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Κυβερνητική σύσκεψη για τα ΧρέΐΊ> 
Εντολή Σαµαρά για την επίσπευση της αποπληρωµής των οψ£ΐλών > 

Ηλίας χαληγιαννης , πρόεδρος του Συλλόγου Φαρµακοπ«Χωρίς 

κρατική επιχορήγηση και χρηµατοδότηση Ο ΕΟΠΥΥ δεν µπορείάµεση 

εξόφληση των βεβαιωµένων 
οφειλών του ΕΟΠΥΥ - 1,7 δισ. ευρώ, 
το οποίο αφορά σε ποσά µέχρι το 

τέλος του 2011 - προς φαρµακοποιούς, φαρµακευτικές 
εταιρείες και προµηθευτές µε 

κούρεµα του 2% έως 20%, αλλά και n σταθεροποίηση 
των οικονοµικών του οργανισµού 

ως τα τέλη του 2013, ήταν τα κύρια θέµατα 
της ατζέντας της προχθεσινής συνάντησης 
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά µε τους 
επικεφαλής του υπ. Υγείας Ανδ. Λυκουρέντζο 

και M. Σαλµά, τον υπουργό Οικονοµικών 
Χρ.Σταΐκούρα αλλά και τον επικεφαλή 

του ΕΟΠΥΥ Λ. Παπαγεωργόπουλο. 

Ο Xp. Στάίκούρας δήλωσε πως από το σύνολο των 
δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ που είναι διαθέσιµα 
αυτή τη στιγµή, το 1 δισ. Θα διατεθεί έως τα τέλη 
Μαρτίου, ενώ χαρακτήρισε την αποπληρωµή των 
οφειλών αλλά και την επιβίωση του οργανισµού, 
κύριους στόχους καθώς αυτά θα αποτελέσουν 
βαθιά ανάσα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο της υγείας. 

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΕΟΠΥΥ 
Λ. Παπαγεωργόπουλος δήλωσε πως τις επόµενες 

µέρες θα αποστείλει εγκύκλιο µε οδηγίες 
στα Ταµεία που µετέχουν στον ΕΟΠΥΥ, 

προκειµένου να εκκαθαριστούν οι οφειλές και 
να αρχίσει n εξόφληση τους, µε το προβλεπόµενο 

«κούρεµα» από 2% έως 20%. 

Συγκεκριµένα, n απόφαση προβλέπει τα 
εξής: 

«To ποσοστό έκπτωσης επίτης συναλλακτικής 
αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), 
που αφορά στις υπολειπόµενες οφειλές του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 

υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: 

I ∆ιαγνωστικά Κέντρα - Εργαστήρια: 

α) για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 
15.000,00€, ποσοστό έκπτωσης 10%, 
β) για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 
15.000,00€, ποσοστό έκπτωσης 15%. 

A Ιδιωτικές Κλινικές: 

α) για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8% 

3 Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί: 

α) για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 4.000,00 € 
ποσοστό έκπτωσης 10%, 
β) για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 
4.000,00 € ποσοστό έκπτωσης 15% 

4Προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού 
υλικού ποσοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες 
ειδικών νοσοκοµειακών υλικών (υλικά λαπαροτοµίας, 

ορθοπεδικά υλικά, µοσχεύµατα, 
τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά, καρδιοεπεµβατικά, 

ενδοφακοί, επιθέµατα µαστού, 
υλικά αγγειοπλαστικής, κ.α.). 

5Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών 
υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές 
κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 10%. 

6Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 
2%. 

Στην απόφαση σηµειώνεται πως ως υφιστάµενες 
οφειλές νοούνται εκείνες για τις 

οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα 
κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία µέχρι 
31.10.2011, ενώ διευκρινίζεται επίσης πως οι 
ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον: 

α) παρασχεθεί n παραπάνω κατά περίπτωση 
αναφερόµενη έκπτωση εκ µέρους του δικαι- 
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Η άµεση εξόφληση των βεβαιωµένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς φαρµακοποιούς, φαρεταιρείες 
και προµηθευτές µε κούρεµα του 2% έως 20%, αλλά και n σταθεροποίηση τωοργανισµού 

ως τα τέλη του 2013, ήταν τα κύρια θέµατα της ατζέντας της προχθεσινήουχου 

- παροχου, µε την προσκόµιση στον 
ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιµολογίου και 
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους 
του δικαιούχου-παρόχου, στην οποία ρητά 
αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθµιση αυτή 
και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση 

συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων 
υπερηµερίας, 
γ) δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους 

- παρόχους, από τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, το 90% της δαπάνης της εµφανιζόµενης, 

επί του συνόλου των παραστατικών 
τα οποία έχουν υποβληθεί προς εκκαθάριση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω 

οφειλή του δηµοσίου.» 

