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H	Δεοντολογία,	χωρίς	καμιά	αμφιβολία,	είναι	ο	ακρο-γωνιαίος	 λίθος	 επάνω	 στον	 οποίο	 στηρίζεται,	 όχι	

απλώς	η	υγιής	επιχειρηματική	προσφορά	στην	κοι-

νωνία,	 αλλά	 και	 ο	 ίδιος	 ο	 πολιτισμός.	 Εμπεριέχει		

σαφείς	αρχές	αυτορρύθμισης	και	κανόνες	δεοντολογικά	ορθής	

επιχειρηματικής	συμπεριφοράς.	Προσδίδει	το	απαιτούμενο	ηθι-

κό		βάρος	στο	υπάρχον	θεσμικό	πλαίσιο	που	διέπει	και	ρυθμίζει	

πράξεις,	δραστηριότητες	και		συμπεριφορές.	Ωστόσο, η Δεοντο-

λογία δεν αποτελεί απλά και μόνο μία ηθικοπλαστική έννοια, αλλά 

καταδεικνύει και ένα υψηλό βαθμό επιχειρηματικής ευφυΐας. 

Ο	 Κώδικας	 καθορίζει	 τους	 κανόνες	 και	 τις	 ενδεδειγμένες	

πρακτικές	 για	 την	 προσφορά	 σφαιρικής	 και	 ολοκληρωμένης	

επιστημονικής	ενημέρωσης.	Η	τήρησή	του,	 ιδιαίτερα	στον	ευ-

αίσθητο	χώρο	της	υγείας	και	του	φαρμάκου,	λειτουργεί	ως	δι-

κλείδα	ασφαλείας	για	την	ορθή	επιχειρηματική	στρατηγική	και	

αποτελεί	το	εχέγγυο	για	τη	χορήγηση	της	ενδεδειγμένης	θερα-

πείας	στον	ασθενή.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	διασφαλίζει	τη	σωστή	

θεραπεία	και	εγγυάται	την	αποτελεσματική	διαχείριση	του	συ-

στήματος	υγείας	ως	ενός		βιώσιμου,	ανταγωνιστικού	και	εξαιρε-

τικά	σημαντικού	πυλώνα	του	κοινωνικού	κράτους.		

Ο	ΣΦΕΕ	είναι	πρωτοπόρος	στην	Ελλάδα	στη	χάραξη	και	την	

ανάδειξη	αρχών	 και	 κανόνων	Δεοντολογίας,	 προωθώντας	 	 με	

αποφασιστικότητα	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 την	 τήρηση	 ενός	 ολο-

κληρωμένου	Κώδικα	στο	χώρο	μας.	 	Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	

του	ΣΦΕΕ,	έτσι	όπως	υιοθετείται	και	εφαρμόζεται	από	τα	μέλη	

μας,	προσδίδει	κύρος	και	ενισχύει	το	σεβασμό	που	απολαμβά-

Δεοντολογία: 
Πρωταρχικό μέλημα 
κάθε επιστημονικού 
κλάδου



Ι ουλ ι οσ  -  Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  2 0 1 0 7

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεκ

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙλΙωΤΗΣ  
Πρόεδρος	ΣΦEE	

Πρόεδρος	και	Διευθύνων		Σύμβουλος	
PHARMASERvE	-	LiLLy

νει	 ο	 κλάδος	από	 την	 κοινωνία,	 την	πολιτεία	 και	 τους	άλλους	

επιχειρηματικούς	φορείς.	Ο	ΣΦΕΕ	αποδίδει	ιδιαίτερη	βαρύτητα	

στην	τήρηση	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	και	αυτό	δεν	είναι	ασφα-

λώς	μια	απλή	πρόταση,	αλλά	αποτελεί	τη	βούληση	του	κλάδου	

στο	σύνολό	του.	Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	στη	συντριπτική	τους	

πλειοψηφία	οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	διατηρούν	ένα	υψη-

λό	επίπεδο	προσήλωσης	στην	προαγωγή	της	δημοσίας	υγείας.	

Αντίθετα,	τα	κρούσματα	ατυχών	και	καταδικαστέων	πρακτικών	

που	εμφανίζονται	στο	χώρο	της	υγείας,	αποτελούν	μία	ελάχιστη	

αρνητική	και,	συγχρόνως,	θλιβερή	εξαίρεση.	Υπάρχει	διαρκής	

επαγρύπνηση	 για	 την	 τήρηση	 του	 Κώδικα	 και	 καταβάλλεται	

κάθε	προσπάθεια	για	την	εμπέδωση	και		συνειδητοποίηση	της	

αξίας	των	δεοντολογικών	αρχών.		

Οι	 θέσεις	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 όλα	 τα	 θέματα,	 από	 τις	 τιμές	 των	

φαρμάκων	 έως	 τη	 χρηστή	 διαχείριση	 του	 συστήματος	 υγείας	

και	 την	 πλήρη	 μηχανοργάνωσή	 του,	 αντικατοπτρίζουν	 την	 πί-

στη	μας	στη	Δεοντολογία,	 καθώς	διέπονται	από	 την	αρχή	 της	

προαγωγής	του	κοινού	συμφέροντος	των	πολιτών,	της	πολιτεί-

ας,	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	και	των	εργαζομένων	εις	

αυτάς.	 Έχουμε	καταστήσει	τον	ΣΦΕΕ	παράγοντα	σταθερότητας	

και	υποστήριξης	του	συστήματος	υγείας	και	για	τον	λόγο	αυτό	

απολαμβάνει	κύρος	και	αξιοπιστία	στις	διαβουλεύσεις	 του	με	

την	πολιτεία	και	τους	άλλους	εταίρους	του	κλάδου.	

Το	στοίχημα	της	διαχρονικότητας,	της	μακροπρόθεσμης	βιω-

σιμότητας	και	τελικώς	της	επίτευξης	του	μέγιστου	οφέλους	σε	

βάθος	χρόνου	εξαρτάται	από	την	προσοχή	που	αποδίδεται	στη	

συμβολή	μιας	επιχείρησης	και	κατ’	επέκταση	ενός	κλάδου	στην	

πρόοδο	 της	 κοινωνίας.	 Κατά	 συνέπεια,	 η	 τήρηση	 του	 Κώδικα		

Δεοντολογίας	διασφαλίζει	 το	μέλλον	 του	κλάδου	και	 προάγει	

τη	συλλογική	προσπάθεια	για	παροχή	υψηλής	ποιότητος	ιατρο-

φαρμακευτικής	 περίθαλψης	 στον	 Έλληνα	 πολίτη.	 Ακριβώς	 γι’	

αυτό,	η	Δεοντολογία	ήταν,	είναι	και	θα	παραμείνει	στο	μέλλον,	

ως	πυξίδα	στην		πορεία	και	την	προσφορά	του	κλάδου	μας	στην	

κοινωνία.	
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Κώδικας  
Δεοντολογίας ΣΦΕΕ

Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	δεσμεύει	όλα		
τα	μέλη	του	σε	συγκεκριμένες	πρακτικές,		

μεθόδους	και	συμπεριφορές	σε	ένα	υψηλό	ευρωπαϊκό		
επίπεδο	σε	ό,τι	αφορά	στην	ποιότητα	των	παρεχόμενων	
υπηρεσιών.	Σε	συνδυασμό	με	τις	αξιοσημείωτες	θετικές		

προσπάθειες	των	επαγγελματιών	υγείας,		
ο	κώδικας	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ,	συμβάλλει		

στην	θωράκιση	της	δημόσιας	υγείας,	αποτρέπει	αρνητικά	
φαινόμενα	και	πρακτικές	και	χαρτογραφεί	μια	σειρά	από	
υψηλά	δεδομένα	στον	τομέα	του	φαρμάκου	στη	χώρα	μας.	

Ο
ΣΦΕΕ	έχει	αναγά-

γει	 το	 θέμα	 της	

Δεοντολογίας	 σε	

ένα	 ζήτημα	 κε-

ντρικού	 ενδιαφέροντος,	 αλλά	

και	ως	μια	απόφαση	ενίσχυσης	

και	περιφρούρησης	του	κύρους	

του	 φαρμακευτικού	 κλάδου.		

«Η	 δεοντολογία	 κατά	 την	

προώθηση	 συνταγογραφού-

μενων	 φαρμάκων	 βρίσκεται	

στον	 πυρήνα	 του	 οράματος	

του	 ΣΦΕΕ	 για	 τη	 δημόσια	

υγεία	 και	 αναδεικνύει	 τη	

σταθερή	 θέση	 μας	 ότι	 το	

φάρμακο	δεν	είναι	εμπόρευ-

μα,	αλλά	το	πλέον	ευαίσθητο	

κοινωνικό	 αγαθό.	Οι	 σαφείς	

μας	θέσεις	για	την	απρόσκο-

πτη	 πρόσβαση	 σε	 ποιοτικά	

φάρμακα	και	θεραπείες	στο	

πλαίσιο	ενός	σύγχρονου	συ-

στήματος	 υγείας	 και	 ενός	

άρτιου	 δικτύου	 διανομής	

εδράζονται	 στην	 κοινή	 από-

φαση	 αυτορρύθμισης	 μέσω	

της	ρητής	δέσμευσης	για	την	

τήρηση	 των	 αρχών	 και	 των	

κανόνων	Δεοντολογίας»,	 το-

νίζει	ο	Πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ	κ.	

Διονύσιος	Φιλιώτης.

Δράσεις για τη 
δημοσιοποίηση του 
Κώδικα Δεοντολογίας
Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	του	

ΣΦΕΕ,	είναι	ένας	από	τους	πιο	

σύγχρονους	και	ολοκληρωμέ-

νους	 Κώδικες	 σε	 ευρωπαϊκό	

επίπεδο,	 ο	 οποίος	 συμπλη-

ρώνεται	 και	 ανανεώνεται	 δι-

αρκώς.	 Είναι	 απόλυτα	 εναρ-

μονισμένος	 με	 την	 ισχύουσα	

εθνική	και	κοινοτική	νομοθε-

σία,	τον	Κώδικα	Δεοντολογίας	

της	Ευρωπαϊκής	Ομοσπονδίας	

Φαρμακευτικών	 Επιχειρήσε-

ων	και	Συνδέσμων	(EFPiΑ).	

«Ο	 Κώδικας	 Δεοντολογίας	

αποτελεί	 ένα	 ζωντανό	 κεί-

μενο,	 το	 οποίο	 επιδιώκουμε	

να	 διατηρούμε	 σύμφωνο,	 όχι	

μόνο	με	όσα	επιτάσσει	το	ελ-

ληνικό	 περιβάλλον,	 αλλά	 και	

όσα	υπογραμμίζει	η	Ευρωπα-

ϊκή	 εμπειρία.	 Αυτή	 είναι	 μία	

διαρκής	προσπάθεια	με	κοινή	

συνισταμένη	 την	 εδραίωση	

της	βεβαιότητας	στο	ευρύ	κοι-

νό	 για	 την	 αυτορύθμιση	 των	

φαρμακευτικών	 επιχειρήσε-
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ων,	με	γνώμονα	την	προαγωγή	

της	δημόσιας	υγείας»,	τονίζει	

ο	 	 κ.	 Διονύσιος	 Φιλιώτης.	 Κι	

αυτή	 η	 διαρκής	 προσπάθεια	

επιβεβαιώνεται	 από	 συνεχείς	

δράσεις,	που	έχουν	στόχο	την	

ευρεία	 δημοσιοποίηση	 του	

Κώδικα	 και	 την	 αυστηρή	 τή-

ρησή	 του,	 για	 τη	 διασφάλιση	

υψηλού	επιπέδου	περίθαλψης	

για	τους	ασθενείς.

Κορύφωση	 των	 δράσεων	

του	 ΣΦΕΕ	 απετέλεσε	 η	 πα-

νηγυρική	 εκδήλωση	 για	 την	

δημοσιοποίηση	 του	 Κώδικα	

Δεοντολογίας	 στην	 Ιατρική	

Ενημέρωση	 που	 διοργάνω-

σε	 ο	 ΣΦΕΕ	 την	 Δευτέρα	 29	

Οκτωβρίου	2007	στο	Μέγαρο	

Μουσικής	Αθηνών.

Στην	 εκδήλωση	 η	 οποία	 τε-

λούσε	υπό	την	Αιγίδα	του	Υπουρ-

γείου	 Υγείας	 και	 Κοινωνικής	

Αλληλεγγύης	 παρευρέθησαν	

εξέχουσες	προσωπικότητες	της	

πολιτικής,	οικονομικής,	επιστη-

μονικής	και	ακαδημαϊκής	ζωής	

της	χώρας	και	συνολικά	3.000	

άτομα	τα	οποία	είχαν	την	δυνα-

τότητα	 να	 ενημερωθούν	 εκτε-

νώς	για	τις	αρχές,	τη	φιλοσοφία	

και	το	περιεχόμενο	του	Κώδικα	

Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ.

Ο	 ΣΦΕΕ	 θέλοντας	 να	 τονί-

σει	την	αμετάκλητη	απόφασή	

του	 για	 απαρέγκλιτη	 τήρηση	

του	 Κώδικα	 Δεοντολογίας	 δι-

οργανώνει	 νέα	 πανηγυρική	

εκδήλωση	στο	Μέγαρο	Μου-

σικής	τον	Απρίλιο	2011.

«Ημέρα Κώδικα  
Δεοντολογίας» -  
Τρίπτυχο Κώδικα  
Δεοντολογίας
Ο	 ΣΦΕΕ	 αποφάσισε	 την	 δη-

μοσιοποίηση	των	ρυθμίσεων	

του	 Κώδικα	 στους	 εμπλεκό-

μενους	 φορείς	 με	 σκοπό	 τη	

βέλτιστη	ενημέρωση		και	την	

πιστή	τήρησή	του.

Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 από	 το	

2007	 μια	 ημέρα	 το	 χρόνο	

ορίζεται	 ως	 «Ημέρα	 Κώδικα	

Δεοντολογίας».

Την	ημέρα	αυτή	oι	επιστη-

μονικοί	 συνεργάτες	 όλων	

των	 φαρμακευτικών	 επι-

χειρήσεων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

επικοινωνούν	 αποκλειστικά	
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στις	 επισκέψεις	 τους	 στους	

ιατρούς	 σε	 όλη	 την	 επικρά-

τεια	 τον	 Κώδικα	 Δεοντολο-

γίας	 με	 κύριο	 εργαλείο	 το	

«Τρίπτυχο	 του	 Κώδικα	 Δεο-

ντολογίας»	 το	 οποίο	 περι-

λαμβάνει	τις	βασικές	ρυθμί-

σεις	του	Κώδικα.

Η	 συμβολή	 των	 επιστη-

μονικών	 συνεργατών	 στην	

προβολή	 και	 επικοινωνία	

των	 ρυθμίσεων	 του	 Κώδικα	

είναι	 καθοριστική	 στην	 προ-

σπάθεια	να	αναβαθμιστεί	το	

επίπεδο	 της	 ιατρικής	 ενημέ-

ρωσης	για	την	ορθή	συνταγο-

γράφηση	των	φαρμάκων.

Οι βασικές ρυθμίσεις 
Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	του	

ΣΦΕΕ	 καλύπτει	 την	 παροχή	

ιατρικής	 ενημέρωσης	 για	 τα	

συνταγογραφούμενα	 φάρ-

μακα.	 Περιλαμβάνει	 κάθε	

δραστηριότητα,	η	οποία	ανα-

λαμβάνεται,	 διοργανώνεται	

ή	διεξάγεται	από	φαρμακευ-

τική	επιχείρηση	ή	με	εξουσι-

οδότησή	 της,	 με	 την	 οποία	

προωθείται	 η	 συνταγογρά-

φηση,	η	παροχή,	η	χορήγηση	

φαρμακευτικού/ών	 προϊό-

ντος/ων	εταιρίας	μέλους	του	

ΣΦΕΕ.

Προσδιορίζει	 τους	 κανό-

νες	 και	 τις	 ενδεδειγμένες	

πρακτικές	για	την	προσφορά	

σφαιρικής	 και	 ολοκληρωμέ-

νης	 επιστημονικής	 ενημέ-

ρωσης	 στους	 επαγγελματίες	

υγείας	γύρω	από	τα	νέα	φάρ-

μακα.
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Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Διονύσιος Φιλιώτης
κατά την παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας.

 Η σωστή ενημέρωση του 
ιατρικού κόσμου και η δεοντολο-

γικά σωστή συνεργασία μεταξύ 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων, 

ιατρικής και επιστημονικής 
κοινότητας στους τομείς της 

έρευνας, της εκπαίδευσης και 
της ιατρικής ενημέρωσης για το 

φάρμακο, μόνο οφέλη μπορεί να 
αποφέρει. Είναι επομένως ανά-

γκη το σημαντικό αυτό εγχείρη-
μα του ΣΦΕΕ να πετύχει.  

Καθορίζει	με	λίγα	λόγια	το	

κανονιστικό	πλαίσιο	που	πρέ-

πει	να	διέπει	τις	σχέσεις	των	

φαρμακευτικών	 επιχειρήσε-

ων	 με	 τους	 επαγγελματίες	

Υγείας,	 με	 υπευθυνότητα,	

ήθος	και	διαφάνεια.	

«Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	

του	ΣΦΕΕ	μας	αφορά	όλους,	

επιχειρήσεις,	 επαγγελματίες	

υγείας,	 φορείς	 της	 υγείας	

αλλά	και	κάθε	 Έλληνα	ασθε-

νή	μεμονωμένα.	Μόνο	μέσα	

από	τη	συνολική	προσπάθεια	

και	ευθύνη	μπορούμε	να	δια-

σφαλίσουμε	 υψηλό	 επίπεδο	

ιατρικής	 ενημέρωσης	 που	

θα	 συνεπάγεται	 και	 υψηλό	

επίπεδο	 υγείας»,	 τονίζει	 ο	

ΣΦΕΕ.	

Στοχεύοντας 
στην εμπιστοσύνη 
των πολιτών 
Η	τήρηση	του	Κώδικα	Δεοντο-

λογίας	εδραιώνει	την	εμπιστο-

σύνη	 των	 πολιτών	 προς	 τους	

επαγγελματίες	 υγείας	 και	 τις	

φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις.	

Ο	ΣΦΕΕ	φροντίζει	 να	ανανεώ-

νει	και	να	ενισχύει	τον	Κώδικα	

Δεοντολογίας.	Το	2008	προχώ-

ρησε	στην	υιοθέτηση	«Κώδικα	

Πρακτικής	 για	 τις	 σχέσεις	 με-

ταξύ	 των	φαρμακευτικών	 επι-

χειρήσεων	 και	 των	 ενώσεων	

ασθενών»,	 σύμφωνα	 με	 τον	

αντίστοιχο	 Κώδικα	 της	 EFPiA,	

με	 στόχο	 τον	 αμοιβαίο	 σεβα-

σμό	 και	 τη	 διαφάνεια,	 στις	

σχέσεις	 μεταξύ	 των	 φαρμα-

κευτικών	επιχειρήσεων	και	των	

ενώσεων	ασθενών.	
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	Ο	Κώδικας	του	ΣΦΕΕ

Τεκμηρίωση,	ακρίβεια,	ισορροπία,	αντικειμενι-
κότητα,	σαφήνεια.	Αυτές	οι	λέξεις	–	κλειδιά,	θα	
μπορούσαν	να	αποτελέσουν	την	περίληψη	του	
Κώδικα.	
Ο	Κώδικας	αποτελείται	από	δύο	κεφάλαια	και	
ένα	παράρτημα.	Το	Κεφάλαιο	Α	αφορά	τις	ουσι-
αστικές	ρυθμίσεις	του	Κώδικα	ενώ	το	Κεφάλαιο	
Β	αφορά	τη	Διαδικασία	Ελέγχου	Εφαρμογής.	Το	
παράρτημα	αφορά	Κατευθυντήριες	Οδηγίες	της	
EFPIA	για	τις	ιστοσελίδες	που	απευθύνονται	σε	
επαγγελματίες	υγείας.

Ο	Κώδικας	περιλαμβάνει:
•		Την	προώθηση	των	φαρμακευτικών	προϊό-
ντων,	η	οποία	απευθύνεται	στα	άτομα	που	είναι	
εξουσιοδοτημένα	να	χορηγούν	τις	σχετικές	
συνταγές	ή	να	προμηθεύουν	τα	φαρμακευτικά	
προϊόντα.
•		Την	επίσκεψη	των	επιστημονικών	συνεργα-
τών	(ιατρικοί	επισκέπτες)	σε	άτομα	που	είναι	
εξουσιοδοτημένα	να	χορηγούν	συνταγές	ή	να	
προμηθεύουν	φαρμακευτικά	προϊόντα.
•		Την	διάθεση	δειγμάτων.
•		Την	χορηγία	συναντήσεων	για	την	προώθηση	
φαρμακευτικών	προϊόντων	ή/και	επιστη-
μονικών	συνεδρίων	στα	οποία	συμμετέχουν	
πρόσωπα,	τα	οποία	είναι	εξουσιοδοτημένα	
να	χορηγούν	συνταγές	ή	να	προμηθεύουν	

φαρμακευτικά	προϊόντα,	ιδιαίτερα	με	την	
κάλυψη	των	εξόδων	ταξιδιού	και	διαμονής	των	
συμμετεχόντων.
•		Την	παροχή	πληροφοριών	στο	γενικό	πληθυ-
σμό	έμμεσα	ή	άμεσα.
•		Τη	διαφήμιση	σε	περιοδικά	ή	ταχυδρομικώς	με	
επιστολές.
•		Τις	ενέργειες	των	επιστημονικών	συνεργατών	
και	κάθε	έντυπο	υλικό	που	χρησιμοποιούν.
•		Την	παροχή	φιλοξενίας	σε	επαγγελματικές	ή	
επιστημονικές	εκδηλώσεις	και	συναντήσεις	
για	σκοπούς	προώθησης	φαρμακευτικών	
προϊόντων.
•		Τη	χορηγία	εντύπων	ιατρικής	ενημέρωσης.
•		Τις	λοιπές	ενέργειες	προώθησης	(συμμετοχή	
σε	εκθέσεις,	χρήση	οπτικοακουστικού	υλικού,	
ταινιών,	δίσκων,	βίντεο,	ηλεκτρονικών	μέσων,	
interactive	συστήματα	δεδομένων	κλπ.)

Η	εφαρμογή	του	Κώδικα,	έχει	ως	στόχο	να	
προσφέρει	σε	όλους	τη	βεβαιότητα	ότι	η	συ-
νταγογράφηση	των	φαρμακευτικών	προϊόντων	
γίνεται	με	βάση	τα	πλεονεκτήματά	τους	και	
τις	συγκεκριμένες	ανάγκες	του	κάθε	ασθενή.	
Ενδυναμώνει	δηλαδή	και	κατοχυρώνει	την	αξία	
του	σεβασμού	προς	τον	ασθενή,	καθώς	και	την	
εμπιστοσύνη	στην	ποιότητα	και	στη	θεραπευτική	
αποτελεσματικότητα	των	φαρμάκων.

Έμφαση στην
τήρηση του Κώδικα 
Ο	ΣΦΕΕ	έχει	αποδείξει	με	 τις	

μέχρι	τώρα	ενέργειές	του,	ότι	

δεν	μένει	μόνο	στα	 λόγια.	 Γι’	

αυτό	 και	 αξιοποίησε	 κάθε	

τρόπο	 για	 την	 προώθηση	 και	

προβολή	 του	Κώδικα	Δεοντο-

λογίας,	δεσμευόμενος	με	τον	

τρόπο	 αυτό	 δημόσια,	 για	 την	

πιστή	τήρησή	του.	

Η	 έμφαση	 που	 δίνει	 ο	

ΣΦΕΕ	 στην	 τήρηση	 του	 Κώδι-

κα	 Δεοντολογίας,	 δεν	 είναι	

ασφαλώς	 μια	 απλή	 απόφα-

ση,	αλλά	αποτελεί	τη	βούλη-

ση	 του	 κλάδου	 στο	 σύνολό	

του.	 Χαρακτηρίζεται	 από	 μία	

ισχυρή	 ηθική	 διάσταση,	 μία	

διάσταση	 ευθύνης	 απέναντι	

στο	 κοινωνικό	 σύνολο	 και	

στην	επιστημονική	κοινότητα,	

αλλά	 και	 μια	 εξίσου	 ισχυρή	

πεποίθηση,	 ότι	 αποτελεί	 την	

ενδεδειγμένη	επιχειρηματική	

πρακτική.	 «Πιστεύουμε	 ότι	 ο	

φαρμακευτικός	κλάδος	και	οι	

φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	

πρέπει	να	βρίσκονται	σε	πολύ	

υψηλό	επίπεδο	σε	ό,τι	αφορά	

την	τήρηση	της	Δεοντολογίας	

και	 να	υπάρχει	 διαρκής	 επα-

γρύπνηση.	 Είμαστε	 συνεπείς	

απέναντι	 στην	 ευθύνη	 που	

έχουμε	στην	ελληνική	κοινω-

νία,	 το	αποδεικνύουμε	με	 τη	

συμπεριφορά	μας	και	τη	δρά-

ση	μας	 σε	 καθημερινή	 βάση	

και	θα	συνεχίσουμε	με	αυτές	

τις	αρχές	στο	μέλλον»,	τονίζει	

ο	κ.	Φιλιώτης.
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		Άρθρο	4	-	Περιεχόμενο	ιατρικής	ενημέρωσης	

Κάθε	ιατρική	ενημέρωση	φαρμακευτικού	προϊόντος,	η	οποία	απευθύνεται	σε	πρόσωπα	εξουσι-
οδοτημένα	να	χορηγούν	τις	σχετικές	συνταγές	ή	να	παρέχουν	το	φαρμακευτικό	προϊόν	πρέπει	
να	περιλαμβάνει:
•		Τις	ουσιώδεις	πληροφορίες	που	αντιστοιχούν	στην	περίληψη	των	χαρακτηριστικών	του	προϊ-
όντος.

•		Τις	προϋποθέσεις	χορήγησης	του	φαρμακευτικού	προϊόντος	(π.χ.	χορηγείται	με	ή	χωρίς	
συνταγή).		

Η	ιατρική	ενημέρωση	πρέπει:	
•		Να	είναι	ακριβής,	ισορροπημένη,	δίκαιη,	αντικειμενική	και	πλήρης,	
•		Να	βασίζεται	στη	μέχρι	σήμερα	αξιολόγηση	όλων	των	σχετικών	ευρημάτων	και	να	την	αντικα-
τοπτρίζει	με	σαφήνεια

•	Να	είναι	τεκμηριωμένη	βιβλιογραφικά,
•		Να	ενθαρρύνει	την	ορθολογική	χρήση	φαρμακευτικών	προϊόντων,	παρουσιάζοντάς	τα	αντι-
κειμενικά	και	χωρίς	να	υπερβάλλει	για	τις	ιδιότητές	τους.	

Η	ιατρική	ενημέρωση	ΔΕΝ	πρέπει:	
•		Να	παραπλανά	με	διαστρέβλωση,	υπερβολή,	αδικαιολόγητη	έμφαση,	παράλειψη	ή	οποιονδή-
ποτε	άλλο	τρόπο,

•		Να	περιλαμβάνει	ισχυρισμούς,	που	υπαινίσσονται	ότι,	ένα	φαρμακευτικό	προϊόν	ή	ένα	δρα-
στικό	συστατικό	έχει	κάποια	ιδιαίτερη	αξία,	ποιότητα	ή	ιδιότητα,	εκτός	αν	αυτό	μπορεί	να	
τεκμηριωθεί.		
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Στιγμιότυπο από την πανηγυρική εκδήλωση για την δημοσιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας 
στην Ιατρική Ενημέρωση που διοργάνωσε ο ΣΦΕΕ την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2007 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
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Με πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ 
ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί 
θωρακίζουν την τήρηση του Κώ-
δικα Δεοντολογίας στην Ιατρική 
Ενημέρωση.

Η	εφαρμογή	του	Κώδικα	Δεο-

ντολογίας	καθώς	και	η	άμεση	και	

άρτια	 αντιμετώπιση	 αναφορών	

/	 καταγγελιών	 για	 παραβιάσεις	

από	τα	μέλη	του	ΣΦΕΕ,	διασφαλί-

ζονται	από	την	Πρωτοβάθμια	και	

τη	 Δευτεροβάθμια	 Επιτροπή	 Τή-

ρησης	του	Κώδικα	Δεοντολογίας.	

Ο	 ΣΦΕΕ	 θέλοντας	 να	 δώσει	 νέα	

έμφαση	 και	 νέα	 διάσταση	 στην	

πιστή	εφαρμογή	του	Κώδικα,	απο-

φάσισε,	εκτός	του	Προέδρου	της	

Δευτεροβάθμιας	Επιτροπής	και	ο	

Πρόεδρος	της	Πρωτοβάθμιας	Επι-

τροπής	Τήρησης	του	Κώδικα	Δεο-

ντολογίας	να	είναι	Αντιπρόεδρος	

ε.τ.	 του	 Αρείου	 Πάγου,	 ενισχύο-

ντας	την	τήρηση	του	Κώδικα	με	το	

κύρος	των	Ανωτάτων	Δικαστικών	

Λειτουργών	του	Αρείου	Πάγου.	

Έτσι,	 Πρόεδρος	 της	 Δευτερο-

βάθμιας	Επιτροπής	Τήρησης	του	

Κώδικα	 είναι	 ο	 κ.	 Νικόλαος	 Θε-

οδωρόπουλος	 Αρεοπαγίτης	 ε.τ	

και	Πρόεδρος	της	Πρωτοβάθμιας	

Επιτροπής	 Τήρησης	 του	 Κώδικα	

Δεοντολογίας	ο	κ.	Στυλιανός	Πα-

τεράκης,	Αντιπρόεδρος	του	Αρεί-

ου	Πάγου	ε.τ.,	Επίτιμος	Διδάκτωρ	

του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	

«Είναι	 προς	 το	 συμφέρον	 των	

εταιρειών	να	τηρούν	τον	Κώδικα»,	

υποστηρίζει	ο	κ.	Φιλιώτης,	τονίζο-

ντας	με	κάθε	τρόπο	ότι	ο	ΣΦΕΕ	εί-

ναι	αποφασισμένος	να	τον	εφαρ-

μόσει	με	αυστηρότητα.

Τήρηση	του	Κώδικα	Δεοντολογίας

Τα	όργανα	που	ελέγχουν	την	τήρηση	της	εφαρμογής	του	
Κώδικα	Δεοντολογίας	είναι:

Α)	η	Πρωτοβάθμια	Επιτροπή	τήρησης	του	Κώδικα,	η	
οποία	αντιμετωπίζει	τις	αναφορές/καταγγελίες	που	
έχουν	υποβληθεί	στην	Γραμματεία	του	ΣΦΕΕ.

Β)	Η	Δευτεροβάθμια	Επιτροπή	τήρησης	του	Κώδικα,	η	
οποία	αντιμετωπίζει	τις	αναφορές/καταγγελίες,	μετά	
από	αίτηση	παραπομπής	των	ενδιαφερόμενων	μερών	και	
αφού	έχει	προηγηθεί	απόφαση	από	την	Πρωτοβάθμια	
Επιτροπή.

Γ)	Το	Πειθαρχικό	Συμβούλιο	του	ΣΦΕΕ,	το	οποίο	αντιμε-
τωπίζει	τις	περιπτώσεις	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	
που	παραπέμπονται	με	το	ερώτημα	της	διαγραφής	μετά	
από	πρόταση	της	Δευτεροβάθμιας	Επιτροπής.

«Ο Κώδικας καθιστά τον ΣΦΕΕ
δύναμη ευθύνης 

και παράγοντα προόδου»

Νικόλαος Θεοδωρόπουλος,
Αρεοπαγίτης ε.τ.,  

Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας  
Επιτροπής Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας

«Δ ίπλα	 στις	 εξελιγμένες	 θεσμικές	 δομές,	 οι	 οποίες	

διέπουν	 τις	 δράσεις	 και	 τις	 συμπεριφορές	 σε	 μια	

κοινωνία,	υπάρχει	η	έννοια	του	αυτοελέγχου	και	της	αυτορ-

ρύθμισης,	όπως	αυτή	συμπυκνώνεται	σε	αρχές	και	κανόνες	

δεοντολογίας.	

Η	δεοντολογία	απορρέει	από	το	ίδιο	το	αίσθημα	δικαιοσύ-

νης	που	βρίσκεται	στον	πυρήνα	της	συνείδησης	και	υποδει-

κνύει	το	δίκαιο	και	το	άδικο,	το	σωστό	και	το	λάθος,	το	καλό	

και	το	κακό.	

Η	ανάδειξη	 της	βαρύτητας	και	 της	σημασίας	 της	δεοντο-

λογίας,	με	τη	θέσπιση	των	ειδικών	και	συγκεκριμένων	αρχών	

και	 κανόνων	 της,	 καθιστά	 τον	 ΣΦΕΕ	 και	 τις	 φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	που	είναι	μέλη	του,	δύναμη	ευθύνης	και	παρά-

γοντα	προόδου	στο	ελληνικό	κοινωνικό	γίγνεσθαι».
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«Ο Κώδικας	 Δεοντο-

λογίας	 του	 ΣΦΕΕ	

αποτελεί	 μία	 σημαντική	

συμβολή	 στη	 διαμόρφωση	

υγιών	 σχέσεων	 επικοινω-

νίας	 και	 συνεργασίας	 των	

φαρμακευτικών	 εταιρειών	

με	 τον	 ιατρικό	 κόσμο.	 Στη	

χώρα	 μας,	 όπως	 εξάλλου	

και	διεθνώς,	παρατηρούνται	

συχνά	 φαινόμενα	 καθοδη-

γούμενης	 συνταγογράφη-

σης,	 με	 την	 παροχή	 άμεσα	

ή	 έμμεσα	 υλικών	 απολα-

βών,	 γεγονός	 που	 εκτρέ-

φει	 την	 «κακή»	 ιατρική	 και	

τη	 φαρμακευτική	 δαπάνη.

Ο	κώδικας,	όμως	από	μό-

νος	 του	 δεν	 αρκεί.	 Όλοι	 οι	

κοινωνικοί	 εταίροι	 που	 συμ-

μετέχουν	 στην	 παραγωγή,	

διακίνηση	 και	 προώθηση	

των	φαρμάκων	θα	πρέπει	να	

αναλάβουν	τις	ευθύνες	τους	

και	βέβαια	πρώτα	απ’	όλους	

η	 ίδια	η	Πολιτεία.	Συναισθα-

νόμενος	την	ευθύνη	αυτή,	ο	

ΕΟΦ	ανέλαβε	πρόσφατα	την	

πρωτοβουλία	 έκδοσης	 νέας	

εγκυκλίου	 για	 την	 έγκριση	

χρηματοδοτούμενων	επιστη-

μονικών	εκδηλώσεων.	Η	νέα	

εγκύκλιος	 επιχειρεί	

να	 θεσπίσει	 αντικει-

μενικά	 κριτήρια	 και	

διάφανες	διαδικασίες,	

που	 θα	 εξασφαλίζουν	 τον	

επιστημονικό	χαρακτήρα	των	

εγκρινομένων	 εκδηλώσεων	

και	την	χρηστή	κατάρτιση	και	

εκτέλεση	 των	 προϋπολογι-

σμών	τους.

Επιχειρεί,	επίσης,	να	απο-

σαφηνίσει	 τις	 δαπάνες	 προ-

ώθησης,	οι	οποίες	σύμφωνα	

με	 το	 κοινοτικό	 δίκαιο,	 πρέ-

πει	 να	 αφορούν	 συγκεκρι-

μένες	ενέργειες	προώθησης	

φαρμακευτικών	 προϊόντων,	

που	απευθύνονται	σε	άτομα	

που	συνταγογραφούν	ή	προ-

ωθούν	 συνταγογραφούμενα	

φάρμακα.	 Η	 νέα	 εγκύκλιος,	

λοιπόν,	 του	 ΕΟΦ	 αποσκοπεί	

πρώτα	απ’	όλα	στην	εναρμό-

νιση	με	το	κοινοτικό	θεσμικό	

πλαίσιο.

Επίσης,	 το	 γεγονός	 ότι	

υπερδιπλασιάστηκαν	 μέσα	

σε	 ένα	 χρόνο	 οι	 αιτήσεις	

προς	ΕΟΦ	για	έγκριση	επιχο-

ρηγούμενων	 επιστημονικών	

εκδηλώσεων,	 καθιστά	 ανα-

γκαία	 την	 αξιολόγηση	 της	

αναγκαιότητας	 όλων	 αυτών	

των	εκδηλώσεων.

Το	 ίδιο	 ισχύει	 και	 για	 τις	

επιχορηγήσεις	 στους	 για-

τρούς	για	συμμετοχή	σε	συ-

νέδρια	 του	 εσωτερικού	 και	

κυρίως	 του	 εξωτερικού.	 Χω-

ρίς	να	αναιρείται	η	αναγκαία	

υποστήριξη	 που	 απαιτείται	

για	τη	συνεχή	ενημέρωση	και	

επιμόρφωση	των	επαγγελμα-

τιών	υγείας,	η	νέα	εγκύκλιος	

προβαίνει	 σε	 ρυθμίσεις	 που	

θα	αποτρέπουν	την	κατάχρη-

ση	αυτής	της	υποστήριξης.

Στη	 δε	 δύσκολη	 δημο-

σιονομική	 κατάσταση	 που	

βρίσκεται	 η	 χώρα	 και	 για	

όσο	 διάστημα	 χρειαστεί	 οι	

επιστημονικές	 εκδηλώσεις	

στο	 εξωτερικό	 από	 ελληνι-

κούς	φορείς,	θα	εγκρίνονται,	

μόνο	για	ελάχιστες	εξαιρετι-

κές	περιπτώσεις	όπου	υπάρ-

χουν	 ανειλημμένες	 διεθνείς	

υποχρεώσεις	και	ουσιαστική	

οικονομική	 συνεισφορά	 των	

τοπικών	συνδιοργανωτών».

«Σημαντική  
συμβολή στη διαμόρφωση 

υγιών σχέσεων»

Γιάννης Τούντας,
Προέδρος του ΕΟΦ
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«Η τήρηση	αρχών	και	κανόνων	δεοντολο-γίας	 εξασφαλίζει	 και	 εγγυάται	 το	 κύ-

ρος	και	την	αξιοπιστία	της	επιχειρηματικής	λει-

τουργίας,	στοιχεία	με	αξία	ανεκτίμητη	που	δεν	

μπορούν	να	προσμετρηθούν	με	συνήθεις	λογι-

στικούς	όρους.	Η	Δεοντολογία	είναι	το	νήμα	που	

συνδέει	 το	οικονομικό	κέρδος	με	 το	ηθικό	κύ-

ρος,	τις	επιχειρηματικές	επιδόσεις	με	την	κοινω-

νική	ευθύνη.	Η	Δεοντολογία	δεν	μπορεί	παρά	να	

βρίσκεται	στον	πυρήνα	του	«κυττάρου»	της	φαρ-

μακευτικής	επιχείρησης.	Η	αποστολή	μας	είναι	

να	εργαζόμαστε	για	μια	κοινωνία	υγιή	και	η	απο-

στολή	αυτή	δεν	

μπορεί	 παρά	

να	 στηρίζεται	

σε	στέρεες	αρ-

χές	 που	 προά-

γουν	 την	 ποιότητα,	 την	 αποτελεσματικότητα	

και	τον	σεβασμό	στον	άνθρωπο.	Ο	ΣΦΕΕ	βρί-

σκεται	στην	πρωτοπορία	μεταξύ	των	επιχειρη-

ματικών	φορέων	της	χώρας	μας	στο	πεδίο	της	

θέσπισης	 και	 της	 τήρησης	σύγχρονων	αρχών	

και	 κανόνων	 Δεοντολογίας	 και	 σε	 αυτή	 την	

κατεύθυνση	θα	συνεχίσουμε	και	στο	μέλλον».

«Η Δεοντολογία είναι το νήμα που 
συνδέει το οικονομικό κέρδος  

με το ηθικό κύρος»

Κωνσταντίνος Ευριπίδης, 
Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ

«Στόχος η προστασία της υγείας  
και του χρήστη των υπηρεσιών της»

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός,
Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.

«Ο Κώδικας	Δεοντολογίας,	για	μακρότατο	 χρονικό	

διάστημα	αποτελούσε	κύριο	μέ-

λημα	των	Διοικήσεων	του	Πανελ-

ληνίου	 Ιατρικού	 Συλλόγου,	 που	

ευτύχησα	 κατά	 την	 Προεδρεία	

μου	 στην	 Comité	 Permanent	

des	Médecins	Européens	(1995-

1998)	να	ολοκληρώσω	με	συμ-

φωνία	των	Ευρωπαίων	Εταίρων.	

Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	του	ΣΦΕΕ	είναι	εναρμονισμένος	με	τον	

Κώδικα	 του	 Πανελληνίου	 Ιατρικού	 Συλλόγου	 και	 της	 Ευρωπαϊκής	

Ομοσπονδίας	Φαρμακευτικών	Επιχειρήσεων	και	Συνδέσμων,	ώστε	

ήδη	έχει	ενεργό	παρεμβατικό	ρόλο	για	την	επίλυση	πληθώρας	συσ-

σωρευμένων	ζητημάτων	από	εμπλοκές	σε	ασάφειες,	επικαλύψεις	

και	κύρια,	από	την	έλλειψη	κοινά	αποδεκτού	και	επίσημου	ρυθμιστι-

κού	οργάνου.

Η	δυσλειτουργία	αυτή	δεν	υφίσταται	πλέον,	εφόσον	η	πλήρης	

αναφαίρετη	και	πιστή	εφαρμογή	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	αποτε-

λέσει	και	Κώδικα	Τιμής	για	Συλλόγους	και	άτομα,	ώστε	να	επιτευχθεί	

στο	μέγιστο	ποσοστό	η	προστασία	της	υγείας	και	του	χρήστη	των	

υπηρεσιών	της,	που	αποτελούν	κορυφαία	προτεραιότητα	της	μεγά-

λης	κοινής	μας	Πατρίδας	της	Ευρώπης.

Ως	Πρόεδρος	 του	Πανελληνίου	 Ιατρικού	 Συλλόγου	αισθάνομαι	

ιδιαίτερα	ευτυχής».
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«Μ ε	τον	όρο	«Κώδικα	

δεοντολογίας»	 εν-

νοούμε	το	σύνολο	των	ηθικών	

αρχών	που	πρέπει	να	διέπουν	

την	άσκηση	ενός	επαγγέλμα-

τος,	 ενός	 λειτουργήματος	 ή	

τη	διεξαγωγή	επιστημονικής	

έρευνας.	Κατανοούμε	λοιπόν	

την	 κεφαλαιώδη	 του	 σημα-

σία	 στην	 σημερινή	 εποχή,	

όπου	επικρατεί	σύγχυση	της	

έννοιας	της	ηθικής	και	διαρ-

κής	καταπάτηση	κάθε	αρχής	

δεοντολογίας,	σε	τέτοιο	βαθ-

μό,	που	κάθε	λόγος	περί	αρε-

τής	και	ηθικής	κινδυνεύει	να	

χαρακτηρισθεί	 ως	 παρωχη-

μένος	ή	και	 	 	 	 	 	υποκριτικός.	

Η	 ηθική	 αρτιότητα	 και	 η	

δεοντολογία	είναι	ακόμα	πε-

ρισσότερο	 αναγκαίες	 στην	

επιστήμη	 και	 την	 επιστημο-

νική	 έρευνα,	 διότι	 η	 ηθική	

υπεροχή	βοηθά	ώστε	να	πα-

ραμερίζονται	η	 ιδιοτέλεια,	η	

ανεντιμότητα,	ο	καιροσκοπι-

σμός	 και	 η	 φαυλότητα	 που	

τόσο	 αβίαστα	 σπεύδουν	 να	

εκδηλωθούν.	Η	δεοντολογία	

παρέχει	 	 ακριβώς	 το	 ηθικό	

έρεισμα	ώστε		η	επιστημονι-

κή	συνεισφορά	να	μην	παρά-

γει	 απλώς	 μια	 φουσκωμένη	

από	 γνώσεις	 διάνοια,	 αλλά	

να	 αναπαράγει	 την	 αρετή.	

Ειδάλλως,	 όπως	 είχαν	 ήδη	

διαπιστώσει	 οι	 αρχαίοι	 μας	

πρόγονοι,	 ίσως	αποτελεί	πα-

νουργία	και	όχι	σοφία.	

Είναι	 λοιπόν	 επίκαιρη	 στις	

μέρες	μας	η	έννοια	και	η	δια-

τύπωση	 των	 αρχών	 της	 δεο-

ντολογίας,	και	ιδιαίτερα	για	τον	

ευαίσθητο	 χώρο	 της	 υγείας.	

Αφενός	 μεν,	 διότι	 προσφέρει	

σαφή	 και	 πλήρη	 ενημέρωση	

των	 λειτουργών	 των	ανθρωπι-

στικών	 επιστημών,	 μέσα	 από	

δαιδαλώδεις	 διαδρομές	 δυ-

σκατάληπτων,	για	 τον	μη	ειδι-

κό,	νομικών	κειμένων,	και	αφε-

τέρου	διότι	αποτελεί	πολύτιμο	

βοήθημα	και	οδηγό	στην	άσκη-

ση	 της	 επιστήμης,	στην	οποίο	

αρκετά	τεκταινόμενα	απέχουν	

πολύ	από	τις	αρχές	αυτές.

