
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ υλοποιούν τη μεγάλη θεσμική τομή του 

κλινικού ελέγχου για πρώτη φορά στη χώρα μας με την βοήθεια Ιδιωτικών 

Ελεγκτικών Εταιρειών. Παράλληλα με τον κλινικό έλεγχο έχει ανατεθεί στις 

ελεγκτικές εταιρείες και η εκκαθάριση των απαιτήσεων του 2013.  

Το θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει πλήρως την νομιμότητα της λειτουργίας των 

ελεγκτικών εταιρειών και πρέπει να σταματήσουν οι φωνές που προσπαθούν να 

εμποδίσουν τον έλεγχο της νομιμότητας, των υπερχρεώσεων αλλά και τις κάθε 

μορφής παραβατικότητες. 

Ο κλινικός έλεγχος είναι μία σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να 

υποστηριχθεί. Αυτοί που ξορκίζουν την παρουσία των ελεγκτικών εταιρειών, άθελα 

τους προστατεύουν τα συμφέροντα αυτών που επωφελούνται πολλά χρόνια τώρα από 

την απουσία ουσιαστικού κλινικού και οικονομικού ελέγχου.   

Οι περιφερειακές διευθύνσεις και οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ επιτελούν και 

θα συνεχίσουν να επιτελούν πολύ σημαντικό έργο κάτω από αντίξοες συνθήκες 

(περιορισμός προσωπικού, έλλειψη μέσων κ.λ.π.) και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. 

Αντίθετα η παρουσία των ελεγκτικών εταιρειών για τον κλινικό έλεγχο θα βοηθήσει 

παράλληλα στην εκκαθάριση των λογαριασμών για το 2013 και έτσι θα φύγει βάρος 

από τις υπηρεσίες μας και θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν εκκρεμότητες ελέγχου 

και εκκαθάρισης των προηγούμενων ετών (ληξιπρόθεσμες οφειλές).  

Να θυμίσουμε επιπλέον στους συντάκτες των εμπρηστικών ανακοινώσεων ότι 

δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι περιμένουν εξόφληση δαπανών υγείας που έχουν 

καταβάλλει οι ίδιοι. Επομένως η μερική ελάφρυνση εργασίας από την δουλειά που 

προσφέρουν οι ελεγκτικές εταιρείες θα δώσει την δυνατότητα στις υπηρεσίες μας να 

καταβάλλουν επιτέλους νοσήλια ασφαλισμένων που περιμένουν 4 και 5 χρόνια.  

Ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την δημιουργία Σώματος 

Κλινικού Ελέγχου έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνεται από τον ίδιο τον Οργανισμό.   

Η καταπολέμηση της παραβατικότητας και η αντιμετώπιση των 

υπερχρεώσεων αποτελούν προτεραιότητα για τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η 

ορθολογική χρήση των πόρων του Οργανισμού.   

 

 

     

   

  


