
 

 

 
 

 
   

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέµα: Με τελεσίγραφο, ο ΕΟΠΥΥ στέλνει το λογαριασµό στους ιατρούς για την περίθαλψη των 
ασφαλισµένων 

Με ένα αιφνιδιαστικό τελεσίγραφο 3 ηµερών, η διοίκηση του Οργανισµού επιλέγει να ασκήσει 
καταχρηστικά και καταναγκαστικά µέτρα που καταπατούν τους κανόνες δικαίου και τα αυτονόητα 
δικαιώµατα των ιατρών. Οι τελευταίοι καλούνται εκβιαστικά να πληρώσουν από την τσέπη τους 
(clawback) τις δαπάνες διάγνωσης και πρόληψης των ασφαλισµένων, που δεν µπόρεσε να 

καλύψει ο ΕΟΠΥΥ µέσα από τον πενιχρό του προϋπολογισµό.  
 
Πέραν αυτού, η διοίκησή του: 

1. Προσπαθεί να παραπλανήσει τους ιατρούς, αναρτώντας αποσπασµατικά αρχεία όπου 

δεν φαίνεται µε σαφήνεια το τελικό ποσό  συµψηφισµού της οφειλής. 
2. Απαιτεί σε ένα στενό χρονικό περιθώριο την αποδοχή του συµψηφισµού, χωρίς την εύλογη 

δυνατότητα ενδελεχούς ελέγχου των οικονοµικών αρχείων από τον ιατρό. 
3. Προτίθεται να προχωρήσει κανονικά τη διαδικασία ακόµη και σε περίπτωση που κάποιος 

δεν αντιληφθεί τα µηνύµατα στο ηλεκτρονικό σύστηµα.  
Επειδή: 

• Οι ιατροί έχουν προβεί σε επανειληµµένες προσφυγές στο διοικητικά δικαστήρια και στο 
ΣτΕ, δικαίωµα που δεν πρόκειται να απεµπολήσουν.  

• Ο Οργανισµός επιβαρύνεται µε νόµιµους τόκους υπερηµερίας για τις ληξιπρόθεσµες 

οφειλές του. 
• Είναι ανύπαρκτη η διαφάνεια εκ µέρους του Οργανισµού όσον αφορά το σύνολο των 

υποβληθεισών δαπανών, την πλήρη εκκαθάριση των οφειλών, την εµπλοκή µε το 
πόρισµα των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιριών και τον τρόπο υπολογισµού του clawback.  

• Το σκάνδαλο των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών βαραίνει τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και την 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για εκβιαστικό καταναγκασµό πληρωµής ιδιωτικού 

ελεγκτικού έργου από τους ιατρούς, που τελικά δεν αναγνωρίζεται από την ίδια την 
πολιτεία.  

• Οι εργαστηριακοί ιατροί καλούνται να πληρώσουν το λογαριασµό του clawback του 
2013-2015 µε υποκοστολογηµένο τιµοκατάλογο κατά 50% που εφαρµόζεται από το 2016.  

• Οι 86 εξετάσεις (πχ µαστογραφία) που προστέθηκαν στην κάλυψη του ΕΟΠΥΥ δε 
συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού και θα πληρωθούν από τους 

εργαστηριακούς ιατρούς µέσω clawback. 
• Μέρος του clawback του 2015 έχει ήδη συµψηφιστεί µε παρακρατηθέντα ποσά του 2016.  
• Οι χρεώσεις σε µερικές περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτες και µη διαχειρίσιµες.  

Συνιστούµε στα µέλη µας που θίγονται µε δυσβάσταχτη οικονοµική επιβάρυνση να απορρίψουν 
τον εκβιασµό, να καταθέσουν δήλωση εναντίωσης και να προβούν στη συνέχιση των νόµιµων 
προσφυγών και αγωγών κατά του Οργανισµού.  
 
Για άλλη µία φορά είµαστε υποχρεωµένοι να καταγγείλουµε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για την 

απαράδεκτη εις βάρος των ιατρών καταχρηστικότητα και λεόντεια συµπεριφορά.  
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