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Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η uyins επιχειρηματικότητα αφήνει ευκρινές αποτύπωμα
ακόμα και στο δυσλειτουργικό ελληνικό περιβάλλον προ
και εν μέσω κρίσης Η Pharmaten του Βασίλη και ms ΝέλληΞ
Κότσου είναι η απόδειξη ΊσωΞ και το παράδειγμα npos
μίμησην του γιωργου ι δημητρομανωλακη
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Δέσμέυση-αοπίδα
στα δικαιώματα
των αοθενώΐ
Ö ΑΔΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Σε
δύσκολες εποχές για τα συστήματα υγείας π προάσπιση

ίων δικαιωμάτων των ασθενών και η απρόσκοπτη

πρόσβαση τους στις θεραπείες καθίστανται ιδιαιτέρως

σημαντικές καθώς ειδικά οι χρόνιοι ασθενείς
αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες που πλήττονται σκληρά από την οικονομική
και ανθρωπιστική κρίση η οποία συνεχίζεται ανεξέλεγκτα

στην πατρίδα μας Για τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis οι

ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ερευνητικών προσπαθειών

της και οι ανάγκες τους συνθέτουν τη Δέσμευσή της απέναντι

τους Η Δέσμευση της Novartis με τη μορφή μιας διακήρυξης για τα

δικαιώματα των ασθενών ανάλογης της διακήρυξης για τα ανθρώπινα

δικαιώματα παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση στη

Βασιλεία της Ελβετίας και αποτελείται από πέντε βασικούς πυλώνες Ο

πρώτος πυλώνας αφορά την πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα
φάρμακα ο δεύτερος την ασφάλεια των ασθενών ο τρίτος το σεβασμό
της άποψής τους ο τέταρτος τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των

ερευνητικών δεδομένων για τα καινοτόμα φάρμακα και ο πέμπτος

τη συνεισφορά των ασθενών στο σχεδιασμό των κλινικών μελετών
Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα η Novartis

συνεργάζεται με άλλους φορείς για να συμβάλει στην αντιμετώπιση
ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σχετικά με την υγεία παγκοσμίως

Τα στελέχη της εργάζονται για την εύρεση λύσεων ώστε
να παρέχεται η σωστή θεραπεία στον κατάλληλο ασθενή τη σωστή

χρονική στιγμή το ταχύτερο δυνατό Πιο συγκεκριμένα η Novartis

παρέχει Προγράμματα Πρώιμης Πρόσβασης όπου διευκολύνει τη

διαθεσιμότητα μιας θεραπείας στους ασθενείς πριν από την επίσημη
κυκλοφορία της στην αγορά Προγράμματα Διευρυμένης Πρόσβασης

όπου διευκολύνει τη διαθεσιμότητα μιας ερευνητικής θεραπείας
στους ασθενείς εκτός του πλαισίου μιας εν εξελίξει κλινικής μελέτης
Προγράμματα Παρηγορητικής θεραπείας όπου διευκολύνει τη διαθεσιμότητα

μιας θεραπείας στους ασθενείς που δεν έχουν άλλες θεραπευτικές

επιλογές είτε επειδή οι διαθέσιμες θεραπείες τη δεδομένη

στιγμή δεν είναι αποτελεσματικές για εκείνους είτε επειδή έχουν

εξαντλήσει όλες τις επιλογές τους και δεν μπορούν να ενταχθούν σε
κλινική μελέτη

WÊÊÊÊ

Σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών η Novartis είναι αφοσιωμένη

στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που είναι ασφαλή και

αποτελεσματικά ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
των ασθενών με αναφορά των ανεπιθύμητων συμβάντων στις αρχές
εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τη λήψη μέτρων κατά των πλαστών

φαρμάκων και των φαρμάκων χαμηλής ποιότητας
Σε ό,τι αφορά το σεβασμό της άποψης των ασθενών η φαρμακευτική

εταιρεία Novartis προωθεί την ενεργή συμμετοχή των αοά
νών και των προβληματισμένων πολιτών για τη βελτίωση των υπηρεσιών

