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Αθήνα, 6/10/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συνάντηση συντονιστικού οργάνου φορέων ΠΦΥ με την ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας 

    

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγειας κ. Β. Κικίλια και τον υφυπουργό κ. Β. Κοντοζαμάνη είχε 
σήμερα το Συντονιστικό Όργανο των ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
.Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ.Πατουλη εκπροσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Ν. Πατσουράκος. 

Οι εκπρόσωποι του κλάδου παρουσίασαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τα 
σοβαρά προβλήματα του κλάδου που απειλείται με οικονομική καταστροφή, λόγω των 
άδικων και παράλογων εισπρακτικών μέτρων που έχουν επιβληθεί και διατυπώθηκαν 
προτάσεις για την επίλυση τους. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τα ζητήματα που 
τέθηκαν και  το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει νέα συνάντηση για να εξευρεθούν 
λύσεις χωρίς όμως να υπάρξει προς το παρόν καμία δέσμευση. 

Ειδικότερα διατυπώθηκαν οι εξής προτάσεις: 

• Κατάργηση του καταστροφικού clawback 
• Συμβάσεις οικογενειακών Ιατρών, Κλινικοεργαστηριακών και Εργαστηρίων-

Πολυιατρείων. 
• Ρύθμιση για  120 δόσεις για clawback παλαιών και νέων οφειλών. 
• Νέα τιμολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σύμφωνα με 

μελέτη που παραδόθηκε στον υπουργό. 
• Ξεχωριστός κωδικός πληρωμής νέων εξετάσεων 
• Κεντρικό μηνιαίο πλαφόν πέραν του οποίου όποιο παραπεμπτικό εκδίδεται να 

εκτελείται στον δημόσιο τομέα χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκτέλεση του από 
τους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ. 

• Ενίσχυση περαιτέρω προϋπολογισμού 2019 και 2020 
• Ενιαίο Τιμολόγιο Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με ίδιους κανόνες πληρωμής 
• Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία στο 

μεγαλύτερο ποσοστό έχουν εκδοθεί απο τις επιστημονικές επιτροπές χωρίς 
υλοποίηση τους. 

• Πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
• Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και αντιδραστηρίων με ΦΠΑ 6%  όπως και στα 

φάρμακα. 
• Ενίσχυση ΕΟΠΥΥ από φόρους  αλκοόλ-κάπνισμα. 
• Κατάργηση των άδικων προστίμων που έχουν επιβληθεί στη συνταγογράφηση για 

τα προηγούμενα έτη 
• Άμεση  αποσύνδεση από το claw back των εξετάσεων που αφορούν την πρόληψη. 



• Τα ραδιοφάρμακα  να βγουν  από τον κωδικό 671 των εξετάσεων όπου παράτυπα 
έχουν καταταχθεί  από τον ΕΟΠΥΥ και να συμπεριληφθούν  στον κωδικό 674 της 
φαρμακευτικής δαπάνης όπως προβλέπει η ΥΑ 113385/15 ΦΕΚ 35Β  

Το συντονιστικό όργανο ζήτησε την άμεση εφαρμογή των 120 δόσεων του clawback 
παρελθόντων ετών, ως ένα πρώτο μέσο ανακούφισης με παράλληλη κατάργηση του 
clawback και πίεση σε αυτό τον τομέα και στο υπουργείο οικονομικών για να μην 
καταρρεύσουν όλοι οι φορείς ΠΦΥ. Ας κατανοήσουν όλοι ότι δουλεύουμε 12 μήνες και 
ουσιαστικά το κράτος μας πληρώνει για τρεις. 

Το συντονιστικό όργανο θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες μέρες για λήψη αποφάσεων 
για περαιτέρω ενέργειες με γνώμονα την επιβίωση όλων των φορέων ΠΦΥ προς όφελος 
όλων των πολιτών γιατί ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 

Στην συνάντηση παρευρέθησαν  
ΠΟΣΚΕ: Πρόεδρος Φ. Ν. Πατσουράκος 
ΠΟΣΙΠΥ: Πρόεδρος Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος 
Αντιπρόεδρος: Κραμποβίτης Σπύρος 
ΠΑΣΙΔΙΚ: Πρόεδρος Βουγιούκας Γεώργιος 
ΠΑΝΙΔΙ: Πρόεδρος Φασίτσας Δημήτριος 
               Αντιπρόεδρος Ντούνας Πάνος 
ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Πρόεδρος Μαστοράκου ‘Αννα 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή 

  

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.) 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (Π.Ο.Σ.Κ.Ε) 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ) 

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιριών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝ.Ι.ΔΙ.) 
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