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«Κούρεµα» έωβ και 20% 
στα χρέη του ΕΟΠΥΥ 
Ανπδρούν προµηθευτές, κλινικές και φγασαίρια Σε αγατγές npoxojpouv οι (ραρµακοποιοί 

ΣΕ ΓΕΝΝΑΙΟ «κούρεµα» του υπολοίπου 
των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 

προς τους παρόχους υπηρεσιών 
Υγείας προχώρησε το υπουργείο 
Υγείας. Σύµφωνα µε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, το ποσοστό 
της έκπτωσης ξεκινά από το 8% και 
φθάνει έως και.το .20%. 

Συγκεκριµένα, γία τα ∆ιαγνωστικά 
Κέντρα και Εργαστήρια, για ποσό 

µηνιαίας οφειλής µέχρι 15.000 
ευρώ, το ποσοστό έκπτωσης είναι 

10%, ενώ για µηνιαία οφειλή 
πάνω από 15.000,00 € ανεβαίνει 
στο 15%. Στις ιδιωτικές κλινικές n . 
έκπτωση για τις δαπάνες νοσηλείας 

ανέρχεται στο 8%, ενώ στους 
συµβεβληµένους ιδιώτες γιατρούς 
για οφειλή έως 4.000 ευρώ είναι 
10% και για ποσά άνω των 4.000 
ευρώ φθάνει στο 15%. Στους προ¬ 

µηθευτές υγειονοµικού και λοιπού 
υλικού το ποσοστό έκπτωσης είναι 
20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκοµειακών 

υλικών, στους υπόλοιπους 
συµβεβληµένους παρόχους όπως 
φυσιοθεραπευτές 10%, ενώ σπς 
φαρµακευτικές εταιρίες ανέρχεται 
στο 2%. 

Κινητοποιήσεις 
Ως υφιστάµενες οφειλές νοούνται 
εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί 

τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση 
παραστατικά στοιχα'α µέχρι 

31.10.2011. 
Για «αυθαίρετο και αδιαφανή 

τρόπο» «κουρέµατος» κάνουν λόγο 
οι ενώσεις ιδιωτικών κλινικών και 
ζητούν παρέµβαση του πρωθυπουργού, 

προαναγγέλλοντας µάλιστα 
κινητοποιήσεις. Εν τω µε¬ 

ταξύ, σε αγωγές προς τον ΕΟΠΥΥ 
προχωρούν αυτήν την εβδοµάδα 
τοπικοί σύλλογοι φαρµακοποιών, 
ζητώντας τόκους υπερηµερίας για 
τα καθυστερούµενα προς τα µέλη 
τους ποσά 

Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους 
φαρµακοποιούς όλπς της χώρας 
µόνο για το µήνα Οκτώβριο 2012 
ανέρχονται σε 235 εκατ ευρώ και, 
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
πληρωµών του Οργανισµού, έπρεπε 

τα χρήµατα να έχουν εξοφληθεί 
έως τις 10 Ιανουαρίου. Αντιθέτως, 
ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει µόνο το 
53% της οφειλής αυτής ενώ ήδη 
εκκρεµούν σι οφειλές 185 εκατ 
ευρώ για τον Νοέµβριο και 140 
εκατοµµυρίων ευρώ για το µήνα 
∆εκέµβριο του 2012. 
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