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ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ  

Η ΑΝΑΘΕΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΑ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ 

Ε ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΑΘΕΝΟΥΟΡΑ 

 

 Σο ένα μετά το άλλο τα Νοςοκομεία με απευθείασ αναθέςεισ, εκχωρούν τισ 

δευτερογενείσ διακομιδέσ των Νοςοκομείων ςε Ιδιωτικά αςθενοφόρα έναντι αδράσ 

αμοιβήσ και με κρυφέσ χρεώςεισ για τουσ διακομιζόμενουσ αςθενείσ. 

Διενεργούνταν από τα Νοςοκομεία ςυνεπικουρούμενα από το ΕΚΑΒ. Σο ΕΚΑΒ ςυνεχίζει 

να πραγματοποιεί εγκαίρωσ τισ διακομιδέσ αςθενών από Νοςοκομείο προσ άλλο 

Νοςοκομείο ή ςε άλλη μονάδα υγείασ και πρόνοιασ.  

 Επίςησ δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ  η διακομιδή νοςηλευόμενων αςθενών 

των νοςοκομείων ςε ιδιωτικέσ κλινικέσ. 

 Εταιρείεσ με  ιδιωτικά αςθενοφόρα υπογράφουν ςύμβαςη ανάθεςησ διακομιδών 

παράνομα με τα Νοςοκομεία αφού δεν υπάρχει θεςμικό πλαίςιο που να το επιτρέπει.  

Παρανόμωσ μεταφέρονται με ιδιωτικά αςθενοφόρα χωρίσ να τηρούνται οι 

κανόνεσ αςφαλείασ (χωρίσ ςυνοδεία γιατρού). 

 Άδειεσ για ιδιωτικά αςθενοφόρα έχουν μόνο οι ιδιωτικέσ κλινικέσ και οι 

αςφαλιςτικέσ εταιρείεσ για την διακομιδή ςυμβεβλημένων αςθενών. Εκμεταλλευόμενεσ 

όμωσ το κενό νόμου επινοικιάζουν τα αςθενοφόρα ςε εταιρείεσ οι οποίεσ υπογράφουν 

ςυμβάςεισ με νοςοκομεία για διακομιδέσ όλων των περιπτώςεων αςθενών που ουδεμία 

ςχέςη έχουν με τισ  αςφαλιςτικέσ εταιρείεσ ή κλινικέσ. 
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 Πωσ είναι δυνατόν να επιτρέπεται από τουσ ελεγκτικούσ μηχανιςμούσ του 

κράτουσ, τα Δημόςια Νοςοκομεία να ςυνάπτουν ςυμβάςεισ με εταιρείεσ που 

λειτουργούν παρανόμωσ; 

Σα παράνομα ιδιωτικά αςθενοφόρα, λειτουργούν χωρίσ κανένα έλεγχο, κανείσ 

δεν γνωρίζει εάν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλιςμό, εάν ςτελεχώνονται με 

εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο πλήρωμα αςθενοφόρων. 

 Καλούμε τον Τπουργό Τγείασ να ςταματήςει άμεςα αυτέσ τισ παράνομεσ 

αναθέςεισ. Να ενιςχυθούν τα Νοςοκομεία με πληρώματα αςθενοφόρων με 

επαναςύςταςη των οργανικών θέςεων για να διεκπεραιώνουν τισ δευτερογενείσ 

διακομιδέσ. 
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