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Στα 5 δισ οι οφειλές
του Δημοσίου

Στα €5 δισ αυξήθηκαν

οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου

προς τους
ιδιώτες το Μάιο 2015
έναντι 4,823 δισ τον
Απρίλιο γεγονός που
αποτυπώνει τα προβλήματα

ρευστότητας των φορέων κεντρικής και
γενικής κυβέρνησης Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν
στα 4,3 δισ από 4,1 δισ στα τέλη Απριλίου ενώ
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 734
εκ από 692 εκ στα τέλη Απριλίου Οι οφειλές των
υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους
ανήλθαν στα 525 εκ από 478 εκ έναν μήνα πριν
Αύξηση κατέγραψαν τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής

Ασφάλισης τα οποία ανήλθαν τον Μάιο
στα 2,23 δισ από 2 16 δισ στο τέλος Απριλίου ενώ
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων αυξήθηκαν

στα 1,027 δισ από 949 εκ
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΖΗΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

Ημέρα
pis κρίσεακ

Αίτημα για τριετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα 53,5 δισ

με τα προαπαιτούμενα προ δπμοψηφίσματος
για να κλείσει το προπγούμενο πρόγραμμα
Αναδιάρθρωση χου χρέους σε δύο φάσεις
Άμεση με μεταφορά στον ESM των χρεών προς την ΕΚΤ

και το ΔΝΤ και του συνολικού χρέους το 2022
Ανακατανομή των βαρών προσαρμογής από τους
οικονομικά ασθενέστερους στους κατέχοντες
Καμία οριζόντια π ονομαστική μείωσπ μισθών και συντάξεων
Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Σήμερα απαντούν οι θεσμοί αύριο συνέρχεται το Eurogroup
Κοινή συνεδρίαση νωρίς το πρωί Κ.Ο και Π.Γ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΛ 2-3
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Ανακατανομή βαρών για τους έχοντες
αναπτυξιακό πακέτο και ρύθμιση χρέους

Η πρόταση που κατέθεσε χθες η
κυβέρνηση εμπεριέχει δυσκολίες όπως

αναγνώριζαν κυβερνητικά στελέχη

αλλά περιλαμβάνει όπως τονίζουν

χαρακτηριστικά για έντιμο
συμβιβασμό και στοιχεία που δίνουν
τη δυνατότητα επίλυσης σειράς κομβικών

ζητημάτων για την οικονομία
Προβλέπει μετακύλιση βαρών στα υψηλότερα

εισοδήματα φορολόγηση
των εφοπλιστών την εισαγωγή των
εργασιακών δικαιωμάτων εντός του
2015 αναπτυξιακό πακέτο και ρύθμιση

χρέους
Η επιδιωκόμενη συμφωνία περιλαμβάνει

περίπου τα ίδια προαπαιτούμενα

με την πρόταση που είχε καταθέσει

η κυβέρνηση στο Eurogroup
της προηγούμενης εβδομάδας ωστόσο

αυτά θα απλώνονται σε διάρκεια

τριών χρόνων αντί να εφαρμοστούν

άμεσα και μαζικά εντός του επόμενου

ενάμιση χρόνου όπως θα
συνέβαινε με ενδεχόμενη συμφωνία
πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος

Επιπλέον στις συζητήσεις
πριν από το δημοψήφισμα δεν συμπεριλαμβανόταν

το χρέος η ρύθμιση
του οποίου συμπεριλαμβάνεται

στην ελληνική πρόταση προς τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Σταθερότητας
ESM

Από βασικές προτάσεις του κειμένου
των προαπαιτουμένων προκύπτει

χαρακτήρας ανακατανομής των
βαρών από όσους πλήρωσαν την
κρίση τα τελευταία πέντε χρόνια σε εκείνους

που μπορούν να σηκώσουν
τα βάρη Δεν περιλαμβάνει μείωση
μισθών και συντάξεων το ΕΚΑΣ θα
χορηγείται έως το 2020 αναστέλλεται
η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος μέχρι

τον Οκτώβριο του 201 5 οπότε θα

έρθει προς ψήφιση νέα νομοθεσία
για συνολική αναμόρφωση του ασφαλιστικού

από το φθινόπωρο και
προβλέπεται να έρθει ο νόμος για τις
συλλογικές συμβάσεις το τελευταίο
τρίμηνο του 2015 Ακόμη περιλαμβάνει

αύξηση φόρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων

και κατάργηση προνομίων

εφοπλιστών αύξηση φόρου πολυτελείας

και εφαρμογή του και στα
σκάφη αναψυχής άμεση εφαρμογή
του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

Χρηματοδοτικό
αναπτυξιακό πακέτο
και μείωση χρέους

Κεντρικοί άξονες της ελληνικής
πρότασης που κατατέθηκε προς τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

ESM είναι εκείνοι που αφορούν
τη χρηματοδότηση των δανειακών
αναγκών της χώρας για τρία χρόνια
από την 1 17120 1 5 έως τις 30/6/20 1 8
Σχετικά με τα χρήματα που θα ζητή¬

σει η ελληνική κυβέρνηση κυβερνητική

πηγή ανέφερε χθες το μεσημέρι
μετά από σύσκεψη στο Μ Μαξίμου
ότι αυτό θα καθοριστεί από τις χρηματοδοτικές

ανάγκες της τριετίας οι
οποίες βρίσκονται σε συνάρτηση με
τις μακροοικονομικές προβλέψεις
και τα έσοδα

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική

έκθεση που συνοδεύει το κείμενο

των προαπαιτουμένων το χρηματοδοτικό

πακέτο υπολογίζεται στα
53,5 δισ ευρώ Η αναδιάρθρωση του
χρέους ύψους 27 δια ευρώ θα έρθει
μέσω πράξης swap με το οποίο θα

μεταφερθεί στον ESM ισόποση οφειλή

χρέους προς την ΕΚΤ Παράλληλα

ένα κομμάτι χρέους που προσεγγίζει

τα 19 δια ευρώ συνιστά την
υπολειπόμενη οφειλή της Ελλάδας
στο ΔΝΤ που θα καλυφθεί μέσω χρηματοδότησης

της χώρας μέσα από
τον ESM αα το συγκεκριμένο σχέδιο

αναδιάρθρωσης είχε αποκαλύψει
στην Αυγή της Κυριακής 31 Μαΐου
με συνέντευξη του ο τέως υπουργός
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης

Το ποσό των 53,5 δια επιμερίζεται
ως εξής 1 Στην ανάγκη αποπληρωμής

χρέους προς ΔΝΤ και ΕΚΤ ύψους

46 δια ευρώ για την τριετία 2

Πρόσθετο ποσό 7,5 δια ευρώ που ήδη

καταβλήθηκε από το Ελληνικό
Δημόσιο το 201 5 από ίδιους πόρους
και πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί
Παράλληλα η κυβέρνηση αιτείται
δέσμευσης για συνολική αναδιάρθρωση

του μακροχρόνιου χρέους το
2022

Οι δύο επίσης βασικοί άξονες της
πρότασης περιλαμβάνουν τη ρύθμι¬

ση ίου χρέους καθώς και εμπρο
σθοβαρές αναπτυξιακό πακέτο ύψους

35 δισ Για τη μη βιωσιμότητα
του χρέους πέραν του ΔΝΤ και

του Ζ.Κλ Γιούνκερ μίλησαν χθες αν
και με διαφοροποιήσεις μεταξύ τους
και οι Ντ Τουσκ Ά Μέρκελ ενώ και
ο Β Σόιμπλε αναγνώρισε ότι δεν είναι

βιώσιμο
Μέσα από τους δύο αυτούς άξονες

απομείωση του χρέους και αναπτυξιακό

πακέτο δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την απελευθέρωση
κονδυλίων από το πακέτο Ντράγκι
που συνδέεται με τη χαλάρωση της
λιτότητας

Στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε

στη Βουλή όπως εμφανίστηκε

στην ιστοσελίδα της Βουλής
δεν περιλαμβάνονταν οι υπογραφές
των Π Λαφαζάνη και Π Κομμένου

Τα κεντρικά σημεία
της πρότασης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές
1 Η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε

προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Σταθερότητας ESM αφορά τη
χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών

της χώρας από την 1/7/201 5

έως τις 30/6/2018 για τρία δηλαδή
χρόνια Και περιλαμβάνει ακόμα τη
ρύθμιση του χρέους καθώς και ε

μπροσθοβαρές αναπτυξιακό πακέτο
ύψους 35 δια

2 Στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης

οι στόχοι πρωτογενούς
πλεονάσματος 1 2 και 3 του
ΑΕΠ θα επανεξεταστούν καθώς τα
δεδομένα έχουν μεταβληθεί

