
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 

 ΑΙΓΙΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 

 ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

 

"Όχι στο clawback. Όχι άλλες ακάλυπτες επιταγές από τον ΕΟΠΥΥ για κοινωνική 

πολιτική"  

  

Ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ βάσει του ΦΕΚ 4898/18 εισάγει ονομαστικά 

μεγαλύτερο φάσμα παροχών προς τους ασφαλισμένους με θέσπιση μηδενικών ή 

μειωμένων συμμετοχών σε χρόνιες παθήσεις, πράγμα που είναι άκρως επιθυμητό για 

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ασφαλισμένων. Αυτό που είναι εντελώς 

απαράδεκτο είναι ότι δεν προβλέπεται κάλυψη της δαπάνης αυτής από τον κρατικό 

προϋπολογισμό αλλά αυτόματη χρέωση του «λογαριασμού» στους ιατρούς του 

εργαστηριακού τομέα, μέσω κουρέματος clawback.  

 

Για άλλη μία φορά, η πολιτεία υιοθετεί μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τα «μάτια» του 

κόσμου, αδιαφορώντας πλήρως για την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας και 

για το πώς θα καλυφθούν οι αντίστοιχες δαπάνες. Ο Οργανισμός υπόσχεται κοινωνική 

πολιτική αλλά αρνείται πεισματικά να την πληρώσει ακόμα και όταν αφθονούν τα 

υπερπλεονάσματα και όταν κυριαρχεί το τροπάριο της «εξόδου» από τα μνημόνια. Με 

τις χειρότερες τιμές αποζημίωσης της Ευρώπης και το μεγαλύτερο καταλογισμένο 

χρέος στους ιατρούς από τις ακάλυπτες επιταγές clawback του ΕΟΠΥΥ, ο 

διαγνωστικός τομέας καλείται πλέον να ασκεί πρόληψη και διάγνωση σε συνθήκες 

τριτοκοσμικής χώρας.  

 

Με αυτήν την ληστρική τακτική, συντελείται η καταστροφή του διαγνωστικού κλάδου στη 

χώρα μας, πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που έχει υποστεί βαρύτατο 

πλήγμα από την εμμονή στις πολιτικές υποκοστολόγησης, κουρεμάτων, μείωσης της 

αποζημίωσης και εντέλει επιβολής "φτηνής" (και όχι ποιοτικής) τεχνολογίας από το 

Υπουργείο Υγείας. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση τα διαγνωστικά 

εργαστήρια που στήριξαν τους πολίτες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και 

παραδίδει την υγεία του ελληνικού λαού, στα μεγάλα ξένα επιχειρηματικά 

συμφέροντα που έχουν αλώσει το χώρο. Οι ελευθεροεπαγγελματίες εργαστηριακοί 

ιατροί είναι καταρτισμένοι επιστήμονες που έχουν συνταγματικό δικαίωμα να ασκούν 

βιοποριστικό επάγγελμα στη χώρα μας. Η υφεσιακή πολιτική και ο οικονομικός 

στραγγαλισμός των διαγνωστικών εργαστηρίων ενισχύει το brain drain, ωθώντας 

ολοένα και περισσότερους επιστήμονες να εγκαταλείπουν τη χώρα μας.  

 

Η πρόληψη / διάγνωση των παθήσεων του πληθυσμού είναι πράξη ποιότητας και 

ευθύνης με ανελαστικό κόστος.  Τα ιδιωτικά εργαστήρια λειτουργούν με αυστηρούς 

κανόνες λειτουργίας, προδιαγραφές, πρωτόκολλα βαθμονόμησης και συντήρησης 

μηχανημάτων και αγοράς αναλωσίμων.   

 

Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεση στο clawback καθώς αναγκάζει τους 

ιατρούς να εργάζονται κάτω από το όριο του κόστους εκτέλεσης πολλών 

διαγνωστικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, γεγονός που ενέχει 



δυνητικούς κινδύνους υποβάθμισης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, όσον αφορά την 

πρόληψη, τη διάγνωση και την παρακολούθηση της πορείας των νόσων στο γενικό 

πληθυσμό.  

 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ κούρεμα CLAWBACK στην πρόληψη και στη διάγνωση !  

Η ακριβής κοστολόγηση και η αξιοπρεπής αποζημίωση όλων των διαγνωστικών 

πράξεων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού είναι μία πράξη ευθύνης προς 

τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε όλους του πολίτες μέσα από ένα 

δίκτυο καθολικής κάλυψης όλων των περιοχών της χώρας.  
 

                                                    
 

   

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ               ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου – Αικατερίνη Υφαντή 

Ιατρικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας - Αριστόβουλος Τριβλής 

Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας - Κωνσταντίνος Τσαούσης 

Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας - Κωνσταντίνος Κατσαρός 

Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας - Βασίλειος Ψυχογιός 

Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας – Αναστασία Αντωνίου 

Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου – Γεράσιμος Αποστολάτος 

Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας – Αριστοτέλης Σπανιάς 

Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας – Δημήτριος Καλούδης 

Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας - Χρυσοβαλάντης Μέλλος 

Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας – Μαρία Τσιρώνη 

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας – Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος 

Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας – Ευθύμιος Τσάμης 

Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας - Δημήτριος Τζωρτζίνης 

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών -  Άννα Μαστοράκου 

Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας – Νίκος Κατσαρός 

 


