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ΔΕΝ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ Ι π ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ διαχειρίζονται το 56 του εθνικού πλούτου

Σχέδιο ανατροπής του
επιχειρηματικού χάρτη
0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ KAI Ol NEW ENTRIES

Τα media οι κατασκευές τα φάρμακα
οι εφοπλιστές και τα πρώτα χτυπήματα

ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
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θέμα

ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΥΣ

Σήμα αλλαγής του
επιχειρηματικού χάρτη
Ο πόλεμος με τους καναλάρχες τους εργολάβους και τι ακολουθεί

Στα
προεκλογικά μπαλκόνια

ειπώθηκαν πολλά Τόσα που
δόθηκε η αφορμή πολλοί να

μιλήσουν

για επερχόμενη ανατροπή
του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας

Οι διαθέσεις και οι καταγγελίες
του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασαν απαρατήρητες

και το όλο κλίμα ενισχύθηκε
από το γεγονός ότι οι περισσότεροι
ισχυροί στο παραπέντε των

εκλογών έσπευσαν να δημιουργήσουν
συμμαχίες ή έστω να ανοίξουν

διαύλους επικοινωνίας

Η έκφραση πόλεμος με τους ολι
γάρχες ακούστηκε πολλές φορές και
όσο ήδη έχουν προηγηθεί με αφορμή
την πολεμική κατά των καναλαρχών
οφειλές τις προκηρύξεις νέων τηλεοπτικών

αδειών αλλά και οσα μπήκαν ή
θα μπουν τέλος πάντων στο τραπέζι με
τους εργολάβους αναθεώρηση συμβάσεων

αποτέλεσαν ανάμεσα στα άλλα
αυτά που ήδη έχουν δρομολογηθεί

Όμως τώρα για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας έριξε το γάντι
Στο συνέδριο του Economist επικαλέστηκε

την έρευνα της Gredit Suisse
αλλά και την εντύπωση που έχουν οι
Γερμανοί δανειστές μας

Τι έχει συμβεί ως
σήμερα και πως είναι
χωρισμένοι οι ισχυροί

Το 10 των πλουσιότερων Ελλήνων
διαχειρίζεται σήμερα το 56 του εθνικού

πλούτου
Οι μόνοι που δεν υπέστησαν ζημιές

μέσα σ αυτή την πενταετία της τραγωδίας
για την ελληνική κοινωνία και οικονομία

ήταν οι Έλληνες πλούσιοι
Ο Τσίπρας μίλησε για τη φοροδιαφυγή

για τη φυγάδευση κεφαλαίων στο
εξωτερικό και πέρα από το οποίο πολιτικό

μήνυμα έδωσε πέρα από την

όποιο επικοινωνιακή τακτική και αν
ακολούθησε τα λόγια του μετρήθηκαν
ανάλογα από τους ισχυρούς του τόπου
Σε βαθμό που αρκετοί ήταν αυτοί που
αναλογίστηκαν εάν πραγματικά υπάρχει
ένα σχέδιο αλλαγής του επιχειρηματικού

χάρτη ξεκαθαρίσματος και η είσοδος

νέων δυναμικών πακέτων που
θα δημιουργήσουν την επιχειρηματική
κάρτα της επόμενης μέρας

Εκείνοι μάλιστα που υποστηρίζουν
την ύπαρξη αυτού του σχεδίου περίμεναν

ότι στην ομιλία του Τσίπρα στη
γενική συνέλευση του ΣΕΒ θα υπήρχε
συνέχεια Έστω κι αν εκεί ο πρωθυπουργός

δεν άνοιξε τα χαρτιά του και
απέφυγε την οποιαδήποτε επ αυτού τοποθέτηση

Εξάλλου εκεί το ακροατήριο
ήταν διαφορετικό Οι βιομήχανοι και

όχι μόνο

Δεν θίχτηκαν από την κρίση

Διαχειρίζονται το 56 του εθνικού πλούτου

Πρόκειται απλά για πολιτικό λόγο
ή δρομολογούνται εξελίξεις

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Επιχειρώντας να καταγράψει κανείς

τα νέα δεδομένα που παρατηρούνται
στην εποχή της νέας διακυβέρνησης
θα πρέπει να σταθεί τόσο στον πόλεμο
με τους καναλάρχες και με τους κατασκευαστικούς

ομίλους διόδια νέα φιλοσοφία

περιφερειακά έργα είσοδος
μικρών τα οποία αναφέραμε όσο και
το πάγωμα των προμηθειών και των
αποπληρωμών του Δημοσίου που μπο

Ποιοι ενδεχομένως θα μπορούσαν
να αποτελέσουν τους new entries®

σε μια σχεδιαζόμενη αλλαγή του
πολιτικού χάρτη της χώρας

Είναι οπωσ

ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΑΣΟΚ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ποιοι θα αποτελέσουν τώρα τους new entries
δήποτε παρακινδυνευμένο να προδικάσει

κανείς επ αυτού τις εξελίξεις και
να περιοριστεί στα απολύτως γνωστά
σε μια προσπάθεια να εξάγει συμπεράσματα

Εξάλλου σε άλλες εποχές με τελευταία

αυτή του ΠΑΣΟΚ κανείς δεν
μπορούσε να προβλέψει ποιοι επιχειρηματίες

θα κάλπαζαν στο αμέσως επόμενο

χρονικό διάστημα Και όμως τουλάχιστον

20 αναδύθηκαν και ορισμένοι

απ αυτούς παραμένουν ακόμα
και σήμερα στην κορυφή ενώ άλλοι

κατέπεσαν όταν στέρεψαν οι κάνουλες
των συμβάσεων του πάρε-δώσε με το
Δημόσιο και της σκανδαλώδους εύνοιας

Μεταξύ των οποίων πρόσωπα που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στους εξοπλισμούς

Λιακουνάκος στις κατασκευές
Μπόμπολας Περιστέρης στις δημόσιες

συμβάσεις Κόκκαλης αλλά και
επιχειρηματίες που στην πορεία κατάρρευσαν

Π Πανούσης Π Ψωμιά
δης Γ Κοσκωτάς Ταυτόχρονα τότε
είχαν χτυπηθεί ο Αλαμάνης ο Εμφιε
τζόγλου κ ά Εύκολα θα μπορούσε να

Οι κωδικοί των δ
οι εφοπλιστές τα

ικαστικών εμπλοκών
δάνεια ο ΚόκκαληςΛ ΗΤο ποιοι eahjtÂ χώσουν το νέοj

επιχειρηματικό ηαζΛης χώραςΜ
είναι ένα ερώτημα
επιχειρηματικό ΙαζλΒης χώρας

nia
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θέμαΌθ&ΐ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ
Ο Αλ Τσίπρας δεν άνοιξε τα χαρτιά
του στην ομιλία του στον ΣΕΒ

REECE:HOft RESILIEE

ρεί να έγινε εξαιτίας του προβλήματος
της έλλειψης ρευστότητας αλλά ταυτόχρονα

σηματοδοτεί και μια ορατή
πολιτική

Στις απειλές για λουράκια που προκύπτουν

από τις έρευνες που γίνονται
για τις λίστες και τη φυγή κεφαλαίων

Οι συνεχείς διακηρύξεις ότι στόχος
της κυβέρνησης είναι η ρήξη με τις δυνάμεις

της διαπλοκής και της διαφθοράς
που ευθύνονται για το σαθρό οικονομι¬

κό μοντέλο το πελατειακό κράτος τα
υπερκέρδη

Οι επίσημες θέσεις που βάζουν στο
κάδρο τις πολυεθνικές και η θέληση της
κυβέρνησης να ρίξει φως στους ισολογισμούς

τους επειδή έχει ενδείξεις ότι
δεν παρουσιάζουν την αληθινή κερδοφορία

τους και έτσι το Δημόσιο χάνει
χρήματα

Όλα αυτά έστω κι αν υπάρχει μια
σκόπιμη μη ασάφεια όπου περιγρά¬

φονται πάντα στόχοι αλλά απουσιάζουν
ονόματα και διευθύνσεις Ένα σκηνικό
που κάνει πολλούς να αναρωτιούνται

ποιοι είναι οι ολιγάρχες Οι κανα
λάρχες και οι εργολάβοι και που ευνοεί

μια εμφύλια επιχειρηματική σύρραξη

αλλά και την επικράτηση της λογικής

ο σώζων εαυτόν σωθήτω
Σίγουρα πρέπει να προσθέσει κανείς

και το παρασκήνιο των κατηγοριών του
Μαξίμου προς τους ισχυρούς ότι απεργάζονται

σχέδια αποσταθεροποίησης της
κυβέρνησης

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματίες

υπάρχουν κατηγορίες
Εκείνοι που βάσιμα φοβούνται ότι γιατί
θα γκρεμιστούν από τον επιχειρηματικό

χάρτη αλλά γιατί ούτως ή άλλως
έχουν ανοικτά μέτωπα είτε με τη δικαιοσύνη

είτε με τα δάνειά τους είτε σε
όλα αυτά που ονομάζονται διαπλοκή

Η δεύτερη ομάδα είναι εκείνη των
ισχυρών που παρακολουθούν τις εξελίξεις

αλλά δεν αγωνιούν σε ότι αφορά την
επιχείρηση ή το πρόσωπο τους καθώς ξέρουν

ότι είναι υγιείς και ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια αλλαγής του επιχειρηματικού

χάρτη δεν θα τους αγγίξει
Αλλοι επιχειρηματίες έχουν αποθαρρυνθεί

από τις εξελίξεις Βλέπουν αδιέξοδο

και αγωνιούν για την τύχη των δραστηριοτήτων

τους Έστω κι αν δεν παίρνουν

ενεργό μέρος στην διαμάχη ανησυχούν

για όλα όσα συμβαίνουν ακόμα
και στο ενδεχόμενο μιας προώθηησης
συμφερόντων των ανταγωνιστών τους