«Αναγκαίες η ηθική 
αρτιότητα και η δεοντολογία»

Χριστόδουλος Στεφανάδης, 
Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής,  
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο	 Κώδικας	 Πρακτικής	 και	

Δεοντολογίας	 του	 ΣΦΕΕ	 δεν	

αποσκοπεί	να	υποκαταστήσει,	

σαν	πηγή	δικαίου,	τα	διαλαμ-

βανόμενα	στον	Αστικό	και	Ποι-

νικό	Κώδικα,	αλλά	αντίθετα	να	

προσφέρει	 στην	 εφαρμογή	

τους	θεσπίζοντας	εύχρηστους	

κανόνες	της	άσκησης	των	επι-

στημών	της	υγείας,	οριοθετώ-

ντας	 τα	ανθρώπινα	δικαιώμα-

τα	των	λειτουργών	της	υγείας	

και	 των	 ασθενών,	 καθώς	 και	

διατυπώνοντας	νεόφερτες	έν-

νοιες	και	ορισμούς	κοινωνικής	

και	επιστημονικής	στόχευσης,	

ώστε	να	αποτελεί	πόνημα	ευ-

ρύτατης	κοινωνικής	αποδοχής.	

Με	αυτήν	την	έννοια,	η	σύντα-

ξή	του	αποτελεί	μια	πολύτιμη	

προσφορά	στους	λειτουργούς	

της	υγείας	αλλά	και	στο	κοινω-

νικό	σύνολο,	και	αποδεικνύει	

τόσο	 το	 σημαντικό	 ρόλο	 του	

ΣΦΕΕ	στο	χώρο	του	φαρμάκου	

στη	 χώρα	 μας,	 αλλά	 και	 τον	

ευρύτερο	κοινωνικό	ρόλο	που	

επιτελεί».
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«Σ την	 παράγραφο	 7	

της	 Κριτικής	 του	

πρακτικού	 λόγου	 (1784),	 ο	

Kant	 συμπυκνώνει	 την	 άπο-

ψή	του	περί	της	κατηγορικής	

προσταγής	 που	 επιβάλλει,	

στο	 πλαίσιο	 της	 ελευθερίας	

της	συνειδήσεως,	να	συμπε-

ριφερώμεθα	 πάντοτε	 κατά	

τρόπον	τέτοιον,	ώστε	η	κάθε	

πράξη	 μας	 να	 καθίσταται	

υπόδειγμα	 οικουμενικής	

αποδοχής	 και	 ακολουθίας.	

Η	οικουμενικότης	την	οποίαν	

συνεπάγεται,	 ως	 αίτημα,	 η	

προσταγή	 αυτή	 στηρίζεται,	

στις	 ημέρες	 μας	 ιδιαίτερα,	

επί	 της	 αξίας	 της	 ευθύνης	

έναντι	 του	 ανθρώπου	 και	

του	 πολιτισμού	 γενικώτερα.	

Η	διαφθορά	που	μαστίζει	τις	

κοινωνίες	 μας	 έχει	 κυριολε-

κτικώς	 διαβρώσει	 την	 αξία	

αυτή,	με	κίνδυνο	να	 την	κα-

ταστήσει	απαξίαν.	Δεν	είναι,	

συνεπώς,	παράδοξον	τ’	ότι	οι	

ίδιες	 οι	 κοινωνίες	 έχουν	αρ-

χίσει	 ν’	 αντιδρούν	 υγιώς	 και	

υπευθύνως	 αναπτύσσοντας	

έναν	 παραμελημένον	 κλάδο	

της	ηθικής,	την	δεοντολογία,	

προκειμένου	να	προσφέρουν	

κριτήρια	συγκεκριμένα,	ώστε	

να	 διευκολύνουν	 τις	 συνει-

δήσεις	κατά	την	αξιολόγηση	

των	 επικείμενων	 πράξεών	

τους.	 Ιδιαίτερην	 ανάπτυξη	

εμφανίζει	 ο	 τομέας	 της	βιο-

ηθικής,	επειδή	αυτή	επιλαμ-

βάνεται	 ζωτικών	 θεμάτων	

που	αφορούν	στην	σωματική	

και	 στην	 πνευματικήν	 υγεία	

των	 μελών	 τής	 κάθε	 κοινω-

νίας.	Ευτύχημα	θεωρώ	τ’	ότι	

παγκόσμιοι	θεσμοί	συνεργά-

ζονται	 στενά	 προς	 τις	 κατά	

χώρες	 αρχές,	 καθώς	 και	 τ’	

ότι	 στην	 Ελλάδα	 η	 Εθνική	

Επιτροπή	 Βιοηθικής,	 με	 χα-

ρακτήρα,	 έστω,	 συμβουλευ-

τικόν,	 έχει	 εξ	αρχής	υπαχθή	

απ’	 ευθείας	 υπό	 τον	 εκά-

στοτε	 πρωθυπουργόν.	 Της	

Επιτροπής	μετέχουν	νομικοί,	

ιατροί,	 βιολόγοι,	 θεολόγοι	

και	φιλοσοφούντες.	Των	πολ-

«Δεοντολογία και ευθύνη»

Γράφει ο  
κ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος, 

Kαθηγητής, Ακαδημαϊκός 

λαπλών	της	δραστηριοτήτων	

συμβαίνει	 να	 έχω	 άμεσην	

αντίληψη.	 Τα	 προβλήματα	

που	συνεχώς	ανακύπτουν	και	

που	προσφέρονται	προς	δια-

βούλευση	 συγκροτούν	 ένα	

ευρύτατου	 φάσματος	 θεμα-

τολόγιο	 που,	 από	 την	 πρό-

νοια	και	διά	της	ιατρικής	πρα-

κτικής,	 εξικνείται	 μέχρι	 της	

μέριμνας	 για	 την	 συναίνεση	

του	ασθενούς.	 Το	θεματικόν	

όμως	 φάσμα	 επεκτείνεται	

και	 στις	φαρμακευτικές	 δια-

δικασίες.	Όλες	αυτές	οι	προ-

βληματικές	και	οι	περί	αυτών	

διαβουλεύσεις	 αποβλέπουν	

στην	 προστασία	 του	 ανθρώ-

πινου	προσώπου,	γι’	αυτό	και	

η	νομοθεσία	στην	οποίαν	κα-

ταλήγουν	 είναι	 καταφανώς	

λεπτομερής,	ώς	και	εξονυχι-

στική»	 αφού	 νοείται	 άκρως	

περιπτωσιολογική,	όπως	ται-

ριάζει	 σε	 κάθε	 σοβαρό	 επί	

μέρους	 νομοθέτημα.	 Λαμ-

βάνεται	 κυρίως	 υπ’	 όψιν	 η	

ευθύνη	της	Πολιτείας	έναντι	
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του	 πολίτη,	 του	 θεράποντος	

έναντι	 του	 ασθενούς,	 αλλά	

και	 των	 βιομηχανιών	 έναντι	

του	 κοινωνικού	 συνόλου.

Ιδιαίτερα	 στον	 τομέα	 της	

υγείας,	 ισχύουν	 από	 τον	

Αύγουστο	 του	 2007	 οι	 υπο-

δείξεις	 του	 Ηθικού	 Κώδικος	

της	 Βασιλικής	 Εταιρείας	 της	

Μ.	Βρεταννίας	προς	τα	μέλη	

της:	 1.	 Καταστήστε	 πρώτο	

σας	 μέλημα	 την	 φροντίδα	

των	 ασθενών	 2.	 Ασκήστε	

την	 επαγγελματική	 σας	 κρί-

ση	 προς	 το	 συμφέρον	 των	

ασθενών	 και	 του	 κοινού·	 3.	

Επιδείξτε	 σεβασμόν	 προς	

τους	άλλους·	4.	Ενθαρρύνατε	

τους	ασθενείς	να	μετάσχουν	

στις	αποφάσεις	για	την	περί-

θαλψή	τους·	5.	Αναπτύξτε	τις	

επαγγελματικές	σας	γνώσεις	

και	 την	αρμοδιότητά	σας·	6.	

Εστέ	 έντιμοι	 και	 αξιόπιστοι.	

7.	 Αναλάβατε	 την	 ευθύνη	

των	 επαγγελματικών	 σας	

δραστηριοτήτων.

Αντιστοίχως,	 η	 παραλ-

λήλως	 συσταθείσα	 και	 συ-

νεργαζόμενη	 προς	 την	 Επι-

τροπή	 Βιοηθικής	 Επιτροπή	

Δεοντολογίας	 εκφέρει	 κρί-

σεις	για	κάθε	δεοντολογικό	

πρόβλημα.	Το	δέον	απετέλε-

σεν	ανέκαθεν	 οιονεί	 συνώ-

νυμον	του	πρέποντος,	εκεί-

νου	 δηλαδή	 που	 ταιριάζει	

προς	 την	 διαδικασία	 πραγ-

ματώσεως	 μιας	 αξίας,	 ενώ	

το	 δέον	 κυριολεκτείται	 επί	

μιας	 αδήριτης	 ανάγκης	 και	

μάλιστα	 ενός	 χρέους,	 μιας	

υποχρεώσεως,	 ενός	 καθή-

κοντος,	 καθώς	 και	 επί	 της	

ευθύνης	που	το	χρέος	αυτό	

συνεπάγεται	εκ	μέρους	του	

υποχρέου.	 Η	 ανάπτυξη	 του	

κλάδου	 της	 δεοντολογίας	

βαίνει	 παραλλήλως	 προς	

εκείνην	 του	 κλάδου	 της	 βι-

οηθικής·	 οι	 έννοιες	 όμως	

τις	 οποίες	 οι	 κλάδοι	 αυτοί	

εκπροσωπούν	 δεν	 είναι	

συνάλληλες·	 η	 βιοηθική	

εμπεριέχεται	 στα	 γενικώ-

τερα	 ενδιαφέροντα	 της	 δε-

οντολογίας	ως	 σχετιζόμενη	

προς	 ειδικώτερης	 φύσεως	

ευθύνες	 και	 ως	 απαιτούσα	

λεπτότερες	 ισορροπίες.	 Η	

δεοντολογία	 προσδιορίζει	

κανόνες	 συμπεριφοράς	

έναντι	 των	 άλλων,	 δηλαδή	

του	κοινωνικού	συνόλου	και	

προβλέπει	 ακόμη	 και	 τον	

κατά	περίπτωση	βαθμόν	της	

ευθύνης	που	υπέχει	όποιος	

παραβιάζει	 έστω	 και	 έναν	

από	 τους	 κανόνες	 αυτούς.	

Καθίσταται	ευχερώς	αντιλη-

πτόν	 πόσον	 οι	 κανόνες	 αυ-

τού	του	είδους	αποβαίνουν	

καθοριστικοί	 σ’	 εποχές	

κατά	 τις	 οποίες	 ο	 εύκολος	

και	 άκοπος	 πλουτισμός,	 με	

σύνδρομον	 σύμπτωμα	 την	

υποβάθμιση	 της	ηθικής	και	

της	 πολιτιστικής	 ευαισθη-
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σίας,	 έχει	 αναχθή	σε	αξίαν	

κυρίαρχη.

Αφού	 ωστόσο	 η	 σχετική	

νοοτροπία	 τείνει	 ταχέως	 να	

εξαπλωθή	 δίκην	 πανδημίας	

(αν	 όχι	 στα	 όρια	 της	 πανζω-

οτίας),	 παρίσταται	 ανάγκη	

οι	 δεοντολογικοί	 θεσμοί	 να	

ενισχυθούν,	 ώστε	 οι	 κανό-

νες	 τούς	 οποίους	 θεσπίζουν	

να	 καταστούν	 αυστηρότεροι	

και	οι	απανταχού	υπεύθυνοι	

να	τυγχάνουν	τιμωρίας	παρα-

δειγματικής·	άλλως,	η	δυνα-

μική	της	φοράς	εξαπλώσεως	

του	 δεινού	 αυτού	 ενδέχεται	

να	 συμπαρασύρει	 και	 τους	

ολίγιστους	εισέτι	ανθιστάμε-

νους,	 ίσως	 επειδή	 (παλαιό-

θεν...)	έχουν	αναπτύξει	στον	

ηθικό	τους	κόσμο	κατάλληλα	

αντισώματα.	 Οι	 σημερινές	

κοινωνίες	 έχουν	 πολλαχώς	

εξαχρειωθή,	σ’	όλα	τα	επίπε-

δα.	Τα	διαρκώς	πληθυνόμενα	

μέσα	 ενημερώσεως	 φέρουν	

εις	 φως	 παραπτώματα	 που	

παραμένουν	 όλως	 ατιμώρη-

τα.	 Η	 συναίσθηση	 ευθύνης,	

προπάντων	όσων	διαχειρίζο-

νται	τις	τύχες	των	κοινωνιών,	

επείγει	 ν’	 αποκατασταθή.	

Ειδεμή,	 η	 καντιανή	 κατηγο-

ρική	προσταγή	κινδυνεύει	να	

λειτουργήσει	αρνητικά:	η	αι-

σχρή	μου	πράξη,	δηλαδή,	να	

καταστή	υπόδειγμα	οικουμε-

νικής	αποδοχής	και	ακολου-

θίας...».		



Επισκεφθείτε το vortal του ΣΦΕΕ, 
ενημερωθείτε για τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 www.sfee.gr

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΦΕΕ

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3,152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, 
Τηλ: 210 6891101 Fax: 210 6891060
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Στην	κακοδιοίκηση	και	τη	διαφθορά	αποδίδει	την		
τραγική	κατάσταση	που	ανάγκασε	τη	χώρα	μας	να	
προσφύγει	στο	Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο,		

ο	Γενικός	Επιθεωρητής	Δημόσιας	Διοίκησης	(ΓΕΔΔ),	
κ.	Λέανδρος	Ρακιντζής.		

O	Γενικός	Επιθεωρητής,	αν	και	διαπιστώνει	κάποια	
βελτίωση,	αναγνωρίζει	ότι	η	πλήρης	ανάπτυξη	της	
ηλεκτρονικής	διακυβέρνησης	και	η	μηχανοργάνωση,	

θα	βελτιώσει	έτι	περαιτέρω	το	τοπίο.
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Ε
ίστε	ο	Γενικός	Επιθεωρητής	Δημό-
σιας	Διοίκησης	από	το	Σεπτέμβριο	
του	2004.	Σε	τι	διαφοροποιείται	η	
έκθεσή	σας	του	2009,	συγκρινόμε-

νη	με	τα	προηγούμενα	έτη;
Το	2009,	από	τα	πορίσματα	και	τις	εκθέσεις	προ-

κύπτει	ότι	έχουμε	μια	ανακοπή	του	φαινομένου	

διαφθοράς	και	κακοδιοίκησης,	με	την	έννοια	ότι	

δεν	είναι	τόσο	βαριά	πλέον,	όσο	ήταν	τα	προη-

γούμενα	 χρόνια.	 Αυτό	 είναι	 θετικό,	 διότι	 σιγά	

σιγά	θα	μπορέσουμε	να	ανασυγκροτήσουμε	τη	

δημόσια	διοίκηση.	Γεγονός	είναι,	ότι	οι	δημόσιοι	

υπάλληλοι	 αρχίζουν	 πλέον	 να	 φοβούνται,	 συ-

μπεριφέρονται	κάπως	καλύτερα	και,	το	κυριότε-

ρο,	προσπαθούν	να	εκτελέσουν	το	έργο	τους.	Το	

έχω	πει	και	θα	το	ξαναπώ,	ότι	το	πρόβλημα	με	

τη	δημόσια	διοίκηση	δεν	είναι	οι	διεφθαρμένοι	

υπάλληλοι,	αλλά	οι	αδιάφοροι	υπάλληλοι.	

Ποιοι	 τομείς	 παρουσιάζουν	 το	 μεγαλύτερο	
πρόβλημα	κακοδιοίκησης	και	διαφθοράς;	
Μέχρι	τώρα	ήταν	η	πολεοδομία,	τώρα	όμως	έχει	

μπει	η	τοπική	αυτοδιοίκηση	και	το	ΕΣΥ.	Δυστυ-

χώς,	ο	Θεός	έδωσε	τόσα	πολλά	λεφτά	στην	Ελ-

λάδα,	που	δεν	μπορούμε	να	τα	διαχειριστούμε.	

Και	παρουσιάζουμε	ένα	μεγάλο	έλλειμμα.	Ενώ	

δηλαδή	η	χώρα	και	οι	άνθρωποι	είναι	πλούσι-

οι,	το	κράτος	δεν	είναι	και	δυσκολεύεται	πάρα	

πολύ	να	εκπληρώσει	τις	λειτουργίες	του.	

Στην	υγεία	τι	προβλήματα	έχετε	εντοπίσει;
Το	 2009,	 έκανα	 απευθείας	 ορισμένους	

ελέγχους,	 οι	 πιο	 ενδιαφέροντες	 από	 τους	

οποίους	 αποτυπώνονται	 στα	 πορίσματα	 της	

εκθέσεώς	μου.	 Τα	πορίσματα	που	αφορούν	

την	 υγεία	 έχουν	 να	 κάνουν	 με	 	 τις	 λεγόμε-

νες	 δικαστικές	 ιατρικές	 βεβαιώσεις	 και	 με	

«Η οικονομική κρίση
μπορεί να επιτείνει

μόνο τη μικρή διαφθορά»

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ  
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τις	 δαπάνες	 της	 φαρμακευτικής	 αγωγής	 πασχόντων	 από	

μεσογειακή	 αναιμία.	 Από	 μεσογειακή	 αναιμία	 στην	 Ελλάδα	

πάσχουν	περίπου	3.000	άτομα.	Όλοι	αυτοί	υποβάλλονται	σε	

μεταγγίσεις	αίματος	και	ακολουθούν	διά	βίου	θεραπεία	απο-

σιδήρωσης.	Σε	αυτά	τα	περιστατικά,	χρησιμοποιούνται	πολύ	

ακριβά	φάρμακα,	τα	οποία	πληρώνει	το	ΙΚΑ	και	τα	ασφαλιστι-

κά	 ταμεία.	 Έχουν,	 λοιπόν,	 επισημανθεί	φαινόμενα	 υπερσυ-

νταγογράφησης.

Επίσης	 έκανα	 ελέγχους	 σε	 νοσοκομεία,	 όπου	 και	 διαπίστω-

σα	 ότι	 χορηγούνται	 βεβαιώσεις	 σε	 ιδιώτες	 για	 νοσηλεία,	 ια-

τρικές	εξετάσεις	και		τακτική	παρακολούθηση	στα	εξωτερικά	

ιατρεία,	προκειμένου	να	αξιοποιηθούν	αυτές	στα	δικαστήρια.	

Είναι	πάρα	πολύ	εύκολο	να	πάρεις	μια	 ιατρική	βεβαίωση	για	

να	 πετύχεις	 αναβολή	 της	 δίκη.	 Η	 βεβαίωση,	 ως	 επί	 το	 πλεί-

στον,	είναι	ψευδής	ή	πλαστή.	Τα	δικαστήρια,	όμως,	βάσει	αυ-

τής	αναβάλλουν	την	ποινική	υπόθεση.	Μόνο	όταν	είναι	πάρα	

πολλές	οι	αναβολές,	στέλνουν	 ιατροδικαστή.	Σπανίως,	όμως,	

διαπιστώνεται	το	αναληθές	των	βεβαιώσεων	αυτών.	

Ποιοι	παράγοντες	έχουν	καλλιεργήσει	αυτό	το	φαινόμενο;
Πολλοί.	Είναι	οι	ίδιοι	οι	δημόσιοι	υπάλληλοι,	οι	πολιτικοί,	το	ορ-

γανόγραμμα,	η	δομή	του	κράτους,	ο	νομικός	μας	πολιτισμός	και	

οι	 ίδιοι	οι	πολίτες	οι	οποίοι,	πολλές	φορές,	ενώ	καταδικάζουν	

φραστικά	τη	διαφθορά,	καταφεύγουν	τελικά	σε	αυτήν.	

Οι	έλεγχοι	αποδίδουν;	
Οι	 έλεγχοι	 έχουν	 δύο	σκοπούς.	 Απο-

θάρρυνση	και	πρόληψη.	Με	τις	τιμω-

ρίες	 που	 επιβάλλονται,	 υπάρχει	 μία	

γενική	 πρόληψη,	 δηλαδή	 φοβούνται	

οι	 άλλοι	 υπάλληλοι	 και	 κάνουν	 τη	

δουλειά	τους.	Χρειάζονται	οι	έλεγχοι	

και,	 δυστυχώς,	 μέχρι	 σήμερα	 γίνο-

νται	 μόνο	 έκτακτοι,	 ενώ	 θα	 έπρεπε	

να	 γίνονται	 και	 τακτικοί.	 Τα	 ελεγκτι-

κά	σώματα	δεν	 επαρκούν	 να	 κάνουν	

τακτικούς	ελέγχους	και	γι’	αυτό	ανα-

λώνονται	 στους	 εκτάκτους.	 Σπανίως	

γίνονται	τακτικοί.	

Πού	μπορεί	να	μας	οδηγήσει	αυτή	η	κατάσταση,	αν	συνεχιστεί;
Φτάσαμε	στο	σημείο	να	καλέσουμε	το	Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο	

για	να	μας	βάλει	σε	τάξη.	Τι	άλλο	μπορεί	να	γίνει;

 Έκανα ελέγχους σε νοσοκομεία, 
όπου και διαπίστωσα ότι χορηγούνται 

βεβαιώσεις σε ιδιώτες για νοσηλεία, 
ιατρικές εξετάσεις και  τακτική 

παρακολούθηση στα εξωτερικά 
ιατρεία, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν αυτές στα δικαστήρια 
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Η	οικονομική	κρίση	αναμένεται	να	επιδεινώσει	τα	φαινόμενα	της	
διαφθοράς;	
Από	τη	μία	άποψη,	μπορεί.	Από	την	άλλη	πλευρά,	όταν	δεν	υπάρχουν	

λεφτά	και	οικονομική	δραστηριότητα,	δεν	έχουν	λόγο	να	καταφύ-

γουν	σε	πολυτελείς	πράξεις	διαφθοράς.	Με	λίγα	λόγια,	η	οικονομική	

κρίση	μπορεί	να	επιτείνει	τη	μικρή	διαφθορά,	αλλά	για	τη	μεγάλη	

δεν	υπάρχει	αντικείμενο	για	να	αναπτυχθεί.	

Και		η	αντίστροφη	ερώτηση:	Η	διαφθορά	ευθύνεται	για	την	κατά-
σταση	που	έχουμε	φτάσει	σήμερα;	
Είναι	ένας	φαύλος	κύκλος.	Σαφώς,	αν	δεν	είχαμε	τη	διαφθορά	η	

οποία	στοιχίζει	στην	πατρίδα	μας	20	δις	το	χρόνο,	αν	τα	τελευταία	

15	χρόνια	δεν	είχαμε	τόση	διαφθορά,	δεν	θα	είχαμε	το	έλλειμμα	

των	300	δις.	

Τι	αλλαγές	έχετε	προτείνει	εσείς,	για	τον	περιορισμό	των	φαινο-
μένων	κακοδιοίκησης;	
Για	τη	βελτίωση	της	δημόσιας	διοίκησης	έχω	προτείνει:	

α.		επαναφορά	του	κωλύματος	εντοπιότητας	για	υπαλλήλους	ή	λει-

τουργούς,	σε	κρίσιμους	ή	ιδιαίτερους	τομείς	του	κράτους,	όπως	η	

δικαιοσύνη,	η	αστυνομία,	το	λιμενικό	σώμα,	η	εφορία/κτηματικές	

υπηρεσίες,	η	πολεοδομία	κ.λπ.,

β.		κατανομή	των	αρμοδιοτήτων	και	του	ανθρώπινου	δυναμικού	ανά	

φορέα	ή	υπηρεσία,	σύμφωνα	με	τις	πραγματικές	ανάγκες	και	με	

ορθολογικά	κριτήρια	και	όχι	συνωστισμός	σε	ορισμένες	καλύτερα	

αμειβόμενες	θέσεις	με	διάφορες	μεθόδους	π.χ.	μετατάξεις,	απο-

σπάσεις	κλπ.,	

γ.		θέσπιση	 εσωτερικής	 κινητικότητας	 του	ανθρώπινου	δυναμικού,	

με	εναλλαγή	στις	θέσεις	ευθύνης,

δ.		ιδιωτικοποίηση	εκείνων	των	τομέων	του	Δημοσίου,	που	δεν	αντα-

ποκρίνονται	στο	ρόλο	του	ως	imperium	και	fiscus,	χωρίς	όμως	το	

κράτος	να	απολέσει	τον	ελεγκτικό	ή	ρυθμιστικό	του	ρόλο,

ε.		διαμόρφωση	νέου	μισθολογίου	των	υπαλλήλων,	το	οποίο	θα	διέ-

πεται	από	αξιοκρατικά	κριτήρια	και	θα	συνδέει	την	αμοιβή	με	την	

παραγωγικότητα,	

στ.		ουσιαστική	αξιολόγηση	των	δημοσίων	φορέων	και	του	ανθρώπι-

νου	δυναμικού	τους,	βάσει	στόχων	που	θα	τεθούν,	ως	μέρος	των	

στρατηγικών	προγραμμάτων	που	θα	καταρτιστούν,

ζ.		η	μείωση	της	γραφειοκρατίας	με	την	συνεχή	απλούστευση	των	

γραφειοκρατικών	διαδικασιών	π.χ.	διεκπεραίωση	υποθέσεων	με	

συστήματα	one’s	man	job	ή	one	stop	shop,	όπου	είναι	εφικτό,	και	

πλήρη	ανάπτυξη	και	εφαρμογή	της	ηλεκτρονικής	διακυβέρνησης.	

Χρήσιμο	θα	ήταν	το	κράτος	να	αποκτήσει	επιτέλους	εμπιστοσύνη	

     Η μηχανοργάνωση 
στο χώρο της υγείας θα 
είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα σημεία, προ-
κειμένου να σταματήσει 
η σπατάλη και να οργα-
νωθεί το σύστημα. Είναι 
γεγονός, για παράδειγμα, 
ότι πολλά νοσοκομεία 
δεν κάνουν ποτέ απολογι-
σμό εσόδων και εξόδων ή 
δεν μπορούν να κάνουν. 
Με τη μηχανογράφηση, 
πιστεύω να μπορέσουμε 
να το επιτύχουμε  
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τους	πολίτες	και	να	μην	ορθώνει	διάφορα	γραφειοκρατικά	εμπόδια,	

στην	προσπάθεια	του	να	προστατευθεί.

η.		συνεχή	ενίσχυση	της	διαφάνειας	της	διοικητικής	δράσης	και	μάλιστα	

ηλεκτρονικά

θ.		στελέχωση	των	υπηρεσιακών	και	πειθαρχικών	συμβουλίων	με	ικανούς	

και	επιμορφωμένους	προς	τούτο	υπαλλήλους	για	αντικειμενικότερες	

κρίσεις,	αλλά	και	ουσιαστικότερη	απονομή	πειθαρχικού	δικαίου,

ι.		αυτοπεριορισμό	των	συνδικαλιστών	στα	αμιγώς	συνδικαλιστικά	τους	

καθήκοντα,

ια.		ενίσχυση	των	μηχανισμών	και	συστημάτων	ελέγχου	και	αυτοελέγ-

χου,	τόσο	στην	κεντρική	όσο	και	στην	τοπική	αυτοδιοίκηση,	με	ου-

σιαστικότερο	και	αποτελεσματικότερο	έλεγχο	από	τις	Περιφέρειες	

στους	ΟΤΑ	α 	́και	β 	́βαθμού	και	εισαγωγή	του	ελέγχου	στις	δημοτικές	

επιχειρήσεις,

ιβ.		παροχή	κινήτρων	στους	πραγματικά	άξιους	υπαλλήλους	και	προσπά-

θεια	για	περισσότερη	υπευθυνότητα	εκ	μέρους	των	προϊσταμένων	

κατά	τη	σύνταξη	των	εκθέσεων	αξιολόγησης.	Κι	αυτό,	διότι	εμφανί-

ζεται	το	φαινόμενο	όλοι	σχεδόν	οι	υπάλληλοι	να	έχουν	βαθμολογη-

θεί	ως	άριστοι,	με	αποτέλεσμα	τα	υπηρεσιακά	συμβούλια	να	αδυνα-

τούν	να	επιλέξουν	τους	πραγματικά	αρίστους	και	οι	αποφάσεις	τους	

να	ακυρώνονται	από	τα	διοικητικά	δικαστήρια,	

ιγ.		οι	υπηρεσιακώς	προϊστάμενοι	να	ασκούν	τις	αρμοδιότητές	τους	ως	

μονομελή	πειθαρχικά	όργανα,	αντί	να	διενεργούν	ασκόπως	ΕΔΕ,	που	

δεν	καταλήγουν	πουθενά,

ιδ.		κατά	την	προαγωγή	τους,	οι	υπάλληλοι	να	τοποθετούνται	σε	άλλη	

υπηρεσία,	διότι	πολλές	φορές	είναι	δύσκολο	να	επιβληθούν	σε	πρώ-

ην	ισόβαθμους	συναδέλφους,

ιε.		το	Δημόσιο	και	τα	ΝΠΔΔ	καταβάλλουν	σε	τρίτους	για	αποζημιώσεις	

τεράστια	ποσά	για	πράξεις	ή	παραλείψεις	από	δόλο	ή	από	βαρεία	

αμέλεια	των	υπαλλήλων	τους	κατά	την	ενάσκηση	των	καθηκόντων	

τους.	Πρέπει	να	ενεργοποιηθεί	η	υπάρχουσα	νομοθεσία	που	προ-

βλέπει	ο	καταλογισμό	των	σχετικών	ποσών	στους	υπαίτιους	υπαλλή-

λους.	

Οι	παραπάνω	προτάσεις	πρέπει	να	εφαρμοστούν	όλες		μαζί.	Αν	δουλέ-

ψουν	όλες	μαζί,	θα	βελτιωθεί	λίγο	η	κατάσταση.	

Ελέγχετε	κάθε	καταγγελία	που	φτάνει	στο	γραφείο	σας;	
Κάθε	 καταγγελία	 που	 είναι	 επαρκώς	 ορισμένη,	 κατά	 περιστατικά,	

ώστε	να	μπορεί	να	γίνει	αντικείμενο	ελέγχου.	Οι	αόριστες	καταγγελίες	

δεν	ελέγχονται.		

Πόσες	καταγγελίες	λαμβάνετε	περίπου	κάθε	χρόνο;	
Σε	εμένα	και	στα	ελεγκτικά	σώματα	φθάνουν	ετησίως	περίπου	4.500-

5.000	καταγγελίες.	

Ο	ΘΕΣΜΟΣ	ΤΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟΥ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Ο	Γενικός	Επιθεωρητής	
Δημόσιας	Διοίκησης	
είναι	ένας	θεσμός,	που	
καθιερώθηκε	με	το	
νόμο	3.074	του	2002	και	
άρχισε	να	λειτουργεί	
από	το	2003.	Αποστολή	
του	γενικού	επιθεωρητή	
είναι	η	διασφάλιση	της	
εύρυθμης	και	αποτελε-
σματικής	λειτουργίας	
της	διοίκησης,	η	παρα-
κολούθηση	και	αξιο-
λόγηση	του	έργου	των	
ελεγκτικών	μηχανισμών	
της	δημόσιας	διοίκησης	
και	ο	εντοπισμός	των	
φαινομένων	διαφθοράς	
και	κακοδιοίκησης,	που	
έχει	ως	συνέπεια	την	
άσκηση	πειθαρχικών	και	
ποινικών	διώξεων	κατά	
υπαλλήλων	που	υπέπε-
σαν	σε	πειθαρχικά	και	
ποινικά	αδικήματα.
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Στην	 έκθεση	 αναφέρετε	 ότι	 υπάρχει	 αύξηση	 του	 αριθμού	 των	
επωνύμων	καταγγελιών.	Γιατί	συμβαίνει	αυτό;
Αυτό	σημαίνει	ότι	ο	κόσμος	έχει	ξεθαρρέψει,	δεν	φοβάται	και	κάνει	

καταγγελίες.	Κι	αυτό	είναι	ένα	θετικό	μήνυμα.	

Θεωρείτε	πως	η	μετάβαση	στην	ηλεκτρονική	εποχή	θα	αλλάξει	
τα	πράγματα;
Θα	βοηθήσει	πάρα	πολύ,	γιατί	θα	κόψει	τον	«ομφάλιο	λώρο»	μετα-

ξύ	πολίτη	ή	πελάτη	και	υπαλλήλου.	

Στην	υγεία	ειδικότερα,	ποιος	θα	είναι	ο	ρόλος	της	μηχανοργάνω-
σης;	Ο	ΣΦΕΕ	τονίζει	εδώ	και	χρόνια	ότι	η	μηχανοργάνωση	του	συ-
στήματος	υγείας	είναι	«μονόδρομος».
Η	μηχανοργάνωση	στο	χώρο	της	υγείας	θα	είναι	ένα	από	τα	ση-

μαντικότερα	 σημεία,	 προκειμένου	 να	 σταματήσει	 η	 σπατάλη	

και	να	οργανωθεί	το	σύστημα.	Είναι	γεγονός,	για	παράδειγμα,	

ότι	πολλά	νοσοκομεία	δεν	κάνουν	ποτέ	απολογισμό	εσόδων	και	

εξόδων	ή	δεν	μπορούν	να	κάνουν.	Με	τη	μηχανογράφηση,	πι-

στεύω	να	μπορέσουμε	να	το	επιτύχουμε.	

Σήμερα	 υπάρχουν	 14	 σώματα	 και	 υπηρεσίες	 επιθεώρησης	 και	
ελέγχου.	Υπάρχουν	και	κάποιες	αλληλοεπικαλύψεις	αρμοδιοτή-
των.	Πώς	μπορούν	να	συντονιστούν;
Πρέπει	να	ενοποιηθούν	τα	σώματα,	οι	υπηρεσίες,	σε	μία	υπη-

ρεσία.	Τη	μορφή	θα	την	αποφασίσει	η	πολιτεία.	Μέχρι	να	ενο-

ποιηθούν	τα	σώματα	επιθεωρήσεως,	καλύπτω	το	κενό	κάνοντας	

μικτές	επιτροπές	ελέγχου,	παίρνοντας	έναν	από	κάθε	σώμα.	Και	

έχει	διαπιστωθεί	ότι	τα	πορίσματα	που	προκύπτουν	από	αυτές	

τις	μικτές	επιτροπές	είναι	πιο	εμπεριστατωμένα	και	έχουμε	οι-

κονομία	δαπάνης	και	χρόνου	75%.	

Στη	φετινή	έκθεση	αναφέρεστε	σε	πολλές	ενστάσεις	επί	πειθαρ-
χικών	αποφάσεων.	Προφανώς	θεωρήσατε	πως	ήταν	επιεικείς...	
Ή	επιεικείς	ή	είχαν	κάνει	λάθος	τα	πρωτοβάθμια	συμβούλια.	

Πού	οφείλεται	αυτή	η	επιείκεια;
Στη	σύνθεση	των	πειθαρχικών	συμβουλίων.	Αποτελούνται	από	

δύο	συνδικαλιστές	και	τρεις	συναδέλφους	του	υπαλλήλου	που	

διώκεται.	Είναι	πάρα	πολύ	δύσκολο	να	διώξεις	έναν	υπάλληλο,	

ένα	 συνάδελφο	 σου.	 Αυτό	 σκέφτεται	 να	 το	 αντιμετωπίσει	 το	

υπουργείο	Εσωτερικών,	κάνοντας	γενικότερα	πειθαρχικά	συμ-

βούλια	και	όχι	συγκεκριμένα.	Αλλά	είναι	σκέψη	αυτό.	Δεν	ξέρω	

πότε	θα	υλοποιηθεί…		

   Το έχω πει και θα το  
ξαναπώ, ότι το πρόβλημα 
με τη δημόσια διοίκηση 
δεν είναι οι διεφθαρμένοι 
υπάλληλοι, αλλά οι  
αδιάφοροι υπάλληλοι  
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Επένδυση 
στο μέλλον

	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΕΡΕΥΝΑ

Το	2011	όλα	δείχνουν	πως,	
θα	αποτελέσει	χρονιά	σταθ-
μό	για	την	έρευνα	και	την	
καινοτομία	καθώς	η		Ευρω-
παϊκή	Επιτροπή	ενέκρινε	το	
μεγαλύτερο	κονδύλι	που	
έχει	εγκρίνει	ποτέ	στην	ιστο-
ρία	της:	6,4	δις	ευρώ	για	την	
έρευνα	και	την	ανάπτυξη.	
Το	ποσό	αυτό	που	πρόκειται	
να	εκταμιευθεί	μέχρι	τον	
Σεπτέμβριο	του	2011,	είναι	
κατά	12%	μεγαλύτερο	από	
εκείνο	του	2010	(5,7	δις)	
και	30%	μεγαλύτερο	από	
εκείνο	του	2009	(4,9	δις).

θέσειςεν
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Μ
ε	 την	 αυξη-

μένη	 χρημα-

τοδότηση	 της	

έρευνας	 και	

της	καινοτομίας,	η	Ευρωπα-

ϊκή	 Επιτροπή	 στοχεύει	 στην	

αύξηση	 της	 ανταγωνιστικό-

τητας	της	Ευρώπης	και	στην	

προσπάθεια	 αντιμετώπισης	

σημαντικών	 προκλήσεων,	

όπως	η	κλιματική	αλλαγή,	η	

ασφάλεια	 των	 τροφίμων,	 η	

υγεία	και	η	γήρανση	του	πλη-

θυσμού.	 Σημαντικό	 μέρος	

αυτού	του	τεράστιου-	για	τα	

μέχρι	σήμερα	δεδομένα	της	

Ένωσης	–	κονδυλίου	και,	πιο	

συγκεκριμένα,	 700	 εκατ.	

ευρώ,	 θα	 διατεθούν	 στην	

υγεία	και	στα	νέα	φάρμακα.	

Από	αυτά,	περί	τα	200	εκατ.	

ευρώ,	σχεδόν	το	1/3	του	συ-

νολικού	 ποσού	 που	 θα	 δια-

τεθεί	στον	ευαίσθητο	τομέα	

της	υγείας,	θα	επενδυθεί	σε	

κλινικές	μελέτες	έχοντας	ως	

διπλό	στόχο	 την	 όσο	 το	 δυ-

νατό	 ταχύτερη	αλλά	παράλ-

ληλα	 και	 πιο	 ασφαλή	 ανά-

πτυξη	 και	 εισαγωγή	 νέων	

φαρμάκων	 στην	 αγορά.	 Η	

Ευρωπαία	Επίτροπος	για	την	

έρευνα	 και	 την	 ανάπτυξη,	

Màire	 Geoghegan	 Quinn,	

θεωρεί	 την	 επένδυση	 στην	

έρευνα	 και	 την	 καινοτομία	

ως	«τον	μόνο	έξυπνο	τρόπο	

για	 να	 βγούμε	 από	 την	 κρί-

ση	 και	 να	 κινηθούμε	 προς	

την	 βιώσιμη	 και	 κοινωνικά	

δίκαιη	ανάπτυξη».	Με	το	πα-

κέτο	των	6,4	δισεκατομμυρί-

ων	ευρώ,	εξάλλου,	αναμένε-

ται	 να	 δημιουργηθούν	 στην	

Ευρώπη	 περισσότερες	 από	

165.000	 θέσεις	 εργασίας.

Στο	 πλαίσιο	 της	 χρη-

ματοδότησης	 των	 6,4	 δι-

σεκατομμυρίων	 ευρώ,	 η	

Πρωτοβουλία	 για	 τα	 Καινο-

τόμα	 Φάρμακα	 (innovative	

Medicines	 initiative	 -	 ΙΜΙ),	

έλαβε	 το	 ποσό	 του	 1	 δις	

		ΜΗΧΑΝΗ	ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ		
		ΕΙΔΙΚH	ΓΙΑ	ΚΛΙΝΙΚΕΣ	ΜΕΛΕΤΕΣ

 Μια διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης και αναφοράς κλι-
νικών μελετών λειτουργεί ήδη στο διαδίκτυο, με στόχο την 
εύκολη ενημέρωση των ασθενών που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν σε κλινική μελέτη, αλλά και την παροχή πληροφο-
ριών σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για αυτού του είδους τις 
μελέτες. Το site www.trialreach.com, το οποίο έχει έδρα το 
Λονδίνο, παρέχει λεπτομέρειες για περισσότερες από 70.000 
κλινικές μελέτες και φιλοδοξεί να περιλαμβάνει κάθε με-
λέτη που λαμβάνει άδεια διεξαγωγής και ελέγχεται από τις 
αρχές υγείας, σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Σκοπός του 
είναι να παρουσιάζει τις πληροφορίες με απλό και κατανοητό 
τρόπο, προσιτό στο ευρύ κοινό, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα 
ανάμεσα σε ασθενείς και ερευνητές.

θέσειςεν
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ευρώ,	 το	 οποίο	 έρχεται	 να	

προστεθεί	 στην	 ανάλογου	

ύψους	 χρηματοδότηση	 από	

την	 Ευρωπαϊκή	 Ομοσπονδία	

των	Συνδέσμων	Φαρμακευτι-

κών	Επιχειρήσεων	και	Συνδέ-

σμων	(EFPiA).	

ΙΜΙ: Πρωτοβουλία για 
τα Καινοτόμα Φάρμακα
Στόχος	 της	 ΙΜΙ	 είναι	 να	 επι-

ταχυνθεί	 η	 ανακάλυψη	 και	

ανάπτυξη	 νέων	 αποτελε-

σματικών	 και	 πιο	 ασφαλών	

φαρμάκων	 για	 ασθένειες,	

όπως	 ο	 καρκίνος,	 τα	 φλεγ-

μονώδη	 και	 τα	 λοιμώδη	 νο-

    Είναι χαρακτηριστικό ότι,  
ενώ το 1980 οι αμερικανικές 
φαρμακευτικές εταιρείες 
ξόδευαν 5,5 δις δολάρια στην 
έρευνα και στην ανάπτυξη 
φαρμάκων και φαρμακευτι-
κών προϊόντων, το αντίστοιχο 
ποσό έφτασε το 2003  
στα 17 δις δολάρια 

σήματα,	ξεπερνώντας	τις	τυ-

χόν	δυσχέρειες	στην	πορεία	

ανάπτυξης	 των	 φαρμάκων	

αυτών,	 ακολουθώντας	 νέες	

μεθόδους	και	εργαλεία,	που	

θα	βελτιστοποιήσουν	τη	δια-

δικασία	αυτή.

«Η	 ΙMi	 αντιπροσωπεύει	

μια	 καινοτόμο	 προσπάθεια	

επίλυσης	 των	 σύνθετων	 προ-

βλημάτων	που	συνδέονται	με	

την	 ανάγκη	 εκσυγχρονισμού	

και	 βελτίωσης	 της	 διαδικασί-

ας	 ανάπτυξης	 φαρμάκων.	 Η	

innovative	Medicines	initiative	

φέρνει	 κοντά	 τη	 βιομηχανία	

θέσειςεν
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   Η Innovative Medicines 
Initiative φέρνει  κοντά τη 

βιομηχανία και την ακαδημα-
ϊκή κοινότητα, με στόχο την 

ανάπτυξη εργαλείων, που θα 
βοηθήσουν στην ανακάλυψη 

καινοτόμων φαρμάκων  

προσέλκυση	και	η	συνεργασία		

επιστημόνων/επιστημονικών	

φορέων	 από	 όλη	 την	 Ευρώ-

πη,	που	θα	συνεργαστούν	με	

τις	 φαρμακευτικές	 εταιρείες.	

Μέσω	αυτής	της	συνεργασίας,	

οι	συμμετέχοντες	μοιράζονται	

όχι	 μόνο	 την	 επιστημονική	

γνώση	 και	 καινοτομία,	 αλλά	

και	τα	κόστη	και	το	ρίσκο	που	

εμπεριέχει	 η	 ανάπτυξη	 ενός	

νέου	φαρμάκου.

Στον	 πίνακα	 1	 φαίνεται	 η	

κατανομή	 των	 περίπου	 281	

εκατομμυρίων	 ευρώ	 σε	 15	

ερευνητικά	 προγράμματα,	

όπως	 διαμορφώθηκε	 μετά	

από	 την	 πρώτη	 πρόσκληση	

συμμετοχής	 στην	 πρωτοβου-

λία	 (2008).	 Τεράστια	 ήταν	 η	

ανταπόκριση	και	στη	δεύτερη	

και	 την	 ακαδημαϊκή	 κοινότη-

τα,	 με	 στόχο	 την	 ανάπτυξη	

εργαλείων,	 που	 θα	 βοηθή-

σουν	στην	ανακάλυψη	καινο-

τόμων	 φαρμάκων»,	 τονίζει	 η	

Ευρωπαία	 επίτροπος.	 Η	 iMi	

θα	 χρηματοδοτήσει	 επίσης,	

ερευνητικά	 προγράμματα	 για	

τη	 βελτίωση	 της	 ανταλλαγής	

δεδομένων	 μεταξύ	 βιομηχα-

νίας	και	επιστημονικής	κοινό-

τητας	–	σημαντική	συνιστώσα	

της	 διαχείρισης	 της	 γνώσης.	

Μέσω	 της	 ΙΜΙ,	 η	 φαρμακευ-

τική	 βιομηχανία	 «χτίζει	 νέα	

ερευνητικά	μοντέλα	που	βασί-

ζονται	στη	συνεργασία	και	στη	

διαφάνεια»,	 τονίζει	 o	 καθη-

γητής	Michel	 Goldman,	 Εκτε-

λεστικός	 Διευθυντής	 της	 ΙΜΙ.	

