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ΑΠ 23513 

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά κούρεμα στο clawback και στο rebate λόγω της υποκοστολόγησης των 

ιατρικών εξετάσεων 

Σε συνέχεια της επιστολής που σας απέστειλε ο ΙΣΑ με αριθμ. πρωτ.23460/19-10-2017 θα θέλαμε 

να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι είναι απαράδεκτο να έχει  γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών 

εξετάσεων έως και 70%, σύμφωνα με την ΥΑ Α3(γ)/οικ.76492/2016 (ΦΕΚ 3458/2016)  και να 

επιβάλλεται η παρακράτηση Clawback και Rebate από τις επόμενες υποβολές με τις οποίες είναι 

αδύνατο φυσικά λόγω της υποσκοστολόγησης να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή οι ιατροί και τα 

πολυιατρεία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί αυτονόητα στον αφανισμό τους καθότι αδυνατούν πλέον να 

ανταπεξέλθουν ενόψει των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και της φορολογικής και ασφαλιστικής λαίλαπας.  

 

 Τα παραπάνω είναι κρίσιμα ζητήματα  σε συνδυασμό με τα θέματα που ήδη σας θέσαμε στην 

προηγούμενη επιστολή μας , τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψη σας.  

 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η πρόταση αποτελεί ακόμη μία εχθρική στάση του ΕΟΠΥΥ προς τους 

παρόχους, ειδικά τα μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία, που από το 2011 παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στους ασφαλισμένους και σήμερα ευρισκόμενοι σε καθεστώς ομηρίας δεν είναι σαφές ποιες επιλογές 

έχουν.  

   

Οφείλετε να διασαφηνίσετε τα παραπάνω και να θέσετε μεγαλύτερη προθεσμία από αυτή των 3 

ημερών. Άλλως δίδεται η εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί το μέσο για το μαρασμό των 

ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, πλην ολίγων ισχυρών. 

 

Τέλος αιτούμαστε, σε κάθε περίπτωση, οι δόσεις να είναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο με 

εκείνο που ισχύει και για τους λοιπούς οφειλέτες του δημοσίου και θα ήταν ορθό και δίκαιο ενόψει του 

κουρέματος που έχουν υποστεί λόγω της υποκοστολόγησης των ιατρικών εξετάσεων, αντίστοιχά να 

οριστεί κούρεμα και στο Clawback και Rebate. 
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