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2. Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ 

3. Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

Θέμα : Για το σχέδιο Οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ 

 Κύριε Υπουργέ 

 Πληροφορηθήκαμε ότι σχεδιάζεται η δημιουργία νέου οργανογράμματος για τον ΕΟΠΥΥ 

στον οποίο ασφαλίζονται ως προς τις παροχές υγείας οι Μηχανικοί αλλά και η πλειοψηφία του 

πληθυσμού της χώρας. 

 Θεωρούμε πολύ θετικό βήμα τη δημιουργία οργανογράμματος για έναν δημόσιο 

οργανισμό που έως τώρα δεν είχε. Μαθαίνουμε όμως ότι αυτό συνοδεύεται με μεγάλη μείωση 

των οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ στην Περιφέρεια: 14 Περιφερειακές Διευθύνσεις 

μετατρέπονται σε Αυτοτελή Τμήματα, καταργούνται και τα 60 Τμήματα Φαρμακευτικής , 45 

από τα 60 Τμήμα Γραμματείας, 14 Τμήματα Λογιστηρίου καθώς και 5 Γραφεία. 

 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που σχεδιάζεται να καταργηθούν μεταφέρονται είτε στα 

νέα Αυτοτελή Τμήματα, είτε στα Τμήματα Παροχών Ασθενείας στις περιοχές όπου η 

Περιφερειακή υπηρεσία παραμένει σε επίπεδο Διεύθυνσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα 

Τμήμα να ασχολείται με πολλά διαφορετικά μεταξύ τους αντικείμενα των οποίων η εποπτεία 

από τον προϊστάμενο του Τμήματος θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ είναι το βασικό σημείο επαφής του 

ασφαλισμένου με τον Οργανισμό, αλλά και του παρόχου υγείας. Εκεί απευθύνεται τηλεφωνικά 

ή και με επίσκεψή του  ο ασφαλισμένος για οποιοδήποτε θέμα έχει. Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει 

αδικηθεί σε κάποια παροχή, απευθύνεται στον προϊστάμενο Τμήματος Παροχών Ασθενείας. Αν 

έχει κάποια απορία σχετικά με φάρμακα απευθύνεται στο Προϊστάμενο Τμήματος 

Φαρμακευτικής. Για κάποιες περιπτώσεις ειδικών αιτήσεων απευθύνεται στο Τμήμα 

Γραμματείας, που τις διαβιβάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Ο σχεδιασμός να γίνουν 

όλα αυτά ένα Τμήμα και ένας προϊστάμενος να παρακολουθεί τα προαναφερθέντα αντικείμενα 

μαζί με την εργασία της εκκαθάρισης των παρόχων Υγείας και Φαρμακείων και όλες τις 

διοικητικές διαδικασίες που κανονικά γίνονται από τη Γραμματεία προφανώς δεν συμβαδίζει με 

τις αρχές της διοίκησης. 

 Καταλαβαίνουμε ότι με την κατάργηση των συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων 

θεωρείτε ότι θα προκύψει κάποια εξοικονόμηση χρημάτων. Το από 22.07.2022 Δελτίο Τύπου 
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του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι επιτυγχάνεται μείωση 13 Δ/νσεων, 111 Τμημάτων και 5 Γραφείων. Αν 

υποθέσουμε ότι όλα τα Τμήματα που σχεδιάζεται να καταργηθούν έχουν προϊστάμενο, η 

μηνιαία εξοικονόμηση χρημάτων από τα επιδόματα ευθύνης θα είναι 13 x 450 + 111 x 290 

ευρώ, δηλαδή γύρω στις 38.000 ευρώ. Όταν οι ετήσιες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ είναι γύρω στα 4 

δισεκατομμύρια ευρώ από τα οποία περίπου τα μισά είναι για φάρμακα, μήπως υπάρχει 

περίπτωση η μείωση των θέσεων ευθύνης να συντελέσει πρακτικά σε λιγότερο ενδελεχή 

έλεγχο των παρόχων υγείας και σε συνακόλουθη αύξηση των εξόδων του ΕΟΠΥΥ η οποία θα 

υπερβαίνει κατά πολύ την παραπάνω εξοικονόμηση; 

 Έχοντας την εμπειρία από την πανδημία του κορωνοϊού γίνεται διεθνώς προσπάθεια για 

ενίσχυση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον χώρο της Υγείας. Επίσης είναι μεγάλη ανάγκη 

το κάθε ευρώ που ξοδεύει το Δημόσιο για την υγεία των ασφαλισμένων αλλά και των 

ανασφάλιστων πολιτών να ξοδεύεται σωστά και οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας να 

ελέγχονται ενδελεχώς από τους οργανισμούς που τους πληρώνουν. Πιστεύουμε ότι η 

κατάργηση οργανικών μονάδων στον ΕΟΠΥΥ κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. 

 Η σωστή κατεύθυνση δεν είναι η συρρίκνωση του ΕΟΠΥΥ αλλά η στελέχωσή 

του με περισσότερους υπαλλήλους, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του, η εκπαίδευση 

του προσωπικού και η αύξηση των ελέγχων για παραβατική συμπεριφορά στο χώρο 

της Υγείας, η οποία δυστυχώς υφίσταται από μια μερίδα των παρόχων. 

 Ο λεπτομερέστερος έλεγχος των λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων που ξεκίνησε 

πρόσφατα είναι σαφώς θετική εξέλιξη. Είναι οξύμωρο η έναρξή του να συμπίπτει με την 

κατάργηση των Τμημάτων Φαρμακευτικής, που είναι υπεύθυνα για αυτόν. 

 Η δημιουργία οργανογράμματος θα επιτρέψει τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων 

προς τον ΕΟΠΥΥ. Όμως στην περιφέρεια δεν θα είναι εύκολο ένας υπάλληλος με αυξημένα 

προσόντα να ζητήσει να πάει σε μια υπηρεσία που έχει λίγες θέσεις ευθύνης, πολλώ δεν 

μάλλον σε 14 νομούς όπως η Βοιωτία, η Χαλκιδική και το Ρέθυμνο όπου θα υπάρχει μόνο μία 

θέση προϊσταμένου Τμήματος.  

 Ζητούμε να γίνει οργανόγραμμα για τον ΕΟΠΥΥ χωρίς όμως να καταργηθούν εν 

λειτουργία υπηρεσιακές μονάδες και με ταυτόχρονη πρόβλεψη για ενίσχυση του Οργανισμού 

σε προσωπικό αλλά και σε αρμοδιότητες. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνηση. 

 

 