3 Τα βασικά τρόφιμα και ο ΦΠΑ

στα ξενοδοχεία είναι στο 13 Διατηρείται

η έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά

μέχρι το τέλος του 20 1 6 εκτός από

τα πλουσιότερα και πιο τουριστικά
Η κατάργηση της έκπτωσης στα

απομακρυσμένα νησιά θα γίνει στο
τέλος του 2016 και όταν θα έχει δημιουργηθεί

μηχανισμός αποζημίωσης
των μόνιμων κατοίκων Οι συντελεστές

ΦΠΑ θα επανεξεταστούν
στο τέλος του 2016

4 Το ΕΚΑΣ θα χορηγείται μέχρι
τον Ιανουάριο του 2020 οπότε θα έχει

δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο
κοινωνικής πρόνοιας

5 Αναστολή της ρήτρας μηδενικού

ελλείμματος μέχρι τον Οκτώβριο
του 201 5 οπότε θα έρθει προς ψήφιση

νέα νομοθεσία
6 Σταδιακή κατάργηση της ειδικής

φορολογικής μεταχείρισης για
τους αγρότες με ομαλή αποκλιμάκωση

της επιδότησης πετρελαίου που
θα απορροφηθεί από την πτώση των
διεθνών τιμών

7 Αύξηση του εταιρικού φόρου από

26 στο 28
8 Νέα πρόταση για ολοκληρωμένο
σχέδιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής

με
έλεγχο των αδήλωτων καταθέσεων

μέσω διασταύρωσης των τραπεζικών

συναλλαγών στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό

εισαγωγή προγράμματος εθελοντικής

δήλωσης με τις κατάλληλες
ποινές κίνητρα και διαδικασίες βεβαίωσης

σύμφωνα με τις καλύτερες
διεθνείς πρακτικές

αίτηση στις χώρες μέλη της Ε.Ε

για παροχή δεδομένων σχετικά με

την ιδιοκτησία Ελλήνων και την προ
έλευσή της

9 Θέσπιση περιουσιολογίου
10 Ο νέος νόμος για τις συλλογικές

διαπραγματεύσεις θα είναι έτοιμος

το τελευταίο τρίμηνο του 201 5
11 Στις αγορές προϊόντων η κυβέρνηση

θα διατηρήσει το σημερινό καθεστώς

για τα ΜΗΣΥΦΑ Μη Συντα
γογραιρούμενα Φάρμακα ψωμί γάλα

Κυριακές
Θα μειώσει τη γραφειοκρατία με

τη δημιουργία one stop shop για
τις επιχειρήσεις

12 Μείωση συντελεστή σε φάρμακα

βιβλία εισιτήρια θεάτρου σε
6 από 6,5

13 Βελτίωση του ποινικού δικαίου

για τη φοροδιαφυγή
14 Αύξηση φόρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων

και κατάργηση προνομίων

εφοπλιστών
15 Αύξηση φόρου πολυτελείας

και εφαρμογή του και στα σκάφη αναψυχής

16 Άμεση εφαρμογή του φόρου
τηλεοπτικών διαφημίσεων

17 Εισαγωγή σε συνεργασία με
τον ΟΟΣΑ νέων μεταρρυθμίσεων για
το σπάσιμο των καρτέλ σε χονδρικό
εμπόριο κατασκευές ηλεκτρονικό εμπόριο

μέσα ενημέρωσης

Τα θέματα για την ελληνική πρόταση

επιμελήθηκαν οι Νίκος
Παπαδημητρίου Θάνος Παναγό

πουλος Νίκος Λιονάκης Γιάννης

Αγουρίδης Φοίβος Κλαυ

διανός Αναστασία Γιάμαλη
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Στα 5,04 δισ
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές
του Δημοσίου

Στο ποσό των 5.041 εκατ ευρώ αυξήθηκαν

τα φέσια του Δημοσίου στο
τέλος του Μαίου σύμφωνα με τα τελευταία

στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

Ειδικότερα δε οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές διαμορφώθηκαν
στα 4.307 εκατ ευρώ και οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρων στα 734 εκατ
ευρώ.Οι οφειλές των υπουργείων και
των εποπτευόμενων φορέων τους ανήλθαν

στα 525 εκατ ευρώ από 478
εκατ ευρώ τον Απρίλιο Τα χρέη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα
293 εκατ ευρώ από 303 εκατ ευρώ
στο τέλος Απριλίου 2015

Αύξηση κατέγραψαν τα χρέη των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
τα οποία ανήλθαν τον Μάιο στα 2,23
δισ ευρώ από 2,16 δισ ευρώ στο τέλος

Απριλίου Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

των νοσοκομείων αυξήθηκαν
στα 1,023 εκατ ευρώ από 949 εκατ
ευρώ στο τέλος Απριλίου Τέλος οι
οφειλές λοιπών νομικών προσώπων
αυξήθηκαν στα 235 εκατ ευρώ στα
τέλη Μαΐου από 237 εκατ ευρώ στα
τέλη Απριλίου

Από τα υπουργεία τις περισσότερες
οφειλές διατηρεί το Οικονομίας Ναυτιλίας

και Τουρισμού με 118 εκατ
χρέη ενώ ακολουθεί το υπουργείο Εσωτερικών

47 εκατ ευρώ
Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές

φόρων αυτές αφορούν 361
εκατ άμεσους και 250 εκατ έμμεσους

Τα μη φορολογικά έσοδα ανέρ
χοντάι στα 122 εκατ ευρώ

Σημειώνεται ότι στο τέλος του Απριλίου

τα συνολικά φέσια του Δημοσίου

δηλαδή αθροιστικά οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές και οι εκκρεμείς επιστροφές

φόρων διαμορφώθηκαν στα
4.823 εκατ ευρώ
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Κοίτα ποιος έχει ία μούτρα
και μιλάει για διορισμούς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΕΤΡΟΣ KATEAKOE

Εσχίσθη το παραπέτασμα του ουρανού μέ όσα

είχε το θράσος και ξεστόμισε εντός του κοινοβουλίου

ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν Δ κατά
τη διάρκεια συζήτησης της τροπολογίας που
προβλέπει την αντικατάσταση των διοικητών
των νοσοκομείων Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν
αυτός που σε ένα κρεσέντο υποκρισίας κατηγόρησε

την την κυβέρνηση ότι θέλει να διορίσει

στις θέσεις αυτές κομματικούς της φίλους
Ναι αυτό ξεστόμισε και δεν εσχίσθη το παραπέτασμα

της οροφής του κοινοβουλίου να πέσει
να τον πλακώσει Αυτόν που χρειάζονται τουλάχιστον

δύο με τρεις σελίδες της εφημερίδας ώστε

να καταγραφούν οι ρουσφετολογικοί διορισμοί

φίλων κολλητών και παρατρεχάμενων στα
νοσηλευτικά ιδρύματα της επικράτειας Από
πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις με τους
διοικητές του Άδωνί

Και αφού από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή
να ξεκινήσουμε από τον αξέχαστο διορισμό ενός
ακροδεξιού φίλου του κ Γεωργιάδη εκτελωνιστή
στο επάγγελμα και υποψήφιου της ΝΔ στις εκλογές

του 2012 τον οποίο ο πρώην υπουργός
Υγείας τοποθέτησε στη θέση του διοικητή στο

Νοσοκομείο Γρεβενών με πλαστό πανεπιστημιακό

τίτλο Μάλιστα σχετικά με την αυθεντικότητα

του πτυχίου του διοικητή σημειώθηκε
καταγγελία λίγες μόλις ημέρες μετά τον διορισμό
του και προκάλεσε έλεγχο κατά τον οποίο αποδείχθηκε

ότι ο αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ
τίτλος σπουδών όπως και το δίπλωμα ειδικότητας

που είχε καταθέσει για τον διορισμό του
είχαν εκδοθεί στο όνομα άλλου ατόμου το οποίο

είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο αλλά διαφορετικό

τόπο και ημερομηνία γέννησης από του
ίδιου Η απάτη του φίλου του κ Γεωργιάδη ήταν
τόσο εμφανής ώστε ο επόμενος υπουργός Υγείας

Μ Βορίδης αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον
διορισμό και να διαγράψει τον πρώην εκτελωνιστή

από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού

Δημοσίου Η περίπτωση του Νοσοκομείου

Γρεβενών δεν ήταν ο μοναδικός διορισμός

προσώπων με πλαστούς τίτλους σπουδών
σε αυτές τις τόσο σοβαρές και υπεύθυνες θέσεις

Οι διοικητές μαϊμού
του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε τουλάχιστον έξι δημόσια νοσοκομεία είχαν

εντοπισθεί διοικητές οι οποίοι δεν διέθεταν

τα προβλεπόμενα για τη θέση τους πτυχία
πανεπιστημιακής σχολής ανάμεσά τους και ο

διοικητής στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια/Οπως
είχε καταγγείλει πριν από ένα χρόνο η Εταιρεία

Management Υπηρεσιών Υγείας οι διοικητές

των εν λόγω νοσοκομείων δεν προσκόμισαν

ποτέ στις αρμόδιες αρχές τα πτυχία που
απαιτούνταν για τον διορισμό τους Και αν υπό

