςτθκε από τθν Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ προσ τον ΛΣΑ 

νζο ζγγραφο – απάντθςθ ςτθν επιςτολι τθσ 17-6-2015 του ΛΣΑ προσ τον Υπουργό 

Υγείασ – με το οποίο ηθτείται ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ ςκοποφμενεσ ενζργειεσ 

ςχετικά με τθν εφαρμογι του Ρ.Δ. 84/2001 και του Ν.4025/2011 ωσ προσ τθ 

χορθγθκείςα βεβαίωςθ λειτουργίασ ιδιωτικοφ διαγνωςτικοφ εργαςτθρίου.  

Απαντϊντασ ςτο ζγγραφο τθσ 30-6-2015, το Τμιμα Συμβάςεων Ραροχϊν ΡΦΥ του 

ΕΟΡΥΥ ρωτά ςτισ 15-7-2015 τθ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ, προκειμζνου να 

προβεί ςτισ ενζργειεσ που υποδεικνφονται ςχετικά με τθ ςφμβαςθ τθσ 

«Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία», εάν ζχει ανακλθκεί ι τροποποιθκεί θ 

Α3(γ)/οικ.111627/22.12.2014 Υπουργικι Απόφαςθ κακϊσ και θ βεβαίωςθ 

λειτουργίασ που ζχει χορθγιςει ο ΛΣΑ ςτθν εταιρεία από τισ 19-2-2015, 

 Στισ 5-8-2015, θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ επανζρχεται με ζγγραφο ερϊτθμά 

τθσ για τισ ενζργειεσ που ζχει προβεί ο Λατρικόσ Σφλλογοσ ωσ προσ τθν βεβαίωςθ που 

ζχει χορθγιςει. Ρρόκειται για τθν πζμπτθ φορά που διατυπϊνεται αυτό ι ςυναφζσ 

αίτθμα τθσ εν λόγω Διεφκυνςθσ προσ τον ΛΣΑ από τισ 20-3-15.  
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Στισ 10-8-2015 ο ΛΣΑ απζςτειλε εντζλει ζγγραφο προσ τθν εταιρεία «Λδιωτικό 

Διαγνωςτικό Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία Ε.Ε.» ϊςτε να 

τροποποιιςει τθν καταςτατικι λειτουργία του, προτείνοντασ τρεισ εναλλακτικζσ, 

προκειμζνου αντίςτοιχα να τροποποιθκεί και θ βεβαίωςθ λειτουργίασ που του ζχει 

χορθγθκεί. 

Στισ 11-8-2015, αποςτζλλεται ζγγραφο από τον Υπουργό Υγείασ κ. Κουρουμπλι προσ 

τον Λατρικό Σφλλογο, με το οποίο του γνωρίηει ότι εξετάηεται νομοκετικι 

πρωτοβουλία για το ςυγκεκριμζνο κζμα, και γι' αυτό να αναμείνει τισ ςχετικζσ 

ενζργειεσ. 

Στισ 25-8-2015, αποςτζλλεται εκ νζου ζγγραφο από τθν ΔΑΜΥ προσ το ΚΕΣΥ με το 

οποίο αφοφ επιςθμαίνεται, μεταξφ άλλων, θ αναιτιολόγθτθ εξομοίωςθ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο με τθν αρκροςκόπθςθ ςτο νοςοκομείο, ηθτείται θ 

επανεξζταςθ «τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ μεκόδου διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο 

ιατρείο ωσ αμιγϊσ ιατρικι πράξθ και όχι ωσ Κλειςτό Ελλθνικό Νοςιλειο (Κ.Ε.Ν.)». 

Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 5334/28-8-2015 ζγγραφο ο ΛΣΑ ενθμερϊνει τον νόμιμο 

εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ «Λδιωτικό Διαγνωςτικό Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία Ε.Ε.» περί τθσ ανάκλθςθσ τθσ από 16-7-2015 απόφαςισ του που 

αφοροφςε ςτθν τροποποίθςθ τθσ βεβαίωςθσ λειτουργίασ. 

Στισ 12-10-2015, με ενθμερωτικό ςθμείωμα από τθν Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Υγείασ προσ τον Υπουργό Υγείασ κ. Ξανκό γίνεται πλιρθσ ενθμζρωςθ  του 

νζου Υπουργοφ επί του κζματοσ και ηθτείται θ ανάκλθςθ του προγενζςτερου 

εγγράφου του κ. Κουρουμπλι. 

Άμεςα, ιτοι ςτισ 21-10-2015, ο Υπουργόσ Υγείασ κ. Ξανκόσ απζςτειλε ζγγραφο προσ 

τον ΛΣΑ, με το οποίο του γνωςτοποιεί ότι ανακαλείται το υπ'αρικμ.πρωτ.5106/11-8-

2015 ζγγραφο του κ. Κουρουμπλι, με αντικείμενο τθν εξζταςθ ενδεχόμενθσ 

νομοκετικισ πρωτοβουλίασ και επαναφζρει τα προγενζςτερα ζγγραφα περί 

αποκατάςταςθσ τθσ νομιμότθτασ. 

Βάςει αυτοφ του εγγράφου, ςτισ 4-11-2015 ο ΛΣΑ επανζρχεται ηθτϊντασ από τθν 

εταιρεία «Λδιωτικό Διαγνωςτικό Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία» 
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τθν τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ, επαναλαμβάνοντασ τισ προτάςεισ/υποδείξεισ 

του από 10-8-2015 εγγράφου. 

Εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ απαντά ςτισ 11-11-2015 ςτο Δ.Σ. του ΛΣΑ ότι κα 

ςυμμορφωκοφν ςτισ υποδείξεισ «εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ», αν και 

ταυτόχρονα εκφράηει εμμζςωσ τθν ενόχλθςι του για τθν «αλλεπάλλθλθ 

αλλθλογραφία» μεταξφ των διάφορων υπθρεςιϊν και φορζων για το κζμα, 

προςκζτοντασ ότι κα ιταν προτιμότερο αν εξαρχισ θ εταιρεία είχε λάβει τθ μορφι 

πολυιατρείου. Σθμειϊνεται ότι από τισ 2-10-2015 ζχει αποχωριςει από το εταιρικό 

κεφάλαιο ο κ. Χρ. Μαρκόπουλοσ,  θ κ. Ειρ. Καροφνθ ζγινε ξανά κάτοχοσ του 84% 

αυτοφ, ενϊ ειςιλκε με ποςοςτό 1% ο κ. Δθμιτρθσ Αναγνωςτόπουλοσ. 

Ωςτόςο το ΚΕΣΥ, και ςυγκεκριμζνα ο Ρρόεδροσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ αυτοφ κ. 

Σκανδαλάκθσ, ςτο ζγγραφο που ςτζλνει ςτισ 23-12-2015 απαντϊντασ ςτο από 25-8-

2015 αίτθμα τθσ ΔΑΜΥ για επανακοςτολόγθςθ, εμμζνει ςτο από 29-4-2015 ζγγραφό 

του, αρνοφμενοσ δθλαδι να κοςτολογιςει τθν διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ωσ 

ιατρικι πράξθ και όχι αντιςτοιχίηοντάσ τθν με ΚΕΝ. Σθμειωτζον ότι ο τότε Ρρόεδροσ 

του ΚΕΣΥ απαντά ςτα ερωτιματα που του επανυποβάλλονται αρμοδίωσ από τον 

Γενικό Γραμματζα χωρίσ να ακολουκιςει τθν διαδικαςία τθσ υποβολισ τουσ ςτθν 

Ολομζλεια. 

Ο ΛΣΑ, με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 6321/10-3-2016 ζγγραφό του προβαίνει ςε 

τροποποίθςθ τθσ βεβαίωςθσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία Ε.Ε.», θ οποία πλζον μετατρζπεται από «ιδιωτικό διαγνωςτικό 

εργαςτιριο» ςε «πολυϊατρείο», μζςω προςκικθσ και αναιςκθςιολογικοφ τμιματοσ  

ςτα ιδθ υπάρχοντα τμιματα ορκοπαιδικό και απεικονίςεων. Το «Λδιωτικό 

Ρολυϊατρείο Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία Ε.Ε.», πλζον, ςυνεχίηει να 

ςυςτεγάηεται με το ορκοπαιδικό ιατρείο του κ. Μάριου Σαλμά. Οι εγκρίςεισ αλλαγισ 

επωνυμίασ και καταςτατικοφ, επιςτθμονικισ αντικατάςταςθσ και τροποποίθςθσ τθσ 

άδειασ λειτουργίασ ζχουν ςυηθτθκεί ςε διαδοχικζσ ςυνεδριάςεισ του ΔΣ του ΛΣΑ (18-

2-2016, 25-2-2016, 10-3-2016).  

Στισ 18-3-2016 ο νζοσ (από τισ 14-12-2015) Αντιπρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ ςτζλνει 

ζγγραφο προσ το ΚΕΣΥ με το οποίο, αφοφ αναφζρεται ςε διάφορα ςτοιχεία που 

ζχουν ιδθ προκφψει (π.χ. με το προαναφερκζν ζγγραφο τθσ 15-5-15) και ζχουν 
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καταςτιςει ςαφζσ πωσ θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ δεν μπορεί να κοςτολογείται 

βάςει ΚΕΝ, ηθτεί τον επαναπροςδιοριςμό τθσ τιμισ αποηθμίωςθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο. 

Στισ 2-6-2016 το ΚΕΣΥ διαβιβάηει ςτθ ΔΑΜΥ Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ ςχετικά με τθν 

κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ.  Συγκεκριμζνα, θ Ολομζλεια του 

ΚΕΣΥ, υπό τον νζο Ρρόεδρο κ. Μάρκου (εκλζχκθκε ςτθ κζςθ ςτισ 18-2-2016), με τθν 

υπ’ αρικμ. 4 Απόφαςθ τθσ 255θσ/20-5-2016 Ολομζλειασ, αποφαςίηει ότι θ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο ιατρείο είναι αμιγϊσ διαγνωςτικι και όχι 

κεραπευτικι ι χειρουργικι πράξθ, κατά ςυνζπεια δεν αποτελεί νοςθλεία και δεν 

δφναται να κοςτολογθκεί με βάςθ τα κλειςτά ενοποιθμζνα νοςιλεια (ΚΕΝ). 

Ορίηεται, επιπλζον, πωσ κα κοςτολογθκεί ωσ ιατρικι πράξθ και κα οριςτοφν οι 

προχποκζςεισ διενζργειάσ τθσ. Το κζμα παραπζμφκθκε ςτθν αρμόδια Επιτροπι 

Κοςτολόγθςθσ του ΚΕΣΥ. Θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΚΕΣΥ 

βαςίςτθκε ςτθν από 28-4-2016 ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του 

ΚΕΣΥ. Σθμειϊνεται ότι από τα Ρρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ του ΚΕΣΥ (20-5-2016) 

προκφπτει ότι και ο πρϊθν πρόεδροσ  - και πλζον μζλοσ - του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθσ 

ςυμφωνεί με τθν ανακοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ (βλζπε και 

παρακάτω). 

Με τθν υπ’ αρικμ. Α3γ/οικ.44443/16-6-2016 απόφαςθ του ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ 

Υγείασ αποδζχκθκε παραπάνω απόφαςθ τθσ τθσ Ολομζλειασ του ΚΕΣΥ. 

Με τθν υπ'αρικμ.3/256θσ Ολομ./24-6-2016 απόφαςθ του ΚΕΣΥ, αποφαςίςτθκε κατά 

πλειοψθφία ότι το κόςτοσ τθσ  εξζταςθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ορίηεται κατά 

πλειοψθφία ςε 150€ και επιπλζον για τα αναλϊςιμα ζωσ 250€..  

Θ απόφαςθ ανακοςτολόγθςθσ του ΚΕΣΥ ζγινε μερικϊσ δεκτι με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 

Α3γΛοικ.71924/28-9-2016 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ.  

Βάςει αυτϊν, εκδόκθκε θ υπ’ αρικμ. πρωτ.  Α3(γ)/οικ.76492/13-10-2016 Κοινι 

Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, τθσ Υφυπουργοφ Εργαςίασ και 

του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ που δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 3458/Βϋ/26-10-2016). Με τθν εν λόγω ΚΥΑ επιλκε ςθμαντικι 

μείωςθ του ποςοφ αποηθμίωςθσ, κακϊσ ορίηεται ιατρικι αμοιβι  150€ και 
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επιπλζον για αναλϊςιμα ωσ 150€ (δθλαδι χαμθλότερο ποςό από εκείνο που 

ειςθγικθκε το ΚΕΣΥ, επ’ αυτοφ ζγκειται θ «μερικι» αποδοχι τθσ απόφαςισ του από 

τον Αναπλθρωτι Υπουργό). 

Μία μζρα πριν τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ (12-10-2016),  το Λδιωτικό Ρολυιατρείο 

«Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία Ε.Ε.» ενθμερϊνει τον Ρρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και το Τμιμα Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ, κακϊσ και τον Αναπλθρωτι 

Υπουργό Υγείασ πωσ αποςφρει τθν αίτθςι του για νζα ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ, 

αναφζροντασ δε ωσ αιτία «εκτόσ των άλλων *…+ τθ νζα τιμι αποηθμίωςθσ που 

πρόκειται να ιςχφςει, θ οποία είναι κάτω του κόςτουσ του αναλϊςιμου και ωσ εκ 

τοφτου είναι μθ αποδεκτι».  

Θ ιςχφσ τθσ αιτιολογίασ αυτισ, όμωσ, μπορεί να αμφιςβθτθκεί, κακϊσ με ζγγραφα 

που ζχει λάβει μζςω του ΛΣΑ το Τμιμα Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ και προωκεί ςτισ 16-

11-2016 προσ το γραφείο Αντιπροζδρου του ΕΟΡΥΥ, προκφπτει πωσ το ετιςιο 

μίςκωμα του αρκροςκοπίου που καλείται να καταβάλει θ εταιρεία «Λατρόκοςμοσ» 

(από τθν εταιρεία «Broken Hill Publishers Ltd» με ζδρα τθν Κφπρο) για ζνα ζτοσ (23-

12-2015 – 22/12-2016) είναι 3.000€, ποςό που ιςοδυναμεί με τθ διενζργεια μόλισ 

δζκα εξετάςεων, βάςει τθσ νζασ τιμισ αποηθμίωςθσ που ορίςτθκε. Ππωσ 

παρουςιάηεται αναλυτικά ςτθν ενότθτα Δ που εξετάηει το ρόλο του κ. Σαλμά, ο 

τελευταίοσ δεν προςκόμιςε - παρότι επανειλθμμζνωσ του ηθτικθκε κατά τθν 

κατάκεςθ του ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι και δεςμεφτθκε ςχετικά – τθ ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ του μθχανιματοσ Visionscope από τθν εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία». Ομοίωσ, ενϊ διλωςε κατά τθν κατάκεςι του ότι το κόςτοσ των 

αναλϊςιμων ιταν 400 δολάρια χονδρικι τιμι, δεν προςκόμιςε παραςτατικά που να 

τεκμθριϊνουν τα λεγόμενά του. Υπενκυμίηεται, δε, ότι το (διόλου χαμθλό) ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτα αναλϊςιμα φτάνει ςτα 150€ ανά εξζταςθ με βάςθ τθν τρζχουςα 

κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. 

Στισ 18-11-2016 αποςτζλλεται ζγγραφο από τθν Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν 

(Ειςαγγελζασ Εγκλθμάτων Διαφκοράσ) προσ τθ ΔΑΜΥ, με το οποίο ηθτοφνταν 

πλθροφορίεσ ςτο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ τζλεςθσ αξιόποινων πράξεων, ςχετικά με 

τθν κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. 
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Στισ 24-11-2016, θ ΔΑΜΥ απζςτειλε ζγγραφο προσ τθν Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν, 

ςτο οποίο ςυμπεριλαμβανόταν το γενικό ιςτορικό τθσ διαδικαςίασ κοςτολόγθςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ. 

Στισ 15-6-2017, θ Διοίκθςθ του ΕΟΡΥΥ (διά του Αντιπροζδρου κ. Γεωργακόπουλου) 

απζςτειλε ζγγραφο προσ το Υπουργείο Υγείασ, με το οποίο του γνωςτοποιοφςε ότι 

βάςει εγγράφων του Οργανιςμοφ, αλλά και τθσ νομοκεςίασ, θ αρχικι απόφαςθ 

(Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014) περί αποδοχισ τθσ γνωμοδότθςθσ του ΚΕΣΥ για τθν 

ςφνδεςθ τθσ αρκροςκόπθςθσ με τα ΚΕΝ πάςχει νομιμότθτασ, αφοφ 1) ενζταξε ςε 

κοςτολόγθςθ ΚΕΝ διαγνωςτικι πράξθ που δεν περιλαμβάνει νοςθλεία κατά 

παράβαςθ τθσ περίπτωςθσ βϋ του άρκρου 28 του Ν.2519/1997 και 2) παρζλειψε τθν 

κοςτολόγθςθ τθσ εν λόγω διαγνωςτικισ εξζταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 70 του 

Ν.3918/2011. Βάςει των παραπάνω, τα οποία είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ και ςοβαρι 

ηθμία του ΕΟΡΥΥ, ηθτά τθν εξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ, αλλά και τθσ νομιμότθτασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ. 

Στισ 16-6-2017 με ζγγραφο του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ ηθτικθκε από τθ ΔΑΜΥ 

να γίνει γνωςτό επί ποίασ νομικισ βάςθσ βαςίςτθκε θ επιφφλαξθ που διατφπωςε θ 

υπθρεςία (βλζπε ζγγραφο ςτισ 19-12-2014, πριν τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ)  ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ βάςει ΚΕΝ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ 

ςτο ιατρείο . 

Στισ 22-6-2017 θ ΔΑΜΥ απάντθςε με ςχετικό ενθμερωτικό ςθμείωμα ότι θ επιφφλαξθ 

τθσ βαςίςτθκε κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ δεν απαιτεί 

νοςθλεία του αςκενοφσ, προβαλλόταν δε ςτθν ίδια τθν ειςιγθςθ του Ρ.Γ.Ν. 

«Αττικόν» (5-11-2014) ωσ υπόκεςθ μερικϊν λεπτϊν, οπότε και θ ςφνδεςι τθσ με  - και 

εμμζςωσ θ κοςτολόγθςι τθσ βάςει - ΚΕΝ είναι εςφαλμζνθ(τθν ίδια απάντθςθ δίνει θ 

υπθρεςία με το υπ’ αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Ρ.οικ.70185/18-9-2017 ζγγραφό τθσ, με το οποίο 

απαντά ςε ερϊτθμα που τθσ απθφκυνε θ Εξεταςτικι Επιτροπι με το υπ. υρικμ. 

69/12-9-17 ζγγραφό τθσ). 

Στισ 23-6-2017 ο Υπουργόσ Υγείασ και Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Υγείασ βάςει όλων των 

προαναφερόμενων εγγράφων ηθτοφν από τθ ΔΑΜΥ τθ ςφνταξθ ςχεδίου ανάκλθςθσ 

τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 που αποδζχκθκε τθν υπ’ 

αρικμ. 10 απόφαςθ τθσ 284θσ/2-12-2014 γνωμοδότθςθσ τθσ Ολομζλειασ του ΚΕΣΥ. 
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Αναφζρεται πωσ θ ανάκλθςθ γίνεται «για λόγουσ αςφαλείασ δικαίου, αφοφ θ 

προαναφερόμενθ υπουργικι απόφαςθ είναι κατά πρϊτο παράνομθ και κατά 

δεφτερον δεν παριγαγε ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ ανυπόςτατθ, αφοφ δεν δθμοςιεφκθκε 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ κακϊσ και για λόγουσ προφανοφσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, που ςυνίςτανται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που ζχει υποςτεί το 

Ελλθνικό Δθμόςιο από τθν ζκδοςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ και πρζπει να ανατρζχει 

αναδρομικά από το χρόνο ζκδοςθσ τθσ ανακλθκείςασ πράξθσ».  

Στισ 25-8-2017 υπογράφθκε θ ςχετικι υπ’ αρικμ. Α3γ/οικ.65033/25-8-2017 κοινι 

απόφαςθ από τουσ Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν, Υφυπουργό Εργαςίασ και 

Υπουργό και Αναπλθρωτι Υπουργό Υγείασ, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβζρνθςθσ (2994/Βϋ/31-8-2017), με τθν οποία ανακαλείται θ υπουργικι 

απόφαςθ Α3(γ)/οικ.111627 «από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ, ιτοι από τθν 

22.12.2014, κατά το μζροσ που με αυτι αποφαςίςτθκε ότι: ‘Ωσ προσ τθν 

κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ιςχφει ότι ςτα Κ.Ε.Ν. των 

διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων’».  

Γ. Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΡΩΘΝ ΥΡΟΥΓΟΥ ΥΓΕΛΑΣ ΜΑΚΘ ΒΟΛΔΘ 

 

Ο κ. Μάκθσ Βορίδθσ, βουλευτισ περιφζρειασ Αττικισ τθσ ΝΔ, υπθρετοφςε ωσ 

Υπουργόσ Υγείασ τθν επίμαχθ περίοδο (Νοζμβριοσ – Δεκζμβριοσ 2014) κατά τθν 

οποία ελιφκθ θ απόφαςθ του ΚΕΣΥ για τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ και εκδόκθκε 

θ Υπουργικι Απόφαςθ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014, θ οποία υπογράφεται από τον 

ίδιο και τον Αναπλθρωτι Υπουργό Υγείασ κ. Λεωνίδα Γρθγοράκο. Ωσ εκ τθσ κεςμικισ 

ιδιότθτοσ του κ. Βορίδθ, λοιπόν, ζχει αυτονόθτθ βαρφτθτα τόςο ο ρόλοσ που 

διαδραμάτιςε κατά τθν τιμολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ όςο και θ 

μαρτυρικι του κατάκεςθ ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ςτισ 26 Σεπτεμβρίου 2017. 

Στισ ενότθτεσ και υποενότθτεσ που ακολουκοφν εξετάηονται οι διάφορεσ διαςτάςεισ 

τθσ εμπλοκισ του κ. Βορίδθ ςτο υπό διερεφνθςθ ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ωσ ΚΕΝ, βάςει κυρίωσ τθσ μαρτυρικισ του κατάκεςθσ. 

 

1. Κοςτολόγθςθ – αντιςτοίχιςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ 
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Αςφαλϊσ το ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ είναι το 

κεντρικό τθσ υπόκεςθσ, όπωσ άλλωςτε και το αντικείμενο τθσ απόφαςθσ που 

υπζγραψε ο κ. Βορίδθσ. 

Ρριν παρουςιαςτοφν αναλυτικά οι απαντιςεισ και διευκρινιςεισ του κ. Βορίδθ επί 

του κζματοσ, μποροφν να ςυνοψιςκοφν οι κφριεσ κζςεισ που διατφπωςε κατά τθν 

κατάκεςι του. Βαςικι κζςθ του κ. Βορίδθ είναι ότι για τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ 

υιοκζτθςε τθν ομόφωνθ απόφαςθ-γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ. Διλωςε ότι θ υιοκζτθςθ 

των γνωμοδοτιςεων του ΚΕΣΥ ιταν θ πάγια τακτικι του κατά τθ διάρκεια τθσ 

Υπουργίασ του. Υπεραςπίςτθκε και κατ’ ουςίαν τθν γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ (και τθν 

Απόφαςι του) ςτθ βάςθ του ότι δεν εξομοίωνε με - ι ενζταςςε ςε - ΚΕΝ τθ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, αλλά τθν αντιςτοιχοφςε ςε αυτό λόγω τθσ διαγνωςτικισ 

ιςοδυναμίασ των δφο μεκόδων (διαγνωςτικισ και «χειρουργικισ» αρκροςκόπθςθσ). 

Δεν δζχκθκε ότι αγνόθςε τισ αντιρριςεισ που εξζφραςαν οι Διευκφνςεισ του 

Υπουργείου Υγείασ ςτθ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ, αλλά εντόπιςε ςε αυτζσ ςφάλματα 

και αςάφεια, τα οποία – ςε ςυνδυαςμό με τθν επιχειρθματολογία του ΚΕΣΥ – τον 

οδιγθςαν ςτθν απόρριψι τουσ. Με βάςθ τθ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ, κεϊρθςε πωσ θ 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ με αποηθμίωςθ 1.500€ δεν ιταν επιηιμια για το δθμόςιο 

ςφςτθμα υγείασ. Ραρ’ όλα αυτά, τόνιςε πωσ εάν είχε ςτθ διάκεςθ του κατά το χρόνο 

τθσ Απόφαςθσ διαφορετικά ςτοιχεία, και κυρίωσ διαφορετικι ειςιγθςθ του ΚΕΣΥ για 

χαμθλότερθ τιμι αποηθμίωςθσ ι πιο ςαφϊσ διατυπωμζνεσ αντιρριςεισ από τισ 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου που προΐςτατο, κα εξζδιδε διαφορετικι Απόφαςθ ι 

τουλάχιςτον κα διερευνοφςε περαιτζρω το ηιτθμα. 

Για τισ ανωτζρω κζςεισ του κ. Βορίδθ παρζχεται επαρκισ τεκμθρίωςθ ςτο υπόλοιπο 

μζροσ τθσ ενότθτασ. Σε αυτό το ςθμείο μπορεί προκαταρκτικά να αναφερκεί ότι ο κ. 

Βορίδθσ αρνικθκε οποιαδιποτε γνϊςθ για το ενδιαφζρον του κ. Σαλμά να 

εφαρμόςει τθ μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και οποιαδιποτε ςχετικι 

επικοινωνία του κ. Σαλμά μαηί του (ι μζςω τρίτου). Ενδεικτικά: 

-  «ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Ωσ ςυμπλθρωματικϊσ μπορεί 

να ανακφψει ωσ ερϊτθςθ, γιατί φαντάηομαι ότι απαςχολεί τθν επιτροπι ςασ, 
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αν υπιρξε οποιαδιποτε επικοινωνία του κ. Σαλμά μαηί μου, για να με 

ενθμερϊςει ότι είχε κάποιο προςωπικό ενδιαφζρον για το ηιτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: όχι, ποτζ. Επομζνωσ, δεν υπιρξε οποιαδιποτε τζτοια επικοινωνία. 

Υπιρξε κάποια τζτοια ςχετικι αναφορά από τον κ. Σκανδαλάκθ που να μου 

λζει το α ι το β; Απάντθςθ: Πχι, ποτζ. Εκείνο, το οποίο ιταν θ ενθμζρωςι μου 

από τον κ. Σκανδαλάκθ είναι ότι αυτό είναι ζνα πολφ καλό πράγμα, είναι μια 

πολφ καλι πράξθ για τουσ αςκενείσ, γιατί τουσ γλιτϊνει από τθν επζμβαςθ και 

είναι καλό να το κάνουμε.» (Ρρακτικα 26-9-2017, ςελ.34-35). 

- «ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Ζρχομαι τϊρα ςε μια άλλθ ερϊτθςθ. 

Μασ είπατε ιδθ ότι δεν ιρκε ποτζ ο κ. Σαλμάσ ςτο γραφείο ςασ, ότι δεν ζγινε 

κάποια ςυνάντθςθ είτε αλλοφ είτε εδϊ, ότι δεν είχατε γνϊςθ ότι ο κ. Σαλμάσ 

ενδεχομζνωσ ιταν αυτόσ… ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Εγϊ για 

Σαλμά διαβάηω ςτο δθμοςίευμα τθσ «Εφθμερίδασ των Συντακτϊν».» 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.117). 

 

Υιοκζτθςθ τθσ ομόφωνθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ 

Ωσ βαςικό λόγο για τον οποίο εξζδωςε τθν Απόφαςθ για διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ, παρά μάλιςτα τισ διατυπωκείςεσ αντιρριςεισ Διευκφνςεων του 

Υπουργείου Υγείασ, ο κ. Βορίδθσ ανζδειξε τθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ, του αρμόδιου 

οργάνου δθλαδι, θ οποία μάλιςτα ιταν ομόφωνθ. Στο πλαίςιο αυτοφ του ςκεπτικοφ, 

δθλαδι με άλλα λόγια τθσ τυφλισ εμπιςτοςφνθσ που είχε ςτο όργανο αυτό, 

επιςτράτευςε το επιχείρθμα ότι ακριβϊσ τθν ίδια τακτικι με τθ δικι του ακολοφκθςε 

και θ διάδοχθ πολιτικι θγεςία, αφοφ το Υπουργείο ανζμενε νζα γνωμοδότθςθ του 

ΚΕΣΥ ϊςτε να αποφαςίςει ανακοςτολόγθςθ και, εν τζλει, να ακυρϊςει τθν απόφαςθ 

του κ. Βορίδθ. Τα παρακάτω αποςπάςματα τθσ κατάκεςισ του είναι 

αντιπροςωπευτικά τθσ επιχειρθματολογίασ του: 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Να ποφμε τϊρα πϊσ γίνεται ςτθν πράξθ 

αυτι θ υπόκεςθ. Εγϊ, όπωσ αντιλαμβάνεςτε, οφτε ξζρω τι είναι θ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ όταν μου ζρχεται το κείμενο αυτό -δεν είμαι 

γιατρόσ- οφτε ξζρω ποια είναι θ πρακτικι των αρκροςκοπιςεων -δεν με ζχει 
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απαςχολιςει ςτθ ηωι μου- και οφτε ξζρω πϊσ κοςτολογείται θ οποιαδιποτε 

ιατρικι πράξθ. Δεν είμαι κοςτολόγοσ υγείασ για να τα γνωρίηω αυτά. Βλζπω 

μια ομόφωνθ απόφαςθ του ΚΕΣΥ. *…+Επειδι δεν τα ξζρω όλα αυτά, παίρνω 

τον κ. Σκανδαλάκθ και τον ρωτάω τι είναι αυτό. Μου εξθγεί αυτά, τα οποία 

λίγο πολφ εξθγικθκαν και ςε εςάσ. Δεν κα ςασ κουράςω, τα λζω ςυνοπτικά. 

Δθλαδι, τι; Πτι είναι μια καινοφργια ιατροτεχνολογία, θ οποία επιτρζπει ςτον 

αςκενι να μθ χειρουργείται για να γίνεται διάγνωςθ τθσ αρκροςκοπιςεωσ, 

αλλά να γίνεται με μια μικροεπζμβαςθ, με αυτι τθ βελόνα που βάηουν, ςτο 

ιατρείο. Πταν του επιςθμαίνω ότι υπάρχει, όμωσ, αυτι θ παρατιρθςθ, μου 

λζει: «Μα, πρόςεξζ με, εγϊ δεν λζω ότι είναι ΚΕΝ. Λζω ότι πρζπει να 

κοςτολογθκεί ςτθν ίδια τιμι με το ΚΕΝ». Γιατί να γίνει αυτό; Και εκεί ο κ. 

Σκανδαλάκθσ λζει κάτι, το οποίο επαναλαμβάνει το ΚΕΣΥ ςε άλλα δφο 

ζγγραφά του. Δεν ξζρω αν ζχουν τεκεί υπόψθ ςασ. *…+ Δθλαδι, τι; Εμμζνω ςε 

αυτό, ναι: Πτι θ άποψι του είναι ότι, επειδι είναι πράξθ ίδιασ διαγνωςτικισ 

αξίασ και ίδιου διαγνωςτικοφ αποτελζςματοσ, πρζπει να κοςτολογθκεί το 

ίδιο. Αυτό λζει το ΚΕΣΥ.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.24-25). 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ  ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Συγγνϊμθ που διακόπτω, αλλά λζω το 

εξισ. Είχα απόφαςθ του ΚΕΣΥ, είχαν απόφαςθ του ΚΕΣΥ. ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: 

Ζτςι. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Πλοι πορευτικαμε με τον ίδιο τρόπο. 

Απλϊσ λζω ότι δεν πρζπει να υπάρχουν διπλά ςτάνταρ εδϊ. Το να με κρίνετε 

αυςτθρά εμζνα γιατί δεν απζρριψα τθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ και να κρίνετε 

επιεικϊσ άλλουσ… Δεν είναι ςωςτό αυτό.». (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.229). 

- «ΓΕΩΓΛΟΣ ΜΑΥΩΤΑΣ: Κα ικελα να ρωτιςω κάτι άλλο: Κατά τθ διάρκεια τθσ 

κθτείασ ςασ είχατε ςε άλλθ περιπτϊςεισ αρνθκεί ειςιγθςθ… ΜΑΥΟΥΔΘΣ 

(ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ροτζ.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.186). 

Συμπλθρωματικά αυτισ τθσ βαςικισ γραμμισ επιχειρθματολογίασ, όμωσ, ο κ. 

Βορίδθσ επανειλθμμζνωσ τόνιςε ότι εάν υπιρχε διαφορετικι ειςιγθςθ του ΚΕΣΥ, 

αυτόσ κα τθν αποδεχόταν επίςθσ. Ζκιξε ευκζωσ δε το ηιτθμα τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, 

τονίηοντασ ότι αν είχε ςχετικι ειςιγθςθ του ΚΕΣΥ δεν κα είχε λόγο να τθν αρνθκεί, 

αναφζροντασ μάλιςτα ενδεικτικά και τθν τιμι με τθν οποία ανακοςτολογικθκε θ 
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πράξθ, ιτοι τα 300€. Το παρακάτω αποςπάςματα τθσ κατάκεςθσ του κ. Βορίδθ είναι 

ςθμαντικό και χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ κζςθσ που διατφπωςε: 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Τϊρα, κα μου επιτρζψετε μερικζσ 

ςκζψεισ πάνω ςτθ ηθμία. Κα τα πω λίγο για να ςασ απαςχολιςουν. Ροια είναι, 

λοιπόν, τϊρα θ ηθμία τθν οποία εξετάηει θ Επιτροπι ςασ; Ιρκε 

μεταγενεςτζρωσ μια ςφνκεςθ του ΚΕΣΥ. Κακόλου δεν τθν αμφιςβθτϊ, 

ςζβομαι τθν επιςτθμονικι τθσ επάρκεια και τισ απόψεισ τθσ. Ππωσ, όμωσ, για 

να είμαι απολφτωσ ςυνεπισ, κακόλου δεν αμφιςβθτϊ και ςζβομαι και τθν 

επιςτθμονικι επάρκεια τθσ προθγοφμενθσ. Και τα δφο. Και λζει ότι αυτό 

ζπρεπε να ζχει κοςτολογθκεί με μια διαφορετικι τιμι. Σασ το λζω ευκζωσ. Αν 

μου το είχαν πει εμζνα, κα το είχα κοςτολογιςει με τθν τιμι που κα μου 

πρότεινε τότε το ΚΕΣΥ. ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ: Των 300 ευρϊ 

δθλαδι. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Βεβαίωσ. Αν μου ζλεγε 300, 300. Αν 

μου ζλεγε 500... ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ: Αν ςασ ζλεγε τότε 300... 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Αν μου ζλεγε 400, 400. Π,τι ζλεγε. Τϊρα, 

δεφτερο κζμα για το κζμα τθσ ηθμίασ. Γιατί επιλκε ενδεχομζνωσ θ ηθμία; Λζει, 

επιλκε θ ηθμία διότι ζπρεπε εξ’ αρχισ να το ζχεισ βάλει 300. Σωςτό; Ζτςι 

επιλκε θ ηθμία. Αν ζπρεπε, με τθν υπόκεςθ ότι θ δεφτερθ απόφαςθ είναι θ 

ςωςτι και όχι θ πρϊτθ, ςωςτά. Ερϊτθςθ: Ροιοσ μου το είπε εμζνα αυτό, το 

να το βάλω 300 για να το βάλω; Ροιοσ μου το είπε; Άρα, εδϊ είχα τθν εξισ 

επιλογι: Ι να τθν κάνω δεκτι, όπωσ τθν ζκανα, ι να μθν τθν κάνω κακόλου 

δεκτι. Θ επιλογι «βάλε 300» δεν υπιρχε. Ζτςι δεν είναι;» (Ρρακτικά 26-9-

2017, ςελ.37-38). 

Μποροφν να διατυπωκοφν διάφορεσ κρίςεισ και ερωτιματα ςτθν επιχειρθματολογία 

του κ. Βορίδθ, όπωσ αυτι εκτζκθκε παραπάνω.  

Καταρχάσ, μπορεί να παρατθρθκεί ότι ο κ. Βορίδθσ υπεραςπίηεται τθν απόφαςθ που 

εξζδωςε (από κοινοφ με τον κ. Γρθγοράκο) επικαλοφμενοσ ζναν αυςτθρά «κεςμικό» 

χαρακτιρα: ακολοφκθςε τθν ομόφωνθ απόφαςθ του αρμόδιου ςυμβουλευτικοφ 

οργάνου. Στο πλαίςιο αυτό, θ ζλλειψθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ ι και άγνοια που 

επικαλείται («οφτε που ξζρω τι είναι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ…δεν είμαι 

κοςτολόγοσ υγείασ για να τα γνωρίηω αυτά») υπθρετεί αυτι τθ γραμμι 
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επιχειρθματολογίασ: το ότι δεν γνϊριηε οτιδιποτε για ζνα κζμα (που προβάλλει ωσ) 

«τεχνικό», αιτιολογεί τθν τυφλι ςχεδόν αποδοχι τθσ ειςιγθςθσ του «ειδικοφ» 

οργάνου.  

Οι ςοβαρότερεσ ενςτάςεισ αφοροφν τθν ζλλειψθ - ι τθν πλθμμελι άςκθςθ - 

ελζγχου εκ μζρουσ του επί τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ. Ραρότι ιταν πράγματι ομόφωνθ 

θ απόφαςθ και παρότι θ ςφνκεςθ και ο χαρακτιρασ του ΚΕΣΥ όντωσ προςδίδουν 

αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτισ αποφάςεισ του, τισ οποίεσ οφείλει να λαμβάνει ςοβαρά 

υπόψθ κάκε Υπουργόσ, δεν πρζπει να λθςμονείται ότι εντζλει αυτζσ είναι 

γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα· δεν γίνονται αυτόματα δεκτζσ, αλλά εγκρίνονται ι 

απορρίπτονται από τθν εκάςτοτε πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Υγείασ. Άλλωςτε, 

όπωσ ορίηεται άρκρο 1 του νόμου με τον οποίο ςυςτάκθκε (Ν.105/1982, ΦΕΚ 

105/Αϋ/31-8-1982), το ΚΕΣΥ ςυνιςτά «ςυμβουλευτικό όργανο». Επιπλζον, όπωσ κάκε 

όργανο τθσ διοίκθςθσ, το ΚΕΣΥ δεν είναι ανεξζλεγκτο.   

Με βάςθ τα ανωτζρω, κακϊσ και με βάςθ τα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί για τα 

ςφάλματα και παραλείψεισ τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ, ο κ. Βορίδθσ ωσ Υπουργόσ 

βαρφνεται για το ότι δεν επιςιμανε αυτά τα ςφάλματα και δεν επζμεινε ςτθ 

διόρκωςι τουσ. Αντικζτωσ, υπενκυμίηεται ότι ςτισ 19-12-2014, θμζρα Ραραςκευι, οι 

Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ Μονάδων Υγείασ και Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και 

Ρρόλθψθσ του προωκοφν, μαηί με τισ επιφυλάξεισ τουσ, τθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ και 

ςτισ 22-12-2014, δθλαδι επί τθσ ουςίασ μόλισ μία εργάςιμθ θμζρα μετά, εκδίδεται θ 

Υπουργικι Απόφαςθ.  

Και εδϊ προκφπτει το πολφ ςθμαντικό ερϊτθμα για τον κ. Βορίδθ, που κατ’ ουςίαν 

αχρθςτεφει τον ιςχυριςμό του περί κεςμικισ ςυμμόρφωςισ του ςτισ αποφάςεισ 

εξειδικευμζνων οργάνων:  

Για ποιο λόγο δεν υιοκζτθςε τθν ίδια ςυμπεριφορά κατόπιν των αρνθτικϊν 

ειςθγιςεων δυο διευκφνςεων του υπουργείου του που ςαφϊσ αντιτάχκθκαν ςτθν 

κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ωσ κλειςτό ενοποιθμζνο νοςιλιο, 

(ΚΕΝ), ςτα 1500 €; 

Για ποιο λόγο δεν ςυμπεριφζρκθκε ωσ «κεςμικά υπάκουοσ» ς’ αυτιν τθν 

περίπτωςθ ; 
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Ποφ εντοπίηονται τα ςφάλματα τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ 

 

Τα ςφάλματα τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ είναι, όπωσ ζχει αναφερκεί ανωτζρω: 1) θ 

απουςία οποιαςδιποτε διάκριςθσ μεταξφ διαγνωςτικισ και 

επεμβατικισ/χειρουργικισ/κεραπευτικισ αρκροςκόπθςθσ και εςτίαςθ 

αποκλειςτικά ςτθ διαγνωςτικι ιςοδυναμία, τθν εξζλιξθ των μζςων και το γεγονόσ 

ότι θ πρϊτθ μπορεί να γίνει ςε εξωτερικά ιατρεία νοςοκομείων και ιδιωτικά 

ιατρεία· 2) θ εξομοίωςθ μιασ ιατρικισ πράξθσ με νοςθλεία και 3) θ αναφορά ςε 

«ΚΕΝ διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων». 

Τα δφο πρϊτα προβλιματα ςυηθτοφνται παρακάτω με πιο εξειδικευμζνο τρόπο. Ωσ 

προσ το τρίτο, πρόβλθμα, υπενκυμίηεται ότι θ κατακλείδα τθσ Υπουργικισ Απόφαςισ  

Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 είναι θ εξισ: «Ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ, εφόςον 

παραµζνει διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, ιςχφει ότι ςτα ΚΕΝ των διαγνωςτικϊν 

αρκροςκοπιςεων». Ρρζπει να ςθμειωκεί με ζμφαςθ πωσ δεν υφίςταται «ΚΕΝ 

διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων» (ςτο οποίο αναφζρεται θ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ 

και θ Υπουργικι Απόφαςθ του κ. Βορίδθ) ςε καμία από τισ Κοινζσ Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ (ΚΥΑ) που ρυκμίηουν κατά καιροφσ τθν κατθγοριοποίθςθ και τθν 

αποηθμίωςθ των ΚΕΝ. Συγκεκριμζνα, ςτθν ΚΥΑ Υ4α/οικ85649/27-7-2011 (ΦΕΚ 

1702/Βϋ/2011) γίνεται αναφορά μόνο ςε «Αρκροςκόπθςθ» με κωδικό ΚΕΝ Μ24Α, 

μζςθ διάρκεια νοςθλείασ 1 θμζρα και κόςτοσ 710€. Στθν πιο πρόςφατθ ΚΥΑ 

Υ4α/οικ/18051/2012 (ΦΕΚ 946/Βϋ/2012), θ οποία ίςχυε κατά τθν ζκδοςθ τθσ 

Απόφαςθσ του κ. Βορίδθ και ιςχφει ωσ ςιμερα, ςτον κωδικο ΚΕΝ Μ24 ταξινομείται 

πλζον θ «αρκροςκοπικι βιοψία» με μζςθ διάρκεια νοςθλείασ 1 θμζρα και κόςτοσ 

710€ και προςτίκεται ο κωδικόσ ΚΕΝ Μ22Α με περιγραφι «Αρκροςκόπθςθ ςτο 

γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι το αντιβράχιο» με μζςθ διάρκεια νοςθλείασ 2 

θμζρεσ και κόςτοσ 1500€.  

