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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Πλήρης υγειονομική κάλυψη των
ανασφάλιστων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την πρόταση την οποία είχαν ει σηγηθεί

οι νοσοκομειακοί γιατροί
και οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού

των Κοινωνικών Ιατρείων σύμφωνα

με την οποία δεν θα πρέπει να
υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια
στον προσδιορισμό των δικαιούχων
των ρυθμίσεων για την πλήρη υγειονομική

κάλυψη των απόρων και ανασφάλιστων

κατοίκων της χώρας
υιοθετούν οι πολιτικές ηγεσίες των
υπουργείων Υγείας Εργασίας και Εσωτερικών

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν

χθες σε κοινή συνέντευξη
Τύπου οι αναπληρωτές υπουργοί Υγείας

Ανδρέας Ξανθός Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ
Φωτίου και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γιώργος Κατρούγκαλος
τα μοναδικά κριτήρια τα οποία θα
πρέπει να πληρούνται προκειμένου
ένας ανασφάλιστος ηλικίας άνω των
18 ετών να δικαιούται πλήρους υγειονομικής

κάλυψης είναι αυτός να
διαθέτει τα νομιμοποιητικά έγγραφα
παραμονής στη χώρα και να είναι
μόνιμος κάτοικος ενώ για τους κάτωι
των 1 8 ετών θα υπάρχει αυτοδικαίως
πλήρης υγειονομική κάλυψη

Ως μία εκ των ων ουκ άνευ παρέμβαση

και πρωτοβουλία της κυβέρνησης

προκειμένου αυτή να ανατάξει
την ανθρωπιστική κρίση η οποία σοβεί

τα τελευταία χρόνια στη χώρα
μας χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής την υπό

διαβούλευση ΚΥΑ για την πλήρη
υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων

ενώ επισήμανε ακόμη ότι η εν
λόγω ΚΥΑ εμπεδώνει μηχανισμούς

για τη μείωση των ανισοτήτων

οι οποίες πλήττουν την ελληνική
κοινωνία

►
Μοναδικό κριτήριο
να υπάρχουν

νομιμοποιητικά έγγραφα
παραμονής σχπ χώρα και
ο δικαιούχος να είναι
μόνιμος κάτοικος

►
Αυτοδίκαιπ πλήρης
υγειονομική

κάλυψπ για τους κάτω
των 18 ετών

σφάλιστους με την δυνατότητα για
εργαστηριακές εξετάσεις και την κάλυψη

της προμήθειας αναλώσιμων
υγειονομικών υλικών

Δ Στρατούλης
Πλήρης εφαρμογή

του προγράμματος μας
Στη δική του παρέμβαση ο Δημήτρης

Στρατούλης τόνισε μεταξύ άλλων

ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες

για την έκδοση των ΒΥΑ μετην
αξιοποίηση των μηχανισμών της Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης Κοινωνικής

Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ του συστήματος

ΑΤΛΑΣ και του μητρώου
του ΑΜΚΑ ενώ ο ίδιος υπογράμμισε

με ιδιαίτερη έμφαση ότι επιμένουμε

στην πλήρη εφαρμογή του
προγράμματος μας θα πάμε μέχρι
τέλους και η όποια συμφωνία επιτευχθεί

με τους δανειστές δεν θα ανατρέπει

τις προεκλογικές εξαγγελίες
μας και τις προγραμματικές δηλώσεις

του πρωθυπουργού

Γ Κατρούγκαλος
Αν είχατε υηοθήκη δεν

θα ταΐζατε τα παιδιά σας
Αναστροφή της πολιτικής των

μνημονίων στην πράξη με αποφάσεις
που ξεκινούν από την κοινωνική

ανάγκη και όχι τον προϋπολογισμό
υπογράμμισαν ως αναγκαίες οι

Γ Κατρούγκαλος και θ Φωτίου Στο
ερώτημα για την πρόσθετη επιβάρυνση

των δημοσίων υπηρεσιών όπως

τα ΚΕΠ ο αναπληρωτής υπουργός

Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισήμανε

ότι η αξιοποίηση του ΗΔΙΚΑ

σε συνδυασμό με την απλούστευση

των διαδικασιών θα αντισταθμίσουν

το κόστος σε οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους

Στον αντίποδα της πολιτικής που
γινόταν από το γραφείο ο Γ Κατρούγκαλος

ανέφερε ότι έπειτα από απροειδοποίητη

επίσκεψή του σε κεντρικό

ΚΕΠ διαπίστωσε πως η εξυπηρέτηση

των πολιτών βαίνει καλώς

Τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται
σε εξέλιξη μία από τις σημαντικότερες

διαδικασίες αυτή της υποβολής

των αιτήσεων για την πρόσβαση

στα κοινωνικά επιδόματα της
ανθρωπιστικής κρίσης Σύμφωνα με
τη Θ Φωτίου μέχρι το Σάββατο οι αι¬

τήσεις είχαν φτάσει τις 109.613
Αν και όπως τόνισε ο Ανδ Ξανθός

δεν είμαστε σε μια κανονική περίοδο

για τη χώρα η μιντιακή αγωνία
πού θα βρείτε τα λεφτά απαντά στο

θεμελιώδες δικαίωμα για την υγεία
Αν είχατε το σπίτι σας σε υποθήκη

δεν θα ταΐζατε τα παιδιά σας διερωτήθηκε

απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους

ο Γ Κατρούγκαλος

θ Φωτίου Όσο
και να κοστίζει κάνουμε
αυτό που πρέπει

Η αντιμετώπιση βασικών αναγκών

δεν είναι διαπραγματεύσιμη
ξεκαθάρισε η Θ Φωτίου Άλλωστε η
αναγνώριση της ανθρωπιστικής κρίσης

που πετύχαμε ήταν η ταυτόχρονη
αναγνώριση της αποτυχίας των

μνημονίων και γι αυτό τον λόγο
παρ ότι το ν/σ για τη φτώχεια δεν πέρασε

αναίμακτα καθώς μας κατηγόρησε

για μονομερή ενέργεια ο
Ν Κοστέλο είναι μονόδρομος όσο

και να κοστίζουν τα μέτρα να κάνουμε

αυτό που πρέπει Στη θετική

έκβαση της προσπάθειας η Θ Φωτίου

υπογράμμισε ότι μπορεί να συμβάλει

η αυτοοργάνωση των πολιτών
οι οποίοι από την αρχή της κρίσης
μέχρι σήμερα σχημάτισαν πάνω από

