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Αναδροµική 
n ισχύς 
του claw back 
Σε ισχύ τίθεται το µέτρο του claw back, δηλαδή του µηχανισµού 
αυτόµατα περικοπήε υπερβάσεων cms δαπάνεε των ιδιωτικών 
κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων. Οπω s προβλέπεται 
στο πολυνοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθεε στη Βουλή, n 
µηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικέε εξετάσει, νοσηλεία 

και φυσικοθεραπείεε, που παρέχονται από συµβεβληµένουε 
ιδιώτεε παρόχουε υπηρεσιών υγείαε, δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ που εγγράφονται orous oimous 
Κωδικούε Αριθµούε Εξόδων. To υπερβάλλον ποσό θα υπολογίζεται 

σε εξαµηνιαία βάση 
και θα καταβάλλεται από tous 999999999 

παρόχουε σε λογαριασµό του 
ΕΟΠΥΥ εντόε µηνόδ από την 
πιστοποίησή του. Σε διαφορετική 

περίπτωση, ο Οργαντσµόε 
δύναται να διακόψει τη σύµβαση 

µε tous συγκεκριµένου s παpoxous 
υγείαε έωδ την καταβολή 

του οφειλοµένου ποσού. 
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συµψηφίζει 

το οφειλόµενο ποσό µε 
ισόποση οφειλή του npos tous εν λόγω ιδιώτεδ παρόχουε 
για την παροχή υπηρεσιών υγείαδ. To µέτρο έχει αναδροµική 
ισχύ από 1.1.2013 και διάρκεια έωε 31.12.2015. Στο πολυνοµοσχέδιο, 

επίσα, περιλαµβάνονται ρυθµίσει για την αυστηροποίηση 
των προβλεπόµενων ποινών σε περίπτωση 

παράβασα από φαρµακοποιού s, γιατρούδ και λοιπούε συµβεβληµένουε 
µε τον ΕΟΠΥΥ παρόχουε των υποχρεώσεών 

tous. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται χρηµατικό πρόστιµο από 
30.000 έω5 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση έλλειψα φαρµάκου 
που οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου 
άδειαε χονδρική5 πώλησα ή άδεια5 κυκλοφορία^. Αντίστοιχα 
σε φυσικοθεραπευτή που χρεώνει πλασµατική θεραπεία 
στον ΕΟΠΥΥ επιβάλλεται πρόστιµο από 5.000 έωε 30.000 
ευρώ και διακόπτεται οριστικά n σύµβασή του. 

Αυστηρότερες 
ποινές για παραβάσεις 

φαρµακοποιών, 
γιατρών, 

συµβεβληµένων 
µε τον ΕΟΠΥΥ. 

Κλοπέβ βιβλιαρίων από νοσοκοµεία 
Την ίδια ώρα, µε ανακοίνωσή του χθεε ο ΕΟΠΥΥ εφιστά την 

προσοχή των γιατρών και φαρµακοποιών, καθώε από τον περασµένο 
Φεβρουάριο καταγράφονται κλοπέε βιβλιαρίων νοσηλευοµένων 

από διάφορα νοσοκοµεία, στα οποία στη συνέχεια 
συνταγογραφούνται ακριβά φάρµακα (EXELON, PRADAXA, 
INEGY, GEODON, ARICEPT κ.ά.). Ο δράστα είναι µεγαλόσωµοε 
και ασπροµάλλα, ο onoios άλλοτε εµφανίζεται oas κάτοχοΞ 
του βιβλιαρίου προτάσσονταε την έκτακτη ανάγκη παροχήβ 
φαρµάκων orous υπερήλικεε γονείε του και άλλοτε (os γιατρόδ 
που εµφανίζεται σε φαρµακεία ζητεί να διαβάσει tis οδηγίεε 
χρήσεωε του φαρµάκου και επιδέξια αφαιρεί την ταινία γνηaiomras. 

Στη συνέχεια προσέρχεται σε άλλο φαρµακείο ισχυριζόµενοδ 
ότι έχει αγοράσει τα φάρµακα και επιστρέφει tis 

ταινίεε µε tis αντίστοιχεδ συνταγές για να του δοθεί το υπόλοιπο 
ποσό από αυτό Tns συµµέτοχα του στην αγορά φαρµάκων, 
ποσό που χρεώνεται φυσικά στον ΕΟΠΥΥ. 
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