Θ μόνθ αναφορά ςε «διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ» γίνεται – βάςει του 

προαναφερκζντοσ εγγράφου του ίδιου του ΚΕΣΥ από τισ 29-4-2015 - ςτθν Υπουργικι 

Απόφαςθ Υ4α/οικ.117884/27-10-2011 (ΑΔΑ:45Β3Κ-Ρ4Λ) του Υπουργείου Υγείασ και 
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Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςφμφωνα με τθν οποία «θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 

είναι μία ιατρικι πράξθ με κωδικοφσ, ανάλογα με τθν άρκρωςθ που διενεργείται: 

Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ϊμου: Χ627817.1, Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 

πθχεοκαρπικισ και μεςοκάρπιασ άρκρωςθσ: Χ631957.131, Διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ αγκϊνοσ: Χ632953, Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ποδοκνθμικισ: 

Χ635757.1, Διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ γόνατοσ: Χ639699». Ουδεμία αναφορά για 

αντιςτοίχιςθ ι άλλθ ςυςχζτιςθ με ΚΕΝ δεν προκφπτει από τθν εν λόγω απόφαςθ. 

Ρρζπει να υπογραμμιςτεί ότι - όπωσ επιςθμάνκθκε ςε ςυνεδρίαςθ τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ κατά τθν εξζταςθ του κ. Σαλμά (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.135) και 

ςυηθτείται παρακάτω - εφόςον ο νομοκζτθσ επικυμοφςε τθν ζνταξθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςε ΚΕΝ κα το είχε κάνει ρθτά, όπωσ προκφπτει από άλλουσ κωδικοφσ 

ΚΕΝ. Για παράδειγμα, ςτθν προαναφερκείςα ΚΥΑ Υ4α/οικ/18051/2012 γίνεται 

διάκριςθ των «Διαγνωςτικϊν θπατοχολικϊν επεμβάςεων» (κωδικόσ H05)  από τισ 

«Άλλεσ χειρουργικζσ θπατοχολικζσ επεμβάςεισ» (κωδικόσ Θ06). 

Δευτερευόντωσ, ακόμα και αν υποτεκεί ότι υπάρχει δυνατότθτα αντιςτοίχιςθσ τθσ 

ιατρικισ πράξθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςε ΚΕΝ, γεννάται το ερϊτθμα 

γιατί αυτι να είναι με το ΚΕΝ Μ22Α και όχι με τον ΚΕΝ Μ24 («αρκροςκοπικι 

βιοψία») για το οποίο προβλζπεται μικρότερθ νοςθλεία και (άρα) αρκετά 

χαμθλότερθ κοςτολόγθςθ (710€). 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί, ότι ςτθν κατάκεςι του ο κ. Βορίδθσ εμφανίηεται να 

αγνοεί ι λθςμονεί τθν επίμαχθ αναφορά τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ςε «ΚΕΝ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ»: «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Εδϊ μάλιςτα 

ςυνοπτικά και με μια απλότθτα, βγαίνουν και λζνε αυτό. Kαι μετά ακοφςτε: 

Δεφτερον, δεν υπάρχει ΚΕΝ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Ε, με ςυγχωρείτε, είναι 

προφανζσ ότι αυτι δεν είναι αντίρρθςθ. Διότι κανείσ δεν ιςχυρίςτθκε αυτό.» 

(Ρρακτικά 26-9-2016, ςελ.216). 

Ωσ προσ το ηιτθμα που εξετάηεται (περί «ΚΕΝ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ»), κατά 

τθν κατάκεςθ του κ. Βορίδθ ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι του επιςθμάνκθκε και ζνα 

επιμζρουσ ηιτθμα που αφορά τθ φράςθ «εφόςον παραμζνει διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ…ιςχφει ότι ςτα ΚΕΝ των διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων»: 

«ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: *…+ Ζνα τρίτο λεκτικό, που εςείσ ςαν προςεκτικόσ δικθγόροσ 
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νομίηω ότι κα το είδατε ςτθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ, ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ, είναι το 

εξισ: ‘Εφόςον παραμζνει διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ’. Το ‘παραμζνει’ εγϊ κα ζλεγα 

ότι με βάηει ςε κάποιεσ υπόνοιεσ μιασ ενοχικισ διάςταςθσ που μπορεί να παίρνει το 

ΚΕΣΥ. Κα μποροφςε κάλλιςτα να βάλει «αποτελεί διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ» ι 

‘εξομοιοφται με διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ’. Το ότι βάηει το ‘παραμζνει’, αυτό με 

βάηει ςε κάποιεσ υπόνοιεσ, που λογικά κα ςιμαινε ότι και το ίδιο το ΚΕΣΥ κα ζπρεπε 

να το είχε απαςχολιςει το κζμα τθσ κοςτολόγθςθσ.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.224).  

Ρερνϊντασ ςε κάποιεσ άλλεσ ενςτάςεισ επί των επιχειρθμάτων του κ. Βορίδθ, οι 

οποίεσ διατυπϊκθκαν από μζλθ τθσ Επιτροπισ κατά τθν κατάκεςθ του πρϊθν 

Υπουργοφ, είναι θ επίμονθ χριςθ (και) από τον κ. Βορίδθ του όρου «αντιςτοίχιςθ» 

και όχι «κοςτολόγθςθ». Θ ίδια θ Υπουργικι Απόφαςθ κάνει αναφορά ςτον δεφτερο 

όρο (κοςτολόγθςθ) και ουδεμία ςτον όρο αντιςτοίχιςθ. Επί τθσ ουςίασ, είναι ςαφζσ 

ότι ςκοπόσ τθσ Απόφαςθσ που υπζγραψε ο κ. Βορίδθσ είναι θ κοςτολόγθςθ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο, θ οποία επιλκε δια τθσ αυκαίρετθσ, 

πλάγιασ και παράτυπθσ αντιςτοίχιςθσ με το ΚΕΝ Αρκροςκόπθςθσ. Ππωσ ςχετικά 

επιςθμάνκθκε κατά τθν κατάκεςθ του κ. Βορίδθ: «ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ 

(Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Με ςυγχωρείτε πολφ, κφριε Βορίδθ, αλλά από τθν αρχι 

τθσ διαδικαςίασ προςπακϊ να καταλάβω για ποιον λόγο θ περίφθμθ αντιςτοίχιςθ 

δεν είναι τιμολόγθςθ. Τι πάει να πει; Και μάλιςτα, θ απόφαςθ μζςα λζει 

κοςτολόγθςθ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κοςτολόγθςθ, λζει, ναι. 

ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Άρα, λοιπόν, γιατί 

χρθςιμοποιείτε όλοι ςασ τθ λζξθ αντιςτοίχιςθ; ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ 

(Μάρτυσ): Εντάξει. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Αυτό 

είναι τιμολόγθςθ, είναι κοςτολόγθςθ, ςασ παρακαλϊ.  ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) 

ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Αυτό, επιτρζψτε μου, είναι μια νομικι λεπτομζρεια κατά τθ 

γνϊμθ μου… ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Ναι, αλλά είναι 

ουςιϊδθσ λεπτομζρεια.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.181-182). 

Επιπλζον, επί τθσ προςπάκειασ του κ. Βορίδθ να εξιςϊςει τθ δικι του ςτάςθ με των 

διαδόχων του ςτθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Υγείασ («Είχα απόφαςθ του ΚΕΣΥ, 

είχαν απόφαςθ του ΚΕΣΥ»), του επιςθμάνκθκε κατά τθν κατάκεςι του ότι δεν 

επζμεινε ςτθ διερεφνθςθ του κζματοσ (αντικζτωσ, όπωσ ζχει ςθμειωκεί εξζδωςε τθν 



33 

 
 

Απόφαςθ εντόσ μίασ εργάςιμθσ μζρασ), παρά τισ ζγγραφεσ ενςτάςεισ που 

διατυπϊκθκαν: «ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Ακοφςτε, κφριε ςυνάδελφε. Ζγιναν, όμωσ, 

προςπάκειεσ. Με τθν ζμμεςθ απεφκυνςθ του ερωτιματοσ «Επιμζνετε ι όχι;», είναι 

ςαν να του τραβάει το αυτί και να του λζει, «Για ψάξτε το λίγο καλφτερα, περιμζνω 

ίςωσ μια άλλθ ειςιγθςθ». Και λζει, «Εμμζνω». ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ζχετε 

απόλυτο δίκιο. ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Ρροςζξτε. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Αυτό, 

όμωσ, είναι επιχείρθμα υπζρ αυτοφ που λζω εγϊ. Κα ςασ πω γιατί. Διότι εγϊ τι λζω; 

Εγϊ δεν υποψιάςτθκα τα ηθτιματα αυτά. Μου ιρκε μια απόφαςθ, είδα κάτι 

αντιρριςεισ. Δεν τισ ζκρινα ωσ βάςιμεσ. ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Υπιρχαν αντιρριςεισ. 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Βεβαίωσ. Δεν τισ ζκρινα. Τισ εξζταςα, δεν τισ ζκρινα 

ωσ βάςιμεσ για τουσ λόγουσ που εξιγθςα και προχϊρθςα. Οι επόμενεσ πολιτικζσ 

θγεςίεσ φαίνεται ότι από κάπου ζχουν μια πλθροφόρθςθ ωσ προσ το ηιτθμα αυτό και 

πάρα ταφτα δεν ενεργοφν. ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Ωραία. Εγϊ ςασ είπα, περιμζνουν το 

ΚΕΣΥ και απευκφνουν δφο φορζσ ερωτιματα.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.229-230). 

 

Το επιχείρθμα περί «ίδιασ διαγνωςτικισ αξίασ» 

Ζνα επιχείρθμα το οποίο διατφπωςε  επανειλθμμζνωσ ο κ. Βορίδθσ και ςτο οποίο 

απζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα, αφορά τθν ιςότιμθ διαγνωςτικι αξία τθσ διαγνωςτικισ 

με τθν υπάρχουςα μζκοδο τθσ αρκροςκόπθςθσ. Υπενκυμίηεται ότι το πρϊτο μζροσ 

τθσ Απόφαςθσ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 αναφζρει τα εξισ: «ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ: 

Τθν αποδοχι τθσ υπ’ αρικµ. 10 απόφαςθσ τθσ 248θσ/2-12-2014 Ολομζλειασ του 

ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικϊσ µε τθν µζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο», 

ςφμφωνα µε τθν οποία δεν πρόκειται για νζα ιατρικι μζκοδο, αλλά για τθν ίδια ιδθ 

υπάρχουςα διαγνωςτικι μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, µε τθν μόνθ 

διαφορά τθσ εξζλιξθσ των αναλωςίμων και εργαλείων που κακιςτοφν τθν πράξθ 

απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, ιδίων επιςτθμονικϊν ενδείξεων, ιδίασ 

επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ µε τθν μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο, µε τθν μόνθ διαφορά ότι γίνεται ςτο εξωτερικό 

ιατρείο Νοςοκομείου ι ςε νόμιμο ιατρείο και είναι αςφαλισ.». Ο λόγοσ για τον 

οποίο αποδίδει βαρφτθτα ο κ. Βορίδθσ ςτο μζροσ αυτόσ τθσ απόφαςθσ ΚΕΣΥ (τθν 

οποία απεδζχκθ) είναι ότι, κατ’ αυτόν, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
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«αντιςτοίχιςθ» τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςε ΚΕΝ. Τα ακόλουκα 

αποςπάςματα τθσ κατάκεςισ του αποτυπϊνουν αυτι τθ κζςθ του: 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Τι λζει θ ομόφωνοσ απόφαςθ 

του ΚΕΣΥ; Λζει τα εξισ: Δεν πρόκειται για νζα ιατρικι μζκοδο, αλλά για τθν 

ίδια ιδθ υπάρχουςα διαγνωςτικι μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, 

με τθ μόνθ διαφορά τθσ εξζλιξθσ των αναλωςίμων και εργαλείων που 

κακιςτοφν τθν πράξθ απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, ιδίων 

επιςτθμονικϊν ενδείξεων, ιδίασ επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ με 

τθ μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο, με τθ μόνθ 

διαφορά –αυτό λζει το ΚΕΣΥ- ότι γίνεται ςτο εξωτερικό ιατρείο νοςοκομείου ι 

ςε νόμιμο ιατρείο και είναι αςφαλισ. Ρρϊτθ παράγραφοσ. Ωσ προσ τθν πρϊτθ 

αυτι παράγραφο, πρζπει να πω τα εξισ, για να κλείνουμε ζνα ζνα τα κζματα. 

Δεν ζχει υπάρξει επιφφλαξθ από τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθν πρϊτθ αυτι 

παράγραφο και δεν ζχει, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, υπάρξει και οποιαδιποτε 

επιφφλαξθ μζχρι ςιμερα, διότι ακόμθ και μετά τθν ανακλθτικι απόφαςθ 

που εξζδωςε ο Υπουργόσ προςφάτωσ, θ πρϊτθ παράγραφοσ διατθρείται. 

Ελπίηω να ςυμφωνοφμε ωσ προσ αυτό και να είναι ςαφζσ.» (Ρρακτικά 26-9-

2017, ςελ.16). 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Εγϊ επιμζνω ςε αυτό γιατί, κατά τθ 

γνϊμθ, μου αυτό αποτελεί ζνα από τα κεντρικά ηθτιματα. Είναι ςυνεχόμενο. 

Θ κοςτολόγθςθ και θ κζςθ που παίρνει το ΚΕΣΥ - Σκανδαλάκθ ςτο ηιτθμα 

τθσ κοςτολόγθςθσ, δεν είναι ανεξάρτθτο από τισ παραδοχζσ που κάνει για τθ 

διαγνωςτικι ιςοδυναμία. Δεν είναι. Ζτςι; Κάνει παραδοχζσ». (Ρρακτικά 26-9-

2017, ςελ.226). 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Στο μείηον, εάν είναι ζτςι όπωσ τα λζει 

θ πρϊτθ παράγραφοσ, τότε το επιχείρθμα ΚΕΣΥ, ότι, δθλαδι, αφοφ είναι 

ζτςι, πρζπει να κοςτολογθκεί το ίδιο, πατάει. Ρατάει! Τι να κάνουμε;». 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.57). 

Το επιχείρθμα του κ. Βορίδθ, ότι χωρίσ τθν παραδοχι τθσ εξομοίωςθσ ι «ιςοτιμίασ» 

των δφο μεκόδων δεν κα μποροφςε να υπάρξει ίδια αποηθμίωςθ είναι λογικά 
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ζγκυρο. Το βαςικό πρόβλθμα, επί τθσ ουςίασ του επιχειριματοσ, είναι ότι τζτοια 

ιςοτιμία δεν υφίςταται. Με άλλα λόγια, ακριβϊσ επειδι είναι ςακρό και κατάφωρα 

λανκαςμζνο το επιχείρθμα περί ιςοτιμίασ, ιταν λανκαςμζνθ και θ κοςτολόγθςθ. 

Ρζραν του κεμελιϊδουσ ηθτιματοσ ότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ είναι ιατρικι 

πράξθ που διενεργείται ςε ιατρείο ενϊ για τθν αρκροςκόπθςθ προβλζπεται νοςθλεία 

(γι’ αυτό και εντάςςεται ςε ΚΕΝ), θ πρϊτθ είναι αποκλειςτικά διαγνωςτικι και όχι 

κεραπευτικι πράξθ, όπωσ είναι εν δυνάμει θ δεφτερθ. Θ βαςικι ιατρικι αυτι 

διαφοροποίθςθ των δφο μεκόδων δεν αποτυπϊνεται πουκενά ςτθν Απόφαςθ του κ. 

Βορίδθ (οφτε φυςικά ςτθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ). Αντικζτωσ γίνεται μια εξαιρετικά 

αςαφισ αναφορά ςε «ιδθ υπάρχουςα διαγνωςτικι μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ» και ςε κάκε περίπτωςθ δεν γίνεται θ αυτονόθτθ και ςτοιχειϊδθσ – 

για ζνα επιςτθμονικό, υψθλοφ κφρουσ όργανο όπωσ το ΚΕΣΥ – διάκριςθ των δφο 

μεκόδων. Θ διαφορά δεν αφορά «μόνο», όπωσ αναφζρεται ςτθν Απόφαςθ, ςτο ότι θ 

«καινοφρια» μζκοδοσ γίνεται ςτο ιατρείο και θ «παλιά» ςτο χειρουργείο λόγω τθσ 

εξζλιξθσ των ιατρικϊν εργαλείων· θ παλαιότερθ μζκοδοσ γίνεται ςτο χειρουργείο 

ακριβϊσ γιατί μετά τθ διάγνωςθ, υπάρχει θ δυνατότθτα και χειρουργικισ 

αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ, κάτι που εξ οριςμοφ δεν μπορεί να πράξει θ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ. Ανεξάρτθτα, λοιπόν, του αν είναι διαγνωςτικά 

ιςότιμεσ, θ αρκροςκόπθςθ δια βελόνθσ («διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ») ςτερείται 

παντελϊσ κεραπευτικισ δυνατότθτασ. 

Συμπεραςματικά, θ δια τθσ πλαγίασ οδοφ εξίςωςθ των δφο μεκόδων (διαγνωςτικισ 

και επεμβατικισ αρκροςκόπθςθσ), δθλαδι δια τθσ αποςιϊπθςθσ και τθσ εξαιρετικά 

ςτρεβλισ διαφοροποίθςισ τουσ, πζρα από εξαιρετικά ςοβαρι αβλεψία, αποτζλεςε 

τρόπον τινά και βαςικό «γνωςτικό προαπαιτοφμενο» τθσ αντιςτοίχιςθσ ςε ΚΕΝ 

«διαγνωςτικϊν» αρκροςκοπιςεων και εν τζλει τθν κοςτολόγθςθ με 1.500€.  

Δευτερευόντωσ, ςτθν άποψθ του κ. Βορίδθ ότι αυτι θ «διαγνωςτικι ιςοτιμία» δεν 

ζχει αμφιςβθτθκεί ωσ ςιμερα, διατυπϊκθκαν αντιρριςεισ κατά τθν κατάκεςι του 

ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι: «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ρροςζξτε, εδϊ υπάρχει 

μία μείηων ςκζψθ και μία ελάςςων. Ροια είναι θ μείηων ςκζψθ; Αυτι που κάνει το 

ΚΕΣΥ. Δθλαδι τι; Λζει: «Ρρόκειται για τθν ίδια, ιδθ υπάρχουςα, διαγνωςτικι μζκοδο 

τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, με τθ μόνθ διαφορά τθσ εξζλιξθσ του 
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αναλωςίμου, που κακιςτοφν τθν πράξθ απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, 

ιδίων επιςτθμονικϊν ενδείξεων, ιδίασ επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ με τθ 

μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ του χειρουργείου». Αυτό λζει. Ερϊτθςθ: 

Είναι εςφαλμζνο αυτό; Ρροςζξτε. Βλζπω τον κ. Ραπαδόπουλο να νεφει καταφατικϊσ. 

Μζχρι ςιμερα το Υπουργείο Υγείασ, τϊρα, αυτό το κεωρεί ορκό. ΣΡΥΛΔΩΝ 

ΛΑΡΡΑΣ: Πχι, κφριε Βορίδθ. Το κοςτολογεί 150 ευρϊ πλζον. Δεν είναι το ίδιο. 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κφριε Λάππα, το πρϊτο κομμάτι. Γι’ αυτό ςασ λζω, 

υπάρχει μία ςκζψθ… ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Πχι. Να το ξεκακαρίςουμε και να 

ςυμφωνιςουμε. Σιμερα, για το Υπουργείο Υγείασ είναι ςαφζσ ότι δεν μπορεί να 

ταυτιςτεί το ΚΕΝ με ιατρικι πράξθ ςε ιδιωτικό ιατρείο. Αυτό να το λφςουμε, κφριε 

Βορίδθ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Πχι.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.52-53). 

 

Αντίρρθςθ Διευκφνςεων Υπουργείου Υγείασ ςτθν κοςτολόγθςθ 

Το ερϊτθμα γιατί ο κ. Βορίδθσ δεν ζλαβε υπόψθ του τισ αντιρριςεισ που εξζφραςαν 

οι δφο Διευκφνςεισ του Υπουργείου Υγείασ ςτθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ, αλλά προχϊρθςε 

ςτθν αναντίρρθτθ υιοκζτθςι τθσ, είναι αναμφίβολα κομβικό και απαςχόλθςε 

ςθμαντικό μζροσ τθσ ςυνεδρίαςθσ κατά τθν οποία κατζκεςε ο πρϊθν Υπουργόσ . 

 Υπενκυμίηεται πωσ θ αντίρρθςθ αυτι, όπωσ διατυπϊκθκε ςτισ 19-12-2014, ανζφερε 

τα εξισ: ««Γίνεται αποδεκτι ωσ προσ τθ διενζργεια τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ 

ςτα εξωτερικά ιατρεία των Νοςοκομείων και ςτα νόμιμα ιατρεία. Δεν γίνεται 

αποδεκτι ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ τθσ, διότι, πρζπει, ςε ςυνεργαςία με τον 

ΕΟΡΥΥ, να κοςτολογθκεί θ αρκροςκόπθςθ ωσ ιατρικι πράξθ και όχι ωσ ΚΕΝ το 

οποίο ανζρχεται ςε 1.500€». 

Ο κ. Βορίδθσ διλωςε ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι δεν αγνόθςε, οφτε παράκαμψε 

αβαςάνιςτα τισ ζγγραφεσ αυτζσ ενςτάςεισ των υπθρεςιϊν. Διλωςε ότι τισ μελζτθςε, 

ςυηιτθςε μάλιςτα επ’ αυτϊν και με τον τότε πρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθ όπωσ 

φαίνεται ςτο προαναφερκζν απόςπαςμα τθσ κατάκεςισ του (Ρρακτικά 26-9-2017, 

ςελ.24-25) και κατόπιν τοφτων τισ απζρριψε για δφο κυρίωσ λόγουσ: πρϊτον, λόγω 

τθσ αναφοράσ ςε ανάγκθ κοςτολόγθςθσ από τον ΕΟΡΥΥ· κατά τον κ. Βορίδθ αυτό 

είναι νομικά εςφαλμζνο, κακϊσ ο ΕΟΡΥΥ δεν είναι αρμόδιοσ για κοςτολόγθςθ. 
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Δεφτερον, και ενδεχομζνωσ πιο ςθμαντικό, γιατί δεν διατυπϊνεται με ςαφινεια και 

κακαρότθτα από τισ υπθρεςίεσ θ ανάγκθ οριςμοφ χαμθλότερθσ (από τα 1.500€) 

τιμισ.  

Θ επιχειρθματολογία του κ. Βορίδθ αποτυπϊνεται με πλθρότθτα ςτα κάτωκι 

αποςπάςματα τθσ κατάκεςισ του: 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Θ αντίρρθςθ του Υπουργείου 

ιταν μεκοδολογικι και όχι κοςτολογικι. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ 

(Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Κεωρθτικό, ιταν, δθλαδι, το ηιτθμα; ΜΑΥΟΥΔΘΣ 

(ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ιταν ωσ προσ τθ μεκοδολογία και όχι ωσ προσ 

τθν τιμι. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Ωραία. Άρα 

εςείσ ςυμφωνιςατε ςτθ μεκοδολογία, απορρίπτοντασ τθν παρατιρθςθ του 

Υπουργείου. ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ρροςζξετε, δε, γιατί 

ςυμφϊνθςα: Πχι μόνον γιατί το λζει το ΚΕΣΥ, αλλά είναι και νομικϊσ ορκό 

αυτό που λζει το ΚΕΣΥ και νομικϊσ εςφαλμζνο αυτό που λζει θ υπθρεςία. Τι 

λζει θ υπθρεςία; Τθν κοςτολόγθςθ να πασ να τθν κάνεισ ςτον ΕΟΡΥΥ. Δεν 

κάνουμε κοςτολόγθςθ ςτον ΕΟΡΥΥ. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ 

τθσ Επιτροπισ): Αυτό το είναι το ηιτθμα τϊρα; Τι λζει θ υπθρεςία και ποφ κα 

γίνει θ κοςτολόγθςθ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Σασ λζω τθν 

αντίρρθςθ τθσ υπθρεςίασ, κφριε Ρρόεδρε.». (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.101-

102). 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κζλω να αςχολθκοφμε λίγο με το 

προθγοφμενο επιχείρθμά μασ. Διαβάηω τϊρα ςτο διαβιβαςτικό ζγγραφο -

18.9.2017- που ςτζλνει προσ τθν Επιτροπι ςασ θ ΔΑΜΥ, τθν τελευταία 

παράγραφό που αναφζρει τα εξισ: ‘Τοφτο διότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 

ςτο εξωτερικό ιατρείο του Νοςοκομείου δεν απαιτεί νοςθλεία του αςκενοφσ, 

ενϊ θ υφιςτάμενθ πράξθ, Μ22, με τθν οποία αντιςτοίχιηε το ΚΕΣΥ, ζχει μζςθ 

διάρκεια νοςθλείασ δυο θμζρεσ βάςθ τθσ υπ’ αρικμόν τάδε αποφάςεωσ’. 

ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Συμφωνοφμε απολφτωσ.  ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ 

(Μάρτυσ): Αυτό γιατί δεν το είπαμε; Αυτό το απλό πράγμα, το οποίο, 

πράγματι, κα δθμιουργοφςε  μια ςκζψθ,… ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Δεν ςασ το 

είπε; ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ναι.…γιατί δεν το είπαμε; ΣΡΥΛΔΩΝ 
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ΛΑΡΡΑΣ: Ναι, αλλά μου είπατε πριν ότι ξζρατε πωσ μιλάμε για 1.500. 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ναι, για 1.500. Πμωσ, αυτό το απλό πράγμα, 

που ςασ λζω, ‘Δεν είναι λογικό, Υπουργζ μου, να το αντιςτοιχίςεισ, γιατί 

αυτό ζχει και δυο μζρεσ νοςθλείασ, ενϊ το άλλο δεν ζχει’, γιατί δεν το 

είπαν;» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.61). 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Ζτςι όπωσ το διαβάηω και όπωσ το 

καταλαβαίνω, γι’ αυτό λζω: Δεν είναι εφκολο και απλό και κακαρό να πεισ -

γράψε από κάτω, βρε αδερφζ- ‘Κεωροφμε ότι θ τιμι αυτι είναι 

υπερβολικι’;» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.212-213). 

- «Άρα, λοιπόν, οι δφο αντιρριςεισ οι οποίεσ τίκενται από τθν υπθρεςία, ςτθν 

πραγματικότθτα αξιολογοφνται - δεν είναι ότι δεν αξιολογοφνται από εμζνα - 

γι’ αυτό που γράφουν. Δεν μπορϊ να αξιολογιςω αν ζχουν άλλα πράγματα 

μζςα ςτο μυαλό τουσ. Π,τι μου γράφουν το αξιολογϊ.  Στθν πρϊτθ περίπτωςθ 

μου λζνε ότι πρζπει να κάνουν κοςτολόγθςθ ςε ςυνεννόθςθ με τον ΕΟΡΥΥ -

αυτό δεν πατάει, είναι νομικά εςφαλμζνο - και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ μου 

λζνε ότι «δεν ζχω κλειςτό ενοποιθμζνο νοςιλιο διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ». Μα, δεν λζει αυτό το ΚΕΣΥ. Άρα, λοιπόν οι δφο 

αντιρριςεισ, με τθν επιχειρθματολογία τθν οποία άκουςα από τθν πλευρά του 

ΚΕΣΥ, εμζνα με πείκουν.». (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.116). 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ δεν είναι ότι δεν προςζγγιςα τθ 

ςθμείωςθ. Τθν προςζγγιςα. Δεν είναι ότι δεν με απαςχόλθςε. Με 

απαςχόλθςε. Δεν είναι ότι δεν ςκζφτθκα πάνω ςε αυτό. Σκζφτθκα πάνω ςε 

αυτό. Απλϊσ, κατζλθξα πάνω ςε αυτό. Κι όταν καταλιγω, δεν ζχω μετά κάτι 

περιςςότερο. Επαναλαμβάνω, θ κρίςιμθ λζξθ, το κρίςιμο ηιτθμα «Αυτό είναι 

ακριβό, μθν κοςτολογθκεί τόςο», δεν ειπϊκθκε ποτζ από κανζναν.  Λζει ο 

κφριοσ Ρρόεδροσ ότι εννοείται κ.λπ.. Για να πω τθν αλικεια, εγϊ δεν το 

υπονόθςα. Ζβλεπα διάφορα διαδικαςτικά, αλλά όχι πραγματικό 

περιεχόμενο ςε κάτι που – ξαναλζω - είναι μια απλι διατφπωςθ. «Δεν 

ζπρεπε να κοςτολογθκεί τόςο, γιατί αυτό είναι πολφ ακριβό, γιατί 

περιλαμβάνει μζρεσ νοςθλείασ…» κ.λπ.. Αυτό δεν ειπϊκθκε ποτζ.» 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.243). 
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- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+  Εάν κάποιοσ από όλουσ αυτοφσ, οι 

οποίοι ζρχονται ςιμερα, ενάμιςθ χρόνο μετά και λζνε «θ τιμολόγθςθ γιατί 

ιταν τόςο, γιατί ιταν τόςο, γιατί δεν ιταν τόςο και πόςο;», ερχόταν και ζλεγε 

ζνα πράγμα «Κφριζ μου, εμείσ ζχουμε τθν άποψθ ότι πρζπει να το βάλεισ 

300. Κφριζ μου, το 1500 είναι ακριβό. Κφριε μου, δεν ζπρεπε…» αυτό 

βεβαίωσ κα άνοιγε ςυηιτθςθ. Αλλά, όταν ζρχονται και λζνε: «Πχι, να 

κοςτολογιςει ο ΕΟΡΥΥ», γιατί κακίςτε βρε παιδιά, από ποφ αυτό τϊρα; Ο 

ΕΟΡΥΥ δεν κοςτολογεί.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.210). 

Ωσ προσ το πρϊτο επιχείρθμα του κ. Βορίδθ, είναι καταρχιν ορκό ότι ο ΕΟΡΥΥ δεν 

είναι αρμόδιοσ να προβεί από μόνοσ του ςε κοςτολόγθςθ των ιατρικϊν πράξεων που 

αποηθμιϊνει. Ραρ’ όλα αυτά, ςτθν ζνςταςθ των Διευκφνςεων αναφζρεται ότι πρζπει 

«ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΡΥΥ» να γίνει θ κοςτολόγθςθ. Άλλωςτε, ςτο ΚΕΣΥ μετζχει 

εξ οριςμοφ ο Ρρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ, ενϊ από τα Ρρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ του ΚΕΣΥ 

τθσ 20-5-2016 που αποφάςιςε τθν τιμολόγθςθ με 300€ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, προκφπτει ότι θ ςυμβολι του εκπροςϊπου του ΕΟΡΥΥ ςτθ 

ςυηιτθςθ ιταν ςθμαίνουςα. Σε κάκε περίπτωςθ, πρόκειται για ζνα κζμα τυπικό το 

οποίο δεν ςυνιςτά τον πυρινα των αντιρριςεων των Διευκφνςεων. 

Ο πυρινασ και θ ουςία των ενςτάςεων εντοπίηεται ςτο φψοσ τθσ τιμισ κακϊσ και 

ςτθν εςφαλμζνθ αντιςτοίχιςθ μιασ ιατρικισ πράξθσ με ΚΕΝ – ςθμείο το οποίο ο κ. 

Βορίδθσ υποβάκμιςε. Το επιχείρθμα του κ. Βορίδθ, ότι δθλαδι δεν διατυπϊνεται με 

ςαφινεια θ ανάγκθ οριςμοφ χαμθλότερθσ τιμισ, βαςίηεται ςε μια εξαιρετικά 

επιφανειακι, κυριολεκτικι ι/και τυπολατρικι ερμθνεία των διατυπωκζντων 

ενςτάςεων, θ οποία φανερϊνει ενδεχομζνωσ και μια ζλλειψθ διάκεςθσ ι άρνθςθ 

ουςιαςτικισ εναςχόλθςθσ με αυτζσ. Αυτό επιςθμάνκθκε επανειλθμμζνωσ ςτον κ. 

Βορίδθ, όπωσ φαίνεται ςτα παρακάτω αποςπάςματα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ: 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κανείσ δεν ζχει πει: «Βάλτε 

φκθνότερθ τιμι», αυτιν τθν κακαρι φράςθ και όχι «πθγαίνετε ςτον ΕΟΡΥ και 

να κάνετε αυτό και να κάνετε το άλλο». Να πει απλά πράγματα: «Βάλτε 

φκθνότερθ τιμι». ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): 

Δεν είναι ακριβζσ αυτό. Από τθν ϊρα που διαφωνοφν με τα 1500, κα κζλανε 
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παραπάνω λζτε εςείσ; ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Πχι, δεν 

λζνε ότι διαφωνοφν με τα 1500. Λζνε ότι δεν υπάρχει ΚΕΝ να αντιςτοιχεί ςτθ 

διαγνωςτικι. Και απαντάει ο άλλοσ: Το αντιςτοιχϊ γιατί ζχει το ίδιο 

αποτζλεςμα.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.99-100). 

- «ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Ωραία. Οι δφο προϊςτάμενοι των Διευκφνςεων, ςάσ 

λζνε, ‘…διότι πρζπει, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΡΥΥ, να κοςτολογθκεί θ 

αρκροςκόπθςθ ωσ ιατρικι πράξθ κι όχι ωσ ΚΕΝ, το οποίο ανζρχεται ςε 1.500 

ευρϊ’. Δεν είναι δφο ζμμεςεσ, ςαφζςτατεσ νφξεισ ότι, πρϊτον, πρζπει να 

χαρακτθριςτεί ιατρικι πράξθ;  ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Είναι… 

ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Και δεφτερον ότι τα 1.500 ευρϊ είναι υπζρμετρα;  

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Μα, είναι ιατρικι πράξθ, γι’ αυτό ςασ λζω 

ότι είναι αβάςιμεσ… *…+ ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Εξομοιϊκθκε προσ ΚΕΝ. Το 

εξομοιϊςατε ωσ ΚΕΝ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ωσ προσ τι; Ωσ προσ το 

κόςτοσ.  *…+ Άρα, αυτό που κάνει το ΚΕΣΥ Σκανδαλάκθ δεν είναι να λζει ότι 

αυτό είναι ΚΕΝ. Δεν λζει ότι είναι ΚΕΝ. Λζει ότι εγϊ κζλω να το 

κοςτολογιςω…  ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Βάςει του ΚΕΝ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ 

(Μάρτυσ): …βάςει τθσ διαγνωςτικισ του ιςοδυναμίασ με το ΚΕΝ.  ΛΩΑΝΝΘΣ 

ΓΚΛΟΛΑΣ: Ακόμα ςκλθρότερο για τον Σκανδαλάκθ και ίςωσ και για εςάσ που 

το δεχκικατε…  ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): 

Βζβαια.  ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: ...διότι ςασ λζνε εξομοίωςζ το με μια πράξθ ΚΕΝ 

που κοςτίηει 1.500 ευρϊ.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.234-236).  

Επιπλζον, δεν προκφπτει από πουκενά ότι ο κ. Βορίδθσ κάλεςε τουσ προϊςταμζνουσ 

των Διευκφνςεων να ςυηθτιςουν τισ αντιρριςεισ που εξζφραςαν. Αντικζτωσ, 

«διευκζτθςε» ταχφτατα αυτζσ τισ αντιρριςεισ εντοπίηοντασ τυπικά ςφάλματα ςε 

αυτζσ, δεν ζδωςε τθ δζουςα προςοχι ςτθν επιςιμανςθ τθσ παράτυπθσ 

αντιςτοίχιςθσ - ζςτω μόνο ςε κοςτολογικό επίπεδο, το οποίο ιταν άλλωςτε και το 

επίδικο – μιασ ιατρικισ πράξθσ με ΚΕΝ και εντόσ μιασ εργάςιμθσ θμζρασ εξζδωςε 

τθν Απόφαςθ.  

2. Διάκριςθ ΚΕΝ – Λατρικισ Ρράξθσ 
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Ζνα ςθμαντικό ηιτθμα που βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ είναι ακριβϊσ αυτι θ κοςτολογικι-τιμολογικι εξίςωςθ 

μιασ ιατρικισ πράξθσ (ςτο ιατρείο) με μια μζκοδο που περιλαμβάνει νοςθλεία ςτο 

νοςοκομείο και εντάςςεται ςτα ΚΕΝ, Ρροφανϊσ το ηιτθμα αυτό είναι άμεςα και 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τισ διαςτάςεισ τθσ αντιςτοίχιςθσ-κοςτολόγθςθσ που 

παρουςιάςτθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ ενότθτα· γι’ αυτό και αναπόφευκτα 

ζχουν ιδθ γίνει αναφορζσ ςε αυτό. Σε αυτιν τθν ενότθτα ςυηθτείται με πιο 

εςτιαςμζνο τρόπο το ηιτθμα αυτό, με κφριο άξονα τισ κζςεισ που διατφπωςε ο κ. 

Βορίδθσ κατά τθν κατάκεςι του. 

Το κυρίαρχο επιχείρθμα του κ. Βορίδθ επί του ηθτιματοσ αυτοφ ιταν ότι θ απόφαςθ 

του ΚΕΣΥ και εν ςυνεχεία θ δικι του Απόφαςθ δεν κατθγοριοποιοφςαν τθν 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο ιατρείο ωσ ΚΕΝ, αλλά λόγω τθσ διαγνωςτικισ τθσ 

ιςοδυναμίασ με τθν – επεμβατικι/χειρουργικι, χωρίσ να κατονομάηεται ωσ τζτοια – 

αρκροςκόπθςθ ςτο νοςοκομείο, κοςτολογείται όςο αυτι.  

Τα κάτωκι αποςπάςματα από τθν κατάκεςθ του κ. Βορίδθ ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι 

απεικονίηουν αυτι τθ κζςθ του ωσ προσ ςυγκεκριμζνο ηιτθμα:  

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Δεν κα ιταν εφκολο θ υπθρεςία μου να 

ζρκει και να πει μια κουβζντα ωραία και κακαρά;  ΑΝΤΩΝΛΟΣ 

ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Πμωσ, όταν ςασ το είπε, δεν το 

λάβατε υπόψιν. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Μα, δεν είπε καμία 

κουβζντα.  ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Πχι, το 

είπε. Στο κείμενο τθσ 19θσ λζει: «Ζχω αντίρρθςθ διότι αυτι δεν είναι 

νοςιλιο. Είναι ιατρικι πράξθ.» Σασ το είπε κακαρά. *…+ Αυτό που ςιμερα 

προςκομίςαμε και μασ μοιράςτθκε εδϊ πζρα, δεν λζει μζςα ότι το μείηον 

είναι ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΡΥΥ, όπωσ ζχετε πει τόςεσ φορζσ. Το μείηον 

είναι ότι αυτό δεν αποτελεί νοςιλιο. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Λατρικι 

πράξθ. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Είναι ιατρικι 

πράξθ. Αυτό είναι το μείηον. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Tο ΚΕΣΥ δεν 

είπε ποτζ ότι αυτό είναι ΚΕΝ. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ 

Επιτροπισ): Και πϊσ το αντιςτοιχεί με ΚΕΝ τότε; ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ 
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(Μάρτυσ): Το αντιςτοιχεί με το επιχείρθμα τθσ διαγνωςτικισ ιςοδυναμίασ.» 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.212-216).  

- «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Ακοφςτε, να δείτε τι λζει: «Δεν γίνεται αποδεκτι ωσ 

προσ τθν κοςτολόγθςθ, διότι πρζπει να κοςτολογθκεί θ αρκροςκόπθςθ ωσ 

ιατρικι πράξθ…» -ο νόμοσ λζει τι είναι ιατρικι πράξθ και τι είναι ΚΕΝ- «…και 

όχι ωσ ΚΕΝ, το οποίο ανζρχεται ςτα 1.500». Πταν, λοιπόν, μια διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ που κάνει το ιδιωτικό εργαςτιριο είναι ίςθ με ΚΕΝ, το ΚΕΝ 

είναι ίςο με 1.500, άρα θ διαγνωςτικι αυτι πράξθ ιςοφται με 1.500, δεν το 

ςκεφτικατε; ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Και απαντάει επ’ αυτοφ τρεισ 

φορζσ το ΚΕΣΥ: «Είναι ιατρικι πράξθ, θ οποία, για τουσ λόγουσ τουσ οποίουσ 

ζχει εξθγιςει ςτθ μείηονα ςκζψθ, πρζπει να κοςτολογθκεί ζτςι». Το είπε 

τρεισ φορζσ, όχι μια.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.59-60). 

- «ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Βζβαια, εγϊ κεωρϊ 

ότι δεν ζλαβα απάντθςθ ςε αυτό που ςασ ρϊτθςα. Αυτό που ςασ ρϊτθςα 

εγϊ, τθν εννοιολογικι διαφορά μεταξφ πράξεωσ και νοςθλείασ, κάποια 

ςτιγμι κα πρζπει να μασ το πείτε. ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Το ορίηει ο νόμοσ, 

κφριε Ρρόεδρε. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Το 

ορίηει ο νόμοσ, αλλά ωσ Υπουργόσ ο κ. Βορίδθσ, προφανϊσ το είχε υπόψθ του. 

Μιπωσ κάνω λάκοσ; Άρα, δεν ςασ κζντριςε τθν περιζργεια, δθλαδι, γιατί μια 

πράξθ να είναι και κλειςτό νοςιλιο; ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Πμωσ, 

το ζχω απαντιςει αυτό, κφριε Ρρόεδρε. Και επανερχόμαςτε ςε αυτό. Δεν 

ξζρω αν ςασ ζχει καλφψει θ απάντθςθ, αλλά αυτι είναι θ απάντθςθ.». 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.63-64). 

Θ επιχειρθματολογία του κ. Βορίδθ επί του κζματοσ εγείρει μια ςειρά από ςθμαντικζσ 

ενςτάςεισ. 

Ρρϊτον, και πλζον κακοριςτικό, ο κ. Βορίδθσ φαίνεται να αγνοεί ι να αποςιωπά τι 

περιλαμβάνει θ ζννοια του ΚΕΝ. Οχυρϊνεται πίςω από το επιχείρθμα ότι θ Απόφαςι 

του δεν κατατάςςει τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτα ΚΕΝ, προςπερνϊντασ το ότι 

το επίδικο δεν βρίςκεται εκεί, αλλά ςτθν κοςτολόγθςθ τθσ ιατρικισ αυτισ πράξθσ όςο 

το ΚΕΝ αρκροςκόπθςθσ. Υπενκυμίηεται ο επίςθμοσ οριςμόσ του ΚΕΝ, ο οποίοσ 
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περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, τόςο ςτθν προαναφερόμενθ ΚΥΑ περί ΚΕΝ του 2012 

(Υ4α./οικ.18051/2012, ΦΕΚ 946/Β'/27-3-2012), όςο και ςτθν εγκφκλιο του  

Υπουργείου Υγείασ Υ4α/οικ/28884/21-3-2012 με κζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των ΚΕΝ»: «Στθν ζννοια του Κλειςτοφ Ενοποιθμζνου Νοςθλίου (ΚΕΝ) 

περιλαμβάνεται κάκε ιατρικι και νοςθλευτικι προσ τον άρρωςτο ςυνδρομι, που 

παρζχεται από το Νοςοκομείο κακϊσ και θ ςχετικι δαπάνθ που πραγματοποιείται 

για τθν παροχι ς’ αυτόν των ανωτζρω υπθρεςιϊν». Επομζνωσ, θ ζννοια του ΚΕΝ δεν 

νοείται για ιατρικζσ πράξεισ εκτόσ Νοςοκομείου.  

