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it Ο κ. Αδωνις Γεωρνιάδης 
το τεράστιο έλλειµµα του 

καλείται να δαµάσει 
ΕΟΠΥΥ 
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ΑνΌµέττοπος µε το τεράστιο έλλεµµα του ΕΟΠΥΥ (το οποίο 
για το 2012 έκλεισε στο ένα δισ. ευρω ενώ και την τρέχουσα 

χρονιά εκτιµάται ότι θα αγγίξει το ίδιο ποσό) βρίσκεται 
από την πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων του 

ο νέος υτιουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης, Αίτηµα 
µεγάλης δηµοσιονοµικής σηµασίας για την κυβέρνηση. 
Μάλιστα, χθες το απόγευµα ο κ. Γεωργιάδπς συµµετα'χε 

στην πρώτη του σύσκεψη στο υπουργείο Οικονοµικών 
για το εν λόγω ζήτηµα. Αλλα θέµατα µε τα οποία 

θα πρέπει να ασχοληθεί άµεσα, είναι n τακτοποίηση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Οργανισµού προς 
τους παρόχους υγείας, n πορεία της φαρµακευτικής 
δαπάνης (n οποία τον Μάιο κυµάνθηκε κάτω από τους 
προβλεπόµενους στόχους) οι υµές για τα καινοτόµα 
φάρµακα που εκκρεµούν εδώ και δύο χρόνια και σι 
συνενώσεις νοσοκοµείων και Κλινικών. Κατά την τελετή 

παραλαβής παράδοσης, ο κ. Γεωργιάδης έδωσε την 
υπόσχεση ότι το έργο του υπουργείου θα έχει συνέχεια 
χωρίς πολλά λόγια - σε αντίθεση µε την εικόνα του 

όπως επε - δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασµοί και ότι θα 
συνεργαστεί µε όλα τα κόµµατα ακόµη και µε τη ∆ηµΑρ 
αλλά και µε την κυρία Φωτεινή Σκοηούλη, της οποίας 
πυά το έργο. 
Ο απφχόµενος ιιτχχιργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζρς 

έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυναµική των δηµοσίων 
υτιαήπηλων - όπως όταν ήρθε στο υπουργείο - διέψευσε 

ότι επιθυµεί να αναλάβει Περιφερεάρχης, αντίθετα 
θα διεκδικήσει την ψήφο του αρκαδικού λαού και έκπεσε 
µε τη φράση του Οδυσσέα Ελύτη αντχρερόµενος στο 
νόηµα της πολιτικής «Αρετή µε τέσσερις ορθές γωνίες». 
Ο ανατΛτρωτής υτχχχτ/ός Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς επεσήµανε 

όΌ το τρέχων έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ όταν ανέλαβε 
ήταν 2,5 δισ. ευρω και σήµερα το εκτιµώµενο έτΤλεµµα 
οινέρχετα] σε ένα δισ. ευρω. Η µαγνττοκή TouoYpcxpfa πέρυσι 

κόσΰζε 236 ευρω και σήµερα 135 ευρω, ενώ µε χθεσινή 
του ατκχραση, uxxd εκατ. διαβηπκοίθα µτκχχχιν να λαµβάνουν 

δωρεάν τις ταινίες τους και 100.000 ασθενές µε 
-ρευµατοειδή αρθρίϋδα θα λαµβάνουν τα φάρµακά τους µε 
συµµετοχή 10% αντί για 25%. Επίσης, σύµφωνα µε τον κ. 
Σαλυά. δεν οιναµένεται µεωση του ποσοστού κέρδους των 
φcsρµακcx!0!ώv µέχρι το 2014, µετά τις διοιπραγµατεύσες 
µε την τρόικα 
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