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NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μαΐου 2012

Τρίτη, 29

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τους βουλευτές κυρίους Γεράσιμο
Γιακουμάτο και Νίκο Νικολόπουλο, τον πρώην υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο
και τους κυρίους Μανώλη Αγγελάκα, Τάκη Κοντό, Παναγιώτη Δουφεξή, Αντώνη Μπιρμπιλή,
επισκέφθηκε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του. Μετά την
επίσκεψη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εκρηκτική και επικίνδυνη είναι η κατάσταση στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Η
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά πάνω απ’ όλα
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκατομμυρίων ασφαλισμένων.

Ο νεοσύστατος οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδης υποχρεώσεις του.

Μόνο για το 2011, έχει συσσωρεύσει χρέη 3,6 δισ. € (1,7 δισ. € στον ιδιωτικό τομέα και 1,9
δισ. € στο ΕΣΥ).

Η πρόβλεψη που υπάρχει για το 2012 είναι ότι οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ
(προϋπολογισμός και χρέη) θα φτάσουν περίπου τα 8 δισ. €. Με την κρατική επιχορήγηση
να καθυστερεί κατά 500 εκατ. €, ο προϋπολογισμός του για το 2012, ύψους 5 δισ. ευρώ δεν
πρόκειται να καλυφθεί.
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Τα χρέη στον ιδιωτικό τομέα έχουν οδηγήσει σε στάση πληρωμών, εδώ και πολλούς μήνες,
ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία. Με αποτέλεσμα απολύσεις και μεγάλη
έλλειψη φαρμάκων, που αποβαίνει σε βάρος του Έλληνα ασφαλισμένου. Από τους 80.000
απασχολούμενους, ήδη, οι 50.000 έχουν στάση πληρωμών.

Αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία αδυνατούν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, να
καλύψουν τις εφημερίες των γιατρών και τα δεδουλευμένα του προσωπικού.

Είναι προφανές, ότι η εξυπηρέτηση αυτού του εσωτερικού χρέους είναι δυνατή μόνο μέσω
της χρηματοδότησης της χώρας στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

Το πρόβλημα επιτείνεται από την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, οι οποίοι, ενώ
δεν πληρώνουν ή πληρώνουν ελάχιστες εισφορές, απολαμβάνουν πλήρους υγειονομικής
ασφάλισης.

Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκροτημένο σχέδιο, προκειμένου να αποκαταστήσει την ομαλή
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, προχωρώντας σε ουσιαστικές δομικές αλλαγές, αλλά και
χρηματοδότηση, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να καλύψει το εσωτερικό χρέος της
χώρας με απόλυτη προτεραιότητα στον τομέα Υγείας».

2/2