Γι’	 αυτό	 και	 στο	 πλαίσιο	 της	

πρωτοβουλίας,	 επιχειρείται	 η	

Ακρωνύμιο	 Συντονιστής	EFPIA	 Προϋπολογισμός	(εκατομμύρια	ευρώ)

SAFE-T Novartis Pharma 35,9

PROTECT European Medicines Agency 29,8

SUMMIT Boehringer Ingelheim 28,4

PHARMA-COG GSK 27,7

IMIDIA Sanofi-Aventis 25,4

NEWSMEDS Lundbeck 24,0

U-BIOPRED Novartis Pharma 20,6

EUROPAIN AstraZeneca 18,2

PROactive Chiesi Farmaceutici 16,7

MARCAR Novartis Pharma 13,3

E-TOX Novartis Pharma 12,9

EMTRAIN AstraZeneca 7,7

EU2P F.Hoffman – La Roche 7,2

Pharma Train Eur. Federation of Courses 6,6

SafeSciMET F.Hoffman – La Roche 6,3

ΠΙΝΑΚΑΣ	1		ΤΑ	ΠΡΩΤΑ	15	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΤΟΥ	INNovATIvE	MEDIcINES	INITIATIvE
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«Χάνουμε	 πολύ	 χρόνο,	

επειδή	 δεν	 μπορούμε	 να	

βρούμε	 τους	 ασθενείς,	 για	

τους	 οποίους	 μπορεί	 να	

είναι	 αποτελεσματικό	 ένα	

μόριο.	 Αυτό	 είναι	 πολύ	 ση-

μαντικό	 για	 νόσους,	 όπως	

π.χ.	 ο	 καρκίνος.	 Επενδύου-

με	πάρα	πολύ	σε	αυτόν	τον	

τομέα»,	 συμπληρώνει	 ο	 κ.	

Goldman.

Οι δυσκολίες  
ανάπτυξης  
νέων φαρμάκων
Υπολογίζεται	 ότι	 για	 κάθε	

100.000	 νέα	 μόρια	 που	 δι-

ερευνώνται,	 μόνο	 10	 φτά-

νουν	 τελικά	 στην	 αγορά	ως	

φάρμακο	 και	 μόνο	 2	 από	

αυτά	είναι	επικερδή	για	την	

εταιρία	που	τα	παράγει.

πρόσκληση	 ενδιαφέροντος	

(2009),	 που	 συγκέντρωσε	

124	δηλώσεις	ενδιαφέροντος	

από	1.118	συμμετέχοντες,	για	

την	 έρευνα	 στην	 ταχεία	 διά-

γνωση	 των	 λοιμώξεων,	 στις	

φλεγμονώδεις	 νόσους,	 κα-

θώς	 και	 στους	 ογκολογικούς	

βιοδείκτες.	 Η	 έρευνα	 στους	

παραπάνω	 τομείς	 θεωρείται	

υψίστης	σημασίας	στην	όσο	το	

δυνατόν	πιο	αποδοτική,	πλέον	

ασφαλή	αλλά	και	γρήγορη	δι-

αδικασία	 ανακάλυψης	 νέων	

φαρμάκων	 σήμερα.	 Εξίσου	

σημαντικοί	στόχοι	της	πρωτο-

βουλίας	αυτής	είναι	η	έγκαιρη	

θεραπευτική	παρέμβαση	στις	

ασθένειες	καθώς	επίσης	και	η	

μεγαλύτερη	ακρίβεια	στη	 χο-

ρήγηση	 φαρμάκων	 από	 τους	

επαγγελματίες	της	υγείας.

Επενδύσεις	για	 Έρευνα	και	Ανάπτυξη	ανά	βιομηχανικό	κλάδο,	ως	ποσοστό	
των	συνολικών	επενδύσεων	για	 Έρευνα	και	Ανάπτυξη	όλων	των	κλάδων
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Η	 έρευνα	 και	 η	 ανάπτυξη	

ενός	 νέου	 φαρμάκου	 είναι	

μια	 επένδυση	 υψηλού	 επι-

χειρηματικού	 ρίσκου	 καθώς	

απαιτούνται	12-13	χρόνια	για	

να	φτάσει	από	το	εργαστήριο	

στην	 αγορά,	 ενώ	 το	 κόστος	

ανέρχεται	στο	1	δισ. €.	

Σύμφωνα	 με	 τα	 διαθέσιμα	

στοιχεία,	 η	 φαρμακοβιομηχα-

νία	στην	Ευρώπη	των	27,	επεν-

δύει	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	

(19,3%)	 	 επί	 των	 συνολικών	

επενδύσεων	 όλων	 των	 βιομη-

χανικών	κλάδων	για	έρευνα	και	

νέα	 καινοτόμα	 φαρμακευτικά	

προϊόντα	 (Διάγραμμα	 1).	 Σε	

αντίθεση	 με	 άλλους	 παραγω-

γικούς	 κλάδους,	 η	 φαρμακο-

βιομηχανία	 αναζητά	 συνεχώς	

καινοτόμες	 ιδέες	 ανάπτυξης	

και	δημιουργίας	νέων	και	απο-

τελεσματικών	φαρμάκων.

	Αναφορικά	με	την	αύξηση	

της	επένδυσης	στον	τομέα	της	

ανάπτυξης	 νέων	 φαρμάκων	

αξίζει	 να	 τονιστεί	 ότι,	 ενώ	 το	

1980	οι	αμερικανικές	φαρμα-

κευτικές	 εταιρείες	 ξόδευαν	

5,5	 δις	 δολάρια	 στην	 έρευνα	

και	στην	ανάπτυξη	φαρμάκων	

και	φαρμακευτικών	προϊόντων,	

το	αντίστοιχο	ποσό	έφτασε	στα	

17	δις	δολάρια	για	το	2003.	Σ’	

αυτό	συνέβαλε	και	η	στροφή,	

όσον	 αφορά	 στην	 ανάπτυξη	

των	φαρμάκων,	από	τη	Χημεία	

στη	Μοριακή	Βιολογία.

Οι	 συνηθέστερες	 αιτίες	

για	 τη	 διακοπή	 της	 ανάπτυ-

ξης	 ενός	 υποψήφιου	 παρά-

			ΤΑ	ΟΦΕΛΗ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΕΡΕΥΝΑ

Για	για	την	Εθνική	Οικονομία:		
•	Εισροή	επενδύσεων	στην	Ελλάδα	
•	Νέες	θέσεις	εργασίας	σε	δομές	Υγείας	
•	Αξιοποίηση	ανθρώπινου	δυναμικού	σε	εξειδικευμένους	το-
μείς.
για	το	Εθνικό	Σύστημα	Υγείας:	
•	Απόκτηση	ερευνητικού	«know-how»	
•	Βελτίωση	της	οργάνωσης	και	του	εξοπλισμού	
•	 Έσοδα	
για	τους	ασθενείς:		
•	Ταχεία	πρόσβαση	σε	νέες	θεραπείες		
•	Βελτίωση	θεραπευτικής	αντιμετώπισης	διαφόρων	παθήσεων		
•	Περισσότερες	θεραπευτικές	επιλογές		
•	Αύξηση	του	προσδόκιμου	επιβίωσης	•	Αναβάθμιση	της	ποιότη-
τας	ζωής
για	τους	επαγγελματίες	της	υγείας:	
•	Νέα	φάρμακα	στη	θεραπευτική	φαρέτρα	
•	Δυνατότητα	επιλογής	της	κατάλληλης	θεραπείας	ανά	περίπτωση	
•	Απαντήσεις	σε	συγκεκριμένα	επιστημονικά	ερωτήματα	
•	Διεύρυνση	γνώσεως	/	κατανόησης	των	διαφόρων	παθήσεων	
•	Αύξηση	της	εμπειρίας	στη	θεραπευτική	αντιμετώπιση	των	δια-
φόρων	παθήσεων
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		«Η	Υγεία	είναι	μία	από	τις	σημαντικότερες	κοινωνικές	προκλήσεις»	
		ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ	ΔΗΛΩΣΕΙΣ	ΣΤΟ	«ΘΕΣΕΙΣ»

Ο	κ.	Mark	English,	εκπρόσωπος	Τύπου	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	για	την	 Έρευνα	και	την	
Ανάπτυξη,	δήλωσε	αποκλειστικά	στο	περιοδικό	«Θέσεις»:	«Πάνω	στο	θέμα	της	έρευνας	
στην	υγεία,	έχουμε	δώσει	πολύ	μεγάλη	έμφαση	στην	καινοτομία	και	τις	μικρομεσαίες	επι-
χειρήσεις	 (ΜΜΕ).	 Γενικά,	 στόχος	 μας	 είναι	 να	 εντάξουμε	 τις	 μικρομεσαίες	 επιχειρήσεις	
στην	έρευνα	για	την	υγεία,	και	ήδη	200	εκατομμύρια	ευρώ	πρόκειται	να	δαπανηθούν	σε	
δέκα	projects,	που	έχουν	σαν	επίκεντρο	τις	ΜΜΕ.	Την	ίδια	ώρα,	είναι	πρωτοφανής	η	έμφα-
ση	που	δίδεται	στις	κλινικές	μελέτες,	για	τις	οποίες,	επίσης,	έχει	προγραμματιστεί	κονδύλι	
ύψους	200	εκατομμυρίων	ευρώ.	Εισάγουμε	βασικά	προγράμματα,	μεγάλης	κλίμακας	και	
στρατηγικής	σημασίας,	για	να	απαντήσουμε	ερωτήματα	της	Ανοσολογίας	και	της	Επιγενε-
τικής.	Σημαντικές	προσπάθειες	γίνονται,	επιπλέον,	γύρω	από	το	θέμα	του	διαβήτη	-όπου	
έχουμε	 αναπτύξει	 σημαντικές	 διεθνείς	 συνεργασίες-	 αλλά	 και	 γύρω	από	 τη	 μελέτη	 του	
εγκεφάλου».	

Στη	συνέντευξη	που	ακολουθεί	(σελ.	60-67)	ο	κ.	English	παρουσιάζει	αποκλειστικά	στο	«Θέ-
σεις»	αναλυτικά	τα	σχέδια	και	τις	αποφάσεις	της	Ε.Ε.	για	την	έρευνα,	την	επιστήμη	και	την	
καινοτομία.

γοντα	είναι:

•		Η	 έλλειψη	 αποτελεσματι-

κότητας	(πιθανότητα	25%),	

όταν	 το	υποψήφιο	φάρμα-

κο	 δεν	 έχει	 τα	 επιθυμητά	

κλινικά	αποτελέσματα.

•		Τυχόν	 τοξικολογικά	 ευρή-

ματα	 στις	 προκλινικές	 δο-

κιμές	 (πιθανότητα	 20%),	

όταν	 το	υποψήφιο	φάρμα-

κο	 έχει	 ανεπιθύμητες	 επι-

δράσεις	σε	ζωικά	μοντέλα.	

•		Ευρήματα	 σχετικά	 με	 την	

ασφάλεια	του	υπό	έρευνα	

φαρμάκου	(12%),	σε	κλινι-

κές	δοκιμές.	

Απέναντι	σε	αυτά	τα	δεδο-

μένα,	 είναι	 ζήτημα	 ζωτικής	

σημασίας	για	τη	φαρμακευ-

τική	 βιομηχανία	 να	 μπορεί	

να	 προβλέπει	 την	 πιθανή	

αποτυχία,	 όσο	 το	 δυνατό	

νωρίτερα.	 Αυτό	 θα	 μπορού-

σε	 να	 αυξήσει	 σημαντικά	

την	 παραγωγικότητα	 της	

έρευνας	 και	 να	 επιταχύνει	

την	ανακάλυψη	και	ανάπτυ-

ξη	 αποτελεσματικότερων	

και	 ασφαλέστερων	 φαρμά-

κων	 φαρμάκων.	 Σημαντικές	

προκλήσεις	για	τους	επιστή-

μονες	 αποτελούν	 επίσης,	

η	 ανάπτυξη	 φαρμάκων	 για	

σπάνιες	 ασθένειες,	 η	 δη-

μιουργία	 καινοτόμων,	 απο-

τελεσματικών	 αντιβιοτικών	

και	 η	 ανάγκη	 για	 στρατη-

γικές	 καταπολέμησης	 της	

ανθεκτικότητας	 ορισμένων	

μικροβίων.	 Επίσης,	 η	 ανα-

ζήτηση	 τρόπων	 απάντησης	

στις	προκλήσεις	που	προκύ-

πτουν	από	τις	δημογραφικές	

αλλαγές	και	τη	γήρανση	του	

πληθυσμού.
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κινήτρων	 υπέρ	 της	 έρευνας,	

όπως	 για	 παράδειγμα	 στο	

πλαίσιο	 της	 πρωτοβουλίας	

για	 τα	 καινοτόμα	 φάρμακα	

(ΙΜΙ=innovative	 Medicines	

initiative),	 είναι	 ο	 δρόμος	

προς	 το	 μέλλον,	 τον	 οποίο	

οφείλει	 να	 ακολουθήσει	 η	

χώρα.	Η	Ελλάδα	διαθέτει	όλα	

τα	εχέγγυα	και	βρίσκεται	στην	

εμπροσθοφυλακή	από	άποψη	

ακαδημαϊκής	 κατάρτισης	 των	

ερευνητών	της,	εμπειρίας	των	

αρχών	και	επιτροπών	του	ΕΟΦ	

και	της	Εθνικής	Επιτροπής	Δε-

οντολογίας	 στην	 αξιολόγηση,	

έγκριση	 και	 παρακολούθηση	

των	 κλινικών	 μελετών.	 Η	 Ελ-

λάδα	μπορεί	να	αναδειχθεί	σε	

κέντρο	 διεξαγωγής	 κλινικών	

μελετών	 με	 διεθνή	 απήχηση	

εξασφαλίζοντας	 σημαντικά	

οφέλη	 για	 τη	 Δημόσια	 Υγεία	

και	την	Εθνική	Οικονομία».	

Τα	 στοιχεία	 που	 ανακοινώ-

θηκαν	 στο	 συνέδριο	 Pharma	

Money	 Conference	 2010,	 δεί-

χνουν	ότι	η	Ελλάδα	είναι	ουρα-

γός	στη	φαρμακευτική	έρευνα	

Οι θέσεις του ΣΦΕΕ 
Σύμφωνα	 με	 τη	 πάγια	 θέση	

του	 Συνδέσμου	 Φαρμακευτι-

κών	 Επιχειρήσεων	 Ελλάδας,	

«ο	τομέας	της	κλινικής	έρευ-

νας	είναι	εξαιρετικά	σημαντι-

κός	για	το	κοινωνικό	κράτος,	

αλλά	 και	 για	 την	 οικονομία	

της	χώρας.	Η	κλινική	έρευνα	

δημιουργεί	 και	 προσφέρει	

εξειδικευμένη	 απασχόληση,	

εισάγει	και	ενσωματώνει	στο	

ελληνικό	 αναπτυξιακό	 πρό-

τυπο	τη	διεθνή	τεχνογνωσία.	

Με	τα	κατάλληλα	οικονομικά,	

φορολογικά	και	αναπτυξιακά	

κίνητρα,	καθώς	και	με	τη	σύν-

δεση	 των	 Πανεπιστημίων	 με	

την	 έρευνα	 θα	 έχουμε	 εντυ-

πωσιακές	επιδόσεις.	

Η	προσέλκυση	επενδύσεων	

στην	έρευνα,	με	έμφαση	στη	

διεξαγωγή	 κλινικής	 έρευνας	

στην	 Ελλάδα,	 στη	 συμμετοχή	

των	Ελλήνων	Ερευνητών	σε	δι-

εθνείς	 συνεργασίες	&	 δίκτυα	

(π.χ.	ECRiN=European	Clinical	

Research	 infrastructure	

Network)	 και	 η	 θεσμοθέτηση	

ΕΡΕΥΝΑ	ΚΑΙ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΦΑΡΜΑΚΩΝ		
ΑΠΟ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΣΤΗΝ	ΕΥΡΩΠΗ	 	 ΠΗΓΗ:	EFPIA

και	 ετησίως	 χάνονται	 περίπου	

200	εκατ.	Ευρώ	λόγω	γραφει-

οκρατίας!	Την	ίδια	ώρα,	χώρες	

της	 διευρυμένης	 Ευρωπαϊκής	

Ένωσης	των	27,	όπως	η	Τσεχία,	

η	Ρουμανία	και	η	Ουγγαρία	ση-

μειώνουν	αξιοζήλευτη	πρόοδο	

στον	τομέα	αυτό.	 Όλοι	οι	ομι-

λητές	 στο	 εν	 λόγω	 συνέδριο,	

κάλεσαν	 την	 κυβέρνηση	 να	

επιταχύνει	 τις	 χρονοβόρες	 δι-

αδικασίες,	που	στραγγαλίζουν	

τις	 προοπτικές	 ανάπτυξης	 της	

κλινικής	 έρευνας	 στη	 χώρα	

μας.	Σήμερα,	διεξάγονται	περί-

που	250	κλινικές	μελέτες	στην	

Ελλάδα	 με	 συνολικό	 προϋπο-
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  Η Ελλάδα μπορεί να 
αναδειχθεί σε κέντρο διεξα-
γωγής κλινικών μελετών με 
διεθνή απήχηση εξασφα-
λίζοντας σημαντικά οφέλη 
για τη Δημόσια Υγεία και την 
Εθνική Οικονομία  
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λογισμό	 μόλις	 40	 εκατ.	 ευρώ	

περίπου,	τα	οποία	επενδύουν,	

κυρίως,	οι	30	μεγαλύτερες	διε-

θνείς	φαρμακοβιομηχανίες.	

Όπως	 επισήμανε	 ο	 ομιλη-

τής	 κ.	 Γιάννης	 Χονδρέλης,		
Δ/ντής	 Κλινικών	 Ερευνών	 και	

Εγκρίσεων	 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ	 Lilly	

AEBE,	 το	 ποσό	 αυτό	 θα	 μπο-

ρούσε	 να	 τετραπλασιαστεί	 αν	

διεκπεραιώνονταν	εγκαίρως	οι	

εγκρίσεις	από	την	πλευρά	των	

αρμοδίων	 αρχών.	 Σύμφωνα	

με	 τα	 στοιχεία,	 που	 παρουσί-

ασε	 στο	 συνέδριο,	 η	 φαρμα-

κευτική	 βιομηχανία	 επενδύει	

παγκοσμίως	 πάνω	από	50	 δις	

δολάρια	στην	έρευνα	και	ανά-

πτυξη	φαρμάκων.	Περίπου	 το	

1/3	του	ποσού	αυτού	αφορούν	

τη	 διενέργεια	 κλινικών	 μελε-

τών,	 οι	 οποίες	 δημιουργούν	

νέες	 θέσεις	 απασχόλησης	 και	

προάγουν	 τη	 μεταφορά	 τε-

χνογνωσίας.	 Είναι	 ενδεικτικό	

ότι,	διεθνώς	για	κάθε	μία	νέα	

θέση	στον	 τομέα	 της	 κλινικής	

έρευνας,	 δημιουργούνται	 3,7	

θέσεις	σε	άλλους	τομείς.

Η	Ελλάδα	δεν	υστερεί	ούτε	

σε	δυνατότητες,	 ούτε	σε	αν-

θρώπινο	 δυναμικό.	 Η	 εξειδί-

κευση	 υπάρχει,	 προσωπικό	

υψηλής	 κατάρτισης	 επίσης,	

όπως	 και	 υψηλό	 επίπεδο	 τε-

χνογνωσίας.	 Ωστόσο,	 απαι-

τείται	πληρέστερη	οργάνωση	

των	 εμπλεκομένων	 δομών	

και	 ενιαίο	 πλαίσιο	 λειτουργί-

ας	 αυτών,	 στοχεύοντας	 στην	

συνεχιζόμενη	 εναρμόνιση	

της	Ελλάδας	με	την	Ε.Ε..	

Αποτελεί	 σταθερή	 θέση	

του	 ΣΦΕΕ:	 ότι	 «	 η	 σύγχρονη	

Κλινική	 Έρευνα	 επιστημονι-

κής	 αιχμής	 σημαίνει	 μείωση	

του	κόστους	και	 του	χρόνου	

ανάπτυξης	 νέων	 φαρμακευ-

τικών	 παραγόντων,	 με	 απο-

τέλεσμα	οι	πολίτες	να	έχουν	

άμεση	 πρόσβαση	 σε	 όλα	 τα	

καινοτόμα	 φάρμακα	 και	 να	

επωφελούνται,	 χωρίς	 καθυ-

στερήσεις,	από	τις	νέες	θερα-

πευτικές	επιλογές.	Νέα	πρω-

τότυπα	 φάρμακα	 και	 νέες	

θεραπείες	 οδηγούν	 σε	 προ-

αγωγή	της	δημόσιας	υγείας,	

η	οποία	αποτελεί	απαραίτητο	

δομικό	 στοιχείο	 της	 δημόσι-

ας	 υγείας,	 της	 οικονομικής	

ανάπτυξης	και	της	ευημερίας	

της	 κοινωνίας	 μας.	 Πιστεύ-

ουμε	 ότι	 σε	 δύσκολες	 περι-

όδους	και	σε	πεδία	έντονου	

διακρατικού	 ανταγωνισμού	

σε	 θέματα	 προαγωγής	 της	

έρευνας	 στην	 υγεία,	 όπως	

είναι	 οι	 κλινικές	 μελέτες,	

απαιτείται	στενή	συνεργασία	

όλων	των	παραγόντων,	ώστε	

να	βρεθούν	συναινετικές	λύ-

σεις	 που	 θα	 αναδείξουν	 το	

δυναμικό	 της	 χώρας	 και	 θα	

την	 καταστήσουν	 αξιόπιστο	

Ευρωπαίο	εταίρο».	

θέσειςεν
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«Θεωρούμε υποχρέωση και  
καθήκον μας την ενθάρρυνση  
και προώθηση των Κλινικών  
Μελετών στη χώρα μας»

Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος,  

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, Επίτιμος 
Καθηγητής και τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η Εθνική	 Επιτροπή	

Δεοντολογίας	 επι-

κροτεί	 και	 ενθαρρύνει	 κάθε	

προσπάθεια	 που	 γίνεται	 με	

σκοπό	 την	 κατοχύρωση,	 την	

κωδικοποίηση	 και	 την	 καθιέ-

ρωση	 κανόνων	 στο	 χώρο	 της	

βιοηθικής	 και	 δεοντολογίας	

γενικώς,	 ιδιαιτέρα	δε	στον	το-

μέα	 	των	κλινικών	ερευνών,	ο	

οποίος	αποτελεί	και	την	κύρια	

αρμοδιότητα	 και	 ευθύνη	 της.	

Η	 Εθνική	 Επιτροπή	 Δεοντο-

λογίας	υποστηρίζει	ότι	δεν	αρ-

κεί	μόνο	η	ύπαρξη	κανόνων	και	

κανονισμών,	οι	οποίοι	ενέχουν	

πάντα	 τον	 κίνδυνο	 καταστρα-

τήγησης	 και,	 κάποιες	 φορές,	

αναστέλλονται	 ή	 αναιρούνται.	

Είναι	 εξίσου	 απαραίτητο	 και	

απολύτως	αναγκαίο,	οι	απασχο-

λούμενοι	 με	 την	 υγεία	 και	 πιο	

συγκεκριμένα	με	τη	χρησιμότη-

τα	και	την	αποτελεσματικότητα	

οποιοδήποτε	 φαρμακευτικού	

σκευάσματος,	 να	 θεωρούν	 το	

έργο	τους	ως	λειτούργημα	και	

ιερό	χρέος	και	να	αποτελεί	συ-

νειδητή	επιλογή	τους.

Όλοι	 γνωρίζουμε,	 ότι	 η	

ανακάλυψη	 και	 η	 χρήση	 νέων	

φαρμάκων	 έχει	 συντελέσει	 δι-

αχρονικά	στην	ανακούφιση	του	

ανθρώπου,	 στη	 	 θεραπεία	 σο-

βαρών	 παθήσεων,	 στην	 παρά-

ταση	της	ζωής	και,	κυρίως,	στην	

βελτίωση	 της	 ποιότητας	 ζωής.	

Για	το	λόγο	αυτό	είμαστε	ευγνώ-

μονες	στους	μεγάλους	ερευνη-

τές	οι	οποίοι,	με	τις	επίπονες	και	

επίμονες	 προσπάθειές	 τους,	

προώθησαν	και	προωθούν	την	

ανακάλυψη	 καινούργιων	 φαρ-

μακευτικών	σκευασμάτων.

Προκειμένου	 να	 διασφαλι-

στεί	η	αποτελεσματικότητα	και	η	

ασφάλεια	ενός	νέου	φαρμάκου	

είναι	απαραίτητο	να	προηγηθεί	

η	Κλινική	Μελέτη.	Η	διεξαγωγή	

των	 Κλινικών	 αυτών	 Μελετών	

αποτελεί	 σοβαρή	 ευκαιρία	 για	

προαγωγή	του	ερευνητικού	έρ-

γου,	 που	 συχνά	 δημοσιεύεται	

σε	περιοδικά	διεθνούς	κύρους,	

προβάλλοντας	την	χώρα	προέ-

λευσής	τους.	Παράλληλα,	απο-

τελεί	και	μια	εναλλακτική	πηγή	

χρηματοδότησης,	η	οποία	υπο-

στηρίζει	μέρος		των	αναγκών	σε	

τεχνολογικό	 εξοπλισμό	 αλλά	

και	σε	προσωπικό	με	εξειδικευ-

μένες	γνώσεις.

Παρατηρούμε	με	ικανοποίη-

ση,	ότι	μεγάλες	φαρμακευτικές	

εταιρίες	εμπιστεύονται	τους	Έλ-

ληνες	επιστήμονες	και	τα	Ελλη-

νικά	νοσηλευτικά	ιδρύματα	για	

την	 πραγματοποίηση	 πολλών	

Κλινικών	Μελετών.	Αυτή	η	αισι-

όδοξη	και	ευχάριστη	παρατήρη-

ση,	επιβεβαιώνει	την	αξιοπιστία	

των	Ελλήνων	επιστημόνων	από	

ξένα	ερευνητικά	κέντρα,	αλλά	

και	 τις	 	 δεξιότητές	 τους	 	 στην		

παραγωγή	 υψηλής	 ποιότητας	

ερευνητικού	έργου.	

Προς	αυτή	την	κατεύθυνση,	

θεωρούμε	υποχρέωσή	μας	να	

απλουστεύσουμε	και	να	ελαχι-

στοποιήσουμε	 τις	 χρονοβόρες	

και	 ψυχοφθόρες	 διαδικασίες	

που	ισχύουν	μέχρι	σήμερα,	με	

σκοπό	την	διευκόλυνση	προώ-

θησης	 των	 Κλινικών	 Μελετών	

στη	χώρα	μας.	

Πιστεύουμε,	ότι	οι	ελάχιστες	

και	περιορισμένες	περιπτώσεις,	

στις	 οποίες	 δεν	 τηρήθηκαν	 οι	

απαραίτητες	δεοντολογικές	αρ-

χές,	 δεν	 πρέπει	 να	 αποτελούν	

αφορμή	ή	δικαιολογία	για	καθυ-

στερήσεις	 και	 αναβολές	 μελε-

τών,	οι	οποίες,	στη	μεγαλύτερη	

πλειοψηφία	 τους	 διεξάγονται	

στη	χώρα	μας	από	επιστήμονες	

με	επάρκεια,	εμπειρία,	σοβαρό-

τητα,	ευσυνειδησία	και	σεβασμό	

στη	 ψυχοσωματική	 ανθρώπινη	

προσωπικότητα.				
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Παγκόσµια δέσµευση
στη φροντίδα του διαβήτη

Η προσπάθειά σας, εµπνέει τη δική µας.

Πρόγραµµα Μαθαίνοντας το Διαβήτη 
Το πρόγραµµα Μαθαίνοντας το Διαβήτη, µε τους Χάρτες Συζήτησης (Conversation Maps), 
υποστηρίζεται από το IDF (Ιnternational Diabetes Federation) και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο 
µάθησης που βοηθά τα άτοµα µε διαβήτη να κατανοήσουν καλύτερα τη νόσο και να αποκτήσουν την 
απαραίτητη γνώση για να αντιµετωπίσουν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο το διαβήτη. Το πρόγραµµα 
Μαθαίνοντας το Διαβήτη είναι σήµερα σε εφαρµογή στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 40 χώρες.

Τι είναι οι «Χάρτες Συζήτησης»
Είναι διαδραστικά εργαλεία που βασίζονται στην εικόνα και τον λόγο και έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
κάνουν τα άτοµα µε διαβήτη να συµµετέχουν σε µια ουσιαστική συζήτηση για το διαβήτη. Αποτελού-
νται από µια σειρά εικόνων και παραβολών ενός οριζόντιου πίνακα (διαστάσεων 1 m x 1,5 m) και 
ένα οδηγό εκπαιδευτή, προκειµένου να δηµιουργήσουν µια ενεργή συζήτηση µεταξύ 3 έως 10 
ασθενών.

Σε τι διαφέρουν οι «Χάρτες Συζήτησης» από άλλα 
προγράµµατα;
Προκαλώντας το διάλογο και την συνεργασία εντός της οµάδας, οι εκπαιδευτές διευκολύνουν τους 
ασθενείς στον εντοπισµό της «αλήθειας» και του «µύθου» για το διαβήτη και στην ανακάλυψη βασικών 
πληροφοριών. Μέσω αυτής της εµπειρίας εικόνας και λόγου, τα άτοµα µε διαβήτη µπορούν να 
κατανοήσουν εις βάθος και να συγκρατήσουν τις πληροφορίες.

 
Είµαστε πεπεισµένοι ότι το πρόγραµµα Μαθαίνοντας το Διαβήτη µε τους «Χάρτες Συζήτησης» θα επιδράσουν 
θετικά στη ζωή των ατόµων µε διαβήτη και θα συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 
νόσου.

Στη Lilly έχουµε δεσµευτεί να πρωτοστατούµε στη φροντίδα του διαβήτη σε όλο τον κόσµο αλλά κατανοούµε ότι η επιτυχία της 
θεραπείας του διαβήτη δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε ιατρικές παρεµβάσεις. Για αυτό, ως Εταιρεία, έχουµε δεσµευτεί όχι 
µόνο στη συνεχή εξέλιξη καινοτόµων προϊόντων και συστηµάτων χορήγησης για το διαβήτη αλλά και στην εξέλιξη και στην 
εφαρµογή πρακτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που βοηθούν τα άτοµα µε διαβήτη, στην καλύτερη και πιο αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του διαβήτη, από τον οποίο υποφέρουν στην Ελλάδα 1 στους 8 συµπολίτες. 

Ποια θέµατα καλύπτονται
Οι «χάρτες Συζήτησης»
είναι τέσσερις:
• Η ζωή µε το διαβήτη

• Πώς λειτουργεί ο διαβήτης 

• Υγιεινή διατροφή και άσκηση

• Έναρξη της θεραπείας µε ινσουλίνη  

Καλύπτουν διαφορετικά θέµατα για το
διαβήτη και περιλαµβάνουν αντίστοιχο
εκπαιδευτικό υλικό. 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ
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Με	στόχο	να	παρέχει	την	καλύτερη	
	δυνατή	περίθαλψη	στους	πολίτες	της	
και	να	καταστεί	ηγέτιδα	δύναμη	στην	
έρευνα	-σε	μια	εποχή	μάλιστα	γεμάτη	
προκλήσεις	-	η	Ευρώπη	επενδύει	χρήμα-
τα	σε	δεκάδες	φιλόδοξα	προγράμματα.	

Όπως	επισημαίνει	στο	«ΘΕΣΕΙΣ»		
ο	κ.	Mark	English,	εκπρόσωπος	Τύπου	
της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	για	την		

έρευνα,	την	καινοτομία	και	την	επιστήμη.

MarK English
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K
ύριε	English,	στόχος	του	προγράμ-
ματος	πλαισίου	7	(ΠΠ7)	είναι	η	βελ-
τίωση	 της	 υγείας	 των	 Ευρωπαίων	
πολιτών.	Με	ποιους	τρόπους	επιδι-

ώκεται	αυτό;			
Με	 προϋπολογισμό	 6.1	 δισεκατομμυρίων	

ευρώ,	 για	 την	 περίοδο	 2007-2013,	 η	 υγεία	

απορροφά	 πάνω	 από	 το	 9%	 του	 συνολικού	

προϋπολογισμού	 του	 εβδόμου	 προγράμμα-

τος	 πλαισίου	 της	 Ε.Ε..	 Αυτό	 δίνει	 σημαντική	

ώθηση	 στη	 βελτίωση	 της	 υγείας	 των	 Ευρω-

παίων	 πολιτών,	 στη	 βελτίωση	 της	 υγείας	 σε	

παγκόσμιο	 επίπεδο,	 καθώς	 επίσης,	 και	 στην	

ανταγωνιστικότητα	των	σχετικών	με	την	υγεία	

βιομηχανιών	και	επιχειρήσεων	στην	Ευρώπη.	

Χρηματοδοτώντας	προγράμματα	διακρατι-

κής	ερευνητικής	συνεργασίας	το	7ο	ερευνη-

τικό	πλαίσιο	φέρνει	κοντά,	επίλεκτες	ομάδες	

ερευνητών	από	διάφορες	ευρωπαϊκές	χώρες,	

αλλά	 και	 από	 συνεργαζόμενες	 χώρες,	 που	

εργάζονται	σε	πανεπιστήμια,	ερευνητικά	κέ-

ντρα,	 	 νοσοκομεία,	 μικρομεσαίες	 επιχειρή-

σεις	και	μεγάλες	βιομηχανίες	και	ενώσεις,	οι	

οποίοι	δουλεύουν	όλοι	μαζί	για	την	επίτευξη	

φιλόδοξων	στόχων,	που	θα	ήταν	αδύνατο	να	

επιτευχθούν	από	μεμονωμένες	ομάδες	ή	 με	

τις	δυνάμεις	μιας	μόνο	χώρας.	Οι	συμμετέχο-

ντες	στα	προγράμματα	αυτά,	απολαμβάνουν	

τα	οφέλη		της	συνεργασίας,	στο	πλαίσιο	μιας	

κοινοπραξίας	 που	 αποτελείται	 από	 	 έμπει-

ρους	και	 ικανούς	συνεργάτες,	σε	τομείς	που	

αλληλοσυμπληρώνονται.	

« Η Ευρώπη  
πρέπει να ανταποκριθεί  

στις προκλήσεις»

Έτσι,	μπορούν	να	επιτύχουν	πολύ	μεγαλύτε-

ρους	στόχους	από	εκείνους	που	θα	μπορούσαν	

να	πετύχουν,	δουλεύοντας	μεμονωμένα,	λόγω	

των	αυξημένων	αναγκών	που	υπάρχουν	για	οι-

κονομικούς	 πόρους	 και	 ανθρώπινο	 δυναμικό	

για	πρόσβαση	σε	δείγματα	και	υποδομές.	 Έτσι	

δίνεται	η	ευκαιρία	στις	ομάδες	συνεργατών	να	

αναπτύξουν	την	επιστήμη	τους	σε	διάφορους	

τομείς	και	η	δυνατότητα	ανταλλαγής	ερευνη-

τών	και	εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη	έμφαση	έχει	δοθεί	εφέτος	στη	συμ-

μετοχή	 στα	 ευρωπαϊκά	 προγράμματα	 μικρομε-

σαίων	 επιχειρήσεων	 και	 στη	 χρηματοδότηση	

των	 κλινικών	 μελετών.	Με	 τη	 δημοσίευση	 στις	

19	 Ιουλίου	 2010	 του	 προγράμματος	 εργασίας	

για	το	2011	προϋπολογισμού	681	εκ.	€	και	των	
αντίστοιχων	προσκλήσεων	για	ερευνητικές	προ-

τάσεις,	περιγράφουμε	αντικείμενα	έρευνας	που	

εκτείνονται	από	τη	βασική	έρευνα	έως	τα	τελικά	

στάδια	έρευνας	(translational	research).	Οι	προ-

θεσμίες	για	την	υποβολή	προτάσεων	ηλεκτρονι-

κά	στο	σύστημα	είναι	13	Οκτωβρίου	έως	20	Νο-

εμβρίου	ανάλογα	με	τον	τύπο	της	αίτησης.	

Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα αυτά;  
Από	συνολικά	51	κατηγορίες	προγραμμάτων,	οι	

οκτώ	έχουν	στόχο	να	υποστηρίξουν	κλινικές	με-

λέτες,	που	θα	επιβεβαιώσουν	την	αποτελεσματι-

κότητα	και	την	ασφάλεια	διαφόρων	θεραπειών	

και	θα	βοηθήσουν	την	διεξαγωγή	κλινικών	μελε-

τών	με	υπό	έρευνα	φάρμακα.	Καθεμιά	από	αυτές	

τις	8	κατηγορίες	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	πολλά	
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προγράμματα,	τα	οποία	θα	λάβουν	χρηματοδό-

τηση	μέχρι	6	εκατομμύρια	ευρώ.	

Οι	θεματικές	κατηγορίες	καλύπτουν	διαφο-

ρετικούς	μεταξύ	τους	τομείς,	όπως	η	αναγεν-

νητική	ιατρική,	οι	παθήσεις	του	εγκεφάλου,	η	

γήρανση,	η	ανάπτυξη	αντοχής	στα	αντιμικρο-

βιακά	φάρμακα,	ο	καρκίνος,	τα	καρδιαγγειακά	

νοσήματα,	ο	διαβήτης	και	η	παχυσαρκία,	αλλά	

και	τα	παιδιατρικά	φάρμακα	των	οποίων	έχει	

λήξη	το	πατέντο.	

Για	δέκα	άλλες	θεματικές	κατηγορίες	τίθε-

ται	η	προϋπόθεση	πως,	το	15-30%	της	ευρω-

παϊκής	 επιχορήγησης	 θα	 πρέπει	 να	 διατεθεί	

στις	 μικρομεσαίες	 επιχειρήσεις	 (ΜΜΕ).	 Δύο	

από	αυτές,	υποστηρίζουν	φιλόδοξες	ερευνη-

τικές	πρωτοβουλίες	με	μεγάλη	σημασία,	όπως	

η	 ανοσοποίηση	 και	 η	 επιγενετική	 και	 θα	 λά-

βουν	 χρηματοδότηση	από	 την	ΕΕ	 έως	και	30	

εκατομμύρια	ευρώ.

Οι	 υπόλοιπες	 κατηγορίες	 είναι	 θεματικά	

περιορισμένες	 αφορούν	 την	 έρευνα	 για	 την	

αντιμετώπιση	προβλημάτων	υγείας	που	σχετί-

ζονται	με	 τον	 τρόπο	ζωής,	καθώς	και	παγκό-

σμιων	θεμάτων	υγείας.	

Τα	επόμενα	χρόνια,	θα	δούμε	την	έρευνα	να	

κατευθύνεται	 και	 αλλού,	 σε	 μια	 προσπάθεια	

να	εξασφαλιστεί	η	πλήρης	και	αποτελεσματι-

κή	κάλυψη	του	7ου	Προγράμματος	Υγείας.	

Πιστεύουμε	 ότι,	 οι	 προσκλήσεις	 ενδιαφέ-

ροντος	 που	 έχουμε	 ήδη	 απευθύνει,	 ανταπο-

κρίνονται	στις	ανάγκες	της	επιστημονικής	κοι-

νότητας	και	θα	υποστηρίξουν	τις	προσπάθειες	

οικονομικής	ανάκαμψης,	καθώς	απευθύνονται	

σε	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις,	που	διεξάγουν	

εντατική	έρευνα.	

Μακροπρόθεσμα,	 πιστεύουμε	 ότι	 θα	 οδη-

γήσουν	σε	ανάπτυξη,	σε	ανακαλύψεις	και	θε-

ραπείες,	 προς	 όφελος	 όλων	 των	 Ευρωπαίων	

πολιτών.	Με	 τον	 τρόπο	 αυτό,	 ευθυγραμμίζο-

νται	με	τις	προτεραιότητες	της	Επιτρόπου	για	

την	έρευνα,	την	καινοτομία	και	την	επιστήμη,	

Máire	Geoghegan-Quinn,	η	οποία	έχει	τονίσει	
ότι,	 η	 υποστήριξη	 της	 καινοτομίας	 αποτελεί	

προτεραιότητά	 της	 και	 έχει	 αναγνωρίσει	 ότι	

  Η διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων 
είναι αναμφισβήτητα μια πολύ σύνθετη, 

δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. 
Υπολογίζεται ότι, η ανάπτυξη  

κάθε νέου φαρμάκου διαρκεί κατά  
μέσο όρο 15 έτη και κοστίζει περισσότε-

ρο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ 
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η	υγεία	και	η	γήρανση	του	πληθυσμού	αποτε-

λούν	στις	μεγαλύτερες	κοινωνικές	προκλήσεις,	

που	θα	κληθούν	να	αντιμετωπιστούν	στο	πλαί-

σιο	του	συνολικού	πακέτου	προγραμμάτων	για	

το	2011	 (το	οποίο	μεταξύ	άλλων	ασχολείται,	

επίσης,	με	την	κλιματική	αλλαγή,	την	ενέργεια	

και	την	ασφάλεια	των	τροφίμων,	με	συνολικό	

προϋπολογισμό	6,4	δισεκατομμυρίων	ευρώ).	

Πώς θα εκσυγχρονιστεί και θα γίνει ευκολότερη 
η διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων;
Η	 διαδικασία	 ανάπτυξης	 φαρμάκων	 είναι	

αναμφισβήτητα	μια	πολύ	σύνθετη,	δαπανηρή	

και	χρονοβόρα	διαδικασία.	Υπολογίζεται	ότι,	η	

ανάπτυξη	 κάθε	 νέου	 φαρ-

μάκου	 διαρκεί	 κατά	 μέσο	

όρο	 15	 έτη	 και	 κοστίζει	

περισσότερο	 από	 1	 δισε-

κατομμύριο	ευρώ.	Σύνηθες	

και	 σοβαρό	 πρόβλημα,	 εί-

ναι	η	αποτυχία	ενός	φαρμά-

κου	 στο	 τελευταίο	 στάδιο	

των	κλινικών	μελετών,	όταν	

δηλαδή	 έχει	 ήδη	 προηγη-

θεί	μια	 τεράστια	επένδυση	

στην	έρευνα.	

Η	 πρωτοβουλία	 για	

τα	 καινοτόμα	 φάρμακα	

(innovative	 Medicines	

initiative	–	ΙΜΙ),	σκοπό	έχει	

την	ταχύτερη	ανακάλυψη	και	ανάπτυξη	βελτι-

ωμένων	 φαρμάκων	 για	 τους	 ασθενείς.	 Έτσι,	

αναμένεται	 να	 ενισχυθεί	 η	 ανταγωνιστικότη-

τα	 της	 Ευρώπης,	 καθώς	 θα	 διασφαλίζει	 ότι,	

ο	 ευρωπαϊκός	 βιοφαρμακευτικός	 τομέας	 θα	

παραμείνει	 ένας	 δυναμικός	 τομέας	 υψηλής	

τεχνολογίας.	

Η	έναρξη	της	Πρωτοβουλίας	για	τα	Καινοτόμα	

Φάρμακα	(ΙΜΙ)	έχει	στεφθεί	με	ιδιαίτερη	επιτυχία,	

με	 τις	 δύο	 πρώτες	 προσκλήσεις	 ενδιαφέροντος	

να	 συγκεντρώνουν	 περισσότερους	 από	 2.400	

υποψηφίους.	Από	την	πρώτη	πρόσκληση	15	ερευ-

νητικά	προγράμματα	συνεχίζονται	μέχρι	σήμερα,	

με	 περίπου	 400	 συμμετέχοντες	 από	 22	 χώρες	

(ανάμεσά	τους	155	ακαδημαϊκοί	και	ερευνητικοί	

οργανισμοί)	 που	 λαμβάνουν	 επιχορήγηση	 110	

εκατ.	€	από	το	iMi	και	132	εκατ.	€	από	τις	φαρ-
μακευτικές	επιχειρήσεις	–σε	είδος	συμμετοχή.	Τα	

προγράμματα	καλύπτουν	περιοχές,	όπως	η	ηπα-

τοτοξικότητα,	η	φάρμακο-επαγρύπνηση,	η	μελέ-

τη	της	τοξικότητας	των	φαρμάκων	«in	silico»	(σ.σ.	

με	τη	βοήθεια	υπολογιστή	ή	μέσω	προσομοίωσης	

υπολογιστή),	ο	πόνος,	ο	διαβήτης,	η	κατάθλιψη	

και	η	σχιζοφρένεια,	το	Alzheimer,	το	άσθμα	και	η	

ανάπτυξη	των	δικτύων	κατάρτισης	στην	έρευνα.	

Η	 ΙΜΙ	δημοσίευσε	και	δεύτερη	πρόσκληση	

υποβολής	προτάσεων,	στις	27	Νοεμβρίου	2009	

για	τις	οποίες	η	διαδικασία	

αξιολόγησης	βρίσκεται	σε	

εξέλιξη.	 Τα	 προγράμμα-

τα	 που	 θα	 επιλεγούν	 θα	

αρχίσουν	 να	 «τρέχουν»	

στα	 τέλη	 του	2010	ή	στις	

αρχές	 του	 	 2011,	 καλύ-

πτοντας	 τη	 σχετική	 με	

τους	 καρκινικούς	 δείκτες	

έρευνα,	 τους	βιολογικούς	

δείκτες,	 τις	 φλεγμονές,	

τα	 διαγνωστικά	 εργαλεία	

για	 λοιμώδη	 νοσήματα	

και	 την	 ανάπτυξη	 νέων	

εργαλείων	 διαχείρισης	

της	 γνώσης	 (knowledge	

management).	 Για	 αυτά	

τα	προγράμματα	διατίθεται	ένας	προϋπολογι-

σμός	ύψους	78	εκατομμυρίων	ευρώ.

Στα	τέλη	του	2010,	η	iMi	θα	προωθήσει	την	

τρίτη	 πρόσκληση	 υποβολής	 προτάσεων	 για	

ερευνητικά	 προγράμματα	 πάνω	 στην	 ασφά-

λεια	του	ανοσοποιητικού	συστήματος	και	την	

τοξικότητα	που	προκαλείται	από	τα	φάρμακα	

στα	διάφορα	όργανα.	 Για	 την	 τρίτη	πρόσκλη-

ση	έχει	προβλεφθεί	ένας	προϋπολογισμός	98	

εκατομμυρίων	ευρώ.	