400 κοινωνικές δομές που προσφέρουν

πολύτιμες υπηρεσίες

ΟΕΝΓΈ Σημαντικό βήμα
Σημαντικό βήμα στην κατάργηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και

την ελεύθερη πρόσβαση 2,5 εκατ πολιτών

στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας

χαρακτήρισε την ΚΥΑ ο πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
και γ.γ του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου Δ Βαρνάβας Η απαλοιφή

κάθε εισοδηματικού κριτηρίου
για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου

καθιστά τη νομοθετική πρωτοβουλία

ακόμη σημαντικότερη τόνισε

εκφράζοντας την ικανοποίηση
του κλάδου που έδωσε αγώνες για
πρόσβαση στα νοσοκομεία ενώ έστησε

ένα ευρύτατο δίκτυο κοινωνικών

ιατρείων σε όλη τη χώρα

Αν Ξανθός Βιβλιάρια
Υγείας για όλους στα ΚΕΠ

Από την πλευρά του παρουσιάζοντας
τη βασική εισήγηση στην συνέντευξη

Τύπου ο Ανδρέας Ξανθόο
υπογράμμισε ότι η εν λόγω ΚΥΑ δεν
είναι τέλεια αλλά σηματοδοτεί μία
από τις βασικές προτεραιότητες τικ
κυβέρνησης ενώ ο ίδιος σημείωσΕ
ότι με την ΚΥΑ δίδεται σε όλους τουι
ανασφάλιστους η δυνατότητα να εκ
δώσουν Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλι
στου ΒΥΑ από τα ΚΕΠ της χώρας
αλλά και με την συνδρομή των κοινωνικών

υπηρεσιών των δήμων r
πρόσβαση των ανασφάλιστων στο

δημόσιο σύστημα Υγείας θα είνα
δωρεάν και επί ίσοις όροις με όσα ι
σχύουν για τους ασφαλισμένους ενιί
οι ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ διευρύνουν

τις παροχές προς τους ανα
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Η ΖΩΗ MAS

Εξετάσεκ ούρων ρε κύπελλα ίου φραπέ
Και το χειρότερο δεν είναι
μόνο αυτό παραδέχονται
οι γιατροί του νοσοκομείου
Γεννηματάς θεοοαλονίκηβ

Ρεπορτάζ

mmathiopoulou@dimokratianew5.gr

Η
υγεία στο απόσπασμα Πλαστικά

κυπελλάκια του φραπέ
και μάλιστα χρησιμοποιημένα

αναγκάστηκαν να
αξιοποιήσουν

ασθενείς στο νοσοκομείο

Γ Γεννηματάς της θεσσαλονίκης
για να μπορέσουν να κάνουν τις εξετάσεις
ούρων που τους ζητήθηκαν από τους γιατρούς

Χαρακτηριστική ήταν η σκηνή που
εκτυλίχθηκε προ ημερών στο νοσοκομείο
όπου απεγνωσμένοι ασθενείς ζητούσαν
από έκπληκτους ανθρώπους που έπιναν
τον φραπέ τους στο κυλικείο τα κυπελλάκια

τους όταν τελειώσουν ώστε να τα
ξεπλύνουν

και να τα χρησιμοποιήσουν για
τη συλλογή ούρων τα οποία στη συνέχεια
θα πήγαιναν στο Μικροβιολογικό του νοσοκομείου

Εξαντλήθηκαν τα δοχεία
Οι τριτοκοσμικές αυτές εικόνες προέκυψαν

καθώς τα πλαστικά ποτηράκια μιας
χρήσης που συνήθως βρίσκονται στις
τουαλέτες στα Επείγοντα του νοσοκομείου

για τον σκοπό αυτόν αφημένα όπως
όπως και με τις συνθήκες υγιεινής να χωρούν

πολλή συζήτηση είχαν εξαντληθεί
οπότε οι ασθενείς έψαχναν την αμεσότερη

λύση
Οπως σημειώνουν άνθρωποι του νοσοκομείου

στη δημοκρατία πρόκειται για
συνήθη πρακτική όταν τα κύπελλα στις
τουαλέτες εξαντλούνται Οι επιλογές είναι
δύο ή τα κυπελλάκια του καφέ ή τα μπουκαλάκια

με το εμφιαλωμένο νερό Μερικές
φορές είναι και καλύτερο ένα σφραγιομέ

Ασθτνείς έξω ami το Νοσοκομείο Γ Γεννηματάς της θεσσαλονίκης

νο μπουκαλάκι νερό λένε χαρακτηριστικά
Από την πλευρά της η πρόεδρος της

Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών θεσσαλονίκης

Δάφνη Κατσίμπα που είναι και
ακτινολόγος στο Γ Γεννηματάς εξηγεί
στη δημοκρατία ότι τα προβλήματα στα

νοσοκομεία της πόλης είναι τόσο μεγάλα
ώστε κάυ τέτοιο έχει φτάσει να θεωρείται
ήσσονος σημασίας και να ξεπερνιέται

αφού λείπουν ακόμα πιο βασικά πράγματα
Δεν είναι σίγουρα ιδανική κατάσταση

το να παίρνουν τα κυπελλάκια από τις του¬

αλέτες έχει όμως νομιμοποιηθεί στη συ
νείδησή μας τόσο πολύ που δεν μένουμε
πια εκεί Εδώ μπορεί μια μέρα να μη λειτουργήσει

ο κλίβανος για την αποστείρωση
των εργαλείων επειδή δεν είναι σε θέση

ένα νοσοκομείο να πληρώσει για τη συ¬

ντήρηση τ υ σημειώνει χαρακτηριστικά Η
ίδια θέλο ίας να δώσει μια γεύση της κατάστασης