φροντίδας υγείας Σέβεται την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα

των φορέων των ασθενών και συνεργάζεται με αυτούς σε όλο
τον κόσμο σε συμφωνία με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς

Αναφορικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δεδομένων
για τα καινοτόμα φάρμακα από το 2005 η Novartis ξεκίνησε τη διαδικασία

εθελοντικής δημοσιοποίησης των συνοπτικών αποτελεσμάτων
των κλινικών μελετών για τα καινοτόμα σκευάσματα της προστατεύοντας

παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών στην ιστοσε
λίδα http://www.novctrd.com Επίσης έχει δεσμευτεί ότι θα αναρτά
τα αποτελέσματα όλων των παρεμβατικών κλινικών μελετών και θα

παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα τυφλοποιημένα δεδομένα από

τις κλινικές μελέτες μετά από αίτημα ειδικών ερευνητών και κλι
κών ιατρών Επιπλέον η εταιρεία θα συνεχίσει να δημοσιεύει τις περιλήψεις

των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών καινοτόμων
σκευασμάτων συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της μελέτης
βασικών στοιχείων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και φιλικών
προς τον ασθενή ευκολονόητων συνόψεων

Τέλος σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά των ασθενών στο σχεδιασμό
των κλινικών μελετών η Novartis αναγνωρίζει ότι οι γνώσεις και οι

εμπειρίες των ασθενών σχετικά με τη νόσο τους είναι πολύτιμες κατά
το σχεδιασμό των κλινικών μελετών
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ολα σιο κόκκινο

γράφει
οΚΟΓΤΑΣ
ΧΑΡ ΛΑΒ ΕΛΛΑΣ

ΜεγάΑα
προβλήματα
παρατηρούνται
στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο
θεσσαλονίκης
όπου εκτός από
τις ελλείψεις σε
αναλώσιμα και
προσωπικό τα
capital controls
οδήγησαν και στις
πρώτες ελλείψεις
τροφίμων

Στη Λάρισα
την περασμένη
εβδομάδα

τ εξαφανίστηκαν
από το
Πανεπιστημιακό

•«Νοσοκομείο τα
φάρμακα για την
αντιμετώπιση του
μελιταίου πυρετού
που κοστίζουν
Λιγότερο από 2
ευρώ θέτοντας σε
κίνδυνο τις ζωές
των ασθενών

Δημόσια
υγεία με
δωρεές
πολιτών
Σε τραγική κατάσταση τα
νοσοκομεία όΗης της χώρας τα
οποία πϋέον ηειτουργούν χάρη
σε αναηώσιμα και τρόφιμα που
προσφέρουν οργανώσεις και
συγγενείς ασθενών

Φάρμακα
χειρουργικά εργαλεία και

αναλώσιμα για θεραπείεςκαι επεμβάσεις

που σώζουν ζωές κινδυνεύουν με
εξαφάνιση στα περισσότερα νοσοκομεία της

Αθήνας της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας
Πολλά κέντρα υγείας στα νησιά λειτουργούν

πλέον με φιλανθρωηικέςπροσφορέςφαρμάκων
γαζών ή οινοπνεύματος με τους συγγενείς των
ασθενών να αναγκάζονται συχνά να τρέχουν αλ

λόφρονεςγια να καλύψουν με δικάτουςχρήμα
τα όσοι έχουν ακόμη χρήματα τις ανάγκες για
τη νοσηλεία των ανθρώπων τους

Η κατάσταση είναι οριακή και στα περισσότερα

αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας καθώς
τα φάρμακα για τη θεραπεία των ασθενών έχουν

εξαντληθεί ή δίνονται με το σταγονόμετρο και
οι καρκινοπαθείς υποχρεούνται είτε να τα

προμηθευτούν

από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ είτε

ακόμη και να διακόψουν τις θεραπείες τους με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια τους τη ζωή

Στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση της δημόσιας

υγείας με τα κονδύλια να έχουν περιοριστεί

στο ελάχιστο και τις ληξιπρόθεσμες οφει
λέςνα έχουν χτυπήσει κόκκινο εδώ και μήνες
το πρόσφατο κλείσιμο των τραπεζών και η έλλειψη

ρευστότητας ήρθαν να δώσουν τη χαριστική

βολή Ιδρύματα πρόνοιας μονάδες απεξάρτησης

από τα ναρκωτικά γηροκομεία ορφανοτροφεία

πολύτεκνες οικογένειες και άποροι

επαφίενται πλέον στη φιλανθρωπία και την

αλληλεγγύη των συμπολιτών τους προκειμένου
να έχουν τα φάρμακα ή ακόμη και τα τρόφιμα
που χρειάζονται όπωςπροκύπτει από το ρεπορτάζ

της Realnews

ΕπΆείψεις
Πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν

χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθει
εςκαι τη φιλοτιμία του προσωπικού τους ενώ το
τελευταίο διάστημα σε πολλά από αυτά

παρατηρήθηκαν

ελλείψεις ακόμη και σε βασικά είδη

διατροφής όπως στο νωπό γάλα σύμφωνα με
μαρτυρία συγγενή ασθενούς που νοσηλεύτηκε
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στο

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου

εκτός από τις ελλείψεις σε αναλώσιμα και
προσωπικό

τα capital controls οδήγησαν και στις
πρώτες ελλείψεις τροφίμων καθώς οι προμηθευτές

αδυνατούν να ανταποκριθούν στιςανά

γκες του νοσηλευτικού ιδρύματος Στη Λάρισα
την περασμένη εβδομάδα εξαφανίστηκαν
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα φάρμακα

για την αντιμετώπιση του μελιταίου πυρετού

που κοστίζουν λιγότερο από 2 ευρώ θέτοντας

σε κίνδυνο τιςζωέςτων ασθενών και χρειάστηκε

να οργανωθείσυγκέντρωση διαμαρτυρί
αςοπότοπικούςφορείςγια να αναζητηθεί λύση

Οι μονάδες υγείας των νησιών κρέμονται σε

μία κλωστή την τελευταία πενταετία και οι πρόσφατες

πολιτικοοικονομικές εξελίξεις τις έχουν

φέρει αντιμέτωπες με την πλήρη κατάρρευση
Ειδικά στα ακριτικά νησιά η κατάσταση είναι

τριτοκοσμική

με τα περισσότερα κέντρα υγείαςκαι
πολυδύναμα ιατρεία να αντιμετωπίζουν όχι μόνο

έλλειψη ιατρικού προσωπικού αλλά και στοιχειωδών

αναλώσιμων υλικών γάζες σύριγγες
οινόπνευμα κ.ά

Μόνη ελπίδα των νησιωτών είναι οι εθελοντικές

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφορες

οργανώσεις που με την πολύτιμη βοήθεια
εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών και τις προ
σφορέςτων πολιτών σε φάρμακα και υλικά φτάνουν

σαν άγγελοι σωτηρίας σε πολλά ακριτικά
νησιά αλλά και σε δυσπρόσιτες ορεινές κοινότητες

της Ελλάδας

Εθεποντές στα νησιά
Οι 25 γιατροί της Ανοιχτής Αγκαλιάς επισκέπτονται

περιοχές όπως την Ικαρία τους Φούρνους

τουςΛειψούς την Κάρπαθο ι ην Κάσο κ.ά
και εξετάζουν προληπτικά τους κατοίκους τους
διαπιστώνοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν

διακόψει εδώ και χρόνια κάθε ιατρική εξέταση
βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους Ετοιμαζόμαστε

τώρα για Ψαρά Αγιο Ευστράτιο και Λήμνο

για να εξετάσουμε δωρεάν ανθρώπους που
αδυνατούν να έρθουν στην Αθήνα ή να πληρώσουν