Αυτό το πολφ απλό, αλλά ςτοιχειϊδεσ ςθμείο δεν απαντικθκε ποτζ επί τθσ ουςίασ 

από τον κ. Βορίδθ. Είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ ηιτθμα, θ παράκαμψθ του οποίου 

ζκανε δυνατι τθν αρχικι κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με 

1.500€. Θ κραυγαλζα αυτι αγνόθςθ, παράκαμψθ ι απόκρυψθ του ςθμείου αυτοφ 

επιςθμάνκθκε, όπωσ ζχει φανεί, ιδθ πριν τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ από 

τισ Διευκφνςεισ του Υπουργείου Υγείασ και βρίςκεται ςτο επίκεντρο των ενςτάςεων 

των διαφόρων υπθρεςιϊν που ακολουκοφν το επόμενο χρονικό διάςτθμα. 

Δεφτερον, αυτι θ κοςτολόγθςθ μιασ ιατρικισ πράξθσ μζςω τθσ αντιςτοίχιςθσ ι 

διαςφνδεςθσ με ΚΕΝ είναι τουλάχιςτον εξαιρετικά αςυνικιςτθ και μάλλον 

πρωτοφανισ. Ππωσ αναφζρει θ ΔΑΜΥ με το υπ. αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Ρ.οικ77215/16-10-

2017 ζγγραφο τθσ προσ τθν Εξεταςτικι Επιτροπι, με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

Α3γ/οικ.111627/22-12-2014 του κ. Βορίδθ θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο ιατρείο 

δεν κοςτολογικθκε εκ νζου, αλλά αντιςτοιχικθκε με ΚΕΝ «παρά τθσ επιφυλάξεισ τθσ 

υπθρεςίασ, που αφοροφςαν ςτο γεγονόσ ότι θ εν λόγω αρκροςκόπθςθ ζπρεπε να 

κοςτολογθκεί ωσ ιατρικι πράξθ και όχι ωσ Κ.Ε.Ν.»· προςκζτει μάλιςτα θ αρμόδια 

υπθρεςία: «Εξ’ όςων γνωρίηουμε δεν υπάρχουν άλλεσ κοςτολογιςεισ ιατρικϊν 

πράξεων ςτο ιατρείο, οι οποίεσ να ζχουν διαςυνδεκεί με Κ.Ε.Ν.». 

Τρίτον, ακόμα και παρακαμφκεί το ηιτθμα τθσ κοςτολογικισ αντιςτοίχιςθσ μιασ 

ιατρικισ πράξθσ με ΚΕΝ, παραμζνουν διάφορα ερωτιματα ςχετικά με το 

ςυγκεκριμζνο ΚΕΝ και το αν ζγινε προςπάκεια μιασ πιο λελογιςμζνθσ κοςτολόγθςθσ. 

Για παράδειγμα, επιςθμάνκθκε κατά τθν κατάκεςθ του κ. Βορίδθ: «ΣΡΥΛΔΩΝ 

ΛΑΡΡΑΣ: *…+Και το ΚΕΣΥ και εςείσ χρθςιμοποιιςατε τθ λζξθ «κοςτολόγθςθ», όπωσ το 

αντίςτοιχο ΚΕΝ κ.λπ., που ςασ είπα τι ςθμαίνει ΚΕΝ. ωτιςατε, ενδιαφερκικατε να 
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μάκετε μία ανάλογθ διαδικαςία που γίνεται ςτα νοςοκομεία, μία βρογχοςκόπθςθ 

ι μία κολονοςκόπθςθ για παράδειγμα, πόςο ςτοιχίηει τζλοσ πάντων; Να ςασ το πω 

εγϊ, κφριε Βορίδθ. Μία βρογχοςκόπθςθ με νοςθλεία δζκα θμερϊν κοςτίηει 1.500 

ευρϊ. Δζκα θμερϊν νοςθλεία ςε ζνα νοςθλευτικό ίδρυμα! Μία κολονοςκόπθςθ, 

που είναι ςοβαρότατθ επζμβαςθ ςτθν κοιλιακι χϊρα, απεικόνιςθ εντζρου, με 

νοςθλεία δζκα θμζρων κοςτίηει 1.000 ευρϊ, ενϊ και οι δφο διαδικαςίεσ θμεριςιασ 

νοςθλείασ κοςτίηουν 150 ευρϊ. Αυτό δεν ζπρεπε να προβλθματίςει τουσ 

υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ, εςάσ ωσ Υπουργό και να πείτε, ‘Ρϊσ μία εξζταςθ δζκα 

λεπτϊν ςε ζνα ιδιωτικό ιατρείο κα τθν ταυτίςουμε, κοςτολογϊντασ τθ, με ΚΕΝ 

1.500 ευρϊ;’. Δεν είναι μία λογικι ερϊτθςθ, ζνασ λογικόσ προβλθματιςμόσ;» 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.69-70). 

Επεκτείνοντασ αυτι τθ ςκζψθ, μια επιςκόπθςθ των ΚΕΝ (βλζπε για παράδειγμα τθν) 

αποκαλφπτει μια λογικι διαβακμίςεων και κλιμάκωςθσ, κακϊσ κάκε πράξθ που 

αντιςτοιχεί ςε ζνα κωδικό ΚΕΝ κατθγοριοποιείται ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα τθσ 

και τον χρόνο νοςθλείασ που απαιτεί.  

Για παράδειγμα, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ Υ4α./οικ.18051/2012 (ΦΕΚ 946/Β'/27-3-2012) 

θ βρογχοςκόπθςθ με κωδικό ΚΕΝ Α12 κατθγοριοποιείται ςε:  

- Α12Μ, Βρογχοςκόπθςθ ςε καταςτροφικζσ (ςυςτθματικζσ) 

ςυνυπάρχουςεσ πακιςεισ – επιπλοκζσ με Μζςθ Διάρκεια Νοςθλείασ 

(ΜΔΝ) 10 θμζρεσ και κόςτοσ 1.500€. 

- Α12Χ, Βρογχοςκόπθςθ ςε πακιςεισ χωρίσ καταςτροφικζσ 

(ςυςτθματικζσ) ςυνζπειεσ – επιπλοκζσ με ΜΔΝ 7 θμζρεσ και κόςτοσ 

1.000€. 

- Α12Α, Βρογχοςκόπθςθ, θμεριςια νοςθλεία με ΜΔΝ 1 θμζρα και 

κόςτοσ 240€. 

     Ι θ κολονοςκόπθςθ  με κωδικό ΚΕΝ Ρ28 κατθγοριοποιείται ςε : 

- Ρ28Μ, Ενδοςκόπθςθ κατϊτερου πεπτικοφ ςε καταςτροφικζσ 

(ςυςτθματικζσ) ι ςοβαρζσ  ςυνυπάρχουςεσ πακιςεισ – επιπλοκζσ με 

ΜΔΝ 10 θμζρεσ και κόςτοσ 1100€. 
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- Ρ28Χ, Ενδοςκόπθςθ κατϊτερου πεπτικοφ ςε πακιςεισ χωρίσ 

καταςτροφικζσ (ςυςτθματικζσ) ςυνζπειεσ – επιπλοκζσ ΜΔΝ 3 θμζρεσ 

και κόςτοσ 600€. 

- Ρ28Α, Ενδοςκόπθςθ κατϊτερου πεπτικοφ, θμεριςια νοςθλεία. 150€. 

Επομζνωσ, ακόμθ και αν κανείσ κεωροφςε ότι θ ζννοια του ΚΕΝ νοείται και για 

ιατρικζσ πράξεισ εκτόσ Νοςοκομείου (κάτι καταφανϊσ εςφαλμζνο φυςικά) και ο 

κωδικόσ ΚΕΝ Μ22 εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςε 

ιατρείο κα ιταν δυνατό να περιοριςτεί το κόςτοσ τθσ εξζταςθσ. Για παράδειγμα, κα 

ιτα δυνατό με κάποια ρφκμιςθ ο ίδιοσ κωδικόσ ΚΕΝ να τενταχκεί ςτισ θμεριςιεσ 

νοςθλείεσ. Ακόμα πιο εφικτό και εφκολο, επίςθσ, ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ λογικισ, κα 

ιταν θ αντιςτοίχιςι τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ όχι ςτο ΚΕΝ Μ22Α 

(Αρκροςκόπθςθ ςτο γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι το αντιβράχιο) με ΜΔΝ 2 

θμζρεσ και αποηθμίωςθ 1.500€, αλλά ςτο προαναφερόμενο ΚΕΝ Μ24 (Αρκροςκοπικι 

βιοψία) με ΜΔΝ 1 θμζρα και αποηθμίωςθ ςθμαντικά χαμθλότερθ, ςτα 710€. Από τθ 

ςτιγμι που θ αναφορά τθσ Απόφαςθσ του κ. Βορίδθ ςε «ΚΕΝ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ» είναι οφτωσ ι άλλωσ ψευδισ, όπωσ ζχει καταδειχκεί, προκαλεί 

εφλογα ερωτθματικά γιατί δεν αντιςτοιχικθκε με το  - εξίςου περιοριςμζνθσ 

ιατρικισ ςυνάφειασ, αλλά ςαφϊσ φκθνότερο – ΚΕΝ Μ24. 

 

3. Ρερί τθσ επιβάρυνςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ πικανισ ηθμίασ 

 

Το ηιτθμα τθσ πικανισ ηθμίασ για το δθμόςιο από τθν κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ βάςει τθσ Απόφαςθσ του κ. Βορίδθ, εξετάηεται ςτθν ενότθτα του 

πορίςματοσ που αφορά τον ρόλο του κ. Σαλμά. Εδϊ, παρουςιάηονται και 

αποτιμϊνται οι κζςεισ του κ. Βορίδθ επί του ηθτιματοσ. 

Ζνα ηιτθμα ςτο οποίο αναφζρκθκε ο κ. Βορίδθσ κατά τθν κατάκεςι του ιταν το πϊσ 

εκτίμθςε το ηιτθμα τθσ πικανισ επιβάρυνςθσ που κα ςυνεπαγόταν για τον κρατικό 

προχπολογιςμό και τα οικονομικά του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ θ Απόφαςθ 

κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ  αρκροςκόπθςθσ. Θ κζςθ του ιταν ότι δεν 

ςυνεπαγόταν επιβάρυνςθ θ κοςτολόγθςθ και το ςκεπτικό του κ. Βορίδθ 
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περιλαμβάνεται ςτο κάτωκι απόςπαςμα:  «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Εμζνα, 

λοιπόν, αυτό με απαςχολοφςε. Πταν είδα, λοιπόν, τθν κοςτολόγθςθ τι ςκζφτθκα; 

Επιβαρφνει; Απάντθςθ: όχι μόνον δεν επιβαρφνει θ πράξθ αυτι και θ ειςαγωγι τθσ 

ςτο ςφςτθμα, αλλά αντίκετα ζχει όφελοσ. Γιατί; Ρρϊτον, διότι υπάρχει ςυμμετοχι 

του αςκενοφσ. Άρα, ζνα τμιμα τθσ κα πλθρωνόταν από τον αςκενι. Μείωςθ του 

κόςτουσ για τον προχπολογιςμό. Δεφτερον, διότι αν γλυτϊςεισ τθν όποια νοςθλεία 

ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, τθν πράξθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, το δθμόςιο 

ςφςτθμα υγείασ ειςπράττει μεν τα λεφτά τθσ αποηθμιϊςεωσ από τον ΕΟΡΥΥ ζχει, 

όμωσ, ζνα κόςτοσ νοςθλείασ. Αν αυτό φφγει από το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ και 

πάει ςτο ιατρείο, γλυτϊνει το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ αυτό το κόςτοσ. Άρα, ςτθν 

ίδια τιμι ςτθν πραγματικότθτα εγϊ τι ζβλεπα; Πτι ζχω μια καλι πράξθ για τον 

αςκενι, επωφελι, δεν του ζκαναν τθν εγχείρθςθ, και ταυτόχρονα ζχω οικονομία ςε 

αυτιν τθν τιμι.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.37). 

Θ μθ επιβάρυνςθ, λοιπόν, κατά τον κ. Βορίδθ εξθγείται από τθ ςυμμετοχι του 

αςκενοφσ ςτο κόςτοσ τθσ εξζταςθσ, κακϊσ και από τθν αποφυγι του κόςτουσ τθσ 

νοςθλείασ. Ρρόκειται για δφο επιχειριματα τα οποία κρίνονται εξαιρετικά 

αδφναμα. Αφενόσ, θ εςτίαςθ ςτθ ςυμμετοχι του αςκενοφσ χωρίσ τθ ςυνεκτίμθςθ του 

φψοσ τθσ τιμισ αποηθμίωςθσ αποτυπϊνει μια εξαιρετικά λειψι εικόνα. Εν 

προκειμζνω, θ ςυμμετοχι του αςκενοφσ κατά 15% ςτο κόςτοσ τθσ εξζταςθσ (1.500€) 

ςιμαινε ότι ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ επιβαρυνόταν με 1.275€ ανά εξζταςθ. 

Ακόμα, λοιπόν, και αν αφαιρεκεί το ποςό αυτό, το κόςτοσ παραμζνει ςθμαντικά 

μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο που κα επιβάρυνε το δθμόςιο με τθ νζα τιμι 

αποηθμίωςθσ (300€, τα οποία αφαιροφμενθσ τθσ ςυμμετοχισ του αςκενοφσ 

καταλιγουν ςε 255€). Στουσ υπολογιςμοφσ αυτοφσ δεν υπολογίηεται το φψοσ του 

claw back, το οποίο μειϊνει το τελικό ποςό που καλείται να αποηθμιϊςει το δθμόςιο, 

είναι όμωσ απολφτωσ ενδεικτικό τθσ ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ που προκφπτει από 

τθν ανακοςτολόγθςθ. 

Αφετζρου, το επιχείρθμα του κ. Βορίδθ περί αποφυγισ του κόςτουσ νοςθλείασ 

αποτελεί κραυγαλζα αντίφαςθ, αφοφ με τθν Απόφαςι του θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ αποηθμιωνόταν όςο ακριβϊσ θ αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο 

(ζςτω με μια κεωρθτικι μείωςθ από τα 1.500€ ςτα 1.275€), τθ ςτιγμι που δεν 
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παρεχόταν καν αυτι θ νοςθλεία ςτουσ αςκενείσ. Αντικζτωσ, θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ προβαλλόταν ωσ εξζταςθ μερικϊν λεπτϊν ςτο ιατρείο. 

Ρερνϊντασ ςτο ςυναφζσ ηιτθμα του αν το δθμόςιο ηθμιϊκθκε εξαιτίασ του 

οριςμοφ τθσ τιμισ αποηθμίωςθσ ςτα 1.500€ και δεδομζνου ότι αυτι εντζλει 

μειϊκθκε ςτα 300€, ο κ. Βορίδθσ φαίνεται να τθρεί μια αμφίςθμθ ςτάςθ. Θ ςτάςθ 

αυτι, πάντωσ, επί του ηθτιματοσ δεν ταυτίηεται με εκείνθ του κ. Σαλμά (που 

αρνικθκε κατθγορθματικά, όπωσ κα φανεί παρακάτω, κάκε πικανότθτα ηθμίασ).  

Από τθ μία, κεωρεί πωσ θ ηθμία είναι «ςχετικι» ςτθν περίπτωςθ που τελικά κανείσ 

δεν τθ διενεργεί με τθν νεότερθ τιμι των 300€: «Θ ηθμία, όπωσ αντιλαμβάνεςτε, 

μζνει και λίγο να αποδειχκεί υπό τθν ζννοια τθν εξισ: ςε αυτιν τθν νζα τιμι κα 

ζχουμε αρκροςκοπιςεισ; Μζχρι ςτιγμισ δεν ζχουμε, είναι νωρίσ ακόμα, αλλά μζνει 

να το δοφμε. Γιατί άμα δεν ζχουμε κακόλου αρκροςκοπιςεισ με τθ νζα τιμι...» 

(Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.42-43). 

Σε άλλο ςθμείο τθσ κατάκεςισ του, όμωσ, δεν υιοκετεί οφτε το γενικότερο 

επιχείρθμα (του κ. Σαλμά και άλλων) περί μθ φπαρξθσ ηθμίασ, οφτε το επιμζρουσ 

επιχείρθμα περί υπερβολικά χαμθλισ νζασ τιμισ (βλζπε ςτθν ενότθτα που 

ςυηθτείται ο ρόλοσ του κ. Σαλμά για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ επ’ αυτοφ)· 

επιςθμαίνει, απλϊσ, ότι θ ειςιγθςθ του ΚΕΣΥ προσ αυτόν τότε ιταν διαφορετικι και 

τθν ακολοφκθςε, όπωσ κεωροφςε πωσ όφειλε. Το κάτωκι απόςπαςμα τθσ κατάκεςθσ 

του κ. Βορίδθ είναι χαρακτθριςτικό: «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Και λζει ότι 

αυτό ζπρεπε να ζχει κοςτολογθκεί με μια διαφορετικι τιμι. Σασ το λζω ευκζωσ. Αν 

μου το είχαν πει εμζνα, κα το είχα κοςτολογιςει με τθν τιμι που κα μου πρότεινε 

τότε το ΚΕΣΥ. *…+Αν μου ζλεγε 300, 300. Τϊρα, δεφτερο κζμα για το κζμα τθσ ηθμίασ. 

Γιατί επιλκε ενδεχομζνωσ θ ηθμία; Λζει, επιλκε θ ηθμία διότι ζπρεπε εξ’ αρχισ να 

το ζχεισ βάλει 300. Σωςτό; Ζτςι επιλκε θ ηθμία. Αν ζπρεπε, με τθν υπόκεςθ ότι θ 

δεφτερθ απόφαςθ είναι θ ςωςτι και όχι θ πρϊτθ, ςωςτά. Ερϊτθςθ: Ροιοσ μου το 

είπε εμζνα αυτό, το να το βάλω 300 για να το βάλω; Ροιοσ μου το είπε; Άρα, εδϊ 

είχα τθν εξισ επιλογι: Ι να τθν κάνω δεκτι, όπωσ τθν ζκανα, ι να μθν τθν κάνω 

κακόλου δεκτι. Θ επιλογι ‘βάλε 300’ δεν υπιρχε.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.37-38). 
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4. Ταχφτθτα διεκπεραίωςθσ 

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ζνα από τα χαρακτθριςτικά τθσ ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ 

του κ. Βορίδθ ιταν  - αςυνικιςτθ για τθ δθμόςια διοίκθςθ – ταχφτθτα διεκπεραίωςθσ 

τθσ. Θ ταχφτθτα αυτι παρατθρείται μάλιςτα και ςε άλλεσ διαςτάςεισ του όλου 

κζματοσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, π.χ. ςτθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ ι λίγο 

αργότερα ςτθν αδειοδότθςθ του ςυςτεγαηόμενου με τον κ. Σαλμά ιατρείο όπου 

διενεργοφνταν οι διαγνωςτικζσ αρκροςκοπιςεισ. Ωσ εκ τοφτου, απευκφνκθκαν 

διάφορα ςχετικά ερωτιματα από μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ προσ τον κ. Βορίδθ, 

διερευνϊντασ επιπλζον τυχόν ςυςχζτιςθ αυτισ τθσ ταχφτθτασ με το γεγονόσ ότι μετά 

από ςχεδόν ζνα μινα (από τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ) κα διενεργοφνταν οι εκνικζσ 

εκλογζσ ι/και με πικανζσ ςχετικζσ πιζςεισ που δζχτθκε ο  κ. Βορίδθσ. Ο ίδιοσ 

αρνικθκε οποιαδιποτε ςυςχζτιςθ με το χρόνο εκλογϊν, κακϊσ και τθν άςκθςθ 

πιζςεων. Επιπλζον, εξιγθςε τθν ταχφτθτα αυτι ςτθ βάςθ μιασ γενικότερθσ τακτικι 

του ωσ Υπουργόσ να εκδίδει γριγορα Αποφάςεισ που (ζκρινε πωσ) δεν αφοροφν 

κάποιο περίπλοκο κζμα, το οποίο ζχρθηε περαιτζρω διαβοφλευςθσ, ςτο πλαίςιο 

μάλιςτα μιασ ςυγκυρίασ που άλλα ηθτιματα τθσ αρμοδιότθτάσ του ιταν περιςςότερο 

επείγοντα. 

Τα παρακάτω αποςπάςματα τθσ κατάκεςθσ του κ. Βορίδθ είναι ενδεικτικά των 

απόψεϊν του για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα: 

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Σασ είπα οριςμζνεσ -μζςα ςε αυτό το 

εξάμθνο- παρεμβάςεισ κανονιςτικζσ -δεν μιλϊ για τθν τρζχουςα Διοίκθςθ- οι 

οποίεσ ζγιναν ςε αυτοφσ τουσ ζξι μινεσ.  Αυτό ςε μεγάλο βακμό γίνεται γιατί 

δεν ζγιναν αβαςάνιςτα. Ζγιναν με πάρα πολφ κόπο, με πολλι δουλειά και με 

πάρα πολλζσ ςτακμίςεισ. *…+ Άρα, θ δικι μου προςζγγιςθ ςε αυτά ιταν θ 

εξισ: Αν υπάρχει ζνα κζμα το οποίο ζχει δυςκολία, αξίηει τον κόπο να 

διαβουλευτοφμε και να διαβουλευτοφμε εκτενϊσ, ακόμα κι αν το κζμα αυτό 

είναι μικρό.  *…+ Εάν κάτι δεν φαίνεται να ζχει αμφιςθμία, δεν φαίνεται να 

ζχει πρόβλθμα, τότε δεν ζχω και κανζναν λόγο να το κρατάω. Δθλαδι, να το 
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κρατάω ςτο γραφείο αυτό το πράγμα να το κάνω τι;» (Ρρακτικά 26-9-2017, 

ςελ.242-243). 

- «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Κζλω να πω ότι θ κθτεία τθσ κυβζρνθςθσ είχε λιξει 

ουςιαςτικά. Εςείσ παραμείνατε ωσ Υπουργόσ Υγείασ. Ξζρουμε πολφ καλά ςτθν 

ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ τι ςυμβαίνει, τι διαδικαςίεσ και τι ταχφτθτεσ 

υπάρχουν. Από τισ 5 Νοεμβρίου, που ξεκίνθςε το ζγγραφο τθσ κυρίασ 

Γιαννακάκου και ςτο Υπουργείο ςασ ιρκε ςτισ 11 Δεκεμβρίου περίπου, μζςα 

ςε ελάχιςτεσ θμζρεσ πιρατε και τθν απόφαςθ, είχαμε και το ΚΕΣΥ, είχαμε τα 

πάντα. Αυτι θ ταχφτθτα καταδεικνφει ζναν κατεπείγοντα χαρακτιρα τθσ 

απόφαςισ ςασ. Ζχετε ζςτω και ζναν λόγο που να δικαιολογεί τον 

κατεπείγοντα χαρακτιρα; ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κοιτάξτε εγϊ ζχω 

-αν ςασ ενδιαφζρει, μπορϊ να ςασ το κατακζςω- ςτο μθτρϊο πολλζσ 

αποφάςεισ, τισ οποίεσ πολλζσ τισ υπζγραφα και αυκθμερόν. Ρολλζσ! Πχι 

μία! Σειρά αποφάςεων!» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.65-66). 

- «ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Μάλιςτα. Θ ερϊτθςι μου, όμωσ, 

ζχει να κάνει με κάποιουσ άλλουσ. Υπιρξαν κάποιοι που ενδεχομζνωσ δεν ςασ 

ανζφεραν καν το όνομα του κ. Σαλμά, γιατί απ’ ό,τι μασ λζτε, δεν είχατε ιδζα, 

οι οποίοι ςασ ηιτθςαν να επιςπεφςετε και να… ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) 

ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Πχι. ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Κανζνασ 

απολφτωσ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κανζνασ, κανζνασ. 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Οφτε θ κ. Γιαννακάκου; ΜΑΥΟΥΔΘΣ 

(ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Πχι, κανζνασ.». (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.117). 

- «ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: *…+ Ερϊτθμα, λοιπόν, δικό μου ςε εςάσ: Σασ 

μπικε κάποια ςτιγμι το ερϊτθμα: «Μιπωσ πρζπει να πάρω κι άλλα 

ςυνοδευτικά ςτοιχεία, πριν βάλω τθν υπογραφι μου; Μιπωσ πρζπει να 

γνωμοδοτιςει και θ Ελλθνικι Ορκοπαιδικι Εταιρεία αν είναι ταυτόςθμεσ 

αυτζσ οι διαδικαςίεσ και να πάρω κοςτολογικά ςτοιχεία από άλλεσ χϊρεσ του 

εξωτερικοφ»; Σασ μπικε κακόλου αυτό το ερϊτθμα; ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) 

ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ωσ προσ το πρϊτο, όχι. Ουδζποτε ετζκθ από 

οποιονδιποτε αυτό. Επομζνωσ, δεν είχα κανζναν λόγο να το ςκεφτϊ. Και λζω 

γιατί. Γιατί και οι όποιεσ παρατθριςεισ από τθν Υπθρεςία ωσ προσ αυτό ιταν 
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ομόφωνθ αποδοχι. Άρα, ομόφωνο ΚΕΣΥ, ομόφωνθ Υπθρεςία. Κανζνασ δεν 

είχε ηιτθμα με αυτό. Ωσ προσ το δεφτερο για τα κοςτολογικά ςτοιχεία, θ 

προςζγγιςθ που ζκανε ο κ. Σκανδαλάκθσ δεν ιταν προςζγγιςθ κοςτολογικι 

υπό τθν ζννοια του πόςο κάνουν τα αναλϊςιμα, πόςο κάνει αυτό, πόςο κάνει 

εκείνο. Ιταν μια προςζγγιςθ κεραπευτικισ ιςοδυναμίασ. Αυτιν ιταν θ 

προςζγγιςι του. ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Κεραπευτικισ κιόλασ; 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Διαγνωςτικισ.» (Ρρακτικά 26-9-

2017, ςελ.196-197). 

Στισ κζςεισ του κ. Βορίδθ για το εν λόγω ηιτθμα, μπορεί καταρχάσ να γίνει θ 

παρατιρθςθ ότι, με βάςθ τθν εκ τροπι που ζλαβε το κζμα και τθν πυκνι 

αλλθλογραφία που αναπτφχκθκε μεταξφ υπθρεςιϊν και φορζων, θ κρίςθ του πωσ θ 

κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ δεν ιταν ζνα περίπλοκο κζμα που 

ζχρθηε μεγαλφτερθσ εξζταςθσ, προςοχισ και διαβοφλευςθσ κρίνεται ωσ εςφαλμζνθ. 

Αυτό δεν ςυνιςτά μια εκ των υςτζρων, αςφαλι κρίςθ, αλλά εδράηεται κυρίωσ ςτισ 

αντιρριςεισ των Διευκφνςεων του Υπουργείου Υγείασ που διατυπϊκθκαν γραπτϊσ, 

κίγοντασ μια ςειρά από προβλιματα τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ. Χωρίσ τθν φπαρξθ 

αυτϊν των αντιρριςεων, πικανότατα να ιταν εφλογθ θ επιχειρθματολογία του κ. 

Βορίδθ, Το γεγονόσ αυτό, όμωσ, όπωσ ζχει αναλυκεί και παραπάνω, είναι ςθμαντικό 

και εγείρει εφλογα ερωτθματικά τόςο για τθ ςπουδι του κ. Βορίδθ όςο και για τα 

επιχειριματα που χρθςιμοποίθςε κατά τθν κατάκεςι του για να τθ δικαιολογιςει. 

 

 

5. Επιμζρουσ κζματα τθσ Απόφαςθσ Βορίδθ 

 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται κάποια άλλα ηθτιματα, κυρίωσ τυπικοφ, 

διαδικαςτικοφ ι δευτερεφοντοσ χαρακτιρα, που ςχετίηονται με τθν Απόφαςθ περί 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ που εξζδωςε ο κ. Βορίδθσ και τα οποία κίχτθκαν κατά 

τθν κατάκεςι του. 
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Μθ ζκδοςθ  ΦΕΚ – ΚΥΑ: Το πιο ςθμαντικό ίςωσ εξ αυτϊν των κεμάτων ςχετίηεται με 

το θ Απόφαςθ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 που υπζγραψαν οι κ. Βορίδθσ και 

Γρθγοράκοσ πρϊτον, δεν ςυνυπογράφθκε όπωσ προβλζπεται από τουσ άλλουσ 

αρμόδιουσ Υπουργοφσ και δεφτερον, δεν δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ). Σθμειϊνεται ειςαγωγικά πωσ, όπωσ αναφζρεται ςτο ζγγραφο τθσ 

ΔΑΜΥ προσ τθν Εξεταςτικι Επιτροπι με αρ. πρωτ. υπ. αρ. πρωτ. 

Α3γ/Γ.Ρ.οικ77215/16-10-2017 (αρ. πρωτ.  ειςερχομζνων τθσ Επιτροπισ 170/25-10-

2017) «*ς+ε περίπτωςθ υποβολισ, από το Κεντρικό Συμβοφλιο Υγείασ, γνωμοδότθςθσ 

ςχετικά με τθν κοςτολόγθςθ ιατρικϊν πράξεων, θ γνωμοδότθςθ αυτι προωκείται ςτθ 

ςυνζχεια για αποδοχι ι μθ από τθν αρμόδια πολιτικισ θγεςία του Υπουργείου. 

Εφόςον γίνει αποδεκτι, αναρτάται θ ςχετικι απόφαςθ ςτθ διαφγεια και ακολουκεί θ 

ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 70 του Ν. 

3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Υγείασ, Εργαςίασ, 

Κοιν. Αςφάλιςθσ και Κοιν. Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν, περί κοςτολόγθςθσ 

ιατρικϊν πράξεων, θ οποία αναρτάται επίςθσ ςτθν διαφγεια και δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ». 

Θ κζςθ του κ. Βορίδθ ωσ προσ τισ όχι αμελθτζεσ αυτζσ ελλείψεισ τθσ Απόφαςθσ ιταν 

πωσ ο ίδιοσ υπζγραψε τθν Απόφαςθ και εν ςυνεχεία το κζμα το χειρίςτθκαν οι 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου. Το παρουςίαςε, δθλαδι, ωσ κζμα κακαρά 

διαδικαςτικοφ και τυπικοφ χαρακτιρα με το οποίο αυτόσ δεν κα μποροφςε να ζχει 

εμπλακεί. Χαρακτθριςτικό είναι το ακόλουκο απόςπαςμα: «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ 

(Μάρτυσ): Τθν υπογράφω, εννοϊ το διαδικαςτικό τθσ μζροσ. Αν μου πει ότι 

χρειαηόμαςτε και κοινι υπουργικι απόφαςθ, κα βγάλουν, κα ηθτιςουν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ. ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ: Και κεωρείτε αυτονόθτο ότι κα 

πάει για ΦΕΚ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Εντελϊσ αυτονόθτο, διότι τι γίνεται; 

Μετά τθν υπογραφι μου, φεφγει απ’ το γραφείο μου και θ διεκπεραίωςθ όλθ 

γίνεται υπθρεςιακά. *…+ ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Ωσ 

προσ τθ μθ δθμοςίευςθ, δθλαδι, λζτε ότι θ ευκφνθ είναι τθσ υπθρεςίασ; 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Απολφτωσ.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.29-30). 

Ο κ. Βορίδθσ, πάντωσ, διατφπωςε μια – εκ των υςτζρων, όπωσ επιςιμανε – ερμθνεία 

του γιατί θ Απόφαςθ δεν εκδόκθκε ωσ ΚΥΑ (και εν ςυνεχεία δεν δθμοςιεφτθκε ςε 
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ΦΕΚ), θ οποία δεν είναι αυςτθρά «γραφειοκρατικοφ» ι διαδικαςτικοφ χαρακτιρα, 

οφτε αποδίδεται ςε αβλεψία των υπθρεςιϊν. Είναι ενδιαφζρον ότι θ ερμθνεία αυτι 

εκπορεφεται από – ι ζρχεται να ενιςχφςει – το επιχείρθμά του περί 

«αντιςτοίχιςθσ»: «ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Σεβαςτό. Κα πω, όμωσ, 

αν μου επιτρζψετε, μια νομικι ςκζψθ γι’ αυτό, χωρίσ να κζλω να επεκτακϊ γιατί δεν 

είναι και κζμα που με απαςχολεί ςτα πλαίςια τθσ εξετάςεωσ αυτισ. Ρολιτικά ζχει ζνα 

ενδιαφζρον, αλλά ςτα πλαίςια τθσ εξετάςεωσ αυτισ δεν ζχει ςθμαςία. Ρροςζξτε, ζχω 

τθν εντφπωςθ ότι θ υπθρεςία είχε τθν εξισ άποψθ. Και ξαναλζω, εκ των υςτζρων 

είναι αυτά. Δεν ζχουν ςυηθτθκεί τότε, γιατί τότε αυτό παίρνει το δρόμο του, 

υπογράφεται, βγαίνει από το γραφείο, κατεβαίνει ςτθν υπθρεςία, προκειμζνου να 

διεκπεραιωκεί. Δεν παρακολουκϊ κάτι άλλο εγϊ. Σταματάμε εκεί. Εκ των υςτζρων θ 

υπθρεςία ζχει τθν άποψθ ότι αυτό επειδι δεν πρόκειται περί νζασ κοςτολογιςεωσ, 

αλλά πρόκειται περί αντιςτοιχιςεωσ. Δεν απαιτείται απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν. Αυτι νομίηω είναι θ άποψθ τθσ υπθρεςίασ. Αλλά, δεν ζχω άποψθ επ’ 

αυτοφ.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.33). 

Τζλοσ, ο κ. Βορίδθσ ςυμφϊνθςε ότι θ ανάκλθςθ τθσ Απόφαςισ του που επιλκε με τθν 

ΚΥΑ Α3γ/οικ.65033/25-8-2017 κακιςτά ζκνομα ι άκυρα τα αποτελζςματα που αυτι 

προκάλεςε: «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Εγϊ λζω ότι αυτι τθ ςτιγμι ανεκλικθ 

μια απόφαςισ, θ οποία χαρακτθρίςτθκε ωσ «ανυπόςτατθ». Επομζνωσ, ανυπόςτατθ 

απόφαςισ δεν παράγει ζννομα αποτελζςματα.  ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Συμφωνοφμε 

απόλυτα. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Π,τι ζχει παραχκεί εξ’ αυτισ τθσ 

αποφάςεωσ οφείλει να ανατραπεί.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.260). Θ επιςιμανςθ 

αυτι ζχει ενδιαφζρον κακϊσ ςχετίηεται άμεςα με το ερϊτθμα τθσ ηθμίασ του 

δθμοςίου (ΕΟΡΥΥ) και τθσ επιςτροφισ (μζρουσ τθσ) καταβλθκείςασ αποηθμίωςθσ 

ςτα ιατρεία που διενεργοφςαν τθν διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ με βάςθ τθν 

κοςτολόγθςι τθσ με 1.500€. 

Ερϊτθμα Νοςοκομείου «Αττικόν» προσ ΚΕΣΥ : Κάποια ερωτιματα που ετζκθςαν 

ςτον κ. Βορίδθ κατά τθν κατάκεςι του αφοροφν το αρχικό ζγγραφο που απευκφνει θ 

Διοικιτρια του Ρ.Γ.Ν. «Αττικόν» προσ το ΚΕΣΥ ςχετικά με τθ μζκοδο τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ και τθν απάντθςθ που αυτό δίνει. Τα ερωτιματα αυτά διερευνοφν 

τόςο το ηιτθμα του αν θ Διοίκθςθ ενόσ νοςοκομείου δικαιοφται να διατυπϊνει 
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ερϊτθμα απευκείασ προσ το ΚΕΣΥ (ι αν τα ερωτιματα διατυπϊνονται μόνο από το 

Υπουργείο Υγείασ), όςο και το αν το ΚΕΣΥ υπερζβθ τθ δικαιοδοςία του με το να 

αποφαςίςει τθν κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Για το μεν πρϊτο 

ηιτθμα ο κ. Βορίδθσ δεν διατυπϊνει κατθγορθματικά άποψθ, δθλϊνοντασ ότι 

πικανόν να ζπρεπε το όλο ηιτθμα να παραπεμφκεί ςτο ΚΕΣΥ από το Υπουργείο. Ωσ 

προσ το δεφτερο ηιτθμα, δείχνει να κεωρεί πωσ δεν υπιρξε κατ’ ουςία υπζρβαςθ τθσ 

δικαιοδοςίασ από το ΚΕΣΥ. 

Στα παρακάτω αποςπάςματα καταγράφονται οι κζςεισ αυτζσ που διατφπωςε ι κ. 

Βορίδθσ, απαντϊντασ ςτα ςχετικά ερωτιματα: 

- «ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: *…+ Το Νοςοκομείο ΑΤΤΛΚΟΝ ναι μεν υπάγεται ςτο 

ΕΣΥ, αλλά δεν είναι αυτό κακ’ αυτό το Υπουργείο Υγείασ, δεν είναι υπθρεςία 

του Υπουργείου Υγείασ. Ραραπζμπει, φαντάηομαι, βάςει του νόμου, μόνο το 

Υπουργείο Υγείασ εκεί για γνωμοδοτιςεισ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): 

Άρα, λζτε ότι κα ζπρεπε να κάνει το ερϊτθμα πρϊτα ςτο Υπουργείο Υγείασ 

και το Υπουργείο Υγείασ να απευκυνκεί ςτο ΚΕΣΥ; ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: 

Τθν άποψι ςασ κζλω. ΜΑΥΟΥΔΘΣ (ΜΑΚΘΣ) ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): 

Ενδεχομζνωσ ναι. *…+ Δεν το ζχω ςκεφτεί. Να ςασ πω τθν αλικεια όλθ αυτιν 

τθν ιςτορία, επαναλαμβάνω, δθλαδι αν μπικε ςτο ΑΤΤΛΚΟΝ και δεν μπικε 

ςτο ΑΤΤΛΚΟΝ και όλα αυτά, πάλι αυτά μεταγενεςτζρωσ εγϊ τα ξζρω. Εμζνα 

μου ζρχεται μία απόφαςθ του ΚΕΣΥ.» (Ρρακτικά 26-9-2018, ςελ.248). 

- «ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Πχι, δεν ρωτϊ αυτό. Εγϊ ρωτάω αν ιταν μζςα ςτθ 

δυνατότθτα, δικαιωματικά δθλαδι, τθσ κ. Γιαννακάκου να αποφφγει το 

Υπουργείο Υγείασ και να απευκυνκεί απευκείασ ςτο ΚΕΣΥ, με βάςθ τα όςα 

ξζρουμε για τον νόμο τθσ ςφςταςθσ του ΚΕΣΥ, ότι είναι γνωμοδοτικό όργανο 

του Υπουργείου Υγείασ και ότι ςε αυτό παραπζμπει ηθτιματα προσ 

γνωμοδότθςθ το Υπουργείο Υγείασ. Αυτό ςασ ρωτάω. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ 

(Μάρτυσ): Δεν το ξζρω.» (Ρρακτικά 26-9-2018, ςελ.250). 

- «ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Το Συμβοφλιο λοιπόν, ζχοντασ το αίτθμα τθσ κ. 

Γιαννακάκου περί εκφράςεωσ επιςτθμονικισ απόψεωσ, υπερβαίνει τθ 

δικαιοδοςία του και ςτζλνει ςτθ Διεφκυνςθ Μονάδων Υγείασ για ενζργεια τθ 
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γνωμοδότθςι του και επακολουκοφν όςα επακολοφκθςαν ςτο Υπουργείο 

ςασ; ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Ροιοσ υπερβαίνει; Το Συμβοφλιο; 

ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: ωτϊ: Θ κ. Γιαννακάκου ηιτθςε επιςτθμονικι άποψθ, 

δεν ηιτθςε ενζργεια. Το ΚΕΣΥ ςτζλνοντασ ςτθ Διεφκυνςθ Μονάδων Υγείασ 

προσ ενζργεια – κοιτάξτε, το λζει θ ίδια θ απόφαςθ «αποδζκτθσ για ενζργεια 

είναι θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Μονάδων Υγείασ»- και εν ςυνεχεία ακολουκεί θ 

δικι ςασ αποδοχι και οι αντιρριςεισ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Σωςτά. 

ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Θ ερϊτθςι μου είναι: Το ΚΕΣΥ δεν ζπρεπε να 

εκφζρει μόνο επιςτθμονικι άποψθ και όχι να ςτείλει προσ ενζργεια τθ 

γνωμοδότθςι τθσ; Αυτό ςασ ρωτϊ. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Κοιτάξτε, 

φαντάηομαι ότι το νόθμα πάντωσ, επί τθσ ουςίασ, ιταν κατά πόςον θ 

ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία μποροφςε να γίνει ςτα εξωτερικά ιατρεία των 

νοςοκομείων και ςε ιατρεία. Αυτό ιταν το νόθμα. Τελικϊσ δθλαδι εκεί 

ζπρεπε να καταλιξει.». (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.251-252).  

 

Δ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ο ΤΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ ΕΡΩΦΕΛΘΚΘΚΕ ΑΡΟ ΤΘ 

ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΘ ΥΚΜΛΣΘ ΒΟΛΔΘ 

 

Θ δικογραφία που εςτάλθ ςτθ Βουλι δεν αφορά τον κ. Μάριο Σαλμά – ορκοπεδικό 

ιατρό, επίκουρο κακθγθτι Λατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, βουλευτι 

Αιτωλοακαρνανίασ τθσ ΝΔ από το 2000, Υφυπουργό Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ από τον Λανουάριο ζωσ το Οκτϊβριο του 2009, Αναπλθρωτι Υπουργό 

Υγείασ από τον Λοφνιο του 2012 ωσ τον Λοφνιο του 2013 – ωσ προσ τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του, κακότι τθν περίοδο που ζλαβαν χϊρα οι πράξεισ που ερευνϊνται 

(τζλθ 2014) δεν κατείχε υπουργικι κζςθ. Ραρ’ όλα αυτά, ο κ. Σαλμάσ ςτο πλαίςιο τθσ 

άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ-επαγγελματικισ δραςτθριότθτάσ του αναδεικνφεται 

μζςα από τα αρχικά δθμοςιεφματα που προκάλεςαν τθν ειςαγγελικι παρζμβαςθ, τθ 

δικογραφία, αλλά και τισ εργαςίεσ τισ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ωσ κεντρικό πρόςωπο 

ςτθν υπόκεςθ τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Σε αυτιν τθν 

ενότθτα εξετάηονται διάφορεσ πτυχζσ και ερωτιματα τθσ υπόκεςθσ που αφοροφν τον 
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κ. Σαλμά, με κφριο άξονα (αλλά όχι αποκλειςτικά) τισ απαντιςεισ που ζδωςε ςτισ δυο 

κατακζςεισ του ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (14-9-2017 και 19-9-2017).  