Πόσες κλινικές μελέτες διεξάγονται αυτή τη 
στιγμή στην Ευρώπη; 
Χάρη	 στην	 ευρωπαϊκή	 νομοθεσία,	 που	 απαιτεί	

   Η πρωτοβουλία για 
τα καινοτόμα φάρμακα 
(Innovative Medicines 

Initiative – ΙΜΙ), στοχεύει 
στην επίλυση μερικών από 
τα βασικότερα προβλήμα-

τα της διαδικασίας, υπο-
στηρίζοντας την ταχύτερη 
ανακάλυψη και ανάπτυξη 
καλύτερων φαρμάκων για 

τους ασθενείς  
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όλες	 οι	 παρεμβατικές	 κλινικές	 μελέτες	 φαρ-

μακευτικών	 προϊόντων	 να	 καταχωρούνται	 στη	

βάση	δεδομένων	EudraCT,	έχουμε	πλέον	ακριβή	

στοιχεία	για	τον	αριθμό	των	νέων	μελετών	που	

διεξάγονται	κάθε	χρόνο	στην	Ευρώπη.	

Επειδή,	 ωστόσο,	 κάθε	 μελέτη	 έχει	 διαφορε-

τική	διάρκεια	 (άλλες	μπορεί	να	είναι	εξαιρετικά	

σύντομες,	π.χ.	οι	κλινικές	μελέτες	φάσης	Ι),)	δεν	

είναι	εύκολο	να	γνωρίζει	κανείς	τον	αριθμό	των	

κλινικών	 μελετών	

που	 διεξάγονται	

σε	 μια	 δεδομένη	

χρονική	στιγμή.	

Ωστόσο,	 το	

2007	 ξεκίνησαν	

5.028	 κλινικές	

μελέτες,	το	2008,	

4.818	μελέτες	και		

4.491	μελέτες,	το	

2009.	 Χαρακτηρι-

στικό	 είναι	 το	 γε-

γονός	ότι,	από	τις	

μελέτες	 που	 ξε-

κίνησαν	 το	 2009,	

οι	 933	 (ποσοστό	

21%)	 ήταν	 πολυ-

κεντρικές.	 Είναι	

ενδιαφέρον	 ότι	

σε	 αυτό	 το	 σχε-

τικά	 μικρό	 ποσο-

στό	κλινικών	μελετών	συμμετέχει	το	70%	των	

ασθενών,	καταδεικνύοντας	έτσι	την	σπουδαιό-

τητα	των	πολυκεντρικών	μελετών.		

Αναλυτικές	πληροφορίες	για	άλλα	είδη	κλι-

νικών	μελετών,	όπως	οι	μελέτες	χειρουργικών	

επεμβάσεων	ή	ακτινοθεραπείας	ή	οι	μελέτες	

με	 ιατρικά	 βοηθήματα	 δεν	 υπάρχουν,	 πολλώ	

δε	μάλλον	για	μελέτες	παρατήρησης.	

Το	 πρόγραμμα	 iCREL	 (Ιmpact	 on	 Clinical	

Research	 of	 European	 Legislation	 =	 επίδραση	

της	ευρωπαϊκής	νομοθεσίας	στην	κλινική	έρευ-

να),	που	χρηματοδοτήθηκε	το	2008	από	την	ΕΕ	

με	1	εκατομμύριο	ευρώ,	συγκέντρωσε	στοιχεία	

γύρω	από	αυτό	το	θέμα	για	τα	έτη	2003-2007.	

Σύμφωνα	με	την	αναφορά	του	iCREL,	περισσότε-

ρες	από	900	κλινικές	μελέτες	με	φαρμακευτικά	

προϊόντα	εγκρίθηκαν	το	2007,	παρουσιάζοντας	

αύξηση	 21%,	 σε	 σχέση	 με	 το	 2003.	 Αυξητική	

τάση	παρουσίασαν	επίσης	οι	μελέτες	ακτινοθε-

ραπείας	(από	400	που	ήταν	το	2003,	άγγιξαν	τις	

600	 το	 2007).	 Οι	 μελέτες	 χειρουργικών	 επεμ-

βάσεων,	 αντίθετα,	 παρουσίασαν	 μείωση.	 Ενώ	

είχαν	 υπερβεί	 τις	 700	 το	 2003,	 μειώθηκαν	 το	

2007	στις	500.	Συνολικά,	πάνω	από	5.000	ήταν	

οι	μελέτες	και	εγκρίθηκαν	για	τον	έλεγχο	άλλων	

παρεμβάσεων	πάνω	από	9.000	οι	μελέτες	παρα-

τήρησης	,		τα	έτη		2003	και	το	2007.	

Η	βάση	δεδομένων	EudraCT	σύντομα	θα	είναι	

προσβάσιμη	από	το	κοινό,	καθώς	κάποια	τεχνι-

κά	προβλήματα	στη	μεταφορά	των	δεδομένων,	

οδήγησαν	σε	αναβολή	του	ανοίγματός	της.	

	

Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει η Ευρώπη όσον αφορά στην 
υγεία των πολιτών της;  
		Η	σημασία	της	υγείας	στην	Ευρώπη	του	2020	

έχει	 υπογραμμιστεί,	 τόσο	 από	 τον	 Πρόεδρο	
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Barroso,	όσο	και	από	την	Επίτροπο	Geoghegan-

Quinn.	Και	οι	δύο	έχουν	αναγνωρίσει,	ότι	οι	πο-

λιτικές	για	την	έρευνα,	την	ανάπτυξη	και	την	και-

νοτομία,	θα	πρέπει	να	εστιάσουν	στις	προκλήσεις	

που	αντιμετωπίζει	η	κοινωνία	μας,	όπως	η	κλιμα-

τική	αλλαγή,	η	ανεπάρκεια	πόρων	και	ενέργειας,	

η	υγεία	και	η	δημογραφική	αλλαγή.	Κάθε	κρίκος	

στην	αλυσίδα	της	καινοτομίας	πρέπει	να	ενισχυ-

θεί,	ξεκινώντας	από	τη	βασική	έρευνα,	(blue-sky	

research)	έως	 την	εφαρμοσμένη	κλινική	πράξη.	

Οι	επενδύσεις	στην	έρευνα	και	στην	καινοτομία	

είναι	 σαφώς	 ζωτικής	 σημασίας,	 εάν	 η	 Ευρώπη	

θέλει	να	διατηρήσει	τη	θέση	της,	ως	πάροχος	άρι-

στης	υγειονομικής	περίθαλψης	και	ως	παγκόσμι-

ος	«ηγέτης»	στην	ιατρική	έρευνα.	

Οι	 επενδύσεις	 του	 7ου	 Προγράμματος	

Πλαισίου	 στην	 υγεία,	 «απαντούν»	 σε	 αυτές	

τις	προκλήσεις,	υποστηρίζοντας	ένα	ευρύ	φά-

σμα	ερευνητικών	δραστηριοτήτων	και	πρωτο-

βουλιών,	στην	βιοτεχνολογία,	στη	διακρατική	

έρευνα	 και	 στη	 βελτιστοποίηση	 της	 παροχής	

υγειονομικής	περίθαλψης	στους	πολίτες.	Στό-

χος	είναι	η	βελτίωση	της	υγείας	των	Ευρωπαί-

ων	πολιτών,	η	αύξηση	της	ανταγωνιστικότητας	

και	 της	 καινοτομίας	 των	 ευρωπαϊκών	 βιομη-

χανιών	 και	 επιχειρήσεων	 που	 δραστηριοποι-

ούνται	στην	υγεία	και	η	αντιμετώπιση	παγκό-

σμιων	προβλημάτων	υγείας.	Συγκρινόμενη	με	

προηγούμενα	προγράμματα,	η	έρευνα	για	την	

υγεία	στο	ΠΠ7,	δίνει	έμφαση	στη	μετατροπή	

της	 βασικής	 γνώσης	 σε	 κλινικές	 εφαρμογές,	

μαζί	 με	 αυστηρή	 επιστημονική	 αξιολόγηση	

των	αποτελεσμάτων,	που	αποτελούν	προϋπό-

θεση	για	την	έγκριση	νέων	προϊόντων.	

Κάποια	 άλλα	 θέματα,	 όπως	 η	 υγεία	 των	

παιδιών,	η	γήρανση	του	πληθυσμού	και	η	υπο-

στήριξη	σε	καινοτόμες	μικρομεσαίες	επιχειρή-

σεις,	έχουν	επίσης	αναγνωριστεί	ως	στρατηγι-

κοί	στόχοι.

Η	ΙΜΙ,	αντιμετωπίζεται	ως	αυτόνομη	δομή,	που	

λαμβάνει	 επιπρόσθετη	 επιχορήγηση	 ενός	 δισε-

κατομμυρίου	ευρώ	από	το	ΠΠ7	για	την	υγεία	και	

ενός	ακόμη	(σε	είδος),	από	την	EFPiA	(Ευρωπαϊκή	

Ομοσπονδία	 Φαρμακευτικών	 Επιχειρήσεων	 και	

Συνδέσμων)	και	τις	επιχειρήσεις-	μέλη	της.	Η	iMi	

αντιπροσωπεύει	μια	καινοτόμο	προσπάθεια	επί-

λυσης	 σύνθετων	 προβλημάτων	 που	 συνδέονται	

με	 την	 ανάγκη	 εκσυγχρονισμού	

και	 βελτίωσης	 της	 διαδικασίας	

ανάπτυξης	φαρμάκων.	

Ενώ	η	επένδυση	στην	ευρω-

παϊκή	φαρμακευτική	έρευνα	και	

ανάπτυξη	έχει	μειωθεί	δραματι-

κά	στην	τελευταία	δεκαετία,	το	

συνολικό	 κόστος	 έρευνας	 και	

ανάπτυξης	ενός	φαρμάκου	μέ-

χρι	την	έγκριση	και	την	κυκλο-

φορία	του	αυξάνεται.

Βοηθώντας	 τη	 βιομηχανία	

και	την	ακαδημαϊκή	κοινότητα	να	αναπτύξουν	

εργαλεία,	που	θα	συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	

φαρμάκων,	 η	 ΙΜΙ	 παρέχει	 μια	 ευρεία	 γκάμα	

εμπειρογνωμόνων	 στη	 βιομηχανία	 και	 αξιο-

λόγηση	της	εργασίας	της	ακαδημαϊκής	κοινό-

τητας,	με	στόχο	οι	Ευρωπαίοι	πολίτες	να	επω-

φεληθούν	από	μία	ανθίζουσα	βιομηχανία	και	

βελτιωμένα	φαρμακευτικά	προϊόντα.	

Στο	 πλαίσιο	 της	 συνεργασίας	 μεταξύ	 των	

κρατών	 -μελών	 και	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτρο-

πής,	 εγκαινιάστηκε,	 επίσης,	 η	 πειραματική	

πρωτοβουλία	για	τις	νευροεκφυλιστικές	παθή-

σεις	(και	ιδιαίτερα	τη	νόσο	Alzheimer).	Αυτή	η	

πρωτοβουλία	 αναγνωρίζει	 την	 επίδραση	 που	

οι	νευροεκφυλιστικές	παθήσεις	θα	ασκήσουν	

στη	 γηράσκουσα	 ευρωπαϊκή	 κοινωνία	 και	

αναμένεται	να	επιτρέψει	στα	κράτη	 -μέλη	να	

  Στόχος είναι η βελτίωση της υγείας  
των Ευρωπαίων πολιτών, η αύξηση της ανταγω-

νιστικότητας και της καινοτομίας των ευρωπα-
ϊκών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που δρα-

στηριοποιούνται στην υγεία και η αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προβλημάτων υγείας 
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ενώσουν	 τις	 δυνάμεις	 τους	 για	 να	 καθιερώ-

σουν	 μια	 στρατηγικής	 σημασίας	 ερευνητική	

agenda,	ώστε	 να	 αντιμετωπιστούν	 οι	 επιστη-

μονικές,	 κλινικές	 και	 κοινωνικές	 προκλήσεις	

που	συνεπάγονται	αυτές	οι	ασθένειες.	

Η	συνεργασία	με	διεθνείς	εταίρους	αποτε-

λεί	επίσης	βασικό	γνώρισμα	του	ΠΠ7,	με	μία	

πρόσκληση	υποβολής	προτάσεων	για	στρατη-

γική	συνεργασία,	σε	

ερευνητικό	 επίπεδο	

Αφρικής	 και	 Ε.Ε.	Θα	

χρηματοδοτηθούν	

διάφορα	 ερευνη-

τικά	 προγράμματα	

για	 την	 υγεία,	 κα-

θένα	 από	 τα	 οποία	

θα	 έχει	 τουλάχιστον	

δύο	 εταίρους	 από	

χώρες	 της	 Αφρικής.	

Στις	 συνεργασίες	 με	

άλλες	 περιοχές	 του	

κόσμου,	 περιλαμβά-

νονται	επίσης	η		Ρω-

σία,	Ινδία	και	ίσως	στο	μέλλον	να	ενταχθούν	η	

Βραζιλία,	η	Κίνα,	η	Μεσόγειος,	Λατινική	Αμερι-

κή	και	άλλες	περιοχές.	

Η	 αριστεία,	 η	 υποστήριξη	 της	 καινοτομίας	

και	 η	 «απάντηση»	 στις	 μεγάλες	 προκλήσεις	

της	 κοινωνίας	αντικατοπτρίζονται	σε	αυτά	 τα	

προγράμματα	 και	 τις	 πρωτοβουλίες	 και	 θα	

εξακολουθήσουν	 να	 τυγχάνουν	 υποστήριξης	

όσο	προχωρεί	τοΠΠ7	για	την	υγεία.	

Οι	μελλοντικές	προσκλήσεις	για	την	έρευνα	

θα	 χαρακτηρίζονται	 πιθανότατα	 από	 στρατη-

γική	επικέντρωση	πόρων,	σε	ένα	πιο	περιορι-

σμένο	σύνολο,	όπως	για	παράδειγμα,	στις	επι-

δράσεις	 του	 τρόπου	 ζωής	 στην	 υγεία	 ή	 στην	

υποστήριξη	 κλινικών	 μελετών,	 για	 να	 επιβε-

βαιωθεί	η	ασφάλεια	και	η	αποτελεσματικότη-

τα	διαφόρων	θεραπειών.	

Μεγαλύτερη	έμφαση	αναμένεται	να	δοθεί	,	σε	

μεγάλης	 κλίμακας	 προγράμματα	 όπως	 στον	 το-

μέα	της	εξατομικευμένης	ιατρικής.	Με	βάση	την	

επένδυση	περίπου	ενός	δισεκατομμυρίου	ευρώ,	

που	 πραγματοποιήθηκε	 από	 το	 ΠΠ6,	 το	 ΠΠ7,	

καθώς	και	άλλα	προγράμματα,	θα	μελετηθεί,	ο	

τρόπος	με	τον	οποίο	οι	γενετικές	και	επιγενετικές		

βλάβες,	συνδέονται	με	τις	διάφορες	ασθένειες,	

με	στόχο	την	εξατομίκευση	των	θεραπειών,	σύμ-

φωνα	με	τις	ανάγκες	των	ασθενών.	

Το	 ΠΠ7	 θα	 συνεχίσει	 να	 βρίσκεται	 στην	

πρώτη	γραμμή	των	προσπαθειών	υποστήριξης	

αυτών	των	στόχων.	

Σε ποιες ασθένειες 
εστιάζεται η ευρωπαϊκή 
έρευνα για την υγεία;  
	 Η	 Ευρώπη	 υποστηρί-

ζει	 την	 έρευνα	 για	 ένα	

ευρύ	 φάσμα	 ασθενει-

ών,	 καθώς	 επίσης	 και	

τη	 βασική	 έρευνα	 που,	

παρόλο	που	δεν	ερευνά	

άμεσα	 συγκεκριμένες	

ασθένειες,	 μπορεί	 να	

συμβάλλει	 στη	 γενικό-

τερη	γνώση	και	να	οδη-

γήσει	σε	εξελίξεις	σε	αυτούς	τους	τομείς.	

Με	το	ΠΠ7,	και	τα	προηγούμενα	προγράμ-

ματα,	 έχουν	 γίνει	 σημαντικές	 προσπάθειες	

στη	μελέτη	 του	εγκεφάλου	και	 των	σχετικών	

με	τον	εγκέφαλο	ασθενειών,	στην	έρευνα	των	

παθήσεων	 που	 έχουν	 σχέση	 με	 τη	 γήρανση,	

στις	ασθένειες	που	μαστίζουν	φτωχές	περιο-

χές	του	κόσμου,	όπως	το	AiDS,	η	ελονοσία	και	η	

φυματίωση,	στις	νέες	και	επανεμφανιζόμενες	

επιδημίες,	 όπως	 οι	 ζωονόσοι,	 σε	 παραμελη-

μένες	μεταδοτικές	ασθένειες,	σε	σημαντικές	

παθήσεις,	 όπως	 ο	 καρκίνος,	 τα	 καρδιαγγεια-

κά	 νοσήματα,	 ο	 διαβήτης	 και	 η	 παχυσαρκία,	

στις	σπάνιες	παθήσεις,	και	τέλος,	στην	έρευνα	

γύρω	από	 την	αντοχή	που	αναπτύσσεται	 στα	

αντιμικροβιακά	φάρμακα.		

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένου προγράμματος παρέχονται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση http:// www.healthcompetence.eu/
converis/publicweb/area/1
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   Ενώ η επένδυση στην  
ευρωπαϊκή φαρμακευτική  

έρευνα και ανάπτυξη έχει μειωθεί 
δραματικά στην τελευταία δεκα-
ετία, το συνολικό κόστος έρευνας 

και ανάπτυξης ενός φαρμάκου 
μέχρι την έγκριση και την κυκλο-

φορία του αυξάνεται  
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«Θέλω	η	φαρμακοβιομηχανία	να	είναι	σε	
θέση	να	διαδραματίσει	το	ρόλο	της,	αλ-
λάζοντας	 ριζικά	 τις	 ζωές	 των	 ασθενών	
και	 στηρίζοντας	 την	 οικονομική	 ισχύ	
και	 ανταγωνιστικότητα	 της	 Ευρώ-
πης».	Με	 αυτά	 τα	 λόγια	 ξεκινάει	
τη	 συνέντευξή	 του	 στο	 περιοδι-
κό	 «Θέσεις»,	 ο	 διευθύνων	σύμ-
βουλος	 της	 GlaxoSmithKline	
και	 νέος	 πρόεδρος	 της	 EFPiA		
(Ευρωπαϊκή	Ομοσπονδία	Φαρ-
μακευτικών	Επιχειρήσεων	και	
Συνδέσμων),	κ.	Andrew	Witty.	

« Χρειαζόμαστε
κοινές αντιλήψεις

περί της αξίας»

Τ
ι	θέλετε	να	επιτύχετε	για	την	Ευρω-
παϊκή	 φαρμακοβιομηχανία	 στη	 διάρ-
κεια	της	προεδρίας	σας;		
Θέλω	η	φαρμακοβιομηχανία	να	είναι	

σε	θέση	να	διαδραματίσει	το	ρόλο	της	αλλάζο-

ντας	ριζικά		τις	ζωές	των	ασθενών	και	στηρίζο-

ντας	την	οικονομική	ισχύ	και	ανταγωνιστικότη-

τα	της	Ευρώπης.

Η	καινοτομία	στη	βιομηχανία	φαρμάκων	επι-

τρέπει	τη	συνεχή	πρόοδο	των	υπηρεσιών	υγείας	

με	σημαντική	επίπτωση	στην	ποιότητα	ζωής	των	

ανθρώπων,	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας	και	

αποτελεσματικότερα	 συστήματα	 υγείας.	 Ωστό-

σο,	η	πρόκληση	της	διάθεσης	φαρμάκων	στους	

ασθενείς	σε	ολόκληρη	την	Ευρώπη,	είναι	πραγ-

ματική.	 Οι	 υπηρεσίες	 υγείας	 αντιμετωπίζουν	

παντού	 τεράστιες	 προκλήσεις.	Οι	 ραγδαίες	 δη-

μογραφικές	αλλαγές,	η	εξέλιξη	της	τεχνολογίας	

και	η	αυξανόμενη	ζήτηση	επηρεάζουν	τη	δυνα-

τότητα	χρηματοδότησης	για	τους	ασφαλιστικούς	

φορείς.	 Όλες	αυτές	οι	προκλήσεις,	γίνονται	πιο	

δύσκολες	από	την	τρέχουσα	οικονομική	κρίση.	

Πρέπει	να	υποστηρίξουμε	την	ανάπτυξη	ισχυ-

ρών	και	βιώσιμων	βιομηχανικών	βάσεων,	με	ικα-

νότητα	ανταπόκρισης	στην	έρευνα,	ανάπτυξη	και	

διανομή	φαρμάκων	και	εμβολίων	στην	Ευρώπη.	
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Θέλω	η	βιομηχανία	μας	να	συμβάλλει	αποτελε-

σματικά	σε	μια	οικονομία	βασισμένη	στη	γνώση	

και	την	καινοτομία	προς	όφελος	των	ασθενών.

Καθώς	οι	φορείς	πολιτικής	υγείας	αναζητούν	

νέες	προσεγγίσεις,	ώστε	να	μειωθεί	το	επίπεδο	

και	η	αύξηση	των	δαπανών	για	την	υγειονομική	

περίθαλψη,	 έχουμε	 μια	 μοναδική	 ευκαιρία	 να	

εξασφαλίσουμε	ότι,	τα	θέματα	αυτά	αντιμετωπί-

ζονται	σωστά.	

Τον περασμένο Ιούνιο κάνατε έκκληση για νέο 
διάλογο μεταξύ των κυβερνήσεων και της φαρ-
μακοβιομηχανίας. Τι προσδοκάτε από αυτό το 
διάλογο;  
Όλοι	οι	εμπλεκόμενοι	φορείς	πρέπει	να	αλλάξουν	

τον	τρόπο	που	σκέφτονται	και	ενεργούν.	Η	βιο-

μηχανία	πρέπει	να	αποδείξει	

στις	 κυβερνήσεις	 και	 τους	

εποπτεύοντες	 οργανισμούς,	

ότι	 είμαστε	 πραγματικοί	 συ-

νεργάτες.	

Πρέπει	 να	 προσφέρουμε	

νέα	 φάρμακα	 και	 εμβόλια,	

που	καλύπτουν	πραγματικές	

ανάγκες	 και	 έχουν	 αποδε-

δειγμένη	 αξία.	 Γνωρίζουμε	

ότι,	οποιαδήποτε	φαρμακευ-

τική	 καινοτομία	 είναι	 τόσο	

καλή,	 όσο	 η	 προστιθέμενη	

αξία	 που	 προσφέρει	 στον	

ασθενή.	Κατανοούμε	τους	δημοσιονομικούς	πε-

ριορισμούς	που	επηρεάζουν	τις	κυβερνήσεις	και	

αναγνωρίζουμε	 την	 συνεχώς	 αυξανόμενη	 ανά-

γκη	 των	 κυβερνήσεων	 να	 αναγνωρίζουν	 προσ-

διορίζουν	 κάποια	 αξία	 της	 καινοτομίας	 και	 να	

λαμβάνουν	δύσκολες	αποφάσεις	για	την	κάλυψη	

των	 φαρμάκων	 από	 την	 κοινωνική	 ασφάλιση.	

Αναγνωρίζουμε	ότι	θα	ανταμειφθούμε	μόνο	για	

προστιθέμενη	αξία.

Πρέπει	να	συμπεριφερόμαστε	με	ηθικό	τρόπο.	

Πρέπει	 να	 συνεχίσουμε	 την	 προσπάθεια	 βελτί-

ωσης	των	πρακτικών	μας	και	να	διευρύνουμε	τη	

διαφάνεια,	για	να	ενισχύσουμε	την	εμπιστοσύνη	

των	φορέων,	καθιστώντας	σαφές	ότι,	η	προσέγγι-

ση	μας	είναι	ηθική	και	ενδεδειγμένη.

Θα	πρέπει	 να	αποτελέσουμε	πηγή	 ιδεών	και	

λύσεων	για	τις	κυβερνήσεις,	συμπεριλαμβανομέ-

νης	της	αύξησης	της	χρηματοδότησης	και	της	πιο	

αποτελεσματικής	 χρήσης	 των	 προϋπολογισμών.	

Εμείς	πρέπει	να	συνεργαζόμαστε	ανοιχτά	με	τις	

αρχές	 υγειονομικής	 περίθαλψης,	 τους	 φορείς	

αξιολόγησης	φαρμάκων	HTA	(Health	Technology	

Assessment	 -	 Αξιολόγηση	 Τεχνολογιών	 Υγείας)	

και	 τους	 ασφαλιστικούς	 οργανισμούς,	 για	 την	

εξεύρεση	βιώσιμων	λύσεων,	σε	ό,τι	αφορά	 την	

πρόσβαση	των	ασθενών	σε	φάρμακα.

Ποιες βασικές προϋποθέσεις θεωρείτε ότι πρέ-
πει να υπάρχουν, για την κυκλοφορία καινοτό-
μων φαρμάκων; 

Πρέπει	να	διασφαλίσουμε	ότι,	

η	τρέχουσα	χρηματοπιστωτική	

κρίση	δεν	θα	οδηγήσει	σε	μα-

κροχρόνιες	 επιπτώσεις,	 που	

θα	 καταστήσουν	 ακόμα	 πιο	

δύσκολη	 την	 διάθεση	 νέων	

θεραπειών	 στους	 ασθενείς.	

Οι	εκτεταμένες	περικοπές	των	

τιμών,	καθώς	και	μέτρα	όπως	

η	 αναφορά	 στη	 διεθνή	 τιμο-

λόγηση,	 απλά	 επιδεινώνουν	

τις	υφιστάμενες	προκλήσεις.

Η	 φαρμακοβιομηχανία	

πρέπει	 να	 κατανοήσει	 το	 εί-

δος	της	προστιθέμενης	αξίας	που	είναι	σημαντική	

για	 τους	 ασθενείς	 και	 που	 θα	 χρηματοδοτείται	

από	 τους	 ασφαλιστικούς	 φορείς.	 Η	 κυβέρνηση	

είναι	ο	πελάτης.	Το	στίγμα	που	δίνουν	οι	ασφα-

λιστικοί	φορείς	 μέσω	 των	αποφάσεων	 τους	 για	

αποζημίωση,	 καθώς	 και	 ο	 τρόπος	με	 τον	 οποίο	

υποδέχονται	και	διεξάγουν	διάλογο	σχετικά	και	

με	τη	λήψη	αποφάσεων,	δίνοντας	αξία	στην	και-

νοτομία,	έχουν	κρίσιμη	σημασία	για	εμάς.		

Σε	τελική	ανάλυση,	οι	κυβερνήσεις	έχουν	την	

ευθύνη	 για	 τη	 διαμόρφωση	 της	 	 φαρμακοβιο-

μηχανίας,	για	τον	καθορισμό	του	τύπου	της	και-

νοτομίας	 που	 αξίζει	 να	 χρηματοδοτούν	 και	 για	

την	αντιμετώπιση	των	προκλήσεων,	ώστε	να	δια-

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς πρέπει να αλ-

λάξουν τον τρόπο που 
σκέφτονται και ενεργούν. 
Η βιομηχανία πρέπει να 
αποδείξει στις κυβερνή-
σεις και στους εποπτεύ-
οντες οργανισμούς, ότι 

είμαστε πραγματικοί 
συνεργάτες 
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σφαλίζεται	πως,	τα	φάρμακα	καταλήγουν	στους	

ασθενείς	που	πραγματικά	τα	χρειάζονται.	

Οι	Ευρωπαϊκές	κυβερνήσεις	πρέπει	να	λάβουν	

μια	στρατηγική	απόφαση,	για	την	αξία	που	αποδί-

δουν	στα	καινοτόμα	φάρμακα	και	την	παρουσία	

της	 φαρμακοβιομηχανίας,	 που	 βασίζεται	 στην	

έρευνα	και	την	ανάπτυξη.

Επιδιώκουμε	ένα	περιβάλλον	που	δημιουργεί	

κίνητρα	και	επιβραβεύει	την	πρόοδο	στον	τομέα	

της	θεραπευτικής	αγωγής,	ενώ	παράλληλα	απο-

δέχεται	την	ανάγκη	να	διατηρηθούν	βασικά	χαρα-

κτηριστικά,	όπως	η	ισότητα,	η	δημόσια	χρηματο-

δότηση	και	οι	αυστηρές	κανονιστικές	ρυθμίσεις.	

Χρειαζόμαστε	μια	στρατηγική	ατζέντα	για	την	

υγεία	και	την	ανάπτυξη	νέων	φαρμάκων.	Αυτό	θα	

πρέπει	να	καθορίζεται	από	κοινού	με	την	φαρμα-

κοβιομηχανία,	για	να	εξασφαλίζεται	ότι	οι	πραγ-

ματικές	ανάγκες	καλύπτονται	και	ότι	υπάρχει	σα-

φής	ιεράρχηση	των	ασθενειών.	

Χρειαζόμαστε	μια	μετατόπιση	του	στόχου	από	

το	κόστος	στην	αξία.	Ας	σταματήσουμε	να	βλέπου-

με	 τη	 φαρμακευτική	 δαπάνη	 απλά	 σαν	 κόστος.	

Αυτό	που	έχει	σημασία,	είναι	αν	ένα	φάρμακο	δρα	

αποτελεσματικά,	αν	ανταποκρίνεται	στις	ανάγκες	

των	ασθενών.	Εάν	πληροί	τα	παραπάνω,	τότε	θα	

πρέπει	 να	 ανταμείβεται.	 Η	 ανταμοιβή	 μπορεί	 να	

λάβει	διαφορετικές	μορφές	-	καθορισμός	των	τι-

μών	 ή	 αναπροσαρμογή,	 απεριόριστη	 πρόσβαση	

για	τον	πληθυσμό	ασθενών	που	ορίζονται	ως	χρή-

ζοντες	νέων	θεραπειών	και	ταχύτητα	πρόσβασης.	

Χρειαζόμαστε	κοινές	αντιλήψεις	περί	της	αξί-

ας.	 Ένας	βασικός	στόχος	για	τη	φαρμακοβιομη-

χανία	 είναι	 να	 κατανοήσουμε	 καλύτερα	 και	 να	

προβλέψουμε,	τι	αναμένουν	οι	αρχές	σχετικά	με	

το	προστιθέμενο	θεραπευτικό	όφελος	και	τι	θεω-
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ρείται	ότι	αξίζει	να	πληρώνουν.	Αν	αποκτήσουμε	

κοινές	αντιλήψεις	θα	απαιτηθούν	καλύτερες	συν-

θήκες	διαλόγου	μεταξύ	της	φαρμακοβιομηχανί-

ας	και	των	αρχών,	πριν	από	τη	χορήγηση	άδειας	

κυκλοφορίας	των	προϊόντων.	

Η	αξιολόγηση	φαρμάκων	πρέπει	να	είναι	ευ-

έλικτη,	 λόγω	 των	προκλήσεων	 της	 παροχής	δε-

δομένων	κατά	τη	στιγμή	της	κυκλοφορίας	προϊό-

ντων.	Τα	φάρμακα	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίζονται	

ως	 προς	 την	 κλινική	 αποτελεσματικότητά	 τους,	

«αθώα	 μέχρι	 αποδείξεως	 του	 εναντίου»,	 αντί	

«ένοχα	μέχρι	αποδείξεως	του	εναντίου»,	πράγμα	

που	σταθερά	συμβαίνει	επί	του	παρόντος.

Χωρίς	 κάποια	 παραχώρηση	 ή	 προσφορά	 σε	

όλα	αυτά	τα	θέματα,	τόσο	της	φαρμακοβιομηχα-

νίας,	όσο	και	των	ασφαλιστικών	φορέων,	υπάρχει	

πιθανότητα	πολλά	φάρμακα	να	μην	χρησιμοποιη-

θούν	στα	συστήματα	υγειονομικής	περίθαλψης.

Πρόσφατα, η EFPia δημοσίευσε ένα leadership 
statement περί ηθικών πρακτικών -για παρά-
δειγμα περιορισμένο δειγματισμό προϊόντων 
και νέα πρότυπα για τους Επιστημονικούς Συ-
νεργάτες και τα συνέδρια.  Ποια είναι η στρατη-
γική σας, ώστε να ευθυγραμμιστεί  η φαρμακο-
βιομηχανία με αυτή τη νέα δέσμη αρχών; 
Το	 Leadership	 Statement	 που	 συμφωνήθηκε	

τον	περασμένο	 Ιούνιο,	 αποτελεί	 απτή	απόδειξη	

της	 σημασίας	 που	 εγώ	 και	 άλλοι	 Διευθύνοντες	

Σύμβουλοι	και	συνεργάτες	μου,	αποδίδουν	στην	

αυτορύθμιση,	ως	μέσο	για	την	θέσπιση	αυξημέ-

νων	 προτύπων	 σε	 όλο	 τον	 κλάδο.	Θα	 δημιουρ-

γηθούν	κατευθυντήριες	 γραμμές	από	 την	EFPiA	

για	να	στηριχθούν	βελτιωμένες	πρακτικές	στους	

πέντε	τομείς	που	επισημαίνονται	στο	statement.	

Οι	σύνδεσμοι-μέλη	θα	κληθούν	να	εφαρμόσουν	

τις	Κατευθυντήριες	αυτές	γραμμές	εντός	1	έτους	

από	τη	δημοσίευσή	τους.	Ως	Διευθύνων	Σύμβου-

λος,	επίσης	θα	εργαστώ	ώστε	η	GSK	να	αποδεχτεί	

πλήρως	το	πλαίσιο	νέων	Κατευθύνσεων	με	έγκυ-

ρο	και	ολοκληρωμένο	τρόπο.

Πώς βλέπετε το ρόλο των ασθενών εντός του 
συστήματος ιατρικής περίθαλψης; 
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 Πρέπει να συμπεριφερόμαστε με ηθικό  
τρόπο. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια 

βελτίωσης των πρακτικών μας και να διευρύνου-
με τη διαφάνεια, για να ενισχύσουμε την εμπι-

στοσύνη των φορέων, καθιστώντας σαφές ότι, η 
προσέγγιση μας είναι ηθική και ενδεδειγμένη 
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Οι	ασθενείς	ή	ακριβέστερα	οι	εκπρόσωποί	τους,	

πρέπει	να	βρίσκονται	στο	επίκεντρο	της	λήψης	

αποφάσεων.	Θα	πρέπει	να	τους	δοθεί	η	δυνατό-

τητα	να	κάνουν	επιλογές	και	να	τους	δοθούν	οι	

πληροφορίες,	ώστε	να	επιλέξουν	με	σύνεση.	Θα	

πρέπει	να	συμμετέχουν	στις	επιλογές	σχετικά	με	

την	πρόσβαση,	την	κατανομή	της	χρηματοδότη-

σης	και	της	αξιολόγησης	της	αξίας.	Θα	πρέπει,	

επίσης,	να	έχουν	δυνατότερη	φωνή	για	την	ανά-

πτυξη	και	καταγραφή	των	νέων	φαρμάκων,	στην	

HTA,	καθώς	και	στην	κατανομή	των	πόρων	υγειο-

νομικής	περίθαλψης	από	τις	κυβερνήσεις	τους.	

Τι μπορεί να βελτιωθεί ως προς τη συνεργασία 
μεταξύ των οργανώσεων ασθενών και των φαρ-
μακοβιομηχανιών και άλλων εταίρων; 
Για	 να	 προχωρήσουμε	 μπροστά,	 πρέπει	 να	 δημι-

ουργήσουμε	 ισορροπία	 μεταξύ	 των	 αναγκών	 των	

διαφόρων	εμπλεκόμενων	φορέων,	η	οποία	αυτή	τη	

στιγμή	δεν	υπάρχει.	Η	πρόκληση	είναι	να	βρεθεί	μια	

πολιτική	προσέγγιση,	 που	προσφέρει	 ταχεία	πρό-

σβαση	σε	φάρμακα	για	τους	ασθενείς,	ενισχυμένη	

ανταγωνιστικότητα,	 ισορροπημένους	 προϋπολογι-

σμούς	 της	 ιατροφαρμακευτικής	 περίθαλψης,	 κα-

θώς	και	ανταμοιβή	για	την	καινοτομία.	Το	σύνθημα	

«Υγεία	για	όλους»	είναι	κάτι	που	πρέπει	να	επιτευ-

χθεί	συλλογικά	από	όλους	τους	εμπλεκόμενους	σε	

όλα	τα	επίπεδα:	τοπικό,	εθνικό	και	ευρωπαϊκό.	

Ως	απαραίτητο	βήμα	προς	την	ισορροπία	αυτή,	

οι	 οργανώσεις	 ασθενών	 αποκτούν	 όλο	 και	 πιο	

σημαίνοντα	ρόλο	και	χαιρετίζω	αυτή	την	εξέλιξη.	

Όλοι	οι	εμπλεκόμενοι	φορείς,	συμπεριλαμβανο-

μένων	των	κυβερνήσεων,	συνειδητοποιούν	ότι,	η	

φωνή	των	ασθενών	πρέπει	να	ακουστεί,	επίσης,	

παράλληλα	 με	 αυτή	 των	 άλλων.	 Η	 φαρμακοβι-

ομηχανία	έχει	κάνει	πολύ	σπουδαίο	έργο	με	τις	

οργανώσεις	ασθενών	και	πρέπει	να	συνεχίσει	να	

τις	στηρίζει	με	ηθικό	τρόπο,	σεβόμενη	την	ανε-

ξαρτησία	τους	και	διασφαλίζοντας	ότι,	η	αξιοπι-

στία	τους	δεν	θίγεται.	Τον	 Ιούνιο,	το	Leadership	

Statement	 της	 EFPiA	 ζητά	 από	 τις	 εταιρείες	 να	

αποκαλύπτουν	πλήρως	όλες	τις	χρηματοδοτήσεις	

σε	οργανώσεις	ασθενών,	ώστε	να	επιτευχθεί	το	

υψηλότερο	επίπεδο	διαφάνειας.	

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να 
αγοράζουν φάρμακα μέσω του Διαδικτύου, χω-
ρίς να συνειδητοποιούν τον πιθανό κίνδυνο των 
παραποιημένων προϊόντων. Πώς η φαρμακευ-
τική βιομηχανία αντιμετωπίζει την αύξηση του 
αριθμού των παραποιημένων φαρμάκων και τι 
μπορεί να γίνει για να εμποδίσουμε την είσοδό 
τους στην ευρωπαϊκή αγορά; 
Η	 ευρωπαϊκή	 φαρμακοβιομηχανία	 αναγνωρίζει	

πλήρως	την	απειλή	για	τη	δημόσια	υγεία	από	το		

Διαδίκτυο,	 που	θεωρείται	 πηγή	παραποιημένων	

φαρμάκων.	 Ο	 Παγκόσμιος	 Οργανισμός	 Υγείας	

έχει	 δηλώσει	ότι,	 θεωρεί	πως,	περίπου	 το	50%	

των	φαρμάκων	που	πωλούνται	ηλεκτρονικά	από	

αναρμόδιες	πηγές	είναι	παραποιημένα.	

Ωστόσο,	αυτό	είναι	μόνο	ένα			μέρος	του	προ-

βλήματος.	Υπάρχουν	θεμελιώδεις	ανησυχίες	και	

γύρω	από	την	έλλειψη	ρυθμιστικής	εποπτείας	για	

ασφαλή	διάγνωση,	καλές	πρακτικές	συνταγογρά-

φησης	και	αποτελεσματική	επαγρύπνηση	σε	ό,τι	

αφορά	 το	 διαδίκτυο.	Η	 αποτελεσματική	αντιμε-

τώπιση	αυτών	των	θεμάτων	αποτελεί	σημαντικό	

έργο	 και	 έργο	 το	 οποίο	 η	 φαρμακοβιομηχανία	

πιστεύει,	ότι	πρέπει	αντιμετωπιστεί,	αρχικά	μέσω	

διεξοδικής	 αξιολόγησης	 του	 προβλήματος	 σε	

σχέση	με	τους	Ευρωπαίους	ασθενείς.	Εδώ	ελπί-

ζουμε	ότι,	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	θα	δράσει	και	

θα	καταθέσει	πρόταση	για	δράση.	

Εν	 τω	 μεταξύ,	 η	φαρμακοβιομηχανία	 θα	 συ-

νεχίσει	να	υποστηρίζει	το	σχέδιο	Οδηγίας	για	τα	

παραποιημένα	φάρμακα,	το	οποίο	αυτή	τη	στιγμή	

στοχεύει	στην	ενίσχυση	της	υφιστάμενης	ευρω-

παϊκής	 αλυσίδας	 εφοδιασμού,	 ώστε	 να	 ελαχι-

στοποιηθούν	οι	πιθανότητες	των	παραποιημένων	

φαρμάκων,	που	φθάνουν	στους	ασθενείς	μέσω	

νόμιμων	 διαύλων	 εφοδιασμού.	 Εδώ	 πιστεύου-

με	ότι,	η	πλέον	αποτελεσματική	λύση	βρίσκεται	

στη	διάθεση	μέσω	της	εισαγωγής	μιας	εναρμονι-

σμένης	προσέγγισης,	όσον	αφορά	στην	κωδικο-

ποίηση	 των	 προϊόντων,	 τον	 έλεγχο	 γνησιότητας	

και	την	ιχνηλασιμότητα	σε	όλη	την	Ευρώπη	(δηλ.	

serialization),	 που	 βασίζεται	 στη	 χρήση	 μήτρας	

δεδομένων	2D,	πρότυπα	κωδικοποίησης	GSi	και	

επαλήθευση	σημείων	διανομής.			
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K	
υρίες	και	κύριοι,	η	

παρουσία	σας	στην	

αποψινή	μας	εκδή-

λωση	 μας	 τιμά	 κι	

επιβεβαιώνει	το	ενδιαφέρον	

και	την	αγωνία	του	επιχειρη-

ματικού	 κόσμου	 για	 την	 πο-

ρεία	 της	 Ελληνικής	 Οικονο-

μίας	 κάτω	 από	 τις	 ιδιαίτερα	

δυσμενείς	τρέχουσες	συνθή-

κες.	Η	παρουσία	 του	Υπουρ-

γού	Οικονομικών	 κ.	 Γιώργου	

Παπακωνσταντίνου	 επίσης	

μας	τιμά	και	καταδεικνύει	την	

επιθυμία	του	να	ενημερώσει	

υπεύθυνα	 τον	 επιχειρηματι-

κό	κόσμο	αλλά	και	τον	Ελλη-

νικό	λαό	στο	σύνολό	του	για	

το	 παρόν	 και	 το	 μέλλον	 της	

Ελληνικής	 Οικονομίας.	 Είναι	

χαρά	 μας	 που	 του	 παρέχου-

με	το	βήμα	του	Ελληνοαμερι-

κανικού	Εμπορικού	Επιμελη-

τηρίου	 γι’	 αυτόν	 τον	 σκοπό.

Κύριε	 Υπουργέ,	 είμαι	 σί-

γουρος	 ότι	 αφουγκράζεσθε	

την	 καθημερινή	 αγωνία	 του	

λαού	 για	 το	 μέλλον	 του.	 Η	

πλειονότητα	 του	 Τύπου	 και	

των	 ΜΜΕ,	 όλες	 οι	 επιχειρη-

ματικές	 κι	 επαγγελματικές	

οργανώσεις,	 όλοι	 οι	 παρα-

γωγικοί	 κλάδοι,	 η	αγορά,	 το	

σύνολο	του	λαού	σ’	ολόκλη-

ρη	 την	 χώρα,	 διατυπώνουν	

βασανιστικά	ερωτήματα	σχε-

τικά	με	την	πορεία	και	την	τα-

χύτητα	των	μεταρρυθμίσεων,	

με	την	προοπτική	της	ανάπτυ-

ξης,	με	τη	βούληση	αλλά	και	

τη	δυνατότητα	της	Κυβέρνη-

Ας τραβήξουμε
μια οριζόντια γραμμή

με το παρελθόν… 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ*

*Προσφώνηση του  
κ. Γιάννου Γραμματίδη, προς  

τον υπουργό Οικονομικών,  
στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε  

το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο, την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010.
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σης	 για	 πραγματική	 μεταρ-

ρύθμιση	και	οικονομική	ανα-

συγκρότηση	και	με	τη	στάση	

της	 Κυβέρνησης,	 απέναντι	

στο	 πολιτικό	 κόστος	 που	 θα	

μπορούσε	να	έχει	μια	τέτοια	

πολιτική.	 Αυτή	 η	 αγωνία	 κι	

αυτά	τα	ερωτήματα	σκιαγρα-

φούν	ένα	κλίμα	ανησυχίας	κι	

αβεβαιότητας,	 στοιχεία	 που	

δεν	συμβάλλουν	στην	αποτε-

λεσματική	 αντιμετώπιση	 της	

βαθειάς	 κρίσης	 που	 διέρχε-

ται	η	χώρα.	Σε	τέτοιες	ώρες,	

λογικά	ο	λαός	θα	έπρεπε	να	

συσπειρώνεται	 πίσω	 από	

την	πολιτική	του	ηγεσία	που	

με	 στιβαρότητα,	 αυτοπεποί-

θηση	 και	 όραμα	 θα	 έπρεπε	

να	 δείχνει	 τον	 δρόμο	 προς	

την	 λύτρωση	 και	 το	 μέλλον.	

Και	 αυτό	 δεν	 συμβαίνει	 κ.	

