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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

 

Ως αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας των δομών του ΕΟΠΥΥ και για την 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα μέτρα όπως π.χ. 

η αύξηση των επισκέψεων στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ από 200 σε 

400, πολλές εξαιρέσεις από το μέτρο του πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων κ.λ.π.  

 Παρόλο που η παρατηρούμενη αύξηση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τα 

ιδιωτικά συμβεβλημένα εργαστήρια είναι σημαντική, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία 

πρόβλεψη αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την αντίστοιχη 

κάλυψη της αυξημένης ζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων από τον ιδιωτικό 

τομέα.  

 Oι ανάγκες των ασφαλισμένων έχουν κοστολογηθεί με τον αρχικό κλειστό 

προϋπολογισμό σε 24 ευρώ ετησίως ανά άτομο (!!!), χωρίς καμία αύξηση μέχρι και 

τώρα.  

 Ο κανονισμός παροχών του Οργανισμού υποχρεώνει τον εργαστηριακό ιατρό να 

εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους απρόσκοπτα, χωρίς την ανάληψη από τον ΕΟΠΥΥ 

του αντίστοιχου κόστους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει παραθέσει ο 

Οργανισμός για τις εργαστηριακές δαπάνες του 2013, προβλέπεται «κούρεμα» στο 

εξωφρενικό ποσό του 75% του κύκλου εργασιών που έχει κατατεθεί από τους 

παρόχους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουαρίου του 2014, λόγω της 

τραγικής υποχρηματοδότησής του.  

Η κατάσταση αυτή είναι ισοδύναμη με χρεοκοπία όλων των ιδιωτικών 

εργαστηριακών δομών που θα υποστούν και την εφαρμογή των παράνομων 

επιστροφών χρήματος rebate και clawback για το 2013.  

Αυτό αποτελεί δήμευση της προσωπικής περιουσίας των παρόχων και μαζική 

καταστροφή επιχειρήσεων με εργαζόμενους και οικονομική διάλυση χιλιάδων 

οικογενειών !! 
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 Επιπρόσθετα, η επιμονή του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ να επωμισθεί ο 

εργαστηριακός κλάδος το κόστος του κλινικού ιατρικού ελέγχου, που αποτελεί 

αποκλειστική υποχρέωση του Οργανισμού, με την επιβολή σύμβασης με 

συγκεκριμένες ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες χαρακτηρίζεται «σκανδαλώδης». 

  

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο εργαστηριακός τομέας, κατά συντριπτική πλειοψηφία, 

δε θα προβεί σε υπογραφή σύμβασης με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες ούτε 

με τον ΕΟΠΥΥ, εάν δεν μεταβληθούν οι όροι συνεργασίας.  

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε 71% του εργαστηριακού τομέα επιθυμεί μαζική 

διακοπή συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και 59% δηλώνουν ότι εάν εφαρμοστούν οι 

παράνομες επιστροφές χρήματος χρεοκοπούν άμεσα. Ακολουθεί ένα 30% που θα 

χρεοκοπήσει τους άμεσους επόμενους μήνες.  

 Απαιτούμε άμεσα την άμεση άρση της εφαρμογής του rebate και του clawback 

του εργαστηριακού τομέα με αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να 

καταστεί δυνατή η επαρκής αποπληρωμή των αναγκαίων εργαστηριακών 

εξετάσεων των ασφαλισμένων του Οργανισμού.  

  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργός Υγείας 

2. Υφυπουργός Υγείας 

3. Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 

4. ΠΙΣ, ΙΣ 

5. ΜΕΛΗ Ι.Σ.Π. 

 