1. Ρροςωπικό ςυμφζρον 

Το γεγονόσ ότι ο κ. Σαλμάσ είχε προςωπικό ςυμφζρον για τθν κοςτολόγθςθ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και τθν αποηθμίωςι τθσ από τον ΕΟΡΥΥ προκφπτει 

αβίαςτα από μια ζςτω πρόχειρθ επιςκόπθςθ του ηθτιματοσ. Ο κ. Σαλμάσ εντόσ 

διαςτιματοσ μόλισ 15 περίπου μθνϊν  εκδίδει 550 παραπεμπτικά ςε αςκενείσ του 

ιατρείου του για διενζργεια διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Θ μζκοδοσ αυτι 

εφαρμόςτθκε μόνο από τθ ςυςτεγαηόμενθ με το ιατρείο του εταιρεία 

(«Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία»), θ οποία  - όπωσ αναφζρεται παρακάτω -  

είχε ρθτό και μοναδικό ςκοπό τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου αυτισ μζςω του 

μθχανιματοσ Visionscope (γι’ αυτό το λόγο φαίνεται ότι ζκλειςε θ εταιρεία λόγο μετά 

τθν ςθμαντικι μείωςθ του ποςοφ αποηθμίωςθσ), κακϊσ και από το πολυιατρείο 

«Λατρόκοςμοσ», το οποίο επίςθσ φαίνεται ότι αποτζλεςε το μζςο για τθ διενζργεια 

των εξετάςεων από τον κ. Σαλμά και τθν αποηθμίωςι τουσ από τον ΕΟΡΥΥ. Θ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ δεν εφαρμόςτθκε από κανζνα άλλο ιδιωτικό ιατρείο, 

κλινικι ι νοςοκομείο. Επιπλζον, από τθ διαφιμιςθ τθσ μεκόδου (που εξετάηεται 

αναλυτικά λίγο παρακάτω) ο κ. Σαλμάσ (αυτό)προβάλεται ωσ ο ιατρόσ που γνωρίηει 

αυτιν τθν «καινοτόμα» μζκοδο και τθν εκτελεί. Ρροφανϊσ δεν εξετάηεται εδϊ το εάν 

είχε δικαίωμα ο κ. Σαλμάσ να αναπτφξει και να προωκιςει αυτι τθ μζκοδο ωσ 

ιδιϊτθσ ιατρόσ, αλλά θ εμπλοκι του ςτθν – παράτυπθ, όπωσ κρίκθκε – κοςτολόγθςι 

τθσ μζςω αντιςτοίχθςισ τθσ ςε ΚΕΝ, κακϊσ και διάφορεσ άλλεσ παρατυπίεσ που 

αφοροφν τα παραπεμπτικά ςθμειϊματα που εξζδιδε και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

εκτελοφςε, τθ ςυςτζγαςθ του ιατρείου του με τθν «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία», τθν παρζμβαςι του για ςφναψθ ςφμβαςθσ τθσ εν λόγω 

εταιρείασ με τον ΕΟΡΥΥ, κ.ά.  

Ρρζπει να ςθμειωκεί, καταρχάσ, ότι ο κ. Σαλμάσ ωσ ιδιϊτθσ ιατρόσ δεν διζκετε 

ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ, οπότε τυπικά δεν ειςζπραξε τα ποςά τθσ αποηθμίωςθσ τθσ 

εξζταςθσ από τον ΕΟΡΥΥ. Ππωσ ανζφερε κατά τθν κατάκεςι του ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι ο Αντιπρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ κ. Ραναγιϊτθσ Γεωργακόπουλοσ, το ιατρείο του 

κ. Σαλμά δεν είχε δικαίωμα ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΟΡΥΥ. Αυτόσ φαίνεται να 
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είναι ο λόγοσ που προχϊρθςε - μζςω  ςυγγενικϊν προςϊπων ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ ςυηφγου του – ςτθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ «Αρκροςκόπθςθ ΕΕ» θ οποία 

ςυςτεγάςτθκε με το ιατρείο του. Ραρατίκεται αυτοφςια θ ςχετικι τοποκζτθςθ του κ. 

Γεωργακόπουλου: «Ο κ. Σαλμάσ δεν ζχει αλλθλογραφιςει ποτζ με τον ΕΟΡΥΥ, γιατί 

δεν ζχει ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ. Το μόνο αίτθμα που υπζβαλλε κάποτε διερευνθτικά 

ιταν εάν μπορεί να κάνει ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ *…+ Και ο ΕΟΡΥΥ του είπε ‘δεν 

μπορείτε γιατί είςτε ιδιωτικό ιατρείο’ και ο ΕΟΡΥΥ δεν κάνει ςυμβάςεισ κατά τον 

ν.3918/2011 με ιδιωτικά ιατρεία. Και γι’ αυτόν τον λόγο ςυςτικθκε θ εταιρεία που 

ςυςτεγαηόταν με το ιατρείο για να μπορεί να ζχει ςχζςθ με τον ΕΟΡΥΥ» (Ρρακτικά 

13-9-2017, ςελ.276-277). Στθ βάςθ αυτοφ του γεγονότοσ, ο κ. Σαλμάσ κατά τθν 

κατάκεςι του ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι αρνικθκε επανειλθμμζνωσ τθ ςυμμετοχι 

του ςτθν εταιρεία και τθν είςπραξθ αποηθμίωςθσ από τον ΕΟΡΥΥ, παραδεχόμενοσ 

μόνο τθν είςπραξθ 50.000 ωσ αμοιβι από τθν εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία». Ραρατίκεται ςχετικό απόςπαςμα των πρακτικϊν τθσ 14-9-

2017 (ςελ.221-222): «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Σασ είπα ότι δεν ζχω πάρει οφτε 

ζνα ευρϊ από τον ΕΟΡΥΥ. Δεν ζχω ςφμβαςθ εγϊ, το είπε και ο κ. Γεωργακόπουλοσ 

*…+ ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ακοφςτε. Εγϊ πλθρϊκθκα απ’ αυτό το διαγνωςτικό 

κζντρο 50.000 ευρϊ, τα οποία είναι δθλωμζνα ςτθν εφορία, ςτθ φορολογικι μου 

διλωςθ και… ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Δεν 

αμφιβάλουμε, αλίμονο! ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): …οι 50.000 ευρϊ είναι όχι μόνο 

για τισ αρκροςκοπιςεισ, αλλά και για γενικότερεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ». 

Σθμειϊνεται ότι το παραπάνω απόςπαςμα ςυνιςτά ζμμεςθ παραδοχι ότι ιταν ο 

ίδιοσ που διενεργοφςε τισ διαγνωςτικζσ αρκροςκοπιςεισ, ιταν δθλαδι επί τθσ 

ουςίασ ο εκτελϊν ιατρόσ. Αυτι θ παραδοχι γίνεται με ρθτό τρόπο ςε άλλο ςθμείο 

τθσ κατάκεςισ του: «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Στενοχωρικθκα γιατί είπατε ότι εγϊ 

ειςάγω το μθχάνθμα. ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Να ςασ πω γιατί το είπα. Ζχω μπροςτά μου 

τθ διαφιμιςι ςασ. Δεν το είπα αυκαίρετα. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Δεν το 

ειςάγω. Διενεργϊ τθν εξζταςθ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.57). Ομοίωσ, ςε άλλο 

ςθμείο αναφζρει «Ξζρω ότι ιμουν ο πρϊτοσ που το ζφερα ςτθν Ευρϊπθ» (Ρρακτικά 

14-9-2017, ςελ.122). 
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Σθμαντικό ςτοιχείο που ενιςχφει τθν εντφπωςθ όχι μόνο για το προςωπικό 

ενδιαφζρον του κ. Σαλμά, αλλά και για τθν ενεργό εμπλοκι του είναι θ ςυμμετοχι 

του ςτθν προαναφερκείςα ςυνάντθςθ ςτον ΕΟΡΥΥ ςτισ 12-3-15, όπωσ προκφπτει 

από το από 17-3-2015 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθ Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ, παρουςία του 

Διοικθτι του Οργανιςμοφ κ. Κοντοφ και άλλων υψθλόβακμων ςτελεχϊν. Ερωτθκείσ 

γιατί παρζςτθ ςε αυτι τθ ςυνάντθςθ, εφόςον δεν ςυμμετείχε ςτθν εταιρεία 

«Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» ο κ. Σαλμάσ απάντθςε τα εξισ: «ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Να απαντιςω και αυτό. Ζτςι από αγανάκτθςθ, όταν ζγινε και το 

διαγνωςτικό, πιγα ςτον ΕΟΡΥΥ *…+ Και ζτςι πιγα μια μζρα να εξθγιςω ςτον κ. Κοντό 

ότι αυτι θ εξζταςθ, εάν ενδιαφζρεται ο ΕΟΡΥΥ, είναι αυτι και αυτι και δεν μπορεί 

να λζει θ Υπθρεςία τθ μία ‘Κάντε ιατρείο’ και τθν άλλθ ‘Κάντε διαγνωςτικό’. 

ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Εκπροςωποφςατε το διαγνωςτικό κζντρο; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 

(Μάρτυσ): Πχι, πιγα μεταφζροντασ τθν αγανάκτθςθ των ανκρϊπων, οι οποίοι 

ζρχονταν ςε επαφι με τον οργανιςμό και τουσ ζλεγε κάκε φορά να κάνουν κάτι άλλο. 

Και ο κ. Κοντόσ φϊναξε δυο, τρεισ υπθρεςιακοφσ, για να τουσ ρωτιςει για το κζμα.» 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.93). Υπενκυμίηεται ότι μόλισ ζξι μζρεσ μετά τθ ςυνάντθςθ, 

ςτισ 18-3-2015, και παρά τισ ζγγραφεσ επιφυλάξεισ και αντιρριςεισ τθσ υπθρεςίασ, 

ο. κ. Κοντόσ αποφάςιςε τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ του ΕΟΡΥΥ με τθν «ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ 

ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ-ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ Ε.Ε.» 

Διαφιμιςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ από το Μ. Σαλμά:  Ο τρόποσ 

διαφιμιςθσ τθσ μεκόδου τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ από τον ίδιο τον κ. Σαλμά 

αποτελεί μια ακόμα ιςχυρι ζνδειξθ για το προςωπικό ενδιαφζρον του, κακϊσ 

αυτοπροβάλλεται ωσ «ειςαγωγζασ» τθσ μεκόδου ςτθν Ελλάδα (με τθν ζννοια τθσ 

εφαρμογισ μιασ «καινοτόμου» τεχνικισ) και ειδικόσ ςτθ διενζργειά τθσ. 

Στθν προςωπικι του ιςτοςελίδα (https://salmasmarios.gr) ο κ. Μάριοσ Σαλμάσ 

διαφθμίηει ακόμα και ςιμερα (τελευταία πρόςβαςθ 3 Οκτωβρίου 2018) τθ μζκοδο 

τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο. Σε ειδικι ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ 

(https://salmasmarios.gr/diagnostiki-arthroskopis-sto-iatreio.html) γίνεται αναλυτικι 

παρουςίαςθ τθσ μεκόδου και των οφελϊν τθσ.  

Ζμφαςθ δίνεται ςτθν πρωτοποριακό χαρακτιρα τθσ μεκόδου, αναφζροντασ μάλιςτα 

ρθτά τθν εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» («Στο ιατρείο και ςτο 

https://salmasmarios.gr/
https://salmasmarios.gr/diagnostiki-arthroskopis-sto-iatreio.html
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πολυιατρείο Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία, γίνεται θ πρωτοποριακι 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ με τθ ςυςκευι VisionScope»), ςτθ μοναδικότθτα τθσ 

εξζταςθσ όχι μόνο ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν Ευρϊπθ («Είμαςτε κζντρο αναφοράσ 

για όλθ τθν Ευρϊπθ δεδομζνου ότι είναι θ μόνθ ςυςκευι που ζχει δοκεί εκτόσ 

Θ.Ρ.Α.»), κακϊσ και ςτα ςυγκριτικά οφζλθ τθσ ςε ςχζςθ κυρίωσ με μαγνθτικι 

τομογραφία (διαγνωςτικι ακρίβεια, εναλλακτικι μζκοδοσ για ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίασ αςκενϊν, όπωσ αυτοί με κλειςτοφοβία), αλλά και τθν αρκροςκόπθςθ ςτο 

χειρουργείο (αποφυγι τθσ όταν δεν είναι αναγκαία)· κυρίωσ, δε, τονίηεται θ ταχφτθτα 

και ευκολία τθσ μεκόδου («Τελικι διάγνωςθ ςε 10 λεπτά», «Στθν άνεςθ του 

ιατρείου»).  

Επιπλζον, ςτθν ανωτζρω ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ υπάρχουν ενςωματωμζνα βίντεο 

ςτα οποία ο κ. Σαλμάσ διαφθμίηει τθν μζκοδο, κακϊσ και άλλα ςτα οποία αςκενείσ 

αναφζρονται ςτθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ και τα οφζλθ για τθν κατάςταςθ τθσ 

υγείασ τουσ. Τρία εκ των βίντεο αυτϊν αποτελοφν αποςπάςματα εκπομπϊν, θ μία τθσ 

διαδικτυακισ εκπομπισ «olo ygeia.gr» (δθμοςίευςθ ςτο youtube 21/10/2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=1rxPLLQUYiA ), θ δεφτερθ ςτθ εκπομπι «My 

Life» του Mega (δθμοςίευςθ ςτο youtube 6/4/2016, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DiGT4X7Yzao ) και θ τρίτθ 

ςτθν εκπομπι «Υγεία πάνω απ’ όλα» του ΑΝΤ1 (δθμοςίευςθ ςτο youtube 7/12/2016, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=c6Jdr1ttHLQ). Σε όλα τα 

βίντεο εμφανίηεται ο κ. Σαλμάσ ο οποίοσ μιλάει για τα οφζλθ τθσ μεκόδου, ενϊ 

εμβόλιμα παρουςιάηονται ςκθνζσ από ιατρείο όπου ο κ. Σαλμάσ πραγματοποιεί ςε 

αςκενείσ τθν εξζταςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Επιπλζον των τριϊν αυτϊν 

βίντεο, υπάρχουν και άλλα όπου ο κ. Σαλμάσ (ςτον οποίο γίνεται ονομαςτικι 

αναφορά ςτθν αρχι κάκε βίντεο, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του και ςε τθλεφωνικό 

αρικμό – προφανϊσ – του ιατρείου) πραγματοποιεί τθν εξζταςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςε αςκενείσ ςε ιατρείο. 

Σε ςχζςθ με όλο το προαναφερόμενο διαφθμιςτικό υλικό, μπορεί να γίνει θ 

παρατιρθςθ ότι  - είτε ςτο κείμενο τθσ ιςτοςελίδασ, είτε ςτα βίντεο – δεν είναι 

πάντοτε απολφτωσ ςαφισ, ιδιαίτερα για τον μθ ειδικό, θ διάκριςθ μεταξφ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο και τθσ κεραπευτικισ/επεμβατικισ 

https://www.youtube.com/watch?v=1rxPLLQUYiA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DiGT4X7Yzao
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=c6Jdr1ttHLQ
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αρκροςκόπθςθσ ςτο χειρουργείο. Για παράδειγμα, ςτο πρϊτο από τα 

προαναφερόμενα βίντεο τονίηεται από τον κ. Σαλμά ότι το νζο αυτό μθχάνθμα 

«επιτρζπει ςτο χειρουργό να κάνει τθν αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο χωρίσ 

αναιςκθςίεσ γενικζσ, χωρίσ επιςκλθρίδιο αναιςκθςία, χωρίσ ραχιαία αναιςκθςία» 

(5.58¨ - 6.06¨). Ρροθγουμζνωσ ςτο ίδιο βίντεο, αφενόσ δεν τονίηεται θ επεμβατικι 

διάςταςθ τθσ αρκροςκόπθςθσ ςτο χειρουργείο και αφετζρου θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ δια βελόνθσ εμφανίηεται ωσ «επανάςταςθ» ςτθν αρκροςκόπθςθ, 

χωρίσ να γίνεται αναφορά ότι αυτό ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ αφορά το διαγνωςτικό 

τθσ ςκζλοσ. Αυτι θ προςπάκεια ςφγχυςθσ ι, ζςτω, μθ επαρκοφσ αποςαφινιςθσ 

μεταξφ των δφο μεκόδων είναι απολφτωσ ανάλογθ τθσ μθ αποςαφινιςθσ που 

παρατθρείται από διάφορουσ παράγοντεσ και ςε όλθ τθ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ 

ςε ΚΕΝ και μθ διάκριςθσ του τελευταίου από τθν «ιατρικι πράξθ», αποηθμίωςθσ 

τθσ μεκόδου από τον ΕΟΡΥΥ και παροχισ άδειασ λειτουργίασ ςε «διαγνωςτικό 

εργαςτιριο» δια τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ. 

Ανεξαρτιτωσ αυτοφ, από τισ παραπάνω διαφθμίςεισ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ κακίςταται απολφτωσ ςαφζσ από τθν παρουςίαςθ ότι ο ιατρόσ που 

διενεργεί τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ είναι ο κ. Σαλμάσ, παρότι κανονικά, όπωσ 

ανζφερε κατά τθν κατάκεςι του ο κ. Γεωργακόπουλοσ (Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.229) 

«*ο+ επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ, ο γιατρόσ είναι και ο διενεργϊν τθν εξζταςθ». 

Ρροβάλλεται, δθλαδι, ο κ. Σαλμάσ όχι μόνον  ωσ ο ειδικόσ αλλά και ο ιδιοκτιτθσ του 

ςχετικοφ μθχανιματοσ, παρά το γεγονόσ οτι αυτό φζρεται να ανικει ςτθν 

ςυςτεγαηόμενθ εταιρεία. Ραρότι, όντωσ, δεν μετζχει ςτθν εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ 

Υπερθχοτομογραφία» ο ίδιοσ, θ παραπάνω διαπίςτωςθ κακιςτά ακόμα περιςςότερο 

προςχθματικό το επιχείρθμα τθσ μθ τυπικισ ςχζςθσ με τθν εν λόγω εταιρεία. Κυρίωσ 

δε, αποδυναμϊνει ςθμαντικά τθν άρνθςθ του κ. Σαλμά ότι είχε προςωπικό 

ενδιαφζρον και όφελοσ από τθν (αδικαιολόγθτθ) αποηθμίωςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςτο φψοσ του ΚΕΝ (1.500€) και ότι δεν παρενζβθ ςτθν όλθ 

διαδικαςία. 

Εταιρείεσ όπου διενεργικθκε θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ: Στθν ενότθτα αυτι 

παρουςιάηονται ςτοιχεία, βάςει κυρίωσ των δθμόςια προςβάςιμων εγγράφων που 

υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του ΓΕΜΘ, για τισ εταιρείεσ «Αρκροςκόπθςθ-
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Υπερθχοτομογραφία» και «Λατρόκοςμοσ», οι οποίεσ διαδοχικά διζκεταν το 

ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ (Visionscope) και ςτισ οποίεσ 

εκτελζςτθκε θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παραπεμπτικϊν που εξζδωςε ο κ. 

Σαλμάσ. 

Ζμφαςθ δίνεται ςτθν εταιρεία «ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ-ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ», θ οποία 

ςυςτεγαηόταν με το ορκοπεδικό ιατρείο του κ. Σαλμά και ςτθν οποία μετείχε και θ 

ςφηυγόσ του. Σε προθγοφμενθ ενότθτα ζχουν γίνει αναφορζσ ςτθν αλλθλογραφία και 

τισ αποφάςεισ οργάνων που αφοροφν τθν εταιρεία αυτι (αλλαγι μορφισ και 

επωνυμίασ κλπ) τα οποία εδϊ επαναλαμβάνονται όπου είναι ςυναφζσ εν ςυντομία. 

Οι πλθροφορίεσ που παρατίκενται παρακάτω με χρονολογικθ ςειρά προζρχονται από 

τα ζγγραφα που βρίςκονται ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα του ΓΕΜΘ 

(https://www.businessregistry.gr/publicity/show/132155001000) και οι θμερομθνίεσ 

αναφζρονται ςτα ζγγραφα αυτά του ΓΕΜΘ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ ςυνδυάηονται με 

άλλεσ που προζρχονται από τθ δικογραφία και τισ μαρτυρικζσ κατακζςεισ. 

17/10/2014 Λδρφεται - μζςω τθσ Υπθρεςίασ Μιασ Στάςθσ για τθ ςφςταςθ εταιρειϊν 

του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν (ΕΒΕΑ) - θ εταιρεία 

«Αρκροςκόπθςθ Ε.Ε.» με ζδρα Κθφιςίασ 22, 11526, Ακινα (όπου εδρεφει και το 

ορκοπεδικό ιατρείο του κ. Σαλμά). Το εταιρικό κεφάλαιο ορίςτθκε ςτο ποςό των 

50.000€. Τα τρία μζλθ τθσ εταιρείασ ιταν: 1) ο κ. Ακανάςιοσ Αρβάλθσ, ςφηυγοσ 

ξαδζλφθσ του κ. Σαλμά, όπωσ ο ίδιοσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι του ςτθν Εξεταςτικι 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.97), και πρϊθν διοικθτισ ςτο Κζντρο Αποκεραπείασ και 

Φυςικισ Αποκατάςταςθσ (ΚΑΦΚΑ) Αμφιλοχίασ, ο οποίοσ ορίςτθκε ωσ ο διαχειριςτισ 

τθσ εταιρείασ (ομόρρυκμο μζλοσ) και κατείχε το 15%· 2) θ κ. Ειρινθ Καροφνθ, 

δικθγόροσ και ςφηυγοσ του κ. Σαλμά, όπωσ ο ίδιοσ ανζφερε ςτθν κατάκεςι του ςτθν 

Εξεταςτικι (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.96-97), κάτοχοσ του 83% του εταιρικοφ 

κεφαλαίου· 3) ο κ. Χριςτοσ Μαρκόπουλοσ, ορκοπεδικόσ ιατρόσ και κάτοχοσ του 2% 

του εταιρικοφ κεφαλαίου.  Ωσ κφρια δραςτθριότθτα τθσ εταιρείασ ορίηονται οι 

«Υπθρεςίεσ Λατρικοφ Διαγνωςτικοφ Κζντρου» με κωδικό 86901502. Σε μεταγενζςτερο 

ζγγραφο (βλζπε 16-10-2015), αναφζρεται ειδικότερα πωσ κατά τθν ίδρυςι τθσ 

«ςκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ παροχι διαγνωςτικϊν πράξεων ορκοπαιδικισ 

ειδικότθτασ και ςυγκεκριμζνα διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με τθν καινοτόμο 

https://www.businessregistry.gr/publicity/show/132155001000
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ςυςκευι Visionscope Imagine System (VSI) τθσ εταιρείασ Visionscope Technologies 

LLC με ζδρα το Littleton, MA των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ». 

10-11-2014 Αλλάηει θ επωνυμία τθσ εταιρείασ ςε «Λδιωτικό Λατρείο Αρκροςκόπθςθ 

ΕΕ». Ρροςτίκεται επίςθσ 14ο άρκρο ςτο καταςτατικό τθσ εταιρείασ, το οποίο 

αναφζρει τθν αναγκαιότθτα και τισ προχποκζςεισ τθσ κζςθσ του επιςτθμονικοφ 

υπεφκυνου ιατροφ προκειμζνου να παρζχονται υπθρεςίεσ ΡΦΥ. Επίςθσ, όπωσ ζχει 

προαναφερκεί και αναφζρεται με μεγαλφτερθ ακρίβεια ςε μεταγενζςτερο ζγγραφο 

(βλζπε 16-10-2015), επζρχεται αλλαγι ςτθν κατανομι του εταιρικοφ κεφαλαίου, 

κακϊσ ο κ. Μαρκόπουλοσ κατζχει πλζον το μεγαλφτερο ποςοςτό (51%), ενϊ το 

αντίςτοιχο τθσ κ. Καροφνθ μειϊνεται ςτο 34%.  

11-02-2015 Αλλάηει για δεφτερθ φορά θ επωνυμία τθσ εταιρείασ, αυτι τθ φορά ςε 

«Λδιωτικό Διαγνωςτικό Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία ΕΕ». 

Υπενκυμίηεται ότι: 1) λίγεσ μζρεσ μετά (19-2-15) χορθγείται νζα άδεια λειτουργία από 

τον ΛΣΑ, 2) ςχεδόν ζνα μινα μετά, ςτισ 18-3-15, ο Ρρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ, παρά τισ ιδθ 

διατυπωκείςεσ ενςτάςεισ για το ςφννομο τθσ αδειοδότθςθσ τθσ εν λόγω εταιρείασ ωσ 

«ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτιριο», εκδίδει απόφαςθ για ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν 

εταιρεία. Μια πικανι εξιγθςθ τθσ αλλαγισ επωνυμίασ (θ οποία χαρακτθρίςτθκε 

«ακατανόθτθ» ςτο ζγγραφο τθσ 20-3-2015 τθσ Διεφκυνςθσ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ) 

προκφπτει από τθν μαρτυρικι κατάκεςθ του Αντιπροζδρου του ΕΟΡΥΥ κ. 

Γεωργακόπουλου ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι και ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΟΡΥΥ: «Και ο ΕΟΡΥΥ του είπε ‘δεν μπορείτε γιατί είςτε 

ιδιωτικό ιατρείο’ και ο ΕΟΡΥΥ δεν κάνει ςυμβάςεισ κατά τον ν.3918/2011 με ιδιωτικά 

ιατρεία. Και γι’ αυτόν τον λόγο ςυςτικθκε θ εταιρεία που ςυςτεγαηόταν με το ιατρείο 

για να μπορεί να ζχει ςχζςθ με τον ΕΟΡΥΥ. Θ πρϊτθ εταιρεία δεν εδικαιοφτο γιατί 

ιταν ιδιωτικό ιατρείο ‘Αρκροςκόπθςθ ΕΕ’. Οπότε άλλαξε επωνυμία και ζγινε 

‘Διαγνωςτικι’» (Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.277_. 

16-10-2015 Ππωσ ζχει αναφερκεί, ο κ. Μαρκόπουλοσ αποχωρεί από τθν εταιρεία, 

θ κ. Καροφνθ γίνεται πάλι κάτοχοσ του 84% του εταιρικοφ κεφαλαίου και ειςζρχεται 

ωσ νζο μζλοσ ο κ. Δθμιτριοσ Αναγνωςτόπουλοσ με ποςοςτό 1% (ο κ. Αρβάλθσ 

ςυνεχίηει να κατζχει το 15%).  
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8-3-2016 Ανακοινϊνεται από το ΕΒΕΑ (με κάποια κακυςτζρθςθ, κακϊσ το 

ςυμφωνθτικό μεταξφ των εταίρων ςυντάχκθκε ςτισ 4-2-2016 και καταχωρικθκε ςτο 

ΓΕΜΘ ςτισ 19-2-2016) θ – για τρίτθ φορά – αλλαγι επωνυμίασ τθσ εταιρείασ ςε 

«Λδιωτικό Ρολυιατρείο Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία ΕΕ». Σθμειϊνεται ότι, 

όπωσ προκφπτει από το προαναφερκζν ζγγραφο του ΛΣΑ τθσ 10-3-2016 με το οποίο 

τροποποιείται θ άδεια λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, πζντε ςχεδόν μινεσ μετά τθν 

αποχϊρθςθ του κ. Χρ. Μαρκόπουλου από τθν εταιρεία και τθν είςοδο του κ. Δ. 

Αναγνωςτόπουλου, ο τελευταίοσ ορίηεται επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του 

Ορκοπεδικοφ τμιματοσ με τθν ιδιότθτα του  ιατροφ ορκοπεδικοφ. Σφμφωνα με τθν 

ωσ τότε ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ, αυτιν τθσ 19-2-2015, ο κ. Αναγνωςτόπουλοσ 

ιταν αντικαταςτάτθσ ςε περίπτωςθ απουςίασ του επιςτθμονικοφ υπεφκυνου.  

11-10-2016 Ανακοινϊνεται το από 4-10-2016 ςυμφωνθτικό βάςει του οποίου ο κ. 

Αρβάλθσ αποχωρεί από τθν εταιρεία. Τθ κζςθ του ωσ ομόρρυκμο μζλοσ και 

διαχειρίςτρια-εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ καταλαμβάνει θ κ. Φωλιά Ρολυξζνθ, θ 

οποία κατζχει το ίδιο ποςοςτό με τον κ. Αρβάλθ (15%). Υπενκυμίηεται ότι λίγεσ μζρεσ 

αργότερα, ςτισ 12-10-2016, θ εταιρεία ενθμερϊνει πωσ αποςφρει το ενδιαφζρον τθσ 

για ανανζωςθ ςφμβαςθσ με το ΕΟΡΥΥ ακριβϊσ λόγω αυτισ τθσ ανακοςτολόγθςθσ 

(μείωςθσ τιμισ αποηθμίωςθσ). 

7-7-2017 Ανακοινϊνεται θ λφςθ – διαγραφι τθσ εταιρείασ «Λδιωτικό 

Ρολυιατρείο Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία ΕΕ» από το ΓΕΜΘ. 

 

Σχετικά με τθν εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΣ Ακθνϊν ΛΑΕ» 

(«ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΣ ΑΚΘΝΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΡΟΛΥΛΑΤΕΛΟ ΛΑΤΛΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ»), 

από τθ ςχετικά ιςτοςελίδα του ΓΕΜΘ 

(https://www.businessregistry.gr/publicity/show/127824101000) και ςυγκεκριμζνα το 

ζγγραφο τθσ 19-01-2018 προκφπτουν τα κάτωκι γενικά ςτοιχεία: «Θ Εταιρεία 

«ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΣ ΑΚΘΝΩΝ Λ.Α.Ε.» *…+ ιδρφκθκε τθν 14/11/2013 (ΦΕΚ 

8167/20.11.2013), θ διάρκεια τθσ ζχει οριςτεί ςε 30 ζτθ και αρχίηει από τθν επομζνθ 

τθσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ του καταςτατικοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν Ακινα και ςυγκεκριμζνα επί τθσ 

https://www.businessregistry.gr/publicity/show/127824101000
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οδοφ Ρατριάρχου Λερεμίου αρ.17 Θ Εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό 

Μθτρϊο (Γ.ΕΜ.Θ.) με αρικμό μθτρϊου 127824101000».  

«ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Εμάσ μασ ενδιαφζρει με 

άλλα λόγια το αν υπάρχει κάποια υπόγεια ςχζςθ μεταξφ υμϊν και του 

ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΥ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Τι υπόγεια ςχζςθ; Αναγκαςτικαμε και 

κάναμε τισ εξετάςεισ ςτον ΛΑΤΟΚΟΣΜΟ, γιατί δεν μασ ζκανε ςφμβαςθ ο ΕΟΡΥΥ.» 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.118). 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί, ο «Λατρόκοςμοσ» ζχει νοικιάςει το μθχάνθμα Visionscope 

τουλάχιςτον από τα τζλθ του 2015 και εκεί διενεργείται μεγάλοσ αρικμόσ 

διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων από τισ 27-4-2016. Θ βαςικι ςφνδεςθ του 

«Λατρόκοςμου» με τθν «Αρκροςκόπθςθ -Υπερθχοτομογραφία» αφορά φυςικά τον κ. 

Δ. Αναγνωςτόπουλο, ο οποίοσ τον Οκτϊβριο 2015 ειςζρχεται ςτθν «Αρκροςκόπθςθ 

Υπερθχοτομογραφία», από τισ  1-2-2016 φαίνεται να υπογράφει ωσ εκτελϊν ιατρόσ 

τθ διενζργεια διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων, αρχικά εικάηεται για λογαριαςμό τθσ 

«Αρκροςκόπθςθσ – Υπερθχοτομογραφίασ» και από τα τζλθ Απριλίου 2016 και ζπειτα 

για λογαριαςμό του «Λατρόκοςμου». Από τθν επιςκόπθςθ των εγγράφων ςτθν 

προαναφερόμενθ ιςτοςελίδα του ΓΕΜΘ, δεν προκφπτει κάποια άλλθ ςφνδεςθ των 

μελϊν του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ με τθν «Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία» ι με άλλα 

πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθν υπόκεςθ που μελετάται εδϊ. 

Ζνα ερϊτθμα ςχετικά με τισ εταιρείεσ που ανακφπτει αφορά ςτο γιατί οι διαγνωςτικζσ 

αρκροςκοπιςεισ από τα τζλθ Απριλίου (βλζπε για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τθν 

υποενότθτα για τα παραπεμπτικά) ςταμάτθςαν να διενεργοφνται από τθν 

«Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία» και άρχιςαν να εκτελοφνται από τον 

«Λατρόκοςμο». Αυτό φαίνεται να ςχετίηεται άμεςα με τθ ςφμβαςθ του ΕΟΡΥΥ. Στθν 

προαναφερκείςα από 12-10-2016 επιςτολι τθσ εταιρείασ «Αρκροςκόπθςθ – 

Υπερθχοτομογραφία» προσ τον ΕΟΡΥΥ αναφζρεται ςε ςυνεργαςία που «ξεκίνθςε τον 

Λοφνιο του 2015 και πρακτικά ςταμάτθςε ςτα τζλθ Απριλίου 2016». Ραρότι ςτθν 

επιςτολι αυτι θ εταιρεία εκφράηει τθ δυςαρζςκειά τθσ για τθν μθ ςφναψθ νζασ 

ςφμβαςθσ προσ τθν πλευρά του ΕΟΡΥΥ,  ρθτά αποςφρει τθν αίτθςι τθσ για νζα 

ςφμβαςθ αναφζροντασ ωσ πραγματικι αιτία  «εκτόσ των άλλων *…+ τθ νζα τιμι 

αποηθμίωςθσ που πρόκειται να ιςχφςει, θ οποία είναι κάτω του κόςτουσ του 
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αναλϊςιμου και ωσ εκ τοφτου είναι μθ αποδεκτι». Θ κζςθ αυτισ τθσ εταιρείασ 

επαναλιφκθκε από τον κ. Σαλμά κατά τθν κατάκεςι του. Το παρακάτω απόςπαςμα 

από τα πρακτικά είναι ενδεικτικό, ενϊ εκτόσ των άλλων επιβεβαιϊνεται ο λόγοσ 

«μεταφοράσ» τθσ εξζταςθσ ςτον «Λατρόκοςμο» και ο κομβικόσ ρόλοσ του κ. Σαλμά: 

«ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Εμάσ μασ ενδιαφζρει με 

άλλα λόγια το αν υπάρχει κάποια υπόγεια ςχζςθ μεταξφ υμϊν και του 

ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΥ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Τι υπόγεια ςχζςθ; Αναγκαςτικαμε και 

κάναμε τισ εξετάςεισ ςτον ΛΑΤΟΚΟΣΜΟ, γιατί δεν μασ ζκανε ςφμβαςθ ο ΕΟΡΥΥ.» 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.118). 

2. Το ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ : 

 Θ κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ δια τθσ αντιςτοίχιςθσ με το ΚΕΝ 

αρκροςκόπθςθσ αποτελεί αςφαλϊσ τον πυρινα τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ. 

Ο κ. Σαλμάσ δεν εμπλεκόταν κεςμικά ςτθν κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ, ζχοντασ 

αποχωριςει ςχεδόν ενάμιςθ χρόνο από τθ κζςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Υγείασ. Ο ίδιοσ αρνικθκε, όπωσ είναι αναμενόμενο, κάκε άλλθ (ανεπίςθμθ) 

εμπλοκι ι πίεςθ για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ κοςτολόγθςθσ και τθν 

αντιςτοίχιςθ με το ΚΕΝ αρκροςκόπθςθσ. Ραρ’ όλα αυτά, ζχει αναμφίβολα 

ςθμαςία να καταγραφοφν οι απόψεισ και τα επιχειριματα του κ. Σαλμά ςχετικά 

με τισ διάφορεσ διαςτάςεισ αυτισ τθσ απόφαςθσ αντιςτοίχιςθσ, πόςο μάλλον 

αν δεχτεί κανείσ ότι ο ίδιοσ ωσ ιατρόσ και οι εταιρείεσ που ςυνεργάςτθκε ιταν 

και οι μοναδικοί ωφελοφμενοι τθσ κοςτολόγθςθσ με 1.500€.  

 

«Αντιςτοίχιςθ» ι «τιμολόγθςθ» τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ; 

 Επιγραμματικά, θ κζςθ του κ. Σαλμά ωσ προσ το κομβικό ηιτθμα τθσ αντιςτοίχιςθσ 

τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ΚΕΝ αρκροςκοπιςεων με κωδικό Μ22Α 

ςυνίςταται ουςιαςτικι ςτθν πλιρθ υπεράςπιςθ τθσ γνωμοδότθςθσ (αλλά και τθσ 

μετζπειτα επιχειρθματολογίασ, βλζπε π.χ. ζγγραφο τθσ 29-4-2015) του ΚΕΣΥ και τθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014. Μάλιςτα, επαναλαμβάνει 

αρκετζσ περιπτϊςεισ τον - καταφανϊσ λανκαςμζνο και ανυπόςτατο όπωσ κα φανεί - 

ιςχυριςμό ότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ζχει ιδθ «αντιςτοιχθκεί» ςε ΚΕΝ από το 
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2012, αναφερόμενοσ ουςιαςτικά ςτθν απόφαςθ υπ'αρικμ.Υ4α./οικ.18051/2012, (ΦΕΚ 

946/ Β'/27-3-2012) θ οποία αφορά ςτθν αναπροςαρμογι των ΚΕΝ με μειωμζνο 

κόςτοσ νοςθλεία και ςτθν οποία περιλαμβάνεται και το ΚΕΝ Μ22Α «Αρκροςκόπθςθσ 

ςτο γόνατο ι τον αγκϊνα ι τον ϊμο ι το αντιβράχιο». Βαςικι παραδοχι που 

διατρζχει τθν επιχειρθματολογία του κ. Σαλμά είναι ότι θ προαναφερόμενθ 

Υπουργικι Απόφαςθ του 2014 αφορά τθν «αντιςτοίχιςθ» και όχι τθν «κοςτολόγθςθ» 

τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, ενϊ ςε κάποια ςθμεία 

παραδζχεται ότι το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ μπορεί 

να είναι υψθλό, επιμζνει ότι αυτό είναι αναγκαςτικι και αναπόφευκτθ ςυνζπεια τθσ 

– προθγθκείςασ, κατ’ αυτόν – αντιςτοίχιςθσ ςε ΚΕΝ. Επιπλζον, επανειλθμμζνα ςτθν 

κατάκεςι του ο κ. Σαλμάσ επικρίνει τθν απόφαςθ ανακοςτολόγθςθσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτα 300€ που ζλαβε χϊρα, όπωσ ζχει περιγραφεί, το 

2016. Αμζςωσ παρακάτω παρατίκενται κάποια αποςπάςματα τθσ κατάκεςθσ του κ. 

Σαλμά  - με επιςθμαςμζνα κάποια βαςικά ςθμεία - που καταδεικνφουν τισ κζςεισ του 

επί των ηθτθμάτων αυτϊν. 

- «ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): *…+Εγϊ, όμωσ, ςασ 

ρϊτθςα ςυγκεκριμζνα. Θ απόφαςθ του Δεκεμβρίου του 2014, κατά τθ γνϊμθ 

ςασ, είναι λάκοσ, αν κατάλαβα καλά. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι λάκοσ. 

Πχι. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Ιταν ςωςτι; 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ιταν ςωςτι γιατί ζγινε θ αντιςτοίχιςθ. Ιταν ιδθ 

κοςτολογθμζνθ θ εξζταςθ, δθλαδι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ. 

ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): *…+ Θ αντιςτοίχιςθ 

ιταν ςωςτι;  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ιταν ςωςτι. Ζπρεπε να αλλάξει το 

ΚΕΝ. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Μάλιςτα. 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Να μθν είναι το ΚΕΝ τθσ διαγνωςτικισ όςο τθσ 

κεραπευτικισ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.69-70). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): *…+ Εκτιμϊ –γιατί ςασ λζω ότι δεν τθν 

τιμολόγθςα εγϊ- ότι θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ αντιςτοιχικθκε ςε ΚΕΝ, 

δθλαδι αντιςτοιχικθκε ςε τιμι –προςζξτε- τον Φλεβάρθ του 2012, επί 

Ραπαδιμου. Τι ζγινε τότε; Τότε, όταν βγικε θ υπουργικι απόφαςθ, θ ΚΥΑ, 

για τα ΚΕΝ *…+Ζχει δίκιο. Ζχουν ςφάλματα. Δθλαδι τι; Τον Φλεβάρθ του 2012, 
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επί Κυβζρνθςθσ Ραπαδιμου αντιςτοιχικθκε θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ με 

το ίδιο ΚΕΝ που πλθρϊνεται θ διόρκωςθ αςτάκειασ ϊμου που χρθςιμοποιείσ 

πζντε άγκυρεσ, οι οποίεσ μπορεί να κάνουν 1.000 ευρϊ, ι ο καρπιαίοσ 

ςωλινασ με μια μζρα νοςθλεία ι αυτά που ακοφςατε χκεσ εδϊ. Είναι λάκοσ 

τα ΚΕΝ. Τότε, όμωσ, αντιςτοιχικθκε θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, καλϊσ ι 

κακϊσ, ςε ζνα ΚΕΝ που λζγεται «αρκροςκόπθςθ». Στο ΚΕΝ δεν γράφει το 

όνομα ‘διαγνωςτικι’. Σε αυτό που κρζμεται από κάτω, τθσ πράξθσ, υπάρχει 

θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ με αυτό. Άρα, λοιπόν, τι ζγινε τότε με το ΚΕΣΥ; 

Από τθν ϊρα που είχε μια ειςιγθςθ που δεν αμφιςβθτικθκε οφτε από τον κ. 

Γεωργακόπουλο χκεσ, θ απάντθςθ είναι ίδιασ διαγνωςτικισ αξίασ από ζναν 

ειςθγθτι. Σου λζει: «Ζχω δφο εξετάςεισ με ίδια διαγνωςτικι αξία, δεν είναι 

καινοφργια μζκοδοσ. Κα πλθρϊνεται όςο θ μία θ άλλθ. Αυτό ιταν. Δεν μπορϊ 

να τουσ δϊςω δυο διαφορετικζσ τιμζσ». *…+1.500 ευρϊ θ εξζταςθ και αν 

γινόταν ςτο ιατρείο, 300 ευρϊ. Το ερϊτθμα που τίκεται είναι: Ροιοσ 

ορκοπεδικόσ κα πιγαινε να τθν κάνει με 150 ευρϊ, όταν μποροφςε να πάει 

ςτθν κλινικι και να πάρει 800 ευρϊ, που τόςο προβλζπεται; *…+ Αυτόσ εκτιμϊ 

ότι είναι ο λόγοσ για τον οποίο αντιςτοιχικθκε αυτι θ εξζταςθ να πλθρϊνεται 

όςο θ μια και θ άλλθ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.61-63).  

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Κοιτάξτε, κεωρϊ ότι τα 1.500 ευρϊ…Πχι κεωρϊ. 