ιονίζει ότι πρόσφατα σε νοσοκομείο

τη κιόλης υπήρχε καταγγελία πως
δεν μπορ ύσε να γίνει μια απλή εξέταση
φερριτίνη
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«Ισχυρά συμφέροντα πολεμούν τα γενόσημα»
ΙΣΧΥΡΑ συμφέροντα, που φρενάρουν 

την αύξηση της κατανάλωσης 

γενόοημων φαρμάκων στη
χώρα μας, κατήγγειλε ο υπουργός 

Υγείας Παναγιώτης Κουρου-
μπλής. Σύμφωνα με τον υπουργό,
ενώ η τρόικα τον πιέζει να «τρέξει»
το θέμα της διείσδυσης των γενο-
σήμων στην ελληνική αγορά, την
ίδια ώρα συμφέροντα πολυεθνικών 

εταιριών, που παράγουν πρωτότυπα 

φάρμακα, του δημιουργούν
σοβαρό πρόβλημα και τον «δίνουν»
στην τρόικα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε
ο κ. Κουρουμπλής, «λέει σε μένα η

Σοβαρές καταγγελίες
από Π. Κουρουμπλή

τρόικα "σπρώξε τη διείσδυση των
γενοσήμων" και, τώρα που πάω
να το κάνω στην πράξη, μου λέει
άλλα. Αυτό μου δίνει την αίσθηση 

ότι πίσω παίζονται άλλα 
συμφέροντα, 

των πολυεθνικών εταιριών 

του πρωτότυπου φαρμάκου.
Λένε στην Ελλάδα "κάν' το", αλλά 

μέχρι τώρα δεν άκουσα να μου
πουν "δεν θα πληρωθείτε, δεν θα
πάρετε τη δόση, εάν δεν προωθήσετε 

τα γενόσημα". Αυτό γίνε¬

ται σε όλη την οικονομία». Μάλιστα, 

ο κ. Κουρουμπλής ισχυρίστηκε 
όη δέχεται πιέσεις ακόμα και σε

τεχνικό επίπεδο και συμπλήρωσε: 
«Οταν υπάρχουν δύο εταιρίες

με 300.000.000-400.000.000 ευ-
ρώ στην Ελλάδα, λέτε να κάνουν
φιλανθρωπία; Αυτοί με "έδωσαν"
προχθές στην τρόικα, όταν είπα ότι,
όταν γράφει ο γιατρός γενόσημο,
δεν έχει δικαίωμα ο φαρμακοποιός 

να το αλλάζει και ότι στις χρόνιες
παθήσεις θα πρέπει να υπάρχουν
η δραστική ουσία και η εμπορική
ονομασία. Τώρα η τρόικα μου ζητάει 

εξηγήσεις».
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Ανασφαλείς για
τους ανασφάλιστους

ο μεν πνεύμα της κυβέρνησης για τους ανασφάλιστους πρόθυμο η
δε εφαρμογή ασθενής Η ανεμπόδιστη πρόσβαση των 2,5 εκατομμυρίων

ανασφάλιστων σε όλες τις δημόσιες δομές Υγείας χωρίς εισοδηματικά

κριτήρια ήδη έχει αποτυπωθεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση και
έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Χθες μάλιστα κανονίστηκε η παρουσίασή
της στους δημοσιογράφους όχι από έναν αλλά από τέσσερις αναπληρωτές
υπουργούς Και παρότι η ανακούφιση των ανασφάλιστων είναι όπως φαίνεται

στην πρώτη γραμμή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ οι αρμόδιοι υπουργοί δεν
γνωρίζουν βασικά πρακτικά ζητήματα Πόσους ακριβώς ανθρώπους αφορά
πόσο θα κοστίσει η μεταρρύθμιση αυτή και από πού θα κόψουν χρήματα
πόσος χρόνος θα απαιτείται μέχρι ο ανασφάλιστος να παίρνει στα χέρια του
το βιβλιάριο και εάν τα ΚΕΠ και οι δήμοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος
των αιτήσεων Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι η νέα
υπουργική απόφαση θα επιβαρύνει το δημόσιο προϋπολογισμό μέχρι σήμερα

υπολογίζεται ότι η κάλυψη των ανασφάλιστων προκαλούσε δαπάνη 1 50
εκατομμυρίων ευρώ ετησίως χωρίς όμως να έχει υπολογιστεί πόσες είναι
οι επιπλέον δαπάνες Ο κ Ξανθός αρκέστηκε να επαναλαμβάνει ότι δίνουμε
καθημερινά μια μάχη καθώς και να σχολιάσει προηγούμενες κυβερνήσεις
λέγοντας ότι το θέμα υποτιμήθηκε και όσα βήματα είχαν γίνει ήταν ελλειμματικά

Ασαφείς ως προς τα πρακτικά θέματα
της υπουργικής απόφασης ήταν οι αναπληρωτές
υπουργοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ Στρατού
λπς Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ Φωτίου και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ Κατρούγκαλος Η
κ Φωτίου μάλιστα καλούμενη να απαντήσει στο
πού θα βρεθούν τα χρήματα για τη νέα μεταρρύθμιση

είπε εν ολίγοις ότι όπως εξασφαλίστηκαν
την περασμένη εβδομάδα επιπλέον 1 35 εκατομμύρια

ευρώ για τους απόρους
έτσι θα βρεθούν χρήματα και στην
προκειμένη περίπτωση

Μ.-Ν Γ
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ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑΠΙ
Τουλάχιστον 1 0 εκατομμύρια ευρώ είναι
το χρέος του ΕΟΠΥΥ την τελευταία τριετία
προς στα στρατιωτικά νοσοκομεία σύμφωνα

με την ενημέρωση που έκανε η διοίκηση
του 401 στον αναπληρωτή υπουργό Αμύνης
Κώστα Ησυχο κατά τη χθεσινή επίσκεψή του
στο νοσοκομείο

Να σημειωθεί πως μέσα σε ένα χρόνο τα
εξωτερικά ιατρεία του 401 επισκέφθηκαν
203.000 ασθενείς δηλαδή πάνω από 800
επισκέψεις την ημέρα Επίσης συζητήθηκε
π περίπτωση της δαπάνης για εμβόλια που
ο αριθμός τους υπερβαίνει τις πραγματικές
ανάγκες και επισημάνθηκε ότι πρέπει να
γίνει εξορθολογισμός τπς διαδικασίας εμβολιασμού

των νεοσυλλέκτων καθώς και
επανεξέταση παλαιότερων συμβάσεων με
τον ιδιωτικό τομέα Τέλος επισημάνθηκαν
προβλήματα που αφορούν στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Θ.Α
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καταγγελίες
κουρουμπλη
Αστραψε και βρόντηξε χθες ο
υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. 

