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Ελευθέριος 
Παπαγεωργόπουλος, 

νέος πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ. 

ΕΟΠΥΥ 
[ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ] Ανάγκη στήριξης του Οργανισµου 

Νέο προεδρείο 
στονΕΟΠΥΥ 
Αλλαγή σκυτάλης από χθες 

στον ΕΟΠΥΥ. Όπως ανακοίνωσε 
το υπουργείο Υγείας, στη θέση 

του Γ. Βουδούρη νέος πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ αναλαµβάνει ο 

κ. Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, 
νοµικός και πρώην βουλευτής. 

Αντιπρόεδρος ορίζεται ο 
κ. Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, µαθηµατικός, 

MSC Επιχειρησιακής 
Έρευνας, σύµβουλος Επιχειρήσεων. 

Εν τω µεταξύ, την απόλυτη 
ανάγκη να στηριχθεί στην πράξη 

ο ΕΟΠΥΥ µε συγκεκριµένες 
παρεµβάσεις άµεσης υλοποίησης 

εκτιµούν ότι υπάρχει, n 
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και n Γενική 
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών 

Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ). Σε συνάντηση που 

είχαν τα προεδρεία των δυο Συνοµοσπονδιών 
µε τον πρόεδρο 

του Οργανισµού, Γ. Βουδούρη 
κατέθεσαν από κοινού δώδεκα 
προτάσεις για να αντιµετωπιστούν 

τα προβλήµατα λειτουργίας 
του ΕΟΠΥΥ, µε σηµαντικότερο 
εκείνο της υποχρηµατοδότησης, 

που είτε εκφράζεται µε 
µείωση εσόδων, είτε µε έλλειψη 
ρευστότητας. 

∆ώδεκα προτάσεις 
ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ πρότειναν: 
¦ Επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης 

του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% 
του ΑΕΠ. 
¦Ανάληψη των προ της σύστασης 
του ΕΟΠΥΥ χρεών των ασφαλιστικών 

Ταµείων (πριν από το ∆εκέµβριο 
του 2011) προςτουςπαρόχους 
υγείας από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 34 του 

4038/2012. 
¦ Άµεση νοµοθετική ρύθµιση, 
που να επιβάλει τον απευθείας 
διαχωρισµό στην πηγή είσπρα¬ 

ξης των εισφορών ασθενείας, 
ώστε να καταβάλλονται απευθείας 

στον ΕΟΠΥΥ και όχι µέσω 
των επιµέρους Ταµείων. 
¦ Αναζήτηση εναλλακτικού χρηµατοδοτικού 

µοντέλου για τον 
Οργανισµό, που θα διασφαλίζει 
πι διακριτή και απρόσκοπτη χρηµατοδότησή 

του. 
¦ Η ισότητα των παροχών προς 
τους ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ 

να συνοδευτεί σταδιακά και 
από ισότητα στις καταβαλλόµενες 

εισφορές ανεξαρτήτως φορέα 
προέλευσης του ασφαλισµένου. 

¦ Πλήρης και άµεση µεταφορά 
στον ΕΟΠΥΥ των προσόδων και 
της περιουσίας των κλάδων υγείας 

των ενταγµένων Ταµείων. 
¦ Συµψηφισµός οφειλών του ΕΟΠΥΥ 

ή των κλάδων υγείας των Ταµείων 
που διαδέχτηκε προς παρόχους 

υγείας. 
¦ Αποδέσµευση του ΕΟΠΥΥ από 
το δάνειο 80 εκατ. ευρώ που έλαβε 

ο ΟΓΑ, εν αγνοία του ΕΟΠΥΥ, 
από την Αγροτική Εστία το ∆εκέµβριο 

του 2011 µε συµφωνία 
εξόφλησής του από ης µελλοντικές 

εισφορές Υγείας που προορίζονταν 
για τον ΕΟΠΥΥ. 

¦ Αναζήτηση και άλλων κοινωνικών 
πόρων για τον ΕΟΠΥΥ ή 

δέσµευση µέρους από υφιστάµενους 
σε κλάδους που αυξάνουν 

τον κίνδυνο νοσηρότητας. 
¦ Ανάληψη πρωτοβουλιών από 
την κυ βέρνηση προς ης φαρµακευτικές 

αποθήκες και βιοµηχανίες 
για εξασφάλιση τουλάχιστον 

τρίµηνης πίστωσης προς 
φαρµακοποιούς και ΕΟΠΥΥ. 
¦ Αµεση εκπόνηση επιχειρησιακού 

σχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ, 
ώστε να προσδιοριστούν σε βάθος 

χρόνου οι υποχρεώσεις και 
οι απαιτούµενοι πόροι για τη λειτουργία 

του Οργανισµού. 
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