
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

12 Ιουλίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη. 

Θέμα: «Διεκδίκηση απτών αποτελεσμάτων στην επίλυση προβλημάτων των 

ιδιωτικών Φορέων Π.Φ.Υ..» 

Κύριε Υπουργέ, 

Τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυιατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί 

βιώνουν μια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση ως απόρροια της οικονομικής συμπίεσης 

από την εφαρμογή του μέτρου της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, 

γνωστή στη διεθνή ορολογία ως claw back.  

Την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήσατε σύσκεψη με μέλη του Συντονιστικού 

Οργάνου φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κατά τη διάρκεια της οποίας 

υποβλήθηκαν προτεινόμενες λύσεις. Την Παρασκευή, 1 Ιουλίου σας εστάλη επιστολή 

υπογεγραμμένη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών 

Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής 

Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ),   τον Πανελλήνιο Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών 

Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και 

Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ) και την Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Στην επιστολή 

εκφραζόταν η επιθυμία ενημέρωσης σχετικά με το ενδεχόμενο τα μέτρα διάσωσης 

από την καταστροφή των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων και των 

κλινικοεργαστηριακών ιατρών, να προωθηθούν προς ψήφιση εντός του Ιουλίου στο 

νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Υγείας. Τα θέματα που τέθηκαν για 

το 2022 είναι: 

1) Η άμεση έξτρα χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων 

κατά 15 εκατ. ευρώ η οποία θα προέλθει από ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών. 

2) Η ένταξη της οφειλής των claw back του 2021 (το Α' 4μηνο και το 30% claw back 

από 5ο-12ο/2022) στις 120 δόσεις και επανυπολογισμός τους με τη συμπερίληψη των 

ποσών claw back για το 2020 - χωρίς την υποχρέωση αποπληρωμής σε 12 δόσεις όπως 

ορίζει το άρθρο 72 του Ν. 4812/2021. 

3) Η τεκμηρίωση λόγω COVID-19 ώστε να καλυφθούν ξεχωριστά αυτές οι δαπάνες και 

4) Η θεσμοθέτηση διαχειριστικής αμοιβής των παραπεμπτικών, όπως έχει 

νομοθετηθεί για τα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και κόστος δειγματοληψίας. 

Αντιστοίχως τα θέματα που τέθηκαν για το 2023: 

1) Ο καθορισμός του μέγιστου ποσοστού claw back έως 10% (με προοπτική 

μηδενισμού του έως το 2025) που θα κληθούν να επιστρέψουν τα διαγνωστικά 



εργαστήρια, τα πολυϊατρεία, οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί και η εισαγωγή της 

έννοιας της συνυπευθυνότητας του κράτους στην υπέρβαση των δαπανών. 

2) Η αποτίμηση της ιατρικής πράξης ως ξεχωριστή αμοιβή. 

3) Ο εξορθολογισμός των διαγνωστικών εξετάσεων. 

4) Ο εξορθολογισμός των συμμετοχών και 

5) η επανεξέταση συνταγογραφικών οδηγιών. 

Επιπλέον, στην επιστολή προς τον Υπουργό, οι προαναφερόμενοι φορείς με τόνο 

απελπισίας υποβάλλουν ξανά τα αιτήματα για τα οποία ενημερώθηκαν ότι δεν 

υπάρχει θετική έκβαση αλλά επιμένουν στην εξεύρεση λύσης και αιτούνται: 

1) Τη διαγραφή του τεχνητού χρέους των προηγούμενων ετών από rebate και claw 

back, διότι είναι χρήματα που τους οφείλονται και τους τα ζητάει ο ΕΟΠΥΥ πίσω και 

2) Την ελάττωση της προείσπραξης του claw back από τις τρέχουσες πληρωμές τους, 

ώστε να αυξηθεί η ρευστότητά τους ή το υπολειπόμενο claw back του 2022, όπως θα 

διαμορφωθεί μετά την τελική διαμόρφωση του προβλεπόμενου ετήσιου ορίου και 

των υποβολών τους ∙ να ενταχθεί και αυτό στις 120 δόσεις. 

Ωστόσο, το Συντονιστικό Όργανο των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν 

έχει λάβει ακόμα απάντηση από το Υπουργείο Υγείας  και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 

καμία δέσμευση για περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά του, εξαγγέλθηκε η έναρξη 

απεργιακών κινητοποιήσεων των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων και 

τον κλινικοεργαστηριακών γιατρών από 18 έως 20 Ιουλίου 2022. Προβαίνουν σε 

κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση της βιωσιμότητας των εργαστηρίων καθώς και του 

προσωπικού που απασχολείται σε αυτά. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να δοθούν βιώσιμες 

λύσεις σε όσα αιτήματα έχουν υποβάλει οι εκπρόσωποι  του Συντονιστικού Οργάνου 

Φορέων Π.Φ.Υ για τα οποία σας έχουν ενημερώσει αναλυτικώς με σχετική επιστολή 

που σας έχουν γνωστοποιήσει;   

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών 


