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Αιχµές του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κατά 
ταµείων για τη στελέχωση του οργανισµού 
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Αιχµές του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κατά 
ταµείων για τη στελέχωση του οργανισµού 
» To πρόβληµα στελέχωσης του ΕΟΠΥΥ 

µε διοικητικούς υπαλλήλους 
υπογράµµισε ο πρόεδρος του οργανισµού, 

Λ. Παπαγεωργόπουλος, αφήνοντας 
αιχµές για «ταµεία, όπως το 

IRA, που κάνουν λαθροχειρίες στις 
µεταθέσεις» και δεν στέλνουν στον 
ΕΟΠΥΥ τον ορισµένο αριθµό διοικητικών 

υπαλλήλων. Ενηµερώνοντας 
την αρµόδια επιτροπή της Βουλής 

για τα πεπραγµένα του ΕΟΠΥΥ, ο 
A Παπαγεωργόπουλος σηµείωσε ότι 

υπάρχουν µόνο 1.200 διοικητικοί 
υπάλληλοι στον οργανισµό, δηλαδή 
αντιστοιχεί ένας εργαζόµενος ανά 
9.000 ασφαλισµένους, και σχολίασε 
ότι µετά τις συγχωνεύσεις των κλάδων 

υγείας πολλά ταµεία µετέφεραν 
στον ΕΟΠΥΥ γιατρούς και νοσηλευτές, 

αλλά όχι διοικητικό προσωπικό. 
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επέκρινε 

Επικρίσεις και 
για τα «ευγενή» 
ταµεία: 
«Μεταφέρουν 
άλλου τις πιστώσεις 
για να µας έρθουν 
µόνο µε τα χρέη τους» 

ακόµα τα «ευγενή» ταµεία που συγχωνεύονται 

µε τον Οργανισµό, υποστηρίζοντας 

ότι «µεταφέρουν αλλού 

τις πιστώσεις για να µας έρθουν µόνο 
µε τα χρέη τους». Για το ζήτηµα 

της στέγασης των υπηρεσιών του οργανισµού 
υπογράµµισε ότι «είναι πολυτέλεια 

να νοικιάζουµε» κι υποσχέθηκε 
εξάντληση των δυνατοτήτων 

για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
των ταµείων. 

M. Εαλµάς: «Ψάχνουµε 
τρόπο να ακυρώσουµε τις 
συµβάσεις για τα 
τηλεφωνικά ραντεβού» 

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας M. Σάλµάς αναφέρθηκε 

στο µείζον ζήτηµα µε τα υπέρογκα 
ποσά που πληρώνουν οι ασφαλισµένοι 

για τα τηλεφωνικά ραντεβού, 
τονίζοντας ότι «έχουµε άρει 

την πολιτική στήριξη, ψάχνουµε 
τρόπο να ακυρώσουµε τις συµβά¬ 

σεις, χρειάζεται όµως χρόνος για να 
στήσουµε το νέο σύστηµα» και σηµείωσε 

ότι θα ζητηθεί από το υπουργείο 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

και τον Αντ. Μανιτάκη να µεταφερθεί 
προσωπικό από οργανισµούς 

του ∆ηµοσίου που παρουσιάζουν 
πλεόνασµα. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
τόνισε ότι έχουν γίνει σηµαντικές 
περικοπές στον χώρο της υγείας, αλλά 

«πρέπει να δώσουµε αξία στα χρήµατα 
που έχουν αποµείνει» κι ανέφερε 
τις ύψους 1,2 δισ. ευρώ περικοπές 

στον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ 
σηµειώνοντας: «νοµίζω ότι δεν πειράξαµε 

τον πυρήνα της παροχής υπηρεσιών». 

Για το έλλειµµα του οργανισµού 
υπογράµµισε ότι θα ζητηθεί από την 
κυβέρνηση να στηρίξει τον ΕΟΠΥΥ, 

ώστε να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός 
του, ενώ για το ζήτηµα της 

παρακράτησης των εισφορών υπέρ 
ΕΟΠΥΥ επισήµανε ότι έχουν υπογραφεί 

οι αποφάσεις για απευθείας 
µεταφορά των εισφορών για την υγειονοµική 

περίθαλψη στον οργανισµό. 

Βουλευτές όλων των κοµµάτων έθεσαν 
το ζήτηµα των µεγάλων ουρών 

στους συµβεβληµένους γιατρούς 
τις πρώτες µέρες του µήνα 

προτού προλάβει να καλυφθεί το όριο 
των συνταγών. Ο M. Σαλµάς πήρε 

αποστάσεις από τον τρόπο µε τον 
οποίο έγιναν οι συµβάσεις από την 
προηγούµενη κυβέρνηση κι έκανε αόριστα 

λόγο για µελλοντική αναθεώρηση 
της διαδικασίας. 
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