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Αθήνα   20-7-12 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Την  Παρασκευή 20-7-12 στις 16.00 έγινε συνάντηση του ΔΣ της ΠΕΕΒΙ με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας κο Μάριο Σαλμά. 
 
Έχοντας στην αρμοδιότητά του την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ, του αναφέραμε την δύσκολη οικονομική 
κατάσταση που έχουμε περιέλθει λόγω της ασυνέπειας του ΕΟΠΥΥ και του ζητήσαμε την παρέμβασή του 
για: 
Απρόσκοπτη ροή χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ , 
 
Αναλογική και δίκαιη κατανομή των κονδυλίων για τις δαπάνες υγείας στους αντίστοιχους φορείς, 
 
Να θεσμοθετηθεί να μη πληρώνεται  κανείς πάροχος  για κάποιον μήνα,  αν πρώτα δεν έχουν εξοφληθεί 
όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι  τους προηγούμενους μήνες. 
 
Επίσης του θέσαμε και το γεγονός της ανυπαρξίας εκπροσώπου του ιατρικού κόσμου στον ΕΟΠΥΥ και του 
ζητήσαμε την παρουσία εκπροσώπου των γιατρών στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ή σε κάποια άλλη διοικητική θέση,  
πρόταση που την είδε με ενδιαφέρον. 
 
Ο κος Αναπληρωτής Υπουργός, δέχθηκε ότι είναι απαράδεκτη η οικονομική κατάσταση στην οποία  έχουν 
περιέλθει οι γιατροί και θα εργαστεί για να την βελτιώσει χωρίς ωστόσο να δώσει κάποια δέσμευση ή έστω 
κάποια προοπτική για μελλοντικούς σχεδιασμούς. 
 
Επιβεβαίωσε την οικονομική αδυναμία του ΕΟΠΥΥ που παρέλαβε, την οποία απέδωσε στον εξ αρχής 
λάθος σχεδιασμό του και την δυσαναλογία των πόρων με τον όγκο των παροχών περίθαλψης που ανέλαβε 
. 
Δήλωσε την πρόθεση επαναπροσδιορισμού του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ώστε να είναι σύμφωνος με 
τις δυνατότητές του, προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του,  χωρίς να μας αποκαλύψει πως.  
 
Για τις παλαιές οφειλές, περιμένει και αυτός τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, στην δε 

παρατήρησή μας,  ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει «κούρεμα» ή εν πάση  περιπτώσει, αν γίνει,  με ποια 

λογική μπορεί αυτό να είναι μεγαλύτερο αυτού του 3,5 που έχει εγκριθεί για τους φαρμακοποιούς,  μας 

απάντησε ότι τώρα που απαιτείται και η δική του υπογραφή στην κοινή Υπουργική Απόφαση,  θα ζητήσει  

και την άποψή μας, πριν υπογράψει. 

Ο χρόνος όμως που απομένει  για να αποδείξει αν τα λόγια γίνουν πράξη  είναι πολύ λίγος  και γι’ αυτό 

πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.    

 

  
 

 

 

        Ο  Πρόεδρος                                                                                Ο  Γ. Γραμματέας                  
        
                                                    

  Σπύρος  Κραμποβιτης                                                                      Γιάννης  Κλεινάκης 
 


