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Στα 3 βιο. ευρώ n «µαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ 
Αντιµέτωποι µε το έλλειµµα του 

ΕΟΠΥΥ, που αγγίζει πλέοντα 3 δια. 
ευρώ, ήρθαν για άλλη µία φορά, 
κατά τη διάρκεια έκτακτης διυπουργικής, 

οι αρµόδιοι υπουργοί 
Οικονοµικών, Εργασίας και Υγείας. 

Οι υποχρεώσεις του Οργανισµού 
έως τις 30 Οκτωβρίου 2011 

ήταν 1,8 δισ. ευρώ, στα οποία το 
υπουργείο και οΕΟΠΥΥ θα επιδιώξουν 

«κούρεµα» 300 εκατ. ευρώ, 
ώστε το σύνολο των οφειλών να πέσει 

στο 1,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί 
στο ποσό που θα λάβει n Υγεία 

από το πακέτο των 31 δισ.ευρώ.Το 

σύνολο των οφειλών, παλαιών και 
νέων, ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το υπουργείο 

Υγείας θα επιχειρήσει να εξοικονοµήσει 
περίπου 1 δισ. για το 

2013. Συγκεκριµένα, ευελπιστεί να 
κόψει 350 εκατ. ευρώ ano το νέο 
δελτίο τιµών φαρµάκων, 100 εκατ. 
από τη χρήση των γενοσήµων, 150 
εκατ. από τον περιορισµό της θετικής 

λίστας φαρµάκων (δηλαδή µε 
µείωση των φαρµάκων που αποζηµιώνονται), 

αλλά και 200 εκατ. από 
την επέκταση της συνταγογράφησης 

βάσει δραστικής ουσίας. 

Εκτός αυτού, ευελπιστεί να εξοικονοµήσει 
και χρήµατα από τις µειώσεις 

του ποσοστού κέρδους των 
παρόχωνΥγείαςτου ΕΟΠΥΥ. 

Τίτλοι τέλους  
Στο µεταξύ, τίτλους τέλους για 

τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ βάζουν 
µε απόφασή τους όλοι σι πάροχοι 
Υγείας, αφήνοντας έκθετο τον Οργανισµό 

αλλά και εκατοµµύρια 
ασφαλισµένους. 

Από τις 8 Οκτωβρίου όλοι οι 
ιδιωτικοί φορείς περίθαλψης (κλινικοί 

ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί, 

διαγνωοηκά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης 
- αποθεραπείας, ιδιωτικές 

κλινικές) αποφάσισαν να αναστείλουν 
ης συµ βάσεις τους µε το 

Ταµείο Υγείας, θεωρώντας πως 
τους αφήνει εντελώς έκθετους n 
«κυνική», όπως τη χαρακτηρίζουν, 
οµολογία του αναπληρωτή υπουργού 

Υγείας M. Σαλµά «ότι ο ΕΟΠΥΥ 
χρεοκόπησε». Οι εκχραλισµένοι του 
ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν 

το 100% της αξίας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, βάσει 
του κρατικού τιµολογίου. 

Στη συνέχεια δικαιούνται να 

απαιτήσουν τη σχετική δαπάνη 
από To ταµείο τους. Αυτή n εξέλιξη 

-που έρχεται να προστεθεί στην 
πολυήµερη απεργιακή κινητοποίηση 

των φαρµακοποιών- θα δώσει 
τη χαριστική βολή στους οικογενειακούς 

προϋπολογισµούς των 
νοικοκυριών, καθώς σι νεφροπαθείς, 

σι διαβητικοί, σι ασθενείς µε 
καρκίνο και καρδιολογικά προβλήµατα 

θα πληρώνουν απευθείας 
για όλες τις ιατρικές εξετάσεις 

στις οποίες αρκετά συχνά υποβάλλονται. 
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