το βάρος των αποκαλύψεων ορισμένοι φίλοι
του πρώην υπουργού Υγείας εξαναγκάσθηκαν να

εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία ο κ Γεωργιάδης
δεν βρήκε ποτέ τον χρόνο να απαντήσει στο καίριο

ερώτημα της Εταιρίας Management Υπηρεσιών

Υγείας που ζητούσε να μάθει αν αναζήτησε

τα αχρεωστήτως καταβληθέντα υπό
μορφήν μισθών

Έδωσε μάχη στη Βουλή
ο ηρώην υπουργός Υγείας
για να σώσει χα ρουσφέτια χου

Τα νοσοκομεία της Γαλάζιας Γενιάς
Εκτός όμως από τους διοικητές με τα πτυχία

μαϊμού ο κ Γεωργιάδης απέδειξε την ιδιαίτερη

εκτίμηση που έτρεφε στα στελέχη της
ΟΝΝΕΔ τοποθετώντας ουκ ολίγα γαλάζια αγόρια

και κορίτσια στις καίριες θέσεις των νοσοκομείων

Έχουμε και λέμε λοιπόν Στο νοσοκομείο

Άρτας τοποθετήθηκε ο πρώην πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Αιτωλοακαρνανίας Στο Γενικό Ογκολογικό

Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι

τοποθετήθηκε διοικητής πρώην ΟΝ
ΝΕΔίτης με μοναδική προϋπηρεσία στη Γ.Γ Νέας

Γενιάς Αναπληρωτής διοικητής στον Άγιο
Δημήτριο της θεσσαλονίκης ανέλαβε με εντολή

Γεωργιάδη ένας ακόμη πρώην ΟΝΝΕΔίτης
Διοικήτρια του Γ.Ν Λακωνίας τοποθετήθηκε
πρώην ΟΝΝΕΔίτισσα έχοντας να επιδείξει ως
μοναδική επαγγελματική εμπειρία αυτή της ειδικής

συμβούλου του δημάρχου Καλαμάτας ενώ

στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας μετακόμισε

από το Νοσοκομείο Αγρινίου ο τέως
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αιτωλοακαρνανίας

Πολιτευτές συνδικαλιστές και φίλοι
βρήκαν την υγειά τους με τον Άδωνι

Προφανώς και θα διόριζε περισσότερα πρώην
στελέχη της ΟΝΝΕΔ ο Άδωνις Γεωργιάδης

εάν δεν ήταν υποχρεωμένος να βολέψει στα νοσοκομεία

και μια στρατιά πολιτευτών της που
δεν κατάφεραν να εκλεγούν στις εκλογές του
201 2 Τη διοίκηση του νοσοκομείου Αττικόν
του Ιπποκράτειου του Νοσοκομείου Χίου του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου θεσσαλονίκης του
Γενικού Νοσοκομείου θεσσαλονίκης Άγιος
Παύλος και του Νοσοκομείου Καρπενησίου ανέλαβαν

πρόσωπα που είχαν βρεθεί στα ψηφοδέλτια

της Νέας Δημοκρατίς ενώ στο ΚΑΤ διο¬

ρίστηκε ένας από τους στενότερους προσωπικούς

φίλους του κ Γεωργιάδη Την τιμητική
τους είχαν πολλά γαλάζια συνδικαλιστικά στελέχη

μέλη του στενού κομματικού μηχανισμού
αλλά και στενοί συνεργάτες κορυφαίων στελεχών

της Νέας Δημοκρατίας που τοποθετήθηκαν
στο ΚΑΤ στο Σωτηρία στο Γ Γεννηματάς
στο Γενικό Νοσοκομείο θεσσαλονίκης Γ

Παπανικολάου στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο

θεσσαλονίκης θεαγένειο στο Γενικό Νοσοκομείο

Διδυμοτείχου στο Νοσοκομείο Κομοτηνής

στο Π.Γ Νοσοκομείο Λάρισας στο Νοσοκομείο

Κεφαλληνίας και στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Και τα ρέστα στο ΠΑΣΟΚ
Για να μην αδικήσουμε πάντως τον κ Γεωργιάδη

θα πρέπει κανείς να του αναγνωρίσει το
γεγονός ότι για έναν σημαντικό αριθμό νοσοκομείων

χρησιμοποιήθηκαν πρόσωπα μη προερχόμενα

από τον κομματικό μηχανισμό της
Νέας Δημοκρατίας μιας και ο τότε υπουργός
Υγείας που σήμερα κόπτεται υπέρ των τότε επιλογών

του ήταν υποχρεωμένος να εφαρμόσει
τον μαθηματικό τύπο της συγκυβέρνησης 3:1

διορίζοντας στα νοσοκομεία και τα ανάλογα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ

ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ if9 ΤΖΙΙΟδ'ΌΘΟΙδθ
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Στιγμιότυπο από φαρμακείο και δεξιά ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κονρουμπλής

Παρέμβαση για την ομαλή τροφοδοσία φαρμάκων
ΤΕΛΟΣ στην κόνφα μεταξύ φαρμακοποιών

και φαρμακαποθηκάριων για
την τροφοδοσία της αγοράς με φάρμακα

επιχειρεί να βάλει σήμερα ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
που συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με τη
συμμετοχή στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας

και εκπροσώπων του ΕΟΦ
του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ
Μετά τις καταγγελίες των φαρμακοποιών

για εταιρίες που απαιτούν
να πληρώνονται τοις μετρητοίς παρά

τους περιορισμούς στις τραπεζικές
συναλλαγές αλλά και για απροθυμία

των φαρμακαποθηκών να εκτελέσουν

ης παραγγελίες των φαρμακείων
βάζοντας πλαφόν στον αριθμό των συσκευασιών

που διαθέτουν ο υπουργός
Υγείας αναλαμβάνει ρόλο πυροσβέστη

προκειμένου να πέσουν οι τόνοι
και να διασφαλιστεί η φυσιολογική ροή
φαρμάκου στην αγορά Εισπράττουμε
την αγωνία του κόσμου εξηγούμε ότι
ο πολίτης πρέπει να παίρνει το φάρμα¬

κο όταν το χρειάζεται όχι να το στερεί
από άλλους Εμείς όμως είμαστε ο τελευταίος

κρίκος της αλυσίδας
Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι

ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις λέει
ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας Λου

ράντος Την ίδια ώρα ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Αχαΐας προειδοποιεί

με κυλιόμενες απεργίες και ετοιμάζε¬

ται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον

μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας
που φέρεται ότι κουρεύει έως και
75 ης παραγγελίες των φαρμακείων
επικαλούμενη την οικονομική αβεβαιότητα

Η εταιρία πάντως διαψεύδει ης
καταγγελίες και αποδίδει τις ελλείψεις
στην αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων
σκευασμάτων

Υποχρεωμένοι να δέχονται ns κάρτΉ
ΑΥΣΤΗΡΟ μήνυμα σε φορείς και πρόσωπα που δημιουργούν προβλήματα στην

τροφοδοσία της αγοράς με φάρμακα έστειλε ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής προειδοποιώντας με κυρώσεις τις εταιρίες που οτοκάρουν
προϊόντα ή αρνούνται να εκτελέσουν τις παραγγελίες των φαρμακοποιών

Το υπουργείο δεν θα ανεχθεί φαινόμενα μαυραγορπισμού και θα κάνει
τα πάντα ώστε οι πολίτες να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα φάρμακα είπε
ο υπουργός σε συνάντηση του με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας υπενθύμισε στους φαρμακοποιούς

ότι εφόσον διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό είναι υποχρεωμένοι
να δέχονται τις πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών σε διαφορετική περίπτωση

θα οδηγούνται στο Αυτόφωρο
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ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ βρίσκονται οι εργαζόμενοι
ιδιωτικών κλινικών της χώρας που παραμένουν

απλήρωτοι εδώ και μήνες ή προσπαθούν
να καλύψουν τις ανάγκες τους λαμβάνοντας

μόνο ένα μικρό τμήμα του μισθού τους
έναντι

Σύμφωνα με το Σωματείο Προσωπικού
Ιδιωτικών Κλινικών και το Συνδικάτο Εργαζομένων

στις Ιδιωτικές Κλινικές Πειραιά αρκετές

κλινικές αρνούνται για μεγάλο χρονικό
διάστημα να καταβάλουν τα οφειλόμενα

Δικαιολογίες αντί
μισθού σης κλινικές

στο προσωπικό με πρόσχημα την οικονομική
κρίση αδιαφορώντας ακόμα και για τις παρεμβάσεις

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Υπάρχει εταιρία που δεσμεύθηκε τον Φεβρουάριο

του 2015 να καταβάλει μέσα στον
Ιούνιο το ποσό των 4.000 ευρώ που οφείλει

στους εργαζομένους αλλά δεν το έπραξε βρίσκοντας

χίλιες δικαιολογίες
Δεκάδες άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα

της καταβολής του μισθού τους και εξαθλιώνονται

καθημερινά
Ανάμεσά τους και μία γυναίκα με σοβαρότατο

πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει
ανυπέρβλητες δυσκολίες αναφέρουν τα σωματεία

εργαζομένων τα οποία ζηιουν την παρέμβαση

της Πολιτείας και ταυτόχρονα προαναγγέλλουν

δυναμικές κινητοποιήσεις
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Με δόσεις η εκτέλεση και των δίμηνων συνταγών

Σε
δύο δόσεις θα εκτελούνται

ατο εξας οι δίμηνες συνταγές

φαρμάκων
Για όσο διαρκεί π αυξημένη

ζήτηση στην αγορά σι ασφαλι
αμένοι δεν Θα μπορούν να προμηθεύονται

με μία επίσκεψη στο
φαρμακείο σκευάαματα για δύο
μήνες όπως είχαντπ δυνατότητα
να κάνουν μέχρι σήμερα

Με αυτόντοντρόποεπιχειρεί
ται να ελεγχθεί n ασφυκτική πίεση

που δέχονται τα φαρμακεία
λόγω των αρρυθμιών στην τροφοδοσία

τους από την εφαρμογή
του ελέγχου κυκλοφορίας κεφαλαίων

capital controls Στην
ίδια λογική είναι και π παράταση
ισχύος των συνταγών από τις
πέντε μέρες που είναι σήμερα στις
δέκα Οι ασφαλισμένοι δεν θα
έχουν έτσι την πίεση του χρόνου
να εκτελέσουν τη συνταγή τους

Οι δίμηνες συνταγές θα εκτελούνται

πλέον σαν τις τρίμηνες

δηλαδή δύο επισκέψεις στο φαρμακείο

με την ίδια συνταγή
εξήγησε χθες στο Εθνος ο αρμόδιος

γενικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας Γιάννης Μπα
σκόζσς Σύμφωνα με τον κ Μπα
σκόζο η σχετική απόφαση έχει
ήδη προωθηθεί στην Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφαλισπς ΗΔΙΚΑ π οποία δι
σχειρίζεται το σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης του
ΕΟΠΥΎ

Στο ενδεχόμενο αναστολής
των δίμηνων συνταγών είχε αναφερθεί

την προηγούμενη εβδομάδα

με δηλώσεις του στο
Εθνος ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Δημήτρης Κοντός Η απόφαση
πάντως που ελήφθη από το
υπουργείο Υγείας δεν είναι αναστολή

αλλά τμηματική εκτέλεση
Κρίναμε ότι με τον τρόπο αυτό

ανσκουφίζουμε το σύστημα υποβάλλοντας

τους ασφαλισμένους

στη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία

ανέφερε χθες ο Γιάννης
Μπασκόζος Η ομαλή τροφοδοοι'σ
της αγοράς με φαρμακα αναμένεται

να εξεταστεί σε σημερινή
σύσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί

στο υπουργείο Υγείας
υπό τον Παναγιώτη Κουρου
μπλή

Μόνο με μετρητά
Πληροφορίες αναφέρουν πως

φαρμακαποθηκαριοι αξιώνουν
να πληρώνονται μόνο με μετρητά
ή βάζουν πλαφόν στις ποσότητες

που παραδίδουν στα φαρμακεία
Το προεδρείο του Πανελλήνιου

Συλλόγου Φαρμσκαποθηκα
ρίων διαβεβαιώνει ότι η τροφοδοσία

διεξάγεται ομαλά συμφώνα
με τις ποσότητες που είναι

διαθέοιμες Διαψεύδει δε καταγγελίες

για αιτήματα πληρωμής
των παραγγελιών με μετρητά
σημειώνοντας ότι τηρούνται οι

δίμηνες πιστώσεις προς τα φαρμακεία

Πρωτοβουλίες για το θέμα

έχει αναλάβει και το προεδρείο
του Πανελλήνιου Φαρμακεατικού
Συλλόγου ΠΦΣ Ο πρόεδρος του
Συλλόγου Κ.Λουράντος και οι
αντιπρόεδροι Απ Βαλτάς και A
Σοφιανόπουλος είχαν διαδοχικές
συναντήσεις με τον πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ και τους αναπληρωτές
υπουργούς Οικονομικών Νάντια
Βαλαβάνη και Δημήτρη Μαρδα

Οι φαρμακοποιοί ζητούν ομαλοποίηση

των πληρωμών από τον
ΕΟΠΥΥ ώστε να υπαρχει η αναγκαία

ρευστότητα και να διευκολύνεται

η τροφοδοσία των φαρ
μσκείων

Η κ Βαλαβάνη διαβεβαίωσε
ότι σι επιταγές των φαρμακοποιών

θα θεωρούνται πληρωτέες άμα
τη εμφανίσει όταν σταματήσει το

capital control και όχι με το
άνοιγμα των τραπεζών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΟΡΓΟΣ

Α ΜΕΓΑΛΕΣ

οι
oupés στα
περίπου
1.000
υποκαταστήματα

τραπεζών
που άνοιξαν

χθες
Αποφεύχθηκαν

ευτυχώς
τα απρόοπτα

που
δημιουργήθηκαν

την προπερασμέ¬

νη Τετάρτη
ημέρα

που άνοιξαν

για
πρώτη
φορά οι
τράπεζες
μετά την
απόφαση
για capital
control
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Υπουργική προειδοποίηση
για επίδοξοι μαυραγορίιεβ
ΑΥΣΤΗΡΗ προειδοποίηση απηύθυνε

χθες ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής σε
όποιον δημιουργήσει πρόβλημα
στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς

με φάρμακα τη δύσκολη αυτή
περίοδο

Αν τυχόν εκδηλωθούν φαινόμενα

όπως μαυραγοριτισμός η

κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει
δραστικά Να αναφέρω βεβαίως
ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε ιδιαίτερης

έκτασης ανησυχητικά φαινόμενα

αλλά προειδοποιώ για να
είμαστε συνεννοημένοι ανέφερε

μετά τη χθεσινή του συνάντηση
με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο Ο υπουργός διαβεβαίωσε
για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει

κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής
στην πρόσβαση όλων των πολιτών
στα φάρμακα

Βέβαια οι φορείς του φαρμάκου
βρίσκονται υπό διαρκή συνεννόηση
προκειμένου να αποφύγουν ελλείψεις

στην αγορά Οι φαρμακοποιοί
εξακολουθούν να είναι εγκρατείς
και δίνουν με φειδώ τις συσκευασίες

φαρμάκων Παράλληλα εξετάζεται

έντονα η αναστολή χορήγη¬

σης δίμηνων συνταγών έτσι ώστε
να λιγοστέψουν οι πιθανότητες
να δημιουργηθούν ελλείψεις καθώς

και η παράταση της διάρκειας

ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΤΕΤΟΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ
ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ

Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ισχύος των συνταγών από επτά σε
δέκα ημέρες Ο περιορισμός χορήγησης

δίμηνων συνταγών έχει ήδη

ξεκινήσει από τα Χανιά μετά από
πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού
Συλλόγου της πόλης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ψηφίστηκε

τροπολογία μέσω της
οποίας 160 εκατομμύρια ευρώ
θα διοχετευτούν στην αγορά τα
οποία αφορούν σε ληξιπρόθεσμες
οφειλές ενώ ο κ Κουρουμπλής
διαβεβαίωσε τους φαρμακοποιούς

ότι θα λάβουν 85 εκατ ευρώ
υπόλοιπο Μαρτίου προκειμένου

να συνεχίσουν να εξυπηρετούν
τους πολίτες

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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01 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

luviayés μόνο
με γενόσημα
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ από την πρόταση-τελεσί
γραφο των θεσμών της 24ης Μαΐου που

οδήγησε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου

είναι οι προτάσεις για την υγειονομική

περίθαλψη και την πρόνοια
Προτείνεται αποκλειστική συνταγο

γράφηση της δραστικής ουσίας χωρίς
εξαιρέσεις μέτρο που είχε νομοθετήσει ο
Αδ Γεωργιαδης αλλά που με πρόσφατη
υπουργική απόφαση ο Π Κουρουμπλής
είχε καταργήσει επιτρέποντας να συντα
γογραφείται το επώνυμο ελληνικό φάρμακο

με την εμπορική του ονομασία σε
μια κίνηση στήριξης της ντόπιας φαρμακοβιομηχανίας

Επιπλέον ζητείται μείωση των τιμών
των off patent φαρμάκων εκείνων που
έχουν χάσει την πατέντα προστασίας τους
στο 50 αλλά και όλων των γενόσημων
στο 32,5 της τιμής πατέντας με κατάργηση

της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων

για τα φάρμακα που κυκλοφορούσαν
ήδη στην αγορά το 201 2 ρίχνοντας έτσι
τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη τη
συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στα φάρμακα των
ασφαλισμένων