Αφορμή π πρόσφατη απόφαση 

βάσει της οποίας είναι εφικτό
πλέον να γίνεται συνταγογράφηση
και με αναγραφή της εμπορικής
ονομασίας του σκευάσματος πέραν
της δραστικής ουσίας. «Οταν υπάρχουν 

εταιρίες με 300-400 εκατομμύρια 

ευρώ, δύο στην Ελλάδα, λέτε
να ασκούν φιλανθρωπία και να μην
παρουσιάζουν κέρδη; Αυτοί οι πρόθυμοι 

με έδωσαν στηνΙ jmifa φόικα προχθές. Είπαf	ότι "ο γιατρός, όταν
^.      *   γράφει γενόσπμο,

δεν έχει δικαίωμα
ο φαρμακοποιός
να το αλλάξει"».

Μ.-Ν. Γ.
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ΜΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Ιδού το σχέδιο
της κυβέρνησης

ΙΚΑ ΜΕΤΡ

Αύξηση εσόδων
4,535 δια ευρώ

Περιστολή δαπα
1,09 Ζ δια ευρώ

Αύξηση εσόδων
5,816 δια ευρώ

Περιστολή δαπανών
1,069 δια ευρώ

Δεν προσμετρώνται οι εισπράξεις από ιδιωτικοποιήσεις

γτπ ο ν πολιορκητικό κριό της κυβέρνησης
Χ απέναντι στις εμμονές των θεσμών θα

αποτελέσουν τα δύο σενάρια μέτρων που
βρίσκονται

ήδη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης
Η Εφ.Συν παρουσιάζει τα δύο πακέτα

στα οποία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των

παρεμβάσεων για το 2015 και το 2016 Με τα
όπλα αυτά στη φαρέτρα τους συναντώνται

οι Γ Δραγασάκης και Ευκλ Τσακαλώτος με
τον Μ Ντράγκι και ο Γ Βαρουφάκης με τους
Μοσκοβισί και Σαπέν Τι συζήτησε χθες το

βράδυ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με
την Κριστίν Λαγκάρντ σελ 3-5

1 3,02 δια ευρώ

2016 r

Ο Αύξηση εσόδων je
δια ευρώ

Πεοιστολή δαπανών
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Δημοσιονομικά μέτρα 2015-2016

ΓΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ

2015

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

AT Η2.η tlUHIMl
δια €

ΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

δια €
5,627

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3,443 δισ

ΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

δισ.€
Η ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4,747 δισ £

Δεν προσμετρώνται οι εισπράξεις από ιδιωτικοποιήσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

6,885

Τα 10 μέτρα και τα 2 σενάρια
Ενα απλό πακέτο δημοσιονομικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν τη διετία 2015-2016 προβλέποντας παρεμβάσεις
ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ με καθαρό αποτέλεσμα 6,2 δια ευρώ και ένα ενισχυμένο με παρεμβάσεις 14,2 δια ευρώ
και απόδοση 7,540 δια ευρώ απέστειλε η κυβέρνηση στους τρεις θεσμούς

► Των ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΒΑΑΟΥ
ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

α δύο σενάρια με το απλό και ενισχυμένο

πακέτο μέτρων που θα ληφθούν
στη διετία 2015-2016 απέστειλε η διαπραγματευτική

ομάδα στους τρεις θεσμούς

Ε.Ε ΔΝΤ ΕΚΤ και αποκαλύπτει
σήμερα η Εφ.Συν

Το πρώτο προβλέπει συνολικές παρεμβάσεις

ύψους 13 δισ ευρώ στη διετία

με καθαρό αποτέλεσμα 6,2 δισ
ευρώ το οποίο θα προέλθει κυρίως από
τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου
και τον περιορισμό της παραοικονομίας
Δηλαδή τη φοροδιαφυγή τη διαφθορά
και το λαθρεμπόριο Στον κατάλογο με τα
μέτρα που έχουν στα χέρια τους οι δανειστές

μόνον από τη σύλληψη κεφαλαίων

που ταξίδεψαν αφορολόγητα στο
εξωτερικό ή βρίσκονται στο εσωτερικό
αλλά δεν δικαιολογούνται προβλέπονται
εισπράξεις 700 εκατ ευρώ

Μερίδιο στη δημοσιονομική προσαρμογή

θα συνεχίσουν να έχουν και οι
δαπάνες οι οποίες θα συμβάλουν κατά
περίπου 1 δισ ευρώ το 2016 και κατά
2,3 δισ την επόμενη χρονιά Η συμμετοχή

των εσόδων στον λογαριασμό του
πρώτου σεναρίου φτάνει τα 4,535 δισ
ευρώ φέτος και 5,093 δισ ευρώ του χρόνου

Το καθαρό δημοσιονομικό όφελος
για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται σε

3,443 δια ευρώ που θα επιτρέψει στην
κυβέρνηση να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα

μεγαλύτερο από τον στόχο του
1,2 του ΑΕΠ που αναμένεται να τεθεί
φέτος

Στο δεύτερο και ακριβότερο σενάριο

λαμβάνονται μέτρα κόστους 14,2 δισ
ευρώ με απόδοση 7,540 δια ευρώ τη
διετία 2015-2016 Είναι αυτό που προκρίνουν

και το συζητούν οι δανειστές
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπουν

τις εμμονές τους για εργασιακό
ασφαλιστικό και συντάξεις

Το όφελος για τον προϋπολογισμό από
την εφαρμογή τής εν λόγω δέσμης μέτρων

ανέρχεται σε 4,747 δια ευρώ φέτος
και 2,793 δια ευρώ του χρόνου Σε αυτή
την περίπτωση το βάρος πέφτει στα έσοδα

