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ΕΟΠΥΥ:II(os θα λειτουργεί οpnxaviopds αυτόµατηβ εηιστροφήβ χρηµάτων 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία φαίνεται on περνάει ο µηχανισµός αυτόµατης 

επιστροφής χρηµάτων συς περιπτώσεις που οι ιδιωτικές 
κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα έχουν κάνει υπέρβαση 
της δαπάνης (clawback) εν µέσω θύελλας ανηδράσεων 

των παροχών υγείας, που προειδοποιούν για ντόµινο «λουκέτων» 
στην αγορά της υγείας. 

Σύµφωνα µε υς χθεσινές προσθήκες στο άρθρο 100 του 
πολυνοµοσχεδίου, που προωθεί το υπουργείο Υγείας, n µηνιαία 

δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια 
και φυσιοθεραπείες που παρέχονται από συµβεβληµένους 

παρόχους υγείας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριµένων 
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Οργανισµού, 

που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων 
(KAE): «To υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ 

από τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους των ανώτερων 
υπηρεσιών υγείας». 

Μάλιστα, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση 
και καταβάλλεται από τα διαγνωστικά κέντρα και υς ιδιωτικές 
κλινικές εντός µηνός από την πιστοποίηση του σε τραπεζικό 
λογαριασµό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση που 
περάσει το χρονικό αυτό διάστηµα και δεν έχει κατατεθεί το πό¬ 

σο, ο Οργανισµός µπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της σύµβασης 
µε τον συµβεβληµένο πάροχο µέχρι n κλινική ή το διαγνωστικό 

κέντρο να καταθέσει το ποσό στην τράπεζα! 
Ενα άλλο σηµείο που προστέθηκε χθες στο επίµαχο άρθρο 
είναι n παράγραφος που ξεκαθαρίζει: «∆εν αναγνωρίζονται 

και δεν αποζηµιώνονται ano τον ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται 
σε αυτόν µετά την πάροδο 20 ηµερών από τη λήξη 

εκάστου ηµερολογιακού µήνα». Ακόµη ο ΕΟΠΥΥ θα συµψηφίζει 
τα ποσά που οφείλει ο Οργανισµός στους παρόχους 

υγείας µε ισόποση οφειλή τους προς αυτόν. Οι διατάξεις αυτές 
θα εφαρµοστούν και σης ισχύουσες συµβάσεις που έχει συνάψει 

ο ΕΟΠΥΥ. 
Ano την πλευρά του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

(ΓΠΣ) µε χθεσινή του ανακοίνωση στηρίζει υς απεργιακές κινητοποιηθείς 
της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών 

(ΟΕΝΓΕ) και Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ) 
που πραγµατοποιούν σήµερα διαµαρτυρόµενοι για το 

πολυνοµοσχέδιο, το οποίο σύµφωνα µε τον ΕΟΣ «σφαγιάζει εργαζοµένους 
του δηµόσιου τοµέα», ενώ σε άλλο σηµείο τονίζει 

ότι «το clawback καταστρέφει τα µικρά και τα µεσαία ιδιωυκά 
ιατρεία και εργαστήρια». 
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