Ακόμα προτείνεται αναθεώρηση και
περιορισμός των τιμών των διαγνωστικών

εξετάσεων για να ευθυγραμμιστούν
οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους

clawback μηχανισμός αυτόματης
επιστροφής σε περίπτωση υπέρβασης
δαπάνης κι αυτό για τη μείωση της δημόσιας

δαπάνης καθώς και είσπραξη του
clawback του 20Ί 4 από ιδιωτικές κλινικές

διαγνωστικά κέντρα και φαρμακευτικές
και εφαρμογή των ορίων clawback

του 201 5 και το 201 6
Ολα τα μέτρα σημειώνεται στην πρόταση

να τεθούν σε ισχύ από 1 η Ιουλίου
2015

Και στον τομέα της πρόνοιας η ελληνική

πρόταση αναπαράγει εκείνη των θεσμών

προτείνοντας να δρομολογηθεί η

επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής
πρόνοιας υπό τους συμφωνηθέντες όρους
αναφοράς με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας

Τράπεζας με στόχο την εξοικονόμηση

0,5 του ΑΕΠ ποσό που μπορεί
να συμβάλει στη χρηματοδότηση μιας
δημοσιονομικά ουδέτερης προοδευτικής
εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 201 6

Ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής
αναφερόμενος στην πρόταση των θεσμών
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην
Αριστοτέλους 1 7/201 5 είχε καταστήσει
σαφές ότι ένα ενδεχόμενο ψαλίδισμα
στον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία
και πρόνοια αποτελεί για τον ίδιο κόκκινη
γραμμή Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι η πρόταση

των δανειστών αφορούσε περικοπή
από την πρόνοια 900 εκατ ευρώ που

μεταφράζεται

σε κούρεμα 50 ευρώ από τα
επιδόματα αναπήρων και πολυτέκνων Αν
η κυβέρνηση αποδεχθεί την περικοπή των
900 εκατ ευρώ από την Πρόνοια όπως
έχει προταθεί από τους θεσμούς εγώ θα
παραιτηθώ σημείωνε ΝΤΑ.Β
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Ομαλή η τροφοδοσία της αγοράς με φάρμακα

Τα νοσοκομεία
θα ενισχυθούν
με 160 εκατ
ευρώ δήλωσε
ο υπουργός Υγείας
Π Κουρουμπλής

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ έχει διασφαλίσει

την πρόσβαση όλων των πολιτών
στο φάρμακο μέσω της φυσιολογικής
ροής του στην αγορά επανέλαβε χθες ο

Παναγιώτης Κουρουμπλής 0 υπουργός
Υγείας μετά τπ συνάντησή του με το προεδρείο

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου διαβεβαίωσε εκ νέου ότι θα
κάνει τα πάντα ώστε οι πολίτες να έχουν

απρόσκοπτη πρόσβαση στα φάρμακα θα
συνεχιστεί η ομαλή τροφοδοσία φαρμάκων

σε φαρμακεία και νοσοκομεία
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα είπε

και πρόσθεσε πως αν προκύπτουν ελλείψεις

σε κάποιο φαρμακείο αυτό δεν οφεί¬

λεται στις τρέχουσες έκτακτες συνθήκες
αλλά εμπίπτει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

καθημερινότητας που φυσικά υπήρχε και
στο παρελθόν

Παράλληλα ο ίδιος κατέστησε σαφές
για πολλοστή φορά ότι δεν θα ανεχθεί

φαινόμενα μαυραγοριτισμού θέλω να
είμαι απόλυτα σαφής Αν τυχόν εκδηλωθούν

φαινόμενα όπως μαυραγοριτισμός
η κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει δραστικά

Να αναφέρω βεβαίως ότι μέχρι σήμερα
δεν είχαμε ιδιαίτερης έκτασης ανησυχητικά

φαινόμενα αλλά προειδοποιώ για να είμαστε

συνεννοημένοι θα τηρηθεί ο νόμος
και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκ¬

μεταλλευτεί την κατάσταση σε βάρος των
πολιτών Οσον αφορά τη λειτουργία των

νοσοκομείων ο Π Κουρουμπλής είπε ότι
λειτουργούν κανονικότατα και ανέφερε

ότι ενισχύθηκαν με 1 60 εκατ ευρώ Η ψήφιση

της σχετικής τροπολογίας την οποία
είχε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα

πραγματοποιήθηκε προχθές προκειμένου

να πληρωθούν οι προμηθευτές για
να διασφαλιστεί η προμήθεια υλικού

Ως εκ τούτου ο ευρύτερος χώρος των

φαρμακοβιομηχανιών και των αναλωσίμων

θα πάρει μια ανάσα είπε και δεσμεύθηκε

για την εξεύρεση λύσης για τις
συνολικές οφειλές των νοσοκομείων 91 8

εκατ ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 201 4

Στοχεύουμε στον συμψηφισμό του χρέους

σημείωσε και αναφέρθηκε σε πρόσφατη

σχετική σύσκεψη στο υπουργείο
Οικονομικών Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε
ότι οι φαρμακοποιοί θα λάβουν 85 εκατ

ευρώ υπόλοιπο των οφειλών του κράτους
προς τον κλάδο για τον Μάρτιο

Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί
στην Αριστοτέλους νέα διευρυμένη

συνάντηση των θεσμικών φορέων από τον
χώρο του φαρμάκου με στόχο τη συνέχιση

της διασφάλισης της ομαλής ροής του σε

όλους τους χώρους πρόσβασης των πολιτών

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
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«Φέσια»
Δημοσίου
ΠΑ 5,041 δια ευρώ αυξήθηκαν 

στα τέλη Μαΐου οι
υποχρεώσεις του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες προμηθευτές, 

λόγω της άτυπης
στάσης πληρωμών ελλείψει
ρευστότητας. Οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές διαμορφώθηκαν 
στα 4,307 δισ. και οι

εκκρεμείς επιστροφές φόρων 

στα 734 εκατ. ευρώ. Τα

μεγαλύτερα ποσά χρωστούν
οι Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης (2,23 δια), αλλά
και τα νοσοκομεία (1,023
δια). Οι εκκρεμείς επιστροφές 

φόρων αφορούν 361
εκατ. άμεσους και 250 εκατ.
έμμεσους. Τα μη φορολογικά 

έσοδα ανέρχονται σε 1 22
εκατ. ευρώ.
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Διαβεβαιώσεις
άτι θα συνεχιστεί

η ομαλή
τροφοδοσία
φαρμάκων σε
φαρμακεία και
νοσοκομεία

Π Κουρουμπλής Καμιά ανοχή οε μαυραγορίτες

Κυρώσεις σε σσσυς
παίζουν με τα φάρμακα

0 υπουργός Υγείας τονίζει

ότι θα κάνει τα πάντα ώστε

οι πολίτες να έχουν απρόσκοπτη

πρόσβαση στα φάρμακα

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠ0ΥΛ0Υ

Με σοβαρές κυρώσεις απειλούνται

άσοι παίζουν
παιχνίδια με την υγεία

και τη θεραπεία των Ελλήνων πολιτών

δηλώνει ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής Σε

συνάντηση που είχε χθες με εκπροσώπους

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ ο κ
Κουρουμπλής ξεκαθάρισε ότι δεν
θα ανεχθεί φαινόμενα μαυραγο
ριτιομού και θα κάνει τα πάντα
ώστε οι πολίτες να έχουν απρόσκοπτη

πρόσβαση στα φάρμακα θα
τηρηθεί ο νόμος και δεν θα επιτρέψουμε

οε κανέναν να εκμεταλλευτεί
την κατάσταση οε βάρος των

πολιτών ανέφερε χαρακτηριστικά
ο υπουργός Υγείας και διαβεβαίωσε

ότι θα συνεχιστεί η ομαλή τροφοδοσία

φαρμάκων σε φαρμακεία
και νοσοκομεία

Ο υπουργός τόνισε ότι ήδη έχουν

δοθεί 160 εκατ ευρώ στα νοσοκομεία

με στόχο να πληρωθούν
οι προμηθευτέςγιανα διασφαλιστεί
η προμήθεια υλικού και ανακοίνωσε

στους φαρμακοποιούς ότι θα
λάβουν 85 εκατ ευρώ που είναι το
υπόλοιπο των οφειλών του κράτους
προς αυτούς για τον Μάρτιο

ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΡΗΤΑ Από την πλευρά

του ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας
Λουράντος τουλάχιστον 20 φαρμακαποθήκες

οι περισσότερες στην
Αττική ζητούν μετρητά και βάζουν
πλαφόν στις παραγγελίες συγκεκριμένων

φαρμάκων Παράλληλα
ζήτησε από τον υπουργό να ελέγξει
το θέμα των παράλληλων εξαγωγών