Θ τιμολόγθςθ -γιατί δόκθκε τιμι, δεν ζγινε κοςτολόγθςθ- τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ζγινε ςε προγενζςτερο χρόνο, το 2012, ςτισ 2 Φεβρουαρίου 

του 2012.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.48). 

- «ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: *…+ πείτε μου αν είναι νόμιμθ θ απόφαςθ που 

κοςτολογεί με βάςθ τα ΚΕΝ τθ ςυγκεκριμζνθ ιατρικι πράξθ. Και προςζξτε, 

είπα νόμιμθ. Δεν λζω εάν είναι ορκό το φψοσ του ποςοφ.  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 

(Μάρτυσ): Είναι νομιμότατθ. Οι υπθρεςιακοί του Υπουργείου που 

αλλθλογραφοφςαν δεν ιξεραν ότι αντιςτοιχίηεται θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ. Σε όλθ τθν αλλθλογραφία λζνε: ‘Είναι δυνατόν με ΚΕΝ θ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, που είναι διαγνωςτικι εξζταςθ’; Γιατί δεν 

γνϊριηαν αυτιν τθν αντιςτοίχιςθ. Εάν τθν γνϊριηαν, ξζρετε τι κα ζπρεπε να 

πουν οι υπθρεςιακοί; ‘Κφριε ΚΕΣΥ,’ -όπου το ςτζλνανε- ‘εδϊ ζχουμε τθ 



67 

 
 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ κοςτολογθμζνθ όςο τθ κεραπευτικι. Μιπωσ κα 

πρζπει να το επανεξετάςετε’;» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.266-267). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Τα 1.500 ευρϊ ιταν απόλυτα ςωςτι τιμι κατά 

τθν κρίςθ μου. ΛΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΛΑ: Για δφο μζρεσ νοςθλεία και 

χειρουργείο, όχι για είκοςι λεπτά ςτο ιατρείο. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): 

Είπα τθν άποψι μου εγϊ, εςείσ λζτε τθ δικι ςασ. (Ρρακτικά 19-9-2017, 

ςελ.50). 

- ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ακοφςτε. Θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ δεν 

πρζπει να αποηθμιϊνεται –είναι θ άποψι μου- το ίδιο με τθ κεραπευτικι. 

Αλλά αυτό δεςμεφεται από τθν αντιςτοίχιςθ που ζγινε…». (Ρρακτικά 14-9-

2017, ςελ.134). 

-  «ΡΑΑΣΚΕΥΘ (ΕΥΘ) ΧΛΣΤΟΦΛΛΟΡΟΥΛΟΥ: Να μθν το πω ζτςι. Δζχεςτε, κφριε 

Σαλμά, τθν φπαρξθ αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ υπζρ του ΕΟΡΥΥ;  ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι, αφοφ ςασ είπα ότι θ κοςτολόγθςθ είναι λάκοσ. Δεν 

αμφιςβθτείται. Είναι λάκοσ θ νζα κοςτολόγθςθ, με παραπλάνθςθ, με 

ζγγραφο που δεν υπάρχει και με μια διαδικαςία πζντε ςειρϊν. Τι να δεχκϊ 

δθλαδι; Να δεχκϊ ότι θ ςωςτι τιμι είναι 300 ευρϊ; Δεν βγαίνει….» 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.225-226). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Το ςκεπτικό ςασ ζχει μια παραδοχι, ότι είναι 

υπερτιμολογθμζνθ. Το ότι είναι μια εξζταςθ υπερτιμολογθμζνθ προκφπτει 

εφόςον θ νζα τιμι που ορίςτθκε είναι ορκι. Δθλαδι θ υπερτιμολόγθςθ 

προκφπτει από ςφγκριςθ με μια καινοφρια τιμι. Απ’ όλθ τθ διαδικαςία μζχρι 

ςιμερα, εςείσ κα διερευνιςετε τα υπόλοιπα. Εγϊ ζνα παίρνω πάνω μου: Ο 

τρόποσ με τον οποίο ζγινε κοςτολόγθςθ από το νζο ΚΕΣΥ είναι απολφτωσ 

επιςτθμονικά εςφαλμζνοσ… ΓΕΩΓΛΟΣ ΜΑΥΩΤΑΣ: Ρου πιγε ςτα 300 ευρϊ, 

150 και 150,… ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ακριβϊσ. Δείτε τα Ρρακτικά. Δεν 

υπάρχει χϊρα ςτον πλανιτθ, οφτε ςτθν Αφρικι, που να ορίηονται ζτςι οι τιμζσ. 

Ρθγαίνετε ςτθ Ηιμπάμπουε…» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.339). 

Επί των κζςεων αυτϊν που διατφπωςε ο κ. Σαλμάσ κατά τθν κατάκεςι του μποροφν 

να γίνουν οι ακόλουκεσ κρίςεισ. 
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Ρρϊτον, και πλζον ςθμαντικό για τθν ουςία τθσ υπόκεςθσ των αρκροςκοπιςεων, θ 

κζςθ ότι μια διαγνωςτικι εξζταςθ ςτο ιατρείο 10 λεπτϊν (όπωσ ο ίδιοσ τθ διαφιμιηε) 

μπορεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο να κεωρείται ίδια και να αποηθμιϊνεται το ίδιο με τθν 

αρκροςκόπθςθ ςτο νοςοκομείο, μια εν δυνάμει επεμβατικι πράξθ θ οποία 

περιλαμβάνει και νοςθλεία μζςθσ διάρκειασ δφο θμερϊν, αποτελεί εκτόσ των άλλων 

βάναυςθ κακοποίθςθ τθσ λογικισ, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ κοςτολόγθςθσ και 

τθσ ιατρικισ ιςοτιμίασ των δφο αυτϊν ιατρικϊν πράξεων (που δεν υφίςταται). Αυτι θ 

απόπειρα ςυςκότιςθσ τθσ διαφοράσ μεταξφ ΚΕΝ και ιατρικισ πράξθσ κακίςταται 

ακόμα περιςςότερο επιλιψιμθ όταν προζρχεται από ζναν όχι μόνο κακθγθτι 

ιατρικισ, αλλά και πρϊθν Υφυπουργό και Αναπλθρωτι Υπουργό Υγείασ όπωσ ο κ. 

Σαλμάσ. 

Δεφτερον, μια ακόμα ςυςκότιςθ που επιχείρθςε ο κ. Σαλμάσ – προφανϊσ άμεςα 

ςυςχετιςμζνθ με τθν προαναφερκείςα – αφορά τθ διάκριςθ των εννοιϊν τθσ 

«διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ» και τθσ «αρκροςκόπθςθσ». Καταρχάσ, όπωσ ζχει 

ιδθ αναφερκεί ςτθν ενότθτα του πορίςματοσ που αφορά τον κ. Βορίδθ, ςε καμία 

από τισ Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ δεν γίνεται αναφορά ςε «διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ», οφτε κα μποροφςε ςε ζνα τζτοια επίςθμο ζγγραφο να υπονοείται 

αυτι και να μθν αναφζρεται ρθτά (ςε αντίκεςθ δθλαδι με τθν αςαφι 

προαναφερκείςα αναφορά του κ. Σαλμά: «Στο ΚΕΝ δεν γράφει το όνομα 

‘διαγνωςτικι’. Σε αυτό που κρζμεται από κάτω, τθσ πράξθσ, υπάρχει θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ με αυτό»). Ππωσ, άλλωςτε, επιςθμάνκθκε και κατά τθν κατάκεςθ του 

κ. Σαλμά από  τον ειςθγθτι τθσ πλειοψθφίασ κ. Λάππα: «Ππου ο νομοκζτθσ εκ 

προοιμίου ικελε να βάλει τθ λζξει ‘διαγνωςτικι’, τθν ζβαλε, όπωσ ‘Θ05 Διαγνωςτικζσ 

θπατοχολικζσ επεμβάςεισ’» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ. 135), διακρίνοντάσ το από τον 

κωδικό ΚΕΝ Θ06 «Άλλεσ χειρουργικζσ θπατοχολικζσ επεμβάςεισ»· «Αν ικελε να το 

κάνει και να μιλιςει για διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, κα το ζκανε ο νομοκζτθσ. Δεν 

κα το άφθνε να το ερμθνεφουμε εμείσ όπωσ κζλουμε» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ. 

135). Συμπλθρωματικά, υπενκυμίηοντασ αυτά που ιδθ ζχουν ςθμειωκεί ωσ προσ 

κακαρά το ιατρικό ςκζλοσ τθσ διάκριςθσ των δφο μεκόδων, ενϊ θ διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ (που διενεργοφςε ο κ. Σαλμάσ ςτο ιατρείο) ζχει κυρίωσ δυνατότθτα 

διάγνωςθσ (και δευτερευόντωσ ζγχυςθσ ςτθν άρκρωςθ κάποιασ φαρμακευτικισ 
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ουςίασ), κάτι που τθν κακιςτά εναλλακτικι ι ςυμπλθρωματικι τθσ μαγνθτικισ 

τομογραφίασ, θ αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο αφορά μεν τθ διάγνωςθ, αλλά 

επιπλζον παρζχει τθ δυνατότθτα επιτόπιασ χειρουργικισ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ. 

Αυτό το κρίςιμο ςτοιχείο τθσ προςδίδει και το χαρακτιρα «κεραπευτικισ», 

«χειρουργικισ» ι «επεμβατικισ» αρκροςκόπθςθσ και τθ διαφοροποιεί ςαφϊσ από 

τθν αμιγϊσ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ.  

Επιπλζον, εντφπωςθ προκαλεί το ότι θ επιχειρθματολογία του κ. Σαλμά δεν 

περιορίηεται ςτθν υπεράςπιςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του Δεκεμβρίου 2014, αλλά 

επεκτείνεται, με πολλαπλά αντιφατικό μάλιςτα τρόπο, ςτθν διατφπωςθ τθσ κζςθσ ότι 

θ αντιςτοίχιςθ ζχει ιδθ επιςυμβεί με τθν (προαναφερόμενθ) ΚΥΑ του 2012 για τα 

ΚΕΝ. Αφενόσ, κάτι τζτοιο δεν ιςχφει, κακϊσ όπωσ ςθμειϊκθκε δεν γίνεται καμία 

αναφορά ςτθ «διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ» ςε αυτιν τθν ΚΥΑ. Αφετζρου, αν 

υποτεκεί ότι είχε όντωσ γίνει θ αντιςτοίχιςθ από το 2012, ανακφπτει το ερϊτθμα γιατί 

να ανακινθκεί το κζμα το 2014, να ςυνεδριάςει και γνωμοδοτιςει το ΚΕΣΥ και να 

εκδοκεί εν τζλει υπουργικι απόφαςθ για ζνα ηιτθμα που είχε ιδθ διευκετθκεί; Γιατί, 

με άλλα λόγια, να γίνει δφο ζτθ μετά εκ νζου «αντιςτοίχιςθ ςε τιμι» όπωσ 

αναφζρει ο κ. Σαλμάσ; Μπορεί κανείσ μόνο να υποκζςει ότι αυτό το επιχείρθμα 

εντάςςεται ςτθν υπζρτερθ ςτόχευςθ του κ. Σαλμά να δικαιολογιςει τθν τιμολόγθςθ 

τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ωσ ΚΕΝ. 

Τρίτον, παρότι ο κ. Σαλμάσ επιχείρθςε να προτάξει – χρονολογικά και κατ’ ουςίαν – 

το ηιτθμα τθσ «αντιςτοίχιςθσ», είναι ςαφζσ ότι όχι μόνο το διακφβευμα τθσ υπόκεςθσ 

των αρκροςκοπιςεων αλλά και το ίδιο το κζμα το οποίο ρφκμιηε θ απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υγείασ τον Δεκζμβριο του 2014 είναι θ κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςε ιδιωτικό ιατρείο (και ςε εξωτερικά ιατρεία). Στθν Υπουργικι 

Απόφαςθ του 2014  - όπωσ επιςθμάνκθκε αρκετζσ φορζσ από μζλθ τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ (π.χ. Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.218) - δεν γίνεται ουδεμία αναφορά ςε 

«αντιςτοίχιςθ», αλλά ςε «κοςτολόγθςθ» («Ωσ προσ τθν κοςτολόγθςθ, εφόςον 

παραμζνει διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, ιςχφει ότι και ςτα ΚΕΝ των διαγνωςτικϊν 

αρκροςκοπιςεων»). Το αυτό αναφζρεται και ςτθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ τθσ  2-12-2014. 

Στο προοίμιο τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ αναφζρεται, επιπροςκζτωσ: «Με το υπ’ αρικμ. 

Ρρωτ. 39920/5.11.2014 ζγγραφο τθσ Διοικιτριασ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ 
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Νοςοκομείου «ΑΤΤΛΚΟΝ» διαβιβάηεται ςτο ΚΕ.Σ.Υ, ςυνθμμζνωσ τεχνικό και 

ενθμερωτικό ςθμείωμα ςχετικϊσ με τθν διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο ιατρείο 

ηθτϊντασ τθν επιςτθμονικι άποψθ του Συμβουλίου για τθν ανωτζρω μζκοδο και τθν 

κοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ». Επιπλζον, οι προαναφερκείςεσ ενςτάςεισ που 

διατφπωςαν οι Διευκφνςεισ του Υπουργείου Υγείασ (πριν τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ) αφοροφν ρθτά το ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ. Κατά τθν κατάκεςι του ο 

Αντιπρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλοσ ανζφερε τα εξισ απαντϊντασ ςε 

ερϊτθςθ: «ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Συγγνϊμθ, επειδι προςπακοφμε λίγο τϊρα εδϊ 

να παίξουμε με τισ λζξεισ, δθλαδι ζγινε αντιςτοίχιςθ και όχι κοςτολόγθςθ… 

ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Το ίδιο είναι. ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ:  Θ 

αυτονόθτθ… ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Ζγινε αντιςτοίχιςθ με ζνα 

κοςτολόγιο ΚΕΝ, άρα, ζγινε κοςτολόγθςθ.» (Ρρακτικά 13-9-2-17, ςελ.326). Πλα τα 

ανωτζρω ςυνθγοροφν ςτο ότι ςκοπόσ τθσ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 Υπουργικισ 

Απόφαςθσ ιταν θ κοςτολόγθςθ, θ οποία ζγινε  - παρατφπωσ  - μζςω τθσ 

αντιςτοίχιςθσ ιατρικισ πράξθσ ςε ΚΕΝ. 

Ζνα κζμα το οποίο δεν αγγίηει τον πυρινα τθσ υπόκεςθσ αλλά αναδείχκθκε μζςα από 

αντιφατικζσ μεταξφ τουσ αναφορζσ του κ. Σαλμά κατά τθν κατάκεςι του είναι εκείνο 

περί του νζου ι μθ χαρακτιρα τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Ππωσ ζχει 

περιγραφεί, ο κ. Σαλμάσ κατά τθ διαφιμιςθ τθσ μεκόδου τθν προβάλει 

αναμφιςβιτθτα ωσ καινοφρια. Αυτι τθ κζςθ διατυπϊνει και ςε οριςμζνα ςθμεία τθσ 

κατάκεςισ του, π.χ. «Το παρουςίαςα ςτο Ρανελλινιο Ορκοπεδικό Συνζδριο πζρςι 

τον Σεπτζμβριο *…+. Αποτζλεςε αντικείμενο ςυηιτθςθσ. Είναι καινοφργια μζκοδοσ.» 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.60) ι «Είναι καινοφρια εξζταςθ. Είναι εξζταςθ του 2012 ι 

του 2013.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.30). Σε άλλα ςθμεία τθσ κατάκεςισ του, όμωσ, 

και κυρίωσ όπου ςυηθτείται θ αντιςτοίχιςθ και κοςτολόγθςθ τθσ μεκόδου, ο κ. 

Σαλμάσ ιςχυρίηεται το ακριβϊσ αντίκετο, ιτοι πωσ θ μζκοδοσ δεν είναι νζα· τα 

ακόλουκα αποςπάςματα είναι χαρακτθριςτικά: Α) «ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: *…+ 

Ικελα να ςασ ρωτιςω και να μου το απαντιςετε ευκζωσ αυτό, παρακαλϊ. Θ 

αντιςτοίχιςθ αυτι είχε οικονομικό αποτζλεςμα; Δθλαδι, θ αντιςτοίχιςθ αυτι που 

λζτε τθσ νζασ διαγνωςτικισ…ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι, δεν υπάρχει αυτι θ 

παραδοχι. Θ παραδοχι είναι ότι πρόκειται για τθν ίδια εξζταςθ, με ίδια διαγνωςτικι 
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αξία. Γιατί, αν βάλουμε το μεν, αλλάηει θ κουβζντα.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.225-

226). Β) «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ):  *…+ Άρα, λοιπόν, τι ζγινε τότε με το ΚΕΣΥ; Από 

τθν ϊρα που είχε μια ειςιγθςθ που δεν αμφιςβθτικθκε οφτε από τον κ. 

Γεωργακόπουλο χκεσ, θ απάντθςθ είναι ίδιασ διαγνωςτικισ αξίασ από ζναν ειςθγθτι. 

Σου λζει: «Ζχω δφο εξετάςεισ με ίδια διαγνωςτικι αξία, δεν είναι καινοφργια 

μζκοδοσ. Κα πλθρϊνεται όςο θ μία θ άλλθ. Αυτό ιταν. Δεν μπορϊ να τουσ δϊςω δυο 

διαφορετικζσ τιμζσ». (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.63). 

Συμπεραίνεται πωσ ο κ. Σαλμάσ χρθςιμοποιεί ανάλογα με τθν περίςταςθ δφο 

αντιτικζμενεσ μεταξφ τουσ κζςεισ: κατά τθν προϊκθςθ τθσ μεκόδου ι ςε ςτιγμζσ τθσ 

κατάκεςισ του που δεν ςυνδζονται με το ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ επιβεβαιϊνει τον 

πρόςφατο και καινοτόμο χαρακτιρα τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Στο πλαίςιο 

τθσ ςυηιτθςθσ περί κοςτολόγθςθσ, όμωσ, τονίηει ότι δεν είναι καινοφρια μζκοδοσ, 

ακριβϊσ για να υποςτθρίξει τθν αντιςτοίχιςθ και κοςτολογικι εξίςωςθ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με το ΚΕΝ αρκροςκόπθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, ο κ. 

Σαλμάσ επαναλαμβάνει το – ανακριβζσ και μερολθπτικό - ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ του 

ΚΕΣΥ και τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ που τθν ζκανε δεκτι θ οποία ανζφερε, 

υπενκυμίηεται πωσ «δεν πρόκειται για νζα ιατρικι µζκοδο, αλλά για τθν ίδια ιδθ 

υπάρχουςα διαγνωςτικι µζκοδο τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, µε τθν μόνθ 

διαφορά τθσ εξζλιξθσ των αναλωςίμων και εργαλείων που κακιςτοφν τθν πράξθ 

απολφτωσ ιδίασ επιςτθμονικισ διαδικαςίασ, ιδίων επιςτθμονικϊν ενδείξεων, ιδίασ 

επιςτθμονικισ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ µε τθν μζχρι ςιμερα διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ ςτο χειρουργείο, µε τθν μόνθ διαφορά ότι γίνεται ςτο εξωτερικό 

ιατρείο Νοςοκομείου ι ςε νόμιμο ιατρείο και είναι αςφαλισ».  

 

Κόςτοσ εξζταςθσ: ςυμβάςεισ  μίςκωςθσ – αναλϊςιμα : Θ κοςτολόγθςθ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ εγείρει, αυτονοιτωσ, και το ερϊτθμα του κόςτουσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ. Θ ΚΥΑ  Α3(γ)/οικ.76492/13-10-2016 προβλζπει αποηθμίωςθ 

300€. Ο κ. Σαλμάσ διαφϊνθςε ζντονα ςτθν κατάκεςι του τόςο για το φψοσ του 

ποςοφ, όςο και για τθ διαδικαςία κακοριςμοφ του. Συνζδεςε μάλιςτα άμεςα τθ 

διακοπι διενζργειασ τθσ εξζταςθ με τθν μείωςθ τθσ τιμισ αποηθμίωςθσ, όπωσ 

άλλωςτε και θ εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» ςτθν 
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προαναφερκείςα επιςτολι τθσ 12-10-2016. Τα 150€ ευρϊ τθσ αποηθμίωςθσ αφοροφν 

τθν αμοιβι του ιατροφ. Ππωσ προκφπτει κακαρά από τθν προαναφεκείςα απόφαςθ 

του ΚΕΣΥ τθσ 24-6-2016 για τθν κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, 

αυτό το φψοσ αποηθμίωςθσ ιταν ςαφϊσ υψθλότερο ςε ςχζςθ με τθν αποηθμίωςθ 

άλλων ιατρικϊν πράξεων που διενεργοφνται από ορκοπεδικοφσ: «Θ υιοκζτθςθ του 

ποςοφ των €150,00 ζγινε με βάςθ το ςκεπτικό ότι θ μζγιςτθ αποηθμίωςθ για ιατρικζσ 

πράξεισ που εκτελοφνται από ορκοπεδικοφσ κυμαίνεται από €25,83 - €42,79 ςτισ 

περιπτϊςεισ των αναίμακτων επεμβάςεων και από €51,50 - €64,45 ςτισ περιπτϊςεισ 

των αιματθρϊν επεμβάςεων, ενϊ θ αποηθμίωςθ για ζγχυςθ φαρμάκου ενδαρκρικά, 

κλπ (κωδικόw e-dapy:380500001) ανζρχεται ςτο ποςό των €2,91». Τα υπόλοιπα 150€ 

αφοροφν τα αναλϊςιμα του μθχανιματοσ με το οποίο διενεργείται θ εξζταςθ. 

Υπενκυμίηεται πωσ βάςει εγγράφου  που προϊκθςε ςτον ΕΟΡΥΥ ο ΛΣΑ, προκφπτει 

πωσ θ εταιρεία «Λατρόκοςμοσ» κατζβαλε ετιςιο μίςκωμα για το μθχάνθμα 

Visionscope το ποςό των 3.000 για τθν περίοδο 23-12-2015 – 22-12-2016, ποςό το 

οποίο οπωςδιποτε δεν κρίνεται υψθλό. Το μθχάνθμα, επιπλζον, είχε παραχωρθκεί 

για τουσ δφο μινεσ προ τθσ ζναρξθσ μίςκωςθσ (ςυγκεκριμζνα από τθσ 1-11-2015 ωσ 

τισ 22-12-2015) δωρεάν από τθν εταιρεία «Broken Hill Publishers Ltd» ςτον 

«Λατρόκοςμο». Δυςτυχϊσ, παρότι ηθτικθκε επανειλθμμζνωσ από τον κ. Σαλμά κατά 

τισ δφο ςυνεδριάςεισ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ που παρζςτθ για να κατακζςει να 

προςκομίςει αντίςτοιχα παραςτατικά μίςκωςθσ τθσ εταιρείασ «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία» και παρότι ο ίδιοσ υποςχζκθκε να κάνει,  τελικϊσ ουδζποτε τα 

ςτοιχεία αυτά κατατζκθκαν. Σχετικά με το ηιτθμα αυτό, το οποίο εκτόσ των άλλων 

απαςχόλθςε τθν Επιτροπι και ωσ προσ τθν ιδιοκτθςία του μθχανιματοσ αλλά και το 

πόςα μθχανιματα είχαν εκμιςκωκεί από τθν εταιρεία ςτθν Ελλάδα, παρατίκενται 

οριςμζνα αποςπάςματα από τα πρακτικά: 

- «ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία 

«Διαγνωςτικι Αρκροςκόπθςθ ΕΕ», ετερόρρυκμθ δθλαδι, δεν ξζρουμε ακόμα, 

δεν μασ ζχει ςτείλει ο Λατρικόσ Σφλλογοσ απάντθςθ, με ποιον τρόπο κατείχε το 

μθχάνθμα αυτό θ εταιρεία για να κάνει τισ αρκροςκοπιςεισ τισ διαγνωςτικζσ. 

ΑΛΣΤΕΛΔΘΣ ΦΩΚΑΣ: Ο κ. Σαλμάσ πότε το πιρε το μθχάνθμα; Το γνωρίηουμε; 
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ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Πχι, δεν το ξζρουμε αυτό. Αυτό 

ςασ λζω.» (Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.230). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Θ εταιρεία που ςυςτεγαηόταν με το ιατρείο μου 

υπζβαλε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ςτον ΕΟΡΥΥ από τον Λοφνιο του 2015 μζχρι 

τον Μάρτιο με Απρίλιο του 2016. Από εκεί και μετά άρχιςε να υποβάλει θ 

άλλθ εταιρεία.  ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Ο «ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΣ» δθλαδι! Μιπωσ είναι 

το ίδιο μθχάνθμα; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Αυτό ασ το ρωτιςει ο κ. 

Γεωργακόπουλοσ! ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): 

Κυμάςτε εάν θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ είχε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία λιξεωσ; 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Δεν ζχω το ςτοιχείο αυτό.  ΑΝΤΩΝΛΟΣ 

ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Μποροφμε να το βροφμε; Είναι 

πολφ ςθμαντικό αυτό το ςτοιχείο.  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Κα το βροφμε, 

εντάξει.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ. 110-111). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ακοφςτε: Το μθχάνθμα δεν είναι μαγνθτικόσ 

τομογράφοσ… ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Είναι 30x30. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): 

Μπορείσ να το πάρεισ και να το πασ ςε δζκα διαγνωςτικά κζντρα. ΑΝΤΩΝΛΟΣ 

ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Δεν ζγινε ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ; 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Βεβαίωσ. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ 

(Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Ωραία, να μασ φζρετε, λοιπόν, τθ ςφμβαςθ 

μιςκϊςεωσ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Κα ςασ τθ φζρω, ςασ το είπα, 

τελείωςε αυτό» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.119). 

- «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Κφριε Ρρόεδρε, κα ικελα να πω κάτι επί τθσ 

διαδικαςίασ, για να μθν το ξεχάςουμε. Είχαμε ηθτιςει από τθν προθγοφμενθ 

ςυνεδρίαςθ από τον κ. Σαλμά -και το είχε αναφζρει ο Ρρόεδροσ κ. 

Μπαλωμενάκθσ- να ζχουμε το μιςκωτιριο, τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ… *…+ 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ναι, κα ςασ το κατακζςω. *…+ Το λάκοσ είναι ότι 

δεν μποροφςα εγϊ να κατακζςω χαρτί για άλλο διαγνωςτικό. Πμωσ, κα ςασ 

δϊςω τϊρα τθν επιςτολι που τουσ ζςτειλα εχκζσ και κα το ζχετε μζχρι τζλοσ 

τθσ εβδομάδασ. *…+ Πμωσ, ςασ λζω ότι εξουςιοδοτικθκα να απαντιςω ςε 

αυτό. Ο κ. Μπαλωμενάκθσ από τα Ρρακτικά φαίνεται ότι ικελε τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ. ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ 
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(Ρροεδρεφων τθσ Επιτροπισ): Δεςμεφεςκε ότι κα μασ το δϊςετε κάποια 

ςτιγμι.  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ναι.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.172-173). 

Ππωσ αναφζρεται πιο πάνω ,μιςκωτιριο δεν κατατζκθκε 

Ρζρα από το κόςτοσ αγοράσ ι μίςκωςθσ του μθχανιματοσ, εξίςου ςθμαντικι 

παράμετροσ είναι και το κόςτοσ των αναλϊςιμων. Μάλιςτα, ςφμφωνα με τον ίδιο τον 

κ. Σαλμά το κόςτοσ αυτό ιταν ςθμαντικότερο λόγω πολιτικισ τθσ εταιρείασ, κάτι που 

εμμζςωσ επιβεβαιϊνεται από το χαμθλό κόςτοσ μίςκωςθσ του «Λατρόκοςμου»:  

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Σασ λζω ςιμερα με όλθ τθν ευκφνθ και όλθ τθν 

αλικεια ότι θ εταιρεία -ειςαγωγζασ το αγόραηε χονδρικι από τθν Αμερικι 400 

ευρϊ. ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Δεν απαντάτε όμωσ ςτθν ερϊτθςι μου. Σασ είπα… 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Γιατί θ πολιτικι τθσ εταιρείασ ιταν να βγάηει 

από τα αναλϊςιμα.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.100). 

Ο κ. Σαλμάσ προςδιόριςε το κόςτοσ του αναλϊςιμου ςτα 400 δολάρια. Σφμφωνα με 

τθ βάςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων Statista 

(https://www.statista.com/statistics/412794/euro-to-u-s-dollar-annual-average-

exchange-rate/), κατά τθν επίμαχθ περίοδο 2015-2016 θ μζςθ ετιςια ιςοτιμία ευρϊ 

προσ δολάριο ιταν 1,11· άρα, τα 400 δολάρια αντιςτοιχοφςαν ςε ςχεδόν 360 ευρϊ. 

Το πρόβλθμα ζγκειται ςτο ότι, αν και πάλι ηθτικθκε από τον κ. Σαλμά να προςκομίςει 

ςχετικά παραςτατικά που κα αποδεικνφουν τα λεγόμενά του, κάτι τζτοιο δεν ςυνζβθ 

με αποτζλεςμα ο ιςχυριςμόσ του να παραμζνει αναποδεικτοσ: 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Το κόςτοσ του αναλωςίμου χονδρικι το ζδιναν 

από τθν Αμερικι 400 δολάρια.  ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Θ ερϊτθςι μου είναι 

θ εξισ: Εγϊ κα δεχκϊ ότι αυτό που λζτε είναι αλθκζσ. Κα ικελα όμωσ και ωσ 

μζλοσ τθσ Επιτροπισ και από επαγγελματικι διαςτροφι, αν κζλετε, να μου 

πείτε αν υπάρχει κάποιο παραςτατικό ζγγραφο που να δείχνει το κόςτοσ 

αυτϊν των αναλωςίμων και αν μπορείτε να μασ το προςκομίςετε.  ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ρροφανϊσ, υπάρχουν όλα τα παραςτατικά.  ΧΑΛΛΑΟΣ 

ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Μπορείτε να μασ τα προςκομίςετε;  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 

(Μάρτυσ): Βεβαίωσ.  ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Δεςμεφεςτε, λοιπόν, ςιμερα 

https://www.statista.com/statistics/412794/euro-to-u-s-dollar-annual-average-exchange-rate/
https://www.statista.com/statistics/412794/euro-to-u-s-dollar-annual-average-exchange-rate/
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εδϊ… ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Κα πω ςτθν εταιρεία να ςασ τα ςτείλει.» 

(Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.273-274). 

Σε αυτό το ςθμείο μπορεί να ςθμειωκεί θ αναφορά του κ. Σαλμά ςτθν κατάκεςι του 

ότι θ «Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία» δεν ζλαβε από τουσ αςκενείσ ςτθ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των (363) εξετάςεων που διενιργθςε το ποςό των 225€, το 

οποίο αντιςτοιχοφςε ςτο ποςοςτό 15% ςυμμετοχισ τουσ ςτο κόςτοσ τθσ εξζταςθσ: 

«Το μεγαλφτερο όφελοσ ιταν ότι από τουσ αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΡΥΥ –εκτόσ από 

δζκα- δεν πλιρωςε κανζνασ ςυμμετοχι 225 ευρϊ. Δεν τθν ζπαιρνε τθ ςυμμετοχι 

αυτι το ιατρείο, το ςυνεργαηόμενο διαγνωςτικό κζντρο, για να βοθκιςει τουσ 

αςκενείσ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.218). Το γεγονόσ αυτό, πάντωσ, αποτελεί μια 

ζμμεςθ αλλά ςαφζςτατθ παραδοχι ότι το ποςό ςυμμετοχισ των αςκενϊν και άρα 

το φψοσ τιμολόγθςθσ τθσ εξζταςθσ (1.500€) ιταν εξαιρετικά υψθλό. 

Συμπεραςματικά, ο κ. Σαλμάσ δεν προςκόμιςε παραςτατικά οφτε για το φψοσ 

μίςκωςθσ του μθχανιματοσ με το οποίο διενεργοφςε τθ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 

οφτε, κυρίωσ, για το κόςτοσ των αναλϊςιμων. Εκτόσ του ότι το γεγονόσ αυτό δεν 

βοικθςε τθν Εξεταςτικι Επιτροπι να διαμορφϊςει άποψθ για το πραγματικό κόςτοσ 

τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, κακιςτά αμφιςβθτιςιμο τον ίδιο τον ιςχυριςμό 

του κ. Σαλμά ότι θ κατοπινι τιμολόγθςθ (300€) ιταν εξαιρετικά χαμθλι και μθ 

ςυμφζρουςα για τθ ςυνζχιςθ διενζργειασ τθσ εξζταςθσ. Αντικζτωσ, το γεγονόσ ότι το 

ιατρείο όπου ο ίδιοσ διενεργοφςε τθν εξζταςθ δεν απαιτοφςε από τουσ αςκενείσ το 

(διόλου ευκαταφρόνθτο) ποςό των 225€ τθσ ςυμμετοχισ τουσ, αποτελεί παραδοχι 

του υψθλοφ κόςτουσ τθσ εξζταςθσ. Εν τζλει, παρότι είχε τθν ευκαιρία να το κάνει, ο κ. 

Σαλμάσ δεν προςδιόριςε ποτζ με ςαφινεια ποιο ιταν το πραγματικό κόςτοσ τθσ 

εξζταςθσ και, ςυναφϊσ, δεν ανζφερε ποια κα ζπρεπε να είναι κατά τθ γνϊμθ του θ 

ορκι αποηθμίωςι τθσ από τον ΕΟΡΥΥ. 

3. Το ηιτθμα τθσ ηθμίασ του ΕΟΡΥΥ 

Είναι αυτονόθτο πωσ μια βαςικι, ίςωσ θ κυριότερθ, ςυνζπεια τθσ αρχικισ 

κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ μζςω τθσ παράτυπθσ αντιςτοίχιςισ 

τθσ με το ΚΕΝ Μ22Α αφορά τθν υπζρμετρθ επιβάρυνςθ του ΕΟΡΥΥ. Τίκεται, με άλλα 

λόγια, το ερϊτθμα τθσ ηθμίασ για το δθμόςιο εξαιτίασ τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ Α3(γ)/οικ.111627/22-12-
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2014. Σθμειϊνεται πωσ ςτθν κατάκεςι του ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ο Αντιπρόεδροσ 

του ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλοσ ανζφερε πωσ, δεδομζνου ότι θ πραναφερόμενθ 

Υπουργικι Απόφαςθ ζχει ανακλθκεί και κεωρείται ανυπόςτατθ, ιταν ςε εξζλιξθ 

διαδικαςία ελζγχου από τθν πλευρά του ΕΟΡΥΥ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

παραπεμπτικϊν βάςει των οποίων αποηθμιϊκθκαν οι φορείσ όπου διενεργικθκε θ 

διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ) ϊςτε να διαπιςτωκεί εάν πρζπει να επιςτραφεί μζροσ ι 

όλο το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα (π.χ. Ρρακτικά 13-9-

2017, ςελ.140-141, 200, 282, 322).   

Οι διάφορεσ παράμετροι που ςχετίηονται με το ερϊτθμα αυτό ςυηθτικθκαν εκτενϊσ 

κατά τθν μαρτυρικι κατάκεςθ του κ. Σαλμά (ςτισ 14 και 19 Σεπτεμβρίου 2017). 

Βαςικι κζςθ του κ. Σαλμά ωσ προσ τθν πρόκλθςθ ηθμίασ για το δθμόςιο ιταν ότι 

τζτοια ηθμία δεν υπιρξε ςε καμία περίπτωςθ. Χαρακτθριςτικό είναι το εξισ 

απόςπαςμα τθσ κατάκεςισ του:  

- «ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Ικελα, λοιπόν, να μου απαντιςτε αυτι αντίςτοιχθ 

που ζγινε με τθν απόφαςθ Βορίδθ -κατά τθ γνϊμθ μου, όλθ θ ουςία του 

ηθτιματοσ είναι εκεί- παριγαγε οικονομικό αποτζλεςμα, ναι ι όχι; ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ραριγαγε. Οτιδιποτε ζχει κόςτοσ και ςυναλλαγι, δθλαδι 

του παρόχου με το κράτοσ, παράγει οικονομικό αποτζλεςμα.  ΑΝΔΕΑΣ 

ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Ακριβϊσ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ηθμία δεν παριγαγε.» 

(Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.226). 

Ρριν παρουςιαςτοφν και ςυηθτθκοφν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ κατάκεςθσ του κ. Σαλμά 

ωσ προσ τθν πικανι ηθμία που προκλικθκε εισ βάροσ του ΕΟΡΥΥ, κα επιχειρθκεί μια 

εκτίμθςθ του φψουσ αυτισ τθσ πικανισ ηθμίασ. 

Υπολογιςμόσ φψουσ ηθμίασ ΕΟΠΥΥ : Είναι αυτονόθτο ότι θ ςθμαντικι διαφορά τθσ 

αρχικισ με τθν ανακοςτολογθμζνθ τιμολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ 

(1.500€ ζναντι 300€ αντιςτοίχωσ) ςυνεπάγεται μια αντιςτοίχωσ ςθμαντικι διαφορά 

ςτα ποςά αποηθμίωςθσ που κα καλείτο να καταβάλλει ο ΕΟΡΥΥ. Θ διαφορά αυτι 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ ηθμία του δθμοςίου (ΕΟΡΥΥ). Το ακριβζσ φψοσ τθσ δεν 

μπορεί να υπολογιςτεί με απόλυτθ ακρίβεια (λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ μειϊςεισ 

που προκφπτουν λόγω των μθχανιςμϊν clawback και rebate. Ραρ’ όλα αυτά, είναι 
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δυνατό να υπολογιςτεί κατά προςζγγιςθ, ωσ τάξθ μεγζκουσ, το φψοσ τθσ ηθμίασ, με 

βάςθ κάποιεσ παραδοχζσ. 

Κατά τθν κατάκεςι του, ο κ. Σαλμάσ ανζφερε με ακρίβεια ότι θ εταιρεία 

«Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία ΕΕ» ζχει ειςπράξει από τον ΕΟΡΥΥ 

276.458,02€. Το ποςό αυτό, παρενκετικά, ενδεχομζνωσ να είναι τελικϊσ λίγο 

μεγαλφτερο, κακϊσ ςφμφωνα με όςα ανάφερε ςτθν κατάκεςι του ο Αντιπρόεδροσ 

του ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλοσ είχε απομείνει προσ εκκακάριςθ το 10% τθσ 

απαιτοφμενθσ δαπάνθσ: «…για το 2015 θ αποηθμίωςθ όλων των παρόχων ζχει γίνει 

με πρόχειρο λογιςτικό. Δθλαδι, πλθρϊνει αβλεπί με ζναν πρόχειρο λογιςτικό ζλεγχο 

ο ΕΟΡΥΥ το 90% τθσ αιτοφμενθσ δαπάνθσ και ζχει μείνει το 10%, το οποίο κα 

εκκακαρίςουμε τϊρα…» (Ρρακτικά 13-9-2014, ςελ. 41). Το ποςό αυτό (των περίπου 

276 χιλιάδων) προζκυψε ςφμφωνα με τον κ. Σαλμά μετά από εφαρμογι rebate 40% 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.332). Ζνα δεφτερο δεδομζνο είναι πωσ οι αςκενείσ 

ςυμμετείχαν με ποςοςτό 15% ςτο κόςτοσ εξζταςθσ, οπότε το τελικό ποςό (προ rebate 

κλπ) αποηθμίωςθσ του ΕΟΡΥΥ ιταν 1.275€ ανά εξζταςθ. Δεδομζνου ότι ςτθν 

«Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία» διενεργικθκαν 363 διαγνωςτικζσ 

αρκροςκοπιςεισ ςε ςφνολο 551(βλζπε παρακάτω ςτθν ενότθτα των παραπεμπτικϊν), 

το ςυνολικό ποςό κα ζφτανε ςτισ 462.825€ (=363 × 1.275). Μετά τθν εφαρμογι 40% 

rebate το τελικό ποςό κα ιταν 277.695 €, ποςό εξαιρετικά κοντά ςε εκείνο που 

ανζφερε ο κ. Σαλμάσ. Αντικζτωσ, δεν φαίνεται ορκό το ςτοιχείο που επανζλαβε 

αρκετζσ φορζσ ο κ. Σαλμάσ (π.χ. Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.80, 146,  204, 315) ότι θ 

αποηθμίωςθ για κάκε εξζταςθ ζφταςε μετά και τθν εφαρμογι των μειϊςεων τα 

652,5€· από τθ διαίρεςθ του ποςοφ τθσ ςυνολικισ αποηθμίωςθσ (276.458,02€) με τον 

αρικμό των υποβλθκζντων παραςτατικϊν ςτον ΕΟΡΥΥ (363) προκφπτει ότι θ 

αποηθμίωςθ για κάκε εξζταςε ζφτανε τα 761,5€.  

Με βάςθ τα ίδια δεδομζνα και εφαρμόηοντασ τθ νζα τιμι των 300€, θ οποία κα 

μειωνόταν ςτα 255€ μετά  τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ  15% των 

αςφαλιςμζνων (= 45€), το αρχικό ποςό αποηθμίωςθσ κα ιταν 92.565€ (= 363 × 255). 

Εφαρμόηοντασ 40% rebate το τελικό ποςό αποηθμίωςθσ κα ιταν 55.539€.  
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Με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ, λοιπόν, θ ηθμιά του ΕΟΡΥΥ μόνον όςον 

αφορά τθν «Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία» ανζρχεται ςτα 220.919€ (= 

276.458 – 55.539). 

Εάν εφαρμόςουμε το ίδιο ςκεπτικό ςτο ςφνολο των 551 παραπεμπτικϊν προκφπτουν 

τα παρακάτω ποςά: με τθν αρχικι τιμι τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ το ποςό 

αποηθμίωςθσ κα ανερχόταν ςτα 421.515€ (= 551 × *1.275 × 60%+), ενϊ με τθ νζα τιμι 

αποηθμίωςθσ κα ανερχόταν ςτα 84.303€ (= 551 × *255 × 60%+). Άρα, θ ςυνολικι 

ηθμία για τον ΕΟΡΥΥ με βάςθ τισ παραδοχζσ που ζχουν γίνει ανζρχεται ςε 337.212€ 

(421.515 - 84.303). 