Υπουργέ.	Το	φαινόμενο	είναι	

ιδιαίτερα	ανησυχητικό,	πολύ	

περισσότερο	γιατί	επηρεάζει	

αρνητικά	ακόμα	και	 την	κοι-

νωνική	μας	συνοχή.

Γιατί	 τάχα	 συμβαίνει	 αυτό	

κ.	 Υπουργέ;	 Εμείς	 έχουμε	

άποψη,	 θα	 σας	 την	 εκφρά-

σουμε	 και	 θα	 παρακαλέσου-

με	να	τοποθετηθείτε	σχετικά.

Μας	 δίνεται	 έτσι	 η	 ευκαι-

ρία	 να	 τοποθετηθούμε	 πάνω	

στην	καρδιά	του	προβλήματος	

που	για	μας	 είναι	 η	δομή	 του	

ίδιου	του	Μνημονίου	αλλά	και	

οι	ειδικότερες	δράσεις	που	θα	

έπρεπε	να	το	υλοποιούν.	Εμείς	

ανήκουμε	σε	κείνους	που	δεν	

το	 διάβασαν	 απλά,	 αλλά	 το	

μελέτησαν.	 Έχουμε	λοιπόν	την	

αίσθηση,	για	να	μη	πω	τη	βε-

βαιότητα,	ότι	η	διαπραγμάτευ-

ση	 του	 Μνημονίου,	 αλλά	 και	

η	 ίδια	 η	 υλοποίησή	 του	 μέχρι	

σήμερα	διακατέχεται	αποκλει-

στικά	από	το	άγχος	της	δημο-

σιονομικής	 εξισορρόπησης.	

Η	 αναπτυξιακή	 διάσταση	 του	

Μνημονίου	είναι,	κατά	την	άπο-

ψή	μας,	υποβαθμισμένη.	Αυτό,	

όμως,	είναι	μεγάλο	λάθος	γιατί	

μπορεί	 η	 προσπάθεια	 για	 δη-

μοσιονομική	εξισορρόπηση	να	

καταλήξει	 να	 γίνει	 βωμός	 θυ-

σίας	 της	ανάπτυξης.	Δείτε	για	

παράδειγμα	 τι	 συμβαίνει	 απ’	

άκρου	 σε	 άκρο	 σε	 ολόκληρη	

τη	 χώρα.	 Επιχειρηματική	 δυ-

σπραγία,		συρρίκνωση	της	πα-

ραγωγικότητας	και	αναχώρηση	

επενδύσεων	από	την	χώρα.	Τα	

στοιχεία	 που	 καθορίζουν	 την	

ανάπτυξη,	 δηλαδή	 η	 παροχή	

κινήτρων	στις	επιχειρήσεις	και	

η	λήψη	μέτρων	που	διευκολύ-

νουν	 την	 επιχειρηματικότητα	

και	συντελούν	στην	παραγωγή	

πλούτου,	σε	συνδυασμό	με	την	

λελογισμένη	 και	 στοχευμένη	

αξιοποίηση	 των	 οικονομικών	

δυνατοτήτων	 των	 πολιτών	 με	

τρόπο	που	να	εξασφαλίζει	του-

λάχιστον	 την	 σιωπηλή	 ανοχή	

τους,	είναι	ακριβώς	εκείνα	που	

μπορούν	να	συμβάλλουν	απο-

φασιστικά	 στην	 επίτευξη	 των	

δημοσιονομικών	 στόχων	 του	

Μνημονίου.	Γι’	αυτό	χρειάζεται	

το	εργαλείο	ενός	νέου	αναπτυ-

ξιακού	μοντέλου,	εκείνου	που	

το	Ελληνοαμερικανικό	Εμπορι-

κό	Επιμελητήριο	με	το	ΙΟΒΕ	και	

την	 Boston	 Consulting	 Group	



52 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

πρότειναν	 προεκλογικά	 στα	

κόμματα	εξουσίας	και	που,	σε	

κάποιο	 μέτρο,	 ήδη	 φαίνεται	

να	 το	 υιοθετείτε.	 	 Τι	 σημαίνει	

πρακτικά	 αυτό;	 Λιγότερο	 και	

πιο	 αποτελεσματικό	 κράτος,	

με	έμφαση	στην	ολοκλήρωση	

των	 αναγκαίων	 διαρθρωτικών	

μεταρρυθμίσεων	που	περιλαμ-

βάνουν,	ανάμεσα	σε	άλλα,	λε-

λογισμένες	 ιδιωτικοποιήσεις,	

ορθολογική	 αξιοποίηση	 της	

ακίνητης	 περιουσίας	 του	 Δη-

μοσίου	 χωρίς	 ταμπού	 και	 με	

σύγχρονες	 μεθόδους,	 έξυπνα	

συστήματα	 υποκατάστασης	

των	 φόρων,	 ολοκλήρωση	 της	

ασφαλιστικής	 μεταρρύθμισης,	

απελευθέρωση	 της	 αγοράς	

εργασίας,	απελευθέρωση	 των	

υπηρεσιών	χωρίς	άτολμες	ρυθ-

μίσεις	 και	 ανούσιες	 και	 χρο-

νοβόρες	 	 διαπραγματεύσεις,	

συνυπολογισμός	 κόστους	 -	

οφέλους,	δραστική	καταπολέ-

μηση	της	σπατάλης	παντού	και	

ιδιαίτερα	στο	χώρο	της	υγείας,	

ενίσχυση	 της	 έρευνας	και	 της	

καινοτομίας,	 απλοποίηση	 της	

νομοθεσίας	με	φαντασία	αλλά	

και	 πρακτικότητα,	 σύνδεση	

της	 παιδείας	 με	 την	 επιχει-

ρηματικότητα,	 σύνδεση	 του	

τουρισμού	 με	 τον	 πολιτισμό,	

αλλαγή	προσανατολισμού	στο	

γεωργικό	μας	μοντέλο	και	διά-

χυση	της	έννοιας	της	πράσινης	

ανάπτυξης	 σε	 όλες	 αυτές	 τις	

δράσεις.	 Να	 δημιουργήσουμε	

ένα	σταθερό	νομοθετικό	περι-

βάλλον,	ένα	σταθερό	φορολο-

γικό	πλαίσιο	που	δεν	θα	κρύβει	

αιφνιδιασμούς.	Να	θεωρήσου-

με	τον	πολίτη	έντιμο	στην	συ-

μπεριφορά	του	προς	το	Κράτος	

και	να	τον	τιμωρήσουμε	αμεί-

λικτα	 αν	 προδώσει	 αυτήν	 την	

εμπιστοσύνη	κι	όχι	να	τον	θεω-

ρούμε	εξ	ορισμού	ανέντιμο	μέ-

χρις	ότου	αποδείξει	έμπρακτα	

μόνος	του	την	εντιμότητά	του,	

αν	 ποτέ	 το	 καταφέρει.	 Αυτό	

άλλωστε	είναι	και	βασική	αρχή	

ενός	σύγχρονου	πολιτικού	πο-

λιτισμού.

Όλα	αυτά	μπορούν	να	γίνουν	

μόνο	αν	τραβήξουμε	μια	οριζό-

ντια	γραμμή	και	χωρίσουμε	το	

παρελθόν	από	το	παρόν.	Τόσο	

απίστευτα	 απλά!	 Μέσα	 ακό-

μα	 από	 ένα	 πρόγραμμα	 τόσο	

μεσο-βραχυπρόθεσμων	 όσο	

και	 μεσο-μακροπρόθεσμων	

δράσεων,	 που	 θα	 πρέπει	 να	

συζητηθεί	 αναλυτικά	 με	 τους	

διεθνείς	επιτηρητές	μας	και	να	

αποτελέσει	 τροποποίηση	 και	

συμπλήρωμα	 του	 Μνημονίου.	

Ας	μη	δούμε	το	Μνημόνιο	σαν	

ένα	άκαμπτο	κείμενο.	Το	τελι-

κό	του	αποτέλεσμα	θα	πρέπει	

να	 μας	 απασχολεί	 γιατί	 αυτό	

είτε	 θα	 επαναφέρει	 είτε	 θα	

ενταφιάσει	 οριστικά	 την	 αξιο-

πιστία	της	χώρας.

Δεν	 πιστεύω	 ότι	 η	 Κυβέρ-

νηση	 αδιαφορεί.	 Κάθε	 άλλο.	

Βρίσκεται	 στη	 σωστή	 κατεύ-

θυνση,	 με	 έναν	 πρωθυπουρ-

γό	που	ξέρει	καλά	ότι	γράφει	

ιστορία	και	είναι	αποφασισμέ-

νος	να	φθάσει	μέχρι	το	τέρμα.	

Χρειάζονται,	 όμως,	 πιο	 γρή-

γοροι	ρυθμοί	και	μεγαλύτερη	

πολιτική	τόλμη.	Χρειάζεται	σύ-

γκρουση	 με	 τις	 δυνάμεις	 της	

συντήρησης	 που	 ελλοχεύουν	

μέσα	στην	κρατική	μηχανή	και	

εξουδετέρωση	 των	 συναρμο-

διοτήτων	που	είναι	τα	βασικά	

εργαλεία	της	ανάσχεσης	κάθε	

πορείας	ανάπτυξης.	

Νομίζω	 επίσης	 ότι	 η	 Κυ-

βέρνηση	 φοβάται	 μια	 εσω-

τερική	κομματική	δυσφορία,	

αλλά	 και	 μια	 γενικευμένη	

κοινωνική	 αναταραχή,	 σε	

περίπτωση	 λήψης	 πιο	 ρη-

ξικέλευθων	 μέτρων.	 Είναι	

όμως	 γενική	 πεποίθηση	 ότι	

ο	λαός,	παρότι	σε	δυσκολία,	

αντιλαμβάνεται	 την	 κρισι-

μότητα	 της	 κατάστασης	 και	

είναι	 διατεθειμένος	 να	 ανε-

χθεί	 περισσότερα	 μέτρα,	 αν	

αυτά	 οδηγούν	 στην	 έξοδο	

από	την	κρίση,	στη	διάσωση	

της	χώρας	από	την	πτώχευση	

και	 στην	 είσοδο	 σε	 μια	 νέα	

αναπτυξιακή	πορεία.	Ο	λαός	

σήμερα	καταγράφει	ως	ατολ-
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  Η αναπτυξιακή  
διάσταση του 

 Μνημονίου είναι, κατά 
την άποψή μας,  
υποβαθμισμένη.  

Αυτό, όμως, είναι μεγά-
λο λάθος γιατί μπορεί η 
προσπάθεια για δημοσι-
ονομική εξισορρόπηση 

να καταλήξει να  
γίνει βωμός θυσίας  
της ανάπτυξης  
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μία	τηνλήψη	ημίμετρων	ή	την	

έλλειψη	 αποφασιστικότητας	

π.χ.	στην	σύγκρουση	της	Κυ-

βέρνησης	 με	 τα	 συνδικάτα.	

Καταγράφει	 εξ	 αντιθέτου	

θετικά	την	επίδειξη	στιβαρής	

ηγεσίας,	γιατί	στις	δύσκολες	

αυτές	 ώρες	 προσβλέπει	 με	

αγωνία	προς	την	πολιτική	του	

ηγεσία	 και	 αναμένει	 να	 συ-

στρατευθεί	 πίσω	 της.	 Κατα-

γράφει	 επίσης	 και	 ανάλογα	

αξιολογεί	και	την	στάση	των	

λοιπών	 πολιτικών	 κομμάτων	

αναμένοντας	 υπεύθυνες	 και	

πολιτικά	 τολμηρές	 πρωτο-

βουλίες	 και	 πολιτικές.	 Είναι	

πια	 κοινή	 συνείδηση	 ότι	 η	

σημερινή	βαθειά	κρίση	απο-

τελεί	 την	μοναδική	ευκαιρία	

για	την	Ελλάδα	να	ξαναχτίσει	

τις	δομές	της	για	να	γίνει	ένα	

σύγχρονο	 κράτος	 αντάξιο	

των	ελπίδων	του	λαού	της.

Και	 για	 να	 εξηγούμαστε:	

δεν	είμαστε	αντίθετοι	με	τις	

μαχητικές	 διεκδικήσεις	 των	

εργαζομένων.	Η	απεργία	και	

κάθε	 είδους	 διαμαρτυρία	

είναι	 δικαίωμα	 του	 εργαζό-

μενου	 και	 μάλιστα	 συνταγ-

ματικά	 κατοχυρωμένο,	 για	

την	υπεράσπιση	των	νόμιμων	

δικαιωμάτων	 του.	 Ας	 μη	 ξε-

χνάμε,	 όμως,	 ότι	 σήμερα	 η	

χώρα	βρίσκεται	σε	μια	κρίσι-

μη	κατάσταση	που	έχει	χαρα-

κτήρα	πολέμου	και	στερείται	

πυρομαχικών.	 Αδυνατεί	 να	

δώσει,	 αξιώνει	 όμως	 εύλο-

γα	να	πάρει	ό,τι	μπορεί	 	 για	

να	 διασωθεί.	 Το	 δικαιούται	

άλλωστε	 γιατί	 για	 δεκαετίες	

μόνον	 έδινε	 στους	 πολίτες	

της	και	μάλιστα	δυσανάλογα	

περισσότερα	από	όσα	εδικαι-

ούντο	και	σαφώς	δυσανάλο-

γα	 περισσότερα	 από	 εκείνα	

που	 η	 ίδια	 εισέπραττε,	 δη-

μιουργώντας	 συνθήκες	 μιας	

φαινομενικής	 ευδαιμονίας.	

Αυτή	 μάλιστα	 είναι	 μια	 από	

τις	 γενεσιουργές	 αιτίες	 του	

θηριώδους	μεγέθους	δημόσι-

ου	χρέους	της.	Το	πάρτι	όμως	

τελείωσε	και	τώρα	πρέπει	να	

πληρωθεί	 ο	 λογαριασμός.	

Ποιοι	 καλούνται	 να	 τον	πλη-

ρώσουν;	 Φυσικά	 όλοι,	 γιατί	

όλοι	 είμαστε	 συνυπεύθυνοι	

και	 πρώτοι	 οι	 πολιτικοί	 μας	

που	πρέπει	να	δώσουν	το	πα-

ράδειγμα	 της	 συνεισφοράς.	

Αυτή	 λοιπόν	 την	ώρα,	 ενθυ-

μούμενοι	 και	 μεταφέροντας	

στην	περίπτωση	της	Ελλάδας	

την	 φράση	 του	 αείμνηστου	

Προέδρου	των	ΗΠΑ	Τζών	Φι-

τζέραλντ	 Κέννεντυ,	 ας	 δού-

με	επιτέλους	όλοι	μας	χωρίς	

εξαίρεση	όχι	τι	μπορεί	να	κά-

νει	η	Ελλάδα	για	μας,	αλλά	τι	

μπορούμε	να	κάνουμε	εμείς	

για	την	Ελλάδα.	Με	αυτή	την	

έννοια	 θεωρώ	 λοιπόν	 σήμε-

ρα	 άκαιρες,	 παράλογες	 έως	

και	 ύποπτες	 σε	 ορισμένες	

περιπτώσεις	 τις	 όποιες	 συ-

ντεχνιακές	διεκδικήσεις.

Με	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	

αναμένουμε	 κ.	 Υπουργέ	 να	

ακούσουμε	 τις	 απόψεις	 σας	

πάνω	σ’	αυτούς	 τους	προβλη-

ματισμούς	αλλά	και	την	αναφο-

ρά	σας	για	την	διαμορφούμενη	

κατάσταση	της	χώρας.		
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   Ας μη δούμε το Μνημόνιο 
σαν ένα άκαμπτο κείμενο. 
Το τελικό του αποτέλεσμα 
θα πρέπει να μας απασχολεί 
γιατί αυτό είτε θα επανα-
φέρει είτε θα ενταφιάσει 
οριστικά την αξιοπιστία της 
χώρας  
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ηφίσαμε	 ένα	

ασφαλιστικό	 σύ-

στημα	το	οποίο	όχι	

απλώς	δημιουργεί	

για	πρώτη	φορά	βάσεις	βιωσι-

μότητας,	 αλλά	 πάνω	 από	 όλα	

είναι	μια	σωστή	μεταρρύθμιση.	

Είναι	μία	δίκαιη	μεταρρύθμιση.	

Δεν	ψηφίσαμε	αυτό	το	ασφαλι-

στικό	επειδή	ήταν	γραμμένο	σε	

κάποιο	μνημόνιο.	Το	ψηφίσαμε	

γιατί	αυτό	το	ασφαλιστικό	είχε	

ανάγκη	 η	 χώρα.	 Ψηφίσαμε	

ένα	ασφαλιστικό	το	οποίο	εξο-

μοιώνει	 όλους	 τους	 Έλληνες	

πολίτες	 στα	 65	 έτη	 συνταξιο-

δότησης,	 το	 οποίο	 περιορίζει	

στο	 ελάχιστο	 οποιεσδήποτε	

πρόωρες	 συνταξιοδοτήσεις.	

Η	σύνταξη	υπολογίζεται	πάνω	

στο	συνολικό	εργάσιμο	βίο	και	

όχι	 στα	 τελευταία	 5	 χρόνια.	

Αυτό	το	ασφαλιστικό	σύστημα	

πριμοδοτεί	 την	 εργασία	 και	

την	ασφάλιση	και	όχι	τις	τακτι-

κές	 ανασφάλιστης	 εργασίας	

όπως	 είχαμε	 μέχρι	 σήμερα.	

Πρόκειται	για	ένα	ενιαίο	ασφα-

λιστικό	για	τον	δημόσιο	και	τον	

ιδιωτικό	 τομέα.	 Γιατί	 δεν	 μπο-

ρεί	κανένας	να	καταλάβει	πια	

και	να	αποδεχτεί	ότι	η	ελληνι-

κή	 κοινωνία	 έχει	 πολίτες	 δύο	

κατηγοριών.	 Αυτούς	 οι	 οποίοι	

δουλεύουν	 στο	 δημόσιο	 το-

μέα,	με	συγκεκριμένες	συνθή-

κες	 και	 άλλα	 συνταξιοδοτικά	

δικαιώματα	και	αυτούς	οι	οποί-

οι	 δουλεύουν	 στον	 ιδιωτικό	

τομέα,	με	άλλες	συνθήκες	και	

άλλα	ασφαλιστικά	δικαιώματα.	

Όπως,	 επίσης	 ,δεν	 μπορεί	 να	

αντιληφθεί	 η	 ελληνική	 κοινω-

νία	πώς	είναι	δυνατό,	μέσα	στο	

δημόσιο	 τομέα	 να	 υπάρχουν	

διαφοροποιήσεις.	Όλοι	το	ίδιο.	

Τα	ίδια	ασφαλιστικά	δικαιώμα-

τα,	οι	ίδιοι	κανόνες	για	όλους.	

Το	συνταξιοδοτικό	του	δημοσί-

ου	 είναι	 το	 αδελφό	 νομοσχέ-

διο	στο	ασφαλιστικό	 το	οποίο	

περάσαμε	αυτές	τις	ημέρες.	

Και	 αυτό	 συμπληρώνει	

ένα	 ενιαίο	 συνταξιοδοτικό	

και	ασφαλιστικό	σύστημα	για	

τη	 χώρα,	 το	 οποίο	 επιτέλους	

καταφέρνει	 να	 λύσει	 προ-

βλήματα	 δεκαετιών,	 πολλές	

Ο έλληνας πολίτης  
μπορεί να νιώθει σιγουριά 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ*

*Ομιλία του κ. Γιώργου  
Παπακωνσταντίνου στο επίσημο 

γεύμα που του παρέθεσε  
το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο, την Πέμπτη 8 Ιουλίου 
2010 στο Grande Bretagne Hotel.
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  Δεν είναι δυνατόν μία κοινωνία και μία  
οικονομία να συνεχίσει να διαθέτει στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης από το 2005 μέχρι  
σήμερα, τριπλάσιους πόρους, από τα περίπου  

4 δις το 2005, στα 12 και δις το 2009 

προσπάθειες	 που	 έγιναν	 και	

δεν	 κατάφεραν	 να	 τελεσφο-

ρήσουν,	 χρόνια	 στα	 οποία	

βάζαμε	τα	προβλήματα	κάτω	

από	το	χαλί,	χρόνια	στα	οποία	

κρυβόμασταν	πίσω	από	το	δά-

χτυλό	μας	και	δεν	θέλαμε	να	

δούμε	 την	 πραγματικότητα	

που	λέει	ότι	δεν	είναι	δυνατόν	

μία	 κοινωνία	 και	 μία	 οικονο-

μία	 να	 συνεχίσει	 να	 διαθέ-

τει	 στους	 φορείς	 κοινωνικής	

ασφάλισης	από	το	2005	μέχρι	

σήμερα,	τριπλάσιους	πόρους,	

από	τα	περίπου	4	δις	το	2005,	

στα	 12	 και	 δις	 το	 2009.	 Τε-

λειώνουμε	με	αυτά	και	έχου-

με	 επιτέλους	 ένα	 σύστημα.	

Ο	έλληνας	πολίτης	μπορεί	να	

έχει	μία	σιγουριά,	ότι	δεν	θα	

αυξηθεί	η	δαπάνη	του	ΑΕΠ	για	

το	 ασφαλιστικό.	 Όπως	 ήταν	

οι	 σημερινές	 προβλέψεις,	 το	

12.5%	 του	 ΑΕΠ	 σήμερα	 θα	

αυξηθεί	 στο	 24%	 το	 2050,	

δηλαδή	για	κάθε	4	ευρώ	που	

παράγει	αυτή	η	χώρα	το	1€	θα	
το	δίναμε		στις	συντάξεις.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Από	 τη	 χρηματοπιστωτική	

κρίση,	οι	ελληνικές	τράπεζες	

βγήκαν	σχετικά	αλώβητες.	Εί-

χαν	την	τύχη	ή	την	πρόνοια	να	

μην	κάνουν	λάθη	που	έκαναν	

σε	άλλες	χώρες.	Να	μην	επεν-

δύσουν	 σε	 τοξικά.	 Να	 μην	

εξαρτάται	η	ελληνική	οικονο-

μία,	 στο	 βαθμό	 που	 εξαρτά-

ται	η	οικονομία	άλλων	χωρών,	

από	 τον	 τρόπο	 λειτουργίας	

των	 τραπεζών.	 Οι	 τράπεζες	

βρέθηκαν	 σε	 μία	 εξαιρετικά	

δυσμενή	 συγκυρία	 και	 εξαρ-

τώνται	 απόλυτα	 σήμερα	 από	

την	 αντίληψη	 των	 διεθνών	

χρηματαγορών	 γύρω	 από	 το	

ελληνικό	δημόσιο	και	τη	δική	

του	 φερεγγυότητα,	 τη	 δική	

του	 δυνατότητα	 να	 αποπλη-

ρώνει	τα	χρέη	του.	

Το	 πρόβλημα	 των	 ελληνι-

κών	 τραπεζών	 είναι	 πρόβλη-

μα	δανεισμού	 του	ελληνικού	

δημοσίου.	 Όσο	 το	 ελληνικό	

δημόσιο	δεν	έχει	πείσει	τις	δι-

εθνείς	αγορές	ότι	μπορεί	να	τα	

καταφέρει,	τόσο	οι	τράπεζες	

δεν	θα	μπορέσουν	να	αποκα-

ταστήσουν	στην	διατραπεζική	

αγορά	τη	δυνατότητά	τους	να	

αντλήσουν	ρευστότητα	και	να	

την	περάσουν	έτσι	στην	πραγ-

ματική	οικονομία.	

Μέχρις	 ότου	 γίνει	 αυτό,	

με	 συντονισμένη	 δουλειά	

που	 έγινε	 με	 την	 Ευρωπαϊ-

κή	Κεντρική	Τράπεζα,	με	 την	

επέκταση	 από	 την	 ελληνική	
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  Το πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών είναι 
πρόβλημα δανεισμού του ελληνικού δημοσί-

ου. Όσο το ελληνικό δημόσιο δεν έχει πείσει τις 
διεθνείς αγορές ότι μπορεί να τα καταφέρει, τόσο 

οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αποκαταστή-
σουν στην διατραπεζική αγορά τη δυνατότητά 

τους να αντλήσουν ρευστότητα και να την περά-
σουν έτσι στην πραγματική οικονομία  

κυβέρνηση	 του	 προγράμμα-

τος	 των	 εγγυήσεων	 για	 τις	

ελληνικές	 τράπεζες	 και	 τη	

δημιουργία	του	ταμείου	χρη-

ματοπιστωτικής	 σταθερότη-

τας	με	10	δις	ευρώ,	δημιουρ-

γούμε	 ένα	 δίχτυ	 ασφάλειας	

και	 έτσι	 λέμε	 στον	 έλληνα	

καταθέτη,	ότι	δεν	έχει	απολύ-

τως	κανένα	λόγο	να	ανησυχεί	

για	 οτιδήποτε	 στο	 ελληνικό	

τραπεζικό	 σύστημα	 και	 ταυ-

τόχρονα	 λέμε	 στις	 ελληνικές	

τράπεζες,	ότι	είναι	καιρός	να	

κάνουν	κινήσεις,	για	να	μπο-

ρέσουν	 να	 προετοιμαστούν	

σωστά	για	την	επόμενη	μέρα.	

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Τα	 στοιχεία	 μας,	 οι	 ανακοι-

νώσεις	 μας,	 είχαν	 μέχρι	

σήμερα	 από	 πίσω	 τους	 την	

απόλυτη	αναξιοπιστία.	 Ένας	

τοίχος	 ο	 οποίος	 υψώθηκε	

μπροστά	 μας,	 που	 χρωμάτι-

ζε	 οτιδήποτε	 ερχόταν	 από	

την	 Ελλάδα,	 που	 είμαι	 σί-

γουρος	ότι	πολλοί	από	εσάς,	

το	 νοιώσατε	 στο	 πετσί	 σας.	

Ένα	 συνδυασμό	 χλεύης	 και	

απαισιοδοξίας	 για	 το	 τι	 θα	

μπορούσε	 να	 κάνει	 αυτή	 η	

χώρα.	 Έλλειμμα	δημοσιονο-

μικό,	έλλειμμα	ανταγωνιστι-

κότητας,	 έλλειμμα	 αξιοπι-

στίας.	Αυτά	τα	τρία,	όλα	μαζί	

ήρθαν	 να	 δημιουργήσουν	

ένα	 τέταρτο	 έλλειμμα.	 Έλ-

λειμμα	χρόνου.	Θέλαμε	λοι-

πόν	 να	 έχουμε	 το	 χρόνο	 να	

ασχοληθούμε	 με	 όλα	 αυτά.	

Να	κάνουμε	τις	μεγάλες	το-

μές	μαζί	με	την	κοινωνία,	να	

πείσουμε	 για	 την	 αναγκαιό-

τητά	 τους.	 Και	 βρεθήκαμε	

σε	 μία	 μάχη	 απέναντι	 στο	

χρόνο.	 Βρεθήκαμε	 με	 ένα	

έλλειμμα	 χρόνου,	 όπου	 το	

παράθυρο	έκλεινε	και	έκλει-

νε	 πάρα	 πολύ	 γρήγορα.	 Και	

δεν	 πέρασαν	 πολλοί	 μήνες	

έως	 ότου	 βρεθήκαμε	 μπρο-

στά	στην	σχεδόν	επαπειλού-

μενη	 παύση	 πληρωμών	 για	

τη	 χώρα.	 Ευτυχώς	 σε	 αυτή	

τη	 περίοδο	 η	 κυβέρνηση	

είχε	πείσει	τους	ευρωπαίους	

εταίρους,	ότι	πρώτον	έχει	τη	



Ι ουλ ι οσ  -  Αυγουσ τοσ  -  Σ ε πτεμβ ρι οσ  2 0 1 0 57

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεκ

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

   Έλλειμμα δημοσιονομικό,  
έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, 
έλλειμμα αξιοπιστίας.  
Αυτά τα τρία, όλα μαζί ήρθαν να  
δημιουργήσουν ένα τέταρτο  
έλλειμμα. Έλλειμμα χρόνου 

διάθεση	 να	 κάνει	 αλλαγές,	

ότι	έχει	και	μπορεί	να	δείξει	

προς	τα	έξω	μία	αξιοπιστία.		

Ένα	 από	 τα	 πρώτα	 νομο-

σχέδια	 αφορά	 την	 πλήρη	

ανεξαρτητοποίηση	 της	 Στα-

τιστικής	 Υπηρεσίας,	 ώστε	

κανείς	 πλέον	 να	 μην	 έχει	

αμφιβολίες	 για	 τα	 στοιχεία	

τα	οποία	δίνουμε	και	 ταυτό-

χρονα	 να	 κατανοήσει	 ότι	 το	

πρόβλημα	της	Ελλάδας	είναι	

ένα	 μέρος	 ενός	 ευρύτερου	

Ευρωπαϊκού	 προβλήματος.	

Διότι	 αν	 η	 Ελλάδα	 είχε	 πρό-

βλημα,	 θα	 είχε	 πρόβλημα	

όλη	η	ευρωζώνη.	Κερδίσαμε	

την	παρτίδα;	Όχι	ακόμη.	Προ-

φανώς	ελλοχεύουν	κίνδυνοι.	

Προφανώς	υπάρχουν	 και	 θα	

υπάρξουν	 υπερβάσεις.	 Όλοι	

ξέρουμε	 τις	 μαύρες	 τρύπες.	

Όλοι	 ξέρουμε	 το	 πρόβλημα	

συγκράτησης	 του	 κόστους	

στα	νοσοκομεία	μας	παρά	τις	

προσπάθειες	που	γίνονται.	

Όλοι	 ξέρουμε	 το	πρόβλη-

μα	 των	 ελλειμμάτων	 στις	

ΔΕΚΟ.	Όλοι	ξέρουμε	το	πρό-

βλημα	 στα	 ασφαλιστικά	 τα-

μεία.	Μόνο	πέρσι	ένα	ασφα-

λιστικό	 ταμείο	 ξεκίνησε	 με	

έναν	 προϋπολογισμό	 300	

εκατομμυρίων	ευρώ	και	τελι-

κά	απολογιστικά	ξόδεψε	1,1	

δις	 ευρώ.	 Όλοι	 γνωρίζουμε	

τα	προβλήματα	αυτά.	Ταυτό-

χρονα	 όμως	 ξέρουμε	 ότι	 το	

δεύτερο	 εξάμηνο	 του	 έτους	

θα	 πετύχουμε	 τους	 στόχους	

και	 αυτό	 είναι	 που	 μας	 κά-

νει	αισιόδοξους.	Το	δεύτερο	

εξάμηνο	 είναι	 το	 εξάμηνο	

στο	 οποίο	 θα	φανούν	 και	 οι	

μειώσεις	 στις	 δαπάνες	 από	

τις	περικοπές	στους	μισθούς,	

στα	 επιδόματα,	 στις	 συντά-

ξεις	και	οι	αυξήσεις	των	εσό-

δων	 από	 τις	 αυξήσεις	 του	

Φ.Π.Α.	και	του	ειδικού	φόρου	

κατανάλωσης.	

	

Άρα	 λοιπόν,	 στο	 σκέλος	

της	 δημοσιονομικής	 προ-

σαρμογής,	 με	 βάση	 τα	 τα-

μειακά,	 αλλά	 και	 τα	 δημο-

σιονομικά	στοιχεία	τα	οποία	

θα	 δημοσιοποιήσουμε	 για	

το	 εξάμηνο,	 που	 είναι	 λίγο	

ακόμα	 καλύτερα,	 πιστεύ-

ουμε	 ότι	 είμαστε	 σε	 καλό	

δρόμο.	 Είναι	 ίσως	 η	 πρώτη	

φορά	μετά	από	πολλούς	μή-

νες	που	μπορώ	να	λέω	χωρίς	

ενδοιασμό,	 ότι	 είμαι	 αισιό-

δοξος	για	το	μέλλον	της	χώ-

ρας	μου.	Αυτό	δεν	έχει	τόσο	

να	 κάνει	 με	 το	 γεγονός	 ότι	

ίσως	 η	 ανάπτυξη	 είναι	 τελι-

κά	καλύτερη	από	τα	χειρότε-

ρα	σενάρια	που	μας	έλεγαν.	

Ακόμα	 και	 το	 μακροοικονο-

μικό	 σενάριο	 που	 είναι	 στο	

πρόγραμμα,	η	μείωση	δηλα-

δή	του	ΑΕΠ	κατά	4	ποσοστι-

αίες	μονάδες	το	2010,	ίσως	

τελικά	 να	 είναι	 υπερβολικά	

απαισιόδοξο.	

	

Με	βάση	τη	μείωση	κατά	

2,5	ποσοστιαίες	μονάδες	το	

πρώτο	 τρίμηνο,	 τη	 μείωση	

κατά	3	ποσοστιαίες	μονάδες	

το	 δεύτερο	 τρίμηνο,	 μπο-

ρούμε	 να	 είμαστε	 λίγο	 πιο	

αισιόδοξοι.		
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« Η σπατάλη πρέπει 
να αντιμετωπισθεί,  

όπου κι αν εκδηλώνεται»

ΚυΡΙΑΚΟΣ ΣΟυΛΙώΤΗΣ

Υπέρμαχος	της	ηλεκτρο-
νικής	συνταγογράφησης	
και	της	μηχανοργάνωσης	
στην	υγεία,	ο	κ.	Κυριά-

κος	Σουλιώτης,	Λέκτορας	
Πολιτικής	Υγείας	Πανεπι-
στημίου	Πελοποννήσου	
και	Πρόεδρος	Δ.Σ.	Ορ-
γανισμού	Περίθαλψης	
Ασφαλισμένων	του	Δη-
μοσίου	(ΟΠΑΔ),	τονίζει	
ότι	«οι	ίδιοι	οι	θεσμοί,	
όντας	πολλές	φορές	
αναχρονιστικοί,	απο-
τελούν	τροχοπέδη	σε	

απόπειρες	προόδου	και	
αλλαγής	συνηθειών».		

K
ύριε	Σουλιώτη,	πριν	περάσουμε	στα	πιο	ειδικά	θέ-
ματα,	 θα	 θέλαμε	 να	 μας	 δώσετε	 μια	 εικόνα	 των	
βασικών	προβλημάτων	που	αντιμετωπίζει	ο	Οργα-
νισμός	 Περίθαλψης	 Ασφαλισμένων	 του	 Δημοσίου,	

στον	οποίον	είστε	Πρόεδρος.		
Θα	μπορούσαμε	να	κατατάξουμε	τα	προβλήματα	του	ΟΠΑΔ	σε	

δύο	κατηγορίες:	α)	δομικά	και	οργανωτικά	και	β)	οικονομικά	και	

διαχειριστικά.	Ως	προς	το	πρώτο	σκέλος,	δυστυχώς,	όπως	άλ-

λωστε	συμβαίνει	σε	πολλούς	οργανισμούς	του	δημόσιου	τομέα,	

ο	ΟΠΑΔ	έχει	οργανωθεί	και	λειτουργεί	στη	βάση	μιας	απόλυτα	

γραφειοκρατικής	λογικής,	η	οποία	δεν	επιτρέπει	–	ή	 τουλάχι-

στον	μέχρι	σήμερα	δεν	κατέστη	εφικτό	κάτι	τέτοιο	–	τομές	και	

παρεμβάσεις,	για	τη	βέλτιστη	διαχείριση	των	οικονομικών	του	

πόρων	και	την	καλύτερη	εξυπηρέτηση	των	ασφαλισμένων.	

Η	λήψη	αποφάσεων	γίνεται	με	αναχρονιστικό	τρόπο,	ενώ,	η	

κακή	εμπειρία	του	παρελθόντος	έχει	καταστήσει	το	προσωπικό	

του	οργανισμού	–σε	κάποιο	βαθμό	δικαίως–	άτολμο	και	επιφυ-

λακτικό	απέναντι	σε	τομές,	παρά	την	καθολική	αναγνώριση	της	

αναγκαιότητάς	τους.	Τα	παραπάνω,	αν	προστεθεί	το	σοβαρότατο	

πρόβλημα	στελέχωσης,	συνθέτουν	ένα	περιβάλλον	στο	οποίο,	

οποιαδήποτε	απόπειρα	εκλογίκευσης,	προσκρούει	σε	μια	παγι-

ωμένη	αντίληψη	του	«δεν	γίνεται»	ή	«δεν	προβλέπεται».	

Η	δεύτερη	βασική	διάσταση	των	προβλημάτων	του	ΟΠΑΔ	αφο-

ρά	στην	αδυναμία	συγκράτησης	των	δαπανών	υγείας,	η	οποία,	σε	

συνδυασμό	με	την	υστέρηση	των	πληρωμών,	οδήγησε	στη	διό-

γκωση	του	ελλείμματος	που,	με	τη	σειρά	του,	περιορίζει	σε	μεγά-
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λο	βαθμό	τις	επιλογές,	τόσο	της	

διοίκησης	 του	Οργανισμού,	όσο	

και	των	φορέων	εποπτείας.		

Όπως	 αναφέρατε	 πρόσφατα,	
οι	δαπάνες	του	ΟΠΑΔ,	από	850	
εκατ.	 ευρώ	 το	 2004	 ανήλθαν	
σε	1,7	δισ.	ευρώ	το	2008.	Πού	
οφείλεται	αυτή	η	αύξηση;
Όντως	τα	στοιχεία	που	προέκυψαν	

από	 τη	 Διαγνωστική	 Μελέτη	 την	

οποία	εκπονήσαμε	είναι	ενδεικτι-

κά,	καθώς,	καταδεικνύουν	μια	δι-

αρκώς	αυξητική	τάση	στις	δαπάνες	

υγείας	ανά	ασφαλισμένο,	παρά	το	

ότι	οι	τιμές	αποζημίωσης	παρέμει-

ναν,	καθ’	όλο	το	υπό	εξέταση	διά-

στημα,	σχετικά	σταθερές.	

Η	 πραγματικότητα	 αυτή	 επι-

βεβαιώνει	 	 την	 υπόθεση	 ερ-

γασίας	 ότι	 η	 «χαλάρωση»	 των	

μέτρων	συγκράτησης	των	δαπα-

νών,	η	οποία	παρατηρήθηκε	 τα	

τελευταία	χρόνια	σε	όλους	τους	

φορείς	 ασφάλισης	 υγείας,	 είχε	

άμεση	επίπτωση	στους	κοινωνι-
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κούς	προϋπολογισμούς.

Επιπλέον,	 από	 τη	 διαπεριφερειακή	 σύγκριση	

των	σχετικών	μεγεθών	προκύπτει	ότι,	η	αύξηση	

της	 δαπάνης	 υγείας	 του	Οργανισμού	 σχετίζεται	

με	 την	 ανάπτυξη	 της	 προσφοράς	 διαθέσιμων	

φροντίδων	(ιατροί,	διαγνωστικά	κέντρα	κ.λπ.),	η	

οποία	με	τη	σειρά	της	επηρεάζει	σε	μεγάλο	βαθ-

μό	τη	ζήτηση	για	υπηρεσίες,	πολλές	φορές	μά-

λιστα	χωρίς	η	 τελευταία	να	ανταποκρίνεται	στις	

πραγματικές	ανάγκες	του	πληθυσμού.	

Σε	κάθε	περίπτωση,	ο	δείκτης	ασφαλισμένων	

του	 ΟΠΑΔ	 ανά	 ιατρό,	 ο	 οποίος	 κατά	 μέσο	 όρο	

λαμβάνει	την	τιμή	107,	υποδηλώνει	αφενός	μια	

υπερπροσφορά	 ιατρικών	 υπηρεσιών,	 αφετέρου	

αντανακλά	την	αδυναμία	ελέγχου	των	συναλλα-

γών	και,	ως	εκ	τούτου,	της	

σχετικής	δαπάνης.

Ποια	 μέτρα	 θα	 λάβετε	
για	να	αντιμετωπίσετε	το	
πρόβλημα	αυτό;	
Στους	 τρεις	 μήνες	 κατά	

τους	 οποίους	 έχουμε	

αναλάβει	 την	 ευθύνη	

της	 διοίκησης	 του	ΟΠΑΔ,	

έχω	προσωπικά	θέσει	ως	

καίριο	 στόχο	 του	Οργανι-

σμού	 την	 εφαρμογή	 ενός	 έγκυρου	 συστήματος	

καταγραφής	 και	 επεξεργασίας	 των	 δεδομένων,	

που	 αφορούν	 στην	 υγεία	 (δαπάνες,	 ιατρικές	

πράξεις,	 φάρμακα	 κ.ά.),	 προκειμένου,	 αφενός	

η	λήψη	αποφάσεων	να	γίνεται	στη	βάση	αξιόπι-

στων	τεκμηρίων	και,	αφετέρου	να	διασφαλιστεί	

η	μεγαλύτερη	δυνατή	διαφάνεια	στη	λειτουργία	

του	οργανισμού.	

Ωστόσο,	 παράλληλα	 με	 την	 αποτύπωση	 της	

πραγματικής	 οικονομικής,	 οργανωτικής	 και	 λει-

τουργικής	κατάσταση	του	ΟΠΑΔ,	η	οποία	ολοκλη-

ρώθηκε,	έχουν	ήδη	ληφθεί	μέτρα	για	την	εκλογί-

κευση	 του	 τρόπου	λειτουργίας	 του	Οργανισμού	

και	 τη	 συγκράτηση	 των	 δαπανών	 περίθαλψης.	

Ενδεικτικά	αναφέρονται:

•	Εντός	του	Ιουνίου	ολοκληρώθηκε	η	άμεση	πρό-

σληψη	 224	 ελεγκτών	 ιατρών	 και	 οδοντιάτρων	

σε	όλη	την	επικράτεια,	έργο	για	το	οποίο	ο	Ορ-

γανισμός	 υποβοηθήθηκε	 από	 ειδική	 επιτροπή	

αξιολόγησης	των	υποψηφιοτήτων,	για	πρώτη	μά-

λιστα	φορά	από	τη	λειτουργία	του	Οργανισμού.	

Η	εισαγωγή	κριτηρίων	κατά	την	επιλογή,	είχε	ως	

αποτέλεσμα	τη	μείωση	του	ποσοστού	των	ιατρών	

χωρίς	ειδικότητα	από	85%	του	συνόλου	σε	κάτω	

από	50%.

•	Σε	μια	προσπάθεια	μείωσης	των	λειτουργικών	

δαπανών	 του	Οργανισμού,	 είναι	 σε	 τελικό	 στά-

διο	μια	διαδικασία		επαναδιαπραγμάτευσης	των	

μισθωμάτων	σε	κτίρια	που	στεγάζουν	υπηρεσίες	

του	ΟΠΑΔ	και	του	ΤΥΔΚΥ	σε	όλη	την	επικράτεια.	

Έχουν	ήδη	συμφωνηθεί	μειώσεις	 της	 τάξης	του	

20%	 στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις,	 ενώ	 αντί-

στοιχες	μειώσεις	γίνονται	

σε	 όλες	 τις	 ισχύουσες	

προμήθειες	 του	 οργανι-

σμού.

•	 Τέθηκαν	 για	 πρώτη	

φορά	ανώτατες	τιμές	σε	

ειδικά	 υλικά	 παρεμβα-

τικών	 και	 χειρουργικών	

πράξεων	που	διενεργού-

νται	 σε	 συμβεβλημένες	

ιδιωτικές	 κλινικές,	 οι	

οποίες	 περιορίζουν	 έως	

και	κατά	50%	τη	σχετική	δαπάνη.	

•	 Σε	 συνεργασία	 με	 τα	 Υπουργεία	Οικονομικών	

και	Υγείας,	ολοκληρώνεται	ρύθμιση	του	πλαισίου	

αποζημίωσης	 των	 νοσηλίων	 εξωτερικού,	 καθώς	

έχουν	 διαπιστωθεί	 ασάφειες	 στο	 υφιστάμενο	

πλαίσιο,	με	αποτέλεσμα	η	σχετική	δαπάνη	να	αυ-

ξάνεται	διαρκώς.		

•	Εντός	 του	2010,	θα	έχει	ολοκληρωθεί	η	ανα-

μόρφωση	του	Κανονισμού	Παροχών	των	Ασφαλι-

σμένων.	

•	 Τέλος,	 ολοκληρώθηκε	 η	 εφαρμογή	 ηλεκτρο-

νικού	 συστήματος	 παρακολούθησης	 των	 παρα-

πομπών	 για	 εργαστηριακές	 εξετάσεις,	 η	 οποία	

εκτιμάται	 ότι	 μπορεί	 να	 επιφέρει	 οικονομία	 της	

τάξης	του	30%	στη	σχετική	δαπάνη.	Το	πρόγραμ-

μα	εφαρμόζεται	ήδη	πιλοτικά	σε	πάνω	από	700	

ιδιωτικά	ιατρεία,	ενώ	ο	αριθμός	των	συμμετεχό-

 Για πρώτη φορά ίσως, 
οι διοικήσεις των μεγάλων 

ασφαλιστικών ταμείων συντο-
νίζονται και σχεδιάζουν κοινές 
αλλά όχι αλληλοεπικαλυπτό-

μενες δράσεις 
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ντων	αυξάνεται	διαρκώς.	Στόχος	μας	είναι	η	κα-

θολική	εφαρμογή	του	τόσο	για	τις	εξετάσεις	όσο	

και	για	τα	φάρμακα	στις	αρχές	του	2011.	Για	το	

λόγο	αυτό	είμαστε	σε	άμεση	συνεργασία	με	τα	

τρία	άλλα	μεγάλα	 ταμεία	 (ΙΚΑ,	ΟΓΑ,	ΟΑΕΕ),	 στο	

πλαίσιο	μιας	ευρύτερης	προσπάθειας	συνεργιών	

για	τη	διασφάλιση	της	βιωσιμότητας	του	ασφαλι-

στικού	συστήματος.	