Η φωνή τους δε φτάνει και ως
το θέμα των δανείων Οι υπερχρεωμένοι

επιχειρηματίες θα βγουν δικαιωμένοι

που τόσα χρόνια δεν πλήρωναν
και τώρα θα μπουν στην κολυμ

βήθρα του Σιλωάμ Είναι υγιής αυτός
ο ανταγωνισμός

Δεν τους
βλέπουν
οι υπουργοί

Τα παράπονα του επιχειρηματικού

κόσμου έχουν εκφραστεί
το προηγούμενο χρονικό

διάστημα και προς την κατεύθυνση

ότι οι υπουργοί και γενικά
η κυβέρνηση αρνείται να τους

συναντήσει Στα πηγαδάκια του
Μεγάρου Μουσικής στο περιθώριο

της ΓΣ του ΣΕΒ οι περισσότεροι

επώνυμοι
επιχειρηματίες

σχολίαζαν
τις αποστάσεις

που
έχουν πάρει
οι κυβερνητικοί

παράγοντες

από
τον κόσμο
του επιχει
ρείν Ακόμα
και οι καθ

ύλη αρμόδιοι υπουργοί όπως οι
κ κ Σταθάκης και Σπίρτζης Γενικά

και η πολιτική του πρωθυπουργού

δεν είναι να συναντάται
με τους ισχυρούς ή τουλάχιστον

να ανακοινώνονται οι
όποιες συναντήσεις πραγματοποιεί

Βέβαια είναι δεδομένο ότι τού
τε τις ώρες κύριο ζητούμενο αποτελεί

η διαπραγμάτευση με τους
δανειστές και δεν μπορεί κανείς
να μην λάβει υπ όψιν του ότι ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γ Δραγασάκης μέχρι σήμερα
είναι ο μόνος που έχει έλθει σε
επαφή με μια πλειάδα σημαντικών

επιχειρηματιών

I

Οι φόβοι για αντιπερισπασμούς
με χειροπέδες
j

Πολλοί μεγαλοεπιχειρηματίες φο I νηση μοιάζει απόλυτα προσηλωμένη
βούνται ότι η κυβέρνηση δε θα δι

j
και αποφασισμένη

στάσει για λόγους επικοινωνιακού Ο Αλ Τσίπρας εξάλλου έστειλε
αντιπερισπασμού στην περίπτωση και ο ίδιος επίσημα το μήνυμα της
μιας επώδυνης συμφωνίας με τους επίθεσης προειδοποιώντας ότι κά
δανειστές όχι μόνο να υπερφορο j

ποιοι περίεργοι συμψηφισμοί που επι

λογήσει τον πλούτο αλλά και να ευ διώκονται από ορισμένους δεν θα γί
νοήσει καταστάσεις και εικόνες δια νουν αποδεκτοί Και χρησιμοποίησε
συρμού της επιχειρηματικότητας με ως παράδειγμα την εκκρεμότητα των
πρόσχημα π χ τις φορολογικές οφει καναλαρχών για τα τέλη χρήσης τα
λές επιχειρηματιών και ομίλων ή τις οποία οι εν λόγω θεωρούν ότι εξι
έρευνες εναντίον τους για διάφο σώνονται με την αξία του δωρεάν
ρες υποθέσεις λίστες κλπ Θεωρούν χρόνου που έχουν παραχωρήσει στα
δε το πρόσφατο παράδειγμα της σύλ κόμματα
λήψης του Λεων Μπόμπολα ως προ j

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις
εόρτιο σειράς τέτοιων εικόνων με Ι προθέσεις ρήξης λέγοντας ότι τε
θύματα ασυνεπείς επιχειρηματίες σε

j
χνικά και λογιστικά κόλπα που εμ

μια περίοδο ισχνών αγελάδων που φανίζουν ισοσκελισμένες οφειλές και
κεντρίζουν το ενδιαφέρον της κοι απαιτήσεις δεν πρόκειται να ανα

νής γνώμης ηροσφέροντας θέαμα γνωριστούν όπως και καμία επίφα
Στην προσπάθεια αυτή η κυβέρ ι ση νομιμότητας

μιλήσει κανείς για τους επιχειρηματίες
που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ Ποιοι είναι

όμως αυτοί και πόσοι είναι Ποιοι
αποτελούν το νέο αίμα και δεν περιλαμβάνονται

στους παλιούς όπως π χ
ο Κόκκαλης που επιχειρεί να επανακάμψει

έστω κι αν η πρόταση του περί
δημιουργίας Εθνικής Λοτταρίας έχει
άλλο παρασκήνιο και δεν αγκαλιάστηκε

από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση
Ούτε καν η πολιτική που υπαγορεύει

σε μια ρύθμιση των δανείων
ώστε να σωθούν οι επιχειρήσεις μπορεί

να οδηγήσει σε συμπεράσματα που
ευνοούν νέες καταστάσεις Ούτε η
στήριξη των start up επιχειρήσεων που
τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν
έχουν τη δυναμική να παίξουν τον μεγάλο

ρόλο κυριαρχίας στην αγορά
Η δε διαμάχη με τις πολυεθνικές του

φαρμάκου έχει διπλή ανάγνωση Η στήριξη

των ελληνικών επιχειρήσεων δεν
σημαίνει αυτοδίκαια ότι σηματοδοτεί την
ανατροπή του χάρτη σε ότι αφορά αυτή

τη δραστηριότητα

Πάντως με την πολιτική βούληση
που υπάρχει και με τα πολλά ανοιχτά
θέματα που έχουν με τη Δικαιοσύνη πολλοί

επιχειρηματίες νομοτελειακά ο

χάρτης πρόκειται να αλλάξει και μάλιστα

ριζικά εάν το μαχαίρι φτάσει στο
κόκκαλο

Πρόκειται δε να αλλάξει και σε ότι
αφορά τους εφοπλιστές όπου είναι ανοιχτό

το θέμα της φορολόγησης τους υπό
την έννοια ότι μια φυγή τους εκτός
Ελλάδας μεταφορά έδρας θα συνοδευτεί

και από την αποχώρηση των όποιων

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
τους στη στεριά

Σίγουρα ο χάρτης αλλάζει εφόσον

προχωρήσουν οι υποθέσεις των
καναλαρχών και των εργολάβων των
μεγάλων έργων αλλά και των σκουπιδιών

Οι Μπόμπολας Περιστέρης Ιωάννου

Κόκκαλης αποτελούν το βαρόμετρο

και το ερωτηματικό συνάμα
που προκύπτει Θα είναι αυτοί που θα

σηματοδοτήσουν την απαρχή των
εξελίξεων
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Ο ΙΣΑ
διοικεί

to ΕΣΥ
Καλά θα κάνει ο Ιατρικός

Σύλλογος Αθηνών
ΙΣΑ να κοιτά τα του οίκου

του και τα του κλάδου χωρίς

να ανακατεύεται στις
αρμοδιότητες της
πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας

Το γράφουμε αυτό για
xi ο ΙΣΑ ζητεί με επιστολές
του από τους διοικητές
όλων των νοσοκομείων του
ΕΣΥ της χώρας μας στοιχεία

σχετικά με το αν μη ιατροί

έχουν οριστεί επιστημονικά

υπεύθυνοι σε ßio
παθολογικά εργαστήρια

Με αφορμή μια κάποια
καταγγελία εκ μέρους

της Ελληνικής Εταιρείας
Ιατρικής Βιοπαθολογίας
και Εργαστηριακής Ιατρικής

την οποία επικαλείται
ο ΙΣΑ ο Σύλλογος φαίνεται
ότι ανέλαβε καθήκοντα
διοίκησης του ΕΣΥ της χώρας

μας και θέση προϊσταμένου

των διοικητών
των νοσοκομείων του ΕΣΥ

της χώρας μας
Πολύ φόρα πήρατε παιδιά

Να το κοιτάξετε
Β.Β
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100 ασθενείς
την ημέρα στο
ιατρείο ΙΣΑ
Αποστολής

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Κοινωνικής
Αποστολής της ΜΚΟ Αποστολή

της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών ΙΣΑ
συμπλήρωσε τριάμισι χρόνια

λειτουργίας και υποδέχεται

σε καθημερινή βάση

περισσότερους από 100
ασθενείς ανθρώπους που
είδαν τη ζωή τους να αλλάζει

ριζικά εξαιτίας της οικονομικής

κρίσης
Χιλιάδες άνεργοι άποροι

ανασφάλιστοι χαμηλόμισθοι
και χαμηλοσυνταξι

ούχοι περνούν το κατώφλι
του ιαφείου για να υποβληθούν

στις απαραίτητες για
την υγεία τους ιατρικές εξετάσεις

αλλά και για να
προμηθευτούν

δωρεάν τα φάρ
μακά τους

25 οδοιπορικά
Καθημερινά χορηγούνται

300-500 φάρμακα Συνολικά

έχουμε ξεπεράσει τις
31.500 ιατρικές επισκέψεις
ενώ έχουμε πραγματοποιήσει

25 οδοιπορικά υγείας
σε ακριτικές περιοχές της
Ελλάδας Στο Ιατρείο Κοινωνικής

Αποστολής βρήκαν

καταφύγιο οι αναξιοπαθούντες

και οι ανασφάλιστοι

ασθενείς που χτύπησε

η κρίση αναφέρει ο

πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος
Πατούλης

Το ιατρείο διαθέτει 19

παραρτήματα στην Αττική
στηρίζει 22 δήμους νοσοκομεία

προνοιακά ιδρύματα
αγροτικά ιατρεία και σωφρονιστικά

καταστήματα σε
όλη τη χώρα ενώ συνεργάζεται

με 26 μητροπόλεις και
33 ενορίες της Αρχιεπισκοπής

Αθηνών Το ταξίδι που
ξεκίνησε πριν από τριάμισι

χρόνια μάς έδωσε μεγάλη
χαρά και πρωτόγνωρες

εμπειρίες
Οργώσαμε θάλασσες

αντιμετωπίσαμε τρικυμίες
ωστόσο καταφέραμε τη δύσκολη

αυτή περίοδο να είμαστε

δίπλα στους ανθρώπους
που υποφέρουν λέει

ο διευθυντής της ΜΚΟ
Αποστολή Κωνσταντίνος
Δήμτσας
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ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ
Απώλεια
κονδυλίων
ΔΙΚΟ τους νόμο εφαρμόζουν

περιφερειακές διευθύνσεις

του ΕΟΠΥΥ με
αποτέλεσμα να χάνονται
νοσήλια από ξένους πολίτες

που νοσηλεύονται στη
χώρα pas

31

Χάνονται νοσήλια 25 εκ
ευρώ από ξένους πολίτες

Α ΤΑ ΝΟΣΗΛΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ξεπερνούν κάθε χρόνο τα 60 εκ ευρώ και
25 εκ χάνονται λόγω γραφειοκρατίας ενώ ο ΕΟΠΥΥ καλείται να πληρώσει
άμεσα νοσήλια ασφαλισμένων του σε νοσηλευτικά ιδρύματα ξένων χωρών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΟΡΓΟΣ

ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ νόμο εφαρμόζουν
περιφερειακές διευθύνσεις του
ΕΟΠΥΥ με απστέλεαμα να χάνονται
νοσήλια από ξένους πολίτες οι
οποίοι νοσηλεύονται στη χώρα μας
Αντί να υποβάλλουν κάθε μήνα τα
σχετικά έγγραφα οι υπηρεσίες τα
υποβαλλουν στο τέλος του έτους ή
τα υποβάλλουν με σοβαρές ελλείψεις

Ολιγωρία επιδεικνύεται και
από υπηρεσίες νοσοκομείων ή Κέντρων

Υγείας σι οποίες δεν χρεώνουν

καν τα νοσήλια ξένων πολιτών

τα νοσήλια αλλοδαπών ξεπερνούν

κάθε χρόνο τα 60 εκατομμύρια
ευρώ και 25 εκατομμύρια χάνονται

λόγω της γραφειοκρατίας
την ίδια ώρα ο ΕΟΠΥΥ καλείται να
πληρώσει άμεσα νοσήλια ασφαλισμένων

του σε νοσηλευτικά ιδρύματα

χωρών όπως η Αγγλία η
Γερμανία η Τσεχία η Νορβηγία η
Αυστρία ακόμη και η Βουλγαρία ή
n Πολωνία

Η διοίκηση του Οργανισμού επιχειρεί

να σφίξει τα λουριά δεδομένης

και της σοβαρής έλλειψης
ρευστότητας που αντιμετωπίζει Με
εγκύκλιό του προς τις περιφερειακές

υπηρεσίες ο πρόεδρος του
Οργανισμού Δημήτρης Κοντός
ζητεί να τηρούνται δύο όροι

Ο πρώτος είναι να υποβάλλονται
κάθε μήνα τα δικαιολογητικά είσπραξης

νοσηλίων από τα Ταμεία
ξένων χωρών 0 δεύτερος είναι να
ελέγχουν λεπτομερώς τις αιτήσεις
Ελλήνων που θέλουν να νοσηλευτούν

στο εξωτερικό και να προβαίνουν
σε προτιμολόγηση του κό¬

στους νοσηλείας τους Σύμφωνα
με τον κ Κοντό αρκετές περιφερειακές

διευθύνσεις δεν προέβησαν
σε αποστολή δαπανών ανά μήνα
αλλά συγκεντρωτικά για ολόκληρο
το έτος Σε πολλές περιπτώσεις δε
στους σχετικούς φακέλους δεν περιλαμβάνονταν

τα απαραίτητα συνοδευτικά

με αποτέλεαμα να προκαλείται

επιπλέον φόρτος εργασίας
και επιστροφές φακέλων

KivSuvos
0 διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι η προαναφερόμενη

κατάσταση επιφέρει
σοβαρό κίνδυνο καθυστέρησης της
διαδικασίας αναζήτησης των δαπανών

από τους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

για υπηρεοι'ες που έχουν
ήδη παρασχεθεί στους Ευρωπαίους
ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΥΥ
και ως εκ τουτου την επιπλέον οικονομική

επιβαρυνση του Οργανι
αμού

Για τους Ελληνες πολίτες που
υποβάλλουν αίτηση νοσηλείας στο
εξωτερικό ζητούνται τα εξής

Σε περίπτωση που η νοσηλεία
γίνεται με χρήση εντύπου El 12
S2 απαιτείται έγγραφο του νοσοκομείου

της χώρας μετάβασης με
ρητή αναφορά αποδοχής του εντύπου

γνωμάτευση γιατρού με περιγραφή

ιατρικών πράξεων που πρόκειται

να παρασχεθούν εκτίμηση
πιθανής δαπάνης και πιθανή διάρκεια

νοσηλείας με ακριβή ημερομηνία

εισαγωγής
Μεταξύ των εγγράφων πρέπει

να υπάρχει προϋπολογισμός κόστους

μετάβασης ασθενούς και
συνοδού
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Μείωση πληθυσμού κάτω των
50 ετών στη δεκαετία 2001-Ί1
► Του ΜΑΝΟΛΗ Γ ΔΡΕΤΤΑΚΗ Πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής

υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ κατά ομάδες ηλικιών κατανομή

του πληθυσμού της απογραφής του
201 1 και τα αντίστοιχα στοιχεία της απογραφής

του 2001 καθώς και εκείνα των γεννήσεων

την 50ετία 1 951 2001 σε σχέση με
την 50ετία 1 961 201 1 όλα από τη βάση δεδομένων

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
της ΕΛΣΤΑΤ εξετάζουμε στο άρθρο αυτό τη
μείωση του πληθυσμού της χώρας στην ομάδα

ηλικιών κάτω των 50 ετών καθώς και την
αύξηση σε εκείνη των 50 και άνω ετών και
τις πολύ δυσμενείς συνέπειες για το μέλλον
της χώρας μας που έχουν οι δύο αυτές εξελίξεις

στη ηλικιακή δομή του πληθυσμού της
Τα σχετικά στοιχεία δίνονται στον πίνακα

Ο πίνακας χωρίζεται σε δύο μέρη Στις δύο
πρώτες στήλες του πρώτου μέρους δίνεται ο

μόνιμος πληθυσμός της χώρας το 2001 και
το 201 1 στις μεγάλες ομάδες πληθυσμού
0-49 ετών και 50 ετών και άνω Στην 3η στήλη

δίνεται η διαφορά τους το 201 1 σε σχέση

με το 2001 Στις στήλες του δεύτερου μέρους
του πίνακα δίνεται το σύνολο των γεννήσεων

την 50ετία 1 951 2000 έτη στα οποία
γεννήθηκε ο πληθυσμός ηλικίας 0-49 ετών
το 2001 και εκείνης 1 961 201 0 έτη στα
οποία γεννήθηκε ο πληθυσμός της ίδιας ομάδας

ηλικιών το 201 1 και η διαφορά τους

αποτελεί μια πολύ μεγάλη απώλεια για τη
χώρα μας διότι από τη μια μεριά μειώνει τον
αριθμό των γεννήσεων τα επόμενα χρόνια
και από την άλλη στερεί το εργατικό δυναμικό

της από τον αριθμό αυτό του πιο δυναμικού

τμήματος του πληθυσμού καθώς και από
εκείνους που θα γεννιούνταν από αυτούς αν
δεν υπήρχε η μείωσή τους

Η αύξηση εξάλλου της ομάδας ηλικιών
50 ετών και άνω αυξάνει τη μέση ηλικία του
πληθυσμού και τον αριθμό των συνταξιούχων

με συνέπεια την ανάγκη αύξησης των
δαπανών για τις συντάξεις και την

ιατροφαρμακευτική

και νοσοκομειακή περίθαλψη
τους Με δεδομένο ότι τα ασφαλιστικά

ταμεία λόγω των μέτρων των μνημονίων
δηλαδή του διαβόητου PSI έχουν ουσιαστικά

χρεοκοπήσει η αύξηση των δαπανών
αυτών θα επιδεινώσει το ήδη δυσεπίλυτο
ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας βλέπε
και τα ρεπορτάζ για το θέμα αυτό στις διαπραγματεύσεις

της κυβέρνησης
με τους δανειστές μας

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ της με¬
γάλης μείωσης του πληθυσμού

ηλικίας κάτω των 50
ετών και επίσης μεγάλης
αύξησης των 50 ετών και
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Πληθυσμός ms χώρας κατά μεγαλε5 ομαδε$
ηλικιών τα έτη 2001 και 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ

ΗΛΙΚΙΩΝ

2001 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ

0-49
50+

7.219.226

3.714.871

6.689.811

4.126.475

-529.415
411.604

ΓΕΝΝΗΣΒΣ ANA 50ΕΤΙΑ

1951-2000 1961-2010 ΔΙΑΦΟΡΑ

γέννησες 6.718.230 6.274.751 -443.479

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ μέρος του πίνακα φαίνεται 
ότι η ομάδα ηλικιών 0-49 to 201 1 ήταν

μειωμένη κατά 529.000 σε σχέση με την
αντίστοιχη ομάδα πληθυσμού το 2001 . Η
πολύ μεγάλη αυτή μείωση οφείλεται, όπως
φαίνεται από το δεύτερο μέρος του πίνακα,
στην κατά 443.000 ή κατά 84% μείωση των
γεννήσεων την 50ετ ία 1 961 -201 0 σε σχέση

με εκείνη των ετών 1 951 -2000. Η μείωση
αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και κορυφώθηκε 

τη δεκαετία του '80. Οι γεννήσεις
από 1 .532.000 τη δεκαετία του 1 971 -1 980
μειώθηκαν σε 1 .098.000 τη δεκαετία του
2001-2010. Η υπόλοιπη κατά 86.000 μείωση 

της ομάδας ηλικιών 0-49 ετών οφείλεται
κατά ένα μέρος σε εκείνους που δεν απογράφτηκαν 

το 201 1 και κατά το υπόλοιπο
στη μετανάστευση νέων. Ταυτόχρονα, λόγω
γήρανσης, ο πληθυσμός 50 ετών και άνω το
201 1 ήταν αυξημένος πάνω από 400.000 σε
σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό το 2001 .

Η μείωση της ομάδας ηλικιών του πληθυσμού 

0-49 ετών κατά πάνω από 500.000

άνω μειώνει τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες και προ¬
οπτικές της χώρας μας, όπως
έχουν αποδείξει παλαιότερες και
πρόσφατες σχετικές μελέτες για πολλές
χώρες του κόσμου (βλέπε και σχετική έκθεση
του ΟΟΣΑ).

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις του δημογραφικού, 

δηλαδή του υπ' αριθμόν 1

εθνικού μας προβλήματος, άφησαν παγερά
αδιάφορες όλες τις μέχρι το 2009 κυβερνήσεις. 

Και αυτό παρά το γεγονός ότι ήδη
από το 1 993 υπήρχε το ομόφωνο σχετικό
πόρισμα της Βουλής για την αντιμετώπιση
του δημογραφικού προβλήματος, στο οποίο
προτείνονταν μια σειρά μέτρων για την αντι-
μετώπισή του και το οποίο παρέμεινε στα
συρτάρια των αρμόδιων υπουργείων.

