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«Υπάρχουν λεφτά» 
για πέταµα; 

Επς σκληρές διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα 
δυο θέµατα ξεχώρισαν: To ∆ηµόσιο και n «µαύρη 
τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ, το ακριβές ύψος της οποίας 
ουδείς γνωρίζει. Και αυτό είναι... «φυσικό» επακόλουθο 

της απίστευτης κακοδιαχείρισης και του ερασιτεχνισµού, 
µε τον οποίο λειτουργεί ο µεγαλύτερος 

ασφαλιστικός φορέας της χώρας. 
Ita·*, τις αλλεπάλληλες απογραφές κανείς δεν 

γνωρίζει τον ακριβή αριθµό των ασφαλισµένων, συνταξιούχων 
και εν ενεργεία ανά επιµέρους ταµείο. 

Κανείς δεν γνωρίζει το πραγµατικό κόστος της ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης ανά ασφαλισµένο. 

Πώς λοιπόν να συµφωνήσει... ελαφράτη καρδία 
n τρόικα µε ης «προτάσεις» της κυβέρνησης, όταν n 
ανυπαρξία µητρώου ασφαλισµένων δεν επιτρέπει τον 
έλεγχο σης δαπάνες υγείας, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει σε έκθεση της;.. 

Και πώς να ελεγχθούν οι δαπάνες, όταν ο υφιστάµενος 
µηχανισµός ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος, 

µε αποτέλεσµα να έχουν εκτιναχθεί στα ύφη δαπάνες 
ακόµη και για υπηρεσίες που µέχρι πρόσφατα ήταν σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα, µε πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα 

το κόστος φυσικοθεραπειών. 
Στον ΕΟΠΥΥ εντάχθηκαν πολλά επιµέρους ταµεία. 

Ωστόσο, δύο χρόνια µετά την ίδρυση του φορέα, 
πραγµατική ενοποίηση δεν έχει γίνει ακόµη. To ταµείο 
των Επιστηµόνων, αρνείται να συνεργαστεί ακόµη και 
σε διοικητικό επίπεδο και έχει προχωρήσει σε στάση 
πληρωµών διαµαρτυρόµενο για την υποχρεωτική υπαγωγή 

του στον ΕΟΠΥΥ. 
Την ίδια ώρα, όµως, ο ΕΟΠΥΥ κάλυπτα τους 

δικαιούχους των Ταµείου Επιστηµόνων, χωρίς να 
εισπράττει το κόοτος! Είναι απορίας άξιον πώς n κυβέρνηση 

παραµένει σε ρόλο παρατηρητή και δεν 
προχωρεί στην εφαρµογή µέτρων, των πειθαρχικών 
και κατασταλτικών συµπεριλαµβανοµένων, για να 
τερµατίσει την «ανταρσία» των διοικήσεων εκείνων 
των Ταµείων που παρανοµούν αρνούµενοι να εφαρµόσουν 

τους νόµους και έτσι προκαλούν µεγάλες ζηµίες 
σε βάρος του ∆ηµοσίου, σε βάρος των δικών τους 

ασφαλισµένων. 
Ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέση να διαπραγµατευθεί 

τις τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους ιδιώτες 
- παρόχους, µε αποτέλεσµα να πληρώνει ακριβά 

ακόµη και µονάδες υγείας που προσφέρουν χαµηλής 
ποιότητας υπηρεσίες. Η περιβόητη ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

περιορίστηκε στην καταγραφή στατιστικών 
στοιχείων, καθώς ούτε οι συµβεβληµένοι 

γιατροί ελέγχονται ούτε τα διαγνωστικά κέντρα. 
Τι να σκεφθεί κανείς όταν µαθαίνει on ο ΕΟΠΥΥ 

δεν είναι σε θέση να διαπραγµατευτεί, γιατί, µεταξύ 
άλλων, δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες υπουργικές 
αποφάσεις για την ενεργοποίηση των προβλεπόµενων 
επιτροπών διαπραγµάτευσης;.. 

Έτσι η «µαύρη τρύπα» διογκώνεται συνεχώς, οι 
οφειλές αυξάνονται αλµατωδώς, αλλά το επίπεδο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών υποβαθµίζεται. 

To πρόβληµα δεν είναι οι εµµονές της τρόικας, 
αλλά n ελληνική κακοδιαχείριση. Η κυβέρνηση πρέπει, 

εδώ και τώρα, µε αποφασιστικό τρόπο να τερµατίσει 
οριστικά το «πάρτι των τρωκτικών» που συνεχίζεται 
σε βάρος της κοινωνίας. 
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