
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Η ολοκλήρωση του κλινικού και οικονομικού ελέγχου των 

απαιτήσεων των παρόχων υγείας από τον ΕΟΠΥΥ για το 2013, εντός των 
προκαθορισμένων ημερομηνιών, βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα 
για το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.  

Για τον σκοπό αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 
συνεργάζονται με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και δίνουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση ενός πολύ μεγάλου έργου 
που για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας.  
 Προς την κατεύθυνση αυτή, με την απόφαση 748 του Δ.Σ. του 
ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκαν όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης και των υπηρεσιών 
που αφορούσαν τις διαδικασίες, την μεθοδολογία υλοποίησης και όλα 
τα ζητήματα για την επεξεργασία δεδομένων και την εγκατάσταση των 
ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, ώστε να είναι νόμιμες. 

Επίσης, με σημερινή απόφαση του ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 
ενέκρινε όλες τις διοικητικές διαδικασίες εκκαθάρισης όλων των 
κατηγοριών ιδιωτών παρόχων αλλά και τα ιατρικά κριτήρια ελέγχου, με 
βάση τα οποία προέκυψε από το πρόγραμμα στατιστικού ελέγχου των 
ΙΕΕ, το δείγμα των προκαταρκτικών ελέγχων και με βάση το οποίο 
διενεργείται ο δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος ιατρικός έλεγχος.  

Προσκόμματα και κωλυσιεργίες πρέπει να αναζητηθούν σε μέρος 
των παρόχων που καταγγέλλουν, προσφεύγουν στην δικαιοσύνη και 
μέχρι σήμερα ορισμένοι εξ αυτών δεν έχουν ακόμη υπογράψει 
συμβάσεις.  
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Ο κλινικός και οικονομικός έλεγχος είναι μείζονες υποχρεώσεις 
της χώρας, τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ υπηρετεί με προσήλωση. Αυτό δεν 
σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα αγνοηθούν κριτήρια και κυρίως η 
νομιμότητα και οι κανόνες. 

   Τα  δημοσιευθέντα για τα 130 εκατομμύρια ευρώ που 
υποτίθεται έχουν υπερχρεώσει οι ιδιωτικές κλινικές του ΕΟΠΥΥ δεν 
έχουν σχέση με την πραγματικότητα και  φυσικά δεν εκπορεύονται από 
τον Οργανισμό. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα 130 εκατομμύρια είναι οι 
απαιτήσεις των ιδιωτικών κλινικών που αντιστοιχούν στο στατιστικό 
δείγμα του ελέγχου, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου των 
ελεγκτικών εταιρειών, από ένα σύνολο 430 εκατομμυρίων ευρώ.  

Κι αυτό γιατί πρέπει να τονιστεί ότι πόρισμα ελέγχου δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη.  

Οι ιδιωτικές κλινικές, πάροχοι και συνεργάτες του ΕΟΠΥΥ 
επιτελούν σημαντικό έργο, παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που  
κάποιες  δεν παρέχονται από τον Δημόσιο Τομέα ή δεν επαρκεί ο 
Δημόσιος Τομέας για να τις καλύψει.  

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ επενδύουν στον ειλικρινή 
διάλογο, στην στενή συνεργασία με όλους τους παρόχους και όχι στην 
δημιουργία εντυπώσεων.    

 
 