Οι μνημονιακές κυβερνήσεις, στην αδιαφορία 

των προκατόχων τους, πρόσθεσαν
μέτρα εις βάρος των οικογενειών με παιδιά 

και ιδιαίτερα των τρίτεκνων και των
πολύτεκνων, με τον ΕΝΦΙΑ, τη φορολογία
εισοδήματος κ.λπ., μέτρα τα οποία προκάλεσαν 

παραπέρα μείωση των γεννήσεων
και μετανάστευση ταλαντούχων νέων, επιδεινώνοντας 

το ήδη μεγάλο πρόβλημα που

αναλύσαμε στο άρθρο αυτό.
Ας ελπίσουμε ότι η αυτοκαταστροφική

αυτή πολιτική θα ανατραπεί και η νέα κυβέρνηση 

θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για
την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, 

αρχίζοντας με την άμεση κατάργηση 

των απάνθρωπων αποφάσεων των
προκατόχων της και τη σταδιακή εφαρμογή
των μέτρων που περιέχονται στο ομόφωνο
πόρισμα της Βουλής του 1 993 που προαναφέρθηκε.



8. ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ONLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 25

Νέο σύστημα με on line κρατήσεις

Ευκολότερα τα ραντεβού
αοθενών με τους γιατρούς
» Οι πολίτες θα γνωρίζουν
ποιοι ιατροί και σε ποιες ειδικότητες 

είναι διαθέσιμοι

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Νέο 
πανελλαδικά σύστημα με

το οποίο θα κλείνονται ευκολότερα 

τα ραντεβού με
τους γιατρούς του Πρωτοβάθμιου
Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα
Υγείας, πολυιατρεία ΚΑ) τα εξωτερικά 

ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων 

καθώς και τους ιδιώτες γιατρούς 

- συμβεβλημένους με τον ΕΟ-
ΠΥΥ, θέτει σε λειτουργία από 1ης
Ιουλίου 2015 το υπουργείο Υγείας.
Μέσω του νέου συστήματος οι πολίτες 

θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν 

ραντεβού μέσω διαδικτύου
χωρίς χρέωση καινά ενημερώνονται
on line για τη διαθεσιμότητα των ιατρών 

ανά ειδικότητα. Παράλληλα,
θα εξακολουθήσει να υφίσταται η
δυνατότητα «κλεισίματος» ραντεβού
μέσω τηλεφώνου με χρέωση.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται
στην απόφαση του υπουργού Υγείας,
Παναγιώτη Κουρουμπλή, «με στόχο
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας στους πολίτες, το υπουργείο 

Υγείας προβαίνει στην ανάπτυξη 

μιας ενιαίας πλατφόρμας
προγραμματισμού ραντεβού σε εθνικά 

επίπεδο». Το έργο αναπτύσσεται
με πόρους του τρέχοντος ΕΣΠΑ και
γιατηνυλοποίησήτου η ΗΛΓΚΑ Α.Ε.
(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης) αναπτύσσει μια
κεντρική βάση δεδομένων σε εθνικό
επίπεδο στην οποία:

α. Θα καταχωρίζεται η διαθεσι¬

μότητα των ιατρών ανά ειδικότητα
για ραντεβού,

β. θα κλείνονται τα ραντεβού,
γ. θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
και διαχείρισης των ραντεβού οι

εργαζόμενοι στις
γραμματείες των δομών παροχής

υπηρεσιών υγείας (ΠΥΥ) του ΕΣΥ
και

δ. θα ενημερώνονται οι ιατροί
για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους,
σύμφωνα με τα προγραμματισμένα
ραντεβού.

Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι
τις 25 Μαΐου τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
και οι δημόσιες δομές παροχής υπη- .

ρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς και οι
συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟ-
ΠΥΎ, θα πρέπει να συμπληρώσουν
τη σχετική φόρμα απογραφής τους.

Η έναρξη της παραγωγικής λει-
τουργίαςτου νέου συστήματος «κλεισίματος» 

ραντεβού σχεδιάζεται για
την πιλοτική φάση από 15 Ιουνίου
έως 30 Ιουνίου, ενώ η πλήρης εφαρμογή 

από 1ης Ιουλίου.

Όλες οι δομές ΠΕΔΥ και ΕΣΥ
καθώς και οι συμβεβλημένοι ιδιώτες
ιατροί μετονΕΟΠΥΎ, θα πρέπει την
τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από
την έναρξη της παραγωγικής τους
λειτουργίας στο νέο σύστημα και εφόσον 

έχουν ολοκληρώσει την ενημέρωση 

«κλεισίματος» των ραντεβού
στο τοπικό τους σύστημα, να ενημερώσουν 

την ΗΔ1ΚΑ με τα ήδη καταχωρισμένα 

ραντεβού, προκειμένου
αυτά να μεταπέσουν στη νέα εφαρμογή.

Οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν από
την ΗΛΓΚΑ έγκαιρα πρότυπο αρχείο
μετάπτωσης που θα πρέπει να παραχθεί 

για τη μετάπτωση των ραντεβού.
Για όσες δομές λειτουργούν με το
1535 ή με τους πενταψήφιους αριθμούς 

κλήσης ή έχουν πληροφοριακό
σύστημα της ΗΛΓΚΑ οι σχετικές ενέργειες 

θα γίνουν κεντρικά απότην
ΗΔΙΚΑ. Για τις υπόλοιπες δομές θα
πρέπει να ενημερωθεί ο Ανάδοχος
που υποστηρίζει το πληροφοριακό
τους σύστημα για την παραγωγή του
αρχείου μετάπτωσης.



9. ΑΓΚΑΘΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 1...

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, το σκληρό παζάρι βρίσκεται στη κορύφωση του και κάθε μέρα που περνά βλέπει

το φως της δημοσιότητας και ένα νέο σενάριο για τους συντελεστές του ΦΠΑ.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιμένουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ. Η θέση της

ελληνικής πλευράς κινείται στη λογική της ελάφρυνσης των ειδών διατροφής, για τα οποία προτείνει να ενταχθούν σε ΦΠΑ 7%.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 7%, 14% ΚΑΙ 22%

«Αγκάθι« n απαίτηση των δανειοτών
γτα δύο ουντελεοτές ΦΠΑ 1 1% και 23%

Αύξηση
Ο Σε κπθε περίπτωση 

είναι σαφές άτι
εάν τελικά σι δύο

πλευρές καταλήξουν
σε μοντέλο με δυο
συντελεστές, τότε οι

τιμές των προϊόντων
που σήμερα είναι
στον συντελεστή
6,5% (φάρμακα και

τουρισμός) θα αυξηθούν 

αισθητά

Φόρμουλα
Ο Παρά την «κόκκινη» 

κάρτα που έχουν
δείξει οι εκπρόσωποι
των δανειστών στο
σχέδιο της έκπτωσης
3% του ΦΠΑ για
όσους χρησιμοποιούν
στις συναλλαγές
στους «πλαστικό χρήμα», 

οι υπηρεσίες του

υπουργείου Οικονομικών 

εξακολουθούν
να αναζητούν τη
φόρμουλα με την
οποία θα ξεπεραστεί
το νομικό εμπόδιο.

Πλεονάσματα
Ο Εκτός από το θέμα 

του ΦΠΑ, οι δύο
πλευρές αναζητούν
κοινό τόπο και για
τους στόχους των
πρωτογενών πλεονασμάτων. 

Σύμφωνα με
πληροφορίες, για φέτος 

ο στόχος θα είναι
κοντά στο 1% του
ΑΕΠ, για το 2016 στα
επίπεδα του 1,5%-2%
του ΑΕΠ και για το
2017 και μετά στο

35% του ΑΕΠ

ετησίως.

ΤΗΣ ΜΑΠΑΖ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Σε 
παρτίδα για γερά νεύρα εξελίσσεται 

π διαπραγμάτευση μεταξύ
κυβέρνησης και δανειστών στο

Brussels Group, αδικά για το θέμα του
ΦΠΑ, με στόχο την πολυπόθητη ενδιάμεση 

συμφωνία. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά,
το σκληρό παζάρι βρίσκεται στη κορύφωση 

του και κάθε μέρα που περνά βλέπει
το φως της δημοσιότητας και ένα νέο
σενάριο για τους συντελεστές του ΦΠΑ.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιμένουν, 

συμφωνά με πληροφορίες, στην
καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ και το
νέο σενάριο που βάζουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων προβλέπει έναν μειωμένο 

12% ή 1 1% και ένα υψηλό 23%.
Από την άλλη, η ελληνική διαπραγματευτική 

ομάδα του Brussels Group επιμένει 

σε τρεις συντελεστές και συγκεκριμένα 

7%, 14%και22% (με παραλλαγή στο

23%), με ης πληροφορίες να αναφέρουν,
μάλιστα, όη το υπουργείο Οικονομικών
αναζητά νομική φόρμουλα για το bonus
των 3 μονάδων, με στόχο να μειώνεται ο
μεσαίος συντελεστής στο 11%. Με βάση
τη νέα πρόταση των δανειστών:

•Καθιερώνονται δύο συντελεστές
ΦΠΑ 12% ή 1 1% και 23% και καταργούνται 

οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές
στα νησιά.

•Καταργείται ο υπερμειωμένος συντελεστής 

6,5% στον οποίο υπάγονται
rmncrvi τη tné\f\\\c\vc\ η Simimm rrrn Ffwv— — . — Ύ —,-1	 , -- — —,— -- — - — -

δοχεία, τα βιβλία, ο Τύπος και τα εισιτήρια
στα θέατρα.

Κ) μειωμένος συντελεστής διαμορφώνεται 

στο 12% ή 1 1%. Αυτό σημαίνει όη
αυτομάτως θά προκύψουν σημαντικές ε-
πιβαρύνσεις στα φάρμακα, στα ξενοδοχεία,
στα βιβλία, στον Τύπο και στα θέατρα, που

σήμερα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 65%. Μεγάλο 

πλήγμα θα δεχθούν τα ασφαλιστικά
Ταμεία. Αρκεί να αναφερθεί όη για κάθε
1 μονάδα αύξησης του ΦΠΑ στα φάρμακα
υπάρχει επιβάρυνση30-35 εκατ. ευρώ στα

ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, αν ο συντελεστής 

πάει από το 6,5% στο 11%ήοτο 12%,
τότε τα Ταμεία θα επιβαρυνθούν κατά 135-
150εκατ. ευρώ. Μικρή θα είναιηελάφρυν-
ση για τα τρόφιμα, τον κλάδο της εστίασης,
τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, τα μη αλκοολούχα 

ποτά, ης ιατρικές κλινικές, που

» Ολατα υπόλοιπα προϊόντα (καύσιμα,
τσιγάρα, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.
λπ.) και υπηρεσίες θα παραμείνουν στον
συντελεστή 23%.