έναν ιδιώτη γιατρό λέει στην R η πρόεδρος

της ΑνοιχτήςΑγκαλιάς Γιολάντα Βλάχου
και νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει το Πολεμικό

Ναυτικό που φροντίζει για τις μετακινήσεις

μας και είναι η μόνη βοήθεια που έχουμε
από το κράτος καθώς όλα τα υπόλοιπα έξοδα
τα πληρώνουμε από την τσέπη μας τώρα που

και οι χορηγίες χάνονται σταδιακά λόγω της οικονομικής

κρίσης
Η ομάδα Γιατροί της αγάπης είναι ακόμα

μία εθελοντική οργάνωση που επισκέπτεται όλο
το καλοκαίρι διάφορα σημεία της Ελλάδας μεταφέροντας

φάρμακα που συγκεντρώνει από

τις προσφορέςτων απλών πολιτών Βασικός συμπαραστάτης

στο έργο τους είναι ο τραγουδιστής

Γιώργος Υδραίος που διοργανώνει μουσικές

εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν αφιλοκερδώς

γνωστοί καλλιτέχνες και έχουν ως στόχο

τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ιατροφαρμακευτικού

εξοπλισμού
Το οριακό σημείο στο οποίο έχουν φτάσει τα

κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία των
νησιών και των ακριτικών περιοχών της χώρας
καταγγέλλει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης καλώντας

την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να λάβει

μέτρα πριν να είναι αργά Ενδεικτικό της διάλυσης

που εηικρατείστο σύστημα υγείας είναι
το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες η περιφερειάρχης

Βορείου Αιγαίου απευθύνθηκε στο ιατρείο

κοινωνικής αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών και του φιλανθρωπικού οργανισμού

Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ζητώντας τη βοήθειά τους ώστε να καλυ

φθούνοι ανάγκεςτου πολυδύναμου περιφερειακού

ιατρείου των Φούρνων Ικαρίας σε φάρμακα
και υγειονομικά υλικά

Οπωςδηλώνειστην«Ιί»ο Γ Πατούλης και το

πολυδύναμο ιατρείο των Αντικυθήρων που παραμένει

εδώ και χρόνια ξεχασμένο από την επίσημη

πολιτεία θα εξοπλιστεί τις επόμενες ημέ
ρεςμεαπινιδωτή φορεία μεταφοράς και ιμάντες
πρόσδεσηςτων ασθενών χάρη στην προσφορά
του ΙΣΑ και της Αποστολής ενώ προσθέτε ι ότι

τις προηγούμενες ημέρες οργανώθηκαν αποστολές

φαρμάκων και ιατρικού υλικού στο περιφερειακό

ιατρείο Φούρνων στην Ιερά Μονη Διονυσίου

Αγίου Ορους στο Γηροκομείο Ζωσιμάδων

Ιωαννίνων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Μοσχάτου στην Ιερά Μονή Θεοβα
δίστου Ορους Σινά-Αγίας Αικατερίνης αλλά και
σε πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα
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Ολα στο κόκκινο ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεράστιες είναι και οι ανάγκες του πολύπα ΔΙΑΛΥΣΗ
θου Ασύλου Ανιάτων με τη σίτιση των 1 75 βα πριν από λίγες
ριά ασθενών να γίνεται εξ ολοκλήρου από την ημέρες η περιφε
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις ανάγκες για φαρ ρειόρχης Βορείου
μακευτικά σκευάσματα να είναι δραματικές Οι Αιγαίου οπευθύν
συγγενείς των πασχόντων αλλά και πολλοί από οηκε στο ιατρείο
τους εργαζομένους στο Ασυλο αποφεύγουν να κοινωνικής
καταγγείλουν δημοσίως τα προβλήματα που αποστολής του
αντιμετωπίζουν καθώς όταν το έκαναν στο πα Ιατρικού Συλλό
ρελθόν οδηγήθηκαν από τις διοικήσεις του στα νου Αθηνών και
δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση του φιλανθρωπι

