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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη Σωτήριου έγινε συνάντηση της ΠΟΣΚΕ και της 

ΠΟΣΥΠΙ για τις πληρωμές των κλινικοεργαστηριακών και εργαστηριακών ιατρών. Έγινε ενημέρωση από τον 

πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι για τις τρέχουσες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ο Σεπτέμβριος του 2016 θα παρακρατηθεί για 

το clawback του έτους 2016 για τις ιατρικές πράξεις, ενώ ένας μήνας ακόμα που απαιτείται για το clawback του 

2016 θα παρακρατηθεί από την υποβολή της δαπάνης του Ιουλίου 2017.  

Για το clawback των ετών 2013-2014-2015 θα ενημερωθούν οι ιατροί για τον συμψηφισμό του 10% των ετών 

2012-2013-2014-2015 που υπολείπεται της προκαταβολής που έχουν πάρει και  φυσικά μετά και την αφαίρεση 

των μηνών που δεν έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα έτη 

Για το 2016 η εκτίμηση είναι ότι το clawback θα κυμανθεί μεταξύ του 10-15%. Οι πληρωμές των μηνών 

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016 για τις ιατρικές πράξεις θα συνεχίσουν να πληρώνονται με 

οριστικοποίηση από τον επόμενο μήνα. Για τις ιατρικές επισκέψεις του Σεπτεμβρίου 2016 θα δοθεί 

οριστικοποίηση έως 20/1/2017 

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα δοθεί οριστικοποίηση του υπολοίπου του 10% 

της προκαταβολής των επισκέψεων από 1/1/2012 έως και 31/12/2015. 

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ θα δοθεί οριστικοποίηση τις αμέσως επίσης προσεχείς ημέρες, των 

μηνών που οφείλονται έως και τα τέλη του 2011 

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των άλλων ταμείων θα υπάρχει αποπληρωμή τους μέσα στο 1
ο
 εξάμηνο του 2017. 

Από 1/1/2017 θα υπάρξει διαχωρισμός των εργαστηριακών εξετάσεων και εργαστηριακών πράξεων και άρα 

αντίστοιχη πληρωμή κατά περίπτωση από το σύνολο του ποσού που θα διατίθεται για εργαστηριακές εξετάσεις 

και ιατρικές πράξεις σε κατηγορίες όπως: Βιολογικών υλικών, ακτινογραφιών, υπερηχογραφημάτων, MRI και 

C/T, μέτρηση οστικής πυκνότητας και ραδιοφαρμάκων  

 

Η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και την υλοποίηση των ανωτέρω δηλώσεων προς όφελος των 

μελών της 

 

 

 