Το επιχείρθμα περί κλειςτοφ λογαριαςμοφ ΕΟΠΥΥ : Το βαςικό επιχείρθμα που 

χρθςιμοποίθςε ο κ. Σαλμάσ για να υποςτθρίξει τθ κζςθ του ότι δεν προκλικθκε ηθμία 

από τθν υπερκοςτολόγθςθ (χαρακτθριςμόσ που δεν τον βρίςκει ςφμφωνο) τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ εδράηεται ςτον κλειςτό προχπολογιςμό του ΕΟΡΥΥ και 

τον ςυςχετιηόμενο μθχανιςμό του claw back. Ανζφερε ότι για το ζτοσ 2015 ο 

προχπολογιςμόσ του ΕΟΡΥΥ για τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ιταν 302 εκατομμφρια, 

ενϊ οι απαιτιςεισ των διαγνωςτικϊν κζντρων ζφταςαν τα 520 εκατομμφρια ευρϊ, 

κάτι που είχε ωσ ςυνζπεια τθν οριηόντια εφαρμογι claw back ςε ποςοςτό περίπου 

40%. Θ φπαρξθ του κλειςτοφ προχπολογιςμοφ ςθμαίνει, ςφμφωνα με τον κ. Σαλμά, 

ότι όποια και αν ιταν θ τιμι τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ δεν κα δθμιουργοφςε 

οποιαδιποτε ηθμία, κακϊσ το ποςό που κα κατζβαλε ο ΕΟΡΥΥ ςτουσ παροόχουσ ιταν 

εξαρχισ δεδομζνο.  Σφμφωνα πάντοτε με τον κ. Σαλμά, ηιτθμα ηθμίασ κα εγείρετο 

μόνο αν δεν υπιρχε το κατϊφλι/πλαφόν του κλειςτοφ προχπολογιςμοφ ι αν το 

ςυνολικό ποςό των απαιτιςεων από τουσ παρόχουσ ιταν κάτω του ορίου αυτοφ, 

οπότε και κα μποροφςε να προκλθκεί αφξθςθ του ποςοφ αποηθμίωςθσ που κα 

κατζβαλε το δθμόςιο δια του ΕΟΡΥΥ.  

Συνοπτικά, θ κζςθ αυτι του κ. Σαλμά αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο απόςπαςμα τθσ 

κατάκεςισ του: «Ο ΕΟΡΥΥ, είτε είχε πενιντα χιλιάδεσ αρκροςκοπιςεισ είτε όχι, κα 

πλιρωνε 302 εκατομμφρια. Στθν πράξθ δεν επιβαρφνκθκε οφτε ζνα ευρϊ. Και το 

ερϊτθμα που τίκεται είναι πότε ιταν καλφτερα τότε που πλιρωςε 302 εκατομμφρια 

και πιρε και τισ εξετάςεισ αυτζσ ι τϊρα που δεν τισ κάνει;» (Ρρακτικά 14-9-2017, 

ςελ.159). Ομοίωσ, θ κζςθ αυτι διατυπϊνεται και ςε επιςτολι του κ. Σαλμά που 
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απθφκυνε προσ τον Ρρόεδρο τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (με αρ. πρωτ. 19/31-5-2017) 

πριν ακόμα τθν κατάκεςι του. Συγκεκριμζνα αναφζρει πωσ «*Τ+ο 2015 πλθρϊκθκε θ 

κάκε διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ 652,5 ευρϊ, όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε μετά το 

claw back ςτθν κατθγορία των διαγνωςτικϊν…», κακϊσ και ότι «…είτε γινόταν είτε 

δεν γινόταν οι αρκροςκοπιςεισ ο ΕΟΡΥΥ κα πλιρωνε 302 εκ ευρϊ το 2015 για 

διαγνωςτικζσ εξετάςεισ αφοφ το claw back ιταν περίπου 40%, δθλ. 240 εκ ευρϊ».  

Για μια πιο αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ κζςθσ του κ. Σαλμά, ςυναφι είναι τα  κάτωκι 

αποςπάςματα τθσ μαρτυρικισ κατάκεςισ του: 

- «ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: *…+ Αν το ποςό δεν ιταν 1500 ευρϊ και ιταν 800 ευρϊ ι 

750 ευρϊ, τα μιςά, κα γίνονταν διπλάςιεσ αρκροςκοπιςεισ και με τον τρόπο 

αυτό κα καλφπτονταν το πλαφόν των 300 εκατομμυρίων; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 

(Μάρτυσ): Το απαντϊ.  Ιταν μια παρόμοια ερϊτθςθ. Αυτζσ οι 

αρκροςκοπιςεισ που ζγιναν εμπόδιςαν, ςτζρθςαν άλλεσ εξετάςεισ από άλλα 

διαγνωςτικά κζντρα; Θ απάντθςθ είναι, όχι.  ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Εν δυνάμει, 

κα μποροφςαν, γιατί κα διατίκεντο ζνα μεγάλο μζροσ του ποςοφ για κάνουμε 

άλλεσ παρόμοιεσ αρκροςκοπιςεισ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι. Να ςασ 

πω γιατί. Διότι όταν αυτι τθ ςτιγμι ζνα μεγάλο διαγνωςτικό κζντρο εκτελεί 

εξετάςεισ, δεν ξζρει τι εκτελεί το άλλο. Άρα, δεν λαμβάνει κακόλου υπόψθ τι 

εκτελεί το διαφορετικό. Άρα, όλεσ εκτελοφνται αυτζσ που πρζπει να 

εκτελεςτοφν. Ρθγαίνουν ςτο τζλοσ και βλζπουν τισ απαιτιςεισ. Ρόςεσ ιταν οι 

απαιτιςεισ για το 2015; Ιταν 520 εκατομμφρια. *…+ Εμείσ κα πλθρϊςουμε 302 

ευρϊ.  Άρα, πόςο είναι επί ποςοςτοφ που πρζπει να μασ το επιςτρζψουν οι 

πάροχοι; Είναι 40%. Ρολλζσ φορζσ δεν πλιρωνε μερικοφσ μινεσ και το 

ςυμψιφιηε. Ξζρετε πότε κα είχε νόθμα αυτό που ςωςτά λζτε; Εάν οι 

ςυνολικζσ απαιτιςεισ των παρόχων ιταν κάτω από τα 302 εκατομμφρια. 

Τότε κα επιβάρυνε πικανόν τον προχπολογιςμό και κα υφίςταντο μια πικανι 

ηθμία από κάποια πικανι υπερκοςτολόγθςθ. Να ςασ πω κάτι για να το 

λφςουμε για πάντα, γιατί όλοι κα το ζχετε απορία. *…+ Ρείτε ότι αφριο το πρωί 

–υποκετικά- ζπαιρναν όλα τα χριματα από τισ αρκροςκοπιςεισ, δθλαδι αυτό 

που ηιτθςε τθν αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα πλθρωμι του ςυνολικοφ ποςοφ 

των πεντακοςίων τόςων αρκροςκοπιςεων ο ΕΟΡΥΥ, δικαιϊνονταν και 
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πιγαιναν τα διαγνωςτικά και του ζλεγαν, «εντάξει, πάρε τα πίςω όλα».  Ρόςα 

χριματα κα πιγαιναν ςτο δθμόςιο ταμείο; Οφτε ζνα ςεντ, γιατί κα ζπρεπε να 

κάνει επανχπολογιςμό του claw back και κα τα αφαιροφςε...*…+ Πλα να 

γφριηαν πίςω, ςτο κρατικό ταμείο δεν μπαίνει, γιατί αμζςωσ κα 

επαναπροςδιοριςτεί το claw back και κα γυρίςουν χριματα πίςω ςτουσ 

παρόχουσ. Αυτό κάνει ο κ. Γεωργακόπουλοσ, για τουσ παρόχουσ τϊρα 

προφανϊσ ενδιαφζρεται. Γιατί αν ζμπαινε ζςτω και ζνα ευρϊ ςτο ταμείο, να 

ςασ ζλεγα να το κουβεντιάςουμε.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.42-45). 

- «ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ:  Αυτι θ, κατά τθ γνϊμθ μασ, κακ’ υπερβολι 

εκτίμθςθ και αντιςτοίχιςθ και κοςτολόγθςθ αφαιροφςε από τθν πίτα –θ 

οποία είναι δεδομζνθ- ζνα μεγαλφτερο κομμάτι και άρα λειτουργοφςε 

δυνθτικά ςε βάροσ κάποιων άλλων εξετάςεων, οι οποίεσ δεν 

αποηθμιϊνονταν; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι, για τον εξισ λόγο. Ροιεσ 

είναι οι παραγόμενεσ εξετάςεισ; Είναι το άκροιςμα των εξετάςεων που 

παράγονται από τα δφο χιλιάδεσ διαγνωςτικά εργαςτιρια. Το κάκε ζνα δεν 

ζχει πρόςβαςθ ςτο τι κάνει το άλλο. Σωρεφει τισ εκτελζςεισ βγάηει ζνα ποςό, 

παραδείγματοσ χάριν, 100 και το ςτζλνει για να πλθρωκεί από τον ΕΟΡΥΥ. Το 

ςυνολικό αποτζλεςμα των απαιτιςεων των παρόχων είναι οι δφο χιλιάδεσ 

πάροχοι επί το 100. Και είπαμε ότι το 100 διαμορφϊκθκε εν αγνοία του τι 

κάνει ο άλλοσ. Είναι, δθλαδι, 2.000x100 που ιςοφται με 200.000. Ζχουν 

παραςχεκεί όλεσ οι εξετάςεισ. Δεν ζχει ςτερθκεί καμία, εάν ιταν πολλζσ 

μαγνθτικζσ για παράδειγμα ςτο ζνα εργαςτιριο και λιγότερεσ ςτο άλλο. Και 

ζρχεται και λζει ο ΕΟΡΥΥ: Ζχω 200.000 απαιτιςεισ από τουσ παρόχουσ. Εγϊ 

πρζπει να πλθρϊςω τισ 150.000. Τα υπόλοιπα 50.000 είναι clawback. Οι 

50.000 ςτισ 200.000 είναι 25%. Και ςτζλνει μια επιςτολι ςτουσ παρόχουσ να 

του γυρίςουν πίςω τισ 50.000, ο κακζνασ κατ’ αντιςτοιχία, το 25% αυτοφ που 

πιραν. Δεν ςτερεί καμία απολφτωσ εξζταςθ. Αυτό κα ςυνζβαινε, εάν ιταν 

περιοριςμζνο το ςφςτθμα και δεν υπιρχε το clawback, εάν ζλεγε ότι μόλισ 

εξαντλιςουμε τα 302.000.000. ευρϊ, ςταματάμε να παρζχουμε εξετάςεισ. 

Εκεί κα επιβάρυνε τουσ άλλουσ παρόχουσ.  Εάν ζλεγε «κυρίεσ και κφριοι 

πάροχοι, εμείσ ζχουμε 302.000.000 και μόλισ ςυμπλθρϊςετε αυτό το ποςό, 
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ςταματάμε», τότε οποιοδιποτε διαγνωςτικό κζντρο που είχε αυτζσ τισ 

εξετάςεισ, προςζκετε, κα τελείωνε αυτό το πλαφόν τον Σεπτζμβριο. Άρα, κα 

ςτεροφςε εξετάςεισ από τον Σεπτζμβριο μζχρι τον Δεκζμβριο. Τϊρα ςτθν 

πράξθ δεν ςτζρθςε οφτε μία εξζταςθ. ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Γνωρίηετε εάν 

είχε εξαντλθκεί όλο το διακζςιμο ποςό για εκείνθ τθν περίοδο ςτισ 

διαγνωςτικζσ εξετάςεισ; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ναι, για το 2015 είχε 

απαιτιςεισ 520.000.000 και πλθρωμι ιταν 302.000.000. Οι πάροχοι, δθλαδι, 

ζκαναν εξετάςεισ αξίασ 220.000.000 περιςςότερο. Και δεν πλθρϊκθκαν. 

Ζκαναν δωρεάν εξετάςεισ.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.228-229). 

Το επιχείρθμα του κ. Σαλμά είναι πολλαπλά αδφναμο, τόςο από οικονομικισ όςο και 

από δεοντολογικισ άποψθσ. Στθν ουςία, αγνοεί τισ διάφορεσ ςτρεβλϊςεισ που 

προκφπτουν από τθν υπερβολικι κοςτολόγθςθ και τθν υπερβολικι ςυνταγογράφθςθ 

μιασ ιατρικισ πράξθσ – όπωσ ςυνζβθ ςτθν περίπτωςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ – ακόμα και ςε ςυνκικεσ κλειςτοφ προχπολογιςμοφ. Κρίνεται 

αναγκαίο να παρατεκεί το κάτωκι εκτενζσ απόςπαςμα, ςτο οποίο ο Αντιπρόεδροσ 

του ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλοσ εκκζτει ακριβϊσ αυτζσ τισ ςτρεβλϊςεισ: 

«ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: *…+ Κφριε μάρτυσ, κζλω να με βοθκιςετε λίγο να 

κατανοιςω μερικοφσ ςυλλογιςμοφσ, οι οποίοι ζχουν αναπτυχκεί μζχρι τϊρα. Για 

παράδειγμα, υπιρξε μια άποψθ που διατυπϊκθκε, ότι θ δαπάνθ για τθν περίκαλψθ -

υπθρεςίεσ και φάρμακα- είναι κλειςτι, είναι δεδομζνθ. Ωσ εκ τοφτου, αν αποδειχκεί 

ότι ζγινε υπερτιμολόγθςθ και με τρόπο επιλιψιμο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ, 

αρκροςκόπθςθσ δια βελόνθσ, αφοφ τελικά θ πίτα ιταν θ ίδια, ότι δεν προζκυψε ςτθν 

ουςία ηθμία ςε βάροσ του Δθμοςίου. Κζλω, λοιπόν, τθν άποψι ςασ ςε αυτό. *…+ 

Κζλω να πω, εάν από τθν πίτα, που είναι δεδομζνθ, ζφυγε ζνα μεγαλφτερο κομμάτι 

από όςο πρζπει, δεν μειϊκθκε θ παροχι ςε κάποιο άλλο αντικείμενο, ςτο οποίο εξ 

ανάγκθσ ζπρεπε να περιςταλεί θ δαπάνθ; Καταλαβαίνετε τι κζλω να πω. ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ 

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Το γεγονόσ ότι ο προχπολογιςμόσ για μία 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα ιατρικϊν πράξεων είναι κλειςτόσ, δεν ςθμαίνει ότι δεν 

διερευνά ο ΕΟΡΥΥ ακόμα και τισ παρανομίεσ που γίνονται μζςα ςτθ διαδικαςία τθσ 

ομάδασ για το εάν καταχωροφνται και εάν διενεργοφνται με ιατρικι ζνδειξθ ι 

χωρίσ ιατρικι ζνδειξθ οι ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ.  *…+ Το ότι ο προχπολογιςμόσ είναι 
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κλειςτόσ και πάνω από το όριό του ζχει clawback, δεν ςθμαίνει τίποτα. Σθμαίνει 

μόνο: «Ρροςζξτε γιατροί, μθν γράφετε πολλζσ εξετάςεισ γιατί κα φάτε clawback». 

Αυτό είναι μόνο! Πμωσ, από εκεί και πζρα και μζςα ςτα όρια του κλειςτοφ 

προχπολογιςμοφ, θ μθ νόμιμθ τιμολόγθςθ γι’ αυτι τθν ιατρικι πράξθ παράγει 

ζκνομα αποτελζςματα. Γιατί; Γιατί όταν εγϊ είμαι γιατρόσ και κάνω μία ιατρικι 

πράξθ που τθν ζχει τιμολογιςει το ΚΕΣΥ με μθ νόμιμθ βάςθ -γιατί είναι ΚΕΝ και εμζνα 

μου δίνει το ΚΕΝ για ιδιωτικό ιατρείο- εγϊ δεν ζχω και ςε τίποτα να γράφω 

παραγγελία αρκροςκοπιςεων και να ςτιςω φάμπρικα υπογραφϊν και 

παραπεμπτικϊν, για να μπορζςω να φτάςω, ακόμα και να ξεπεράςω τα όρια του 

clawback. Πμωσ, ξζρω ότι κα πάρω αυτό το ποςό. Και ςε τελευταία ανάλυςθ, θ 

ατομικι υπερτιμολόγθςθ είναι πρόβλθμα. Γιατί, εάν αυτι θ εξζταςθ ιταν 

χαμθλότερθ ςε κόςτοσ, δεν ςθμαίνει ότι δεν κα ζφτανε ςτο ςφνολο. Γιατί, όπωσ 

ζχουμε δει, όταν πζφτει το κόςτοσ -όπωσ κάναμε με τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ του 

2015- αυξάνεται ο όγκοσ τθσ ςυνταγογράφθςθσ.  Υπάρχει ζνασ κοινωνικόσ ιατρικόσ 

αυτοματιςμόσ, που δεν μπορεί να ελεγχκεί αυτι τθ ςτιγμι. Το ζχουμε πει αυτό. Γι’ 

αυτό είπα πωσ ό,τι περνάει το όριο του clawback, το κεςμοκετθμζνο δθλαδι όριο 

δαπάνθσ, είναι θ κορυφι του παγόβουνου. Πμωσ, κάτω από το νερό είναι το 

επικίνδυνο παγόβουνο που διζλυςε και τον Τιτανικό. Και αυτό το παγόβουνο 

διαλφει και το ςφςτθμα Υγείασ. Και τον ΕΟΡΥΥ αυτό τον ζχει γονατίςει.  Γιατί, 

δθλαδι, για ιατρικζσ πράξεισ που είναι νομιμοφανείσ, για παράδειγμα διάγνωςθ για 

άλγοσ ϊμου, φτάνουμε ςτο ςθμείο, εάν το δοφμε επιςτθμονικά, να ποφμε ότι δεν 

ζχει ζνδειξθ αυτι θ αρκροςκόπθςθ ςτο άλγοσ ϊμου; Εδϊ πάμε ςτθν 

περιπτωςιολογία. Γι’ αυτό είπαμε ότι κα εξεταςκεί ζνα-ζνα παραπεμπτικό ςε ςχζςθ 

με το ICD-10 τθσ διάγνωςθσ. *…+ Από εκεί και πζρα, υπάρχει ατομικό όφελοσ, όταν 

υπάρχει μία ατομικι υπερτιμολόγθςθ για μία ςυγκεκριμζνθ ιατρικι πράξθ. Δεν 

υπάρχει; Είναι άλλο πράγμα εγϊ να παίρνω 100 ευρϊ γι’ αυτι τθν εξζταςθ και άλλο 

να παίρνω 1.500 ευρϊ. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό; ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Με 

ςυγχωρείτε, κφριε μάρτυσ, αλλά εγϊ ρϊτθςα πιο ςυγκεκριμζνα το εξισ: Εάν αυτό το 

μπουκάλι κάνει 500 ευρϊ και εγϊ ειςπράττω για παράδειγμα 1.000, αυτά τα 

παραπάνω χριματα, άπαξ θ δαπάνθ ςυνολικά είναι κλειςτι, τα αφαιρϊ από 

κάπου αλλοφ. Ζτςι δεν είναι; ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Υπάρχει 

μία εςωτερικι κατανομι τθσ δαπάνθσ, που είναι ανιςοκατανομι πλζον.  ΑΝΔΕΑΣ 
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ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Κζλω, όμωσ, να πω ότι αυτό το παραπάνω κα φφγει από κάπου αλλοφ.  

ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Κα μποροφςε να δοκεί κάπου αλλοφ, 

ςτο πλαίςιο του προχπολογιςμοφ.  ΑΝΔΕΑΣ ΜΛΧΑΘΛΛΔΘΣ: Αυτό ακριβϊσ λζω.  

Επομζνωσ, κατά τθ γνϊμθ μου δεν ςτζκει ωσ επιχείρθμα ότι αφοφ θ ςυνολικι δαπάνθ 

είναι δεδομζνθ, υπερκοςτολογϊ εγϊ κάτι, παίρνω περιςςότερα χριματα και άρα δεν 

τρζχει τίποτα.  ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Πχι, γιατί εάν υπιρχε 

χαμθλότερο κόςτοσ, το χριμα αυτό που κα ερχόταν, κα δινόταν για άλλεσ δαπάνεσ, 

ςτο ίδιο πλαίςιο, των ίδιων εξετάςεων, όχι των αρκροςκοπιςεων, αλλά των 

μικροβιολογικϊν, των βιοχθμικϊν κ.λπ..» (Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ. 320-324). 

Συνοπτικά, λοιπόν, μποροφν να επιςθμανκοφν τα κάτωκι ωσ ςχόλια ςτθ κζςθ του 

κ. Σαλμά περί μθ πρόκλθςθ ηθμίασ λόγω κλειςτοφ προχπολογιςμοφ. Ρρϊτον, θ 

υπερκοςτολόγθςθ (ι/και θ υπερςυνταγογράφθςθ) μια ιατρικισ πράξθσ ζχει ωσ 

ςυνζπεια να δεςμεφει ζνα τμιμα του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μεγαλφτερο από 

αυτό που κα αντιςτοιχοφςε εάν θ τιμολόγθςθ ιταν ορκι (και θ ςυνταγογράφθςθ 

ενδεδειγμζνθ). Το γεγονόσ αυτό με τθ ςειρά του, ακριβϊσ επειδι είναι κλειςτόσ ο 

προχπολογιςμόσ, αυτομάτωσ μειϊνει το ποςό αποηθμίωςθσ άλλων εξετάςεων. Εν 

προκειμζνω, μάλιςτα, θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ είναι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ 

εναλλακτικι τθσ (φκθνότερθσ) μαγνθτικισ τομογραφίασ, το οποίο ςθμαίνει ότι για 

τθν αποηθμίωςθ μιασ ιατρικισ πράξθσ χαμθλισ ι μεςαίασ ιατρικισ αναγκαιότθτασ 

απομειοφται το διακζςιμο ποςό για ιατρικζσ πράξεισ πιο κρίςιμεσ και ςθμαντικζσ. 

Άρα, δεν παράγεται μόνο αδικαιολόγθτοσ (ι και παράνομοσ) πλουτιςμόσ των 

ιατρικϊν κζντρων που διενεργοφν τθν υπερκοςτολογθμζνθ πράξθ, αλλά ταυτόχρονα 

πλιττονται άλλοι ιδιωτικοί πάροχοι ΡΦΥ. Δεφτερον, ακόμα και αν δεν είναι ζκνομθ θ 

υπερκοςτολόγθςθ (όπωσ είναι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ), είναι 

αντιδεοντολογικι. Ππωσ αναφζρει ο κ. Γεωργακόπουλοσ, θ φπαρξθ του claw back 

ςτοχεφει μεν ςτθ ςυγκράτθςθ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, εμπεριζχει όμωσ και μια 

δεφτερθ ςαφι ςτόχευςθ και ταυτόχρονα οδθγία προσ τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ ΡΦΥ, θ 

οποία ζγκειται ςτον περιοριςμό των περιττϊν εξετάςεων. Ο κ. Σαλμάσ δείχνει όχι 

μόνο να αγνοεί (αδικαιολόγθτα) αυτιν τθ διάςταςθ, αλλά εμφανίηεται μζςα από τθν 

κατάκεςι του να πιςτεφει πωσ θ υπερκοςτολόγθςθ ι ςυνταγογράφθςθ εξετάςεων 

ακόμα και όταν δεν είναι αναγκαίεσ ι ενδεδειγμζνεσ δεν είναι προβλθματικι, κακϊσ 



84 

 
 

εν τζλει το ςυνολικό ποςό που κα καταβλθκεί από τον ΕΟΡΥΥ είναι ςτακερό. 

Κζτοντάσ το λίγο διαφορετικά, αν θ τακτικι τθσ υπερκοςτολόγθςθσ και 

υπερςυνταγογράφθςθσ των ιατρικϊν πράξεων λάμβανε γενικευμζνο χαρακτιρα, 

είναι προφανζσ ότι κα δθμιουργοφςε μια ςειρά από ςοβαρζσ παρενζργειεσ, από τθν 

οικονομικι καταςτροφι πολλϊν ιδιωτικϊν φορζων ΡΦΥ (κυρίωσ των πιο αδφναμων 

εξ αυτϊν) και τθν υπζρμετρθ επιβάρυνςθ των αςκενϊν, ωσ τθν πλιρθ ανικανότθτα 

του δθμοςίου να αποηθμιϊνει (μζροσ ζςτω) των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ από 

ιδιωτικοφσ φορείσ. 

Χρειάηεται να ςθμειωκεί, τζλοσ, ότι και ο ίδιοσ ο κ. Βορίδθσ - παρότι διλωςε όπωσ 

ζχει ιδθ αναφερκεί πωσ θ κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ δεν 

επιβάρυνε το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ - εξζφραςε τθν ςαφι αντίρρθςι του ςτθ 

λογικι τθσ υπερκοςτολόγθςθσ θ οποία καλφπτεται μζςω τθσ επίκλθςθσ του κλειςτοφ 

προχπολογιςμοφ του ΕΟΡΥΥ, διαφϊνθςε δθλαδι με το επιχείρθμα του κ. Σαλμά και 

εμμζςωσ ςυμφϊνθςε με το ςκεπτικό που ανζπτυξε ο κ. Γεωργακόπουλοσ ςτο 

προαναφερκζν ςθμείο τθσ κατάκεςισ του. Συγκεκριμζνα ο κ. Βορίδθσ διλωςε: «Να 

πω τθν αλικεια, ζνα ακόμα που πάντοτε εμζνα με απαςχολοφςε ιταν θ επιβάρυνςθ, 

το κόςτοσ. Σκζφτθκα, λοιπόν, εκεί το εξισ -και αυτό ειπϊκθκε- αν αυτό κα επιβαρφνει 

προςκζτωσ τουσ προχπολογιςμοφσ. Εμζνα αυτό με απαςχολοφςε -κα μου επιτρζψετε 

εδϊ να διευκρινίςω- ανεξαρτιτωσ του ότι υπιρχαν κλειςτοί προχπολογιςμοί ι όχι. 

Ανεξαρτιτωσ. Εμζνα με ενδιάφερε ςε κάκε περίπτωςθ αυτό, διότι το να επιβαρφνεισ 

τον προχπολογιςμό και εν ςυνεχεία να λεσ ότι, επειδι ζχω το claw back, 

ουςιαςτικά δεν επιβαρφνεται ο κεντρικόσ προχπολογιςμόσ, είναι ζνα ηιτθμα.*…+ Το 

claw back δεν είναι καλόσ μθχανιςμόσ. Ρροςτατεφει τα ςυμφζροντα του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ, βεβαίωσ, αλλά ο τρόποσ με τον οποίο πζφτει επίπτωςθ και ςτουσ 

ιδιϊτεσ παρόχουσ εν ςυνεχεία, είτε είναι κλινικζσ είτε είναι βιομθχανίεσ που 

παράγουν φάρμακο, ζχει επίπτωςθ και δθμιουργεί ανιςοκατανομζσ. Δεν είναι 

ςωςτό. Άρα, λοιπόν αυτό εμζνα με απαςχολοφςε.» (Ρρακτικά 26-9-17, ςελ.35-36). 

Η νζα χαμθλι τιμι αποηθμίωςθσ: Ζνα δεφτερο επιχείρθμα που χρθςιμοποίθςε  - ςε 

μικρότερο βακμό – ο κ. Σαλμάσ για να υποςτθρίξει τθ μθ πρόκλθςθ ηθμίασ, επιχειρεί 

ουςιαςτικά να παρουςιάςει ωσ αδόκιμθ κάκε ςφγκριςθ μεταξφ «παλαιάσ» και «νζασ» 

τιμισ και το εξ αυτισ ςυμπζραςμα για ηθμία, λόγω του ίδιου του εξαιρετικά χαμθλοφ 
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κατ’ αυτόν νζου φψουσ αποηθμίωςθσ (300€) το οποίο κακιςτά μθ ςυμφζρουςα τθ 

διενζργεια τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Δφο αποςπάςματα τθσ κατακζςισ του 

(ιδίωσ το πρϊτο εξ αυτϊν) που αποτυπϊνουν αυτό το ςκεπτικό είναι τα ακόλουκα: 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): *…+ Πμωσ, τϊρα, προςζξτε, αν είναι, επειδι 

κοςτολογικθκε 300 ευρϊ, να γίνει βάςει υπολογιςμοφ το 300 ευρϊ τθσ νζασ 

τιμισ, όχι, γιατί, αν ιταν 300 ευρϊ, δεν κα ςυμβαλλόμαςταν.» (Ρρακτικά 14-

9-2017, ςελ.230).  

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ρροφανϊσ εκτόσ απ’ αυτόν τον λόγο που ςασ 

είπα είχε προθγθκεί ζνασ άλλοσ λόγοσ. Σε αυτιν τθν τιμι θ εξζταςθ αυτι δεν 

μπορεί να βγει. Τα 300 ευρϊ είναι κάτω τθσ χονδρικισ αγοράσ των 

αναλωςίμων. Ρόςο πιο κακαρά να ςασ το πω;» (Ρρακτικά 14-9-2017, 

ςελ.307). 

Διατυπϊνοντασ αυτό το επιχείρθμα ο κ. Σαλμάσ μετατοπίηει το επίδικο τθσ υπόκεςθσ, 

που ιταν θ αρχικι κοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με 1.500€, ςτο – 

υποτικζμενα πολφ χαμθλό – φψοσ τθσ τελικισ κοςτολόγθςθσ. Ακόμα και αν υποτεκεί 

ότι είναι όντωσ υπερβολικά χαμθλι θ αποηθμίωςθ με 300€ ϊςτε να διενεργείται θ 

εξζταςθ από ιδιωτικά ιατρεία (κάτι που προχποκζτει επίςθσ ότι θ ιατρικι πράξθ αυτι 

είναι όντωσ ςθμαντικι και άξια αποηθμίωςθσ από τον ΕΟΡΥΥ, το οποίο είναι επίςθσ 

διαμφιςβθτοφμενο), αυτό ουδόλωσ ςυνεπάγεται ότι θ κοςτολόγθςθ με 1.500€ ιταν 

ορκι και ότι δεν προκλικθκε ηθμία ςτον ΕΟΡΥΥ. Με άλλα λόγια, οποιαδιποτε 

μείωςθ τθσ τιμισ από τα 1.500€ - κάτι το οποίο τελικά βρικε ςφμφωνο και τον πρϊθν 

Ρρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθ ςτθ ςυνεδρίαςθ του ΚΕΣΥ τθσ 20-5-2016 – κα ζκετε 

το ερϊτθμα τθσ, μεγαλφτερθσ ι μικρότερθσ, ηθμίασ του δθμοςίου. 

Μθ αιτιολογθμζνθ μεταγενζςτερθ επιςτροφι ποςοφ τθσ «Αρκροςκόπθςθ – 

Υπερθχοτομογραφία» ςτον ΕΟΠΥΥ : Ζνα ηιτθμα που προζκυψε κατά τισ εργαςίεσ τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςχετίηεται με τθν αναφορά του Αντιπροζδρου του ΕΟΡΥΥ κ. 

Γεωργακόπουλου ότι θ εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» κατζκεςε 

κατά το πρϊτο εξάμθνο του 2017 τρεισ φορζσ ςτον ΕΟΡΥΥ, χωρίσ να παρζχει κάποια 

αιτιολόγθςθ, το ςυνολικό ποςό των 54.264,55€. Συγκεκριμζνα, όπωσ ανζφερε ο κ. 

Γεωργακόπουλοσ, «*ς+τισ 10-1, ςτισ 25-1 και ςτισ 28-6 του 2017 ζγινε κατάκεςθ τριϊν 
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ποςϊν, 20.400, 29.325 και 4.539,55 από τθν εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία *…+ χωρίσ αιτιολόγθςθ» (Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.45). Σφμφωνα 

με τον κ. Γεωργακόπουλο, ςτισ 24-8-2017 ο Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικϊν του 

ΕΟΡΥΥ ζςτειλε επιςτολι ςτθν εταιρεία προκειμζνου να διευκρινιςτεί θ αιτιολογία 

αυτϊν των επιςτρεφοφμενων ποςϊν και να πραγματοποιθκοφν οι από τθν υπθρεςία 

οι «ανάλογεσ λογιςτικζσ εγγραφζσ»· «Ζχουν κατατεκεί ςτον λογαριαςμό του ΕΟΡΥΥ 

χριματα αναιτιολόγθτα και ο ΕΟΡΥΥ περιμζνει να μασ πει θ εταιρεία και ο 

κατακζτθσ για ποιον λόγο τα κατζκεςε», κατζλθξε ο κ. Γεωργακόπουλοσ (Ρρακτικά 

13-9-2017, ςελ.47). 

Ερωτθκείσ ςχετικά κατά τθν κατάκεςι του, ο κ. Σαλμάσ δεν παρείχε ςαφείσ 

διευκρινιςεισ περί του κζματοσ. Σε κάποιο ςθμείο αναφζρει ότι το ζνα εκ των 

κατατεκζντων ποςά, χωρίσ να διευκρινίςει ποιο, αφοροφςε claw back και τα άλλα 

δφο «εκκακάριςθ», χωρίσ πάλι να διευκρινίςει ςε τι αφοροφςε αυτι. Ραραδζχεται 

δε, ςε άλλο ςθμείο, ότι θ εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» δεν είχε 

αιτιολογιςει τθν κατάκεςθ αυτϊν των ποςϊν ςτον ΕΟΡΥΥ. Ριο ςθμαντικι είναι θ 

αναφορά του ότι θ εταιρεία επζςτρεψε τα ποςά κατά κάποιο τρόπο προλθπτικά, 

επειδι κα ζκλεινε, για λόγουσ τακτοποίθςθσ των οικονομικϊν τθσ. Ραρατίκενται 

αυτοφςια τα επίμαχα ςθμεία τθσ κατάκεςθσ του κ. Σαλμά: 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ο κ. Γεωργακόπουλοσ, μεταξφ των όςων 

πολλϊν ανακριβειϊν είπε–και τισ ζχω μία προσ μία καταγεγραμμζνεσ- για να 

μθν πω ψεφδθ, είπε και ότι δεν γνϊριηε, για παράδειγμα, τισ τρεισ αυτζσ 

κατακζςεισ, θ μία εκ των οποίων είναι clawback. *…+ ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: 

Είπε ότι είναι αναιτιολόγθτεσ, κφριε Σαλμά. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Είναι 

clawback. ΧΑΛΛΑΟΣ ΤΗΑΜΑΚΛΘΣ: Μα δεν το λζει το παραςτατικό. Ο κ. 

Γεωργακόπουλοσ ανζφερε ότι και οι τρεισ κατακζςεισ είναι άνευ αιτιολογίασ. 

*…+ ΓΕΩΓΛΟΣ ΛΑΜΡΟΥΛΘΣ (ΣΤϋ Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ): *…+ Από τα τρία, 

λοιπόν, ποςά το ζνα, όπωσ λζτε, αφοροφςε clawback. Τα άλλα δφο; 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Είναι εκκακάριςθ.» (19-9-2017, ςελ.5-7). 

- «ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ: Κζλω να μου πείτε με ειλικρίνεια γιατί 

επεςτράφθςαν χριματα.*…+ ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Το απαντϊ κακαρά 

τϊρα. ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ: Κζλω να το ξανακοφςω. ΜΑΛΟΣ 
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ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Καταρχιν, δεν είναι επιςτροφι είναι εκκακάριςθ.» 

(Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.297). 

- «ΛΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΛΑ: Εγϊ ρωτϊ εςάσ: Είναι δυνατόν να 

κατακζτει θ εταιρεία, να επιςτρζφει ζνα ποςό,...ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): 

Είναι εκκακάριςθ, το είπα. ΛΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΛΑ: Δεν υπάρχει 

ςτθν αιτιολόγθςθ.  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Κα τουσ ποφμε να το 

ςυμπλθρϊςουν. Τι να ςασ πω; *…+ ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Θ εταιρεία, 

επειδι κα προζβαινε ςε μια διαδικαςία κλειςίματοσ, γιατί, όπωσ ςασ είπα, 

μετά από τον Απρίλιο του 2016 που ςταμάτθςε ουςιαςτικά θ ςφμβαςθ με 

τον ΕΟΡΥΥ δεν είχε ενδιαφζρον οικονομικό, κεϊρθςε ότι καλφτερα από 

αυτά τα χριματα να επιςτρζψει πάλι πίςω ο ΕΟΡΥΥ, αν χρειαςτεί, παρά να 

χρωςτάει θ εταιρεία ςτον ΕΟΡΥΥ. ΛΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΛΑ: Ναι, αλλά 

ο ΕΟΡΥΥ παίρνει κάποια χριματα που δεν ξζρει γιατί τα παίρνει. ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Εντάξει. Τϊρα από τθ μια τα ηθτάει όλα πίςω. Τϊρα τον 

πείραξε επειδι πιρε...» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.51-52).  

Αν και δεν ζγινε γνωςτό εάν τελικά θ εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» 

παρείχε διευκρινίςεισ για τουσ λόγουσ κατάκεςθσ αυτϊν των ποςϊν, το τελευταίο 

από τα παρατικζμενα αποςπάςματα τθσ μαρτυρικισ κατάκεςθσ οδθγεί ςτθ 

διατφπωςθ τθσ υπόκεςθσ ότι θ κατάκεςθ αυτϊν των ποςϊν από τθν εταιρεία 

πικανι παραδοχι ότι τα ποςά τθσ αποηθμίωςθσ που ζλαβε (περίπου 276.458 € 

ςφμφωνα με τον ίδιο τον κ. Σαλμά) ιταν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα και κα κλθκεί 

να τα επιςτρζψει ςτον ΕΟΡΥΥ («τϊρα τα ηθτάει όλα πίςω»). 

 Θ υποχρζωςθ επιςτροφισ είναι δεδομζνθ μετά τθν ανάκλθςθ («αφ’ θσ εξεδόκθ»…) 

τθσ απόφαςθσ Βορίδθ που προςδιόριηε το κόςτοσ ςτα 1500 € θ οποία κεωρείται ότι 

δεν παριγαγε ζννομα αποτελζςματα. Οι αρμόδιεσ για τθν εκκακάριςθ υπθρεςίεσ του 

ΕΟΡΡΥ είναι υπεφκυνεσ να προβοφν το ςυντομότερο ςτισ ςχετικζσ ενάργειεσ 

ανάκτθςθσ των παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν  . 
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Αςφαλιςτικι τιμι – ακφρωςθ απόφαςθσ ΚΕΣΥ : 

τι μθ ςχετικό με το επίδικο τθσ υπόκεςθσ που είναι θ αρχικι παράτυπθ κοςτολόγθςθ 

τθσ διαγνωςτικθσ αρκροςκόπθςθσ, ζνα επιχείρθμα που αναπτφχκθκε από τον κ. 

Σαλμά, αλλά και μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ από τθν Αξιωματικι Αντιπολίτευςθ, 

ιταν ότι θ Υπουργικι Απόφαςθ του Δεκεμβρίου 2014 βάςει τθσ οποίασ 

αντιςτοιχικθκε-κοςτολογικθκε θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ μποροφςε να 

ανακλθκεί  - ι/και να οριςτεί νζα χαμθλότερθ τιμι - πολφ νωρίτερα απ’ ότι εν τζλει 

ςυνζβθ. Σε κάποια ςθμεία τισ κατάκεςισ του μάλιςτα ο κ. Σαλμάσ δείχνει να πιςτεφει 

ότι μποροφςε να αποφευχκεί ο ςκόπελοσ τθσ πρότερθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ (μζςω 

νζασ νομοκζτθςθσ), Σε ζνα διακριτό αλλά ςυναφζσ επιχείρθμα, υποςτθρίχκθκε από 

τον κ. Σαλμά ότι μζςω τθσ διαδικαςίασ οριςμοφ «αςφαλιςτικισ τιμισ» από τον ΕΟΡΥΥ 

μποροφςε ανεξαρτιτωσ από το ονομαςτικό φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ να μειωκεί το 

φψοσ αυτισ.  

Τα κάτωκι αποςπάςματα από τθν κατάκεςθ του κ. Σαλμά αποτυπϊνουν αυτό το 

επιχείρθμα. 

- ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ: Κφριε Σαλμά, να ςασ το πω και διαφορετικά, να 

ςασ το κάνω λίγο πενθνταράκια που λζμε και ςτθ λαϊκι: Κα μποροφςε ο 

Υπουργόσ ςε ζνα λεπτό μζςα να πει «να αναςτείλω τθν απόφαςθ του κ. 

Βορίδθ»; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Σε ζνα δευτερόλεπτο. ΛΩΑΝΝΘΣ 

ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ: Κα μποροφςε ςε ζνα λεπτό να φζρει τροπολογία ςτθ Βουλι 

και να πει «τθν επομζνθ ψθφίηεται και δεν είναι 1.500 ευρϊ» ι «δεν είναι 

ςωςτι θ αντιςτοίχιςθ». Κα μποροφςε να το κάνει ςε ζνα λεπτό μζςα; ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Να πει: λζω ςτο ΚΕΣΥ κάτι, δεν με ακοφνε, και ηθτϊ το 

Δθμόςιο… ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ: Τροπολογία να ψθφίςει θ ελλθνικι 

Βουλι κα μποροφςε; ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): 

Μα, τϊρα κα πρζπει κι εγϊ να ρωτιςω, δεν κα παραβίαηε τον νόμο ζτςι; 

Αυτόν που ςασ διάβαςα. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι. Τον νόμο τον 

φτιάχνει ο Υπουργόσ, κφριε Ρρόεδρε. ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ 
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(Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Μα, τι λζτε τϊρα; Αφοφ υπάρχει νομοκεςία από 

το 2011 ότι δεν μπορεί να κοςτολογθκεί μια ιατρικι πράξθ χωρίσ απόφαςθ 

του ΚΕΣΥ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι. Ο νόμοσ αλλάηει με νόμο. Τελεία 

και παφλα.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.183). 

- «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Άρα, μπορεί ο Υπουργόσ να μθ λάβει υπ’ όψιν το ΚΕΣΥ. 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Π,τι κζλει κάνει ο Υπουργόσ. Ζχει νομοκετικι 

πρωτοβουλία…» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.85) .  

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ακοφςτε. Από τθν ϊρα που ζνα όργανο που 

είναι τριάντα μζλθ ζχει μια ειςιγθςθ από ζναν ορκοπεδικό ςυντονιςτι 

διευκυντι, που δεν ζχει αμφιςβθτθκεί μζχρι τϊρα ότι «ζχω αυτό το πράγμα 

ιδίασ αξίασ», μετά είναι παράτυπο να πεισ «όμωσ, εγϊ αποφαςίηω να του 

δϊςω άλλθ τιμι». Επειδι κζλω να είμαι ειλικρινισ μαηί ςασ, κφριε Λάππα -

και κα είμαι ειλικρινισ ςε όλθ τθ ςυηιτθςθ ςιμερα- ο νόμοσ λζει ότι το ΚΕΣΥ 

ειςθγείται τισ κοςτολογιςεισ, αλλά ουδζποτε το ζκανε ςωςτά. Ακοφςτε. Δεν 

ζχει μθχανιςμό κοςτολόγθςθσ το ΚΕΣΥ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.66). 

- «ΓΕΩΓΛΟΣ ΜΑΥΩΤΑΣ: *…+ Στθ κθτεία ςασ ςτο Υπουργείο, υπιρξαν 

περιπτϊςεισ ειςθγιςεων από το ΚΕΣΥ για τιμολογιςεισ διαφόρων πράξεων 

κλπ, που απορρίφκθκαν από κάποιον Υπουργό; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): 

Πχι. Δεν είκιςται αυτό. *…+ Δζκα χρόνια τϊρα που τα παρακολουκϊ, δεν ζχω 

δει ποτζ να μθ γίνεται αποδοχι ολομζλειασ του ΚΕΣΥ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, 

ςελ.337). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ναι, θ πλθρωμι παγϊνει, όταν ζχεισ ζνςταςθ επί 

του αν ζγινε θ εξζταςθ, αν ζχει το παραπεμπτικό ςου ζνα κζμα που πρζπει να 

ηθτιςεισ πίςω εξθγιςεισ. Πμωσ, ςίγουρα ςε κάκε περίπτωςθ ο ΕΟΡΥΥ ανά 

ϊρα, ανά μζρα μπορεί να αναπροςαρμόςει τισ αποφάςεισ. Κα ςασ πω, όμωσ, 

και κάτι που πρζπει να ξζρουμε. Ο ΕΟΡΥΥ κάνει μια ςφμβαςθ που υπογράφει 

ο κάκε πάροχοσ. Τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ τοφσ ορίηει ο ΕΟΡΥΥ, δεν τουσ 

ορίηει ο πάροχοσ ποτζ.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.116). 