τα οποία φέτος αυξάνουν κατά 5,816
δια ευρώ με όχημα και πάλι τον ΕΝΦΙΑ
ο οποίος εκτός εξαιρετικού απροόπτου
διατηρείται και την τρέχουσα χρονιά

Υψηλές πτήσεις θα σημειώσουν
οι εισπράξεις και το 2016 που θα ενισχυθούν

κατά 5 δια ευρώ έτος κατά το
οποίο η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε

ριζικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα
με στόχο την εγκαθίδρυση φορολογικής
δικαιοσύνης ανάλογα με τη φοροδοτική
ικανότητα του καθενός Σε ό,τι αφορά τις
δαπάνες στο σχέδιο Β της κυβέρνησης
εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,069 δια
ευρώ το 2015 και κατά 2,3 δια ευρώ το
2016 για να επιτευχθεί αντίστοιχο με
φέτος πρωτογενές αποτέλεσμα

Ο εμπλουτισμός των μέτρων πάντως

Τα έσοδα θα προέλθουν
κυρίως από τη φορολόγηση
του μεγάλου πλούτου και τον

περιορισμό της παραοικονομίας
δηλαδή τη φοροδιαφυγή τη
διαφθορά και το λαθρεμπόριο

έχει αποκτήσει διαρκή χαρακτήρα καθώς

το γράψε-σβήσε στο πλαίσιο της
λίστας Βαρουφάκη δεν έχει τελειωμό
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
η διαπραγματευτική ομάδα έχει καταλήξει

στα εξής
1 Κεφαλικός φόρος στους 300 πλουσιότερους

φορολογουμένους με βάση το
περιουσιολόγιο
2 Επαναφορά της έκτακτης εισφοράς
στα προ της 1ης 1.20 15 επίπεδα για εισοδήματα

πάνω από 50.000 ευρώ καταργώντας

την έκπτωση του 30 Από
την εφαρμογή του μέτρου οι εισπράξεις
θα επανέλθουν στα επίπεδα του 1,3 δια
ευρώ Ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί ακόμη

το ενδεχόμενο διπλασιασμού των συντελεστών

για τα ρετιρέ της φορολογικής
κλίμακας

Οι συντελεστές που επιβάλλονται
σήμερα σε εισοδήματα άνω των

12.000 ευρώ κυμαίνονται από 1 έως
4 Σε αυτή την περίπτωση οι συντελεστές

για τα μεγάλα εισοδήματα άνω
των 50.000 ευρώ θα διαμορφωθούν
στο 3,15 και σε 4,2 για πάνω από
100.000 ευρώ
3 Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης

κατά 30 για Ι.Χ υψηλού κυβισμού

πισίνες και αεροσκάφη και πιθανή
επέκτασή του στα σκάφη
4 Επιβολή φόρου διαμονής 1-5 ευρώ ή
3-5 επί του κόστους της διανυκτέρευσης

για διανυκτερεύσεις σε πολυτελή
ξενοδοχεία των νησιών του Αιγαίου
5 Επιβολή φόρου 3 επί της εκδιδόμενης

απόδειξης σε νυχτερινά κέντρα
μπαρ εστιατόρια και λοιπές επιχειρήσεις

υγειονομικού ενδιαφέροντος πρώ¬

της κατηγορίας κατά την τουριστική περίοδο

1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου
6 Φόρος 6 στις πωλήσεις ειδών που
υπάγονται στον φόρο πολυτελείας π.χ

ρολόγια κοσμήματα έργα τέχνης Το
μέτρο προτείνεται να εφαρμοστεί στα
νησιά του Αιγαίου όπου ισχύουν οι μειωμένοι

συντελεστές ΦΠΑ ως αντιστάθμισμα

για τη διατήρηση των υφιστάμενων
συντελεστών

7 Υποχρεωτική χρήση πλαστικού χρήματος

αντί μετρητών για συναλλαγές
άνω των 70 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό

άνω των 3.100 κατοίκων
8 Καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή
15 με εξαίρεση φάρμακα-βιβλία που
θα παραμείνουν στο 6,5 και τρόφιμα
που θα παραμείνουν στο 13 Οι δανειστές

πιέζουν για ενιαίο συντελεστή
τουλάχιστον 18
9 Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις

κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης
κάθε άλλο παρά βέβαιη είναι η επαναφορά

του δώρου Χριστουγέννων για
τους χαμηλοσυνταξιούχους που προβλεπόταν

να γίνει φέτος ενώ ανοιχτό είναι
το ενδεχόμενο μείωσης στις επικουρικές
συντάξεις άνω των 300 ευρώ
10 Οι θεσμοί επιμένουν ότι τα εισοδηματικά

και περιουσιακά κριτήρια για την
προστασία της πρώτης κατοικίας από
τους πλειστηριασμούς ακόμα και του
νόμου Χατζηδάκη είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρα

και φτάνουν να καλύπτουν
το 80 των δανειοληπτών Επίσης οι
δανειστές είναι πιο κοντά στην αποδοχή

της πρότασης για δημιουργία ενδιάμεσου

φορέα διαχείρισης ιδιωτικού
χρέους
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Βιβλιάριο Υγείας για
2,5 εκατ ανασφάλιστους

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που παρουσίασαν χθες ο Π Κουρουμπλής και τέσσερις
αναπληρωτές υπουργοί χορηγεί με διαδικασία fast track πρόσβαση στην Υγεία σε

άπορους άνεργους πολίτες δίνοντας μια σημαντική ανάσα από την ανθρωπιστική κρίση

Τη ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

νοίγουν οι πόρτες του δημόσιου συστήματος

υγείας για τους ανασφάλιστους
Τη λύση στο κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα

έδωσε η κυβέρνηση με κοινή υπουργική

απόφαση η οποία τίθεται σε ισχύ
περίπου στο τέλος του μήνα και διασφαλίζει

τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων

συμπολιτών μας στις δημόσιες
δομές υγείας

Την καθολική πρόσβαση όλων των
πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας
ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Υγείας
Π Κουρουμπλής και τέσσερις αναπληρωτές

