
Πάτρα, 17.01.13. 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Διαβάζοντας το σημερινό Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι να απορεί κανείς με την αναίδεια που 

απορρέουν οι ανακρίβειες οι οποίες αναγράφονται.  

1. Το ότι δεν εξέδωσε κανείς άλλος Φ.Σ., Δελτίο Τύπου για την πληρωμή των οφειλομένων του 

Ο.Π.Α.Δ. πλην του Φ.Σ. Αττικής, δεν σημαίνει απαραίτητα, πως η σιωπή τους, επικροτεί την 

τακτική του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Απλά, έχουμε κουραστεί να φωνάζουμε σε ώτα μη ακουόντων. 

2. Τα χρήματα των οφειλομένων του Ο.Π.Α.Δ., έπρεπε να είχαν καταβληθεί στις 31.03.12. σε όλους 

τους φαρμακοποιούς και όχι στις 17.01.13. σε κάποιους. Το κούρεμα 3,5%, αφορούσε στην 

υπόσχεση του Υπουργείου Οικονομικών πως θα λαμβάναμε €50.000.000 έως τις 31.01.12. και τα 

υπόλοιπα έως τις 31.03.12. Από την ώρα που δεν τηρήθηκαν αυτές οι υποσχέσεις, το κούρεμα 

είναι εντελώς παράνομο 14 μήνες μετά. Θα σημειώναμε δε, πως μας οφείλονται και τόκοι 

υπερημερίας. 

3. Το λάθος δεν διορθώνεται με νέο λάθος. Η πληρωμή του 25%, έγινε στους Διανεμητικούς 

Λογαριασμούς και σωστά διότι στην Υπουργική απόφαση, που μετέτρεπε τον Ο.Π.Α.Δ. από Φορέα 

σε Ασφαλιστικό Ταμείο, προβλεπόταν η πληρωμή του Ο.Π.Α.Δ. σε Διανεμητικούς. 

4. Από την ώρα που επιλέχθηκαν οι ατομικοί λογαριασμοί των φαρμακοποιών, για παλαιά οφειλόμενα, 

είναι νομικά αμφίβολη η εγκυρότητα της παρακράτησης κατασχετηρίων, από τρέχουσες οφειλές 

προς τρίτους. 

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Ασφαλιστικός Οργανισμός Υγείας, οφείλει να σεβαστεί πρώτα τη σύμβασή του με 

τους φαρμακοποιούς και μετά τις Τράπεζες. 

6. Αν οι νόμοι του κράτους, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί χωρίς να έχει προλάβει ούτε να στεγνώσει το 

μελάνι που τους έχει γράψει, δεν εφαρμόζονται, τότε έχουμε πλήρη κατάλυση του κράτους. Η 

πληρωμή των οφειλομένων συνταγών Οκτωβρίου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου. 

7. Η επίκληση, εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του γεγονότος πως άλλοι πάροχοι Υγείας, αποζημιώνονται 

πιο καθυστερημένα από τους φαρμακοποιούς, εκτός από το να εντείνει τον κοινωνικό αυτοματισμό, 

δεν παραγράφει την απόλυτη υποχρέωση της έννομης Πολιτείας να αποζημιώνει τους πάντες στην 

ώρα τους, σεβόμενη την υπογραφή της. Καμία γραφειοκρατική δικαιολογία, δεν πρέπει να αποτελεί 

εμπόδιο στην υλοποίηση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Κράτους, όπως και το Κράτος 

απαιτεί από τους πολίτες χωρίς καμία δικαιολογία να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Το 

γεγονός πως εκκρεμεί διορισμός Διοικήσεων Οργανισμών, μας αφήνει το ίδιο παγερά αδιάφορους 

όπως και τους προμηθευτές μας, η οικονομική μας ασυνέπεια. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να βρει τα 

χρήματα ακόμα κι αν δεν υπάρχουν, με τον τρόπο που τα βρήκε στις αρχές Σεπτέμβρη για να 

πληρώσει τα τριάκοντα αργύρια, εκεί που τα όφειλε.  

Ο Φ.Σ. Αχαΐας, προτίμησε να μην εκδώσει Δελτίο Τύπου για τη στάση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέναντι στην 

πληρωμή του Ο.Π.Α.Δ., αλλά να διαμαρτυρηθεί στο Πανελλήνιό μας Όργανο. Η στοχοποίηση όμως του 

μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας δια μέσου του προέδρου του και μάλιστα όταν οι αιτιάσεις του 
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τελευταίου τελούν εν απολύτω δικαίω, δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους. Ας είναι πιο 

προσεκτική η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ήδη από τον Σεπτέμβριο, βαδίζει σε εντελώς λάθος δρόμο. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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