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ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΟ CLAWBACK ΚΑΙ ΤΟ 

REBATE ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2015» 

 

Εκφράζοντας την άποψη των μελών του συνεταιρισμού αλλά, είμαστε βέβαιοι, και των 

αυτοαπασχολούμενων εργαστηριακών γιατρών που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την 

Ελλάδα θέλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για τα τελευταία σημειώματα 

συμψηφισμού που εστάλησαν σε όλους τους εργαστηριακούς γιατρούς και είναι η 

χαριστική βολή στις προσπάθειες επιβίωσης των ιατρείων μας. 

 

Η τακτική των rebate & claw-back που συνεχίζει χωρίς καν να υπάρχει κατώτατη τιμή 

αποζημίωσης μιας εξέτασης και χωρίς καμία επίσημη και επιστημονική κοστολόγηση, είχε 

ως συνέπεια να αποζημιώνονται τα τελευταία χρόνια 7-10 μήνες από τους δώδεκα που 

εργαζόμαστε. 

Ωστόσο συνεχίζεται το μοντέλο του κλειστού προϋπολογισμού με ανοιχτή και ελεύθερη 

συνταγογράφηση που σημαίνει ότι η κατάσταση δεν αλλάζει.  

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει 

- τον ΕΟΠΥΥ με το e-dapy που δίνει το δικαίωμα συνταγογράφησης και εκδίδει τα 

παραπεμπτικά 

- τον κλινικό γιατρό που συνταγογραφεί σύμφωνα με τις  αντιλήψεις του και τις ανάγκες 

των ασθενών  

- τον εργαστηριακό γιατρό που εκτελεί τα παραπεμπτικά. 

 

Την ανέλεγκτη υπέρβαση του προϋπολογισμού καλείται  να την πληρώνει ο τελευταίος 

κρίκος της αλυσίδας ο εργαστηριακός γιατρός που εκτελεί τις εντολές. 

 

Πιο συγκεκριμένα, 

 

 



 
 

 

 

 

- Συμπεριλαμβάνετε στη δήλωση συμψηφισμού σας ποσά  clawback και για το 1ο  εξάμηνο 

του 2013 παρότι ο σχετικός νόμος  Ν.4172 εκδόθηκε στις 23/7/13  (ΦΕΚ Α 167/2013) και η 

ΚΥΑ Υ9/οικ. 77307 (ΦΕΚ Β' 2045/22/08/2013), 

 

- Απαιτείτε εκβιαστικά να αποδεχτούν τον συμψηφισμό εντός τριών ημερών χωρίς να 

γνωρίζουν λεπτομερώς και αναλυτικά τα ποσά που τους καταλογίζονται αλλά και αυτά 

που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, 

 

- Διενεργείτε όλα τα ανωτέρω υπό καθεστώς ανύπαρκτης προηγούμενης ενημέρωσης ως 

προς το σύνολο των εννόμων συνεπειών από την αποδοχή της δήλωσης συμψηφισμού και 

στερείτε έτσι από μία διαδικασία τεράστιας οικονομικής και φορολογικής σημασίας, την 

αναγκαία τυπικότητα, τον έγγραφο τύπο αποδοχής αλλά και την ενημερωμένη συναίνεση 

του διοικουμένου που επιβάλλεται από την συνταγματική αρχή της χρηστής διοίκησης. 

 

- Αποστερείτε νόμιμους τόκους ληξιπρόθεσμων ποσών 3 έως και 5 ετών 

 

-Καταργείτε κάθε εκκρεμή δικαστική διεκδίκηση ως προς τους υπολογισμούς 

οφειλομένων δια της μεθόδου clawback που τυχόν έχουν ήδη ασκηθεί από 

αντιπροσωπευτικούς φορείς ή και ατομικά, καταργώντας τις έννομες συνέπειες τυχόν ήδη 

εκδοθέντων ή μελλοντικών δικαστικών αποφάσεων.  

 

- Αποσιωπείτε τις φορολογικές επιπτώσεις τις αποδοχής της δήλωσης συμψηφισμού, για 

τις παρελθούσες φορολογικές χρήσεις 2012-2015, ως προς τις οποίες έχουμε ήδη 

υποβάλει δηλώσεις, και συγκεκριμένα δεν διευκρινίζετε εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα 

υποβολής εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για τα έτη αυτά. 

 

Αν θέλουμε να παραμείνουν ενεργοί στη χώρα μας και στην ελληνική οικονομία οι 2.500 

αυτοαπασχολούμενοι βιοπαθολόγοι και οι υπόλοιποι εργαστηριακοί γιατροί, οι 

εργαζόμενοι στα ιατρεία, οι προμηθευτές και κυρίως να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται 

με επιστημονική ποιότητα οι  ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να δοθεί λύση μηδενικού 

συμψηφισμού. 
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