υπουργοί Υγείας Ανδρέας Ξανθός

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης
Στρατούλης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Γιώργος Κατρούγκαλος δίνοντας με τη
σειρά τους το ίδιο πολιτικό μήνυμα με
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όταν
προ μηνός είχε βρεθεί στο υπουργείο
Υγείας Τα μέτρα κοινωνικής ανακούφισης

και αντιμετώπισης των πληγών του
Μνημονίου θα υλοποιηθούν καθώς δεν
συναρτώνται οι δεσμεύσεις της κυβέρ
νησής του από την πορεία των συνομιλιών

Η ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει

η χώρα μας έχει γεννήσει
βαθύτατες ανισότητες στην κοινωνία
επισήμανε ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής

παρουσιάζοντας τα βασικά
σημεία της κοινής υπουργικής απόφασης

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της
πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο

σύστημα υγείας Η μπόρα της
κρίσης έβγαλε έξω από την ασφαλιστική
κάλυψη χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι
συνεισέφεραν χρόνια με τις δουλειές
τους και βρέθηκαν να ζουν σε ένα καθεστώς

ανασφάλειας Η υγειονομική τους
κάλυψη αποτελεί προτεραιότητα της

κυβέρνησης
Ως το δεύτερο σοβαρότερο

πρόβλημα μετά την ανεργία
ιεράρχησε τον αποκλεισμό
των ανθρώπων ακόμα και
από βασικές υπηρεσίες υγείας

ο αναπληρωτής υπουργός
Ανδρέας Ξανθός Η διαδικασία

της απασφάλισης του πληθυσμού

από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις είχε αποτέλεσμα

τη σύγχρονη αδυναμία
των ανθρώπων να ανταποκριθούν

τόνισε προσθέτο
ψ ντας ότι πρόκειται για ένα

φαινόμενο που υποτιμήθηκε
με τραγικό τρόπο Χρειάστηκε

να υπάρξει κίνημα κοινωνικής
αλληλεγγύης με ιατρεία και φαρ¬

μακεία Χρειάστηκε να υπάρξει διεθνής
κατακραυγή Χρειάστηκε να παρέμβουν
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας και τελικά
η τρόικα για να υπάρξει ένα μετέωρο
βήμα από την προηγούμενη κυβέρνηση

το οποίο δεν έλυνε αλλά τουλάχιστον
αναγνώριζε το πρόβλημα επισήμανε
ο ίδιος

Το Βιβλιάριο
Το Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου

ΒΥΑ που θεσπίζει η ΚΥΑ δίνει τη δυνατότητα

πλήρους υγειονομικής φαρμακευτικής

και νοσηλευτικής περίθαλψης
σε όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και
φέρουν νομιμοποιητικά έγγραφα όπως
και παιδιά μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά

έγγραφα αιτούντες άσυλο
αναγνωρισμένους πρόσφυγες εγκύους
Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια
καθώς και οι τριμελείς επιτροπές που
είχαν συσταθεί από την προηγούμενη
κυβέρνηση στα νοσοκομεία για να εξετάζουν

τα αιτήματα των ανασφάλιστων
για νοσηλεία Το σύστημα απλοποιείται
και τα βιβλιάρια θα χορηγούνται μέσω
των ΚΕΠ με την κατάθεση σχετικής αίτησης

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Σε κάθε περίπτωση τα επείγοντα

περιστατικά καλύπτονται από το
δημόσιο σύστημα υγείας ακόμα και όταν
πρόκειται για μη κατόχους ΒΥΑ εξήγησε
ο Αν Ξανθός

Το στοίχημα της κυβέρνησης είναι
να καταφέρει να ενισχύσει ένα δημόσιο
σύστημα υγείας το οποίο σήμερα είναι σε

τροχιά λειτουργικής κατάρρευσης να το
καταστήσει αξιόπιστο και να παράσχει
μέσα από αυτό καθολική κάλυψη του
πληθυσμού Ακόμα και οι ασφαλισμένοι
έχουν μετατραπεί σε λειτουργικά ανασφάλιστους

καλούμενοι να πληρώσουν

4M

Επιπλέον 135 εκατ ευρώ για την κρίση
ΖΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την ανθρωπιστική κρίση αναφέρθηκε η αναπληρώτρια

υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου το οποίο βρίσκεται
σε εξέλιξη από τις 20 Απριλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

την 20ή Μαΐου Μέχρι σήμερα ανακοίνωσε η αν υπουργός έχουν υποβάλει
αίτηση για επιδότηση σίτισης 106.000 33.000 για δωρεάν επανασύνδεση

και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 26.000 για επιδότηση ενοικίου
Η δια πρόσθεσε ότι στα 200 εκατ που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί

προστίθενται άλλα 135 τα οποία εξασφαλίστηκαν μέσω Ε.Ε για την
κάλυψη των απόρων

συμμετοχές μεγαλύτερες από ποτέ και
από όσο μπορούν να αντέξουν Η είσοδος

των ανασφάλιστων που υπολογίζονται
σε 2,5 εκατομμύρια στο δημόσιο

σύστημα υγείας θα δημιουργήσει επιπλέον

επιβάρυνση και εναπόκειται στην
κυβέρνηση να στηρίξει το ΕΣΥ

Οι κρίσιμες πρώτες προσλήψεις μόνιμου

προσωπικού της νέας κυβέρνησης
που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
Αλ Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο
υπουργείο Υγείας πριν από έναν μήνα
θα ενδυναμώσουν το υπό διάλυση ΕΣΥ
τόνισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας Η πρόσληψη των 4.500 επαγγελματιών

Υγείας γιατρών νοσηλευτών και
παραϊατρικού προσωπικού προχωρούν
διαβεβαίωσε ο κ Ξανθός και μέχρι το
τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί
τουλάχιστον οι μισές

Το συντομότερο δυνατό
Για να ολοκληρωθεί το συντομότερο

δυνατόν η υλοποίηση της έκδοσης των
βιβλιαρίων ο αναπληρωτής υπουργός
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Αλληλεγγύης Δημήτρης Στρατούλης
όπως ανέφερε συναντήθηκε με τη διοίκηση

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ ώστε
μέσα από τη συνεργασία του Ασφαλιστικού