Η θέση της ελληνικής πλευράς κινείται 

στη λογική της ελάφρυνσης των ειδών
διατροφής για τα οποία προτείνει να ενταχθούν 

σε ΦΠΑ 7% και των λελογισμένων
αυξήσεων στα ξενοδοχεία και στους λογαριασμούς 

των ΔΕΚΟ, τα οποία σύμφωνα 

με την ελληνική πρόταση «μετακομίζουν» 

από τον ΦΠΑ 13% στο 14%.

Ωστόσο, υπάρχουν και σενάρια που
θέλουν τους δύο συντελεστές να κινούνται

στα επίπεδα του 10% ο χαμηλός και 20%
ο υψηλός. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές
όη εάν τελικά οι δύο πλευρές καταλήξουν
σε μοντέλο με δύο συντελεστές, τότε οι
ημές των προϊόντων που σήμερα είναι
στον συντελεστή 6,5% (φάρμακα και
τουρισμός) θα αυξηθούν αισθητά. Αξίζει,
πάντως, να σημειωθεί όη χθες η αναπληρώτρια 

υπουργός Τουρισμού Ελενα Κου-
ντουρά ανακοίνωσε όη ο υπουργός Οικονομικών 

Γ. Βαρουφάκης δεσμεύθηκε στην
ίδια πώς «για την τρέχουσα τουριστική
περίοδο δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο
ΦΠΑ. Όποια αλλαγή προκύψει στο του¬

ριστικό πακέτο στο μέλλον θα σχεδιαστεί
ώστε η Ελλάδα να παραμείνει τουριστικά
ανταγωνισηκή».

Την ίδια σηγμή και παρά την «κόκκινη» 

κάρτα που έχουν δείξει οι εκπρόσωποι
των δανειστών στο σχέδιο της έκπτωσης
3% του ΦΠΑ για όσους χρησιμοποιούν
σης συναλλαγές στους «πλαστικό χρήμα»
οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 

εξακολουθούν να αναζητούν τη
φόρμουλα με την οποία θα ξεπεραστεί το
νομικό εμπόδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν 

όη αντί επιστροφής ΦΠΑ θα γίνεται
επιστροφή κεφαλαίου ήτοι επιστροφή του
χρηματικού ποσού που ανηστοιχει στη
διαφορά των δύο συντελεστών. Ωστόσο,
ακόμα κι έτσι ανακύπτουν πολλά τεχνικά
προβλήματα.

Εκτός από το θέμα του ΦΠΑ, οι δύο
πλευρές αναζητούν κοινό τόπο και για
τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, για
φέτος ο στόχος θα είναι κοντά στο 1 % του
ΑΕΠ,γιατο2016οταεπίπεδατου 1,5%-2%
τουΑΕΠκαιγιατο2017καιμετάστο3,5%
του ΑΕΠ ετησίως. Επίσης, στα μέτρα που
συζητούνται περιλαμβάνεται η επιστροφή
στα προ περικοπής ειτιπεδα της εισφοράς
αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των
30.000 ευρώ, η επιβολή τέλους οτις τραπεζικές 

συναλλαγές άνω των 500 ευρώ
(εκτός ATM), η αύξηση του φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης κΑπ.

	 σήμερα υπάγονται στο 13%.
.ΐ-|.υ VUJ VUv^ <JjO ,ΛίΟψ	LKHJI'Jt^l V11J VUUiVAJ VUiJUU,K)UJl>LUJJ
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Καταρρέει
το ΕΣΥ
λείπει ακόμη
και βαμβάκι
Οφειλές 4,4 δισ του ΕΟΠΥΥ

Διαστάσεις εφιάλτη αποκτά η κατάσταση

στο σύστημα υγείας της χώρας

με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ να διογκώνονται

διαρκώς ξεπερνώντας τα
4,4 δισ ευρώ Από αυτά τα 3,8 δισ
είναι προς νοσοκομεία ενώ οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του ΕΟΠΥΥ
προς γιατρούς διαγνωστικά κέντρα
κλινικές φαρμακευτικές εταιρείες
ανέρχονται σε 625 εκατ ευρώ Την
ίδια στιγμή τα νοσοκομεία είναι υπό
κατάρρευση καθώς στα συσσωρευμένα

προβλήματα προστέθηκε και
η στέρηση μιας βασικής πηγής εσόδων

μετά την κατάργηση του πεν
τόευρου Ο Ευαγγελισμός κινδυνεύει

να μείνει χωρίς φάρμακα ενώ
από τις αρχές Ιουνίου θα λειτουργούν
μόνο τα τέσσερα από τα ένδεκα χειρουργεία

Δεν υπογράφονται συμβάσεις

συντήρησης για τα μηχανήματα
και το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο

λειτουργούσε επί ένα
χρόνο χειροκίνητα Ακόμα πιο τραγική

είναι η κατάσταση στο ΚΑΤ
όπου από τα νοσηλευτικά τμήματα
του νοσοκομείου λείπει το βαμβάκι
εδώ και πέντε μήνες Σελ 3
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Στο κόκκινο ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία
Πνίγεται στα χρέη ο οργανισμός Η στελέχωση των μονάδων υγείας βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τα όρια ασφαλείας

Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Διαστάσεις εφιάλτη αρχίζει και αποκτά η κατάσταση

στο σύστημα υγεία5 Tns xcopas pas
με τα χρέη των νοσοκομείων και του ΕΟΙΪΥΥ
npos tous napôxous να συσσωρεύονται και
να διογκώνονται τη στελέχωση των μονάδων
υγείαε να βρίσκεται σε πολλέε περιπτώσει
κάτω από τα όρια ασφαλε ias και Tis ελλείψει
βασικών αναλώσιμων υλικών να αποτελούν
καθημερινότητα Η εικόνα των νοσοκομείων
περιγράφεται από tous iôious tous λειτουργούε
Tns υγείαβ με τον εξή τρόπο μεγάλη προσέλευση

λίγο προσωπικό άδεια ταμεία Στα
νοσοκομεία χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ Oncos χρωστάει

και σε γιατρούδ διαγνωστικά κέντρα
lôiQTUcés κλινικέβ Και στον οποίον χρωστούν
τα ασφαλιστικά ταμεία

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου

Υγείαε οι ληξιπρόθεσμε5 οφειλέ3 του
ΕΟΠΥΥ npos napôxous υπηρεσιών υγεία3
ξεπερνούν τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ εκ

των οποίων τα 3,8 δια είναι npos νοσοκομεία
Onajs αναφέρεται σε έγγραφο που κατέθεσε
στη Βουλή ο unoupYÔs Υγείαε Παναγιώτα
Κουρουμπλή3 us απάντηση σε ερώτηση του
βουλευτή Ν.Δ και πρώην αναπληρωτή υπουργού

Μάριου Σαλμά οι ληξιηρόθεσμε5 οφειλέ5
του ΕΟΠΥΥ από την ίδρυση του 01/01/2012
écos τέλθ5 του 2014 npos γιατρούε διαγνωστικά
κέντρα κλινικέ5 φαρμακευτικέ5 εταιρείε5
ανέρχονται σε 625 εκατομμύρια ευρώ εκ
των οποίων ωστόσο τα 300 εκατ αντιστοιχούν
σε rebate και clawback επιβληθείσε3 εκπτώ
σειε από τον οργανισμό npos tous napôxous
για τη συγκράτηση των δαπανών που μέχρι
σήμερα δεν έχουν συμψηφιστεί αλλά ουσιαστικά

δεν θα αποδοθούν Επιπλέον εκκρεμεί

ακόμα η ολοκλήρωση του κλινικού
ελέγχου για τιμολόγια που έχουν καταθέσει
διαγνωστικά κέντρα κλινικοεργαστηριαχοί
γιατροί και μικρέβ κλινικέβ για το 2013 και
από τον οποίο αναμένεται περαιτέρω μείωση
των απλήρωτων οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Αυτό που προκαλεί ζαλάδα είναι οι οφειλέ5
του οργανισμού από τη δημιουργία του έωε
τέλ05 Μαΐου npos τα δημόσια νοσοκομεία και
οι οποίεε ανέρχονται στα 3,8 δισ ευρώ Ο πρό
εδρθ5 του ΕΟΠΥΥ nävrcjs μιλώντα5 στην Κ
αναφέρει ότι το ποσό αυτό είναι υπερεκτιμημένο
για tous εξήε λόγουε τα νοσοκομεία χρεώνουν
τον ΕΟΠΥΥ σε τιμέε κρατικού τιμολογίου και
όχι Otis χαμηλότερε5 ασφαλιστικέ5 τιμέ5
ônos γίνεται με Tis κλ.νικέ5 Επιπλέον πρόκειται
για μη ελεγμένε5 οφειλέβ ενώ δεν είναι Xiycs
οι περιπτώσει που τα νοσοκομεία υπερχρεώνουν

τον ΕΟΠΥΥ για να έχουν ισοσκελισμένοι
λογαριασμού3

Τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν
στον ΕΟΠΥΥ 1,130 δισ ευρώ
ενώ η κρατική επιχορήγηση
ετναι πολύ χαμηλή

Την ίδια στιγμή à\ias τα ασφαλιστικά ταμεία
χρωστούν στον ΕΟΠΥΥ με στοιχεία Απριλίου

1,130 δισ ευρώ Το α τρίμηνο του 2015 ο
ΕΟΠΥΥ έλαβε 627,8 εκατ ευρώ όταν θα έπρεπε
να λάβει περί τα 900 εκατ ευρώ Το ίδιο
ελλιπή5 είναι και η κρατική επιχορήγηση

Από Tis apxés του éTous écos τέλο5 Μαρτίου
δόθηκαν 87,4 εκατ ευρώ και υπολείπονται
άλλα 43 εκατ ευρώ για το ίδιο διάστημα

Ετσι ο οργανισμόε παλεύει να πληρώσει
tous napôxous του Εχει πληρώσει μόνο τον
πρώτο μήνα του 2015 σε γιατρούς διαγνωστικά
κέντρα εργαστήρια ιδιωτικές κλινικέε ψυχιατρικές

