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ΔΕΛΣΙΟ   ΣΤΠΟΤ 

 

 

Πξνο  ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

θ. Κνπξνπκπιή  

Κύξηε Τπνπξγέ,  

Δίκαζηε απνδέθηεο πιήζνο δεκνζηεπκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξσηόγλσξε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο αζθπμίαο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν ΕΟΠΤΤ, κε ό,ηη 

απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηηο νπνίεο ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο 10 εθαηνκκύξηα αζθαιηζκέλνπο, αιιά θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ ρηιηάδσλ 
ζπκβεβιεκέλσλ παξόρσλ ηνπ (ηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, δηαγλσζηηθά θέληξα, 

ηδησηηθέο θιηληθέο), ζηνπο νπνίνπο νθείιεη πάλσ από 1,1 δηζ. επξώ από ηελ αξρή 

ηνπ έηνπο θαη πάλσ από 400 εθαη. ζε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο από ην 2010-

2011.  Παξάιιεια έρνπλ επηβιεζείθνπξέκαηα (rebate, clawback) ζηηο 

δεδνπιεπκέλεο ακνηβέο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ πνπ μεπεξλνύλ ην 1 δηο, 

δεκηνπξγώληαο αλεπαλόξζσηε νηθνλνκηθή δεκία ζε απηνύο. 
  

Η ζησπή ηεο δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ ζηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ησλ ζεζκηθώλ θαη 

ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ επηβεβαηώλνπλ όηη επέξρεηαη ην ρείξηζην δπλαηό ζελάξην. 
  

Δίλαη γλσζηό όηη ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε θαηάζηαζε 

δπλεηηθήο ρξενθνπίαο, θαζώο δελ έρεη πάξεη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ 

87 εθαη.  γηα ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην. Τπελζπκίδεηαη όηη ην 2015 ε 

θξαηηθή επηρνξήγεζε είλαη 526 εθαη. επξώ, κεησκέλε θαηά 107 εθαη. ζε ζρέζε κε 

ην 2014. 
  

Παξάιιεια ν ΕΟΠΤΤ πήξε κόιηο 250 εθαη. επξώ από ηα  650 εθαη. επξώ γηα ην 

πξώην δίκελν ηνπ έηνπο από ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ 
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γηα πεξίζαιςε), θαζώο έρεη θιείζεη ε ζηξόθηγγα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη από ηνπο 

θνξείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.   
  

Σέινο ε  ππνρξέσζε απόδνζεο ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο, δηα ηεο πξάμεσο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, 
πξνθαιεί αμεπέξαζηε εκπινθή ζηελ εμόθιεζε, αιιά θαη πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ εμέιημε απηή. 

  
εκεηώλεηαη όηη απεηιείηαη πεξηζζόηεξν ε βησζηκόηεηα ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

αηνκηθώλ ηαηξείσλ θαη ιηγόηεξν ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ. 

  
Η θαηάζηαζε απηή έρεη νδεγήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα ζε απαηηήζεηο πξνεμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο 

αλαισζίκσλ θαη ζπληήξεζεο ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ, ζε θαηαηγίδα εμώδηθσλ 
δηακαξηπξηώλ,  εληνιώλ πιεξσκώλ θαη θαηαζρέζεσλ θαηά ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

ηαηξώλ, κε δεκηνπξγία έθξπζκεο θαη εθξεθηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή 

αγνξά.   
  

θ. Τπνπξγέ, 

  
Δίλαη γλσζηό όηη ε κεηαξξύζκηζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

δεκηνύξγεζε ην ΠΔΓΤ, ην νπνίν αληηκεησπίδεη αθόκε ζνβαξόηαηεο νηθνλνκηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αδπλακίεο. Γεδνκέλνπ όηη ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ 
δελ κπνξεί πξνο ην παξόλ λα εμππεξεηεζεί επαξθώο ζηηο δεκόζηεο δνκέο, είλαη 

επηβεβιεκέλε ε θαηεπείγνπζα ιήςε κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηόηεηαο ηνπ ΕΟΠΤΤ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε πιήξεο απν-αζθάιηζε ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη ε επέθηαζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 
  

Δάλ δελ δνζεί άκεζε ιύζε ζην ζέκα, ζεσξείηαη απνιύησο βέβαηε ε νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε ησλ ηδησηηθώλ ηαηξείσλ θαη κνλάδσλ πγείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην δεκόζην πγεηνλνκηθό δίθηπν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηεο 

ρώξαο, κε θύκα καδηθήο απνρώξεζεο ησλ ηαηξώλ από ηε δεκηνγόλν ζύκβαζε 

κε ηνλ ΕΟΠΤΤ. 
Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην  

ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ,  
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