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Βγήκαν «νυστέρια» για 
το κούρεµα χρεών του ΕΟΠΥΥ 
Αντί για 8%, οι περικοπές έφιασαν το 50%, λέει π Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ 

Την έντονη αντίδρασήτης για το 
κούρεµα των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 

προς τις ιδιωτικές κλινικές 
εξέφρασε χθες µε ανακοίνωση της n 
Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών. 

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών 
κλινικών κάνουν λόγο για περικοπές 
που φτάνουν ακόµα και το 50%, τονίζοντας 

ότι n απόφαση κατανέµει 
ανισοµερώς στους διάφορους κλάδους 
παρόχων, αλλά και µεταξύ των ίδιων 
των παρόχων υγείας, τα ποσοστά της 
έκπτωσης. 

Παράλληλα κατηγορούν τον υπουργό 
Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο για 

Κατηγορούν τον υπουργό 
Υγείαε για αδιαφάνεια και 
απειλούν µε κινητοποιήσει 
και προσφυγέβ στα δικαστήρια 

αδιαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο 
εισηγήθηκε την κοινή υπουργική απόφαση 

για το κούρεµα των οφειλών του 
ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αφορούν το χρονικό 
διάστηµα 2005-2011. 

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν, 
το υπουργείο Υγείας ζητά για όσα 
ασφαλιστικά ταµεία - όπως το I ΚΑ 
και ο ΟΓΑ - είχαν προκαταβάλει έως 
και το 90% των δαπανών να διαγραφεί 

το υπόλοιπο ποσό, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις όπου το υψος της προκαταβολής 

είναι σηµαντικά χαµηλότερο 
να ισχύσει έκπτωση επί του συνολικού 
πόσου. 

«To πραγµατικό ποσοστό κουρέµατος 
προς τις ιδιωτικές κλινικές διαµορφώνεται 

σε ποσοστό 30%-50% ανάλογα µε 
την κλινική», αναφέρει στην ανακοίνωση 

της n Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών 
Κλινικών, σηµειώνοντας ότι πρόκειται 
για εµπαιγµό και καταδίκη των κλάδων 
υγείας τη στιγµή που τα διαθέσιµα 
κονδύλια επαρκούν, όπως τονίζουν, 
«για µια ορθολογική και δίκαιη έκπτωση 

που θα εξασφαλίσει βιώσιµες και 

Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ 
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υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους 
ασφαλισµένους». Αναφέρουν µάλιστα 
ότι οι ενώσεις τους έχουν ήδη δηλώσει 
πρόθυµες να δεχτούν ένα κούρεµα µε 
βάση τις δυνατότητες του κράτους, το 
οποίο όµως να καταµεριστεί ισοµερώς 
σε όλους. 

Από την πλευρά του το υπουργείο 
υποστηρίζει ότι το ποσοστό των περικοπών 

στις ιδιωτικές κλινικές είναι 
στο 8%, ενώ για τους άλλους παρόχους 

φτάνει µέχρι και το 15%. 
Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών 

κλινικών σηµειώνουν ότι το 
υπουργείο αποσιωπά ότι στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση το πραγµατικό 
ποσοστό κουρέµατος προς τις ιδιωτικές 

κλινικές διαµορφώνεται σε 
ποσοστό 30%-50% ανάλογα µε την 
κλινική, σηµειώνοντας ότι µπορεί 
σε δύο γειτονικές κλινικές n µία να 

υφίσταται κούρεµα 30% και n άλλη 
50%. Οι συνολικές οφειλές του ΕΟΠΥΥ 

προς τις κλινικές υπολογίζονται 
στα 600 εκατ. ευρω, 560 εκατ. ευρω 
προς τα φαρµακεία και 800 εκατ. 
ευρώ προς τους ιδιώτες γιατρούς. 
Σήµερα οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών 
κλινικών πρόκειται να έχουν συνάντηση 

µε τον υπουργό Υγείας Ανδρέα 
Λυκουρέντζο, ενώ χθες έστειλαν επιστολή 

στον Πρωθυπουργό ζητώντας 
την παρέµβασή του. 

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών 
κλινικών έχουν καλέσει σε 

έκτακτες συνελεύσεις τα Σωµατεία 
τους εντός της εβδοµάδας προκειµένου 

να αποφασίσουν τις περαιτέρω 
κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν ότι 
θα αξιοποιήσουν κάθε ένδικο µέσο, 
ακόµα και προσφυγή στα αρµόδια 
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. 
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