κλινικέ5 κέντρα αποκατάσταση
φυσικοθεραπευτέε φαρμακεία ενώ Tis ημέρεε
auTés εκταμιεύονται χρήματα για Tis πληρωμέ5
του Φεβρουαρίου στους προαναφερθέντε3
napôxous πλην των φαρμακείων που είναι
και το μεγάλο ποσό ξεπερνά τα 150 εκατ
ευρώ μηνιαίως Πάντως τα στοιχεία για την
εξέλιξη Tns δημόσιας φαρμακευτικής ôanàvns
το πρώτο τετράμηνο του 2015 δεν είναι

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού έχει ξεφύγει
από τον στόχο κατά 107 εκατομμύρια ευρώ
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι το αντίστοιχο
διάστημα η υπέρβαση ήταν στα 86 εκατομμύρια
ευρώ Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται auTés
Tis ημέρες με καθυστέρηση για άλλη μία
χρονιά τα πλαφόν στη μηνιαία δαπάνη φαρμάκου

που μπορεί να γράψει κάθε γιατρόε σε
ασφαλισμένου5 του ΕΟΠΥΥ

Αναφορικά με Tis διαγνωστικέβ εξετάσει
Otis οποίε5 η δαπάνη εμφανίζεται μειωμένη
κατά 17 σε σχέση με πέρυσι για tous πρώτους
μήνε5 του étous ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε
μόλΐ5 την Τετάρτη στους γιατρούς ότι έχουν
τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφηση5 οι κόφτε5 στον
αριθμό αλλά και στο είδ05 των παρακλινικών
εξετάσεων που μπορεί να γράψει ο κάθε YiaTpôs
ανάλογα με την ειδικότητά του ανά παραπεμπτικό

Σε περίπτωση που ο YiaTpôs θέλει να
γράψει επιπλέον εξετάσει auTés θα διενεργούνται

δωρεάν μόνο στις δημόσιε5 δομές
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Εικόνα πλήρους
κατάρρευσης
και άδεια ταμεία

Η κατάρρευση σε όλο της το μεγαλείο

Με αυτή τη φράση απάντησε

ο νευροχειρουργός στο Κρατικό

Νίκαιας Πάνος Παπανικο
λάου στην ερώτηση της Κ για
την κατάσταση των νοσοκομείων
σήμερα Είμαι 29 χρόνια γιατρός
Δεν έχω δει ποτέ τόσο πολύ κόσμο
να έρχεται στο νοσοκομείο Δεν
έχω δει ποτέ τόσο λίγο προσωπικό
και δεν έχω ξαναδεί τα ταμεία
να είναι άδεια δηλώνει στην
Κ α πρόεδρος του Σωματείου

Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό
Ηλίας Σιώρας Η δύσκολη

δημοσιονομικά κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η χώρα που
έχει σταματήσει την υλοποίηση
των έστω και πετσοκομμένων
προϋπολογισμών σε συνδυασμό
με το πάγωμα των προσλήψεων

Ο Ευαγγελισμός έχει
λάβει δύο εκατ ευρώ
επιχορήγηση έως σήμερα

αντί για 25-30 εκατ
Πέντε μήνες χωρίς

βαμβάκιτοΚΑΤ

από το 2010 και μετά έχει γονατίσει

τα νοσοκομεία
Ο Ευαγγελισμός n ναυαρχίδα

έχει λάβει μόλις δύο εκατομμύρια

ευρώ τακτική κρατική επιχορήγηση

έως σήμερα όταν θα
έπρεπε να του είχαν δοθεί τουλάχιστον

25-30 εκατ ευρώ Σύμφωνα
με το σωματείο εργαζομένων στο
νοσοκομείο ενώ το μηνιαίο κόστος
για τις προμήθειες και υπηρεσίες
είναι 7-8 εκατομμύρια ευρώ τα
ταμειακά διαθέσιμα του νοσοκομείου

αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν

τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ

ενώ σύμφωνα με όσα είπε
στην Κ o κ Σιώρας εάν δεν γίνουν

τώρα παραγγελίες από το
φαρμακείο του νοσοκομείου κινδυνεύει

ο Ευαγγελισμός να μείνει
χωρίς φάρμακα τον Σεπτέμβριο
Οπως προσθέτει ο κ Σιώρας αϊ
ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό
αγγίζουν τους χίλιους εκ των οποίων

450 νοσηλευτές 110 ειδικευμένοι

και 70 ειδικευόμενοι γιατροί
ενώ η προσέλευση ασθενών στις
εφημερίες έχει αυξηθεί κατά 20
σε σχέση με πέρυσι

Τέσσερις κλίνες εντατικής
εξοπλισμένες έτοιμες είναι κλει¬

στές λόγω έλλειψης προσωπικού
σημειώνει ο κ Παπανικολάου
και συνεχίζει Το θερινό πρόγραμμα

για Ιούνιο Ιούλιο και
Σεπτέμβριο περιλαμβάνει τη λειτουργία

του ενός τρίτου των χειρουργικών

αιθουσών και συγκεκριμένα

των τεσσάρων από τις
έντεκα Τον Αύγουστο τα χειρουργεία

θα εξυπηρετούν μόνο
τα έκτακτα περιστατικά Πρέπει
να δοθούν άδειες και ρεπό στο
λίγο προσωπικό Η αναμονή για
τα τακτικά ιατρεία σε οποιαδήποτε

ειδικότητα μπορεί να φτάσει
και τους τρεις μήνες Εχω υπολογίσει

ότι για να μπορεί να λειτουργήσει

στοιχειωδώς το νοσοκομείο

θα πρέπει να προσληφθούν

300 άτομα νοσηλευτικό
παρα'ίατρικό προσωπικό 100 τε
χνικό-διοικητικό και 50 γιατροί
ειδικευμένοι Δεν υπογράφονται
συμβάσεις συντήρησης για τα
μηχανήματα Επί ένα χρόνο το
νευροχειρουργικό μικροσκόπιο
ήταν στο χειροκίνητο γιατί είχε
πάθει βλάβη ο σκληρός δίσκος
Εχουμε ελλείψεις σε πάρα πολλά
υλικά Για τους φλεβοκαθετήρες
έχουμε μόλις τρία μεγέθη το ίδιο
ισχύει για τους ουροκαθετήρες
ενώ το επιδεσμικό υλικό δίνεται
με το σταγονόμετρο

Ακόμα πιο τραγική n κατάσταση
στο ΚΑΤ σύμφωνα με την

πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων

Παρασκευή Πάκου που
πρόσφατα δήλωσε ότι από τα
νοσηλευτικά τμήματα του νοσοκομείου

λείπει το βαμβάκι εδώ
και πέντε μήνες

Πληρωμές εφημέριων
Τουλάχιστον οι εφημερίες των

γιατρών για το πρώτο τρίμηνο
του 2015 φαίνεται ότι πληρώνονται

ενώ ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
φέρεται να δήλωσε χθες το απόγευμα

σε συνάντηση που είχε
με εκπροσώπους γιατρών και

εργαζομένων

του Ευαγγελισμού
ότι καταβάλλεται προσπάθεια να
επέλθει μία κανονικότητα στις
πληρωμές των δεδουλευμένων
εφημεριών Παράλληλα το υπουργείο

ολοκλήρωσε στα μέσα της
εβδομάδας τη διαδικασία κατανομής

906 θέσεων μόνιμου νοσηλευτικού

και λοιπού προσωπικού

εκ των 4.500 που έχει δεσμευθεί

η κυβέρνηση ότι θα
προσληφθούν στην υγεία

4,4 δια ευρώ
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές ΕΟΠΥΥ
Μέχρι 31/12/2014

Συμβεβλημένοι γιατροί

Διαγνωστικά κέντρα

Φυσικοθεραπείες

Μονάδες Τεχνητού Νεφρού 17
Μονάδες Αιμοκάθαρσης

Φαρμακευτικές εταιρείες

Ιδιωτικές κλινικές

Κέντρα αποκατάστασης yf2
§

Ψυχιατρικές Κλινικές 26,4
Φορείς υποστήριξης Αναπηρίας JÊÊÊ 35,7

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία

έως 31/3/2015

284,8

Σύνολο

εκατ ευρω

1,13 δια
χρωστούν τα ασφαλιστικά
ταμεία στον ΕΟΠΥΥ από
εισφορές ασφαλισμένων

627,8 εκατ
έχει λάβει ο ΕΟΠΥΥ
από τα περίπου 900 εκατ

από τα ταμεία το πρώτο
τρίμηνο του 2015

87,4 εκατ
από τα 130 εκατ έχει λάβει

ο ΕΟΠΥΥ ως κρατική
επιχορήγηση το πρώτο
τρίμηνο του 2015

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Βιβλιάρια υγείας
σε ανασφάλιστους
μέσω των ΚΕΠ
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η κοινή
υπουργική απόφαση για τη διασφάλιση zns πρόσβασηε
των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγεία Η απόφαση

αφορά τη χορήγηση βιβλιαρίων υγεία5 σε όλοι
τουβ ανασφάλιστοι Ελληνεε και αλλοδαποί που διαμένουν

νόμιμα στην Ελλάδα στου5 αιτοΰντε5 άσυλο
καθώβ και σε εγκΰουβ και σε παιδιά ανεξαρτήτου νομικού
καθεστώτο3 Τα βιβλιάρια θα είναι τα διαβατήριά tous
για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίεε υγεία

Εδώ και δέκα ημέρεβ έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση

επί του σχεδίου υπουργικήε απόφασηε και
μετά την απαραίτητη σχετική επεξεργασία σήμερα αναμένεται

να ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών από τα συναρμόδια

υπουργεία Ο αρχικόβ στόχοε του υπουργείου
είναι να ξεκινήσει η χορήγηση των βιβλιαρίων υγεία3
από τον ερχόμενο μήνα

Το βιβλιάριο υγείαβ ανασφάλιστων θα χορηγείται μέσω
των ΚΕΠ ενώ με αυτό οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση
σε ιατρική κλινική εξέταση napaiûiiviKés και εργαστήρια
εξετάσει και νοσηλεία σε δημόσιεε μονάδεβ υγεία
καθώε και σε φάρμακα Οι αιτήσειε και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την έκδοση

του βιβλιαρίου υγείαβ
ανασφάλιστου θα κατατίθενται

στα Κέντρα Εξυπηρέτησα

Πολιτών ωστόσο
την απόφαση για τη χορήγηση

του θα λαμβάνει η
υπηρεσία npôvoias του οικείου

δήμου στην οποία
θα αποστέλλονται τα δικαιολογητικά

από τα ΚΕΠ
Το υπουργείο Υγεία5 υπολογίζει

ότι οι ανασφάλιστοι
που υπάρχουν στη χώρα ias και που ευνοούνται από το
νέο θεσμικό πλαίσιο ανέρχονται σε 2.500.000 αριθμό3
που διογκώθηκε σε αυτά τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια
λόγω κρίσηβ Πολλοί από tous ανασφάλιστοι ακούμπησαν

