
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ
ìø÷öüøùêþõ: ñéøèïù, 11-07-2013
ç÷ðþýõ: 1,5         (1 õè× 2)
æéå÷äüû: 168 cm ²
æéëù îãîðüúüöþõ: 19420
ÿèòîüòêâêþõ ÷êïóèüã: (210) 4808000

áéàù îð÷òýþ: ßÞÝÜÛÚçæßç ÙñìÞÿçÚØÛ ÙÝÿÚÜç

Εισφορές προς ΕΟΠΥΥ: Εκατό 
εκατ. ευρώ λιγότερες εισφορές εισπράττει 

κάθε µήνα ο ΕΟΠΥΥ, όπου, 
σύµφωνα µε τον επιθεωρητή ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή, λαµβάνει 
χώρα «πάρτι» αυθαιρεσιών. Οι όποιες 
αλλαγές θα γίνουν εν λειτουργία του, 
διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις 

Γεωργιάδης. Σελ. 5 

Εισφορές προς ΕΟΠΥΥ 
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Γεωργιάδης: Αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ εν λειτουργία του 
Κατά 100 εκατ. ευρώ λιγότερες 
από αυτές που θα έπρεπε να εισπράττονται 

είναι οι εισφορές 
που συγκεντρώνει κάθε µήνα ο 
ΕΟΠΥΥ. Σύµφωνα µε στοιχεία 
που κατέθεσε χθες στην Επιτροπή 

Κοινωνικών Υποθέσεων Tns 

Βουλής ο νέος διοικητής του Οργανισµού, 
∆ηµήτρης Κοντός, αντί 

για 360 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε 
να µπαίνουν στα ταµεία, εισπράττονται 

µόλις 250 εκατ. 
«Ο ΕΟΠΥΥ δεν µπορεί να συνεχίσει 

να λειτουργεί, όπως λειτουργεί 
σήµερα» ανέφερε χθες 

ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης. 
«Εχει χαθεί ο έλεγχος 

στον ΕΟΠΥΥ». Πάντως, όπως τόνισε, 
ο ΕΟΠΥΥ δεν θα κλείσει, 

ενώ διέψευσε τη φηµολογία περί 
ξένων διαχειριστών. «∆εν θα 
αφήσουµε τον ΕΟΠΥΥ να καταρρεύσει. 

Ούτε θα τον κλείσουµε 
ούτε θα τον φτιάξουµε από 

την αρχή. Οποιες αλλαγές θα γίνουν, 
θα γίνουν εν λειτουργία 

Επανασχεδιασµό 
του Οργανισµού 
από µηδενική βάση 
προτείνει 
ο κ. A. Ρακιντζής. 

του» είπε χαρακτηριστικά. 
Πόντου, σε βαρυσήµαντη έκθεσή 

του που ήρθε στο φως Tns 
δηµοσιότητας χθες («E») ο επιθεωρητής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησα 
Λέανδρος Ρακιντζής προτείνει 
τον επανασχεδιασµό του Οργανισµού 

από µηδενική βάση. «Χωpis 
δραστική άµεση παρέµβαση, 

ο Οργανισµός οδηγείται σε αδιέξοδο 
στο εγγύς µέλλον, µε καταστροφικές 

συνέπειες για την κοινωνία 
και την εθνική οικονοµία» 

αναφέρεται στην έκθεση, στην 
οποία καταγράφεται λεπτοµερώς 
το πάρτι αυθαιρεσιών που λαµβάνει 

χώρα στον ΕΟΠΥΥ. 

∆ιέψευσε τπ φηµολογία περί ξένων 
διαχειριστών ο υπουργός 

Υγείας Αδωνις Γεωργιάδπς. 

Μεταξύ άλλων αποκαλύφθηκε 
ότι οι αιτήσει για νοσηλεία στο 
εξωτερικό δεν εξετάζονταν µε 

σειρά προτεραιότητας, αλλά µε 
αδιευκρίνιστα κριτήρια από τα 
αρµόδια τµήµατα, µε αποτέλεσµα 
αιτήσεις να απορρίπτονται αναιτιολόγητα 

και άλλες να εγκρίνονται 
αυθηµερόν. Ιδιαίτερη αίσθηση 
έχει προκαλέσει το γεγονός 

ότι υπήρχαν ασφαλισµένοι 
πολλών ταχυτήτων, µε tous πανεπιστηµιακού 

s, tous πολιτικούς 
και tous γιατρούς να κάνουν σε 
δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό 
χρήση του δικαιώµατος νοσηλείας 

στο εξωτερικό και µάλιστα 
σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται πως 9 
βουλευτές, οι οποίοι, αν και δεν 
είχαν καταβάλει εισφορές για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, έκαναν 
χρήση νοσηλείας στο εξωτερικό 
επι βαρύ vovras τον ΟΠΑ∆. Εντοπίστηκαν 

περιστατικά νοσηλείας 
που κόστισαν 500.000 ευρώ, ενώ 
ο µέσος όρος κυµαινόταν στα 
80.000 -100.000 ευρώ. Σύµφωνα 
µε την έκθεση Ρακιντζή, ο υπο- 

λογισµόε Tns «µαύρα τρύπαδ» 
του ΕΟΠΥΥ στα 1,2 δισ.ευρώ είναι 

αυθαίρετο5, αφού δεν υπάρχει 
σαφή5 εικόνα για tis δαπάνε5. 

Εξόφληση οφειλών 
Σε ό,τι αφορά tis αντιδράσει 

των συµβεβληµένων µε τον Οργανισµό 
παροχών υγεία5 στ-is 

ρυθµίσειε που εισήχθησαν µε 
το πολυνοµοσχέδιο, ο κ. Γεωργιάδα 

διευκρίνισε ότι το υπουργείο 
«θα προχωρήσει σε άµεση 

εξόφληση των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών npos tis κλινικέ5». Ontos 
είπε πάντωε ο διοικητή5 του ΕΟΠΥΥ, 

∆. Kovtos, σήµερα µόνο 
µία otis πέντε επισκέψειε του 
ΕΟΠΥΥ γίνεται ano \8\es δυνάµει 
(οι υηόλοιπε5 από ιδιώτε5). «Αναζητούµε 

ένα optimum µέγεθθ5 

παροχών» είπε, τονίζοντα5 ότι 
το πλαίσιο των παροχών δεν θα 
αλλάξει για τα ευαίσθητα τµήµατα 

του πληθυσµού. 
Λ. Γ. 
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