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Δελτίο τύπου 
Κύριε Σκυλακάκη έτσι θέλετε να βοηθήσετε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; 

 Με την τροπολογία σας την οδηγείτε σε πλήρη κατάρρευση. 
 
 

Μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Συντονιστικού Οργάνου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
με την οποία οι φορείς Π.Φ.Υ. ενημέρωσαν την κοινή γνώμη για την τραγική κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει οι ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα του Αναπλ. Υπουργού 
Οικονομικών κ. Σκυλακάκη, ήταν η επιμήκυνση της διάρκειας εφαρμογής του απαράδεκτου 
μέτρου claw back μέχρι και το 2025!!! 
Χθες λοιπόν κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών για ψήφιση σε νομοσχέδιο 
του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επέκταση αυτού του επαίσχυντου 
μέτρου. Και μάλιστα ψηφίστηκε χθες! 
Ενώ το αδιαπραγμάτευτο αίτημα για την επιβίωση των διαγνωστικών εργαστηρίων, των 
πολυϊατρείων και των κλινικο-εργαστηριακών ιατρών είναι η κατάργηση του μέτρου αυτού!!! 
Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα ο κ. 
Σκυλακάκης αντιμετωπίζει την Υγεία των Ελλήνων πολιτών εν μέσω πανδημίας. 
Ο κλάδος μας έχει οδηγηθεί πριν το κύκνειο άσμα και ο κ. Σκυλακάκης πιστεύει ότι θα υπάρχουν 
εργαστήρια, πολυϊατρεία και κλινικο-εργαστηριακοί ιατροί μέχρι και το 2025 που θα 
χρηματοδοτούν έμμεσα τον ΕΟΠΥΥ. 
Προφανώς δεν έχει αντιληφθεί ότι οδηγεί χιλιάδες οικογένειες που απασχολούνται άμεσα ή 
έμμεσα στην ιδιωτική Π.Φ.Υ. στο χείλος του γκρεμού και την οικονομική καταστροφή. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών, γι΄αυτό και 
το Συντονιστικό Όργανο Π.Φ.Υ. απέστειλε επιστολή προς όλους τους Ιατρικού Συλλόγους της 
χώρας και τον ΠΙΣ με την οποία τους ζητά να τοποθετηθούν, καταδικάζοντας τις ενέργειες του κ. 
Σκυλακάκη και την οποία σας κοινοποιούμε. 
Την ύστατη στιγμή καλούμε τον κ. Σκυλακάκη να τροποποιήσει ΑΜΕΣΑ την εν λόγω διάταξη και 
να καταργήσει το claw back από 01/01/2022, διαφορετικά θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για την 
φυγή χιλιάδων ιατρών στο εξωτερικό και την κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας. 
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