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Παλαιεβ και νεεβ οφειλεβ ΕΟΠΥΥ 
Πάρο»» 

Γιατροί - Αιαγνωσχικά 
Εργαστήρια 

Ιδιωχικέε κλινυίέβ 

Φαρµακοποιοί 

Σύνολο 

2010-2011 

1,3 δισ. ευρω 

530 εκατ. ευρω 

70 εκατ. ευρω 

f 1,8 δισ. ευρω 

50 εκαχ. ευρω 

300 εκατ. ευρω 

350 εκαχ. ευρω 

2013 

350 εκαχ. ευρω 

150 εκαχ. ευρω 

200 εκατ. ευρω 

600 εκαχ. ευρω 

* Στα παραπ&νω ποσά δεν imotoyizovxcn. οφειλές npos φαρµακευτακέβ εταιρείες 
και φυσΐκοθεραπευχέ3 I 

«ΣΧΕ∆ΙΟ B» ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ 

m ¦'TΛ f Στο 'κόκκινο'τα χρέη του ΕΟΠΥΥ •'.f'.' 
ME 300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώτονµήνα 
«τρέχουν» τα χρέη του ΕΟΠΥΥ. Η κατάσταση 

είναι χαοτική, καθώς ο ρυθµός 
αύξησης tous ξεπερνά κάθε δυνατότητα 
κάλυψης tous. Τα έσοδα από εισφορές 
µειώνονται λόγω κρίσης, ενώ n γραφειοκρατία 

δεν επιτρέπει την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσµων χρεών από i a έτη 2010 
και 2011. Τα... κουκιά δεν βγαίνουν και 
n τρόικα απαπεί από την κυβέρνηοη 
«σχέδιο B». Τι σηµαίνει αυτό; . 

Μειώσεις oas δαπάνες και «ψαλίδι» 
σης παροχές npos ious ασφαλισµένους, 
σε βαθµό που να καλύπτονται πλήρως 
οι δαπάνες ano τα (πενιχρά) έσοδα. 
Εξετάζονται µέτρα, άπω^.«πλαφόν» σε 
εξετάσεις και νοσήλια, τα οποία θαµετακυλήσουν 

το βάρος στους ασφαλισµένους. 

Η τρόικα θέτει «βέτο» σε ενδεχόµενο 
επιπρόσθετης χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ 

από τον κραηκό προϋπολογισµό, 
βάζοντας έτσι πολύ δύσκολα ογπ νέα 
πολιτική ηγεσίατου υπουργείου Υγείας. 
To σύνολο των παλαιών και νέων οφειλών 

του ΕΟΠΥΥ ξεπερνά σήµερα τα 2,5 
ola. ευρω, από τα οποία πάνω από 600 
εκατοµµύρια αφορούν την τρέχουσα 
χρήση. Πιο ευχαριστηµένοι πάροχοι 
είναι οι φαρµακοποιοί, καθώς ο Οργα¬ 

νισµός έίναι συνεπής στις πληρωµές 
του. To... σερί, ωστόσο, έσπασε και tous 
οφείλει 200 εκατοµµύρια ευρώ για συνταγές 

του Περασµένου Μαρτίου. 
Κάθε µήνα που καθυστερεί να πληρώσει, 

προστίθενται στο χρέος 200 εκατοµµύρια 
npos tous φαρµακοποιούς, 

40 εκατοµµύρια προς ης ιδιωτικές κλινικές 
και 50 εκατοµµύρια npos γιατρούς 

- διαγνωστικά κέντρα και µικροβιολογικά 
εργαστήρια, 

- Αντιστρόφως ανάλογη είναι n πορεία 
των εσόδων; Με βάση το αρχικό πλάνο, 
ο ΕΟΠΥΥ έπρεπε να έχει έσοδα 4,3 δισ. 
εθρώ. To ποσό αναθεωρήθηκε προς τα 
κατω, φτάνοντας στα 4 δισ. Εάν n κατά- 
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To σύνολο των 
παλαιών και νέων 

οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
ξεπερνά σήµερα τα 

2,5 δισ. ευρω 

στάση στην οικονοµια συνεχίσει να 
εξελίσσεται δυσµενώς, δεν αποκλείεται 
νέα αναθεώρηση στα 3,6 δισ. ευρώ. To 
έλλειµµα του Οργανισµού για φέτος 
εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο 1,2 δισ. 
ευρώ. 

Οι φαρµακοποιοί απειλούν µε κινητοποιήσει 
και οι ιδιωτικές κλινικές µε 

επίσχεση παροχής υπηρεσιών. Η Ενωση 
Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ 1 - ΕΟΠΥΥ) πραγµατοποιεί 

δηµοσκόπηση µεταξύ των 
µελών της, προκειµένου να διερευνήσει 
το ενδεχόµενο αναστολής παροχής 
υπηρεσιών προς τον Οργανισµό. 

∆εν έχουν νόηµα οι κινητοποιήσεις 
στην παρούσα φάση, ανέφερε χθες ο 
υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης 

στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθήνας (ΙΣΑ). Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης 
ζήτησε τη βοήθειατων γιατρών, 

εν όψει της επίσκεψης και της τρόικας 
την ερχόµενη εβδοµάδα: «Είναι ώρα να 
συνεργαστούµε όλοι για το καλό του 
τόπου και των πολιτών, κυρίως των mo 
αδύναµων από εµάς», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Στο ερώτηµα για το τι θα 
γίνει µε τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ, ο κ. 
Γεωργιάδης σχολίασε ότι θα γίνει το 
καλύτερο δυνατό. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ 
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