αυτά τα χρόνια σε κοινωνικά ιατρεία Είναι εν
δεικτικόε ο απολογισμόε λειτουργίαβ του Ιατρείου Κοι
νωνικήε Αποστολήε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και
Tns Αποστολή5 τηβ Ιεράβ ΑρχιεπισκοπήΒ Αθηνών που
συμπλήρωσε τριάμισι χρόνια npoatpopâs στον συνάνθρωπο

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έγινε διάγνωση και
θεραπεία σε χιλιάδεε ασθενεί5 σε όλη την Ελλάδα Ειδικότερα

το ιατρείο έχει πραγματοποιήσει περισσότερεΒ
από 31.500 ιατρικέβ επισκέψειβ ενώ καθημερινά περισσότεροι

από 100 ασθενείε περνούν το κατώφλι του και
χορηγούνται περισσότερα από 300 φάρμακα

Μάλιστα τριάμισι χρόνια τώρα έχουν συγκεντρωθεί
1 500 εκατομμύρια φάρμακα με τη δράση του ΣΚΑΪ Ολοι
μαζί μπορούμε κάποια εκ των οποίων παραδόθηκαν
ακόμη και σε δημόσια νοσοκομεία για τη στήριξη ανασφάλιστων

Ειδικότερα 24 κούτε5 παραδόθηκαν σε πέντε νοσοκομεία
και συγκεκριμένα στα Ελπίε Αττικόν Γ Παιδιατρική
Κλινική Κεφαλληνίαε Σωτηρία Ογκολογική Κλινική
υλοποιεί πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση ανασφάλιστων
ογκολογικών ασθενών και Αγιοι Ανάργυροι

Δεκαπέντε κούτε5 φάρμακα παραδόθηκαν σε τέσσερα
Κέντρα Υγείαβ Σταυρούπολη Hävens Ροδολίβουβ Σερρών
Ληξουρίου και Αργοστολίου Κεφαλληνίαβ και 27 κούτε
φάρμακα σε πολυδύναμα ιατρεία και αγροτικά ιατρεία

Σε Ελληνες
και νόμιμους
αλλοδαπούς
σε αιτούντες άσυλο
σε εγκύους και
παιδιά ανεξαρτήτως
νομικού καθεστώτος

Από παλαιότερη δράση συλλογής φαρμάκων στο Μαρούσι
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΜΚΟ Αποστολή
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Νέο σύστημα ραντεβού για ασφαλισμένους μέσω Διαδικτύου
Ραντεβού μέσω Διαδικτύου χωρίς
χρέωση σε όλες τις μονάδες
υγείας του ΠΕΔΥ τα εξωτερικά
ιατρεία των νοσοκομείων και
τους συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ γιατρούς θα μπορούν
να κλείνουν από τα μέσα του
καλοκαιριού οι πολίτες Το
υπουργείο Υγείας προωθεί μια
ενιαία πλατφόρμα προγραμματισμού

των ραντεβού σε εθνικό
επίπεδο η οποία σύμφωνα με
τον σχεδιασμό του υπουργείου

θα τεθεί σε λειτουργία για
την πιλοτική φάση του προγράμματος

στις 15 Ιουνίου 2015
ενώ η πλήρης εφαρμογή θα ξεκινήσει

την 1η Ιουλίου 2015
Ειδικότερα όπως αναφέρεται

σε εγκύκλιο που απέστειλε χθες
ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλήςπρος τους διοικητές
υγειονομικών περιφερειών και
νοσοκομείων αλλά και προς τη
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ το υπουργείο

προχωρεί στην υλοποίηση

ενός εθνικού συστήματος κλεισίματος

ραντεβού για την πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείας που
θα περιλαμβάνει τις δομές του
ΠΕΔΥ τα εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκομείων ΕΣΥ τόσο για την
τακτική τους λειτουργία όσο και
την απογευματινή καθώς και
ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι

με τον ΕΟΠΥΥ Το
έργο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής

Ασφάλισης Α.Ε ΗΔΙΚΑ
και αναπτύσσεται με πόρους του
τρέχοντος ΕΣΠΑ Μέσω του νέου
συστήματος οι πολίτες θα έχουν
τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού

μέσω Διαδικτύου χωρίς
χρέωση ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσει

να υφίσταται n δυνατότητα

των ραντεβού μέσω
τηλεφώνου με χρέωση Σύμφωνα
με την εγκύκλιο η ΗΔΙΚΑ αναπτύσσει

μια κεντρική βάση δεδομένων

σε εθνικό επίπεδο στην
οποία θα καταχωρίζεται η δια

Πιλοιική λειτουργία
ιης πλατφόρμας
από τις 15 Ιουνίου

Σε πλήρη εφαρμογή
από 1η Ιουλίου
θεσιμότητα των γιατρών ανά ειδικότητα

για ραντεβού θα κλείνονται

τα ραντεβού θα έχουν
δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης

των ραντεβού οι εργαζόμενοι
στις γραμματείες των δομών

του ΕΣΥ και θα ενημερώνονται
οι γιατροί για τις μηνιαίες υποχρεώσεις

τους σύμφωνα με τα
προγραμματισμένα ραντεβού

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός
ζητεί μέσω της εγκυκλίου από
διοικητές νοσοκομείων ΥΠΕ και
ιδιώτες γιατρούς να συμπληρώσουν

μια φόρμα με απογραφικά
στοιχεία έως τις 25 Μαΐου καθώς
και να ενημερώσουν άμεσα την

ΗΔΙΚΑ για τον υπεύθυνο διαχείρισης

των ραντεβού της κάθε
μονάδας στοιχεία επικοινωνίας
Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας

σχεδιάζεται για την πιλοτική

φάση από 15.06.2015 έως
30.06.2015 και η πλήρης εφαρμογή

από 01.07.2015 ενώ ενημερώνει

ότι θα αποσταλεί αναλυτικό

χρονοδιάγραμμα στις αρχές

Ιουνίου
Σημειώνεται ότι προς το παρόν

ηλεκτρονικό σύστημα ώστε οι
πολίτες να βλέπουν τη διαθεσιμότητα

στα ραντεβού υφίσταται
για τους συμβεβλημένους γιατρούς

του ΕΟΠΥΥ όπου μέσω
της ιστοσελίδας του οργανισμού
μπορούννα βλέπουν ποιοι γιατροί
έχουν συμπληρώσει τα 200 ραντεβού

πλαφόν τον μήνα Ωστόσο

σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ δεν
συνεργάζονται όλοι οι γιατροί

στην καταχώριση των προγραμματισμένων

ραντεβού Σύμφωνα

με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ το
90 των καταγγελιών που έχουν
κατατεθεί στον οργανισμό αφορά
την εξάντληση του μηνιαίου
πλαφόν κατά τις πρώτες ημέρες
του μήνα από τους συμβεβλημένους

με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων παρότι
στο σύστημα των ραντεβού στο
οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι
ασφαλισμένοι μέσω της ιστοσε
λίδας του ΕΟΠΥΥ υπάρχει διαθεσιμότητα

Μάλιστα οι εξηγήσεις

των γιατρών κρίθηκαν
από τον οργανισμό μη επαρκείς
καθώς η πλειονότητα αυτών
ισχυρίστηκε αδυναμία καταχώρισης

των ραντεβού λόγω έλλειψης

χρόνου Ο ΕΟΠΥΥ σε
έγγραφο που απέστειλε πριν
από περίπου δέκα ημέρες στους
γιατρούς τους υπενθυμίζει ότι
οφείλουν να καταχωρίζουν όλες
τις προγραμματισμένες επισκέψεις

προς αποφυγή ταλαιπωρίας
των ασφαλισμένων
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ΙΚΑ Ηλεκτρονικά
η απογραφή
ασφαλισμένων
Σε πλήρη λειτουργία έθεσε το ΚΑ την ηλεκτρονική εφαρμογή
για την απογραφή των προστατευόμενων μελών κάθε
ασφαλισμένου σύζυγοι και τέκνα και την ανανέωση της
ασφαλιστικής τους ικανότητας η οποία είναι αναγκαία
για την ηλεκτρονική Θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που φιλοδοξεί
να βάλει τέλος στα φαινόμενα ταλαιπωρίας χιλιάδων ασφαλισμένων

που περίμεναν στην ουρά για να λάβουν την απαραίτητη

ασφαλιστική ικανότητα για τα προστατευόμενα
μέλη τους Πλέον η ηλεκτρονική απογραφή δεν απαιτεί τη
φυσικό προσέλευση των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα
του ΙΚΑ Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον
διαδικτυακό ιστότοπο wvvw.ika.gr όπου παρέχονται διευκρινίσεις

και όλες οι σχετικές
πληροφορίες που αφορούν
στις διαδικασίες πιστοποίησης

των χρηστών
Σημειώνεται ότι η αποδιδόμενη

ασφαλιστική ικανότητα

θα μπορεί να αναγγέλλεται
σε πραγματικό χρόνο

στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων

Περίθαλψης ώστε
να μπορούν οι πάροχοι υγείας

συμβεβλημένα νοσοκομεία
κλινικές διαγνωστικά κέντρα να έχουν τις απαραίτητες

πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες
Τη νέα ηλεκτρονικό υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν

οι εξής ασφαλισμένοι
• Οσοι διαθέτουν ασφαλιστικό ικανότητα για την περίοδο

από την 1η Μαρτίου 2015 εως και τις 29 Φεβρουαρίου 2016
• Οσοι διαθέτουν οικογενειακό βιβλιάριο υγείας στο

οποίο είναι ήδη καταχωρισμένοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα
τους ηλικίας έως 24 ετών τα οποία επιθυμούν να απογράψουν

για να τους αποδοθεί η ασφαλιστική ικανότητα
• Οσοι είναι πιστοποιημένοι ή θέλουν να πιστοποιηθούν

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος
Επισημαίνεται ότι για περιπτώσεις προστατευόμενων

μελών όπως είναι οι γονείς ή τα τέκνα άνω των 24 ετών
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στα υποκαταστήματα

του Ιδρύματος Το ίδιο ισχύει και για απογραφή
και απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε σύζυγο και
τέκνα που δεν έχουν καταχωρισθεί στο οικογενειακό βιβλιάριο

