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Αθήνα, 22/05/2022 

 
Δελτίο Τύπου 

Απάντηση στον Υπουργό Υγείας για τις απαράδεκτες απειλές προς τους φορείς 

Π.Φ.Υ. 
Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν σε δημοκρατικά πολιτεύματα! 

 

Με έκπληξη μας διαπιστώσαμε τις απειλές τις οποίες εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης 
εναντίον των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων και των κλινικοεργαστηριακών 
γιατρών. 

Θα θέλαμε να θυμίσουμε στον κ. Πλεύρη ότι τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στο δικαίωμα της 
αποχής και διαμαρτυρίας δεν αρμόζουν σε δημοκρατικά πολιτεύματα όπως το δικό μας. 
Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για αυτού του είδους τις συμπεριφορές από πλευράς 

Υπουργού Υγείας! 
Τα διαγνωστικά εργαστήρια τα πολυιατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί κλείνουν γιατί 
είναι κοντά στην καταστροφή.  

Έχουμε εκφράσει την αγανάκτησή μας παντοιοτρόπως στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος έχει 
παραδεχτεί την αδικία του μέτρου του claw back, πλην όμως δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο 

συγκράτησης της δαπάνης και ενίσχυσης της Π.Φ.Υ. για να μην υπάρχει το ληστρικό claw back. 
Συνέπεια αυτού είναι, μεγάλο μέρος των εξετάσεων του ελληνικού λαού να τις 
πληρώνουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί 

ιατροί. 
Έχουμε γίνει χορηγοί των διαγνωστικών εξετάσεων που εκτελούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ 
εδώ και 10 χρόνια.  

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!!! 
Κύριε Υπουργέ, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως δεν είμαστε αποκλειστικά συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, 

αλλά πέραν της ιδιωτικής πελατείας που έχουν τα ιατρεία και οι μονάδες μας, έχουμε 
συμβάσεις με άλλα ασφαλιστικά ταμεία (όπως ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), καθώς και με ασφαλιστικές 
εταιρείες και θα απέχουμε από την παροχή υπηρεσιών υγείας καθολικά! 



Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα ιατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα 
πολυϊατρεία προσφέρουν ήδη ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που διασφαλίζονται σε πολλά επίπεδα 

(βιοασφάλεια, προστασία από τις ακτινοβολίες, διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων κ.λ.π.) 
από την υφιστάμενη Ελληνική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται μέσω της αδειοδότησής και 
επανελέγχου τους από τους Ιατρικούς Συλλόγους, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στον Ν. 

4931/2022 «Γιατρός για όλους …». 
Με αυτές τις συμπεριφορές εξωθείτε τα ιατρεία μας, μικρά, μεσαία και μεγάλα διαγνωστικά 
εργαστήρια και πολυϊατρεία που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα στην οικονομική κατάρρευση, 

παραδίδοντας την Υγεία του Ελληνικού λαού σε νέες εξωχώριες εταιρείες που θα έρθουν να 
εφαρμόσουν μονοπωλιακές πρακτικές, αντίστοιχες με αυτές που διαφαίνεται ότι θέλει να 

εφαρμόσει ο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα το κλείσιμο όλων των υφισταμένων δομών Π.Φ.Υ. 
Παράλληλα, προβλέπεται νέο κύμα φυγής ιατρών στο εξωτερικό, θέλοντας αρχικά να 
προστατεύσουν την αξιοπρέπεια τους και αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τον Μάιο του 2019 κινητοποιηθήκαμε απέναντι 
στην προηγούμενη Κυβέρνηση και κανένας δεν απείλησε τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα 
πολυϊατρεία και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς όπως πράξατε εσείς, απέναντι στο νόμιμο 

δικαίωμά μας να αντιδράσουμε για να μην κλείσουμε! 
Απαιτούμε την απόσυρση των απειλών απέναντι στις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις οι οποίες 
γίνονται ως διαμαρτυρία έναντι των άδικων περικοπών που υφίστανται κάθε μήνα στις 

πληρωμές τους από τον ΕΟΠΥΥ! 
Το Συντονιστικό Όργανο φορέων Π.Φ.Υ. έχει προγραμματίσει σύσκεψη τη Δευτέρα 
23/05/2022 με την παρουσία του Προέδρου του Π.Ι.Σ. και όλων των Προέδρων των Ιατρικών 

Συλλόγων της χώρας, για να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες του κλάδου απέναντι στις 
απειλές που δέχτηκε η ιατρική επιστημονική κοινότητα. 
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