Ο	ΣΦΕΕ	εδώ	και	πολύ	καιρό	τονίζει	ότι	η	ηλε-
κτρονική	 συνταγογράφηση	 και	 η	 μηχανοργά-
νωση	στην	υγεία	αποτελούν	μονόδρομο	για	την	
εξυγίανση	των	δαπανών.	Ποια	η	άποψή	σας;	
Αυτό	είναι	τόσο	αυτονόητο	που	δεν	επιδέχεται	

αμφισβήτησης.	Η	παρακολούθηση	των	μεγεθών	

γύρω	από	τις	δαπάνες	υγείας	σε	πραγματικούς	

χρόνους,	 θα	 υποβοηθήσει	 σε	

μεγάλο	 βαθμό	 τις	 διοικήσεις	

και	 τα	 αρμόδια	 όργανα	 των	

ασφαλιστικών	 φορέων,	 κα-

θώς,	 ουσιαστικά,	 θα	 αναδει-

κνύει	 κάθε	 φορά	 τις	 εστίες	

αύξησης		των	δαπανών.

Επιπλέον,	 θεωρώ	 ότι	 η	 αί-

σθηση	του	ελέγχου,	ιδίως	στο	

σημείο	 όπου	 προκαλείται	 η	

δαπάνη,	 ήτοι	 το	 ιατρείο,	 θα	

συμβάλλει	 αποφασιστικά	 στη	

συγκράτηση	των	σχετικών	με-

γεθών.

Γιατί	πιστεύετε	ότι	έχουμε	μείνει	τόσο	πίσω	στο	
θέμα	αυτό,	ενώ	όλοι	πιστεύουν	ακράδαντα	στα	
τεράστια	οφέλη	που	θα	προκύψουν	για	τον	το-
μέα	της	υγείας;	
Το	ζήτημα	είναι	σύνθετο,	αλλά	κατά	τη	γνώμη	μου	

είναι,	πρωτίστως,	θέμα	βούλησης,	όχι	μόνο	πολι-

τικής,	αλλά	και	διοικητικής.	Πάντως,	οι	εμπλοκές	

είναι	πολλές	και	δεν	αναφέρομαι	μόνο	σε	όσους	

έχουν	λόγους	να	«ανησυχούν»	από	την	εφαρμο-

γή	 ηλεκτρονικού	 συστήματος	 καταγραφής	 και	

ελέγχου.	

Οι	 ίδιοι	 οι	 θεσμοί,	 όντας	 πολλές	φορές	 ανα-

χρονιστικοί,	 αποτελούν	 τροχοπέδη	 σε	 απόπει-

ρες	προόδου	και	αλλαγής	συνηθειών.	 Έχουν	δε	

 Η παρακολούθηση των μεγεθών γύρω από 
τις δαπάνες υγείας σε πραγματικούς χρόνους, θα 
υποβοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τις διοικήσεις και 
τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών φορέων, 
καθώς, ουσιαστικά, θα αναδεικνύει κάθε φορά 
τις εστίες αύξησης  των δαπανών 

εγκλωβίσει	το	ανθρώπινο	δυναμικό	σε	μια	λογι-

κή	άρνησης,	έως	και	φοβίας	απέναντι	στις	νέες	

τεχνολογίες,	παρά	το	ότι	όλες	οι	διεθνείς	και	εγ-

χώριες	καλές	πρακτικές	δείχνουν	θεαματικά	απο-

τελέσματα.	Πάντως,	όπως	προανέφερα,	η	κοινο-

πρακτική	λογική	την	οποία	σταδιακά	υιοθετούμε	

τα	τέσσερα	μεγάλα	ασφαλιστικά	ταμεία	της	χώ-

ρας,	εκτιμώ	ότι	θα	συμβάλλει	αποφασιστικά	στην	

αντιμετώπιση	τέτοιων	προβλημάτων.		

Η	πεποίθησή	μου	ότι	η	ηλεκτρονική	συνταγο-

γράφηση	θα	εφαρμοστεί	αυτή	τη	φορά,	βασίζε-

ται	και	στο	ότι,	πλέον,	όλοι	οι	εμπλεκόμενοι	δεν	

την	αντιμετωπίζουν	ως	«μια	καλή	ιδέα»,	αλλά	ως	

μονόδρομο,	ενώ,	επιπλέον,	η	πολιτική	βούληση	

πρέπει	να	θεωρείται	δεδομένη.

	

Έχει	ήδη	ξεκινήσει	να	εφαρμόζεται	στο	ΙΚΑ	η	
ηλεκτρονική	συνταγογράφηση.	Με	τον	ΟΠΑΔ	
τι	γίνεται;	
Για	 πρώτη	 φορά	 ίσως,	 οι	 διοικήσεις	 των	 με-

γάλων	 ασφαλιστικών	 ταμείων	 συντονίζονται	

και	σχεδιάζουν	κοινές	αλλά	όχι	αλληλοεπικα-

λυπτόμενες	δράσεις.	 Υπό	 το	πρίσμα	αυτό,	στον	

ΟΠΑΔ	 ξεκινήσαμε	 ήδη	 την	 πιλοτική	 εφαρμογή	

ηλεκτρονικού	συστήματος	παρακολούθησης	των	

παραπομπών	για	εργαστηριακές	εξετάσεις,	ενώ,	

αναμένουμε	 την	 αντίστοιχη	 πιλοτική	 εφαρμογή	

του	ΟΑΕΕ	για	τα	φάρμακα.	Στη	φάση	αυτή	δοκι-

μάζονται	και	βελτιώνονται	τα	συστήματα	πριν	την	

καθολική	εφαρμογή	τους	σε	όλα	τα	ταμεία.

Το	 σύστημα	 που	 ήδη	 έχει	 το	 ΙΚΑ	 λειτουργεί	
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αναδρομικά	και	επεξεργαζόμαστε	σχέδιο	συνερ-

γασίας	για	την	αξιοποίησή	του	και	κατά	την	εκκα-

θάριση	συνταγών	φαρμάκων	του	ΟΠΑΔ.

Ποιες	είναι	οι	αντικειμενικές	δυσκολίες	αυτού	
του	εγχειρήματος;	
Όπως	σας	είπα	οι	δυσκολίες	είναι	αρκετές,	αλλά	

το	 διακύβευμα	

είναι	 τόσο	 ση-

μαντικό,	 που	

θα	 πρέπει	 να	

ξεπεραστούν.	

Θα	απαιτηθούν	

προσαρμογές	

του	 ρυθμιστι-

κού	 πλαισίου,	

υποδομές,	 εκπαίδευση	 και	 πολλή	 δουλειά	 από	

όλους	μας.	Επιπλέον,	η	πλευρά	της	προσφοράς	

πρέπει	 να	 στηρίξει	 την	 όλη	 προσπάθεια,	 διότι	

είναι	προς	όφελος	όλων.	Άλλωστε,	η	απειλή	της	

βιωσιμότητας	των	ασφαλιστικών	ταμείων	συνιστά	

απειλή	για	όλη	την	αγορά	υπηρεσιών	υγείας.

Όταν	η	συζήτηση	έρχεται	στο	θέμα	των	δαπα-
νών	 υγείας,	 οι	 περισσότεροι	 επικεντρώνονται	
στις	δαπάνες	για	τα	φάρμακα,	οι	οποίες	ωστόσο,	
αποτελούν	μόλις	το	20%	των	συνολικών	δαπα-
νών.	Γιατί	πιστεύετε	ότι	στοχοποιείται	το	φάρ-
μακο	και	πώς	μπορεί	να	ελεγχθεί	αποτελεσμα-
τικά	το	υπόλοιπο	80%	των	δαπανών;	
Το	θέμα	αυτό	με	έχει	προσωπικά	απασχολήσει	τα	

τελευταία	 χρόνια	στο	πλαίσιο	 των	πανεπιστημια-

κών	και	ερευνητικών	μου	δραστηριοτήτων.	Όντως,	

όλες	οι	μελέτες	δείχνουν	πως,	πληθωριστικές	τά-

σεις	εμφανίζονται	σε	όλες	τις	κατηγορίες	των	φρο-

ντίδων	υγείας	και	όχι	μόνο	στο	φάρμακο.	

Δεν	νομίζω,	πάντως,	ότι	πρόκειται	περί	«στοχο-

ποίησης».	Άλλωστε	η	δημοσιοικονομική	πραγμα-

τικότητα	είναι	τέτοια,	που	δεν	επιτρέπει	«προτιμή-

σεις»	όσον	αφορά	στο	είδος	της	δαπάνης	που	θα	

περιοριστεί.	Η	σπατάλη	πρέπει	να	αντιμετωπισθεί,	

όπου	κι	αν	εκδηλώνεται.	Οι	«συνταγές»,	ωστόσο,	

είναι	γνωστές	και	κοινές	για	όλες	τις	υπηρεσίες	

υγείας:	 ηλεκτρονικός	 έλεγχος,	 κατευθυντήριες	

οδηγίες	 και	 διαγνωστικά	 και	 θεραπευτικά	 πρω-

 Η απειλή της βιωσιμότη-
τας των ασφαλιστικών ταμεί-
ων συνιστά απειλή για όλη την 
αγορά υπηρεσιών υγείας 

τόκολλα,	 ευαισθητοποίηση	 όλων	 των	 εμπλεκο-

μένων	σε	θέματα	κόστους,	έρευνες	αγοράς	και	

διαφάνεια	στις	προμήθειες	κ.λπ.	

Τι	άλλο	θεωρείτε	αναγκαίο	να	γίνει	προκειμέ-
νου	 να	 υπάρξει	 «νοικοκύρεμα»	στο	 χώρο	 της	
υγείας;
Νομίζω	ότι	ήρθε	η	ώρα	για	ανατροπές	στο	σύστη-

μα	χρηματοδότησης.	Δεν	μπορούμε	να	εξαντλή-

σουμε	στην	παρούσα	συζήτηση	το	ζήτημα	αυτό,	

αλλά	 εκτιμώ	 ότι,	 τα	 παραδοσιακά	 υποδείγματα	

του	 fee-for-service	που	εφαρμόζουμε	πρέπει	να	

αντικατασταθούν	 με	 συστήματα	 κλειστών	 προ-

ϋπολογισμών	σε	όλα	τα	επίπεδα.	Πρέπει	όλοι	οι	

εμπλεκόμενοι	 να	 ενταχθούν	 σε	 μια	 λογική	 πει-

θαρχίας	σε	συγκεκριμένα	οικονομικά	όρια,	όπως	

συμβαίνει	σε	όλες	τις	υγιείς	παραγωγικές	δομές.	

Έτσι	θα	αντιμετωπιστεί	και	το	πρόβλημα	με	τα	
χρέη	των	νοσοκομείων;
Ακριβώς	 σε	 αυτό	 το	 ζήτημα	 αναφέρθηκα	 στην	

προηγούμενη	ερώτησή	σας.	Με	την	αλλαγή	του	

συστήματος	χρηματοδότησης,	η	ροή	του	χρήμα-

τος	θα	είναι	άμεση,	με	αποτέλεσμα	να	λειτουργεί	

αποπληθωριστικά.	

Προσωπικά	 είμαι	 υπέρ	 της	 προαγοράς	 του	

ασφαλιστικού	 δικαιώματος	 από	 τα	 ταμεία	 στο	

ΕΣΥ,	έτσι	ώστε	το	τελευταίο	να	αποκτήσει	ρευστό-

τητα,	 αλλά	 και	 διαπραγματευτική	 δύναμη,	 προ-

κειμένου	να	πετύχει	καλύτερες	τιμές.	

Ωστόσο,	υπάρχει	και	το	μέτωπο	της	εισφορο-

διαφυγής	το	οποίο	είναι,	επίσης,	κομβικής	σημα-

σίας	για	την	κοινωνική	ασφάλιση.	Και	εκεί,	όμως	

οι	προσπάθειες	είναι	σημαντικές.	

Εν	 κατακλείδι,	 ο	 εξορθολογισμός	 του	 δίπτυ-

χου:	ασφάλιση	υγείας-παροχή	υπηρεσιών	υγείας	

αποτελεί	μια	σύνθετη	και	διαρκή	προσπάθεια,	η	

οποία,	όμως,	είναι	απολύτως	απαραίτητη	στο	δυ-

σμενές	οικονομικό	περιβάλλον,	το	οποίο	καλού-

μαστε	να	διαχειριστούμε.	Η	επίτευξη	πάντως	του	

παραπάνω	στόχου	προϋποθέτει	συλλογικές	προ-

σπάθειες	και	συνέργειες,	 τόσο	από	 την	πλευρά	

του	κράτους	και	των	φορέων	του	όσο	και	από	την	

πλευρά	της	αγοράς.		
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Ανισότητες
στην Υγεία

Οικονομικές,	γεωγραφικές	και	άλλες.		
Ο	λόγος	για	τις	ανισότητες	στην	πρόσβαση	
	των	ανθρώπων	στις	υπηρεσίες	Υγείας,	
οι	οποίες,	για	εκείνους	που	διαθέτουν	

χαμηλό	εισόδημα,	αυτούς	δηλαδή	που	τις	
έχουν	κατά	τεκμήριο	μεγαλύτερη	ανάγκη,	

καθίσταται	εξαιρετικά	δύσκολη.		
«Δεν	είναι	τα	προηγμένα	κράτη	εκείνα	
που	δημιούργησαν	ισχυρά	και	σύγχρονα	
συστήματα	υγείας.	Είναι,	αντιθέτως,	

τα	ισχυρά	και	σύγχρονα	συστήματα	υγείας	
η	βάση,	πάνω	στην	οποία	τα	κράτη	έχτισαν	
και	χτίζουν	το	πρότυπο	μιας	οικονομίας	

με	ευημερία	και	αλληλεγγύη»,		
δήλωσε	σε	πρόσφατη	συνέντευξή	του		

ο	Πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ	κ.	Διονύσιος	Φιλιώτης.





Μ
ε	 στόχο	 να	

ξεπεραστούν	

τα	 εμπόδια	

πρόσβασης	

των	 ασθενών	 στα	 φάρμα-

κα,	 η	 Επιτροπή	 των	 Ευρω-

παϊκών	 Κοινοτήτων	 έχει	

προτείνει	 τρεις	 βασικούς	

στόχους	 για	 τη	 μεταρρύθμι-

ση	 των	 συστημάτων	 υγείας:

Την	ισότητα,	που	σημαίνει	
ότι,	 το	 σύνολο	 των	 πολιτών	

της	χώρας	θα	πρέπει	να	έχει	

πρόσβαση	 στις	 υπηρεσίες	

υγείας,	ανεξάρτητα	από	 την	

οικονομική	ή	κοινωνική	τους	

κατάσταση.	 Η	 δυνατότητα	

πρόσβασης	των	ασθενών	στα	

φάρμακα,	 αποτελεί,	 εξάλ-

λου,	καθοριστικό	δείκτη	 της	

αποτελεσματικότητας	 ενός	

συστήματος	υγείας.	

Την	 ποιότητα των υπη-
ρεσιών	 που	 αφορά	 τη	 δυ-
νατότητα	 να	 απολαμβάνει	 ο	

πληθυσμός	 υψηλού	 επιπέ-

δου	 υπηρεσίες	 υγείας,	 με	

σεβασμό	 στον	 ασθενή	 και	

πρόσβαση	 στην	 ιατρική	 τε-

χνολογία.	

Την	 αποτελεσματικότητα	
και	 τη	μακροχρόνια οικονο-
μική βιωσιμότητα	 των	 συ-
στημάτων	υγείας.

Τον	 πρώτο	 από	 αυτούς	

τους	στόχους,	αυτόν	δηλαδή	

περί	ισότητας,	προσπαθεί	να	

κατακτήσει	από	το	1983	η	Ελ-

λάδα,	με	την	ψήφιση	του	Νό-

μου	1397	«Περί	Εθνικού	Συ-

στήματος	Υγείας».	Ωστόσο,	η	

κατάκτηση	αυτού	του	στόχου	

μοιάζει	να	είναι	μακριά	ακό-

μη.	Η	οικονομική	δυσπραγία,	

οι	 χαμηλοί	 ή	 ακόμη	 και	 αρ-

νητικοί	 ρυθμοί	 οικονομικής	

ανάπτυξης,	 σε	 συνδυασμό	

με	 την	 έλλειψη	 προγραμμα-

τισμού,	 έχουν	 οδηγήσει	 σε	

σημαντικές	 καθυστερήσεις.		

Και	οι	ερευνητές	εκφράζουν	

φόβους	ότι	αυτή	η	κατάστα-

ση	θα	επιδεινωθεί	έτι	περισ-

σότερο	 εξαιτίας	 της	 σημερι-

νής	οικονομικής	συγκυρίας.

Η	 ευρωπαϊκή	 κοινωνία	 δι-

ακατέχεται	 από	 ολοένα	 και	

μεγαλύτερη	αβεβαιότητα	και	

ανασφάλεια,	 καθώς	 εμφανί-

ζονται	 νέες	 αστικές	 μορφές	

φτώχιας,	 που	 καθορίζονται	

από	 μια	 αλληλουχία	 αρνη-

τικών	 παραγόντων,	 όπως	 η	

απώλεια	 εργασίας,	 η	 απώ-

λεια	 εισοδήματος	 ή	 κατοικί-

ας,	τα	διαζύγια	κ.λπ.	«Σήμερα	

περισσότεροι	 από	 15	 εκατ.	

Ευρωπαίοι	παραμένουν	άνερ-

γοι.	Τα	ποσοστά	απασχόλησης	

είναι	χαμηλά	και	απαιτούνται	

σημαντικές	 μεταρρυθμίσεις	

στα	 συστήματα	 κοινωνικών	

ασφαλίσεων	 και	 υγείας,	 κα-

θώς	 και	 στον	 γενικότερο	 οι-

κονομικό	 και	 κοινωνικό	 το-

μέα,	για	την	ενδυνάμωση	της	

ανταγωνιστικότητας	 και	 της	

κοινωνικής	συνοχής»,	τονίζει	

ο	 κ.	 Υφαντόπουλος.	 Την	 ίδια	

ώρα,	στη	χώρα	μας	καταγρά-

φεται	ένα	από	τα	υψηλότερα	

ποσοστά	 ανεργίας	 στην	 Ευ-

ρώπη	(20%).
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σχέση	εισοδήματος	και	υγεί-

ας	είναι	ακριβώς	αυτή	που	οι	

περισσότεροι	 από	 εμάς	 θα	

υποψιάζονταν,	 ότι	 δηλαδή,	

χαμηλό	 εισόδημα	 συνεπά-

γεται	 δυσκολία	 πρόσβασης	

στις	 υπηρεσίες	 υγείας,	 άρα	

σημαίνει	 και	 κακή	 υγεία.	

Αυτό	είναι	γεγονός.	

Η	έρευνα,	όμως,	που	γίνε-

ται	τα	τελευταία	δέκα	χρόνια,	

δείχνει	ότι	η	σχέση	εισοδήμα-

τος	 και	 υγείας	 είναι	 αρκετά	

πιο	 σύνθετη.	 Χώρες	 με	 πα-

ρόμοιο	 κατά	 κεφαλήν	 εισό-

δημα,	 παρουσιάζουν	 σημα-

ντικές	διαφορές	στο	επίπεδο	

της	υγείας.	Και	αυτό	φαίνεται	

να	εξηγείται	από	την	ανισότη-

τα	στο	εισόδημα,	που	μπορεί	

να	υπάρχει	στο	εσωτερικό	της	

χώρας.	Μπορεί	δηλαδή	η	διά-

μεση	τιμή	του	εισοδήματος	να	

είναι	η	ίδια,	αλλά	να	απαντώ-

νται	 πολύ	 μεγάλες	 ανισότη-

τες	(όπως	π.χ.	στις	ΗΠΑ,	στην	

Ιταλία).	 Αυτό	 από	 μόνο	 του	

δημιουργεί	 βιολογικές	 και	

ψυχολογικές	διεργασίες,	που	

συντελούν	 στην	 κακή	 υγεία,	

κι	όχι	απαραιτήτως	των	φτω-

χών	ανθρώπων,	αλλά	εκείνων	

που	νιώθουν	ότι	είναι	αποξε-

νωμένοι	 από	 τη	 δυνατότητα	

συμμετοχής	 στην	 κύρια	 κοι-

νωνική	 και	 πολιτισμική	 ζωή,	

εκείνων	που	αισθάνονται	κα-

θηλωμένοι	και	δεν	πρόκειται	

να	 κάνουν	 αυτό	 το	 μεγάλο	

βήμα,	το	οποίο	θα	τους	βγά-

λει	 στην	 πάνω	 κατηγορία.		

Αυτό	 δημιουργεί	 κατάθλιψη	

και	ένα	αίσθημα	ηττοπάθειας	

απέναντι	στη	ζωή.	Η	αίσθηση	

εγκατάλειψης	 δημιουργεί	 με	

τη	σειρά	της	βιολογικές	αντι-

δράσεις:	 το	 ανοσοποιητικό	

σύστημα	 αδυνατίζει	 και	 έτσι	

οδηγούνται	 σε	 προβλήματα	

υγείας,	 τα	 οποία	 δεν	 οφεί-

λονται	 στο	 ότι	 δεν	 μπορούν	

να	πλησιάσουν	τις	υπηρεσίες	

υγείας,	αλλά	στο	ότι	νιώθουν	

πως	 δεν	 αξίζει	 τον	 κόπο	 να	

κάνουν	 οτιδήποτε	 για	 τον	

εαυτό	τους.	Νιώθουν	ότι	βρί-

σκονται	 «εκτός	 παιχνιδιού»,	

πίνουν,	καπνίζουν,	υιοθετούν	

βλαβερά	πρότυπα	ζωής.	

Αυτή	είναι	η	νέα	διάσταση	

του	 θέματος,	 η	 άλλη	 οπτι-

κή	 γωνία,	 που	 αρχίζει	 να	

διερευνάται	 και	 σε	 επίπεδο	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 και	 σε	

επίπεδο	 Παγκόσμιου	 Οργα-

νισμού	 Υγείας.	 Η	 καινούρια	

μάχη	 που	 πρέπει	 να	 δοθεί	

για	 την	 προστασία	 της	 υγεί-

ας,	αφορά	την	εξάλειψη	των	

οικονομικών	ανισοτήτων.	

«Σύνθετη η σχέση εισοδήματος και υγείας»

του Λυκούργου Λιαρόπουλου, 
καθηγητή Οικονομικών της Υγείας 

Πανεπιστημίου Αθηνών

	EURoPEAN	SocIAL	SURvEY	2009

Τις	ελληνικές	ανισότητες	στην	Υγεία	επιβεβαιώνουν	
και	τα	στοιχεία	της	«Ευρωπαϊκής	Κοινωνικής	 Έρευνας»	
(European	Social	Survey	2009),	που	καταγράφει	τις	
στάσεις	και	τις	απόψεις	των	ευρωπαίων	πολιτών	για	τις	
κοινωνικές,	πολιτικές,	οικονομικές	και	πολιτιστικές	
εξελίξεις.	«Η	Ελλάδα	παρουσιάζεται	ως	μια	χώρα	με	τις	
υψηλότερες	ανισότητες	στην	υποκειμενική	κατάσταση	
της	υγείας.	Η	υποτονική	ανάπτυξη	του	δημόσιου	τομέα	σε	
συνδυασμό	με	την	κακοδιοίκηση	και	την	διαφθορά	συνέ-
βαλαν	στην	αύξηση	των	ιδιωτικών	δαπανών	και	παράλλη-
λα	στην	αύξηση	των	ανισοτήτων	στην	υγεία	στην	Ελλά-
δα»,	τονίζει	ο	καθηγητής	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	
Εθνικός	Εκπρόσωπος	στην	Ευρωπαϊκή	Κοινωνική	 Έρευνα,	
κ.	Γιάννης	Υφαντόπουλος.



68 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεκ

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις Τα	 τελευταία	 χρόνια,	 η	

έρευνα	 και	 η	 επιστημο-

νική	γνώση	μάς	έχουν	δείξει	

ότι	οι	υπηρεσίες	υγείας,	η	οι-

κονομία	και	η	υγεία,	συνδέο-

νται	μεταξύ	τους	και	υπάρχει	

αλληλεπίδραση.	 Κατ’	 αρχάς	

υπάρχει	 μία	 σχέση	 ανάμε-

σα	 στο	 οικονομικό	 επίπεδο	

και	 στο	 επίπεδο	 υγείας	 του	

πληθυσμού.	 Όσο	πιο	εύπορη	

ΟΙ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΤΟΥ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	ΠΟΥ	ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΖΟΥΝ	ΤΟΝ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ	ΚΙΝΔΥΝΟ	ΦΤΩΧΙΑΣ	

•	Τα	παιδιά	(0-17	ετών).	
•	Οι	συνταξιούχοι/ηλικιωμένοι
•		Οι	πολύτεκνες	οικογένειες.	Η	Ελλάδα	συμπεριλαμβάνε-
ται	στις	χώρες	όπου	τουλάχιστον	ένα	στα	τρία	νοικοκυ-
ριά,	με	τρία	ή	περισσότερα	παιδιά,	έχει	εισόδημα	κάτω	
από	το	όριο	της	φτώχιας.	

•	Οι	μονογονεϊκές	οικογένειες	
•		Οι	άνεργοι	και	τα	άτομα	παραγωγικής	ηλικίας	που	δεν	
έχουν	απασχόληση	(π.χ.	λόγω	αναπηρίας)

•	Τα	άτομα	με	χαμηλή	εκπαίδευση	(κυρίως	γυναίκες)

«Η σχέση υπηρεσιών υγείας, οικονομίας 
και υγείας: πρόκειται για φαύλο κύκλο»

του Νικολάου Μανιαδάκη, BSc, MSc, PhD, 
Καθηγητή & Διευθυντή Τομέα  Διοίκησης & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

είναι	 μια	 κοινωνία,	 ένα	 κρά-

τος,	τόσο	καλύτερους	δείκτες	

υγείας	 έχει.	 Αυτό	 σχετίζεται	

με	το	γεγονός	ότι,	όταν	υπάρ-

χει	 οικονομική	 δυνατότητα,	

οικονομική	ευμάρεια	και	ευη-

μερία,	οι	πολίτες	διάγουν	ένα	

καλύτερο	επίπεδο	ζωής.	Επι-

πλέον,	 έχουν	 πρόσβαση	 σε	

καλύτερες	υπηρεσίες	υγείας.	

Έτσι	 λοιπόν,	 η	 οικονομία,	 το	

ΑΕΠ	 μιας	 χώρας,	 επηρεάζει	

την	κατάσταση	της	υγείας	του	

πληθυσμού.	 Από	 την	 άλλη	

πλευρά,	 και	 όταν	 έχεις	 πιο	

υγιείς	ανθρώπους,	 τείνεις	να	

έχεις	και	καλύτερες	οικονομι-

κές	 συνθήκες	 και	 οικονομία	

γενικότερα.	Είναι,	λοιπόν,	ένα	

τρίγωνο,	οι	υπηρεσίες	υγείας,	

η	οικονομία	 της	χώρας	και	η	

υγεία	 του	 πληθυσμού,	 όπου	

το	ένα	επηρεάζει	το	άλλο.	

Στο	πλαίσιο	αυτά,	έρχεται	

να	 ενταχθεί	 και	 η	 συζήτηση	

που	 αφορά	 στις	 ανισότητες	

πρόσβασης	 στις	 υπηρεσί-

ες	 υγείας,	 που	 μπορεί	 να	

οφείλονται	 σε	 πολλούς	 πα-

ράγοντες:	 οι	 οικονομικές	

συνθήκες,	 η	 οργάνωση	 του	

συστήματος	υγείας,	γεωγρα-

φικά,	 κοινωνικά,	 θρησκευτι-

κά	 ή	 άλλα	 εμπόδια.	 Σύμφω-

να	με	τα	παραπάνω,	όμως,	οι	

ανισότητες	 στην	 πρόσβαση	

στις	υπηρεσίες	υγείας,	έχουν	

επιπτώσεις	 τόσο	 στην	 υγεία	

όσο	 και	 στην	 οικονομία	 της	

χώρας.	 Ταυτόχρονα,	 η	 φτώ-

χια	και	η	κοινωνική	ανέχεια,	

έχουν	 άμεσες	 και	 έμμεσες	

επιπτώσεις	 στον	 πληθυσμό.	

Επηρεάζουν,	 τόσο	 την	κατά-

σταση	της	υγείας	(πιο	φτωχές	

πληθυσμιακές	ομάδες	έχουν	

και	 χαμηλότερο	 επίπεδο	

υγείας),	όσο	και	την	πρόσβα-

σή	στις	υπηρεσίες	υγείας,	με	

αποτέλεσμα	να	χειροτερεύει	

ακόμη	 περισσότερο	 η	 κατά-

στασή	τους.		Επομένως	οι	χα-

μηλοί	 υγειονομικοί	 δείκτες	

συνεπάγονται	 και	 χαμηλότε-

ρο	 εισόδημα.	 Πρόκειται	 για	

έναν	φαύλο	κύκλο.			
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« Η αξιοπιστία
χάνεται εύκολα

και κερδίζεται δύσκολα»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟυΡΝΑΡΑΣ
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«Το	Μνημόνιο	και	τα	μέτρα	που	αυτό	συνε-
πάγεται,	αποτελούν	μεγάλη	ευκαιρία	για	την	
αντιμετώπιση	των	δύο	μεγάλων	προβλημά-
των	της	ελληνικής	οικονομίας,	δηλαδή	του	
υψηλού	δημοσίου	χρέους	και	της	χαμηλής	
ανταγωνιστικότητας,	καθώς	και	για	τον	επα-
ναπροσδιορισμό	του	αναπτυξιακού	προτύπου	
της	χώρας».	Αισιόδοξος	υπό	όρους,	εμφανί-
ζεται	στις	εκτιμήσεις	του	για	την	εξέλιξη	της	
ελληνικής	οικονομίας	ο	κ.	Γιάννης	Στουρνά-
ρας,	καθηγητής	Οικονομικών	του	Πανεπι-
στημίου	Αθηνών	και	Γενικός	Διευθυντής	του	
ΙΟΒΕ.	Ο	καθηγητής	θεωρεί	επιτακτική	την	
ανάγκη	να	γίνουν	εξοικονομήσεις	στις	δημό-
σιες	δαπάνες,	με	έμφαση	στην	υγεία	και,	πιο	
συγκεκριμένα,	στις	προμήθειες	υλικών	και	τη	
συνταγογράφηση	των	γιατρών,	αντί	να	στοχο-
ποιείται	συνεχώς	το	φάρμακο.

Π
ρόσφατη	 μελέτη	 του	 ΙΟΒΕ	 αναφέρει	
ότι	 «για	 πρώτη	 φορά	 στη	 σύγχρονη	
ιστορία,	 η	 οικονομική	 πολιτική	 των	
επόμενων	 ετών	 προδιαγράφεται	 με	

τόσο	σαφή	και	δεσμευτικό	τρόπο	που	δεν	αφή-
νει	περιθώρια	για	υπαναχωρήσεις,	παρεκκλίσεις	
ή	 καθυστερήσεις.»	 Πιστεύετε	 ότι	 η	 εφαρμογή	
του	Μνημονίου	αποτελεί	σήμερα	αναγκαιότητα	
για	την	επίλυση	των	οικονομικών	προβλημάτων	
της	Ελλάδας;

Το	πολιτικό	σύστημα	δεν	μπόρεσε	μέχρι	σήμερα	

να	 προσφέρει	 στην	 ελληνική	 οικονομία	 και	 κοι-

νωνία	τη	θεραπεία	που	χρειαζόταν,	λόγω	του	πο-

λιτικού	κόστους	που	καμία	κυβέρνηση	δεν	ήθελε	

να	επωμιστεί.	Επομένως,	πράγματι,	 το	Μνημόνιο	

και	 τα	 μέτρα	 που	 αυτό	 συνεπάγεται,	 αποτελούν	

μεγάλη	 ευκαιρία	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 δύο	

μεγάλων	 προβλημάτων	 της	 ελληνικής	 οικονομί-

ας,	δηλαδή	του	υψηλού	δημοσίου	χρέους	και	της	

χαμηλής	 ανταγωνιστικότητας,	 καθώς	 και	 για	 τον	

επαναπροσδιορισμό	του	αναπτυξιακού	προτύπου	

της	 χώρας.	 Aν	 εφαρμοστούν	αποτελεσματικά	 τα	

μέτρα	που	περιλαμβάνει	το	Μνημόνιο,	τόσο	τα	δη-

μοσιονομικά	όσο	και	τα	διαρθρωτικά,	οι	εξελίξεις	

είναι	πολύ	πιθανό	να	είναι	σημαντικά	ευνοϊκότερες	

από	τα	σενάρια	που	περιλαμβάνονται	στο	Μνημό-

νιο,	τόσο	σε	σχέση	με	την	εξέλιξη	του	δημοσίου	

χρέους,	όσο	και	με	την	εξέλιξη	των	ρυθμών	οικο-

νομικής	ανάπτυξης.
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  Τα αποτελέσματα  
πρόσφατης μελέτη του 
ΙΟΒΕ (Διαχρονική Ανά-
λυση Μεταβολής των 

Τιμών Φαρμάκων κατά 
την περίοδο 1997 – 2008), 

έδειξαν ότι τον κυρίαρχο 
ρόλο στην εξέλιξη της 

φαρμακευτικής δαπάνης 
διαδραματίζουν άλλοι 

παράγοντες όπως η έλ-
λειψη μηχανοργάνωσης 

και ελέγχου της συνταγο-
γράφησης, και όχι τόσο οι 
τιμές των φαρμάκων  
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Πώς	βλέπετε	 τη	 μέχρι	 τώρα	 εφαρμογή	 όσων	 διαλαμβάνο-
νται	στο	Mνημόνιο;	

Μέχρι	τώρα,	το	πρόγραμμα	φαίνεται	να	πηγαίνει	καλά.	Η	οι-

κονομική	 πολιτική	 που	 ακολουθείται,	 παρά	 τα	 λάθη	 	 και	 τις	

καθυστερήσεις,	έχει	πλέον	αρχίσει	να	αποκτά	βηματισμό	και	

ουσιαστικό	 περιεχόμενο,	 ενώ	 υπάρχουν	 και	 ενθαρρυντικά	

πρώτα	αποτελέσματα,	με	εξαίρεση	τα	έσοδα	και	την	προώθη-

ση	των	διαρθρωτικών	αλλαγών,	που	είναι	αρκετά	αργή,	αν	και	

έχει	δρομολογηθεί.	Αυτά	θα	έλεγα	ότι	είναι	τα	δύο	αγκάθια.	

Αν	βελτιωθούν,	πιστεύω	ότι	όλα	θα	πάνε	καλά.	Τώρα,	για	το	

χρέος,	δεν	πιστεύω	ότι	θα	φτάσει	ποτέ	 το	150%.	Το	μακρο-

οικονομικό	σενάριο	που	έχει	καταρτίσει	η	τρόικα	είναι	πολύ	

απαισιόδοξο.	Οι	εκτιμήσεις	του	ΙΟΒΕ	με	δυσκολία	το	ανεβά-

ζουν	πάνω	από	135%-136%	του	ΑΕΠ,	ενώ	υπάρχουν	πολλές	

ευκαιρίες	για	βελτίωση	της	κατάστασης,	όπως	για	παράδειγ-

μα,	οι	ιδιωτικοποιήσεις	και	η	αξιοποίηση	της	δημόσιας	ακίνη-

της	 περιουσίας,	 τα	 έσοδα	 των	 οποίων	 μπορούν	 να	 χρησιμο-

ποιηθούν	 για	 να	 εξοφληθεί	 μέρος	 του	δημοσίου	 χρέους.	 Το	

ζήτημα	είναι	ότι	πρέπει	να	πειστούν	και	οι	δανειστές	μας	για	

τις	δυνατότητες	αυτές.	

Είστε	αισιόδοξος	ότι	οι	αγορές	θα	μας	εμπιστευτούν	στο	τέ-
λος	της	τριετίας;

Η	διεθνής	οικονομική	και	χρηματοπιστωτική	κρίση	έφερε	στο	

προσκήνιο	τα	προβλήματα	της	ελληνικής	οικονομίας,	η	οξύτη-

τα	των	οποίων	κλόνισε	την	εμπιστοσύνη	των	διεθνών	αγορών,	

οδηγώντας	σε	συνεχείς	υποβαθμίσεις	της	πιστοληπτικής	ικα-

νότητας	της	χώρας	και	σε	αύξηση	των	επιτοκίων	δανεισμού.	

Θα	χρειαστεί	χρόνος	για	την	ανάκτηση	της	αξιοπιστίας.	Η	αξι-

οπιστία	χάνεται	εύκολα	και	κερδίζεται	δύσκολα.	Θα	πρέπει	να	

περιμένουμε	το	τέλος	του	χρόνου	για	να	δούμε	τις	αντιδρά-

σεις	 των	αγορών	σχετικά	με	 την	πρόοδο	 του	προγράμματος	

σταθεροποίησης.

Ποιές	ευκαιρίες	εντοπίζετε	προκειμένου	να	μειωθεί	το	έλλειμμα	
και	το	χρέος	καθώς	και	να	αυξηθεί	το	ΑΕΠ	στα	επόμενα	χρόνια;

Ξεχωρίζω	τέσσερις	τομείς	δράσης:	

Πρώτον,	άμεσο	άνοιγμα	των	αγορών	και	των	επαγγελμάτων:	Ως	
αποτέλεσμα	των	αναρίθμητων	περιορισμών	που	το	Δημόσιο	επι-
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βάλλει,	 	το	περιθώριο	κέρδους	στον	τομέα	των	υπηρεσιών	στην	

Ελλάδα	εκτιμάται	ότι	είναι	15%	υψηλότερο	από	το	αντίστοιχο	της	

Ευρωζώνης.	Η	άρση	των	περιορισμών,	η	οποία	θα	επιφέρει	σύγκλι-

ση	του	περιθωρίου	κέρδους	με	αυτό	της	Ευρωζώνης,	εκτιμάται	ότι	

θα	αυξήσει	το	ΑΕΠ	κατά	10%	περίπου	τα	επόμενα	πέντε	κρίσιμα	

χρόνια.	

Δεύτερον,	 αξιοποίηση	 της	 ακίνητης	 περιουσίας	 του	 δημοσίου:	
Στην	Ελλάδα	το	δημόσιο	κατέχει	μεγάλη	ακίνητη	περιουσία	η	οποία	

δεν	έχει	καταγραφεί	και	αποτιμηθεί.	Ενδεικτικοί	υπολογισμοί	την	

εκτιμούν	κοντά	στο	ύψος	του	δημοσίου	χρέους.	Συγκεκριμένα,	η	

προς	άμεση	αξιοποίηση	περιουσία	υπολογίζεται	σε	ένα	τρίτο	πε-

ρίπου	αυτού	του	ποσού.	Σήμερα,	με	το	δημόσιο	χρέος	να	αποτελεί	

θηλιά	στο	λαιμό	της	Ελλάδας,	η	πώληση	ακίνητης	και	αδρανούς	

περιουσίας	με	σκοπό	την	εξόφληση	δημοσίου	χρέους	θα	πρέπει	

να	αποτελέσει	προτεραιότητα.	

Τρίτον,	θα	πρέπει	να	δοθεί	βάρος	στην	κεφαλαιακή	ενίσχυση	των	
τραπεζών.	Για	μένα	το	ζητούμενο	σήμερα	για	τον	τραπεζικό	τομέα	

δεν	είναι	ούτε	οι	συγχωνεύσεις	ούτε	οι	ιδιωτικοποιήσεις,	αλλά	η	

επαρκής	κεφαλαιοποίηση	των	τραπεζών	προκειμένου	να	πείσουν	

τις	αγορές	να	ανοίξουν	γι’	αυτές	και	να	βελτιώσουν	έτσι	τη	ρευ-

στότητά	τους	και	να	μπορέσουν	να	δανείσουν	τους	πελάτες	τους.	

Θα	πρέπει	να	γίνουν	τα	τεστ	αντοχής	της	δεύτερης	γενιάς,	να	εί-

μαστε	σίγουροι	ότι	οι	τράπεζες	είναι	στο	σωστό	δρόμο	και	όσες	

δεν	μπορούν	να	εξασφαλίσουν	κεφαλαιακή	επάρκεια	μέσω	των	

μετόχων	τους	να	κάνουν	χρήση	του	Ταμείου	Χρηματοπιστωτικής	

Σταθερότητας.	

Τέταρτον, θα	πρέπει	να	γίνουν	εξοικονομήσεις	δημοσίων	δαπα-
νών,	ιδιαιτέρως	στο	χώρο	της	Υγείας.	Ενώ	η	έμφαση	μέχρι	τώρα	

έχει	δοθεί	στον	έλεγχο	της	τιμής	των	φαρμάκων,	όλες	οι	έρευνες	

δείχνουν	ότι	η	μεγάλη	σπατάλη	στο	χώρο	της	Υγείας	σχετίζεται	με	

τις	προμήθειες	ειδικών	υλικών,	την	έλλειψη	μετρήσεων,	λογιστι-

κών	βιβλίων	και	συστημάτων	μηχανοργάνωσης	στα	κρατικά	νοσο-

κομεία,	την	απουσία	αξιολόγησης	και	κινήτρων,	καθώς	και	με	την	

απουσία	ελέγχου	της	συνταγογράφησης	των	γιατρών.	Η	σπατάλη	

στις	 προμήθειες,	 κυρίως	 εξωσυμβατικών	 αναλώσιμων	 υλικών	 ή	

μέσω	 αδιαφανών	 διαγωνισμών	 προμήθειας	 ιατροτεχνολογικού	

υλικού,	ανέρχεται	σε	τουλάχιστον	2	δις	ευρώ	ετησίως.	Το	μέγεθος	

αυτό	προκύπτει	απλά	από	την	σύγκριση	των	τιμών	των	υλικών	αυ-

τών	στην	Ελλάδα	και	στην	υπόλοιπη	Ευρωζώνη.	Είναι	μια	αγορά	της	

τάξης	των	6	δις	ευρώ	ετησίως,	με	περιθώρια	κέρδους	για	τις	εται-

ρείες	εισαγωγής	των	υλικών	αυτών	που	υπερβαίνουν	το	200%.

 H πώληση ακίνητης  
και αδρανούς περιουσίας με 
σκοπό την εξόφληση δημοσίου 
χρέους θα πρέπει να αποτελέ-
σει προτεραιότητα  
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Πού	αποδίδετε	την	αύξηση	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	τα	τελευ-
ταία	χρόνια;

Είναι	 γεγονός	 ότι	 η	 φαρμακευτική	 δαπάνη	 στην	 Ελλάδα	 πα-

ρουσιάζει	αύξηση	την	τελευταία	δεκαετία.	Με	βάση	τα	πλέον	

αξιόπιστα	απολογιστικά	στοιχεία	των	ασφαλιστικών	ταμείων,	η	

δημόσια	φαρμακευτική	δαπάνη	στην	Ελλάδα	αυξάνεται	κατά	

μισό	δισεκατομμύριο	ευρώ	το	χρόνο.

Τα	 αποτελέσματα	 	 πρόσφατης	 μελέτη	 του	 ΙΟΒΕ	 (Διαχρονική	

Ανάλυση	Μεταβολής	των	Τιμών	Φαρμάκων	κατά	την	περίοδο	

1997	–	2008),	έδειξαν	ότι	τον	κυρίαρχο	ρόλο	στην	εξέλιξη	της	

φαρμακευτικής	 δαπάνης	 διαδραματίζουν	 άλλοι	 παράγοντες	

όπως	 η	 έλλειψη	 μηχανοργάνωσης	 και	 ελέγχου	 της	 συνταγο-

γράφησης,	και	όχι	τόσο	οι	τιμές	των	φαρμάκων.

Συγκεκριμένα,	αν	συγκρίνει	κανείς	 την	πορεία	του	Δείκτη	Τι-

μών	Φαρμάκων	 (ΔΤΦ)	με	το	Γενικό	Δείκτη	Τιμών	Καταναλωτή	

και	τους	δείκτες	τιμών	άλλων	προϊόντων	και	υπηρεσιών	υγεί-

ας,	θα	δει	ότι	ο	ΔΤΦ	παρουσιάζει	μικρότερη	μεταβολή	σε	σχέ-

ση	με	το	Δείκτη	Τιμών	Υγείας,	το	Δείκτη	Τιμών	Νοσοκομειακής	

Περίθαλψης	και	το	Γενικό	Δείκτη	Τιμών	Καταναλωτή.	Με	άλλα	

λόγια	προκύπτει	ότι	οι	τιμές	των	φαρμάκων	αυξάνονται	με	χα-

μηλότερο	ρυθμό	απ’	ότι	οι	τιμές	άλλων	προϊόντων	και	υπηρε-

σιών	 υγείας,	 καθώς	 και	 άλλων	

αγαθών,	όπως	η	διατροφή	και	η	

στέγαση,	των	οποίων	η	ζήτηση	

είναι	ανελαστική	όπως	και	 του	

φαρμάκου.	 Επομένως	 τα	 αίτια	

αύξησης	 της	 φαρμακευτικής	

δαπάνης	δε	θα	πρέπει	να	ανα-

ζητούνται	 μόνο	 στις	 τιμές	 των	

φαρμάκων.