υγείας που πρέπει να ενημερωθεί

Στον διαδικτυακό
ιστότοπο
www.jka.gr παρέχονται

διευκρινίσεις
και όλες οι σχετικές

πληροφορίες
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Ολα τα σενάρια ανοικτά με τονΦΠΑ πιέζουννια δυο
Του Γ Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

▼ Σε πόλεμο χαρακωμάτων
εξελίσσεται η κόντρα της κυβέρνησης

με τους θεσμούςγια
το νέο καθεστώς ΦΠΑ που θα
ισχύσει εκτός απροόπτου από
το φθινόπωρο καθώς οι δανειστές

εντείνουντις ασφυκτικές
πιέσεις στην Αθήνα για

σκληρότερους συντελεστές
ώστε να καλυφθούν οι μαύ¬

ρες τρύπες των εσόδων και
πρωτίστως το δημοσιονομικό
κενό
Στο πλαίσιο αυτό επανήλθαν
χθες με το χειρότερο σενάριο
για τους φορολογούμενους
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

και γενικότερα την
αγορα αφού επιθυμούν όπως
το νέο καθεστώς προβλέπει
δύο συντελεστές που προσδιορίζονται

στο 11 και το 23
Με το εν λόγω σχέδιο ουσια¬

στικά πιέζουνγια τη μετάταξη
των προϊόντων που βρίσκονται

σήμερα στο 6,5 φάρμακα
βιβλία κΛ στο 11 και υπαγωγή

σε αυτόν ελάχιστων υπηρεσιών

οι οποίες σήμερα επιβαρύνονται

με 13 ΦΠΑ καθώς

επιθυμούνη συντριπτική
πλειονότητα προϊόντων και
υπηρεσιών να μεταπηδήσει
στο 23 Πρόταση η οποία φυσικά

λόγω των επιπτώσεων
που θα υπάρξουν στην κατα

συντελεστές οι δανειστές

νάλωση αλλά κυρίως της μείωσης

της αγοραστικής δύναμης

των ασθενέστερων οικονομικά

ομάδων του πληθυσμού

βρίσκει κατηγορηματικά
αντίθετα τα κυβερνητικά στελέχη

τα οποία επιμένουν στη θέ
στησητριώνσυντελεστών ώστε
να υπάρξει μεγαλύτερη ευχέρεια

χειρισμών και να απορροφηθούν

ευκολότερα οι κραδασμοί

που θα δημιουργηθούν
εντός των κομμάτων της συγ

κυβέρνησης αλλά βεβαίως και
στην κοινή γνώμη
Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική
πλευρά φέρεταινα εμμένειστη
θέση της μετά και την κόκκινη

κάρτα που πήραγια τις εκπτώσεις

3 από το ποσοστό
του ΦΠΑ που σχεδίαζε ως bonus

στους καταναλωτές με τη
χρήση πλαστικού χρήματος
στιςσυναλλαγές γιαυιοθέτηση
τριώνσυντελεστών7 14 και
23

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί
ότι στο τραπέζι των διαβουλεύσεων

το οικονομικό επιτελείο

έχει καταθέσει μια ακόμη

εναλλακτική πρόταση η
οποία προβλέπει συντελεστές
7,5 15 και 21 προκειμένου

να εμφανιστεί μείωση στον

βασικό συντελεστή γιανα διασκεδαστούν

και οι εντυπώσεις
ενώ ανοικτό παραμένει και το
σενάριο για συντελεστές 10
και 20 Σε κάθε περίπτωση

όποιο σενάριο τελικά κι αν
ισχύσει πρέπει να θεωρείται
δεδομένο ότι ο υπερμειωμέ
νος συντελεστής63 αποτελεί
παρελθόνγια τηνελληνική αγορά

όπως άλλωστε και οι εξαιρέσεις

και εκπτώσεις στα νησιά

του Αιγαίου
Ολα πάντως συνηγορούν ότι
μόλις και εάν ολοκληρωθεί
το παζάρι για τονΦΠΑ η συμφωνία

όσον αφορά το φορολογικό

πεδίο μεταξύ των δύο

πλευρών θα κλειδώσει και
αναμφισβήτητα αυτό θα αποτελέσει

το πρώτο θετικό βήμα
για την πρόοδο των συνομιλιών

ενώ θα δοθεί η δυνατότητα

στους θεσμούς να ανοίξουν

την κάνουλα της χρηματοδότησης

με δεδομένο άλλωστε

ότι η συζήτηση των
καυτών φακέλων του ασφαλιστικού

και των εργασιακών
σχέσεων έχει μετατεθείγια το
φθινόπωρο S1D:9463877J
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επαφές Τϊ συζήτησε σ υπουργόςΥγείας με τους εκπροσώπους των ΣΦΕΕ και ΠΕΦ

Πράσινο φως γιααύξηση
φαρμακευτικήςδαπάνης
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Τη
γενική αναμόρφωση της

φορμακευτικής πολιτικής
μέσα από την ανακοστολόγηση

των σκευασμάτων την
αναθεώρηση των μέτρων rebate

και clawback αλλά και την
εξεύρεση πόρωνγια την αύξηση
της δαπάνης φαρμάκων πάνω
από τα 2 δισ ευρώ διερευνά άμεσα

το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία

μάλιστα με τους ιδιώτες

παρόχους δηλαδή τις φορ
μακευτικές εταιρείες

Πρας το παρόν πάντως η τεχνική

επιτροπή θα εξετάσει στη
σημερινή συνεδρίαση της αφενός

τις δαπάνες φαρμάκου που
ξέφυγαν το δίμηνο Μαρτίου
Απριλίου λόγω μη ελέγχου του
πλαφόν στη σηνταγογράφηση
αφετέρου τις διαδικασίες ώστε
να εξασφολίζσνται νέα καινοτόμα

φάρμακα χωρίς να ξεφεύγει
η δαπάνη

Δεοικύοος
Κατά τη χτεσινή ουνάντηση του
υπουργού Υγείας με τους επι
κεφαλης του ΣΦΕΕ και της ΠΕΦ
n οποία ολοκληρώθηκε γυρω
στις 12 το μεσημέρι το υπουργείο

και οι φαρμακευτικές επί

WTo υπουργείο
και οι

φαρμακευτικές
εταιρείες
συμφώνησαν στη
δημιουργία ενός νέου
πλαισίου
τιμολόγησης αλλά
και στην εφαρμογή
αλλαγών στη λογική
των rebate που θα
βασιστεί στον
διακινούμενο όγκο
φαρμάκων

χειρήσεις συμφώνησαν στη δημίου

ργία ενός νέου πλαισίου
τιμολόγησης αλλά και στην
εφαρμογή αλλαγών στη λογική
των rebate που θα βασιστεί
στον διακινούμενο όγκο φαρμάκων

αν και θα ισχύσουν και
κάποια μέτρα οριζόντιας εφαρμογής

Οπως σημειώνουν και οι δύο
πλευρές n συνάντηση στην
οποία συμμετείχε και ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου και
στελέχη του ΕΟΠΥΥ έγινε σε καλό

κλίμα Θεωρείται μάλιστα
ότι ήταν n πρώτη φορά πσυ και
σι δύσ πλευρές καταθέτουν πρα
τάσεις με την προοπτική να βρεθεί

π χρυσή τομή σε μια σειρά
κρίσιμων ζητημάτωνγια τον κλάδο

Ακόμη πάντως είναι νωρίς
να μιλά κανείς για επίλυση των
βασικών θεμάτων Ο κ Κσυ
ρσυμπλής θέλει να εξετάσει συ
νσλικά το ζήτημα κι έτσι μέχρι
τότε θα ισχύουν και τα μέτρα
του clawback και rebate και θα
μένουν εκτός αποζημίωσης νέα
φάρμακα

Και οι δύο πλευρές σημφω
νούν ότι όλα θα ξεκινήσουν άμεσα

από τη στιγμή πσυ n χώρα θα
βγει από τη στενωπό της έλλειψης

ρευστότητας εφόσον βέ¬

βαια επιτευχθεί η σημφωνία με
τους πιστωτές

Σχετικά με τσ clawback και τη
φαρμακευτική δημόσια δαπάνη

σι εταιρείες αφενός ζητούν
να εξαιρεθούν τα εμβόλια αφετέρου

να μην περιλαμβάνεται
και ο ΦΠΑ

Η ροή τωνπληρωμών
Επιπλέον θα πρέπει με κύποιο

τρόπο και σε κάποιο βαθμό να
ομαλοποιηθεί η ροή των πληρωμών

από το Δημόσιο και κυρίως

από τον ΕΟΠΥΥ αναφέρουν

εκπρόσωποι των επιχειρήσεων

Την ανάγκη αυτή φέρεται να
αναγνώρισε ο κ Κουρουμπλής
και πρακαμένου να ξεπεραστούν
εμπόδια και να αφοιρεθσύν αγκάθια

αναμένεται να κινήσει
αρχικά τις διαδικασίες πληρωμής

απελευθερώνοντας κονδύλια

που έχουν κολλησει στους
παρέδρους

Μετά και τις κινήσεις που θα
αφορούν στα φάρμακα θα υπάρξει

και σηνεργασία σε θέματα
ανάπτυξης όπως επενδύσεις
για παραγωγή αλλά κυρίως για
κλινικές μελέτες για τις οποίες
έχει εκφροστεί ενδιαφέρον από
αρκετές σε αριθμό εταιρείες

SID:9462924j


	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	22/05/2015 DEAL NEWS σελ. 1
	22/05/2015 DEAL NEWS σελ. 4

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
	22/05/2015 DEAL NEWS σελ. 1
	22/05/2015 DEAL NEWS σελ. 18
	22/05/2015 DEAL NEWS σελ. 19

	Ο ΙΣΑ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΟ ΕΣΥ
	22/05/2015 ΑΥΓΗ σελ. 8

	100 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
	22/05/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 25

	ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΙΑ 25 ΕΚ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ  ΠΙΟΛΙΤΕΣ
	22/05/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 2

	ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2001-Ι1
	22/05/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 9
	22/05/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 9

	ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ONLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
	22/05/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 1
	22/05/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 25

	ΑΓΚΑΘΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 1 1% ΚΑΙ 25%
	22/05/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 4

	ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΕΣΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ
	22/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	22/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3
	22/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ
	22/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
	22/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
	22/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 19

	ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ
	22/05/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 1
	22/05/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 4

	ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	22/05/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 12