καθώς όπως υποστήριξε μεγάλες

ποσότητες φαρμάκων είτε
εξάγονται είτε στοκάρονται ενώ
άφησε και αιχμές για τον ΕΟΦ
καθώς δεν τους παρέχει στοιχεία
σχετικά με τις παράλληλες εξαγωγές

φαρμάκων το κρίσιμο αυτά διάστημα

Και σημείωσε Εμείς είμαστε

ο τελευταίος κρίκος της εφο
διαοτικής αλυσίδας χρειάζεται να
ενεργοποιηθούν και οι άλλοι

Στο μεταξύ σοβαρές καταγγε¬

λίες για τις τακτικές πωλήσεων που
ακολουθεί πολυεθνική φαρμακευτική

εταιρεία στη χώρα μας έκανε
χθες με επιστολή του προς τον υπουργό

Υγείας ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Αχαΐας Όπως κατήγγειλε

ο Σύλλογος η συγκεκριμένη εταιρεία

χωρίς κανέναν λόγο ή εξήγηση

μας έστειλε παραγγελία η
οποία υπολείπεται κατά 75 σε
ποσότητα από την αιτούμενη επικαλούμενη

ως δικαιολογία στον
πρόεδροτου ΣυνεταιρισμούΑχαΐας
τον φόβο οικονομικού κουρέματος

Ο Φ.Σ Αχαΐας ενημερώνει
τον υπουργό Υγείας ότι θα καταφύγει

τόσο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
όσο και στη Δικαιοσύνη εάν

η εταιρεία δεν διορθώσει άμεσα την
παραγγελία που αιτηθήκαμε και
καλεί τον κ Κουρουμπλή να παρέμβει

άμεσα
Σε αντίθετη περίπτωση προειδοποιεί

θα βρεθούμε στη δυσάρεστη
θέση από την ερχόμενη εβδομάδα

να κατεβάσουμε τα φαρμακεία
της Αχαΐας σε κυλιόμενες απεργίες

διότι οι συνάδελφοι είναι αδύνατον

να εξυπηρετήσουν τους πολίτες

χωρίς φάρμακα στα ράφια
τους
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Αυξήθηκαν κατά 32 στο πρώτο πεντάμηνο

Πάνω από 5 δισ τα φέσια του Δημοοίου
Παράλληλα το πρωτογενές

πλεόνασμα της γενικής

κυβέρνησης περιορίστηκε στα

557 εκατ ευρώ από 1,1 δισ

ευρώ που ήταν πέρυσι την ίδια

περίοδο

Φούσκωσαν

κατά 32
στο πρώτο πεντάμηνο
του έτους οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες Τα φέσια του Δημοσίου

διαμορφώθηκαν πάνω από
τα 5 διο ευρώ στο τέλος Μαίου
από 3,8 διο ευρώ που ήταν στις
αρχές του έτους

Παράλληλα το πρωτογενές
πλεόνασμα της γενικής κυβέρνη¬

σης περιορίστηκε στα 557 εκατ
ευρώ από 1,1 διο ευρώ που ήταν
πέρυσι την ίδια περίοδο με τα ασφαλιστικά

ταμεία και τα νοσοκομεία

καθώς και τους φορείς του
Δημοσίου να καταγράφουν φέτος
ελλείμματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των 5,04 διο
ευρώ προήλθαν

Από τα ασφαλιστικά ταμεία
και τα νοσοκομεία που έφθασαν
στο τέλος Μαίου τα 2,2 δισ ευρώ
από 2,1 διο ευρώ στο τετράμηνο
Ιανουαρίου Απριλίου και 1 7 δισ
ευρώ στις αρχές του 20 15

I Από τα νομικά πρόσωπα τα
οποία στο πεντάμηνο Ιανουαρίου

Μαΐου όφειλαν 235 εκατ ευρώ

αντί 213 εκατ ευρώ στις αρχές του
έτους

I Από τα υπουργεία και τους
φορείς που εποπτεύουν τα οποία
χρωστούσαν στο τέλος Μαΐου 525
εκατ ευρώ αντί 157 εκατ ευρώ
στις αρχές του έτους

I Από τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης που είχαν
χρέη 293 εκατ ευρώ στο τέλος
Μαΐου αντί 280 εκατ ευρώ στις
αρχές του 2015

I Από τις εκκρεμείς επιστροφές
φόρων ύψους 734 εκατ ευρώ

στο πεντάμηνο Ιανουαρίου Μαΐου

Περίπου στο ίδιο επίπεδο ήταν
στις αρχές του έτους 755 εκατ
ευρώ αλλά τον Φεβρουάριο είχαν
μειωθεί στα 628 εκατ ευρώ και
από τότε άρχισαν να αυξάνονται

Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους

το πρωτογενές πλεόνασμα
της γενικής κυβέρνησης στο διάστημα

Ιανουαρίου Μαΐου 2015
ανήλθε στα 557 εκατ ευρώ από
1 1 δισ ευρώ που ήταν πέρυσι την
ίδια περίοδο Οι φορείς του Δημοσίου

παρουσίασαν φέτος έλλειμμα
419 εκατ ευρώ έναντι πλεονάσματος

735 εκατ ευρώ πέρυσι τα ασφαλιστικά

ταμεία έλλειμμα 529
εκατ ευρώ αντί πλεονάσματος 258
εκατ ευρώ και οι ΟΤΑ πλεόνασμα
145 εκατ ευρώ αντί πλεονάσματος
231 εκατ ευρώ

Την αρνητική εικόνα αντέστρεψε
ο κρατικός προϋπολογισμός

που κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα

1,4 δισ ευρώ φέτος όταν
πέρυσι ήταν μόλις 5 εκατ ευρώ



19. 17,2% ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

17,2 αύξηση
χης αγοράς
φαρμάκων
σε έξι ημέρες
Υπό τον φόβο ενός Grexit
Οι εικόνες ασφαλισμένων που αγοράζουν

μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκων

από τις συνήθεις υπό τον
φόβο του Grexit αποτυπώνονται και
στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη
τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου Σύμφωνα

με τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του ο ΕΟΠΥΥ το πρώτο
εξαήμερο του Ιουλίου η φαρμακευτική
δαπάνη στα ιδιωτικά φαρμακεία αυξήθηκε

κατά 17,2 σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα πέρυσι Μεγάλη
ζήτηση έχουν τα φάρμακα του καρδιαγγειακού

συστήματος αύξηση
22,3 ακολουθούν οι ινσουλίνες
και τα σκευάσματα για το πεπτικό
αύξηση 18,5 και τα σκευάσματα

για το αναπνευστικό 15,8 To
υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ δρομολογούν

αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης

των συνταγών Σελ 7
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Αυξήθηκε η κατανάλωση φαρμάκων

Μεγάλη ζήτηση έχουν τα φάρμακα του καρδιαγγειακού συστήματος

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η εικόνα ασφαλισμένων που αγοράζουν

μεγαλύτερες ποσότητες
φαρμάκων από τις συνήθεις υπό
τον φόβο του Grexit αποτυπώνεται

και στη δημόσια φαρμακευτική

δαπάνη τις πρώτες ημέρες

του Ιουλίου Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή
του ο ΕΟΠΥΥ το πρώτο εξαήμερο
του Ιουλίου 2015 η φαρμακευτική

δαπάνη στα ιδιωτικά φαρμακεία

είναι αυξημένη κατά
17,2 σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι Μεγάλη ζήτηση

έχουν τα φάρμακα του
καρδιαγγειακού συστήματος
καθώς η δαπάνη το πρώτο εξαήμερο

του τρέχοντος είναι κατά
22,3 υψηλότερη σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2014
Ακολουθούν οι ινσουλίνες και
γενικότερα τα φάρμακα για το
πεπτικό 18,5 αύξηση δαπάνης
και τα σκευάσματα για το αναπνευστικό

σύστημα 15,8
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ

Δημήτρης Κοντός μιλώντας στην
Κ αποδίδει την αύξηση αυτή

στην ανησυχία των ασθενών
που σπεύδουν να αποθηκεύσουν
φάρμακα Με αυτά τα δεδομένα
το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ
σε συννενόηση με την ΗΔΙΚΑ
Α.Ε δρομολογούν την αλλαγή
του τρόπου εκτέλεσης των δίμηνων

συνταγών εφεξής θα
εκτελούνται ανά μήνα όπως οι
τρίμηνες συνταγές και όχι εξ
ολοκλήρου όπως ισχύει σήμερα
Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ παρατείνει
στις δέκα ημέρες από πέντε που
ισχύουν σήμερα τον χρόνο εκτέλεσης

μίας συνταγής από την
ημέρα έκδοσης της προκειμένου
να διευκολυνθούν τα φαρμακεία

Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο

αναστολής της δυνατότητας

συνταγογράφησης της
εμπορικής ονομασίας των φαρμάκων

και επιστροφής στη συν

Κατά 17,2 το πρώτο
εξαήμερο του Ιουλίου
σύμφωνα με στοιχεία
του ΕΟΠΥΥ υπό
τον φόβο του grexit