- «ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ: Κφριε μάρτυσ, αφιςτε τα αυτά τϊρα. Σασ 

επαναλαμβάνω υπιρχε το κεςμικό πλαίςιο, ϊςτε ο πρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ, είτε 
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ο κ. Κοντόσ, για να είμαι δίκαιοσ, είτε ο κ. Γεωργακόπουλοσ, να πει ότι εγϊ κα 

βάλω τιμι αποηθμίωςθσ, όπωσ είναι θ αςφαλιςτικι τιμι ςτθν εξζταςθ;  

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Απολφτωσ προβλζπεται ςτον κανονιςμό παροχϊν 

μου.  Και ςασ κατακζτω μια αντίςτοιχθ απόφαςθ επί Υπουργίασ μου που εγϊ 

μόνο οδθγία ζδωςα ςτον κ. Ραπαγεωργόπουλο, Ρρόεδρο του ΕΟΡΥΥ τότε, ο 

οποίοσ -και κζλω να το δείτε- με δικι του υπογραφι *….+ ζχοντασ υπ’ όψιν τον 

Κανονιςμό Ραροχϊν του ΕΟΡΥΥ και δφο ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του ΕΟΡΥΥ, κατεβάηει, ορίηει αςφαλιςτικζσ τιμζσ για μια ςειρά 

εξετάςεων, χωρίσ υπουργικι απόφαςθ... ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ: Και 

χωρίσ απόφαςθ ΚΕΣΥ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Τίποτα. Μόνο δικι του 

απόφαςθ, του Οργανιςμοφ.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.170-171). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Γι’ αυτό ςασ είπα ότι θ πρόκεςθ του κ. 

Γεωργακόπουλου δεν ιταν κακι, που ικελε να αςχολθκεί με τθν εξζταςθ. *…+ 

Γιατί ςασ είπα ότι μποροφςε να ορίςει αςφαλιςτικι τιμι. Δθλαδι να πει: 

Ελάτε εδϊ, ςτθν πράξθ, πόςο πλθρϊκθκε αυτι θ εξζταςθ; 652 ευρϊ. Άρα με 

652 ευρϊ βγαίνετε. Άρα, ελάτε εδϊ, να βάλουμε αςφαλιςτικι τιμι τα 652 

ευρϊ. Μιπωσ να ςασ τα κάνω και 600;» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ. 335). 

Επί των επιχειρθμάτων αυτϊν μποροφν να διατυπωκοφν οι παρακάτω κρίςεισ: 

Ρρϊτον, τα επιχειριματα αυτά επιδεικνφουν πλιρθ άγνοια, αδικαιολόγθτθ 

υποβάκμιςθ ι και αποςιϊπθςθ τθσ διαδικαςίασ κοςτολόγθςθσ των ιατρικϊν 

πράξεων. Ππωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 70 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 

31/Αϋ/2-5-2011) «Οι τιμζσ (κοςτολόγθςθ) των ιατρικϊν πράξεων κακορίηονται με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Εργαςίασ και 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Οικονομικϊν, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του Κεντρικοφ 

Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.)». Δεφτερον, ακόμα και εάν ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ υπιρχε θ δυνατότθτα οριςμοφ 

ανϊτατθσ αςφαλιςτικισ τιμισ από τον ΕΟΡΥΥ - όπωσ ςτθν Απόφαςθ του ΕΟΡΥΥ με 

κζμα «Αποηθμίωςθ με νζα ανϊτατθ αςφαλιςτικι τιμι για διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, 

από τουσ ιδιωτικοφσ ςυμβεβλθμζνουσ πάροχουσ υγείασ» και αρ. πρωτ. 49976/05-12-

2012 τθν οποία κατζκεςε και επικαλζςτθκε επανειλθμμζνωσ ο κ. Σαλμάσ (ςτθν 

κατάκεςι του ο κ. Γεωργακόπουλοσ επιχειρθματολογεί γιατί δεν ιταν δυνατι μια 
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τζτοια απόφαςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, βλζπε Ρρακτικά 

13-9-2017, ςελ.69-77) – αποςιωπάται ότι οι πρϊθν διοικιςεισ τόςο του ΕΟΡΥΥ όςο 

και του ΚΕΣΥ μζχρι το τζλοσ τθσ κθτείασ τουσ αρνοφνταν να προβοφν ςε νζα 

κοςτολόγθςθ ι δεχκοφν οποιαδιποτε αμφιςβιτθςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του 

2014, κάτι που κατά μείηονα λόγο εξθγεί τθν κακυςτζρθςθ τθσ ανακοςτολόγθςθσ. 

Υπενκυμίηεται, ότι με τθν αλλαγι διοίκθςθσ του ΕΟΡΥΥ ξεκινοφν ςυντομότατα οι 

νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθν ανατιμολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και 

ανατροπι τθσ παράτυπθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ (δεδομζνο που εκτόσ των άλλων 

εξθγεί γιατί δεν ιταν εν προκειμζνω πρόςφορο μζςο θ επιβολι ανϊτατθσ 

αςφαλιςτικισ τιμισ). 

Ρρζπει να ςθμειωκεί, επιπροςκζτωσ, ότι θ επιχειρθματολογία του κ. Βορίδθ κατά 

τθν κατάκεςι του δεν ςυνάδει, τουλάχιςτον εν μζρει, με τα επιχειριματα του κ. 

Σαλμά που εξετάηονται ςτθν παροφςα υποενότθτα. Ζνα ςχετικό απόςπαςμα τθσ 

κατάκεςθσ του κ. Βορίδθ είναι το εξισ:  

- «ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): *…+ Κα μποροφςε να διαφοροποιιςει τθν 

τιμι; Πχι. Εκεί ςυμφωνϊ. Είχε δίκιο και ο κ. Γεωργακόπουλοσ. Τθν τιμι δεν 

μπορεί να τθν διαφοροποιιςει, δεν ζχει γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ. ΑΝΤΩΝΛΟΣ 

ΜΡΑΛΩΜΕΝΑΚΘΣ (Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Χωρίσ προγενζςτερθ 

διαδικαςία. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Αλλά μπορεί να τθν 

ανακαλζςει. *…+ Άρα, αν ικελε να ανακαλζςει, μποροφςε να το κάνει. Το 

ερϊτθμα είναι: Γιατί δεν το ζπραξα εγϊ και γιατί δεν το ζπραξε και 

οποιαδιποτε επόμενθ πολιτικι θγεςία μετά από εμζνα; Γιατί δεν το 

πράξανε μζχρι και τισ 25/08/2017, που ζχουμε τθν πράξθ ανακλιςεωσ και 

τθν διόρκωςθ, θ οποία γίνεται αν κυμάμαι καλά τον Σεπτζμβριο ι τον Λοφνιο 

του 2016; Το 2016 γίνεται θ αλλαγι τθσ τιμισ. Καλά κυμάμαι; Σωςτά. Γιατί; 

Γιατί δεν υπάρχει θ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ και κανείσ δεν το είχε πει όλο 

αυτό το χρονικό διάςτθμα.» (Ρρακτικά 26-9-2017, ςελ.41-2). 

Στο απόςπαςμα αυτό, καταρχάσ, ο κ. Βορίδθσ απερίφραςτα λζει ότι δεν κα μποροφςε 

από μόνοσ του ο Υπουργόσ να ορίςει νζα – χαμθλότερθ εν προκειμζνω – τιμι χωρίσ 

προθγοφμενθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, δθλαδι του ΚΕΣΥ. Άρα, απορρίπτει 

πλιρωσ το επιχείρθμα περί δυνατότθτασ ανατιμολόγθςθσ χωρίσ γνωμοδότθςθ του 
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ΚΕΣΥ. Βεβαίωσ, ιςχυρίηεται ότι κα μποροφςε ο Υπουργόσ να ανακαλζςει ςυνολικά τθν 

απόφαςθ, κζςθ που εκφράηει και ςε άλλο ςθμείο τθσ κατάκεςισ του (Ρρακτικά 26-9-

2017, ςελ.121)· πλθν όμωσ, όπωσ διατυπϊνει ο κ. Βορίδθσ τθν άποψι του ςτο 

ανωτζρω απόςπαςμα, ςυνάγεται πωσ ακόμα και θ ανάκλθςθ – ςτθν οποία κεωρθτικά 

μπορεί να προβεί ζνασ Υπουργόσ – κα ιταν αβάςιμθ, αν όχι παράτυπθ, χωρίσ 

πρότερθ απόφαςθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου (ΚΕΣΥ). 

Παραπεμπτικά – παρατυπίεσ : Α. Στθν Εξεταςτικι Επιτροπι κατατζκθκε με αρικ. 

πρωτ. 152/13-9-2017  από τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλο ζντυπθ 

λίςτα, θ οποία περιλαμβάνει τα επίςθμα ςτοιχεία του ΕΟΡΥΥ για τα 551 

παραπεμπτικά που αφοροφν τθν εξζταςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ και 

υπεβλικθςαν ςτον ΕΟΡΥΥ για αποηθμίωςθ. Σχεδόν το ςφνολο (541) των 

παραπεμπτικϊν ςυνταγογραφικθκε από τον κ. Μάριο Σαλμά, ενϊ 8 παραπεμπτικά 

ςυνταγογραφικθκαν από τον κ. Διονφςιο Τςίντηα και 2 από τον κ. Δθμιτριο 

Αναγνωςτόπουλο. Το πρϊτο παραπεμπτικό εκδόκθκε ςτισ 15-6-2015 και το τελευταίο 

ςτισ 31-8-2016, ιτοι εντόσ διαςτιματοσ περίπου 15 μθνϊν. 

Βάςει τθσ λίςτασ αυτισ, 363 εξ αυτϊν των παραπεμπτικϊν υπεβλικθςαν από τθν 

εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία ΛΔΕ ΕΕ». Θ περίοδοσ καταχϊρθςισ 

τουσ εκτείνεται από τισ 15-6-2015 ζωσ τισ 21-4-2016. 

Εν ςυνεχεία, 180 παραπεμπτικά υπεβλικθςαν από τθν εταιρεία «Λατρόκοςμοσ 

Ακθνϊν Λδιωτικό Ρολυιατρείο Λατρικι ΑΕ», μεταξφ 27-4-2016 και 31-8-2016. 

Επιπλζον, 8 παραπεμπτικά υπεβλικθςαν από τον κ. Τςίντηα Διονφςιο, με ζδρα τθν 

Αμφιλοχία (τόπο καταγωγισ του κ. Σαλμά). 

 

Β. Ταυτόχρονα, μζςω ςτα ζγγραφα τθσ δικογραφίασ που απεςτάλθςαν ςτθ Βουλι 

υπάρχουν και αντίτυπα 428 παραπεμπτικϊν, εκ του ςυνόλου των 551 που 

αναφζρονται ςτθν παραπάνω λίςτα. 

Από τθν εξζταςθ των 428 παραπεμπτικϊν προκφπτουν οι ακόλουκεσ παρατθριςεισ: 

 

1. 137 παραπεμπτικά δεν ζχουν υπογραφι  εκτελοφντοσ ιατροφ. 
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2. Σε 65 παραπεμπτικά ο ίδιοσ ο κ.  Σαλμάσ  υπογράφει και ωσ εκτελϊν ιατρόσ 

(εκτόσ από παραγγζλων).  

3. 413 παραπεμπτικά δεν ζχουν υπογραφι ελεγκτι ιατροφ. 

4. 233 παραπεμπτικά δεν ζχουν υπογραφι αςφαλιςμζνου. 

5. Υπάρχουν 81 αςκενείσ οι οποίοι εμφανίηονται τουλάχιςτον δφο φορζσ (165 

εγγραφζσ). Αυτό αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ςχεδόν 39% των παραπεμπτικϊν.  

6. 155 παραπεμπτικά (ποςοςτό 36%) αφοροφν αςκενείσ με τόπο διαμονισ τον 

νομό Αιτωλοακαρνανίασ, τόπο καταγωγισ και εκλογικι περιφζρεια του κ. 

Σαλμά. 

7. Στο διάςτθμα των ζξι πρϊτων μθνϊν εξυπθρζτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (Λοφνιοσ 

2015 - Νοζμβριοσ 2015) ςε ςφνολο 118 παραςτατικϊν τα 101  (ποςοςτό 86%) 

είχαν ωσ διάγνωςθ «ριξθ μθνίςκου» και κανζνα «αρκροπάκεια μθ 

κακοριςμζνθ». Αντίκετα ςτο διάςτθμα Μάρτιοσ 2016 – Λοφνιοσ 2016 ςε 

ςφνολο 105 παραςτατικϊν τα 95 (ποςοςτό 90%) είχαν ωσ διάγνωςθ 

«αρκροπάκεια μθ κακοριςμζνθ» και μόνον 6 «ριξθ μθνίςκου».  

8. Θ θλικιακι κατανομι των αςκενϊν είναι  

           16-25    ετϊν     14 

           26-35    ετϊν     33  

            36-45    ετϊν     37 

            46-55    ετϊν     54 

            56-65    ετϊν     98 

            66-75    ετϊν    107 

            76-85    ετϊν     74 

            86-95    ετϊν     10  

            Δθλαδι ποςοςτό 45% είναι θλικίασ μεγαλφτερθσ από 66 ετϊν.  

9. Οι πακιςεισ για τισ οποίεσ πραγματοποιικθκε θ αρκροςκόπθςθ είναι:  

ΡΑΚΘΣΘ ΑΛΚΜΟΣ ΡΑΑΡΕΜΡΤΛΚΩΝ ΡΟΣΟΣΤΟ 

ιξθ μθνίςκου 245 57,3% 

Αρκροπάκειεσ 104 (εκ των οποίων 95 «μθ 24,3% 
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κακοριςμζνθ») 

Εκφυλιςτικι αρκρίτιδα 

γόνατου 

36 8,5% 

Κλάςθ ϊμου & βραχίονα 14 3,3% 

Συμφυτικι φλεγμονι 

ωμικισ κάψασ 

14 3,3% 

Διάφορεσ πακιςεισ 14 3,3% 

 

 

Ρολλζσ παρατθριςεισ μποροφν να γίνουν επί των προαναφερκζντων ςτοιχείων, 

πολλζσ εκ των ζγιναν και κατά τθ διάρκεια τθσ κατάκεςθσ του κ. Σαλμά από μζλθ τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

Μια ςοβαρι παρατυπία, όπωσ προκφπτει από τθν εξζταςθ των παραπεμπτικϊν, 

ςυνίςταται ςτο ότι για ζνα ςθμαντικό αρικμό αυτϊν (65) ο κ. Σαλμάσ εμφανίηεται 

τόςο ωσ ο παραγγζλων (όπωσ ςε όλα ςχεδόν τα παραπεμπτικά) όςο και ωσ ο 

εκτελϊν ιατρόσ.  Θ παρατυπία εδϊ ζγκειται ςτο ότι αυτό δεν επιτρζπεται από τθ 

ςτιγμι που ο ιατρόσ δεν είναι ςυμβεβλθμζνοσ με τον ΕΟΡΥΥ. Ο Αντιπρόεδροσ του 

ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλοσ ιταν κάκετοσ και ςαφισ επ’ αυτοφ, αναφζροντασ μάλιςτα 

ότι αυτά τα παραπεμπτικά αυτά ανικουν ςτισ πλζον εξόφκαλμα παράτυπεσ 

περιπτϊςεισ ςτο πλαίςιο του ελζγχου που διενεργοφςε ο Οργανιςμόσ ςχετικά με τα 

ποςά που ζχουν καταβλθκεί ωσ αποηθμίωςθ για τισ διαγνωςτικζσ αρκροςκοπιςεισ: 

«ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Αυτό κα το αποδείξουμε, όταν κάνουμε 

τθν ζρευνα με τθν ΥΡΕΔΥΦΚΑ και αφοφ γίνει και όλθ θ διαδικαςία τθσ εκκακάριςθσ, 

γιατί δεν κα ελζγξουμε μόνο τι πλθρϊςαμε εν τζλει –μείον «clawback» και «rebate»- 

αλλά κα πάμε ςε κακαυτι πλζον τθ διαδικαςία των ςυνταγογραφιςεων, για να το 

πω ζτςι. Κα ελζγξουμε όλα τα παραπεμπτικά ζνα προσ ζνα και κα δοφμε ποια ζπρεπε 

να πλθρωκοφν και ποια όχι, γιατί παραπεμπτικά που ζχουν ςφραγίδα 

«Ραραγγζλλων, Μάριοσ Σαλμάσ» και «Εκτελϊν, Μάριοσ Σαλμάσ» κόβονται 

αςυηθτθτί, διότι είναι παράνομα. Δεν μπορεί να αποηθμιωκεί ζνα τζτοιο 

παραπεμπτικό, όταν ο Σαλμάσ που εκτελεί δεν ζχει ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ. Αυτά 
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κα κοποφν. Δεν κα αποηθμιωκοφν ςτο τζλοσ και κα ηθτθκεί να επιςτραφοφν.» 

(Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.220). 

Ο ίδιοσ ο κ. Σαλμάσ κατά τθν κατάκεςι του δεν φαίνεται να γνωρίηει το ότι δεν 

μπορεί ζνασ ιατρόσ να παραπζμπει και να εκτελεί ταυτοχρόνωσ χωρίσ να ζχει 

ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ (όπωσ εκείνοσ): «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: *…+ Ρϊσ είναι δυνατόν 

να είναι ίδιοσ ο παραπζμπων και ο εκτελϊν ιατρόσ; Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό; 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Δεν απαγορεφεται. ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Δεν 

απαγορεφεται;  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι.» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ.109). 

Πμωσ, το παρακάτω απόςπαςμα τθσ κατάκεςθσ του κ. Γεωργακόπουλου φαίνεται να 

κζτει εν αμφιβόλω αυτόν τον ιςχυριςμό του κ. Σαλμά: «Ο κ. Σαλμάσ δεν ζχει 

αλλθλογραφιςει ποτζ με τον ΕΟΡΥΥ, γιατί δεν ζχει ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ. Το μόνο 

αίτθμα που υπζβαλλε κάποτε διερευνθτικά ιταν εάν μπορεί να κάνει ςφμβαςθ με 

τον ΕΟΡΥΥ όταν άρχιςε να ιδιωτεφει ωσ γιατρόσ μετά από το Υπουργείο δθλαδι.» 

(Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.276). Το παρακάτω απόςπαςμα τθσ μαρτυρικθσ κατάκεςθσ 

του κ. Σαλμά είναι το πλζον ςθμαντικό όςον αφορά το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα: 

«ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Απόδειξθ για τον κόςμο. Αν πάτε ςε καρδιολόγο, ςε ζνα 

καρδιολογικό ιατρείο, που ζχει ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ, μπορεί ο ίδιοσ να 

ςυνταγογραφιςει και να εκτελζςει μόνοσ του ςτο ιατρείο. Αυτό λζγεται 

αυτοπαραπομπι και προβλζπεται… ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Αν ζχει ςφμβαςθ με τον 

ΕΟΡΥΥ. Εςείσ δεν είχατε ςφμβαςθ με τον ΕΟΡΥΥ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Μα, 

είχε το διαγνωςτικό ιατρείο. Για το διαγνωςτικό τισ εκτελοφςα εγϊ. Κακαρζσ 

κουβζντεσ, είναι πεντακάκαρο αυτό.» (14-9-2017, ςελ.130). 

Από το ςυνδυαςμό των παραπάνω αποςπαςμάτων, μπορεί να διατυπωκεί ωσ 

υπόκεςι ότι ο κ. Σαλμάσ, ζχοντασ διερευνιςει τθν πικανότθτα ςφναψθσ ςφμβαςθσ με 

τον ΕΟΡΥΥ, προχϊρθςε ςτθ ςφςταςθ – δια τθσ ςυηφγου του και του γαμπροφ του – 

τθσ ςυςτεγαηόμενθσ εταιρείασ «Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία» (κάτι που 

διατυπϊνει ωσ εκτίμθςθ και ο κ. Γεωργακόπουλοσ, όπωσ ζχει προαναφερκεί – βλζπε 

Ρρακτικά 13-9-2017, ςελ.276-277). Δεχόμενοσ αντίκρουςθ ςτον ιςχυριςμό του πωσ 

δεν είναι παράτυπθ θ αυτοπαραπομπι ακόμα και όταν δεν υπάρχει ςφμβαςθ με τον 

ΕΟΡΥΥ, καλφπτεται πίςω από τθν ςχζςθ ςυνεργαςίασ που (ζχει παραδεχτεί πωσ) είχε 

με τθν εν λόγω εταιρεία. Ρρζπει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο πάντωσ, πωσ ακόμα 
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και αν το τελευταίο γίνει δεκτό εγείρεται πάλι ηιτθμα παρατυπίασ: ςε εκατοντάδεσ 

παραπεμπτικά ςτο πεδίο «υπογραφι εκτελοφντοσ ιατροφ» υπάρχει ςφραγίδα που 

αναφζρει «Λδιωτικό Διαγνωςτικό Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία 

ΕΕ», ενϊ ςτα επίμαχα 65 παραπεμπτικά υπάρχει θ προςωπικι ςφραγίδα του κ. 

Σαλμά, θ οποία αναφζρει «Σαλμάσ Γ. Μάριοσ, Χειροφργοσ Ορκοπεδικόσ». 

Σχετικά με το μεγάλο αρικμό παραπεμπτικϊν για διενζργεια διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, τα οποία ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία ςυνταγογράφθςε ο 

ίδιοσ, ο κ. Σαλμάσ εμφανίηεται απ’ τθ μία να λζει ότι θ εξζταςθ δεν είναι 

«καυματουργι» και πωσ ενδείκνυται για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αςκενϊν: «Σε 

αυτοφσ που δεν μποροφν να κάνουν μαγνθτικι, βαλβιδοπάκειεσ, παχφςαρκουσ, 

ζντονα κλειςτοφοβικοφσ, ςτεντ, εμφυτεφματα» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.178). 

Σθμειϊνεται ότι αυτιν τθν αίςκθςθ περί ανϊδυνθσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ 

χωρίσ εγχείρθςθ που εντοπίηει ο κ. Σαλμάσ ςε αςκενείσ, φρόντιςε ςε ςθμαντικό 

βακμό να τθν καλλιεργιςει ο ίδιοσ μζςω των διαφθμίςεων που ζκανε (βλζπε 

αναλυτικά παραπάνω). Επί τθσ ουςίασ του ηθτιματοσ, δεν φαίνεται να τιρθςε με  

αυςτθρότθτα και επιμζλεια τισ ενδείξεισ που ο ίδιοσ κατονόμαςε και ιςχυρίςτθκε 

πωσ τιρθςε (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ. 177), όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο 

απόςπαςμα τθσ κατάκεςισ του:  «ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: *…+ Ρόςοι αςκενείσ από τουσ 

πεντακόςιουσ πενιντα που υποβλικθκαν ςε διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ ςτο 

διαγνωςτικό κζντρο, είχαν προθγουμζνωσ υποβλθκεί ςε μαγνθτικι τομογραφία; 

Ρροζκυψε δθλαδι ανάγκθ πρωτογενισ να ζρκουν ι είχε δείξει κάτι θ μαγνθτικι 

τομογραφία τουσ και ζπρεπε να το ψάξουν περαιτζρω; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): 

Δεν το ζχω το ςτοιχείο, γιατί πρζπει να ςασ πω ακριβϊσ. Σασ λζω, όμωσ, πωσ ο ζνασ 

ςτουσ τρεισ μπορεί να είχε μαγνθτικι. ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Ζνασ ςτουσ τρεισ μόνο; 

ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ρερίπου.  ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Για πόςουσ απ’ αυτοφσ 

προζκυψε ανάγκθ για επεμβατικι αρκροςκόπθςθ από όλουσ όςουσ ζκαναν;  ΜΑΛΟΣ 

ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Για μια γυναίκα.  ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Για μια μόνο προζκυψε 

ανάγκθ.  *…+ Για να ςυνεχίςω με ζνα ακόμα ςτατιςτικό δεδομζνο, πόςοι αςκενείσ απ’ 

όλουσ όςουσ εξετάςτθκαν ιταν υπζρβαροι, είχαν βαλβίδεσ, αυτά που είπατε, ι άλλα 

αίτια αντικειμενικά ι υποκειμενικά και δεν μποροφςαν να κάνουν μαγνθτικι 



97 

 
 

τομογραφία; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Δεν το ζχω αυτό. ΛΩΑΝΝΘΣ ΓΚΛΟΛΑΣ: Οφτε 

αυτό το ζχετε ςε ποςοςτό.» (Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.19-22).   

Ραρενκετικά, πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ςε ςθμαντικό αρικμό παραπεμπτικϊν φζρουν 

τθ ςφραγίδα του ιατροφ κ. Δθμιτρθ Αναγνωςτόπουλου: ςε τουλάχιςτον 76 

περιπτϊςεισ (θ πρϊτθ ςτισ 1-2-2016) υπογράφει ωσ εκτελϊν ιατρόσ, ενϊ ςε ακόμα 25 

παραπεμπτικά υπάρχουν τόςο θ δικι του ςφραγίδα, όςο και εκείνθ του 

«Λατρόκοςμου Ακθνϊν ΛΑΕ Λδιωτικό Ρολυιατρείο» (ςε χϊρο εκτόσ των 

προκακοριςμζνων πεδίων του εγγράφου). Επιπλζον, ςε 13 παραπεμπτικά υπογράφει 

ωσ ελεγκτισ ιατρόσ. Αν και ςτα αντίγραφα των παραπεμπτικϊν που υπογράφει ο κ. 

Αναγνωςτόπουλοσ ωσ τα τζλθ Απριλίου 2016 δεν υπάρχει ςφραγίδα και του 

«Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία», εικάηεται βάςιμα ότι διενεργεί τισ εξετάςεισ 

(παράλλθλα με τον κ. Σαλμά) για λογαριαςμό αυτισ τθσ εταιρείασ, αφοφ αυτι 

υποβάλει ςτον ΕΟΡΥΥ τα παραπεμπτικά ωσ τισ 21-4-2016.  

Σχεδόν όλα από τα υπόλοιπα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν εξζταςθ των 

παραπεμπτικϊν εγείρουν ερωτιματα. Σοβαρότερθ πικανότθτα παρατυπιϊν φαίνεται 

να προκφπτει από τον υψθλό αρικμό (137) παραπεμπτικϊν που δεν φζρουν καμία 

ςφραγίδα ι υπογραφι εκτελοφντοσ ιατροφ, τουσ ακόμα μεγαλφτερουσ αρικμοφσ 

παραπεμπτικϊν που δεν ζχουν υπογραφι ελεγκτι γιατροφ και αςκενι, το ότι οκτϊ 

εξετάςεισ φζρεται να ζγιναν ςτο ιατρείο του κ. Τςίντηα ςτθν Αμφιλοχία, κακϊσ και ότι 

81 αςκενείσ υποβλικθςαν ςε δφο εξετάςεισ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ (μία 

μάλιςτα αςκενισ πζντε φορζσ). Για κάποια από τα ηθτιματα αυτά ερωτικθκε ο κ. 

Σαλμάσ χωρίσ να παρζχει ςαφείσ εξθγιςεισ: 

- «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Απαντάτε ςε μζνα, κφριε Σαλμά. Ο ΕΟΡΥΥ δεν 

δικαιολογεί εκατόν εννζα περιπτϊςεισ. Γιατί δεν ζχουν ςφραγίδα του 

εκτελοφντοσ ιατροφ; Είναι μια τυπικι παράλειψθ ι κρφβεται κάτι 

ουςιαςτικότερο;  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι, κφριε Λάππα, δεν κρφβεται 

κάτι ουςιαςτικό. Απλά πριν τθν 1/1/2016 ο τρόποσ ιταν διαφορετικόσ από ό,τι 

μετά τθν 1/1/2016. *…+ 

- ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Ωραία, και τελειϊςαμε. Υπάρχει μια επιςιμανςθ εκεί –

δεν κυμάμαι αν το είδα- υπάρχουν εκατόν εξιντα πζντε εγγραφζσ που 

αφοροφν το ίδιο πρόςωπο δφο φορζσ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Πχι δφο 
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φορζσ… ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Καταρχιν μπορεί να γίνει τεχνικά από το 

μθχάνθμα αυτό εξζταςθ και ςτα δφο πόδια; ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ναι, 

μπορεί. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Ακοφςτε. Ερχόταν αςκενισ από τθν 

Κζρκυρα, τθν Κεφαλλονιά, από παντοφ, και ζλεγε: «Ζχω τα δυο μου γόνατα. 

Μπορείσ να μου τα κάνεισ και τα δφο;». Τι κα του ζλεγα εγϊ; Ρροςζξτε. «Πχι 

δεν μπορϊ»; Σου ζλεγε «Μου το καλφπτει το ταμείο;». «Σου το καλφπτει». 

ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: Μάλιςτα. Αν γίνεται τεχνικά, τελείωςε, ζλθξε» (Ρρακτικά 

14-9-2017, ςελ.131-132). 

- «ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Για καλό ςασ διακόπτω. Εδϊ, λοιπόν, το γεγονόσ 

ότι ζνασ αςκενισ ζχει πρόβλθμα ςτα δφο γόνατα μποροφςε ο ΕΟΡΥΥ να πει 

ότι ςε περίπτωςθ ςυνταγογραφιςει δφο γόνατα και εκτελζςει δφο γόνατα, το 

δεφτερο γόνατο πλθρϊνεται μιςό, όπωσ κάνει για τα κλειςτά ενοποιθμζνα 

νοςιλια. Εάν ςτθν κλινικι μπει κάποιοσ και ζχει και δεφτερο.. ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ 

ΡΑΡΑΧΛΣΤΟΡΟΥΛΟΣ: Κα μποροφςατε να το κάνετε εςείσ. ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 

(Μάρτυσ): Εγϊ δεν μποροφςα να το κάνω αυτό. Ζνασ γιατρόσ ανοίγει το 

ςφςτθμα και ςυνταγογραφεί. Ι τον απαγορεφει ι ςυνταγογραφεί και του 

βγάηει μια τιμι. Ρϊσ κα το ζκανα εγϊ δθλαδι; Κα ζβγαηα ςτθ δεφτερθ τιμι 

μικρότερθ αξία;» (Ρρακτικά 14-9-2017, ςελ. 309). 

Συμπεραςματικά, από τα διακζςιμα παραπεμπτικά ζγγραφα των διαγνωςτικϊν 

εξετάςεων, προκφπτουν: 1) Θ φπαρξθ μια ςειράσ, λιγότερο ι περιςςότερο ςοβαρϊν, 

παρατυπιϊν, και 2) ενδείξεισ προςπάκειασ του κ. Σαλμά (π.χ. διπλζσ εξετάςεισ του 

ίδιου αςκενι, εξαιρετικά περίεργθ κατανομι των πακιςεων μζςα ςτθν περίοδο 15 

μθνϊν) για διενζργεια όςο το δυνατόν περιςςότερων εξετάςεων διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, κάτι που  δεδομζνθσ τθσ υπερκοςτολόγθςθσ τθσ εξζταςθσ πικανόν 

κατζςτθςε ζτι μεγαλφτερθ τθ ηθμία του δθμοςίου. 
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Ε. Ο ΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΕΩΝ: ΚΕΣΥ, ΕΟΡΥΥ, ΑΤΤΛΚΟΝ, ΛΣΑ 

 

 

Σε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηεται και αποτιμάται, εν ςυντομία, ο ρόλοσ που 

διαδραμάτιςαν διάφοροι φορείσ ςτο ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ και διενζργειασ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Οι φορείσ αυτοί είναι το ΚΕΣΥ (με ζμφαςθ ςτον πρϊθν 

Ρρόεδρό κ. Σκανδαλάκθ), ο ΕΟΡΥΥ (με ζμφαςθ ςτον πρϊθν Ρρόεδρο κ. Κοντό), ο ΛΣΑ 

και το νοςοκομείο «Αττικόν» (με ζμφαςθ ςτθν πρϊθν Διοικιτρια κ. Γιαννακάκου). Τα 

προαναφερόμενα πρόςωπα ι άλλοι εκπρόςωποι των φορζων αυτϊν δεν εκλικθςαν 

να κατακζςουν ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι (με εξαίρεςθ τον νυν Αντιπρόεδρο του 

ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλο, λόγω τθσ εναςχόλθςισ του με το ηιτθμα), οπότε θ ςφνοψθ 

και θ αποτίμθςθ που επιχειρείται εδϊ βαςίηεται ςτα ςτοιχεία τθσ δικογραφίασ και 

άλλα ζγγραφα που ζλαβε γνϊςθ θ Επιτροπι, κακϊσ και ςε αναφορζσ των μαρτφρων 

που κατζκεςαν.  

 

1. Ο ρόλοσ του ΚΕΣΥ και του πρϊθν Ρροζδρου του κ. Σκανδαλάκθ 

Ππωσ ζχει αναφερκεί και αβίαςτα ςυνάγεται από όςα ζχουν προαναφερκεί, ο ρόλοσ 

του ΚΕΣΥ, και ειδικότερα του τότε Ρροζδρου του κ. Σκανδαλάκθ, είναι ςθμαντικόσ, 

ζωσ κομβικόσ, για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ κακϊσ και για το περιεχόμενο και τισ προβλζψεισ τθσ Απόφαςθσ που 

αποδζχκθκε ο κ. Βορίδθσ. Εν ςυνεχεία και για περίπου ζνα χρόνο, ο Ρρόεδροσ του 

ΚΕΣΥ ςυνζχιςε να υπεραςπίηεται τθ γνωμοδότθςθ που ειςθγικθκε, παρά τισ 

επανειλθμμζνεσ υποδείξεισ που διατυπϊκθκαν εγγράφωσ από διάφορεσ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ. Θ αυξθμζνθ ευκφνθ του τότε Ρροζδρου (ωσ τισ 19-2-2016) κ. Σκανδαλάκθ 

ςυνάγεται, εκτόσ των άλλων, από το γεγονόσ ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 31 

μελϊν του Κεντρικοφ Συμβουλίου (Ολομζλεια) του ΚΕΣΥ ορίηονται ex officio, ωσ 

εκπρόςωποι φορζων· θ ςθμαντικότερθ διαφοροποίθςθ μεταξφ δφο ςυνκζςεων ΚΕΣΥ 

αφορά το πρόςωπο του Ρροζδρου, το οποίο προτείνεται από τθν εκάςτοτε πολιτικι 

θγεςία. Μόνο μετά τθν αποχϊρθςθ του κ. Σκανδαλάκθ από τθν Ρροεδρία του 

οργάνου (παρζμεινε ωσ μζλοσ λόγω τθσ προθγοφμενθσ κζςθσ του), λιφκθκε 

απόφαςθ ανακοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Αυτό υποςτιριξε, 
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άλλωςτε, και ο Αντιπρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ κ. Γεωργακόπουλοσ κατά τθν κατάκεςι του: 

«ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): *…+ Στθν επιτροπι κοςτολόγθςθσ και 

τθν εκτελεςτικι επιτροπι του ςθμερινοφ ΚΕΣΥ ςυμμετείχαν και μζλθ που ιταν και 

ςτθν προθγοφμενθ ςφνκεςθ. ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΕΦΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ: Σωςτά. ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ 

ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ (Μάρτυσ): Κι ενϊ τότε είχαν ςυνθγοριςει ςτα 1.500, τϊρα 

ςυνθγόρθςαν ςτα ‘150 ςυν 150’. Άρα, κάτι ςθμαίνει αυτό.» (Ρρακτικά 13-9-2017, 

ςελ.80). 

Στθν επιςκόπθςθ του ρόλου του ΚΕΣΥ που επιχειρείται εδϊ και όςον αφορά 

πλθροφορίεσ (ζγγραφα, θμερομθνίεσ, κλπ) που ζχουν ιδθ αναφερκεί παραπάνω, 

επαναλαμβάνονται μόνο τα αναγκαία ςτοιχεία και όχι ςυνολικά. 

Θ επιςκόπθςθ μπορεί να ξεκινιςει με τθν καταγραφι των χρόνων διεκπεραίωςθσ των 

διαφόρων ενεργειϊν, ςτισ οποίεσ κεντρικό ρόλο ζχει το ΚΕΣΥ, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 

Απόφαςθσ του κ. Βορίδθ. 

- 5-11-2014 Ζγγραφο τθσ Διοικιτριασ Ρ.Γ.Ν. ΑΤΤΛΚΟ 

- 10-11-2014 Οριςμόσ ειδικοφ ειςθγθτι από το ΚΕΣΥ 

- 10-11-2014 Κατάκεςθ ειςιγθςθσ ειδικοφ ειςθγθτι 

- 24-11-2014 Απόφαςθ-Ειςιγθςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΚΕΣΥ 

- 2-12-2014 Απόφαςθ ολομζλειασ ΚΕΣΥ. Διαβίβαςθ απόφαςθσ ςτο Υπουργείο 

- 19-12-2014 Αρνθτικι ειςιγθςθ ΔΑΜΥ και ΡΦΥ προσ Υπουργό 

- 22-12-2014 Υπογραφι Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Καταρχάσ, για ακόμθ μία φορά μπορεί να υπογραμμιςτεί θ εξαιρετικι ταχφτθτα τθσ 

όλθσ διαδικαςίασ. Πςον αφορά ειδικότερα το ΚΕΣΥ, μια πρϊτθ παρατιρθςθ αφορά το 

γεγονόσ ότι ςε μία μόλισ μζρα (10-11-2015) ο ειδικόσ ειςθγθτισ (Συντονιςτισ 

Διευκυντισ ςτο Γ.Ν. «Αςκλθπιείο» Βοφλασ) που ορίηει το ΚΕΣΥ απαντά αυκθμερόν. 

Ράντωσ, ςτο ζγγραφο αυτό επιςθμαίνεται πωσ θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ «ζχει 

ζνδειξθ μόνο για διαγνωςτικοφσ λόγουσ, είτε κεραπευτικά μόνο για ακριβι ζγχυςθ 

ςτθν άρκρωςθ κάποιασ φαρμακευτικισ ουςίασ μζςα ςτθν κάνουλα». Υπενκυμίηεται 

ότι ςτθν απόφαςθ του ΚΕΣΥ τθσ 24-6-2016 με τθν οποία ανακοςτολογείται θ 
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διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ, ςθμειϊνεται πωσ θ αποηθμίωςθ των ορκοπεδικϊν «για 

ζγχυςθ φαρμάκου ενδαρκρικά, κλπ (κωδικόσ e-dapy:380500001) ανζρχεται ςτο ποςό 

των €2,91». 

Θ ειςιγθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και εν ςυνεχεία θ απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ 

του ΚΕΣΥ αποτελοφν βρίςκονται αςφαλϊσ ςτον πυρινα τθσ υπόκεςθσ κοςτολόγθςθσ, 

ιδιαίτερα μάλιςτα από τθ ςτιγμι που θ Υπουργικι Απόφαςθ ςυνιςτά κατά γράμμα 

αποδοχι τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ. Ππωσ ζχει ιδθ επανειλθμμζνα επιςθμανκεί, θ 

απόφαςθ αυτι του ΚΕΣΥ ελζγχεται για ςωρεία λακϊν, ςτρεβλϊςεων και 

αςαφειϊν. Υπενκυμίηεται:   

1)  Θ απουςία οποιαςδιποτε διάκριςθσ μεταξφ διαγνωςτικισ και 

επεμβατικισ/κεραπευτικισ αρκροςκόπθςθσ και εςτίαςθ αποκλειςτικά ςτθ 

διαγνωςτικι ιςοδυναμία, τθν εξζλιξθ των μζςων και το γεγονόσ ότι θ πρϊτθ μπορεί 

να γίνει ςε εξωτερικά ιατρεία νοςοκομείων και ιδιωτικά ιατρεία.  Μάλιςτα, ςτα 

Ρρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ολομζλειασ του ΚΕΣΥ ςτισ 2-12-2014 (ςελ. 16). 

καταγράφεται διάλογοσ ςτον οποίο ο Ρρόεδροσ κ. Σκανδαλάκθσ διευκρινίηει πωσ θ 

εν λόγω μζγεκοσ είναι «διαγνωςτικι μόνο» και όχι κεραπευτικι. Άρα, είναι 

προφανϊσ εισ γνϊςθ τθσ διάκριςθσ μεταξφ κεραπευτικισ και διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, κάτι που κακιςτά ακόμα περιςςότερο επιλιψιμθ αυτιν τθν 

ςοβαρι ζλλειψθ. Επαναλαμβάνεται ξανά ότι αυτι θ ςιωπθρι ι ζμμεςθ εξομοίωςθ 

των δφο μεκόδων είναι απαραίτθτο βιμα για τθν κοςτολογικι εξίςωςι τουσ. 

2) Θ εξομοίωςθ μιασ ιατρικισ πράξθσ με ΚΕΝ, κάτι που ςυνιςτά κατάφωρθ 

αποςιϊπθςθ τθσ ζννοιασ του ΚΕΝ, ςτθν οποία (όπωσ ζχει πολλζσ φορζσ 

υπογραμμιςτεί) ςε καμία περίπτωςθ δεν περιλαμβάνονται ιατρικζσ πράξεισ εκτόσ 

Νοςοκομείου. Άμεςθ ςυνζπεια αυτοφ είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδιποτε 

εξίςωςθ ι «αντιςτοίχιςθ» ςτο επίπεδο τθσ κοςτολόγθςθσ και αποηθμίωςθσ μιασ 

ιατρικισ πράξθσ (όπωσ θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ) με ΚΕΝ. 

 3) Θ λανκαςμζνθ ι παραπλανθτικι αναφορά ςε «ΚΕΝ διαγνωςτικϊν 

αρκροςκοπιςεων», το οποίο όπωσ ζχει καταδειχκεί δεν υφίςταται. Υπενκυμίηεται 

πωσ όπου ο νομοκζτθσ ικελε να ειςάγει τον όρο «διαγνωςτικόσ» και να 

διαφοροποιιςει μία επζμβαςθ από μια άλλθ το ζχει πράξει, (π.χ. ΚΕΝ H05 

«Διαγνωςτικζσ θπατοχολικζσ επεμβάςεισ», ΚΕΝ H06 «Άλλεσ χειρουργικζσ 
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θπατοχολικζσ επεμβάςεισ και επεμβάςεισ παγκρζατοσ»)· ςτθν περίπτωςθ των 

επίμαχων ΚΕΝ Μ22 και Μ24 δεν υπάρχει καμία αναφορά ςτον όρο «διαγνωςτικι 

αρκροςκόπθςθ». Το ΚΕΣΥ δεν ειςθγικθκε καν τθν ςυμπερίλθψι τθσ τθσ 

«διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ» ςε κάποιο ςχετικό ΚΕΝ, πικανότατα δείγμα τθσ 

ςπουδισ του εκτόσ των άλλων να νομοκετθκεί θ κοςτολόγθςθ. Επιπλζον, όπωσ ζχει 

ιδθ υποςτθριχκεί προθγουμζνωσ, ακόμα και αν (λανκαςμζνα) το ΚΕΣΥ ικελε με 

κάποιον τρόπο να εντάξει τθν διαγνωςτικοί αρκροςκόπθςθ ςε ΚΕΝ κα μποροφςε να 

τθν εντάξει ςτισ θμεριςιεσ νοςθλείεσ ι να το «αντιςτοιχιςει» ςτο αρκετά φκθνότερο 

ΚΕΝ Μ24 (Αρκροςκοπικι βιοψία)· αντικζτωσ επιλζχκθκε όχι μόνο θ παράτυπθ 

αντιςτοίχιςθ, αλλά και με τον πλζον ακριβό από τουσ ςυναφείσ κωδικοφσ ΚΕΝ. 