Ακόμη πιο δύσκολες είναι οι στιγμές που βιώ κου οργανισμού
νουν οι καρκινοπαθείς καθώς όπως καταγγέλ Αποστολή της
λουν αναγκάζονται να προμηθεύονται τα πανά Ιεράς Αρχιεπι
κριβα αντικαρκινικά σκευάσματα από τα φαρ σκοπής Αθηνών
μακεία του ΕΟΠΥΥ και όχι από τα ίδια τα νοσο ζητώντας τη βο
κομεία καταβάλλοντος το σύνολο του κόστους ήθειά τους ώστε
ή τη συμμετοχή τους Παρά τις προσπάθειεςτου να καλυφθούν
υπουργείου Υγείας και των διοικήσεων των νο 0ι ανάγκες του
σηλευτικών ιδρυμάτων να εξομαλυνθεί η κατά πολυδύναμου
στάση οι ασθενείςκαι οι συγγενείςτους κάνουν περιφερειακού
λόγο για Γολγοθά δίχως τέλος που οφείλεται ιατρείου των
στο γεγονός ότι τα μεγάλα αντικαρκινικά νοσο Φούρνων Ικαρίας
κομεία έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματα σε φάρμακα κοι
φαρμάκωνγιατιςχημειοθεραπείεςκαι οι ασθε υγειονομικά υλικά
νείςπαραπέμπονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

όπου ταλαιπωρούνται επί ώρες στις ουρές για
να αγοράσουν το φάρμακό τους

Μεγάλες δυσκολίεςαντιμετωπ ίζουν κα ι τα πα ι

διά με ογκολογικά προβλήματα και η κατάσταση

θα ήταν δραματική εάν δεν υπήρχε η ανεκτίμητη

βοήθεια των συλλόγων Φίλων παιδιών

με καρκίνο-Ελπίδα και Γονιών Παιδιών με Νε

οπλασματική Ασθένεια-Φλόγα
Ακόμη και οι όποιες ελλείψεις σε φάρμα¬

κα στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Αγία Σοφία

και Αγλαΐα Κυριακού καλύπτονται από

αυτούς τους δύο συλλόγους κι έτσι μπορούν
τα παιδιά να συνεχίζουν τις θεραπείες τους
ωστόσο έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αναλώσιμα

όπως γάζες βελόνες βαμβάκια κ.ά λέει

στην R ο Απόστολος Πουρτσίδης ηαι®9

ατρος-αιματολόγος-ογκολόγος και αντιπρόεδρος

της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αι

ματολογίας-Ογκολογίας και προσθέτει Η μεγάλη

απειλή για τα δύο νοσοκομεία Παίδων είναι

πλέον η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
και ειλικρινά δεν ξέρω πώςθα καταφέρουν

να λειτουργήσουν όταν κάποια στιγμή αποχωρήσουμε

εμείςοι παλαιότεροι Νέοι ειδικευόμενοι

γιατροί δεν ενδιαφέρονται να έρθουν αφού
ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν για το εξωτερικό

λόγω της οικονομικής κρίσης και εάν δεν

βρεθεί μία λύση τότε κάποια στιγμή θα απομείνουν

οι τοίχοι με τα έρημα χειρουργεία και
τα κλειδωμένα μηχανήματα

Στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
οφείλεται εξάλλου και η υπολειτουργία του καλύτερου

αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια ακτινο

θεραπευτικού τμήματος για παιδιά με καρκίνο
που βρίσκεται στο Αγλαΐα Κυριακού Το ακτι

νοθεραπευτικό κέντρο τοποθετήθηκε με χορηγία
και εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 201 1

με στόχο την ασφαλή ακτινοβολία των παιδιών
και τον πλήρη μηδενισμό ανθρώπινου λάθους
Από εκείνη τη στιγμή παρά τις προσπάθειεςτης
διοίκησης του νοσοκομείου δεν στάθηκε εφικτό

να στελεχωθεί με το απαραίτητο εξειδικευμένο

προσωπικό και σήμερα βρίσκεται ένα βήμα

πριν από το οριστικό λουκέτο



4. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .REAL NEWS_REAL MONEY
Ημ. Έκδοσης: . . .26/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 11

