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A Ο Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος αντικατέστησε τον Γ. Βουδούρη 

To πρόβληµα της χρηµατοδότησης καλείται 
να λύσει άµεσα ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ενιαίου Φορέα 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

αναλαµβάνει ο κ. Ελευθέριος 
Παπαγεωργόπουλος, νοµικός 

και πρώην βουλευτής, στη θέση 
του κ. Γεράσιµου Βουδούρη. 

Αντιπρόεδρος ορίστηκε από το 
ιτπουργείο Υγείας ο Αλέξανδρος Γαρΰφαλλος, 

µαθηµατικός. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος 
παίρνει τα ηνία 

του ΕΟΠΥΥ σε µία περίοδο προφανούς 
οικονοµικής δυσπραγίας. 

To αξιοσηµείωτο είναι on ο κ. Παπαγεωργόπουλος 
είχε διαδεχθεί 

τον κ. Βουδούρη και το 2004, στη 
θέση του διοικητή του ΟΓΑ. 

Υπενθυµίζεται on ο παραιτηθείς 
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Γ. Βουδούρης 

σε πρόσφατη οµιλία του τόνισε 
ότι «αυτή n κατάσταση µε τον ΕΟΠΥΥ, 

έτσι όπως εξελίσσεται, θα 
οδηγήσει σε έλλειµµα 2 δισ. ευρω», 

σηµειώνοντας ότι όταν αποχωρήσει 
ano την ηγεσία του Οργανισµού 
θα προβεί σε αποκαλύψεις 

για τη λειτουργία του. 
Ενδεικτικά, ανέφερε on οι αρµόδιοι 

στη γενική γραµµατεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης απέκρυψαν από 

Ο κ. E ΠαηανεωρνόπΌυλος Ο κ. Γ. Βουδούρης 

την τρόικα µεγάλο µέρος των οφειλών 
του ΕΟΠΥΥ. 

ΕΣΕΕ -ΓΣΕΒΕΕ- ΕΟΠΥΥ 

Στο µεταξύ, να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει 

την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη των πολιτών κάλεσαν 
την κυβέρνηση τα προεδρεία της 
ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, κατά τη 
διάρκεια συνάνιηοής τους µε τον 
πρώην πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµο 

Βουδούρη. 

Οι αντιπροσωπίες της ΓΣΕΒΕΕ 
και της ΕΣΕΕ υποστήριξαν ότι n 
µέχρι σήµερα λειτουργία του Οργανισµού 

συναντά σοβαρά εµπόδια, 
µε σηµαντικότερο εκείνο της 

υποχρηµατοδότησης, που είτε εκφράζεται 
µε µείωση εσόδων είτε 

µε έλλειψη ρευστότητας. 
Αναλυτικότερα οι Συνοµοσπονδίες 

προτείνουν: 
• Επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης 

του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% 
του ΑΕΠ, όπως καθόριζε ο ν. 
3918/2011, και όχι στο 0,4% που 

θεσµοθετήθηκε λίγους µήνες µετά. 
• Ανάληψη των προ της σύστασης 

του ΕΟΠΥΥ χρεών των ασφαλιστικών 
ταµείων (πριν από το ∆εκέµβριο 
του 2011) προς τους παρόχους 
υγείας από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. 
• Η ισότητα των παροχών προς 
τους ασφαλισµένους στον ΕΟΠΥΥ 
να συνοδευτεί σταδιακά και από 
ισότητα στις καταβαλλόµενες εισφορές 

ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης 
του ασφαλισµένου. 

• Συµψηφισµός οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
ή των κλάδων υγείας των ταµείων 

που διαδέχτηκε προς παρόχους 
υγείας µε δικές τους φορολογικές 

και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις. 
• Αποδέσµευση του ΕΟΠΥΥ από 
το δάνειο ύψους περίπου 80 εκατ. 
ευρώ που έλαβε ο ΟΓΑ εν αγνοία 
του ΕΟΠΥΥ, από την Αγροτική 
Εστία το ∆εκέµβριο του 2011. 
• Ανάληψη πρωτοβουλιών από 
την κυβέρνηση προς τις φαρµακευτικές 

αποθήκες και βιοµηχανίες 
για εξασφάλιση τουλάχιστον τρίµηνης 

πίστωσης. 
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