
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης στις 12/10 

Προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας από τις αρχές Νοεμβρίου εάν δεν υπάρξει 

συμφωνία με το Τπουργείο Τγείας 

 

Σην Σετάρτη 6 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ. έγινε τηλεδιάσκεψη του υντονιστικού Οργάνου 

Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας παρουσία των εκπροσώπων των Ομίλων των διαγνωστικών 

εργαστηρίων και φορέων του υγειονομικού μετώπου. 

την τηλεδιάσκεψη αυτή, ζήτησε και συμμετείχε ο Τπουργός Τγείας κ. Πλεύρης στην οποία έκανε 

ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, 

ενώ ενημέρωσε ότι πιστεύει ότι το μέτρο του claw back είναι άδικο. 

Ζήτησε να υπάρξει αναστολή των κινητοποιήσεων και ζήτησε να έχει μία παράταση χρόνου έως τις 

30/10/2021 στο να μας απαντήσει, για το πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός των 

διαγνωστικών εξετάσεων για το 2020 και το 2021, πέραν της υφιστάμενης έξτρα χρηματοδότησης των 

30 εκατομμυρίων ευρώ (15 εκατ. ευρώ για το 2020 και 15 εκατ. ευρώ για το 2021). 

Ζητήθηκε η ελάττωση της προείσπραξης του claw back για το 2021, για την οποία ο Τπουργός είπε ότι 

θα προσπαθήσει να βρει λύση, χωρίς να δεσμευτεί γιατί όπως είπε είναι ζήτημα νομικό. 

Επιπλέον, μας ενημέρωσε ότι θα  υπάρξει πρόταση για διαρθρωτικά μέτρα που θα οδηγήσουν στην 

μεγάλη μείωση του claw back έως και την κατάργηση του. 

 

Από τώρα δεσμεύτηκε ότι στις 30/10 ή την 01/11 θα υπάρξει συνάντηση μαζί του για την απάντηση 

όλων αυτών των θεμάτων που του τέθηκαν. 

Φθες, Πέμπτη 7/10 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του υντονιστικού Οργάνου Πρωτοβάθμιας 

Υροντίδας Τγείας με τους εκπροσώπους των Ομίλων των διαγνωστικών εργαστηρίων και των φορέων 

του υγειονομικού μετώπου και αποφασίστηκε να ανασταλεί η κινητοποίηση στις 12 Οκτωβρίου, η 

οποία ούτως ή άλλως είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε ότι από την 

επόμενη κιόλας μέρα της συνάντησης με τον Τπουργό Τγείας κ. Πλεύρη, εάν δεν έχουν επιλυθεί τα 

ζητήματά μας ή εάν δεν έχουν δρομολογηθεί προς επίλυση, θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις 

διαρκείας. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι ο χρόνος που δίνεται στον Τπουργό Τγείας, δεν είναι αδυναμία, αλλά ένδειξη καλής 

διάθεσης. 

υμμετείχαν :Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ωματείων Κλινικοεργαστηριακών 

Ειδικοτήτων Υ. Πατσουράκος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ωματείων Ιδιωτικής 

Πρωτοβάθμιας Τγείας Θ. Φατζηπαναγιώτου, Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου υνδέσμου Ιατρικών 

Διαγνωστικών Κέντρων Ι. Καραμηνάς, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ιατρικών 

Εταιρειών και Πολυϊατρείων Δ. Υασίτσας, Ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ιατρικών 

Εταιρειών και Πολυϊατρείων Π. Ντούνας, Η Πρόεδρος της ΕΝΙ-ΕΟΠΤΤ Α. Μαστοράκου (απούσα στην 

τηλεδιάσκεψη 07/10/2021 λόγω τεχνικών δυσκολιών), Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου υλλόγου 

Υυσιοθεραπευτών Π. Λυμπερίδης, Ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ωματείων 

Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων Ν. ταμούλης, Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών 

Βιοπαθολόγων Ι. Κλεινάκης, Ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 

Ιατρών Ενόπλων Δυνάμεων και ωμάτων Ασφαλείας Αν.Πλακιώτης, Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

Πνευμονολόγων Ελλάδος και Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ωματείων 

Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων  Αν. Σσάτσος, Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Ελευθεροεπαγγελματιών Υυσικοθεραπευτών Γ. Σσαγρής, Ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας ωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Τγείας π. Κραμποβίτης, Η Αντιπρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρείας Υυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Υιλ. Αρμακόλα, Βιοιατρική:  Μ. Γεωργίου, 

Ιατρόπολις : . Γουρλής, Affidea :   Θ.Καρούτζος, Βιότυπος : Γ. Φρονάς, Lifecheck : Α. Φριστοφίδης και Κ. 

Λαδιάς, Euromedica: Κόιος 
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