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Φταίνε οι... άλλοι για 
το µπάχαλο του ΕΟΠΥΥ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ και στα λεγόµενα «ευγενή» 
ταµεία που ενοποιούνται εξαπέλυσε ο πρόεδρος 
του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας. Λευτέρης Παηαγεωργόπουλος, σε µια 
προσπάθεια να δικαιολογήσει το µπάχαλο του 
Οργανισµού και την απίστευτη ταλαιπωρία των 
ασφαλισµένων. «To ΙΚΑ κάνει λαθροχειρίες στη 
µετάταξη προσωπικού», σηµείωσε ο κ. Παπαγεωργόπουλος. 

κατά m χθεσινή του ακρόαση στην 
επιτροπή παρακολούθησης του ασφαλιστικού συστήµατος 

στη Βουλή, καθώς, όπως είπε, στέλνει 
µόνο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, αλλά 
καθόλου διοικητικό, µε αποτέλεσµα φαρµακοποιοί 

να κάνουν τις... τηλεφωνήτριες. Ο ΕΟΠΥΥ 
έχει αυτή m στιγµή 12.000 άτοµα προσωπικό 
σε όλη m χώρα. αλλά µόνο 1.200 διοικητικούς 
υπαλλήλους. 

∆εν παρέλειψε ωστόσο να κατηγορήσει και 
τα «ευγενή» ταµεία που βρίσκονται g^^^a 
σε διαδικασία ενοποίησης, επισηµαίνοντας 

πως µεταφέρουν αλλού την 
κινητή και ακίνητη περιουσία τους, 
προσερχόµενα στον ΕΟΠΥΥ µόνο µε 
τα χρέη τους. Πάντως, διευκρίνισε 
πως «έγιναν λάθη και ελήφθησαν 
αποφάσεις πρόχειρες και υπό πίεση 
από την προηγούµενη διοίκηση» και 
πρόσθεσε πως παρέλαβε ένα κτίριο 
1.000 τ.µ. µε 300 σκόρπιους υπαλλήλους 

χωρίς καµία οργάνωση. 
Από την πλευρά του. ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας. Μάριος Σαλµάς. υποστήριξε ότι µε 

τα νέα µέτρα έγιναν περικοπές ύψους 1,2 δισ. 
ευρώ. όµως υπογράµµισε πως θα ζητήσει από 
το υπουργείο Οικονοµικών περαιτέρω χρηµατοδότηση, 

καθώς το έλλειµµα του Οργανισµού έχει 
ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρω. ^3 

Τι είπε ο πρόεδρος του 

Οργανισµού στη Βουλή 

Παρέήαβε 3OO σκορηκχα υπαβήπτκχκ 
είπε χθεζ ο πρόεδρο* ιου ΕΟΠΥΥ 
A. fia παν εωρ γόηουποί στηνΕππροπή 
Ακροάσεων πκ ΒοοΛκ 

Αίσθηση προκάλεσε n αναφορά του βουλευτή 
Tns ∆ΗΜΑΡ, Γ. Κυρίτση, πως το σύστηµα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δόθηκε σε... 
ηµέτερο και µάλιστα τίθεται συνέχεια εκτός λειτουργίας. 

«Πρόκειται για το σύστηµα των παραπεµπτικών 
που είναι... άλλης εταιρείας», απάντησε 

ο αναπληρωτής υπουργός. X. Ιωάννου 
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