ταγογράφηση μόνο της δραστικής
ουσίας ώστε να μπορεί το

φαρμακείο όταν εκτελεί τη συνταγή

να δίνει το γενόσημο που
διαθέτει Σύμφωνα με πληροφορίες

το θέμα έχει τεθεί από
τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο και αναμένεται να συζητηθεί

με τους εκπροσώπους
των γιατρών

Εν τω μεταξύ υπό στενή παρακολούθηση

έχει θέσει ο ΕΟΦ
όλη τη φαρμακευτική αγορά
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις παράλληλες

εξαγωγές φαρμάκων
Σύμφωνα με πληροφορίες την
προηγούμενη εβδομάδα παρατηρήθηκε

αύξηση στις παράλληλες

εξαγωγές n οποία φάνηκε
να συγκρατείται την εβδομάδα
που διανύουμε Οπως ανέφερε
στην Κ η αντιπρόεδρος του
ΕΟΦ κ Δέσποινα Μακριδάκη

έχουμε τονίσει σε όλους τους
εμπλεκόμενους ότι πρέπει να
είναι προσεκτικοί και να ρίξουν
το βάρος στην εσωτερική αγορά
Εχουμε κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου Αναμένουμε και τα
στοιχεία αυτής της εβδομάδας
και εφόσον χρειαστεί είμαστε
έτοιμοι στα μέσα της επόμενης
να πάρουμε μέτρα

Με αντικείμενο τη διασφάλιση
της ομαλότητας της αγοράς φαρμάκου

στην Ελλάδα πράγματος
ποιείται σήμερα στο υπουργείο
Υγείας ευρεία σύσκεψη με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς
Χθες ο υπουργός κ Παναγιώτης
Κουρουμπλής συναντήθηκε με
τον πρόεδρο του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου κ
Κωνσταντίνο Λουράντο Σε δηλώσεις

του ο υπουργός Υγείας
προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση
θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα
μαυραγοριτισμού στο φάρμακο

Επιπλέον χαρακτήρισε παράνομο

το πλαφόν των φαρμακαποθηκών

και την απαίτηση
ορισμένων για πληρωμή τοις
μετρητοίς προσθέτοντας ότι
όπου εκδηλώνεται τέτοιο φαινόμενο

θα αντιμετωπίζεται άμεσα
και αποφασιστικά
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Ξεπέρασαν τα 5 δια
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου
Σε επίπεδα υψηλότερα των 5 δισ ευρώ έφθασαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου στο τέλος Μαΐου από 3,8 δίσ ευρώ που
ήταν στις αρχές του έτους Την ίδια ώρα το πρωτογενές πλεόνασμα

της γενικής κυβέρνησης βαίνει διαρκώς μειούμενο
από μήνα σε μήνα με τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία
καθώς και τους φορείς του Δημοσίου να καταγράφουν φέτος
ελλείμματα Η αύξηση κατά 32 των χρεών του κράτους μέσα
σε πέντε μήνες αναδεικνύει τόσο τη στάση πληρωμών στην
οποία προχώρησε η κυβέρνηση για να διαχειριστεί την ελάχιστη
ρευστότητα των κρατικών ταμείων όσο και τη σημαντική
επιδείνωση των συνθηκών στην πραγματική οικονομία Σύμφωνα

με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των 5,04 δισ ευρώ προήλθαν
L Από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία που έφθασαν
στο τέλος Μαΐου τα 2,2 δισ ευρώ από 2,1 δισ ευρώ στο τετράμηνο

Ιανουαρίου Απριλίου και 1,7 δισ ευρώ στις αρχές
του 2015
2 Από τα νομικά πρόσωπα τα οποία στο πεντάμηνο Ιανουαρίου

Μαΐου όφειλαν 235 εκατ ευρώ αντί 213 εκατ ευρώ στις
αρχές του έτους
3 Από τα υπουργεία και τους φορείς που εποπτεύουν τα οποία

Η αύξηση 32
των οφειλών
του κράτους αναδεικνύει

τόσο
τη στάση πληρωμών
όσο και την επιδείνωση

των συνθηκών

στην πραγματική
οικονομία

Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης

στο διάστημα Ιανουαρίου Μαΐου 2015 αυτό ανήλθε
στα 557 εκατ ευρώ από 1,1 δισ ευρώ που ήταν πέρυσι την
ίδια περίοδο Οι φορείς του Δημοσίου παρουσίασαν φέτος έλλειμμα

419 εκατ ευρώ έναντι πλεονάσματος 735 εκατ ευρώ
πέρυσι τα ασφαλιστικά ταμεία έλλειμμα 529 εκατ ευρώ αντί
πλεονάσματος 258 εκατ ευρώ και οι ΟΤΑ πλεόνασμα 145 εκατ
ευρώ αντί πλεονάσματος 231 εκατ ευρώ Την αρνητική εικόνα
αντέστρεψε ο κρατικός προϋπολογισμός που κατέγραψε πρωτογενές

πλεόνασμα 1,4 δισ ευρώ φέτος όταν πέρυσι ήταν
μόλις 5 εκατ ευρώ

Πέραν αυτών αξίζει να σημειωθεί πώς στο τέλος Μαΐου το
Δημόσιο είχε διαθέσει εγγυήσεις ύψους 102,7 δισ ευρώ εκ
των οποίων τα 36 δισ ευρώ αφορούσαν σε εγγυήσεις για την
παροχή ρευστότητας μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA
Το ποσό των συνολικών εγγυήσεων στις αρχές του έτους ήταν
μόλις 59,8 δισ ευρώ και δεν είχε δοθεί καμία εγγύηση για τον
ELA Επίσης τα δάνεια που είχε συνάψει το Δημόσιο μέσω
repos αξιοποιώντας τη ρευστότητα των κρατικών φορέων
ήταν 10,7 δισ ευρώ από 8,6 δισ ευρώ στο τέλος του 2014

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

χρωστούσαν στο τέλος Μαΐου
525 εκατ ευρώ αντί 157 εκατ
ευρώ στις αρχές του έτους
4 Από τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ
που είχαν χρέη 293 εκατ ευρώ
στο τέλος Μαΐου αντί 280 εκατ
ευρώ στις αρχές του 2015
5 Από τις εκκρεμείς επιστροφές

φόρων ύψους 734 εκατ
ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου

Μάιου Περίπου στο ίδιο
επίπεδο ήταν στις αρχές του
έτους 755 εκατ ευρώ αλλά
τον Φεβρουάριο είχαν μειωθεί
στα 628 εκατ ευρώ και έκτοτε
πήραν την ανιούσα
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W Υπάρχουν
καταγγελίες

για περίπου 20
φαρμακαποθήκες
που, ενώ
παραλαμβάνουν
κανονικά από
φαρμακευτικές
εταιρείες, δεν
παραδίδουν στα
Φαρμακεία τις
ποσότητες που
ζητούν.

{un. Υγείας] Συνάντηση με τους φαρμακοποιούς

Καταγγελίες για
επιβολή πλαφόν
Την 

ομαλη κίνηση στην αγορά
φαρμάκου επιβεβαίωσαν για

μια ακόμη φορά τόσο οι φορμα-
κοποιοί όσο και ο υπουργός Υγείας, 

Παναγιώτης Κουρουμπλής, κατά 

τη διάρκεια της χθεσινής τους
συνάντησης, αν και πληροφορίες
αναφέρουν πως σε μερικές περιπτώσεις 

υπάρχουν κρούσματα
όπου είτε πολυεθνικές εταιρείες
δεν ανκιποκρίνονιαι στο l 00% των

παραγγελιών προς ης φορμακα-
ποθήκες είτε οι τελευταίες απαιτούν 

πληρωμές τοις μετρητοίς από
τα φορμακεία ή δεν παραδίδουν
ης ζητούμενες ποσότητες.

Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες 

για περίπου 20 φορμακαπο-
θήκες που, ενώ παραλαμβάνουν
κανονικά από φορμακευτικές εταιρείες 

δεν παραδίδουν στα φαρμακεία 

ης ποσότητες που ζητούν,
εφαρμόζουν ένα είδος πλαφόν,
στοκάροντας ποσότητες, για να ης
διοχετεύσουν σε παράλληλες εξαγωγές. 

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρούν 

να αναπληρώσουν τη χασούρα 

από την ελλιπή ρευστότητα. 
Οπως σημείωσε ο υπουργός,

πάντως, «π κυβέρνηση είναι αποφασισμένη 

να μη δεχθεί φοινό-
μενα μαυραγοριπομού και όπου
εκδηλώνεται τέτοιο φοινόμενο θα
αντιμετωπίζεται άμεσα και απο-
φοσισπκά. Εχω διαβεβαιώσει τον
πρόεδρο των φορμακοποιών όπ
θα πατάξουμε τέτοιου είδους φοι-
νόμενα, γιατί όταν n πολιτεία διαθέτει 

βούληση, μπορεί να τα αντιμετωπίσει 

αποφασιστικά».
Σχετικά με τα προβληματα ρευστότητας 

στην αγορα, αξίζει να σημειωθεί 

ότι ψηφίστηκε στη Βουλη
τροπολογία μέσω της οποίας 160
εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στην
αγορά και τα οποία αφορούν σε
ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων. 