Πώς	 πιστεύετε	 ότι	 μπορούν	 να	
εξυγιανθούν	 οι	 δαπάνες	 υγείας	
και	φαρμάκου	στην	Ελλάδα;

Καταρχάς,	 η	 εισαγωγή	 διπλο-

γραφικού	λογιστικού	συστήμα-

τος	στα	νοσοκομεία	καθώς	και	

η	 μηχανοργάνωση	 του	 συστή-

ματος	Υγείας	θα	πρέπει	να	απο-

τελέσει	προτεραιότητα.	Η	μηχα-

		ΓΙΑ	ΠΟΙΟΥΣ	ΛΟΓΟΥΣ		
		ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙΤΑΙ	ΤΟ	ΦΑΡΜΑΚΟ

Η	συνολική	δαπάνη	για	την	υγεία	ανέρχεται	σε	9.7%	του	
ΑΕΠ,	και	μόλις	 το	20%	της	δαπάνης	αυτής	προέρχεται	
από	το	φάρμακο.	Έτσι	από	τα	21	δις	ευρώ	της	συνολικής	
δαπάνης	για	την	υγεία,	τα	κυβερνητικά	μέτρα	εστιάζουν	
στα	4,5	δις	ευρώ	που	αφορούν	τη	συνολική	δαπάνη	για	
το	φάρμακο	 λόγω	 της	 ευκολίας	 που	παρέχει	 το	 νομο-
θετικό	 πλαίσιο	 για	 παρεμβάσεις	 στον	 τομέα	 αυτό.	 Σε	
αντίθεση	με	τις	τιμές	των	ιατρικών	βοηθημάτων	και	του	
υγειονομικού	 υλικού	 που	 δεν	 ελέγχονται	 από	 το	 κρά-
τος,	οι	τιμές	των	φαρμάκων	στην	Ελλάδα	καθορίζονται	
από	το	κράτος	και	έτσι	διαμορφώνονται	σε	χαμηλά	επί-
πεδα.	Και	πάλι	όμως	η	παρέμβαση	είναι	μονοδιάστατη	
και	δεν	αντιμετωπίζει	τη	δαπάνη	φαρμάκου	συνολικά,	
καθώς	ασχολείται	αποκλειστικά	με	την	τιμή	και	όχι	με	
την	ποσότητα	των	συνταγογραφούμενων	φαρμάκων.		
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νοργάνωση	είναι	αναγκαία	για	τον	αποτελεσματικό	έλεγχο	των	

συνολικών	δαπανών	υγείας,	καθώς	και	την	καταπολέμηση	της	

σπατάλης.	Με	βάση	τη	διεθνή	εμπειρία	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	

συνολική	εξοικονόμηση	στον	κρατικό	προϋπολογισμό	έως	€2	
δισ.	ετησίως	σε	βάθος	χρόνου.	Επίσης,	η	καθιέρωση	ενοποιη-

μένου	λογιστικού	και	πληροφοριακού	συστήματος	στα	νοσο-

κομεία	του	ΕΣΥ	θα	ενισχύσει	τον	κεντρικό	έλεγχο	των	δαπανών	

και	την	παρακολούθηση	των	

προμηθειών	φαρμακευτικού	

και	υγειονομικού	υλικού.	Σε	

ό,τι	 αφορά	 το	 φάρμακο,	 ο	

περιορισμός	 της	 σπατάλης	

μπορεί	να	επιτευχθεί	με	την	

εφαρμογή	της	ηλεκτρονικής	

συνταγογράφησης.	 Με	 την	

υιοθέτηση	 του	 μέτρου	 αυ-

τού	 μπορούν	 να	 ελεγχθούν	

οι	 συνταγογραφικές	 συνή-

θειες	 των	 γιατρών	καθώς	και	 κατά	πόσο	αυτές	αντανακλούν	

τις	πραγματικές	ανάγκες	των	ασθενών.	Η	ηλεκτρονική	συντα-

γογράφηση	αναμένεται	να	αναβαθμίσει	την	ποιότητα	των	πα-

ρεχομένων	υπηρεσιών,	να	βοηθήσει	στην	ταχύτερη	εξυπηρέ-

τηση	του	ασθενούς	και	να	μειώσει	τα	ιατρικά	λάθη.	

Τέλος,	η	κυβέρνηση	θα	πρέπει	να	εκμεταλλευτεί	τις	ευκαιρί-

ες	 που	 προσφέρονται	 τόσο	 για	 εξοικονόμηση	 δαπανών	 όσο	

και	 για	 την	 άντληση	 πόρων.	 Η	 Ελλάδα	 θα	 έχει	 ενδεχομένως	

την	 τύχη	 τα	 επόμενα	 χρόνια	 να	 γίνει	 χώρος	 υποδοχής	 εύπο-

ρων	συνταξιούχων	της	γενιάς	του	Πολέμου,	των	γνωστών	baby	

boomers,	που	επιθυμούν	να	ζήσουν	σε	χώρες	του	Ευρωπαϊκού	

Νότου,	 λόγω	 κλίματος,	 φυσικών	 καλλονών	 και	 πολιτιστικής	

κληρονομιάς.	Δεν	είναι	όμως	δυνατόν	με	το	υπάρχον	νομοθε-

τικό	πλαίσιο,	που	διέπει	 το	χώρο	τόσο	της	δημόσιας	όσο	και	

της	ιδιωτικής	υγείας,	να	σχεδιαστεί	η	κατάλληλη	αναπτυξιακή	

πολιτική	στον	τομέα	αυτό.	Απαιτείται	διαφορετική	προσέγγιση	

από	τη	σημερινή,	ρεαλιστική,	εξωστρεφής,	που	θα	εντάξει	τον	

υγιή	 ιδιωτικό	επιχειρηματικό	 τομέα	στον	αναπτυξιακό	σχεδι-

ασμό.

Εν	κατακλείδι,	όπως	ήδη	ανέφερα,	η	Ελλάδα	έχει	αυτή	τη	στιγ-

μή	τη	δυνατότητα,	με	μια	συστηματική	και	συνεχή	δημοσιονο-

μική	και	μεταρρυθμιστική	προσπάθεια,	να	βγει	από	το	φαύλο	

κύκλο	της	υπερχρέωσης	και	της	ύφεσης.	Το	πρόβλημα	είναι	ότι	

ο	χρόνος	τρέχει.		

 H Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, 
με μια συστηματική και συνεχή δημοσιονομική 
και μεταρρυθμιστική προσπάθεια, να βγει από το 
φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και της ύφεσης. 
Το πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος τρέχει  
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T           
 ο	 ΙΟΒΕ	 θεωρεί	 ότι	
το	 Μνημόνιο,	 συνιστά	

τομή	 στην	 άσκηση	 οι-

κονομικής	 πολιτικής	

στην	Ελλάδα.	Είναι	ένα	αυστη-

ρό,	 αλλά	 αναγκαίο,	 μεσοπρό-

θεσμο	 πρόγραμμα	 ανάταξης	

της	 ελληνικής	 οικονομίας,	 με	

συγκεκριμένους	 στόχους	 και	

μέσα	πολιτικής.	Η	επιμελής	και	

πιστή	 εφαρμογή	 του	 μπορεί	

να	 αποτελέσει	 το	 διαβατήριο	

για	την	έξοδο	της	Ελλάδας	από	

την	επικίνδυνη	ζώνη	της	χρεο-

κοπίας	και	τελικά	να	επιτρέψει	

τη	 δημοσιονομική	 εξυγίανση	

και	την	οικονομική	ανάκαμψη.	

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΤΕΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΒΕ

Στην	εναρκτήρια	ομιλία	του,	

ο	πρόεδρος	του	ΙΟΒΕ	κ.	

Μιχαήλ	Κορτέσης	σημείω-

ΙΟΒΕ 
Το Μνημόνιο 

Οικονομικής Πολιτικής  
και οι Προοπτικές  

της Ελληνικής Οικονομίας

Πραγματοποιήθηκε,		
στις	5	Ιουλίου	2010,		

μεγάλη	εκδήλωση	του	
Ιδρύματος	Οικονομικών	

και	Βιομηχανικών		
Ερευνών	(ΙΟΒΕ)	με	θέμα	
την	ελληνική	οικονομία	
και	τις	προοπτικές	της	
μετά	την	υιοθέτηση		
από	την	Ελληνική		

Βουλή	του	Μνημονίου	
Οικονομικής	Πολιτικής.	
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σε	ότι:	«Η	υιοθέτηση	του	

Μνημονίου	σηματοδοτεί	την	

πολιτική	βούληση	να	προχω-

ρήσουμε	εκεί	που	διστάσα-

με	στο	παρελθόν.	Για	πρώτη	

φορά	στη	σύγχρονη	ιστορία,	

η	οικονομική	πολιτική	των	

επόμενων	ετών	προδιαγρά-

φεται	με	τόσο	σαφή	και	

δεσμευτικό	τρόπο,	που	δεν	

αφήνει	περιθώρια	για	υπα-

ναχωρήσεις,	παρεκκλίσεις	ή	

καθυστερήσεις»,	τόνισε.

«Γι’	αυτό	το	ΙΟΒΕ»,	συνέχι-

σε	ο	κ.	Κορτέσης,	«εκτιμά	ότι	

το	 Μνημόνιο	 πρέπει	 να	 με-

λετηθεί	 συστηματικά	 και	 να	

εσωτερικευθούν	απ’	όλες	τις	

πλευρές	τα	καθήκοντα	αυτής	

της	 δεδομένης	 οικονομικής	

πολιτικής	 που	 αποφασίσαμε	

να	 ακολουθήσουμε.	 Αυτός	

είναι	και	ο	σκοπός	της	σημε-

ρινής	 εκδήλωσης	 του	 ΙΟΒΕ,	

στην	 οποία	 επιχειρείται	 μια	

κωδικοποίηση	 των	 μέτρων	

ανά	 τομέα,	 μια	 πρώτη	 απο-

τίμηση	των	πιθανών	θετικών	

επιπτώσεων	αλλά	και	του	κό-

στους	της	αποτυχίας,	ενώ	πα-

ράλληλα,	 επισημαίνονται	 οι	

αβεβαιότητες	και	οι	κίνδυνοι	

που	 υπάρχουν.	 Η	 υιοθέτηση	

του	Μνημονίου	από	την	Ελλη-

νική	 Βουλή	 είναι	 ένα	 πρώτο	

πολύ	 σημαντικό	 βήμα	 προς	

την,	 από	 καιρό	 επιβαλλόμε-

νη,	αλλαγή	των	οικονομικών	

πολιτικών.	Η	μεγάλη	πρόκλη-

ση	 που	 βρίσκεται	 μπροστά	

μας	 τώρα	είναι	η	υλοποίηση	

αυτής	 της	 αλλαγής,	 η	 συνε-

πής	εφαρμογή	των	συγκεκρι-

μένων	 μέτρων	 που	 αποφα-

σίσθηκαν.	Η	πρόκληση	αυτή	

αφορά	όχι	μόνο	τις	πολιτικές	

δυνάμεις	 και	 τους	 οικονομι-

κούς	φορείς,	αλλά	το	σύνολο	

της	ελληνικής	κοινωνίας».	

Για	να	αντιμετωπίσουμε	τη	

μεγάλη	αυτή	πρόσκληση	πρέ-

πει	 να	 αλλάξουμε	 όχι	 μόνο	

πολιτικές	 αλλά	 και	 νοοτρο-

πίες,	 πρακτικές	 και	 συμπε-

ριφορές	 που	 μας	 οδήγησαν	

στην	κρίση.	«Πιστεύω»,	είπε	

ο	πρόεδρος	του	ΙΟΒΕ,		«ότι	η	

οικονομική	πολιτική	της	επό-

μενης	 τριετίας,	 όπως	 προδι-

αγράφεται	 στο	 Μνημόνιο,	

μπορεί	τελικά	να	αποδειχθεί	

καταλύτης	 μεγάλων	 ριζικών	

αλλαγών	όχι	μόνο	στην	οικο-

νομία,	 αλλά	 στο	 σύνολο	 της	

κοινωνίας.	Αν	η	πολιτική	αυτή	

εφαρμοσθεί	με	συνέπεια	και	

επιτύχει,	είναι	βέβαιο	ότι	σε	

μερικά	 χρόνια	 θα	 ζούμε	 σε	

μια	νέα	Ελλάδα	όπου:

•		Η	 κοινωνία	 και	 ο	 δημόσιος	

διάλογος	 θα	 έχουν	 απορρί-

ψει	τα	ταμπού	του	παρελθό-

ντος	και	θα	ασχολούνται	με	

τα	πραγματικά	προβλήματα.

•		Το	 σύστημα	 της	 Δημόσιας	

Διοίκησης	 θα	 έχει	 προσα-

νατολισθεί	 στην	 ορθολογι-

κή	διαχείριση	των	πόρων.

•		Το	 τραπεζικό	 σύστημα	 θα	

επιβραβεύει	 και	 θα	 στηρί-

ζει	 την	 καινοτομία	 και	 την	

πρωτοβουλία.

Στη	μεγάλη	αυτή	προσπά-

θεια	 της	 αλλαγής,	 το	 πολι-

τικό	 μας	 σύστημα	 πρέπει	
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να	 αναλάβει	 τον	 ιστορικό	

του	ρόλο	και	να	ηγηθεί.	Μια	

αποφασιστική,	 συνεπής	 και	

αξιόπιστη	 πολιτική	 ηγεσία	

μπορεί	συστηματικά,	με	επι-

μονή	 και	 αποτελεσματικό-

τητα,	 να	 υπερβεί	 εμπόδια,	

να	 κάμψει	 αγκυλώσεις	 του	

παρελθόντος,	 να	 ανοίξει	

νέους	δρόμους	 και	 να	 κατα-

δείξει	με	πειστικότητα	ότι	το	

τελικό	όφελος	από	τη	μακρά	

προσπάθεια	θα	υπερβεί	κατά	

πολύ	 το	 κόστος	 που	 καλού-

μεθα	 να	 καταβάλουμε	 στη	

διαδρομή.	 Μια	 είναι	 η	 απα-

ραίτητη	προϋπόθεση:	να	συ-

νειδητοποιήσουν	οι	πολιτικές	

δυνάμεις,	τουλάχιστον	αυτές	

που	 είναι	 προσανατολισμέ-

νες	στην	ευρωπαϊκή	προοπτι-

κή	της	χώρας,	ότι	το	Μνημό-

νιο	και	η	οικονομική	πολιτική	

που	 προδιαγράφει	 δεν	 μπο-

ρούν	 να	 αντιμετωπισθούν	

επιλεκτικά.	 Το	 Μνημόνιο	

αποτελεί	ένα	ολοκληρωμένο	

σύνολο	 με	 πολλές	 πλευρές	

και	πολλαπλές	αλληλεπιδρά-

σεις.	Είναι	αυτό	ακριβώς	που	

ψήφισε	η	Βουλή	των	Ελλήνων	

και	αποτελεί	πλέον	νόμο	του	

Κράτους.	 Στον	 νόμο	αυτό	ας	

μην	υπάρξουν	παράθυρα».

Και	ο	κ.	Κορτέσης	κατέληξε	

«Το	 ΙΟΒΕ	από	 την	πλευρά	του	

με	τη	σημερινή	εκδήλωση	και	

την	 έκδοση	 που	 κυκλοφορεί,	

σηματοδοτεί	 τη	δική	 του	από-

φαση	 να	 στηρίξει	 με	 όλες	 τις	

δυνάμεις	 του	 τη	 συνεπή	 και	

συνολική,	 απαρέγκλιτη	 εφαρ-

μογή	 όσων	 έχουν	 αποφασι-

σθεί.	 Και	 τούτο	 γιατί	 πιστεύει	

ακράδαντα,	ότι	τη	στιγμή	αυτή	

η	χώρα	βρίσκεται	μπροστά	σε	

μια	 μεγάλη	 πρόκληση,	 αλλά	

και	 σε	 μια	 μεγάλη	 ευκαιρία,	

που	 πρέπει	 να	 κάνουμε	 ότι	

περνάει	από	το	χέρι	μας	για	να	

την	αξιοποιήσουμε».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΙΟΒΕ
Ο	Γενικός	Διευθυντής	του	ΙΟΒΕ	

κ.	 Γιάννης	 Στουρνάρας	 στην	

ομιλία	του	τόνισε	την	αναγκαι-

ότητα	εφαρμογής	του	Μνημο-

νίου,	 το	 οποίο	 χαρακτήρισε	

ως:	 «διαβατήριο	 εξόδου	 από	

την	 επικίνδυνη	 ζώνη	 της	 χρε-

οκοπίας».	«Το	Μνημόνιο	είναι	

μεν	αναγκαίο»,	συνέχισε	ο	κ.	

Στουρνάρας,	 «αλλά	 δεν	 είναι	

πανάκεια,	 και	 μάλιστα	 αφή-

νει	 πολλά	 σημαντικά	 ζητήμα-

τα	 ανοιχτά	 να	 αποφασιστούν	

από	 την	 ελληνική	 κυβέρνηση	

σε	 προγραμματικό	 ορίζοντα	

δεκαετίας».	 Ο	 κ.	 Στουρνάρας	

σημείωσε	 ότι	 αν	 εφαρμο-

στούν	 τα	μέτρα	που	περιλαμ-

βάνει	 το	 Μνημόνιο,	 τόσο	 τα	

δημοσιονομικά	 όσο	 και	 τα	

διαρθρωτικά,	 οι	 εξελίξεις	 εί-

ναι	 πολύ	 πιθανό	 να	 είναι	 ση-

μαντικά	 ευνοϊκότερες	 από	 τα	

σενάρια	που	περιλαμβάνονται	

στο	Μνημόνιο,	τόσο	σε	σχέση	

με	 την	 εξέλιξη	 του	Δημοσίου	

Χρέους,	όσο	και	με	την	εξέλι-

ξη	 των	 ρυθμών	 οικονομικής	

ανάπτυξης.	Ο	Γενικός	Διευθυ-

ντής	 του	 ΙΟΒΕ	 υπογράμμισε	

ότι	θεωρεί	μη	εύλογα	 τα	επι-

χειρήματα	 που	 προβάλλονται	



ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΒΕ

Ο	επίτιμος	Πρόεδρος	του	ΙΟΒΕ,	

κ.	Θεόδωρος	Παπαλεξόπουλος	

στην	ομιλία	του	τόνισε	ότι:	«το	

ίδιο	το	Κράτος	και	ο	ευρύτερος	

δημόσιος	τομέας	όχι	μόνο	δυ-

σλειτουργούν	αλλά	συχνά	αυ-

το-εξαιρούνται	 από	 τους	 σω-

στούς	κανόνες	λειτουργίας	που	

επιβάλλονται	στην	Οικονομία».	

«Παράλληλα	το	Δημόσιο»,	συ-

νέχισε	 ο	 κ.	 Παπαλεξόπουλος,	

«παρεμβαίνει	 κατά	 κανόνα	

στην	οικονομία	δημιουργώντας	

ανέλεγκτα	 προσκόμματα	 και	

καθυστερήσεις».	Για	την	άρση	

τους	ο	επίτιμος	Πρόεδρος	του	

ΙΟΒΕ	 πρότεινε	 δυο	 κριτήρια:	

Πρώτο,	 η	 προσέλκυση	 ξένων	

επενδυτικών	 κεφαλαίων.	 Για	

την	 αντιμετώπιση	 της	 αποχής	

τους	προτείνεται	 να	ζητηθούν	

υποδείξεις	 από	 ξένους	 κεφα-

λαιούχους	 της	 εμπιστοσύνης	

της	 Κυβέρνησης.	 Το	 δεύτερο	

κριτήριο	 αφορά	 στις	 γνωστές	

συγκριτικές	 αξιολογήσεις	

ανταγωνιστικότητας	 των	 χω-

ρών	του	πλανήτη,	που	διενερ-

γούν	 κάθε	 χρόνο	 διάφοροι	

οργανισμοί	 διεθνούς	 κύρους	
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από	ορισμένους	κύκλους	περί	

αναδιάρθρωσης	του	δημόσιου	

χρέους.	Η	εξήγηση	που	έδωσε	

σχετίζεται	τόσο	με	την	πιθανή	

θετική	 εξέλιξη	 της	 μακροοι-

κονομικής	 κατάστασης	 στην	

Ελλάδα	 όσο	 και	 με	 την	 πρό-

οδο	 που	 έχει	 ήδη	 επιτευχθεί	

στην	 Ευρωζώνη	 αναφορικά	

με	τη	δημιουργία	Ευρωπαϊκού	

Ταμείου	 Χρηματοπιστωτικής	

Σταθερότητας.	 Ο	 κ.	 Στουρνά-

ρας	 ενθάρρυνε	 την	 ελληνική	

κυβέρνηση	 να	 ακολουθήσει	

μία	 ρεαλιστική,	 εξωστρεφή	

και	ευέλικτη	οικονομική	πολι-

τική	 ανοικτών	 οριζόντων,	 με	

έμφαση	 στις	 διαρθρωτικές	

αλλαγές,	τις	ιδιωτικοποιήσεις,	

την	 αξιοποίηση	 της	 περιουσί-

ας	του	δημοσίου,	την	προσέλ-

κυση	 ξένων	 κεφαλαίων	 και	

την	αποκατάσταση	συνθηκών	

ανταγωνισμού	 σε	 όλους	 τους	

τομείς.	Την	ενθάρρυνε	επίσης	

να	 κλείσει	 τα	 αυτιά	 της	 στις	

σειρήνες	 του	 προστατευτι-

σμού,	ο	οποίος	αφενός	παρε-

μποδίζει	 τον	 υγιή	 ανταγωνι-

σμό	και	αφετέρου	στερεί	 την	

οικονομία	από	πολύτιμα	ξένα	

κεφάλαια,	 ιδιαίτερα	 στις	 ση-

μερινές	 δύσκολες	 συνθήκες.	

Τέλος,	ο	κ.	Στουρνάρας	τόνισε	

ότι,	θεωρεί	κλειδί	για	την	επι-

τυχή	 πορεία	 της	 οικονομίας	

την	ανάληψη	ηγετικών	πρωτο-

βουλιών	από	εκείνο	το	τμήμα	

του	πολιτικού	κόσμου	της	χώ-

ρας	που	αισθάνεται	ότι	πρέπει	

να	ανταποκριθεί	στον	ιστορικό	

του	ρόλο,	ενθαρρύνοντας	την	

εφαρμογή	και	όχι	τη	δαιμονο-

ποίηση	του	Μνημονίου.

και	 που	 δείχνουν	 την	 Ελλάδα	

να	 κατηφορίζει	 συνεχώς	 τα	

τελευταία	χρόνια.	Στην	ανάλυ-

ση	 και	 αξιοποίηση	αυτών	 των	

μελετών,	προτάθηκε	το	ίδιο	το	

ΙΟΒΕ,	 σε	 συνεργασία	 με	 τους	

ξένους	 αξιολογητές	 αλλά	 και	

τις	Κυβερνητικές	Υπηρεσίες,	να	

δώσει	 πρώτο	 το	 παράδειγμα	

της	 ανιδιοτελούς	 προσφοράς	

υπηρεσιών	στη	χώρα	μας.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Ο	 κ.	 Νίκος	 Καραβίτης,	 ανα-

πληρωτής	 καθηγητής	 Δη-

μόσιας	 Οικονομικής	 στο	

Πάντειο	 Πανεπιστήμιο	 και	

επιστημονικός	 συνεργάτης	

του	 ΙΟΒΕ,	 αναφέρθηκε	 στις	

πρόσφατες	 δημοσιονομικές	

εξελίξεις	 και	 τις	 προοπτικές	

που	 προδιαγράφει	 η	 Συμ-

φωνία	 Στήριξης.	 «Χωρίς	 τη	

Συμφωνία	 Στήριξης	 και	 τα	

110	δισ.	 ευρώ	που	προσφέ-

ρει	ως	 δάνειο,	 η	 Ελλάδα	 θα	

είχε	 μείνει	 έκθετη	 στις	 δια-

θέσεις	 των	 αγορών	 και	 θα	

είχε	 δηλώσει	 αδυναμία	 για	

την	εξυπηρέτηση	του	χρέους	

της	 με	 συνέπεια	 την	 κατάρ-

ρευση	 της	 οικονομίας	 και	

τη	 σταδιακή	 μεταφορά	 του	



80 Θ Ε Σ Ε Ι Σ

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεκ

θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
παραθέσεις

προβλήματος	στην	υπόλοιπη	

Ευρωζώνη»	 τόνισε	 ο	 κ.	 Κα-

ραβίτης.	Σημείωσε	ότι	οι	δη-

μοσιονομικοί	όροι	που	θέτει	

η	 Συμφωνία	 συνίστανται	 σε	

άμεσα	δημοσιονομικά	μέτρα	

και	 δημοσιονομικές	 διαρ-

θρωτικές	πολιτικές.	Ο	κ.	Κα-

ραβίτης	υπογράμμισε	ακόμα	

ότι	 τα	 μέτρα	 αποκαθιστούν	

βασικές	ταμιακές	ισορροπίες	

και	 αναχαιτίζουν	 την	 αύξη-

ση	 του	 δημόσιου	 που	 χωρίς	

αυτά	 θα	 έφτανε	 το	 260%	

του	 ΑΕΠ	 σε	 μία	 δεκαετία.	

«Οι	 διαρθρωτικές	 πολιτικές,	

όπως	 το	 νέο	 ασφαλιστικό	

σύστημα,	ο	έλεγχος	των	δα-

πανών	 και	 η	 αναδιάρθρωση	

των	 συστημάτων	 διοίκησης	

εγγυώνται	 τη	 βιωσιμότητα	

του	 συστήματος.	 Αποτελούν	

όμως	και	το	μεγάλο	στοίχημα	

που	η	κυβέρνηση	και	η	δημό-

σια	διοίκηση	θα	κληθούν	να	

κερδίσουν»	τόνισε.				

ΝΙΚΟΣ ΖΟΝΖΗΛΟΣ

Ο	κ.	Νίκος	Ζόνζηλος,	Επιστη-

μονικός	 Συνεργάτης	 σε	 θέ-

ματα	 Ανταγωνισμού	&	 Διαρ-

θρωτικών	Αλλαγών	του	ΙΟΒΕ,	

υπογράμμισε	 ότι:	 «αν	 οι	 δι-

αρθρωτικές	 μεταρρυθμίσεις	

εφαρμοσθούν	 με	 συνέπεια	

και	 αποτελεσματικότατα,	

τότε,	σε	ορίζοντα	πενταετίας	

το	ΑΕΠ	θα	έχει	αυξηθεί	κατά	

10%	 περίπου,	 η	 παραγω-

γικότητα	 θα	 έχει	 ενισχυθεί	

σημαντικά	 ενώ	 ο	 πληθωρι-

σμός	και	η	ανεργία	θα	έχουν	

υποχωρήσει	 αισθητά	 και	 το	

μερίδιο	 της	 εργασίας	 στην	

προστιθέμενη	 αξία	 θα	 έχει	

αυξηθεί».	Ο	κ.	Ζόνζηλος	ση-

μείωσε	 ακόμα	 ότι,	 οι	 ευερ-

γετικές	επιπτώσεις	των	διαρ-

θρωτικών	 μεταρρυθμίσεων	

στα	 μακροοικονομικά	 μεγέ-

θη	 δεν	 έχουν	 ενσωματωθεί	

στα	 μεσοπρόθεσμα	 σενάρια	

της	 ελληνικής	 οικονομίας	

που	καταρτίστηκαν	από	τους	

εμπειρογνώμονες	 του	 ΔΝΤ	

και	 της	 Ε.Ε.	 με	 αποτέλεσμα	

να	 δίδεται	 μια	 αδικαιολόγη-

τα	 απαισιόδοξη	 εικόνα	 των	

μεσοπρόθεσμων	προοπτικών	

της	 ελληνικής	 οικονομίας	

τόσο	στο	εσωτερικό	 της	 χώ-

ρας	όσο	και	προς	τις	διεθνείς	

αγορές.

						
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Ο	 κ.	 Άγγελος	 Τσακανίκας	

Υπεύθυνος	Ερευνών	του	Ιδρύ-

ματος,	στην	ομιλία	του	τόνισε	

ότι	 οι	 διαρθρωτικές	 μεταρ-

ρυθμίσεις	 που	 προτείνονται	

συνιστούν	ένα	πλαίσιο	κατευ-

θύνσεων	 για	 την	 προώθηση	

συγκεκριμένων	 αλλαγών	 σε	

πολλά	πεδία	της	οικονομικής	

πολιτικής.	«Στις	περισσότερες	

περιπτώσεις»	 σημείωσε	 ο	 κ.	

Τσακανίκας,	 «το	 μνημόνιο	

δεν	 υπεισέρχεται	 σε	 επιμέ-

ρους	 τεχνικές	 λεπτομέρειες,	

καθώς	αφήνει	στην	κυβέρνη-

ση	 που	 γνωρίζει	 τις	 εθνικές	

ιδιαιτερότητες	 το	 περιθώριο	

να	 εξειδικεύσει	 τις	 αντίστοι-

χες	 πολιτικές.	 Έτσι,	 παρέχει	

τη	 δυνατότητα	 στη	 κυβέρνη-

ση	να	προσδιορίσει	τον	τρόπο	

που	θα	γίνει	αυτή	η	ρύθμιση.	

Η	 ελληνική	 κυβέρνηση	 είναι	

αυτή	 που	 πρέπει	 να	 εξει-

δικεύσει,	 να	 σχεδιάσει,	 να	

συνθέσει	 και	 τελικά	 να	 προ-

ωθήσει	 τις	 επιμέρους	 ρυθμί-

σεις	 που	 εξυπηρετούν	 τους	

στόχους	αυτών	των	διαρθρω-

τικών	πολιτικών».		Ο	κ.	Τσακα-

νίκας	αναφέρθηκε	επίσης	στο	

Ταμείο	 Χρηματοπιστωτικής	

    H εξάλειψη των παραγό-
ντων που επιδρούν αρνη-
τικά στη διαμόρφωση του 
σωστού επιχειρηματικού 
κλίματος θα λειτουργήσει 
καταλυτικά για ραγδαία 
οικονομική ανάπτυξη και  
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και φορολογι-
κής βάσης», τόνισε o  
κ. Αθανασόπουλος   



Σταθερότητας,	τονίζοντας	ότι	

η	 θέσπισή	 του	 συνιστά	 ένα	

δίχτυ	ασφαλείας	στο	εγχώριο	

τραπεζικό	σύστημα,	προσφέ-

ροντας	 πρόσθετα	 κεφάλαια,	

εφόσον	 οι	 έλεγχοι	 δείξουν	

ότι	αυτά	απαιτούνται.	«Με	δε-

δομένη	την	υφεσιακή	τροχιά	

της	 οικονομίας,	 την	 αύξηση	

της	 ανεργίας	 και	 ενδεχομέ-

νως	την	πίεση	που	μπορεί	να	

δεχτούν	οι	τράπεζες	από	την	

επιδείνωση	της	ποιότητας	του	

χαρτοφυλακίου	τους,	η	ύπαρ-

ξη	 του	 Ταμείου	 συνεισφέρει	

στη	 διαφύλαξη	 της	 φερεγ-

γυότητας	 του	 χρηματοπιστω-

τικού	 τομέα»	 υπογράμμισε.	

Επίσης,	 τόνισε	 το	 σημαντικό	

ρόλο	που	έχει	το	Ταμείο	στην	

ανάκτηση	 της	 εμπιστοσύνης	

των	 καταθετών,	 η	 εξασθένι-

ση	 της	οποίας	έχει	οδηγήσει	

σε	ήπια	μεν,	αλλά	σημαντική	

ως	τάση,	εκροή	καταθέσεων.

ΤΑΚΗΣ 
 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο	 κ.	 Τάκης	 Αθανασόπουλος,	

Ομότιμος	Καθηγητής	στο	Πα-

νεπιστήμιο	Πειραιά	υπογράμ-

μισε	ότι	στη	χώρα	μας	το	επι-

χειρηματικό	 κλίμα	 δεν	 είναι	

ευνοϊκό.	 «Η	 εξάλειψη	 των	

παραγόντων	 που	 επιδρούν	

αρνητικά	 στη	 διαμόρφωση	

του	σωστού	επιχειρηματικού	

κλίματος	 θα	 λειτουργήσει	

καταλυτικά	 για	 ραγδαία	 οι-

κονομική	ανάπτυξη	και		δημι-

ουργία	νέων	θέσεων	εργασί-

ας	και	φορολογικής	βάσης»,	

τόνισε.	Ο	κ.	Αθανασόπουλος	

ξεχώρισε	 τρεις	 βασικούς	

πυλώνες	 για	 τη	 δημιουργία	

ευνοϊκού	 επιχειρηματικού	

κλίματος:	

Πρώτον,	 η	 κυβέρνηση	 θα	

πρέπει	να	προβεί	σε	μία	ευ-

ρεία	 ενημερωτική	 καμπάνια	

του	 κατάλληλου	 οράματος,	

ώστε	 όλοι	 οι	 Έλληνες	 να	 γί-

νουμε	συμμέτοχοι	στην	ανα-

γκαιότητα	 δημιουργίας	 και	

διατήρησης	ενός	υγιούς	επι-

χειρηματικού	κλίματος.		

Δεύτερον,	 	 πρέπει	 να	 δο-

θούν	 ξεκάθαρες	 κατευθύν-

σεις	 ώστε	 να	 αναληφθούν	

πρωτοβουλίες	 που	 θα	 κινη-

τοποιήσουν	 την	 κοινωνία	

μετατρέποντάς	την	από	απλό	

θεατή	και	σχολιαστή	της	κρί-

σης,	 σε	 ενεργό	 συντελεστή	

των	προσπαθειών	για	τη	διέ-

ξοδο	από	αυτή.

Και	 τρίτον,	όλοι	οι	 κλάδοι	

της	 οικονομίας	 θα	 πρέπει	

να	 σταθούν	 αρωγοί	 στην	

προσπάθεια	 του	κράτους	 να	

εστιάσει	και	να	βελτιώσει	τον	

ρόλο	του	για	καλύτερη	αντα-

γωνιστικότητα,	με	πλήρη	την	

διάθεση	για	προσαρμογή	και	

βελτίωση.		
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Διασφαλίζοντας
τη σταθερότητα στην ΕΕ 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΕΚΘΕΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ	
ΤΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	(ΙΟΥΛΙΟΣ	2010)
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Τ
o	 πρώτο	 εξάμηνο	

του	2010	το	Συμβού-

λιο	 της	 Ευρωπαϊκής	

Ένωσης,	 η	 Ευρωπα-

ϊκή	 Επιτροπή	 και	 η	 ΕΚΤ	 ανέ-

λαβαν	 σειρά	 πρωτοβουλιών	

και	έλαβαν	συγκεκριμένα	μέ-

τρα,	με	στόχο	τη	στήριξη	της	

Ελλάδος	 στην	 αντιμετώπιση	

της	 δημοσιονομικής	 κρίσης	

και	 γενικότερα	 τη	 διασφά-

λιση	 της	 σταθερότητας	 στη	

ζώνη	 του	 ευρώ,	 τα	 κυριότε-

ρα	των	οποίων	είναι	τα	εξής:

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

α) Μηχανισμός στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από 
τα κράτη-μέλη της ζώνης 
του ευρώ και το ΔΝΤ

Η	δημοσιονομική	κρίση	στην	

Ελλάδα,	 η	 οποία	 έλαβε	 τη	

μορφή	 σοβαρής	 επιδείνω-

σης	των	όρων	δανεισμού	και	

ο	 κίνδυνος	 επέκτασης	 της	

κρίσης	 χρέους	σε	άλλες	 χώ-

ρες-μέλη	της	ΕΕ	οδήγησαν	τα	

ευρωπαϊκά	 θεσμικά	 όργανα	
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στην	 απόφαση	 για	 τη	 δημι-

ουργία	μηχανισμού	στήριξης	

της	ελληνικής	οικονομίας	και	

τη	χορήγηση,	σε	συνεργασία	

με	το	ΔΝΤ,	δανείου	προς	την	

Ελλάδα,	 η	 οποία	 δεσμεύθη-

κε	να	εφαρμόσει	πρόγραμμα	

δημοσιονομικής	 προσαρμο-

γής	και	διαρθρωτικών	μεταρ-

ρυθμίσεων.	 Ο	 μηχανισμός	

στήριξης	 περιλαμβάνει	 επι-

πλέον	 και	 πολιτικές	 για	 το	

χρηματοπιστωτικό	τομέα.

Στη	 σύνοδό	 τους	 στις	

25.3.2010	 οι	 αρχηγοί	 κρα-

τών	 και	 κυβερνήσεων	 της	

ζώνης	του	ευρώ	δήλωσαν	ότι	

τα	κράτη-μέλη	της	ζώνης	του	

ευρώ	είναι	έτοιμα	να	αναλά-

βουν	 αποφασιστική	 και	 συ-

ντονισμένη	δράση	για	να	δια-

σφαλιστεί	η	σταθερότητα	της	

ζώνης	 του	 ευρώ,	 καθώς	 και	

ότι	είναι	έτοιμα	να	συνεισφέ-

ρουν	σε	συντονισμένο	διμερή	

δανεισμό,	στο	πλαίσιο	δέσμης	

η	οποία	θα	περιλαμβάνει	ου-

σιαστική	χρηματοδότηση	από	

το	 Διεθνές	 Νομισματικό	 Τα-

μείο	 (ΔΝΤ)	 και	 πλειοψηφική	

ευρωπαϊκή	χρηματοδότηση.

Μετά	 από	 αίτημα	 της	 ελ-

ληνικής	 κυβέρνησης	 στις	

23.4.2010	 και	 τη	 συμφωνία	

στην	 οποία	 κατέληξε	 η	 Ευ-

ρωομάδα	στις	2	Μαΐου,	απο-

φασίστηκε	 η	 παροχή	 χρημα-

τοδότησης	 προς	 την	 Ελλάδα	

ύψους	80	δισεκ.	ευρώ	σε	κοι-

νό	πακέτο	με	το	ΔΝΤ,	συνολι-

κού	ύψους	110	δισεκ.	ευρώ.	

Σύμφωνα	με	τη	δήλωση	των	

αρχηγών	 κρατών	 και	 κυβερ-

νήσεων	 της	 ζώνης	 του	 ευρώ	

στις	7.5.2010,	το	πρόγραμμα	

που	 υιοθέτησε	 η	 ελληνική	

κυβέρνηση	 είναι	 φιλόδοξο	

και	ρεαλιστικό.	Αντιμετωπίζει	

τις	 σοβαρές	 δημοσιονομικές	

ανισορροπίες,	 θα	 ενισχύσει	

την	 ανταγωνιστικότητα	 της	

οικονομίας	 και	 θα	 θέσει	 τις	

βάσεις	 για	 ισχυρότερη	 και	

διαρκέστερη	 οικονομική	 με-

γέθυνση	 και	 δημιουργία	 θέ-

σεων	εργασίας.

Όσον	 αφορά	 το	 χρηματο-

πιστωτικό	 τομέα,	 στο	 Μνη-

μόνιο	 Οικονομικής	 και	 Χρη-

ματοπιστωτικής	 Πολιτικής	

σημειώνεται	 ότι,	 «παρά	 την	

παρούσα	 ισχυρή	φερεγγυότη-

τα	των	ελληνικών	τραπεζών,	το	

ελληνικό	 τραπεζικό	 σύστημα	

αντιμετωπίζει	 προκλήσεις».	 Η	

κυβέρνηση	και	η	Τράπεζα	της	

Ελλάδος	θέτουν	σε	εφαρμογή	
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ένα	 νέο	 δίχτυ	 ασφαλείας	 με	

στόχο	 τη	 διασφάλιση	 υγιούς	

κεφαλαιακής	 βάσης	 για	 τις	

τράπεζες	 και	 κατά	 συνέπεια	

τη	 βελτίωση	 των	 συνθηκών	

ώστε	 να	 στηριχθεί	 η	 πραγμα-

τική	 οικονομία.	 Η	 κυβέρνηση	

θα	θεσπίσει	συγκεκριμένη	νο-

μοθεσία	 για	 την	 ίδρυση	 ενός	

πλήρως	 ανεξάρτητου	 Ταμείου	

Χρηματοπιστωτικής	 Σταθερό-

τητας,	 ο	 πρωταρχικός	 σκοπός	

του	 οποίου	 είναι	 να	 διαφυ-

λάσσει	 τη	 φερεγγυότητα	 του	

χρηματοπιστωτικού	 τομέα	 και	

κατά	συνέπεια	 τη	 δυνατότητά	

του	 να	 στηρίζει	 την	 ελληνική	

οικονομία,	 παρέχοντας,	 όπου	

απαιτείται,	κεφάλαιο	στις	τρά-

πεζες.	 Επίσης	 στο	 Μνημόνιο	

σημειώνεται	ότι	η	Τράπεζα	της	

Ελλάδος	 θα	 εντείνει	 την	 επο-

πτεία	 του	 χρηματοπιστωτικού	

συστήματος	 και	 θα	 αυξήσει	

τους	 διαθέσιμους	 πόρους	 για	

την	 εποπτεία,	 καθώς	 επίσης	

και	ότι	θα	διατηρηθεί	η	στενή	

συνεργασία	 με	 τις	 εποπτικές	

αρχές	των	χωρών	προέλευσης	

και	των	χωρών	υποδοχής	σύμ-

φωνα	με	το	ευρωπαϊκό	πλαίσιο	

για	τη	διασυνοριακή	εποπτεία.

β) Μέτρα για τη διασφάλι-
ση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας στην Ευρώπη
Στα	συμπεράσματα	του	έκτα-

κτου	Συμβουλίου	ECOFiN	στις	

9/10.5.2010	αναφέρεται	ότι,	

μετά	την	κρίση	στην	Ελλάδα,	

η	κατάσταση	στις	χρηματοπι-

στωτικές	 αγορές	 παραμένει	

εύθραυστη	 και	 υπάρχει	 κίν-

δυνος	 μετάδοσης,	 ο	 οποίος	

πρέπει	να	αντιμετωπιστεί.

Εν	 όψει	 των	 εξελίξεων	

αυτών,	 το	 Συμβούλιο	 και	 οι	

χώρες-μέλη	 αποφάσισαν	 τη	

λήψη	ολοκληρωμένης	δέσμης	

μέτρων	 συνολικού	 ύψους	

500	δισεκ.	ευρώ,	με	στόχο	τη	

διασφάλιση	 της	 χρηματοπι-

στωτικής	 σταθερότητας	 στην	

Ευρώπη.	 Στα	 μέτρα	 αυτά	 συ-

γκαταλέγονται	 ένας	 ευρωπα-

ϊκός	 μηχανισμός	 σταθεροποί-

ησης1	(ύψους	μέχρι	60	δισεκ.	

ευρώ)	 και	 εγγυημένα	 δάνεια	

από	χώρες-μέλη	της	ζώνης	του	

ευρώ	(συνολικού	ύψους	μέχρι	

440	δισεκ.	 ευρώ).	 Το	ΔΝΤ	θα	

συμμετάσχει	 στις	 συμφωνίες	

χρηματοδότησης	και	αναμένε-

ται	 να	 παράσχει	 τουλάχιστον	

το	ήμισυ	 της	συμμετοχής	 της	

ΕΕ,	 δηλαδή	 περίπου	 250	 δι-

σεκ.	ευρώ.	Κατά	συνέπεια,	το	

συνολικό	ποσό	το	οποίο	δύνα-

ται	να	εξασφαλιστεί	μέσω	του	

παραπάνω	 μηχανισμού	 ανέρ-

χεται	σε	750	δισεκ.	ευρώ.

Όσον	 αφορά	 την	 οικονο-

μική	πολιτική,	το	Συμβούλιο,	

επιβεβαιώνοντας	την	 ισχυρή	

δέσμευσή	 του	 για	 τη	 δια-

σφάλιση	 της	 βιωσιμότητας	

των	 δημόσιων	 οικονομικών	

και	 της	οικονομικής	ανάπτυ-

ξης	σε	όλες	 τις	 χώρες-μέλη,	

συμφώνησε	ότι	τα	προγράμ-

ματα	 δημοσιονομικής	 προ-

σαρμογής	 και	 διαρθρωτικών	

μεταρρυθμίσεων	 θα	 πρέπει	

να	επιταχυνθούν,	όπου	αυτό	

είναι	απαραίτητο.	Το	Συμβού-

λιο	 υπογράμμισε	 επίσης	 ότι	

θα	 πρέπει	 να	 θεσπιστεί	 ένα	

μόνιμο	πλαίσιο	για	την	επίλυ-

ση	κρίσεων	και	να	σημειωθεί	

ταχεία	πρόοδος	όσον	αφορά	

τη	ρύθμιση	και	εποπτεία	των	

χρηματοπιστωτικών	αγορών.

2. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

α) Αναστολή του ελάχιστου 
ορίου πιστοληπτικής δια-
βάθμισης για τίτλους του 
Ελληνικού Δημοσίου

Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	

της	 ΕΚΤ	 ανακοίνωσε	 στις	

3.5.2010	 την	 απόφασή	 του	

    Σύμφωνα με τη δήλωση των αρχηγών κρα-
τών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ 
στις 7.5.2010, το πρόγραμμα που υιοθέτησε 
η ελληνική κυβέρνηση είναι φιλόδοξο και 
ρεαλιστικό. Αντιμετωπίζει τις σοβαρές δη-
μοσιονομικές ανισορροπίες και θα ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
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να	 αναστείλει	 μέχρι	 νεωτέ-

ρας	την	εφαρμογή	του	ελά-

χιστου	 ορίου	 πιστοληπτικής	

διαβάθμισης	που	απαιτείται	

για	 την	 καταλληλότητα	 των	

ασφαλειών	στο	πλαίσιο	των	

πιστοδοτικών	 πράξεων	 του	

Ευρωσυστήματος	όσον	αφο-

ρά	εμπορεύσιμα	χρεόγραφα	

που	εκδίδει	ή	εγγυάται	η	ελ-

ληνική	κυβέρνηση.

Για	 την	 παραπάνω	 από-

φαση	 το	 Διοικητικό	 Συμ-

βούλιο	έλαβε	υπόψη	τη	θε-

τική	αξιολόγησή	 του	για	 το	

πρόγραμμα	οικονομικής	και	

δημοσιονομικής	προσαρμο-

γής	 της	 Ελλάδος,	 το	 οποίο	

υπήρξε	 προϊόν	 διαπραγμά-

τευσης	 με	 την	 Ευρωπαϊκή	

Επιτροπή,	 την	 ΕΚΤ	 και	 το	

ΔΝΤ,	και	την	 ισχυρή	βούλη-

ση	 της	 ελληνικής	 κυβέρνη-

σης	 για	 πλήρη	 εφαρμογή	

του	προγράμματος.