Βιογραφικού στο πληροφοριακό
σύστημα Ατλας και του ηλεκτρονικού
μητρώου ΑΜΚΑ να επιταχυνθεί η διαδικασία

Το μέτρο αυτό αποτελεί αδήριτη κοινωνική

ανάγκη καθώς οι μνημονιακές
πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία

πέντε χρόνια ανάγκασαν εκατοντάδες

χιλιάδες να βγουν από την προστασία
της υγείας από την ασφάλιση της

υγείας είτε επειδή έμειναν άνεργοι είτε
επειδή έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους
επισήμανε και δεσμεύτηκε ότι το υπουργείο

Εργασίας θα παράσχει κάθε βοήθεια
για την υλοποίηση της ΚΥΑ αλλά και για
τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που μπορεί
να χρειαστούν

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος

Κατρούγκαλος συναντήθηκε με τους
εργαζομένους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών προκειμένου να ζητήσει
τη στήριξή τους στο εγχείρημα έκδοσης
βιβλιαρίων υγείας 2,5 εκατομμυρίων
ανασφάλιστων

Η διαδρομή της ΚΥΑ μέχρι να λάβει
την τελική της μορφή ήταν σύντομη
Ωστόσο η τελική εισήγηση της ειδικής
επιτροπής που συστάθηκε για να τη συντάξει

ήταν άλλη από αυτήν που υιοθέτησε

η κυβέρνηση Οπως ανέφερε ο Αν
Ξανθός η επιτροπή συνέστησε την επιβολή

εισοδηματικών κριτηρίων 12.000
ευρώ για την απόκτηση του βιβλιαρίου
τα οποία άρθηκαν μετά την καλόπιστη
κριτική της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών

Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ
και των κοινωνικών ιατρείων

Οσον αφορά το κόστος των ανασφάλιστων

στο δημόσιο σύστημα υγείας
αυτό που προηγείται είναι η υγειονομική

κάλυψη είπε ο Αν Ξανθός για να
συμπληρώσει ο Γ Κατρούγκαλος Αν
είχατε μια υποθήκη δεν θα την πληρώνατε

αφήνοντας νηστικά τα παιδιά σας
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Εκδοση βιβλιαρίων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Φάρμακα και νοσηλεία
οε 2,5 εκατ ανασφάλιστους

Καλύπτει όσους διαμένουν

μόνιμα στην Ελλάδα και

διαθέτουν νομιμοποιητικά

έγγραφα
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εντός
του Ιουνίου αναμένεται

να ανοίξει το σύστημα για
την έκδοση βιβλιαρίων σε

ανασφάλιστους πολίτες προκειμένου
να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη Μοναδική

προϋπόθεση οι ανασφάλιστοι
άνω των 18 ετών να διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα και να διαθέτουν

νομιμοποιητικά έγγραφα ενώ
δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
για τους ανασφάλιστους κάτω των
18 ετών Ωστόσο για την αποφυγή
φαινομένων μαύρης εργασίας την
ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί
τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα

στα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία
να συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου με
εργαζομένουςτωντμημάτων εσόδων
για επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη
χώρα της εισφοροδιαφυγής και της
αδήλωτης εργασίας

Σε πρώτη φάση οι επωφελούμενοι
υπολογίζονται σε 2,5 εκατ πολίτες

θα έχουν πρόσβαση σε φάρμακα
με τους ίδιους όρους που ισχύει για

τους ασφαλισμένους σε νοσηλεία
και σε παροχές αναλώσιμων υλικών
Σταδιακά θα δοθεί και η δυνατότητα

εργαστηριακών και διαγνωστικών
εξετάσεων

Ήδη το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής

Απόφασης Ρυθμίσεις
για τη διασφάλιση της πρόσβασης
των ανασφάλιστων στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας έχει αναρτηθεί στο
opengov.gr για δημόσια διαβούλευση

Την ΚΥΑ παρουσίασαν χθες ο

υπουργόςΥγείαςκ Π Κουρουμπλής
και οι αναπληρωτές υπουργοί Υγείας

Α Ξανθός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δ Στρατούλης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θ Φωτίου και Διοικητικής

Μεταρρύθμισης
Γ Κατρούγκαλος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η ΚΥΑ
προβλέπει ένα σύστημα
χορήγησης Βιβλιαρίων
Υγείας Ανασφάλιστων
σε όλους τους ανασφάλιστους

χωρίς εισοδηματικό

κριτήριο Οι αιτήσεις

και τα δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στα ΚΕΠ από

τα οποία στη συνέχεια θα προμηθεύονται
οι δικαιούχοι και το Βιβλιάριο

Υγείας Ανασφάλιστου Σημειώνεται
ότι η συνολική δαπάνη εκτιμάται ότι
θα ξεπεράσει τα 150 εκατ ευρώ που
είχαν υπολογιστεί από την προηγούμενη

ρύθμιση και όπως δήλωσε ο κ
Ξανθός οι ανάγκες που θα προκύψουν

θα αντιμετωπιστούν με πληρότητα

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το
σύστημα υγείας δοκιμάζεται βρί

Κλψάκια
ελέγχου από τα

ασφαλιστικά ταμεία

για την αντιμετώπιση

της μαύρης

εργασίας

σκεται σε τροχιά λειτουργικής κατάρρευσης

για να προσθέσει ότι
ακόμη και οι ασφαλισμένοι μετατρέπονται

σε λειτουργικά ανασφάλιστους

εξαιτίας κυρίως των δυσβάστακτων

οικονομικών επιβαρύνσεων
Δεσμεύτηκε πάντως ότι μετά τη

συμφωνία με τους δανειστές η
χρηματοδότηση

των νοσοκομείων αποτελεί

προτεραιότητατης κυβέρνησης
και θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Δεν απέκλεισε δε το
ενδεχόμενο να αλλάξει το σύστημα
χρηματοδότησης της Υγείας να αποσυνδεθεί

από την εργασία

ασφάλιση και να γίνει

μέσω της γενικής
φορολογίας

Παράλληλα το υπουργείο

Κοινωνικής
Αλληλεγγύης επιταχύνει
πρόγραμμα της Ε.Ε για
απόρους για σίτιση ρουχισμό