Την έντονη αντίδραση για το κούρεµα των 
οφειλών του οργανισµού εξέφρασε ήδη σε 
ανακοίνωση της n Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών 

Κλινικών, στην οποία διαµαρτύρονται 
έντονα για «τον αυθαίρετο και αδιαφανή τρόπο», 

όπως τον χαρακτηρίζουν, µε τον οποίον 
ο Υπουργός Υγείας εισηγήθηκε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση για το «Κούρεµα» επί των 
Οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τις ιδιωτικές κλινικές 
που χρονολογούνται από τα έτη 2005-2011, 
κάνουν λόγο για ανισοµερή κατανοµή των 
ποσοστών της έκπτωσης, στους διάφορους 
κλάδους παρόχων αλλά και για εκπτώσεις τις 
τάξεως του 30% έως 50%. 

Τέλος µε την εν λόγω επιστολή, ζητούν την 
άµεση παρέµβαση του πρωθυπουργού, ενώ 
καλούν σε έκτακτες συνελεύσεις τα Σωµατεία, 

όπως αναφέρουν για «να αποφασίσουµε τις 
περαιτέρω κινητοποιήσεις µας µε αξιοποίηση 
των ένδικων µέσων και προσφυγή στα αρµόδια 

Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια». 

Ηλίας Χαληγιάννης, πρόεδρος 

του Συλλόγου Φαρµακοποιών ν.Ροδόπης 

Για τα αποτελέσµατα της χθεσινής συνάντησης 
και τις αποφάσεις που αφορούν κούρεµα 

των χρεών κατά 2%- 20% ο «ΠτΘ» επικοινώνησε 
µε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φαρµακοποιών 

ν.Ροδόπης, Ηλία Χαληγιάννη. 

«Είναι γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει σε όποιον 
φοράει άσπρη ποδιά. Αυτό πώς µεταφράζεται; 

Σε όλους τους παρόχους. Φυσικάτονίσει 
κατ' επανάληψη ο ΕΟΠΥΥκρατική 
χρηµατοδότηση. ∆εν µπαντιµετωπίζουµε 

την υγεία µε αροικονοµικούς 
όρους, δεν µπορούµετωπίζουµε 
την υγεία τεχνοκρατυγεία 

είναι ένας θεσµός ο οποίος 
παρά µε τεχνοκρατικά κριτήρια 
αντιµετωπίζεται. Όσον αφορά τον 
φαρµακοποιών ο ΕΟΠΥΥ σηµειώνένα 

νέο ρεκόρ, τόσο όσον αφορτου 
αλλά και τις µέρες τις οποίεςµας 
έχει εξοφλήσει. Αυτό πρακτικότι 

από τον Οκτώβριο και µέχρι 
φάρµακα τα οποία έχει χορηγήσει 
φαρµακοποιός στους ασφαλισµένοέχει 

αποζηµιωθεί, ούτε καν στο 
αγοράς. Καταλαβαίνετε ότι εµείς 
δεν µπορούµε να επιβιώσουµε, δεννα 

τελέσουµε την φαρµακευτική 
και φυσικά δεν µπορούµε να καλύτα 

λειτουργικά έξοδα του φαρµακγίζουν 
καθηµερινά επιταγές φαρκαθηµερινά 

προχωρούν σε κατασπεριουσιακών 
τους στοιχείων, 

γιατί πολύ απλά έπραξαν το 
καθήκον τους απέναντι στην 
πολιτεία και στο λειτούργηµα 
το οποίο υπηρετούµε. Υπάρχουν 
φαρµακοποιοί οι οποίοι πλέον 
δεν έχουν καν την οικονοµική 
δυνατότητα να εξοπλιστούν µε 
φάρµακα, το γνωστό φαινόµενο 
των ελλείψεων το οποίο φέρνει 
n συνεχώς κατακρήµνιση των τιµών 

φαρµάκων από τα νέα δελτία 
που συνεχώς βγαίνουν στην 

επιφάνεια. Από κει και έπειτα 
όλα τα πληρώνει ο Έλληνας 
ασφαλισµένος, µε την συνεχή 
ταλαιπωρία που υφίσταται για 
να βρει ένα φάρµακο έτσι ώστε 
να έχει δικαίωµα στην ζωή και 
στην θεραπεία. Πλέον ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω». 