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, 

η πολιτική ηγεσία επιδιώκει 

να βρει λύση και στο μεγάλο 

ζήτημα που άφορα στις εκκρεμότητες 

των νοσοκομείων, κα-

θώς to χρέος μέχρι και τις
3l/l2/2014 ανέρχεται στα 918 εκατ
ευρώ.

Φάρμακα υψηλού κόστους
Παράλληλα, το υπουργείο προετοιμάζεται 

προκειμένου να πετύχει 

και τη μεταφορά πώλησης
των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
(ΦΥΚ), βιολογικών και άλλων από
τα φορμακεία του ΕΟΠΥΥ στους
χονδρέμπορους και τα ιδιωτικά
φαρμακεία.

Πηγές της αγοράς κάνουν λόγο 

για προσηάθεια διευκόλυνσης
των ασθενών με κινητικά 

προβληματα, 

όπως πχ των πασχόντων
από σκληρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή 

αρθρίτιδα κ,ά., ενώ παράγοντες 

του υπουργείου Υγείας
σημειώνουν ότι εξετάζουν τη διάθεση 

από χονδρέμπορους και ιδιωτικά 

φαρμακεία ως συμπληρωματική 
εναλλακτική της αποκλειστικής 

διάθεσης των ΦΥΚ από τα
φορμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Οι οικονομολόγοι της υγείας
σηεύδουν να προειδοποιήσουν
ότι σε αυτήν mv περίπτωση π φορ-
μακευτική δαπάνη θα εκτοξευτεί
εν μέσω της πρωτόγνωρα δυσμενούς 

συγκυρίας έως και 30%, καθώς 

το Δπμόστο χαίρει μειωμένης
τιμής σε αντίθεση με τα ιδιωτικά
φαρμακεία. Στην ex-factory τιμή
των φαρμάκων που διατίθενται
από τα φαρμακεία, προστίθενται
τα υφιστάμενα ενδιάμεσα κόστη,
το κέρδος των φορμακοποιών κτλ,
τα οποία θα πρέπει εν σηνεχεία
να αποζημιώσει ο ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία, για να είναι εφικτή n
διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους 

από τα ιδιωτικά φορμακεία
θα πρέπει να υπάρχει ουγκεκρι-
μενο μητρώο ασθενών καθοχ; τα
συγκεκριμένα φάρμακα απευθύνονται 

σε πάσχοντες από πολύ σοβαρές 

και επικίνδυνες για τη ζωή
ασθένειες.

ISID:95SS401 1
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Itxpta Ελλάδα

Δράσειςγια
τηστήριξη
μονάδων
υγείας
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

έπειτα από πρωτοβουλία του
περιφερειάρχη Κώστα Μπακο
γιάννη προχωρά σε άμεσες δράσεις

με βασικό στόχο την εξασφάλιση

της σμαλης και απρόσκοπτης

λειτουργίας των μονάδων

υγείας Επειτα από σύσκεψη
με τη σημμετοχή του αναπληρωτή

διοικητή της 5ης ΥΠΕ Μιχάλη
Βενιζέλου καθώς επίσης των διοικητών

τωννοσοκομείων και των
διευθυντών των κέντρων υγείας
ιης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για mv αιιο κοινού αντιμετώπιση
ιων σοβαρών προβλημάτων που

αντιμετωπίζει o τομέας της υγείας

αποφασίστηκε
1 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης

με την 5η ΥΠΕ για την παροχή

οικονομικής βοήθειας για
mv αγορά αναλωσίμων
2 Παροχή καυσίμων για την κίνηση

των ασθενοφόρων όταν καθίσταται

ανάγκη

3 Παροχή επιδόματος στους επικουρικούς

ιατρούς και στους ιατρούς

υπηρεσίας υπαίθρου που
θα υπηρειουν σε περιοχές άγονες

απομακρυσμένες και
προβληματικές

της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας μέχρι ίου ποσού
ίων 400 ευρώ ανά ιατρό μονιαίως
για όλη τη διάρκεια της θητείας
τους

Στη σύσκεψη συμμετείχαν
από την πλευρά της Περιφερειακής

Αρχής σ ανππεριφερειάρχης
Π.Ε Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐ
σκος ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος και
οι περιφερειακοί σύμβουλοι και
γιατροί Γιάννης Περγαντάς και
Γιάννης Ταγκαλέγκας

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Κώστας Μπακογιάννης
μετά το πέρας της σύσκεψης δήλωσε

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες
συνθήκες ανθρωπισηκής κρίσης
που διανύει n πατρίδα μας θεωρούμε

ότι όλοι πρέπει να στεκόμαστε

ο ένας δίπλα στον άλλο Η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ξεπερνώντας

τις τυπικές της αρμοδιότητες

και προσπαθώντας να
δώσει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά

προβληματα σηγκάλεσε
σύσκεψη με τον εκπρόσωπο της
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ελλάδας ιους διοικητές των νοσοκομείων

και τους διευθυντές
των Κέντρων Υγείας Στόχος μας
είναι να σταθούμε δίπλα σε όλους
αυτούς που αγωνίζονται για την
πρωτοβάθμια υγεία
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Στα5δισ
αυξήθηκαν
τα φέσια
σπιναγορά
Τι δείχνουν τα στοιχεία
για τον Μάιο 2015

Σανίδα
σωτηρίας αναζητά

απεγνωσμένα πλέον η
πραγματική οικονομία καθώς
υπό το βάρος των κλειστών τραπεζών

και των capital controls
σε συνδυασμό με τα φέσια
του Δημοσίου η ρευστότητα είναι

είδος προς εξαφάνιση με
ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται
για την εύρυθμη λειτουργιά των
επιχειρήσεων αλλά και τις θέσεις

εργασίας

Αστοχίες στην εκτέλεση
του προϋπολογισμού
Οι αστοχίες στην ορθή εκτέλεση

του κρατικού προϋπολογισμού
τους προηγούμενους μήνες

που γιγαντώθηκαν το τελευταίο

δεκαήμερο με την τραπεζική

αργιά επιβαρύνουν δραματικά

την όποια επιχειρηματική
ή γενικότερα ιδιωτική

πρωτοβουλία

ενώ εάν ληφθεί υπ
όψιν ότι λόγω της τραγικής οικονομικής

κατάστασης τώρα
περισσότερο από ποτέ το Δημόσιο

δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί

στις στοιχειώδεις
υποχρεώσεις του μπορεί εύκολα

να αντιληφθεί κανείς ότι ο
εφιάλτης των λουκέτων και

των απολύσεων δεν έχει τελειώσει

στην αγορά

Ληξιπρόθεσμα και εκκρεμής
επιστροφές φόρων

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι
τα φέσια του Μαΐου αυξήθηκαν
στα 5,041 δισ ευρώ έναντι 4,823
δια ευρώ στα τέλη Απριλίου
από ληξιπρόθεσμες οφειλές ουν
εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Ειδικότερα τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές διαμορφώθηκαν

στα 4,307 δισ ευρώ
και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

στα 734 εκατ ευρώ ενώ τα
υψηλότερα ποσά χρωστούν οι
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

2,23 δια αλλά και τα νοσοκομεία

1,023 δισ
Από την άλλη πλευρά αρνητική

πρωτιά κατέχουν τα υπουργεία

Ναυτιλίας και Τουρισμού
118 εκατομ ευρώ ενώ ακολουθεί

το υπου ργείο Εσωτερικών με
47 εκατ ευρώ Αξίζει να σημειωθεί

ότι σχετικά με τις εκκρεμείς

επιστροφές φόρων αυτές
αφορούν 361 εκατ άμεσους και
250 εκατ έμμεσους ενώ τα μη
φορολογικά έσοδα ανέρχονται
σε 122 εκατ ευρώ SID.-9582981
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Π ös σώζονται
οι καταθέσει
Νέα ανακεφαλαιοτΓοίηση των τραπεζών

με 12 δισ ευρώ προβλέπει το
σχέδιο της νέας δανειακής σύμβασης
της Ελλάδας προκειμένου να καλυφθούν

οι μεγάλες απώλειες που έχουν
υποστεί Το ποσό αυτό θα είναι μέρος
του συνολικού δανείου των 70 δισ
ευρώ και απομακρύνει τον κίνδυνο
να κληθούν οι καταθέτες να πληρώσουν

τον λογαριασμό με κούρεμα
των αποταμιεύσεών τους ζεαιλεζ β-9

Προίκα 12 δισ
για us ipdnezes
περιλαμβάνει
η συμφωνία
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