βασικά αγαθά συνολικού

προϋπολογισμού
135 εκατ ευρώ ενώ τρέχει και το
πρόγραμμα των 200 εκατ ευρώ για
την ανθρωπιστική κρίση Μάλιστα
μέχρι τις 3 Μαΐου 109.613 πολίτες
υπέβαλαν αίτηση ένταξηςγια σίτιση
ρεύμα και επιδότηση ενοικίου Εντω
μεταξύ νομοθετική ρύθμιση εντός
Μαΐου που θα ξεμπλοκάρει τη διαδικασία

για τη χορήγηση σύνταξης
σε πολίτες που οφείλουν άνω των
20.000 ευρώ σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
ανακοίνωσε ο κ Στρατούλης
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Χορήγηση βιβλιαρίων σε ανασφαλίστους από τον Ιούνιο
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Από τον προσεχή μήνα αναμένεται
να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης

των βιβλιαρίων υγείας
που θα δίνουν δωρεάν πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας σε περισσότερα

από 2.500.000 ανασφάλιστους

πολίτες Το σχετικό σχέδιο
υπουργικής απόφασης Θα είναι
σε δημόσια διαβούλευση έως τις
1 1 Μαΐου Εν συνεχεία και αφότου

ενσωματωθούν όποιες παρατηρήσεις

κριθούν εποικοδομητικές

θα υπογραφεί η απόφαση
προκειμένου τέλος Μαΐου να

έχει ολοκληρωθεί η οργανωτική
προετοιμασία για να ξεκινήσει
n διαδικασία

Αυτό ανέφερε χθες o αναπληρωτής

υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός ο οποίος μαζί με τον
υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κου
ρουμπλή και τους αναπληρωτές
υπουργούς Δ Στρατουλη Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Θ Φωτίου

Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Γ Κατρούγκαλο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης παρουσίασε
το σχέδιο για την πρόσβαση
των ανασφάλιστων σε υπηρεσίες
υγείας Η κυβερνητική πρόταση
είναι να χορηγηθούν χωρίς ει

Ξεκινά η διαδικασία
yia τη δωρεάν
πρόσβαση
2.500.000 ατόμων
στις υπηρεσίες υγείας

σοδηματικά κριτήρια βιβλιάρια
υγείας σε ανασφάλιστους Ελληνες

και αλλοδαπούς που διαβιούν

νόμιμα στη χώρα και σε
παιδιά και εγκύους ανεξαρτήτως
νομικού καθεστώτος Οι αιτήσεις
για τα βιβλιάρια θα γίνονται
στα ΚΕΠ και θα εξετάζονται
από υπηρεσίες των δήμων ενώ
θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά

εργαλεία της ΗΔΙΚΑ προκειμένου

να βγαίνουν γρήγορα
οι αποφάσεις

Οι υπουργοί αναγνώρισαν το
τεράστιο έργο που επωμίζονται
τα ΚΕΠ αλλά όπως ανέφερε o κ
Κατρούγκαλος όσο κι αν κοστίσει

πρέπει να το κάνουμε
Οι ανασφάλιστοι εκτός από νοσηλεία

και φάρμακα θα έχουν
δωρεάν πρόσβαση σε εργαστηριακές

εξετάσεις μόνο σε δημόσιες

δομές που όμως ήδη

Οι ανασφάλιστοι εκτός από νοσηλεία και φάρμακα θα έχουν δωρεάν
πρόσβαση σε εργαστηριακές εξετάσεις μόνο σε δημόσιες δομές που
όμως ήδη έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας σε αναλώσιμα υλικά κ.ά

έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας
σε αναλώσιμα υλικά κ.ά

Κενά και δυσκολίες
Δεν είναι όσο πλήρες θα θέλαμε

σημείωσε ο κ Ξανθός και
συνέχισε Σίγουρα θα υπάρξουν
κενά και δυσκολίες Αλλά σηματοδοτεί

την πολιτική που ακολουθούμε

για την αντιμετώπιση
του προβλήματος Ο ίδιος τόνισε
ότι σήμερα το ΕΣΥ δοκιμάζεται
και όπως είπε πολλές δημόσιες
δομές είναι σε τροχιά λειτουργικός
κατάρρευσης Είμαστε ίσως
στην πιο δύσκολη χρονιά για τη
δημόσια περίθαλψη είπε και
πρόσθεσε ότι η ανακούφιση και
των ανασφάλιστων θα εξαρτηθεί
από το κατά πόσο θα ενισχυθούν
φέτος με προσωπικό και πόρους
οι δημόσιες δομές Τέλος ο κ
Στρατούλης ανέφερε ότι την επόμενη

εβδομάδα θα κατατεθεί τροπολογία

στη Βουλή για τη συγκρότηση

κλιμακίων ελέγχου από
υπαλλήλους των τμημάτων εσόδων

των ασφαλιστικών ταμείων
Τα κλιμάκια αυτά από τον ερχόμενο

μήνα θα ξεκινήσουν επιτόπιους

ελέγχους σε επιχειρήσεις
για τον εντοπισμό ενδεχόμενων
περιπτώσεων εισφοροδιαφυγής
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Εκκληση πριν
από χα λουκέτα

Δραματική έκκληση προς τον
υπουργό Υγείας ώστε να εκταμιευτούν
χρήματα προς τις ιδιωτικές κλινικές
απευθύνει το δ.σ της Πανελλήνιας Ενωσης

Ιδιωτικών Κλινικών σημειώνοντας
πως εάν δεν ληφθεί άμεσα μέριμνα για
την εξόφληση μέρους των οφειλών του
Δημοσίου τότε μέσα στο καλοκαίρι
κινδυνεύουν με λουκέτο 50 από τις 170
κλινικές της χώρας Η ένωση σημειώνει

πως ενώ ο υπουργός είχε υποσχεθεί
ότι θα καταβάλει κάποια χρήματα ο

ΕΟΠΥΥ μέχρι το τέλος Απρίλη τελικά
δεν έγινε τίποτα και πλέον οι οφειλές
φτάνουν τα 600 εκατ ευρω
ISID:9415S0S
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