«To ερώτηµα είναι 
πού πήγαν τα λεφτά 
των Ελλήνων 
ασφαλισµένων» 

«Ο πάλαι ποτέ εύρωστος κλά- α 

ΧρέΐΊ TOU ΕΟΠΥΥ ων 
οψ£ΐλών > Αντιδράσεις για το «κούρεµα» όγου 

Φαρµακοποιών ν.Ροδόπης 

δεν µπορεί V0 συνεχίσει V0 υπάρχει» 

προς φαρµακοποιούς, φαρµακευτικές λλά 
και n σταθεροποίηση των οικονοµικών του ς 

ατζέντας της προχθεσινής συνάντησης ς 

τους παρόχους. Φυσικά το έχουµε 
κατ' επανάληψη ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται  
χρηµατοδότηση. ∆εν µπορούµε να πίζουµε 

την υγεία µε αριθµούς και κούς 
όρους, δεν µπορούµε να αντιυµε 
την υγεία τεχνοκρατικά, γιατί n ναι 

ένας θεσµός ο οποίος κάθε άλλο ε 
τεχνοκρατικά κριτήρια πρέπει να πίζεται. 

Όσον αφορά τον κλάδο των ποιών 
ο ΕΟΠΥΥ σηµειώνει σήµερα  

ρεκόρ, τόσο όσον αφορά τα χρέη ά 
και τις µέρες τις οποίες έπρεπε να  

εξοφλήσει. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
τον Οκτώβριο και µέχρι σήµερα, τα  
τα οποία έχει χορηγήσει ο Έλληνας ποιός 

στους ασφαλισµένους, δεν τα ζηµιωθεί, 
ούτε καν στο κόστος της  

Καταλαβαίνετε ότι εµείς ως κλάδος ρούµε 
να επιβιώσουµε, δεν µπορούµε σουµε 
την φαρµακευτική περίθαλψη κά 

δεν µπορούµε να καλύψουµε καν υργικά 
έξοδα του φαρµακείου. Σφρααθηµερινά 

επιταγές φαρµακοποιών, νά 
προχωρούν σε κατασχέσεις των ακών 

τους στοιχείωνδος 

των φαρµακοποιών δεν υφίσταται πλέον, 
φτωχοποιείται, µε την µανία της κυβέρνησης 
απέναντι στην υγεία. To ερώτηµα είναι πού 
πήγαν όλα αυτά τα λεφτά των Ελλήνων 
ασφαλισµένων, για τα οποία πλήρωναν εισφορές 

τόσα χρόνια, για να τους παράσχει το 
ελληνικό κράτος το αυτονόητο, το δικαίωµα 
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης». 

«Χωρίς κρατική επιχορήγηση 
και χρηµατοδότηση ο ΕΟΠΥΥ δεν 
µπορεί να συνεχίσει να υπάρχει» 

«Η κυβέρνηση καυχιέται για µείωση των τιµών 
των φαρµάκων, την στιγµή που n συµµετοχή 
των ασφαλισµένων έχει εκτιναχθεί µέχρι 
και έως 100%. Χωρίς κρατική επιχορήγηση 
και χρηµατοδότηση ο ΕΟΠΥΥ δεν µπορεί να 
συνεχίσει να υπάρχει, έχει καταρρεύσει και 
όποιες προσπάθειες γίνονται, γίνονται µε 
βάση το φιλότιµο γιατρών και φαρµακοποιών. 
Η µόνη λύση είναι να δοθούν χρήµατα για την 
υγεία». 

Κυβερνητική σύσκεψη για τα ΧρέΐΊ TOU ΕΟΠΥΥ 
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