
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)
Χαρ. Τρικούπη 12,Ηλιούπολη Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ)
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

     ( )Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ΠΑΣΙΔΙΚ
π  58, , . . 10678,  210.3306487Πανε ιστημίου Αθήνα Τ Κ ΤΗΛ

       ( )Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων ΠΑΝΙΔΙ
 15-17, , . . 11521, . 2106855949Τσόχα Αθήνα Τ Κ ΤΗΛ

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

, 11/07/2022Αθήνα

Δελτίο Τύπου
Κήρυξη κινητοποιήσεων από 18  έως 20 Ιουλίου 2022  

Ζητάμε άμεση κατάργηση της προείσπραξης του   claw     back  
Ζητάμε οξυγόνο για να μην πεθάνουμε!

Στις 08/07/2022 συνεδρίασε το διευρυμένο Συντονιστικό Όργανο των φορέων Π.Φ.Υ. για να
εκτιμήσει την κατάσταση, μετά και την επιστολή που είχαμε στείλει στον Υπουργό Υγείας κ. Αθ.
Πλεύρη την 01/07/2022 (επισυνάπτεται) με συγκεκριμένα αιτήματα.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά
του Υπουργού, εξαγγέλλουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων από την πλευρά
των  διαγνωστικών  εργαστηρίων,  των  πολυϊατρείων  και  τον  κλινικοεργαστηριακών
γιατρών από 18 έως 20 Ιουλίου 2022.   

Προχωρούμε σε κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση της βιωσιμότητας των εργαστηρίων μας
καθώς και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά.

Ζητούμε την άμεση κατάργηση της προκαταβολής του 70% του claw back του 2022, ώστε να
υπάρξει  ανάσα  ρευστότητας  προς  τα  εργαστήρια  μας,  διαφορετικά  αδυνατούμε  να
πληρώσουμε  ακόμα  και  το  προσωπικό  μας  τους  προσεχείς  μήνες  και  άμεσο
επακόλουθο, το βέβαιο κλείσιμο των εργαστηρίων μας.

Ζητούμε  όποια  εξέταση  εκτελείται,  να  αποζημιώνεται  στο  ακέραιο,  χωρίς
υποτιμολογήσεις!

Ανακοινώνουμε εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε κινητοποίηση που αφορά το κλείσιμο των
εργαστήριων  εξαγγελθεί  από περιφερειακούς  συλλόγους,  το  Συντονιστικό  Όργανο  φορέων
Π.Φ.Υ. θα δώσει την πλήρη στήριξη και κάλυψή τους.



Δεν ζητάμε να πληρώνουν οι ασθενείς τις εξετάσεις τους. 
Ζητάμε να τις πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ ως οφείλει και όχι εμείς! 

Ζητάμε την επαρκή χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας!
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον αφανισμό μας!

Υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται!
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα για την Υγεία!
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