
 

 
 

Προς τον  

κ. Β. Κικίλια 

Υπουργό Υγείας 

Αριστοτέλους 17, Αθήνα         

        Αθήνα, 17/10/2019 

         ΑΠ. 7758 

 

Θέμα: Ιδιωτικοί Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προτεραιότητα η 

κατάργηση του clawback και άμεση ανάγκη έκδοσης ΥΑ για ρύθμιση των 

οφειλών του clawback προς τον ΕΟΠΥΥ.  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Ασφαλώς γνωρίζετε ότι τα τελευταία έτη οι ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στήριξαν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τους 

Έλληνες πολίτες, υφίστανται όμως αυτόματες περικοπές (clawback). Και αυτό 

παρόλο ότι οι τιμές των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων παραμένουν στο επίπεδο 

εκείνων του 1991. Άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας πρέπει να είναι ο 

σχεδιασμός για την κατάργηση του clawback με ενίσχυση κατ΄ αρχάς του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2019 γι΄ αυτό το λόγο.   

 

Έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο σας σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με βάση τη 

διάταξη του άρθρου 81 του N. 4623/2019 [ΦΕΚ Α 134/9.8.2019] «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», που θα επιτρέψει την 

ρύθμιση των οφειλών των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ, λόγω του αναφερομένου 

clawback. 

 

Προσβλέπουμε στην ευθικρισία σας και παρακαλούμε για τις άμεσες και κατά 

προτεραιότητα ενέργειες σας για την έκδοση της απόφασης αυτής που θα 

συντελέσει στην οικονομική ανακούφιση του συνόλου των φορέων ΠΦΥ.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

  Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ          Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Προς τον  

κ. Θόδωρο Σκυλακάκη  

Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής      

Νίκης 5-7, 105 63 Αθηνα 

 

Αθήνα 17/10/2019 

       ΑΠ.: 7759  

 

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,  

 

Σκοπός της παρούσης επιστολής μας είναι να εκφράσουμε την αγωνία των 

συναδέλφων μας που συμβληθέντες με τον ΕΟΠΥΥ παρέχουν υπηρεσίες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας [ΠΦΥ] στους Έλληνες πολίτες με αυταπάρνηση.  

 

Έχουν σήμερα συσσωρευμένες οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ.  

 

Μετά από επικοινωνία με τους αρμοδίους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών έχουμε 

την πληροφόρηση ότι εκκρεμεί ενώπιον σας προς έγκριση το ήδη συνταχθέν σχέδιο 

Υπουργικής Απόφασης με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 81 του N. 

4623/2019 [ΦΕΚ Α 134/9.8.2019] «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα» 

 

Η ρύθμιση των οφειλών των παρόχων -ιατρών και ιατρικών εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ-  προς τον ΕΟΠΥΥ αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για όλους.  

 

Παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα έγκριση από μέρους σας και έκδοση της 

σχετικής υπουργικής απόφασης.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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