Η	 εν	 λόγω	 απόφαση	 ενι-

σχύει	 τη	 σταθερότητα	 του	

ελληνικού	 χρηματοπιστωτι-

κού	συστήματος,	καθώς	δια-

σφαλίζει	 τις	πηγές	χρηματο-

δότησης	 και	 τη	 ρευστότητα	

των	ελληνικών	τραπεζών.

β) Παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις 
αγορές χρεογράφων

Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	

της	 ΕΚΤ	 ανακοίνωσε	 στις	

10.5.2010	σειρά	μέτρων	με	

σκοπό	την	αντιμετώπιση	των	

σοβαρών	 πιέσεων	 σε	 ορι-

   Στα συμπεράσματα του έκτακτου Συμβουλί-
ου ECOFIN στις 9/10.5.2010 αναφέρεται ότι, 
μετά την κρίση στην Ελλάδα, η κατάσταση 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει 
εύθραυστη και υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, 
ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί 
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σμένα	τμήματα	των	αγορών,	

οι	 οποίες	 δυσχεραίνουν	 τη	

λειτουργία	 του	 μηχανισμού	

μετάδοσης	της	νομισματικής	

πολιτικής	και	κατ’	επέκταση	

την	 αποτελεσματική	 άσκη-

ση	 νομισματικής	 πολιτικής	

προσανατολισμένης	 στη	

σταθερότητα	 των	 τιμών	 με-

σοπρόθεσμα.	Τα	μέτρα	αυτά	

δεν	θα	επηρεάσουν	την	κα-

τεύθυνση	 της	 νομισματικής	

πολιτικής.

Εν	 όψει	 των	 έκτακτων	

συνθηκών	 που	 επικρατούν	

στις	 αγορές,	 το	 Διοικητικό	

Συμβούλιο	 αποφάσισε	 τα	

ακόλουθα:

•		Να	διενεργεί	παρεμβάσεις	

στις	 αγορές	 χρεογράφων	

του	δημόσιου	και	του	ιδιω-

τικού	 τομέα	 («πρόγραμμα	

για	 τις	 αγορές	 τίτλων»),	

ώστε	 να	 διασφαλίσει	 την	

ύπαρξη	 επαρκούς	 βάθους	

και	 ρευστότητας	 στα	 τμή-

ματα	 εκείνα	 των	 αγορών	

τα	οποία	παρουσιάζουν	δυ-

σλειτουργίες.	Ο	σκοπός	του	

προγράμματος	είναι	η	αντι-

μετώπιση	 της	 δυσλειτουρ-

γίας	 των	 αγορών	 τίτλων	

και	 η	 αποκατάσταση	 ενός	

κατάλληλου	 μηχανισμού	

μετάδοσης	 της	 νομισματι-

κής	 πολιτικής.	 Το	 αντικεί-

μενο	των	παρεμβάσεων	θα	

καθορίζεται	 από	 το	 Διοι-

κητικό	 Συμβούλιο.	 Για	 την	

απόφαση	 αυτή	 λήφθηκαν	

υπόψη	 η	 ανακοίνωση	 των	

κυβερνήσεων	 των	 χωρών-

μελών	της	ζώνης	του	ευρώ	

ότι,	 «θα	 λάβουν	 όλα	 τα	

αναγκαία	μέτρα	για	την	επί-

τευξη	των	δημοσιονομικών	

τους	στόχων	εφέτος	και	τα	

προσεχή	 έτη	 σύμφωνα	 με	

τη	Διαδικασία	Υπερβολικού	

Ελλείμματος»,	 καθώς	 και	

οι	 ακριβείς	 επιπρόσθετες	

δεσμεύσεις	ορισμένων	κυ-

βερνήσεων	 της	 ζώνης	 του	

ευρώ	 ότι	 θα	 επιταχύνουν	

τη	δημοσιονομική	εξυγίαν-

ση	και	θα	εξασφαλίσουν	τη	

βιωσιμότητα	των	δημόσιων	

οικονομικών	τους.

•		Με	 σκοπό	 την	 απορρόφη-

ση	της	ρευστότητας	που	θα	

διοχετεύεται	στο	χρηματο-

πιστωτικό	 σύστημα	 με	 τις	

ανωτέρω	παρεμβάσεις	στις	

αγορές	 τίτλων,	 θα	 πραγ-

ματοποιούνται	 αντισταθ-

μιστικές	 πράξεις	 ώστε	 να	

διασφαλίζεται	ότι	δεν	επη-

ρεάζεται	η	κατεύθυνση	της	

νομισματικής	πολιτικής.

•	 	Όσον	 αφορά	 τα	 άλλα	 μέ-

τρα,	 τα	 οποία	 ελήφθησαν	

για	την	αποκατάσταση	της	

ομαλής	 λειτουργίας	 ορι-

σμένων	τμημάτων	των	χρη-

ματοπιστωτικών	 αγορών,	

σημειώνεται	 η	 επανενερ-

γοποίηση	των	προσωρινών	

συμφωνιών	ανταλλαγής	νο-

μισμάτων	με	την	Ομοσπον-

διακή	 Τράπεζα	 των	 ΗΠΑ,	

προκειμένου	 να	 εξασφαλι-

στεί	 επάρκεια	 κεφαλαίων	

σε	δολάρια	ΗΠΑ	για	τις	ευ-

ρωπαϊκές	τράπεζες.		
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ΕΟΦ: Εγκύκλιος
για τις επιστημονικές  

εκδηλώσεις

Ι. Εισαγωγή  
Σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 31	 παρ.	 3	 του	 ν.	

1316/83	 «οργάνωση	 ή	 χρηματοδότηση	 συ-

νεδρίων	ή	σεμιναρίων	και	οποιουδήποτε	αντι-

στοίχου	μέσου	ενημέρωσης	πάνω	σε	θέματα	

αρμοδιότητας	 του	 ΕΟΦ	 από	 φαρμακευτικές	

βιομηχανίες	ή	επιχειρήσεις	ή	μέσω	οποιασδή-

ποτε	διαφημιστικής	ή	άλλης	 επιχείρησης	πα-

ροχής	υπηρεσιών,	μπορεί	να	επιτρέπεται	μετά	

από	προηγούμενη	έγκριση	του	ΕΟΦ».

Για	την	άσκηση	της	αρμοδιότητας	αυτής,	ο	

ΕΟΦ	αποφάσισε	την	εφαρμογή	νέας	εγκυκλί-

ου	που	διαμορφώθηκε	μετά	από	δημόσια	δια-

βούλευση.

Η	νέα	εγκύκλιος	αποσκοπεί:

α)		Στην	άσκηση	της	αρμοδιότητας	του	ΕΟΦ	

σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	νομοθεσία.

β)		Στην	τήρηση	των	κανόνων	δεοντολογίας	

μεταξύ	 των	 επαγγελματιών	 υγείας	 και	

των	 εταιρειών	 προϊόντων	 αρμοδιότητας	

του	ΕΟΦ.

γ)		Στη	συγκράτηση	της	φαρμακευτικής	δα-

πάνης	και	της	λοιπής	δαπάνης	προϊόντων	

αρμοδιότητας	του	ΕΟΦ.

δ)			Στη	 διαπίστωση	 του	 επιστημονικού	 χα-

ρακτήρα	των	εγκρινόμενων	εκδηλώσεων	

και	 στον	 έλεγχο	 της	 χρηστής	 κατάρτι-

σης	και	εκτέλεσης	του	προϋπολογισμού	

τους.

Θέτοντας	αυτούς	τους	στόχους,	η	νέα	εγκύ-

κλιος	επιδιώκει	την	εξυγίανση	και	όχι	τον	πε-

ριορισμό	 των	 επιστημονικών	 εκδηλώσεων.	

Η	εξυγίανση	καθίσταται	αναγκαία	 γιατί	 λόγω	

του	υπερδιπλασιασμού	των	αιτήσεων	για	επι-

στημονικές	εκδηλώσεις	τον	τελευταίο	χρόνο,	

υπήρξε	και	μία	αύξηση	των	εκδηλώσεων	χω-

ρίς	 τεκμηριωμένο	 επιστημονικό	 περιεχόμε-

νο	 και	 με	προϋπολογισμούς	 εξόδων	που	δεν	

ανταποκρίνονταν	στα	συναλλακτικά	ήθη.
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Η	 εγκύκλιος	 αυτή	 αφορά	 στην	 κατηγορία	

τύπου	Α	των	ορισμών	που	ακολουθούν.	Η	χρη-

ματοδότηση	εκδηλώσεων	ενημέρωσης	ασθε-

νών	 και	 γενικότερα	 των	 πολιτών	 σε	 θέματα	

που	σχετίζονται	με	την	πρόληψη,	θεραπεία	και	

αποκατάσταση	επιμέρους	νόσων	ή	νοσολογι-

κών	κατηγοριών	που	διοργανώνονται	από	 τις	

ενώσεις	των	ασθενών,	δεν	υπόκειται	στις	δια-

τάξεις	περί	συνεδρίων	και	άρα	δεν	απαιτείται	

η	έγκριση	του	ΕΟΦ.	Εκδηλώσεις	ενημέρωσης	

ασθενών	 από	 φαρμακευτικές	 εταιρείες	 δεν	

επιτρέπονται	σύμφωνα	με	τη	νομοθεσία.

II . ΟΡΙΣΜΟΙ
Α.	Συνέδρια	επιστημονικού	περιεχομένου
Ως	επιστημονικού	περιεχομένου	νοούνται	τα	

συνέδρια,	σεμινάρια	και	παρόμοιες	εκδηλώ-

σεις	 συνεχιζόμενης	 εκπαίδευσης,	 οι	 οποίες	

οργανώνονται	 από	 κρατικούς	 φορείς,	 στους	

οποίους	 συμπεριλαμβάνονται	 τα	 πανεπιστή-

μια	και	τα	κρατικά	νοσοκομεία	(κλινικές,	ερ-

γαστήρια,	Κ.Υ,	φορείς	και	μονάδες	υγείας	της	

Κοινωνικής	Ασφάλισης	),	επιστημονικά	σωμα-

τεία	 μη	 κερδοσκοπικού	 χαρακτήρα,	 καθώς	

και	από	μη	κερδοσκοπικά	επιστημονικά	ιδρύ-

ματα,	 ΝΠΔΔ	 ή	 ΝΠΙΔ,	 από	 συλλόγους	 υγειο-

νομικών	επιστημόνων	και	από	επιστημονικές	

ενώσεις,	κάθε	νομικής	μορφής,	συμπεριλαμ-

βανομένων	 και	 των	 ιδιωτικών	 θεραπευτηρί-

ων.	Διεξάγονται	στην	Ελλάδα	ή	στο	εξωτερικό	

και	 κατά	 το	σύνολο	 του	προγράμματός	 τους	

έχουν	αποκλειστικά	επιστημονικό	περιεχόμε-

νο	 (ιατρικό	 /οδοντιατρικό	 /φαρμακευτικό	 /

νοσηλευτικό	/δημόσιας	υγείας	–	υπηρεσιών	

υγείας).

Στην	 ίδια	 κατηγορία	 περιλαμβάνονται	 και	

όλες	οι	αντίστοιχες	εκδηλώσεις	που	οργανώ-

νονται	στην	Ελλάδα	ή	στο	εξωτερικό	από	φο-

ρείς	 της	 αλλοδαπής	 και	 επιχορηγούνται	 από	

εταιρείες	προϊόντων	αρμοδιότητας	του	ΕΟΦ.
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Β.	Εκδηλώσεις	επιστημονικής	ενημέρωσης
Ως	συνέδρια,	σεμινάρια	και	παρόμοιες	εκδηλώ-

σεις	με	σκοπό	την	επιστημονική	ενημέρωση	νο-

ούνται	όσα	οργανώνονται	από	φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	 ή	 άλλες	 επιχειρήσεις	 προϊόντων	

αρμοδιότητας	του	ΕΟΦ,	σε	συνεργασία	με	τους	

δικαιούχους	της	κατηγορίας	τύπου	Α,	ώστε	να	

διασφαλίζεται	η	δυνατότητα	συμμετοχής	κάθε	

ενδιαφερόμενου	επιστήμονα,	διεξάγονται	στην	

Ελλάδα	και	κατά	το	σύνολο	του	προγράμματός	

τους	 έχουν	 αποκλειστικά	 επιστημονικό	 περιε-

χόμενο	θεμάτων	αρμοδιότητας	ΕΟΦ.

Γ.	 Εκδηλώσεις	 επιστημονικής	 ενημέρωσης	
φαρμακευτικών	ή	άλλων	προϊόντων
Ως	ημερίδες,	σεμινάρια	και	παρόμοιες	εκδηλώ-

σεις	με	σκοπό	την	ενημέρωση	επί	φαρμακευτι-

κών	προϊόντων	ή	άλλων	προϊόντων	αρμοδιότη-

τας	του	ΕΟΦ	στο	πλαίσιο	της	προώθησης	τους,	

νοούνται	 όσες	 εκδηλώσεις	 οργανώνονται	 από	

επιχειρήσεις	προϊόντων	αρμοδιότητας	του	ΕΟΦ,	

διεξάγονται	στην	Ελλάδα	και	κατά	το	κύριο	μέ-

ρος	 του	 προγράμματός	 τους	 σκοπό	 έχουν	 την	

ενημέρωση	επαγγελματιών	υγείας	για	προϊόντα	

αρμοδιότητας	ΕΟΦ.	Για	τις	εκδηλώσεις	τύπου	Β	

και	Γ	ο	ΕΟΦ	θα	εκδώσει	ξεχωριστή	εγκύκλιο.

Δ.	Προϊόντα	αρμοδιότητας	του	ΕΟΦ
Οι	 επιστημονικές	 εκδηλώσεις	 τύπου	 Α	 που	

απαιτούν	 έγκριση	 του	 ΕΟΦ	 σύμφωνα	 με	 τον	

νόμο	1316/83	είναι	όσες	ο	επιστημονικός	φο-

ρέας	 οργάνωσης,	 ή/και	 το	 αντικείμενο	 τους,	

ή	 /και	 η	 πλειοψηφία	 των	 συμμετεχόντων	 σε	

αυτές,	σχετίζονται	με	τα	εξής	προϊόντα	αρμο-

διότητας	του	ΕΟΦ.

•		φαρμακευτικών	 προϊόντων	 ανθρώπινης	 και	

κτηνιατρικής	χρήσης

•		φαρμακούχων	ζωοτροφών	και	προσθετικών	

ζωοτροφών

•		τροφίμων	ειδικής	διατροφής	και	συμπληρω-

μάτων	διατροφής

•	βιοκτόνων

•	ιατροτεχνολογικών	προϊόντων

•	καλλυντικών.

Ε.	 Έξοδα	προώθησης	φαρμακευτικών	προϊό-
ντων
Σύμφωνα	με	το	Κοινοτικό	Δίκαιο	(άρθρο	86	επί	

της	οδηγίας	2001/83/ΕΚ,	όπως	τροποποιήθη-

κε	 από	 την	 Οδηγία	 2004/27/ΕΚ)	 αποδέκτες	

προωθητικών	 ενεργειών	 που	 χρηματοδοτού-

νται	από	τα	έξοδα	προώθησης	των	φαρμακευ-

τικών	 εταιριών	 είναι	 μόνο	 «τα	 πρόσωπα	 που	

είναι	 εξουσιοδοτημένα	 να	 χορηγούν	 τις	 σχε-

τικές	συνταγές	ή	να	προμηθεύουν	φάρμακα»	

(άρθρο	94,	παρ.1).

Βάση	της	 ισχύουσας	νομοθεσίας	στα	έξο-

δα	 προώθησης	 των	φαρμακευτικών	 εταιρει-

ών	 και	 των	 λοιπών	 εταιρειών	 αρμοδιότητας	

ΕΟΦ	 περιλαμβάνονται	 οι	 χορηγίες	 για	 την	

οργάνωση	εκδηλώσεων	από	επιστημονικούς	

φορείς	 που	 το	 αντικείμενό	 τους	 σχετίζεται	

αποκλειστικά	 ή	 κατά	 το	 μεγαλύτερο	 βαθμό	

με	τη	χορήγηση	ή	προώθηση	φαρμάκων	και	

λοιπών	 προϊόντων	 αρμοδιότητας	 ΕΟΦ	 (σύμ-

φωνα	με	το	Δ	των	ορισμών	του	παρόντος).	Τα	

έξοδα	αυτά	πρέπει	να	αφορούν	την	προβολή	

συγκεκριμένων	 προϊόντων	 μέσω	 εκθέσεων,	

επιδείξεων,	εντύπων,	stands,	κ.λ.π.

Στα	 έξοδα	 προώθησης	 περιλαμβάνονται	

επίσης	 τα	 έξοδα	 οργάνωσης	 των	 εκδηλώ-

σεων	 (ενοικίαση	 χώρου,	 συνεδριακό	 υλικό,	

οπτικοακουστικός	εξοπλισμός,	φιλοξενία	ορ-
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γανωτών	και	προσκεκλημένων,	εστίαση	συμ-

μετεχόντων).

Δεν	 θεωρούνται	 έξοδα	 προώθησης	 η	 κά-

λυψη	των	εξόδων	μετάβασης	και	συμμετοχής	

των	επαγγελματιών	υγείας	στις	επιστημονικές	

εκδηλώσεις	τύπου	Α	στην	Ελλάδα	και	στο	εξω-

τερικό,	καθώς	και	οι	χορηγίες	για	εκδηλώσεις	

που	 οργανώνουν	 φορείς	 που	 το	 αντικείμενο	

τους	δεν	σχετίζεται	με	τη	χορήγηση	ή	προώθη-

ση	φαρμάκων	και	λοιπών	προϊόντων	αρμοδιό-

τητας	ΕΟΦ	(π.χ.	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Ελληνι-

κής	Εταιρείας	Προαγωγής	και	Αγωγής	Υγείας).

ΙΙΙ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
1)		Συγκροτείται	στον	ΕΟΦ	9μελής	Ειδική	Επιστη-
μονική	Επιτροπή	με	 τη	συμμετοχή	εκπροσώπου	

του	 ΚΕΣΥ	 (από	 την	 Επιτροπή	 Εκπαίδευσης	 του	

ΚΕΣΥ)	και	του	ΠΙΣ	(που	έχει	την	ευθύνη	χορήγησης	

μορίων	Σ.Ι.Ε.),	καθώς	και	επτά	γιατρών	και	άλλων	

επαγγελματιών	υγείας	που	ορίζει	ο	ΕΟΦ,	η	οποία	

θα	αξιολογεί	τα	αιτήματα	για	τη	διοργάνωση	επι-

στημονικών	εκδηλώσεων	τύπου	Α	ως	προς	το	επι-

στημονικό	τους	περιεχόμενο,	συνεκτιμώντας	τις	

τρέχουσες	επιστημονικές	εξελίξεις,	τη	δυναμική	

και	το	ενδιαφέρον	των	προτεινόμενων	γνωστικών	

αντικειμένων,	το	εύρος,	την	πρωτοτυπία	και	γενι-

κά	 την	 ποιότητα	 των	 κατατεθειμένων	 προγραμ-

μάτων,	την	εγκυρότητα	και	την	υπευθυνότητα	του	

φορέα	διοργάνωσης,	καθώς	και	την	επιστημονική	

ομάδα	που	απευθύνεται	και	τον	αριθμό	των	ειδι-

κευμένων	 ιατρών	 αυτής.	 Σε	 συνεργασία	 με	 την	

αρμόδια	διεύθυνση	του	ΕΟΦ,	η	οποία	θα	ελέγχει	

το	 οργανωτικό	 και	 οικονομικό	 τους	 περιεχόμε-

νο,	θα	εισηγείται	προς	τη	Διοίκηση	του	ΕΟΦ	την	

έγκριση	ή	την	απόρριψη	των	σχετικών	αιτήσεων.

2)		Όλοι	οι	δικαιούχοι	φορείς	που	ενδιαφέ-
ρονται	 να	οργανώσουν	συνέδρια	 τύπου	Α	θα	

πρέπει	 να	 υποβάλλουν	 το	 αίτημά	 τους	 στον	

ΕΟΦ,	 τους	 μήνες	 Σεπτέμβριο,	 Ιανουάριο	 και	

Μάιο,	καταθέτοντας:

α)	όνομα	επιστημονικού	φορέα

β)	όνομα	επιστημονικού	υπεύθυνου

γ)	τίτλο	και	βασική	θεματολογία

δ)	χρόνο	και	τόπο	διεξαγωγής

ε)		αρχικό	 προϋπολογισμό	 (έσοδα-έξοδα,	

πηγές	εσόδων-εξόδων)

Εάν	πρόκειται	για	κύκλο	εκδηλώσεων	εντός	

12μηνου,	 υποβάλλεται	μία	αίτηση	για	 το	σύ-

νολο	τους.

3)	Ο	ΕΟΦ	κάθε	Οκτώβριο,	Φεβρουάριο	και	
Ιούνιο,	 θα	 ανακοινώνει	 και	 θα	 δημοσιοποιεί	

τις	εγκρίσεις	εκδηλώσεων	για	τους	προσεχείς	

12	μήνες	για	ελληνικές	και	μέχρι	την	προσεχή	

5ετία	για	διεθνείς	εκδηλώσεις.

4)		Μετά	το	πέρας	της	επιστημονικής	εκδήλω-
σης	τύπου	Α	και	εντός	4	μηνών,	ο	φορέας	διοργά-

νωσης	υποβάλλει	στον	ΕΟΦ	το	τελικό	πρόγραμμα	

της	εκδήλωσης,	τον	οικονομικό	απολογισμό	της	

εκδήλωσης,	 τα	 έντυπα	 δήλωσης	 συμφερόντων	

των	ομιλητών,	ελλήνων	ή	ξένων	και	των	ομιλητών	

που	αμείβονται,	την	ονομαστική	κατάσταση	χορη-

γών	και	το	ύψος	χορηγιών,	τον	αριθμό	των	συμμε-

τεχόντων,	όπως	προκύπτει	από	τις	εγγραφές	που	

έγιναν,	καθώς	και	αντίγραφα	των	παραστατικών	

των	 δαπανών.	 Στο	 τέλος	 κάθε	 έτους	 ο	 ΕΟΦ	θα	

δημοσιοποιεί	στην	 ιστοσελίδα	 του	 τον	 τίτλο	 της	

εκδήλωσης,	τον	επιστημονικό	φορέα	οργάνωσης	

και	το	ύψος	με	την	πηγή	των	χορηγιών.	

5)	 Για	 την	 οργάνωση	 στο	 εξωτερικό	 εκδη-
λώσεων	 τύπου	 Α	 ελληνικών	 επιστημονικών	

φορέων	ή	διεθνών	φορέων	με	έδρα	την	Ελλά-

δα,	θα	παρέχεται	από	τον	ΕΟΦ	έγκριση	μόνο	

εφόσον	 συντρέχουν	 σοβαροί	 επιστημονικοί	

λόγοι	(π.χ.	διεθνείς	υποχρεώσεις)	και	εφόσον	

υπάρχει	 συνδιοργανωτής	 /τες	 της	 αλλοδα-

πής	οι	 οποίοι	συμμετέχουν,	σε	ποσοστό	 του-

λάχιστον	50%	στα	έξοδα,	εξαιρουμένων	 των	

εξόδων	μετάβασης	και	διαμονής	των	ελλήνων	

επιστημόνων.

6)	Οι	 χορηγίες	 κατατίθενται	 σε	 λογαριασμό	
που	διατηρεί	ο	δικαιούχος	επιστημονικός	φορέας	

που	αναφέρεται	στο	Α	των	ορισμών	ή	στον	Ειδικό	
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Λογαριασμό	

Κονδυλίων	 ΄Έρευνας	 και	 Ανάπτυξης	 (ΕΛΚΕΑ)	

των	οικείων	Υ.ΠΕ.,	εάν	πρόκειται	για	κλινικές	ή	

εργαστήρια	κρατικών	νοσοκομείων,	ή	στον	Ειδικό	

Λογαριασμό	Κονδυλίων	Έρευνας	των	Πανεπιστη-

μίων	(ΕΛΚΕ),	εάν	πρόκειται	για	Πανεπιστήμια	και	

ανώτερα	εκπαιδευτικά	ιδρύματα,	με	την	έκδοση	

των	σχετικών	παραστατικών	προς	τον	χορηγό.	Σε	

περίπτωση	που	ο	επιστημονικός	φορέας	διοργά-

νωσης	δεν	διαθέτει	επάρκεια	ή	από	τη	φύση	του	

νομικού	του	προσώπου	δεν	μπορεί	να	προβεί	σε	

έκδοση	σχετικού	παραστατικού,	αυτός	δύναται	

στο	πλαίσιο	της	σύμβασης	που	υπογράφει	με	τον	

ανάδοχο	PCO	(Εταιρεία	Οργάνωσης	Συνεδρίων),	

ο	οποίος	πρέπει	να	αναφέρεται	ρητά	στην	έγκρι-

ση	του	ΕΟΦ,	να	αναθέτει	στον	PCO	την	είσπραξη	

των	χορηγιών,	την	τιμολόγηση	προς	τους	χορη-

γούς	και	την	εν	γένει	οικονομική	διαχείριση	του	

συνεδρίου,	καθώς	και	την	έκδοση	των	σχετικών	

φορολογικών	παραστατικών	προς	 τις	 εταιρείες	

χορηγούς.	 Ο	 ανάδοχος	 PCO	 υποχρεούται	 μετά	

το	πέρας	της	εκδήλωσης	να	προβεί	σε	εκκαθά-

ριση	και	απολογισμό	και	να	αποδώσει	το	τυχόν	

πλεόνασμα	 στους	 υπεύθυνους	 επιστημονικούς	

φορείς.

7)	Επιτρέπεται	η	κάλυψη	από	φαρμακευτι-
κές	 και	 λοιπές	 εταιρείες	προϊόντων	αρμοδιό-

τητας	ΕΟΦ,	 των	εξόδων	φιλοξενίας	 ιατρών	ή	

άλλων	 επαγγελματιών	 υγείας	 που	 συμμετέ-

χουν	 σε	 επιστημονικές	 εκδηλώσεις	 τύπου	 Α,	

ύστερα	από	έγκριση	του	ΕΟΦ.	Για	την	έγκριση	

συμμετοχής	γιατρών	στις	επιστημονικές	αυτές	

εκδηλώσεις	 στο	 εξωτερικό,	 οι	 εταιρείες	 χο-

ρηγοί	καταθέτουν	στον	ΕΟΦ	τον	αριθμό	των	

συμμετεχόντων	στο	συνέδριο,	αναφέροντας	

το	κόστος	συμμετοχής	τους	ανά	σύνεδρο	και	

την	 ειδικότητά	 τους,	 και	 απολογιστικά	 κα-

ταθέτουν	 κατάσταση	 με	 τα	 ονόματα	 όσων	

συμμετείχαν,	 αναφέροντας	 το	 τελικό	 κό-

στος	 συμμετοχής	 τους	 ανά	 σύνεδρο	 και	

την	ειδικότητα	τους.	

Για	τη	συμμετοχή	σε	επιστημονικές	εκ-

δηλώσεις	 στην	 Ελλάδα,	 οι	 εταιρείες	 χορηγοί	

καταθέτουν	στον	ΕΟΦ,	απολογιστικά	και	εντός	

2	 μηνών	από	 την	 πραγματοποίηση	 της	 εκδή-

λωσης,	κατάσταση	με	 τα	ονόματα	και	 την	ει-

δικότητα	 των	 φιλοξενούμενων	 και	 το	 τελικό	

κόστος	συμμετοχής	τους	ανά	σύνεδρο.

Τα	 έξοδα	 φιλοξενίας	 περιλαμβάνουν	 απο-

κλειστικά	τα	έξοδα	για	την	εγγραφή	συμμετο-

χής	στην	αντίστοιχη	εκδήλωση,	για	τη	διαμονή	

και	διατροφή	κατά	τη	διάρκεια	της	εκδήλωσης	

και	για	τη	μετακίνηση	από	τον	τόπο	άσκησης	

του	επαγγέλματος	μέχρι	τον	τόπο	διεξαγωγής	

της	 εκδήλωσης	 και	 πρέπει	 να	 είναι	 εύλογα	

τόσο	ως	προς	το	επίπεδο,	όσο	και	ως	προς	το	

κόστος	τους,	σε	σχέση	με	τις	τιμές	αγοράς	και	

σε	σχέση	με	τον	κύριο	επιστημονικό	στόχο	της	

εκδήλωσης.
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Ο	ΕΟΦ	θα	θέτει	 τα	όρια,	σε	συνεργασία	με	

τους	εκπροσώπους	των	εταιρειών-	χορηγών,	στα	

έξοδα	συμμετοχής	και	στον	αριθμό	εκδηλώσε-

ων	τύπου	Α	στην	Ελλάδα	και	στο	εξωτερικό,	που	

θα	 μπορεί	 να	 χορηγεί	 κάθε	 εταιρεία	 για	 κάθε	

επαγγελματία	υγείας	ανά	έτος.

8)		Επιτρέπεται	η	καταβολή	τιμητικής	αμοιβής	
(honorarium)	από	φαρμακευτικές	και	λοιπές	ως	

άνω	εταιρείες,	 στους	προσκεκλημένους	ομιλη-

τές	ή	προεδρεύοντες	συνεδριάσεων	των	επιστη-

μονικών	εκδηλώσεων	τύπου	Α,	με	την	υποχρέ-

ωση	ενημέρωσης	του	ΕΟΦ	από	τους	οργανωτές	

της	εκδήλωσης	του	ονοματεπώνυμου,	της	ειδι-

κότητας,	 του	 επαγγελματικού	 φορέα	 και	 του	

ύψους	 τιμητικής	αμοιβής	 για	 κάθε	ομιλητή.	 Σε	

περίπτωση	που	δεν	καταβάλλεται	τιμητική	αμοι-

βή	στους	ομιλητές,	αυτό	πρέπει	να	αναφέρεται	

ρητά	στον	οικονομικό	απολογισμό.	Εάν	ο	ομιλη-

τής	είναι	 Ιατρός	 του	ΕΣΥ	ή	Πανεπιστημιακός,	η	

τυχόν	 τιμητική	αμοιβή	κατατίθεται	στον	ΕΛΚΕΑ	

ή	τον	ΕΛΚΕ	αντίστοιχα,	οι	οποίοι	την	αποδίδουν	

στον	δικαιούχο	μετά	τις	κατά	περίπτωση	παρα-

κρατήσεις,	 και	 στο	 τέλος	 τους	 έτους	 εκδίδουν	

σχετική	 βεβαίωση	 αποδοχών	 για	 φορολογική	

χρήση	του	αμειβόμενου.	Οι	 ιατροί	και	οι	άλλοι	

επαγγελματίες	υγείας	που	λαμβάνουν	τιμητικές	

αμοιβές	για	ομιλία	οφείλουν	να	το	αναφέρουν	

σε	σχετική	δήλωση	σύγκρουσης	συμφερόντων	

(conflict	of	 interest)	στην	Οργανωτική	Επιτροπή	

της	 κάθε	 εκδήλωσης,	 καθώς	 και	 για	 διάστημα	

δύο	ετών	α)	στην	αρχή	της	ομιλίας	τους	και	β)	σε	

κάθε	επόμενη	δημοσίευση	τους,	που	ενδεχομέ-

νως	σχετίζεται	με	τα	προϊόντα	της	εταιρείας,	σε	

ελληνικά	ή	διεθνή	επιστημονικά	περιοδικά.	

9)	Ο	ΕΟΦ	δύναται	να	πραγματοποιεί	ελέγχους	
κατά	τη	διάρκεια	των	συνεδρίων	ή	των	εκδηλώ-

σεων	διά	των	οργάνων	του	ή	σε	συνεργασία	με	τις	

αρμόδιες	φορολογικές	αρχές	και	στις	περιπτώσεις	

που	διαπιστώνεται	μη	τήρηση	των	εγκεκριμένων,	

δεν	θα	δίνεται	έγκριση	στον	υπεύθυνο	φορέα	για	

μελλοντικές	 εκδηλώσεις	 για	 διάστημα	 2	 ετών.	

Το	 ίδιο	 ισχύει	και	στις	περιπτώσεις	διαπίστωσης	

σοβαρής	υπέρβασης	(άνω	του	25%)	του	απολο-

γισμού	από	τα	κατατεθέντα	δικαιολογητικά.	Στις	

περιπτώσεις	αυτές	μπορούν	να	υποβάλλονται	εν-

στάσεις	σύμφωνα	με	τις	ισχύουσες	διαδικασίες.	

10)	Ημερίδες	ή	επιστημονικές	εκδηλώσεις	
(όχι	συνέδρια)	που	οργανώνονται	από	τμήματα	

του	ΕΣΥ	ή	Πανεπιστημιακών	Σχολών	θα	πρέπει	

να	 έχουν	 υποχρεωτικά	 ελεύθερη	 συμμετοχή	

και	να	πραγματοποιούνται	εντός	των	νομαρχι-

ακών	ορίων	της	έδρας	τους.

11)	Για	 κάθε	 αίτηση	 που	 κατατίθεται	 στον	
ΕΟΦ	θα	καταβάλλεται	παράβολο,	το	ύψος	του	

οποίου	 θα	 καθορισθεί	 ανάλογα	 με	 τον	 τύπο	

της	εκδήλωσης	και	σύμφωνα	με	υπό	θέσπιση	

νομοθετική	ρύθμιση.	Δεν	χρειάζεται	να	κατα-

τίθεται	παράβολο	για	αίτηση	που	αφορά	μόνο	

σε	έξοδα	φιλοξενίας.	

12)	Μια	 σειρά	 θεμάτων,	 όπως	 στο	 άρθρο	
7	 της	παρούσης,	 καθώς	και	 για	οποιοδήποτε	

άλλο	θέμα	που	δεν	διευκρινίζεται	στην	παρού-

σα	 εγκύκλιο,	 θα	 αποφασίζει	 η	 διοίκηση	 του	

ΕΟΦ	ύστερα	από	αιτιολογημένη	εισήγηση	της	

Ειδικής	Επιστημονικής	Επιτροπής	του	άρθρου	

1	της	παρούσης	και	της	αρμόδιας	διεύθυνσης	

του	Οργανισμού.

Η	παρούσα	εγκύκλιος	τίθεται	σε	εφαρμογή	

από	 της	 1ης	 Οκτωβρίου	 2010.	 Αιτήσεις	 που	

είχαν	 υποβληθεί	 προ	 της	 1ης	Οκτωβρίου	 για	

εκδηλώσεις	 Τύπου	 Α,	 θα	 αξιολογηθούν	 με	

βάση	την	υπ’	αρ.	6434/28-1-2010	εγκύκλιο,	η	

οποία	καταργείται	από	1-10-2010.	Σε	ότι	αφο-

ρά	 τη	 διάταξη	 της	 παρ.	 2,	 νέες	 αιτήσεις	 για	

εκδηλώσεις	τύπου	Α	μπορούν	να	υποβληθούν	

μέχρι	31/10/2010.	Για	τις	εκδηλώσεις	 τύπου	

Β	και	Γ	παραμένει	η	ισχύουσα	εγκύκλιος	μέχρι	

έκδοσης	νεότερης.

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ.Σ.	ΤΟΥ	ΕΟΦ
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Ηλεκτρονική συνταγογράφηση  

«Σε	εξοικονόμηση	ενός	δισ.	ευρώ	στοχεύει	το	υπουργείο	Εργασίας	

με	την	πλήρη	ανάπτυξη	της	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης,	που	

θα	τεθεί	σε	εφαρμογή	το	επόμενο	έτος.	Πιλοτικά	η	εφαρμογή	του	

ξεκινά	από	τον	Οργανισμό	Ασφάλισης	Ελευθέρων	Επαγγελματιών	

(ΟΑΕΕ)	στις	18	Οκτωβρίου.

Το	νέο	νομοσχέδιο	εγκρίθηκε	από	το	Υπουργικό	Συμβούλιο	και	

αναμένεται	να	γίνει		νόμος	του	κράτους	το	αργότερο	κατά	το	πρώτο	

δεκαήμερο	του	Νοεμβρίου.	

Επίσης,	 προωθείται	 η	 συνεργασία	 των	 μεγάλων	 Ταμείων,	 ΙΚΑ,	

ΟΑΕΕ,	ΟΓΑ,	αλλά	και	του	ΟΠΑΔ,	για	την	υποβολή	πορίσματος	με	στό-

χο	εντός	του	2011	ενιαία	δομή	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας	για	

όλα	τα	Ασφαλιστικά	Ταμεία,	με	προοπτική	-μετά	από	πιλοτική	εφαρ-

μογή-	 να	μεταφερθεί	στο	Υπουργείο	Υγείας,	 ενώ	εντός	 του	2010	

προκηρύσσεται	διαγωνισμός	για	να	μπει	σύμβουλος	σε	κάθε	Ταμείο	

για	την	εγκατάσταση	ενός	σύγχρονου	μηχανογραφικού	συστήματος	

ελέγχου	δαπανών	-	εσόδων.	

Επιπλέον,	η	Λ.	Κατσέλη	ανακοίνωσε	την	αναβάθμισης	της	υπη-

ρεσίας	Πληροφορικής	του	υπουργείου	για	την	αποτελεσματική	συ-

γκέντρωση	της	πληροφορίας	από	τις	δράσεις,	τη	δρομολόγηση	της	

διασύνδεσης	ΣΕΠΕ,	ΙΚΑ	και	ΟΑΕΔ,	ώστε	να	βελτιωθεί	η	αποτελεσμα-

τικότητα	των	ελέγχων	και	η	online	εξυπηρέτηση	των	επιχειρήσεων	

ενώ	ανέφερε	ότι	τον	επόμενο	μήνα	δημιουργούνται	τα	δύο	πρώτα	

«Κοινωνικά	ΚΕΠ».	

Ο	Αναπληρωτής	Υπουργός	Εργασίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης,	

Γιώργος	Κουτρουμάνης,	 τόνισε	ότι	 το	Υπουργείο	είναι	πολύ	κοντά	

στην	επίτευξη	του	στόχου	για	κάλυψη	ενός	ελλείμματος	περίπου	3	

δισ.	ευρώ	στα	Ασφαλιστικά	Ταμεία,	οπότε	το	2011	το	σύστημα	ανα-

μένεται	να	είναι	πλεονασματικό	ενώ	επετεύχθη	παραπέρα	μείωση	

των	δαπανών	για	την	υγειονομική	περίθαλψη.	

Το	2010,	το	υπουργείο	εκτιμά	ότι	η	μείωση	θα	είναι	της	τάξης	του	

8%.	Το	2011,	θα	υπάρξει	επιπλέον	μείωση	10%,	που	σημαίνει	ότι	η	

συνολική	εξοικονόμηση	σε	σχέση	με	το	2009	θα	είναι	18%	με	20%	

στις	δαπάνες	υγειονομικής	περίθαλψης	-δηλαδή,	όπως	ανέφερε	ο	

υφυπουργός,	κέρδος	1,8	δισ.	ευρώ	για	όλο	το	σύστημα».

ΑΠΕ	–	ΜΠΕ,	05/10/2010	
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Στο µισό µειώθηκαν 
οι δαπάνες στον ΟΠΑΔ 

«Στα	 πρότυπα	 της	 ηλεκτρονικής	 συνταγογράφησης	 φαρµάκων,	

δηµιουργήθηκε	 και	 λειτουργεί	 από	 την	 1η	 Σεπτεµβρίου	 σύστηµα	

ηλεκτρονικής	καταγραφής	των	εξετάσεων	που	γράφουν	οι	γιατροί	

στους	ασφαλισµένους	του	ΟΠΑΔ	–	από	γενικές	αίµατος	έως	και	µα-

γνητικές	τοµογραφίες	–	για	την	περιστολή	των	δαπανών	του	Οργα-

νισµού.	

Τα	 αποτελέσµατα	 ήταν	 άµεσα.	Οι	 ηλεκτρονικά	 καταγεγραµµέ-

νες	παραποµπές	µέσα	σε	ένα	µήνα	εµφανίζουν	µέση	δαπάνη	ανά	

ασφαλισµένο	70,13	ευρώ,	όταν	το	2009	οπότε	εφαρµοζόταν	η	πα-

ραδοσιακή	µέθοδος	της	χειρόγραφης	αναγραφής	των	εξετάσεων	

στο	βιβλιάριο,	άγγιζε	τα	150	ευρώ.	

Σύµφωνα	µε	 τα	επίσηµα	στοιχεία	 του	Ταµείου,	

οι	συνολικές	δαπάνες	περίθαλψης	του	ΟΠΑΔ	κατά	

την	περίοδο	2004	-	2008	υπερδιπλασιάστηκαν	σε	

σχέση	µε	την	προηγούµενη	πενταετία,	αγγίζοντας	

το	ποσό	των	1,75	δισ.	ευρώ.	Είναι	χαρακτηριστικό	

πως	το	2008	το	κόστος	για	τις	εξετάσεις	στις	οποί-

ες	υποβλήθηκαν	οι	ασφαλισµένοι	άγγιξε	τα	223,5	

εκατ.	ευρώ.	

Στο	 πιλοτικό	 πρόγραµµα	 της	 ηλεκτρονικής	 κα-

ταγραφής	 των	 παρακλινικών	 εξετάσεων	 έχουν	

ενταχθεί	 εθελοντικά	 µέχρι	 σήµερα	 1.325	 συµβε-

βληµένοι	γιατροί	από	τους	συνολικά	12.744	όλων	

των	ειδικοτήτων	που	συνεργάζονται	µε	το	Ταµείο.	

Στόχος,	σύµφωνα	µε	τον	πρόεδρο	του	ΟΠΑΔ	κ.	Κυ-

ριάκο	Σουλιώτη,	είναι	«να	µειωθεί	η	δαπάνη	κατά	

20%	µε	την	καθολική	λειτουργία	του	συστήµατος	

το	2011».	

Σηµειώνεται	 πως,	 το	 πιλοτικό	 πρόγραµµα	 ηλε-

κτρονικής	 καταγραφής	 των	 εξετάσεων	 γίνεται	 µε	

την	 υποστήριξη	 της	 ηγεσίας	 του	 υπουργείου	 Υγείας,	 δεδοµένης	

της	 ανάγκης	 για	 περιστολή	 των	 δαπανών	 και	 καταπολέµηση	 της	

σπατάλης.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	υπάρχει	και	η	σκέψη	συνεργασίας	σε	

διαταµειακό	επίπεδο,	όπως	άλλωστε	προβλέπεται	και	για	την	ηλε-

κτρονική	συνταγογράφηση	φαρµάκων».	

Εφημερίδα	«Τα	Νέα»,	Μάρθα	Καϊτανίδη,	06/10/2010		
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Πρόεδρος

Διονύσιος	Φιλιώτης
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Φαρμασέρβ-Λίλλυ	

A.E.B.E

Αντιπρόεδροι

Πασχάλης	Αποστολίδης
Πρόεδρος	και	Διευθύνων		

Σύμβουλος	Abbott	Laboratories		

Ελλάς	ΑΒΕΕ

Μάρκος	Γερασόπουλος
Διευθύνων	Σύμβουλος		

Sanofi-Aventis	A.E.B.E,	

Μέλος	Δ.Σ.	Ελληνο-γαλλικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Μέλος	Επιτροπής		

Φαρμακευτικών	Εταιρειών		

Ελληνο-Αμερικάνικου		

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Kωνσταντίνος	Ευριπίδης
Διευθύνων	Σύμβουλος		

Γένεσις	Φάρμα	Α.Ε.

Μέλος	Γενικού	Συμβουλίου	

Σ.Ε.Β.

Κατερίνα	Καρέλλα
Πρόεδρος	Δ.Σ.	και		

Διευθύνουσα	Σύμβουλος	Pfizer	

Ελλάς	Α.Ε.

Πρόεδρος	Επιτροπής		

Φαρμακευτικών	Εταιρειών		

Ελληνο-Αμερικάνικου		

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Γιώργος	Κατζουράκης
Πρόεδρος	και		

Διευθύνων	Σύμβουλος	

GlaxoSmithKline	A.E.B.E.

Bασίλης	Νειάδας
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμ-

βουλος	Cana	A.E.

Μέλος	Δ.Σ.	ΙΟΒΕ

Μέλος	Γ.Σ.	ΣΕΒ

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος	Φρουζής
Αντιπρόεδρος		

Novartis	Ελλάς	Α.Ε.

Ταμίας

Γιάννης	Βλόντζος
Πρόεδρος	Δ.Σ.	και		

Διευθύνων	Σύμβουλος		

Merck	Α.Ε.

Πρόεδρος	Ένωσης		

Βιοτεχνολογίας	Ελλάδος

Μέλη

Νικόλαος	Βαρελάς
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Galenica	A.E.

Μάριος	Κάτσικας
Πρόεδρος	και		

Διευθύνων	Σύμβουλος		

Φαράν	ΑΒΕΕ

Μέλος	Δ.Σ.	ΕΒΕΑ		

(Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	

Επιμελητήριο	Αθηνών)

Πόλλυ	Λεονταρίδη
Διευθύνουσα	Σύμβουλος	

	iTF	Ελλάς	Α.Ε.	

Γιώργος	Μουτουσίδης
Γενικός	Διευθυντής		

Chiesi	Ελλάς	Α.Ε.Β.Ε.

cyril	Schiever
Γενικός	Διευθυντής	MSD	

(Merck	Sharp	&	Dohme)	

ΑΦΒΕΕ

Αναστάσιος	Σπαντιδέας
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Nycomed	Ελλάς	Α.Ε.

Σεπτέμβριος	2010
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