Ρζρα από τισ παραπάνω επιςθμάνςεισ που ζχουν και προθγουμζνωσ διατυπωκεί, 

υπάρχουν και άλλα ερωτιματα ι αδιευκρίνιςτα ςθμεία γφρω από τθν απόφαςθ 

κοςτολόγθςθσ (και ειδικότερα τθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ του φψουσ αυτισ). Για 

παράδειγμα, δεν είναι γνωςτό αν ηθτικθκε θ άποψθ/ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ 

κοςτολόγθςθσ του ΚΕΣΥ ι θ  - ανεπίςθμθ ζςτω - γνϊμθ του ΕΟΡΥΥ (ο οποίοσ κα 

καλοφνταν να αποηθμιϊςει τθ διενζργεια των εξετάςεων διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ). Συναφϊσ δεν είναι γνωςτό εάν το ΚΕΣΥ αναηιτθςε, ωσ όφειλε, 

ςτοιχεία για κόςτοσ αυτισ τθσ εξζταςθσ διεκνϊσ.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 22-12-2014, ακολουκεί (μετά τισ 

εκλογζσ του Λανουαρίου 2015) πλικοσ εγγράφων, πολλά εκ των οποίων 

απευκφνονται ςτο ΚΕΣΥ, με ςκοπό διευκρίνιςθ διαφόρων παραμζτρων τθσ δικισ του 

απόφαςθσ τθσ 2-12-2014. Κφριο χαρακτθριςτικό των απαντιςεων του ΚΕΣΥ θ 

άρνθςθ επανεξζταςθσ τθσ αιτιολογικισ βάςθσ (αντιςτοίχιςθ ςε ΚΕΝ) και του φψουσ 

(1.500€) τθσ τιμολόγθςθσ. Υπενκυμίηονται ενδεικτικά και μόνο:  

1) Το ζγγραφο Γενικισ Διεφκυνςθσ του ΕΟΡΥΥ προσ το ΚΕΣΥ ςτισ 5-3-2015 με το οποίο 

ερωτάται ςε ποιο κωδικό ΚΕΝ αναφζρεται, αφοφ κάτι τζτοιο δεν αναφζρεται όπωσ 

ειπϊκθκε ςτθν απόφαςι του. 

2) Το ζγγραφο τθσ ΔΑΜΥ ςτισ 8-4-2015 το οποίο απευκφνει ςτο ΚΕΣΥ το ίδιο ακριβϊσ 

ερϊτθμα (απόδειξθ τθσ αςάφειασ τθσ απόφαςθσ του ΚΕΣΥ και ςυνακόλουκα και τθσ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ). Το ΚΕΣΥ απαντά ςτισ 29-4-2015, αναφζροντασ ότι το ΚΕΝ 

βάςει του οποίου πρζπει να αποηθμιϊνεται θ διαγνωςτικι αρκροςκόπθςθ είναι το 
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Μ22Α και εμμζνοντασ ςαφϊσ, αλλά λανκαςμζνα ςτθ κζςθ ότι οι ιατρικζσ πράξεισ 

αποηθμιϊνονται με το ποςό του ΚΕΝ ςτο οποίο αντιςτοιχίηονται. 

3) Το νζο ζγγραφο τθσ ΔΑΜΥ ςτισ 25-8-2015 με το οποίο ηθτείται θ επανεξζταςθ τθσ 

κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςτο ιατρείο ωσ αμιγϊσ ιατρικι 

πράξθ και όχι ωσ ΚΕΝ. Στθν απάντθςθ του ςχεδόν τζςςερισ μινεσ μετά – ςε 

καταφανι αντίφαςθ με τθν ταχφτθτα που ζλαβε τισ αποφάςεισ του το ΚΕΣΥ ςτα τζλθ 

του 2014 -  ο κ. Σκανδαλάκθσ εμμζνει ςε όςα αναφζρει ςτο ζγγραφο τθσ 29-4-2015. 

Ππωσ επιςθμαίνεται ςτο ζγγραφο που το γραφείο του Υπουργοφ Υγείασ απεφκυνε 

ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ςτισ 23-10-2017 (αρ. πρωτ. 4169), «ο τότε Ρρόεδροσ του 

ΚΕΣΥ απαντά ςτα ερωτιματα που του επανυποβάλλονται αρμοδίωσ από τον Γενικό 

Γραμματζα χωρίσ να ακολουκιςει τθν διαδικαςία τθσ υποβολισ τουσ ςτθν 

Ολομζλεια».  

Με τθ νζα ςφνκεςθ του ΚΕΣΥ, ξεκίνθςε όπωσ ζχει αναλυκεί θ διαδικαςία 

ανακοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ. Είναι ςθμαντικό και 

ενδιαφζρον να ςθμειωκεί το εξισ ωσ προσ τον κ. Σκανδαλάκθ: Από τα Ρρακτικά τθσ 

ςυνεδρίαςθσ τθσ ολομζλειασ του ΚΕΣΥ ςτισ 20-5-2016, κατά τθν οποία ςυηθτικθκε 

και αποφαςίςτθκε θ ανακοςτολόγθςθ τθσ διαγνωςτικισ ακροςκόπθςθσ, ο ίδιοσ ο 

πρϊθν Ρρόεδροσ – και νυν μζλοσ – του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθσ παρότι δεν 

παραδζχεται ευκζωσ ότι θ αρχικι τιμολόγθςθ (1.500€) ιταν λανκαςμζνθ και εξθγεί 

το πϊσ λιφκθκε θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ, δθλϊνει υπζρ τθσ ανακοςτολόγθςθσ. Για 

παράδειγμα: «Καταρχάσ ζχει δίκιο ο κφριοσ Γεωργακόπουλοσ ότι πρζπει να γίνει 

ανακοςτολόγθςθ» (ςελ.11), «Τϊρα ςυμφωνοφμε απόλυτα ότι το κόςτοσ αυτό ιταν 

υψθλό» (ςελ.12). Σε άλλο ςθμείο αναφζρει ςαφϊσ ότι υπθρεςίεσ ι πρόςωπα του 

Υπουργείου Υγείασ – τα οποία δεν προςδιορίηει – του υπζδειξαν τθν τιμολόγθςθ 

μζςω αντιςτοίχιςθσ με ΚΕΝ: «Λοιπόν, εγϊ ηιτθςα βοικεια απ’ το Υπουργείο και μου 

είπανε υπάρχει ΚΕΝ κφριε: Λοιπόν, ςτο ΚΕΝ εγϊ απάντθςα και απαντιςαμε όλοι μαηί 

ωσ προσ το νοςοκομείο» (ςελ.20). 

 

2. Ο ρόλοσ του ΕΟΡΥΥ και του πρϊθν Διοικθτι του κ. Κοντοφ  
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Θ εμπλοκι του ΕΟΡΥΥ ςτθν υπόκεςθ διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων ξεκινά μετά τθν 

απόφαςθ του ΚΕΣΥ και τθν Υπουργικι Απόφαςθσ τθσ 22-12-2014. Θ εμπλοκι αυτι 

ζχει ωσ κεντρικό άξονα τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία», θ οποία ςυςτεγαηόταν με το ιατρείο του κ. Σαλμά. 

Ραρά το γεγονόσ ότι υπιρχε ςε εκκρεμότθτα μια ςειρά ερωτθμάτων ακόμθ και από 

τθν Υπθρεςία τθσ οποίασ προΐςτατο και μια κινθτικότθτα εγγράφων, 

(ΕΟΡΥΥ/ΔΑ2Α/Φ820/84/415/4-2-2015,  ΕΟΡΥΥ/ΔΒ3Β/Φ4/6/36613/5-3-2015, 

ΕΟΡΥΥ/ΔΑ2Α/Φ810/164/ΟΛΚ.8646/5-3-2015, Υ.ΥΓ./Γ3β/ΓΡ/ΟΛΚ.18176/10-3-2015, 

κ.ά.), προκειμζνου να διευκρινιςκεί το κακεςτϊσ αμοιβισ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, ποιζσ ειδικότθτεσ ιατρϊν μποροφν να τθν αςκοφν και αν υφίςτανται 

κεςμοκετθμζνα και με ποιοφσ όρουσ «ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια 

αρκροςκόπθςθσ», ο πρόεδροσ του ΕΟΡΡΥΥ κ. Κοντόσ προχϊρθςε βιαςτικά 

παραβιάηοντασ κάκε ζννοια δεοντολογίασ ςτθν ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ του ΕΟΡΥΥ 

και τθσ εταιρείασ «Λδιωτικό Διαγνωςτικό Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθ 

Υπερθχοτομογραφία ΕΕ» (ΕΟΡΥΥ/ΔΑ2Α/Φ810/179/18-3-2015), μόλισ μία μζρα μετά 

τθν ζγγραφθ διατφπωςθ αντίρρθςθσ από τθ Διεφκυνςθ Συμβάςεων του ΕΟΡΥΥ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ ιταν καταλυτικι για τθ δθμιουργία ηθμίασ εισ βάροσ του 

Δθμοςίου, γι’ αυτό και είναι εξζχουςασ ςθμαςίασ. Επιπλζον, όπωσ επεςιμαινε 

(ενδεικτικά) θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ ςτισ 30-6-2015 προσ τον ΕΟΡΥΥ, δεν 

προβλζπεται από το νόμο διαγνωςτικό εργαςτιριο για τθν αρκροςκόπθςθ ι θ 

λειτουργία τμιματοσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ ςε διαγνωςτικό  εργαςτιριο, 

οπότε θ ςφμβαςθ ιταν τουλάχιςτον παράτυπθ.  

Το ηιτθμα τθσ ςφμβαςθσ που υπζγραψε ο ΕΟΡΥΥ ςυηθτικθκε ςτθν Εξεταςτικθ 

Επιτροπι κατά τθν κατάκεςθ του κ. Βορίδθ, ο οποίοσ υπεραςπίςτθκε τθν απόφαςθ 

αυτι του κ. Κοντοφ: «ΣΡΥΛΔΩΝ ΛΑΡΡΑΣ: *…+ Κφριε Βορίδθ, μετά από εςάσ, ςτον 

ΕΟΡΥΥ, ζρχεται ο κ. Κοντόσ και υπογράφει τθ ςφμβαςθ, παρά τθν ζντονθ αντίρρθςθ 

και διαμαρτυρία – με ζγγραφο μασ κατατζκθκαν - όλων των υπθρεςιακϊν 

παραγόντων. Δεν μπορϊ να καταλάβω, ςτο Υπουργείο ςασ ζχετε αντιρριςεισ από 

δφο Διευκφνςεισ, ο ΕΟΡΥΥ ζχει αντιρριςεισ από τουσ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ να 

μθν υπογράψει τθ ςφμβαςθ. Ε τι ςτο καλό γίνεται εδϊ πζρα και όλοι οι υπθρεςιακοί 

παράγοντεσ μπαίνουν ςτθν άκρθ και γίνεται απλϊσ δεκτι μία απόφαςθ του ΚΕΣΥ; 
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ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Χωρίσ να κζλω να ςυνθγοριςω υπζρ του κ. Κοντοφ, 

επειδι μου το κζτετε παρεμπιπτόντωσ, δεν είναι δικόσ μου ρόλοσ αυτόσ…*…+ ζχει μία 

υπουργικι απόφαςθ, γιατί ζχει γίνει αποδεκτι θ απόφαςθ του ΚΕΣΥ Εξ όςων 

γνωρίηω, ο κ. Κοντόσ ζχει και γνωμοδοτικό ςθμείωμα από τον νομικό ςφμβουλο του 

ΕΟΡΥΥ. Αυτό δεν ξζρω αν ζχει περιζλκει εισ χείρασ τθσ Επιτροπισ ςασ. ΣΡΥΛΔΩΝ 

ΛΑΡΡΑΣ: Ναι, ζχει ζρκει. ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΒΟΛΔΘΣ (Μάρτυσ): Επομζνωσ, πάλι υπάρχει 

μια διχοςταςία, τθν οποία τθν κρίνει με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο.» (Ρρακτικά 26-9-

2017, ςελ.75-76). 

Επιπλζον, όπωσ αναφζρεται παραπάνω, τθσ απόφαςθσ αυτισ προθγικθκε (ςτισ 12-3-

2015) ςφςκεψθ ςτον ΕΟΡΥΥ ςτθν οποία μετείχε και ο Μ. Σαλμάσ. Ρζραν του 

ηθτιματοσ που εγείρεται για τον ίδιο τον κ. Σαλμά για τθ ςυμμετοχι του αυτι, 

ελζγχεται ο κ. Κοντόσ ωσ Ρρόεδροσ του ΕΟΡΥΥ για το ότι επζτρεψε τθ ςυμμετοχι 

αυτι, θ οποία προφανϊσ και ιταν παράτυπθ, αφοφ ο κ. Σαλμάσ δεν ιταν ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και ζχει αρνθκεί κάκε άλλθ ςχζςθ με αυτι πζραν τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν ωσ ορκοπεδικόσ. Εκ των ανωτζρω, ενιςχφεται θ υπόκεςθ ότι ο κ. 

Κοντόσ δεν προάςπιςε το ςυμφζρον του Δθμοςίου και του ίδιου του οργανιςμοφ 

ςτον οποίο προΐςτατο.  

 

3. Ο ρόλοσ του Ρ. Γ.Ν. «Αττικόν» και τθσ πρϊθν Διοικιτριασ κ. Γιαννακάκου 

 

Θ πρϊθν Διοικιτρια του ΡΓΝ «Αττικόν» οδοντίατροσ κ. Γιαννακάκου με το ζγγραφό 

τθσ 5-11-2014 εκκινεί τθν όλθ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ.  

Ζνα πρϊτο ερϊτθμα που εγείρεται για αυτιν τθσ τθν πρωτοβουλία είναι το ποιόσ 

ςυνζταξε το υπόμνθμα που κατζκεςε προσ το ΚΕΣΥ ι ποιόσ παρείχε τα 

εξειδικευμζνα ςτοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται ςτο τεχνικό μζροσ του, δεδομζνου 

ότι αυτά απαιτοφν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. 

Ζνα δεφτερο, επίςθσ αναπάντθτο, ερϊτθμα, το οποίο ζχει προθγουμζνωσ 

επιςθμανκεί, είναι το γιατί απθφκυνε το ζγγραφό τθσ απευκείασ ςτο ΚΕΣΥ και όχι ςτο 

Υπουργείο Υγείασ. 
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Βεβαίωσ, το κφριο ηιτθμα που προκαλεί εφλογεσ απορίεσ και για το ίδιο το κίνθτρο 

το εγγράφου, είναι ότι μετά τθν απόφαςθ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ, θ Διοίκθςθ του «Αττικόν» δεν κάνει ουδεμία απόπειρα φιλοξενίασ 

τθσ εξζταςθσ ςτα εξωτερικά ιατρεία του. Ακόμα και αν υποτεκεί ότι θ απόφαςθ του 

ΚΕΣΥ για αποηθμίωςθ με 1.500€, δεν ικανοποιοφςε το υποτικζμενο κίνθτρο του 

εγγράφου τθσ 5-11-2014 για εξοικονόμθςθ πόρων, δεδομζνου ότι το κόςτοσ ιταν 

πολλαπλάςιο μιασ μαγνθτικισ τομογραφίασ που κα ζδινε ανάλογα αποτελζςματα, 

τίκεται το ερϊτθμα γιατί θ κ. Γιαννακάκου δεν ςυνζχιςε τθν αλλθλογραφία με το 

ΚΕΣΥ, τεκμθριϊνοντασ τθν αποηθμίωςθ τθσ εξζταςθσ ωσ ιατρικισ πράξθσ θ οποία δεν 

απαιτεί νοςθλεία. Το ηιτθμα αυτό ςυηθτικθκε ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι, χωρίσ να 

διαλευκανκεί, κατά τθν κατάκεςθ του κ. Σαλμά: «ΛΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΛΑ: 

Άρα, να καταλάβουμε ότι από τθ ςτιγμι - γιατί ζκανε τθν ερϊτθςθ και για τον ιδιϊτθ- 

που κάνει ωσ Διοικιτρια του Νοςοκομείου αυτό το ερϊτθμα, εγϊ καταλαβαίνω, 

όπωσ φαντάηομαι ο κακζνασ που το ακοφει, ότι επιδεικνφει ζνα εφλογο ενδιαφζρον 

για το νοςοκομείο τθσ για τθ μζκοδο αυτι. Σωςτά; Αυτό δεν αντιλαμβανόμαςτε 

όλοι;  Αφοφ υπιρξε, λοιπόν, θ γνωμοδότθςθ του ΚΕΣΥ, υπιρξε θ απόφαςθ των 

Υπουργϊν, γιατί το ΑΤΤΛΚΟΝ δεν προζβθ ςε καμία κίνθςθ να αποκτιςει το 

μθχάνθμα, πράγμα που κάνατε εςείσ αντί για το νοςοκομείο; Δεν είναι δθλαδι 

παράξενο πωσ ενϊ είναι αυτι που αρχικά εκκινεί τθ διαδικαςία για τθ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο, ςτθ ςυνζχεια δεν αςχολείται καν ωσ νοςοκομείο με αυτό το κζμα. Κζλω να 

πω γιατί δεν προχϊρθςαν ςτθ δρομολόγθςθ μιασ μεκόδου για τθν οποία ζκεςαν οι 

ίδιοι το ερϊτθμα; Υπάρχει μια εξιγθςθ γι’ αυτό;  ΜΑΛΟΣ ΣΑΛΜΑΣ (Μάρτυσ): Εγϊ δεν 

μπορϊ να δϊςω εξιγθςθ για το τι ζκανε το ΑΤΤΛΚΟΝ. Ρροφανϊσ, απλϊσ κυμίηω ότι θ 

κ. Γιαννακάκου ιταν θ πρϊτθ εκ των Διοικθτϊν που διϊχκθκε και αντικαταςτάκθκε.» 

(Ρρακτικά 19-9-2017, ςελ.78-9). 

4.- Ο ρόλοσ του ΛΣΑ 

 

Ο ρόλοσ του Λατρικοφ Συλλόγου Ακθνϊν (ΛΣΑ) ςτθν υπόκεςθ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροςκόπθςθσ ςχετίηεται κυρίωσ με τθ δικαιοδοςία του, μεταξφ άλλων, να 

αδειοδοτεί τθ λειτουργία και ςυςτζγαςθ ιατρείων και να εγκρίνει το καταςτατικό (και 

τθ μετατροπι αυτοφ) των εγγεγραμμζνων ωσ ιατρικϊν εταιρειϊν. 
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Καταρχάσ, μια επιςκόπθςθ των χρόνων διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων τθσ εταιρείασ 

«Αρκροςκόπθςθ – Υπερθχοτομογραφία» (ςτισ διάφορεσ μορφζσ τθσ) από τον ΛΣΑ, 

καταδεικνφει για άλλθ μια φορά το ταχφτατο των διαδικαςιϊν που παρατθροφνται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ αυτισ τθσ υπόκεςθσ. 

- 12-11-2014 Αίτθςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο ιατρικϊν εταιρειϊν  τθσ 

εταιρείασ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ». 

- 25-11-2014 Ζγκριςθ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο μθτρϊο ιατρικϊν εταιρειϊν τθσ 

εταιρείασ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ». 

- 9-12-2014 Αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ  «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ 

ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ». 

- 18-12-2014 Ζγκριςθ αίτθςθσ ςυςτζγαςθσ τθσ εταιρείασ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ 

ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ» με το  «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΟΚΟΡΑΛΔΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ - Μ. Σαλμά».  

-  12-2-2015 Αίτθςθ τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ 

ΛΑΤΕΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ» και μετατροπισ τθσ ςε «ΛΔΛΩΤΛΚΟ 

ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ ΕΕ». 

- 12-2-2015 Ζγκριςθ τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ 

ΛΑΤΕΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΕΕ» και μετατροπισ τθσ ςε «ΛΔΛΩΤΛΚΟ 

ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ ΕΕ». 

- 18-2-2015   Αίτθςθ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ 

ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ ΕΕ». 

- 19-2-2015 Ζκκεςθ ελζγχου τθσ Τριμελοφσ  επιτροπισ για τθν χοριγθςθ 

άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικοφ διαγνωςτικοφ εργαςτθρίου ςτθν «ΛΔΛΩΤΛΚΟ   

ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ     ΕΓΑΣΤΘΛΟ    ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ 

Ε.Ε.». 

- 19-2-2015 Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικοφ διαγνωςτικοφ 

εργαςτθρίου ςτθν «ΛΔΛΩΤΛΚΟ   ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ     ΕΓΑΣΤΘΛΟ    

ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ    ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ Ε.Ε.». 
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- 19-2-2015 Ζγκριςθ ςυςτζγαςθσ τθσ «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΟΚΟΡΑΛΔΛΚΟ ΛΑΤΕΛΟ Μ. 

Σαλμά» με τθν «ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ     ΕΓΑΣΤΘΛΟ    ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ   

ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ Ε.Ε.». 

Ενϊ, λοιπόν, γενικϊσ παρατθρείται ταχεία διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν από τον 

ΛΣΑ ςε περιπτϊςεισ χοριγθςθσ βεβαίωςθσ λειτουργίασ, ςυςτζγαςθσ κλπ ςτθν 

εταιρεία «Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία», όταν μετά από αλλθλογραφία με το 

Υπουργείο Υγείασ ζχει το καλοκαίρι του 2015 ιδθ καταςτεί ςαφζσ ότι δεν είναι 

ςφννομθ θ αδειοδότθςθ ιατρείου αρκροςκόπθςθσ ωσ «ιδιωτικό διαγνωςτικό 

κζντρο»,  ο ΛΣΑ και ειδικότερα ο Ρρόεδροσ αυτοφ κ. Ρατοφλθσ δεν φαίνεται να 

προτίκενται να προβοφν με τθν ίδια αμεςότθτα ςτισ ενζργειεσ που τουσ καλοφν 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου. Συγκεκριμζνα, ςε απόςπαςμα Ρρακτικϊν του Δ.Σ. του 

ΛΣΑ τθσ 16-7-2015, όπωσ αυτό απεςτάλθ ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι, ο Ρρόεδροσ του 

ΛΣΑ αναφζρει: «…ςτον εκπρόςωπο του φορζα να κοινοποιθκεί το ωσ άνω ζγγραφο 

του Υπουργείου Υγείασ και αυτόσ να κλθκεί να τροποποιιςει το καταςτατικό τθσ 

Λατρικισ Εταιρείασ κατά το μζροσ που αφορά τθν επωνυμία του, να προβεί ςτισ 

δζουςεσ δθμοςιεφςεισ και ςτθ ςυνζχεια να ηθτιςει τθν τροποποίθςθ βεβαίωςθσ 

λειτουργίασ του φορζα. Ρροσ τοφτο κα πρζπει να ταχτεί εφλογθ προκεςμία κατά τθν 

κρίςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όχι πζραν του τριμινου για τθν κοινοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΛΣΑ. Σθμειϊνεται ότι για λόγουσ 

πλθρότθτασ ότι οφτε το Υπουργείο Υγείασ ηθτά αλλά οφτε και ο ΛΣΑ κα μποροφςε να 

προβεί ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ δικαιολογθμζνθσ 

εμπιςτοςφνθσ ςε άμεςθ ανάκλθςθ τθσ βεβαίωςθσ λειτουργίασ φορζα…». 

Ρερνϊντασ ςε  πιο ουςιαςτικά ηθτιματα τθσ εμπλοκισ του ΛΣΑ, όπωσ ζχει καταδειχκεί 

από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ όλων των εγγράφων (και του ςχολιαςμοφ τουσ), ζνα 

βαςικό ηιτθμα για το οποίο εγείρονται εφλογεσ ενςτάςεισ για τα αρμόδια όργανα 

του ΛΣΑ, αφορά τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςτθν «Αρκροςκόπθςθ-

Υπερθχοτομογραφία» ωσ «ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτιριο». Ππωσ, 

επιςθμάνκθκε από διάφορεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ και τον ΕΟΡΥΥ, δεν 

υφίςταται «ιδιωτικό διαγνωςτικό εργαςτιριο αρκροςκοπιςεων» βάςει  τθσ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 2 του Ρ.Δ. 84/2001, αλλά μόνο τρεισ ςυγκεκριμζνοι τφποι 

ιδιωτικϊν διαγνωςτικϊν εργαςτθρίων. Το πρϊτο τζτοιο ζγγραφο απευκφνεται ςτον 
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ΛΣΑ ςτισ 5-3-2015 από τον ΕΟΡΥΥ (δια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υποκζςεων), ενϊ μεταξφ 20-3-2015 και 5-8-2015 θ Διεφκυνςθ ΡΦΥ και Ρρόλθψθσ 

απευκφνει ςυνολικά πζντε ζγγραφα (ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταπαντιςεων 

ςτισ απαντιςεισ του ΛΣΑ) για το ηιτθμα αυτό (και άλλα ςυναφι).  

Συναφϊσ, πρζπει να επιςθμανκεί θ εικόνα πλθμμελοφσ ελζγχου από τθν πλευρά του 

ΛΣΑ κατά τθ μετατροπι τθσ «Αρκροςκόπθςθ Υπερθχοτομογραφία» από ιατρείο ςε 

διαγνωςτικό εργαςτιριο. Θ μετατροπι αυτι δεν είναι μια απλι τροποποίθςθ ενόσ 

άρκρου του καταςτατικοφ δεδομζνου ότι το ιδιωτικό ιατρείο (ορκοπεδικό) και το 

διαγνωςτικό εργαςτιριο (βιολογικϊν υλικϊν ι απεικονίςεων  ι πυρθνικισ ιατρικισ) 

είναι δφο διακριτζσ κατθγορίεσ ιδιωτικϊν φορζων ΡΦΥ με διαφορετικζσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, μετρικά ςτοιχεία και εξοπλιςμό  ςτισ οποίεσ επιςτθμονικά υπεφκυνοι 

είναι ιατροί διαφορετικϊν ειδικοτιτων. Σθμειωτζον, ότι κατά τθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ 

του ΛΣΑ ςτισ 16-7-2015 ο κ. Ρατοφλθσ δείχνει να αντιλαμβάνεται ι να προτάςςει ωσ 

μείηον τθν αλλαγι επωνυμίασ τθσ εταιρείασ (προφανϊσ αναφζρεται ςτο «Λδιωτικό 

Διαγνωςτικό Εργαςτιριο» που υπιρχε τότε ςτον τίτλο) και όχι το ότι δεν μπορεί να 

υφίςταται διαγνωςτικό εργαςτιριο αρκροςκόπθςθσ ωσ «ιδιωτικό διαγνωςτικό 

εργαςτιριο» του Ρ.Δ. 84/2001 (κάτι που, αντικζτωσ, επιςθμαίνει ςφμφωνα με τα 

απεςταλκζντα Ρρακτικά το μζλοσ του ΔΣ του ΛΣΑ κ. Ρατςουράκοσ). Ενδεικτικά, ο κ. 

Ρατοφλθσ αναφζρει: «…δεν τίκεται κζμα δθμόςιασ υγείασ, αλλά μόνο επωνυμίασ του 

φορζα θ οποία δεν είναι ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 

84/2001». Τθν ίδια κζςθ εκφράηει και ςε λίγο μεταγενζςτερθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ του 

ΛΣΑ (27-8-2015), κάνοντασ ςφντομθ επιςκόπθςθ του κζματοσ: «Λεγόταν ‘Διαγνωςτικό 

Εργαςτιριο Αρκροςκόπθςθσ’ και το Υπουργείο με ζγγραφά του είχε εκφράςει τθν 

άποψθ ότι δεν είναι νόμιμθ θ επωνυμία». 

Το ηιτθμα τθσ ςυςτζγαςθσ 

Ππωσ ζχει αναφερκεί, ο ΛΣΑ ενζκρινε επανειλθμμζνωσ, λόγω των μετατροπϊν ςτουσ 

όρουσ λειτουργίασ και τθν επωνυμία τθσ «Αρκροςκόπθςθσ - Υπερθχοτομογραφίασ 

Ε.Ε.», τθ ςυςτζγαςι τθσ με το ορκοπαιδικό ιατρείο του κ. Μάριου Σαλμά. Το νομικό 

πλαίςιο ςχετικά με τθ ςυςτζγαςθ ιδιωτικϊν φορζων ΡΦΥ (άρκρο 46, Ν.4272/2014) 

ορίηει πωσ επιτρζπεται θ ςυςτζγαςθ εκτόσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ 

(παράγραφοσ 2): «Αποκλείονται τθσ ςυςτζγαςθσ: α. τα διαγνωςτικά εργαςτιρια, τα 
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οδοντοτεχνικά εργαςτιρια και οι μονάδεσ χρόνιασ αιμοκάκαρςθσ, εκτόσ των 

νοςοκομείων και κλινικϊν και β. τα εργαςτιρια φυςικοκεραπείασ, φυςικισ ιατρικισ 

και αποκατάςταςθσ μεταξφ τουσ αλλά και με τουσ λοιποφσ ιδιωτικοφσ φορείσ 

παροχισ υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, όταν παρζχουν ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ φροντίδασ υγείασ του αςκενι, γ. οι λοιποί ιδιωτικοί φορείσ παροχισ 

υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ μεταξφ τουσ, όταν παρζχουν ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ φροντίδασ υγείασ του αςκενι». 

Εν προκειμζνω, προκφπτει πωσ βάςει του παραπάνω εδαφίου (α), τίκεται εν 

αμφιβόλω θ νομιμότθτα τθσ ςυςτζγαςθσ τουλάχιςτον για τθν περίοδο που είχε 

αδειοδοτθκεί από τον ΛΣΑ ωσ «διαγνωςτικό εργαςτιριο» (19-2-2015 ζωσ 10-3-

2016). Ραρότι, όπωσ ζχει υπογραμμιςτεί, αυτι θ αδειοδότθςθ αντζβαινε ςτισ 

διατάξεισ του νόμου για τα διαγνωςτικά εργαςτιρια, το γεγονόσ πωσ ο ΛΣΑ κεωροφςε 

ζγκυρθ αυτι τθν αδειοδότθςθ (π.χ. βλζπε ζγγραφο προσ ΕΟΡΥΥ 11-3-2015) 

αυτομάτωσ εγείρει ενςτάςεισ κακϊσ τα διαγνωςτικά εργαςτιρια ρθτά αποκλείονται 

τθσ ςυςτζγαςθσ με άλλο ιδιωτικό φορζα ΡΦΥ (εν προκειμζνω το ιατρείο του κ. 

Σαλμά).  

 

ΣΤ. ΤΕΛΛΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

Θ διερεφνθςθ του ηθτιματοσ των διαγνωςτικϊν αρκροςκοπιςεων, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτο παρόν πόριςμα, καταδεικνφει τθν φπαρξθ ςοβαρϊν προβλθμάτων 

νομιμότθτασ τόςο κατά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ όςο και κατά τα επόμενα ςτάδια. Ο 

τρόποσ με τον οποίο ανζκυψε το ηιτθμα τθσ κοςτολόγθςθσ τθσ εν λόγω ιατρικισ 

πράξθσ, το ςακρό περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ κοςτολόγθςθσ και οι ςυνοδευτικζσ 

διαδικαςτικζσ παρατυπίεσ, οι παρατυπίεσ ςτθν αδειοδότθςθ του ιατρικοφ φορζα 

όπου διενεργοφνταν οι εξετάςεισ και ςτθ ςφμβαςι του με τον ΕΟΡΥΥ, αφενόσ 

επιβεβαιϊνουν αυτιν τθν διαπίςτωςθ και αφετζρου δθμιουργοφν ςοβαρζσ υπόνοιεσ 

μεκόδευςθσ και ςυμπαιγνίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, ηθμιωμζνο βρζκθκε το Δθμόςιο. 

Ζνα ςυμπζραςμα που αβίαςτα προκφπτει από όλθ τθν ανωτζρω διερεφνθςθ, είναι 

πωσ ενϊ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ και του ΕΟΡΥΥ διατυπϊνουν εγγράφωσ 
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ςειρά ερωτθμάτων, ενςτάςεων ι και αντίκετων γνωμϊν ςτθν επιχειροφμενθ 

αποηθμίωςθ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ με 1.500€, ιταν θ θγεςία των 

ανωτζρω φορζων, κακϊσ και του ΚΕΣΥ, με κορυφαίο τον τότε Υπουργό κ. Βορίδθ που 

επζμεινε αγνοϊντασ τισ αντιρριςεισ και προβαίνοντασ ςε ςειρά παραλείψεων και 

παρατυπιϊν προςδιόριςαν το κόςτοσ τθσ εν λόγω μεκόδου ςτο αςτρονομικό αυτό 

φψοσ .  

Οι παραλείψεισ, παρατυπίεσ και αυκαιρεςίεσ αυτζσ ζχουν ιδθ περιγραφεί. Ο κ. 

Βορίδθσ ελζγχεται πρωτίςτωσ για τον πλθμμελι ζωσ ανφπαρκτο ζλεγχο τθσ 

απόφαςθσ του ΚΕΣΥ, τθν παράκαμψθ και αγνόθςθ των αντιρριςεων που του 

εξζφραςαν οι Διευκφνςεισ του Υπουργείου Υγείασ, τθν εν γζνει ζλλειψθ διάκεςθσ 

περαιτζρω διερεφνθςθσ του κζματοσ ϊςτε να προςτατευκοφν το δθμόςιο ςφςτθμα 

υγείασ και τα δθμόςια οικονομικά, κακϊσ και θ άγνοια ι υποβάκμιςθ κρίςιμων 

κεμάτων, όπωσ τθσ διαφοράσ των ιατρικϊν πράξεων από τα ΚΕΝ. 

Ο κ. Σαλμάσ, αν και δεν αςκοφςε δθμόςια εξουςία κατά τθν επίμαχθ περίοδο, 

ελζγχεται για μια προφανϊσ αντιδεοντολογικι ςυμπεριφορά με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ τθσ μεκόδου τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, ενϊ θ εν γζνει δράςθ του 

φανερϊνει όχι μόνο αδιαφορία για το γεγονόσ ότι εκμεταλλεφκθκε με ςκοπό το 

οικονομικό όφελοσ μια καταφανϊσ υπερκοςτολογθμζνθ ιατρικι πράξθ, κάνοντασ 

μάλιςτα κατάχρθςθ ςτθν εφαρμογι τθσ, αλλά γεννά και βάςιμεσ υποψίεσ ενεργοφσ 

εμπλοκισ του ςτθν όλθ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, 

εκμεταλλευόμενοσ κυρίωσ τθν κοινι κομματικι ιδιότθτα με τουσ επικεφαλισ των 

γνωμοδοτικϊν φορζων (ΚΕΣΥ,ΛΣΑ κλπ) , τθ πολφχρονθ βουλευτικι του ιδιότθτα, αλλά 

και τθν προγενζςτερθ παρουςία του ωσ Αναπλθρωτισ Υπουργόσ ςτο Υπουργείο 

Υγείασ. 

Αναφορικά με τον πρϊθν Ρρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Σκανδαλάκθ, θ εξζταςθ τθσ υπόκεςθσ 

δθμιουργεί ιςχυρότατθ εντφπωςθ ενόσ κρίςιμου ρόλου του όχι μόνο ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ ςακροφ και ςκόπιμα αςαφοφσ ςκεπτικοφ που δθμιοφργθςε μια 

επιςτθμονικά ανυπόςτατθ ςφγχυςθ μεταξφ διαγνωςτικισ και επεμβατικισ 

αρκροςκόπθςθσ και, δι’ αυτοφ, ςτθν κατάφωρθ υπερκοςτολόγθςθ τθσ πράξθσ, αλλά 

και ςτθν διατιρθςθ αυτϊν των ςτρεβλϊςεων ωσ τθ λιξθ τθσ κθτείασ του. 
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Αναφορικά με τον πρϊθν Ρρόεδρο του ΕΟΡΥΥ κ. Κοντό, ελζγχεται πρωτίςτωσ για τθ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ με ζνα ιατρείο («Αρκροςκόπθςθ-Υπερθχοτομογραφία») το οποίο 

δεν ενζπιπτε ςτισ νόμιμεσ προδιαγραφζσ των «ιδιωτικϊν διαγνωςτικϊν 

εργαςτθρίων», αγνοϊντασ επιπροςκζτωσ όχι μόνο τισ αντιρριςεισ του ίδιου του 

Οργανιςμοφ ςτον οποίο προΐςτατο, αλλά και τθν εν γζνει αλλθλογραφία των 

υπθρεςιϊν που ιδθ ζκετε εν αμφιβόλω τθσ αποηθμίωςθ μιασ ιατρικισ πράξθσ βάςει 

ΚΕΝ. 

Τζλοσ ο ΛΣΑ ελζγχεται για τθν αδειοδότθςθ τθσ ςυςτζγαςθσ ιατρείων ωσ «ιδιωτικό 

διαγνωςτικό εργαςτιριο», που όπωσ  προαναφζρεται δεν υφίςταται ωσ ζννοια κατά 

το νόμο, για τθν κακυςτζρθςθ ανατροπισ τθσ απόφαςθσ όταν του επιςθμάνκθκε το 

παράνομο αυτισ. 

 Θ ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ από τθν 

Εξεταςτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ, παρζχει ιςχυρότατεσ ενδείξεισ ότι αποτελεί ζνα 

τυπικό δείγμα τθσ διαςπάκιςθσ του δθμοςίου χριματοσ και τθσ επιβάρυνςθσ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ακόμθ και ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ επιτιρθςθσ τθσ 

χϊρασ, φαινόμενα που ςυνετζλεςαν κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία εκρθκτικϊν 

ελλειμμάτων ςε πολλοφσ τομείσ τθσ εκνικισ οικονομίασ και που οδιγθςαν τθν 

Ελλάδα ςτθν υπερχρζωςι τθσ και ςτα μζτρα εςωτερικισ υποτίμθςθσ – κοινωνικισ 

εξακλίωςθσ. Είναι μια υπόκεςθ που πζραν του πολιτικοφ και ποινικοφ ενδιαφζροντοσ 

που ζχει, αποδεικνφει τθν τεράςτια εξοικονόμθςθ πόρων που μπορεί να επιτευχκεί, 

όταν γίνονται όλα όςα απαιτοφνται για τθν υπεράςπιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

Θ αναλυτικι παρουςίαςθ του τρόπου λιψθσ τθσ απόφαςθσ υπερκοςτολόγθςθσ τθσ 

διαγνωςτικισ αρκροςκόπθςθσ, αλλά και των αποτελεςμάτων που αυτι παριγαγε 

μζςω τθσ προβλθματικισ εφαρμογισ τθσ, καταδεικνφει αφενόσ τθν φπαρξθ κατά τισ 

προθγοφμενεσ δεκαετίεσ ενόσ κραταιοφ, ςτρεβλοφ και εν τζλει αντιδθμοκρατικοφ 

πλζγματοσ τρόπου διοίκθςθσ, λιψθσ αποφάςεων και επιχειρείν και αφετζρου τθν 

ςυνεχιηόμενθ φπαρξθ ιςχυρϊν δυνάμεων ευςυνειδθςίασ και υπεράςπιςθσ του 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

              ***** 
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Υλοποιϊντασ τθ κεςμικι τθσ υποχρζωςθ και ακριβϊσ επειδι κρίνει πωσ υπάρχουν 

πολλά ςθμεία ζκδθλων παρατυπιϊν και παραβάςεων θ Εξεταςτικι Επιτροπι 

καταλιγει ότι χριηει περαιτζρω ζρευνασ ο τρόποσ κοςτολόγθςθσ τθσ διαγνωςτικισ 

αρκροπάκειασ. Λδίωσ χρειάηεται να εξειδικευκοφν οι ευκφνεσ των επικεφαλισ των 

ειςθγθτικϊν οργάνων, του εκδϊςαντοσ τθν υπουργικι απόφαςθ τότε υπουργοφ 

Υγείασ κ. Βορίδθ για τθν ειςαγωγι τθσ κατάφωρα εςφαλμζνθσ ρφκμιςθσ παρά τθν 

αντίκεςθ δφο διευκφνςεων του Υπουργείου ςχετικά με το αποηθμιοφμενο ποςόν, του 

κ. Μάριου Σαλμά για τισ ενζργειεσ επιχειρθματικισ εκμετάλλευςθσ μιασ καταφανϊσ 

λακεμζνθσ και επιηιμιασ για το δθμόςιο ςυμφζρον κοςτολόγθςθσ, κακϊσ και κάκε 

τρίτου αναγκαίωσ ςυμπράξαντοσ . 

Επίςθσ κα πρζπει να αναηθτθκεί θ κίνθςθ κεφαλαίων, από  12/2/2015,  από τισ 

εταιρίεσ  "ΛΑΤΟΚΟΣΜΟΣ" και "ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ - 

ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ ΕΕ" θ οποία μετονομάςτθκε ςε "ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΡΟΛΥΛΑΤΕΛΟ 

ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ- ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΛΑ Ε.Ε. " προσ τρίτα φυςικά πρόςωπα. Ρροσ 

τοφτο κα πρζπει να αναηθτθκοφν οι τραπεηικοί λογαριαςμοί των εν λόγω εταιριϊν 

όπου, ςτο ςκζλοσ των καταβολϊν ( χρεϊςεων) , κα πρζπει να διερευνθκεί θ 

αναγραφι ποςϊν που καταβλικθκαν ςε  λογαριαςμό  ι λογαριαςμοφσ τρίτων που 

ςχετίηονταν με εξετάςεισ αρκροςκοπιςεων που ζλαβαν χϊρα ςτισ εν λόγω εταιρίεσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα ποςά που εκταμιεφκθκαν προσ εφαρμογι αυτισ τθσ μθ 

νόμιμθσ απόφαςθσ πρζπει να επιςτραφοφν ςτο ακζραιο, ακόμα και δια τθσ 

δικαςτικισ οδοφ.  

Εν κατακλείδι και προεχόντωσ ςθμειϊνεται θ τεράςτια θκικι απαξία τθσ 

ςυμπεριφοράσ του τζωσ υπουργοφ κ. Μάριου Σαλμά και ςθμειϊνεται ότι με 

παρόμοιεσ πράξεισ και παραλείψεισ που ςκοπό ζχουν τθν προςπόριςθ ακζμιτου ι, 

πάντωσ, μθ δικαιολογθμζνου οικονομικοφ οφζλουσ υποβακμίηεται ζωσ 

καταρρακϊςεωσ το κφροσ που οφείλει να διακζτει ζνα μζλοσ του ελλθνικοφ 

Κοινοβουλίου.  
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