η άποψη
tau ΒΑΣΙΛΗ
ΠΕΝΤΑΦΡΑΤΚΑ

Εντεταγμένου
συμβούλου ΠΕΦ

υπεύθυνου εταιρικών
υποθέσεων ELPEN

Γιαη είναι Μθος η
ποΗιακή φαρμάκου
Η ΣΥΝΕΧΗΣ επιδείνωση των οικονομικών δεδομένων

η απειλούμενη πλήρης κατάρρευση του εθνικού

συστήματος υγείας και συνακόλουθα των δεικτών

υγείας του πληθυσμού η αποδόμηση της φαρμακευτικής

αγοράς και π εξάντληση της τιμολόγησης

των φαρμάκων αναδεικνύουν την επιτακτική

ανάγκη άμεσης αλλαγής προτεραιοτήτων στον κλάδο

του φαρμάκου
Η μονομερής εμμονή στην οικονομική διάσταση

της φαρμακευτικής δαπάνης και μάλιστα με προκλητικά

λανθασμένη εστίαση στις ονομαστικές τιμές

των φαρμάκων συγκάλυψε το ουσιαστικό ζητούμενο

την προστασία του δημοσίου συμφέροντος
και της δημόσιας υγείας

Η χρήση των ονομαστικών τιμών ιδιαίτερα μέσω
της επιλεκτικής στόχευσης συγκεκριμένων κατηγοριών

φαρμάκων και της άκριτης μετακύλισης μεγάλου

μέρους της δαπάνης στους πολίτες όχι απλώς
απέτυχε να εξορθολογήσει το σύστημα φαρμακευτικής

περίθαλψης αλλά απεναντίας μεγέθυνε τα προβλήματα

θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της
φαρμακευτικής περίθαλψης και αγνοώντας τις διαστάσεις

προστασίας της δημόσιας υγείας Δυστυχώς

αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα που
αποτελούν τον πυρήνα της φαρμακευτικής πολιτικής

σε κάθε χώρα η συζήτηση αποπροσανατολίστηκε

και αποπροσανατολίζεται εσκεμμένα στο θέμα

της τιμολόγησης και του τρόπου συνταγογράφη
σης των γενοσήμων με τρόπο που οδηγεί στην ουσιαστική

τους απαξίωση και στην εξουδετέρωση της
πιθανότητας δυναμικής διείσδυσης τους και ευεργετικής

για τα δημόσια οικονομικά συμβολής τους
Η ανάδειξη του θέματος της συνταγογράφησης

των γενοσήμων με τη δραστική τους ουσία ως το

μείζον ζήτημα διαρθρωτικών αλλαγών και καταπολέμησης

της διαφθοράς στον χώρο της υγείας καλύπτει

με ιδιαίτερη φροντίδα και στοργή την ανάγκη

αξιολόγησης της συνταγογράφησης και των

ελέγχων της δΊακίνησης-κατανάλωσης φαρμάκων
Η αναίτια υποκατάσταση των οικονομικότερων-πο
λαιότερων δοκιμασμένων φαρμάκων με νεότερα
και ακριβότερα τα οποία μάλιστα συχνά δεν εμφανίζουν

κάποιο ουσιαστικό πρόσθετο θεραπευτικό πλεονέκτημα

αποτελεί αδιανόητο γεγονός για τα ασφαλιστικά

συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
Αυτό το αυτονόητο και προφανές ζήτημα δεν απασχολεί

ούτε τους εκπροσώπους των εταίρων-δανει
στών ούτε όσους αδιάφθορους λειτουργούς της
διαφάνειας ανέλαβαν να στηρίξουν τα μέτρα και
να εξυγιάνουν την αγορά του φαρμάκου Το γεγονός

ότι αυτά τα νέα φάρμακα έχουν πολύ υψηλότερη

κατανάλωση στη χώρα μας συγκριτικά με τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν φαίνεται να ενοχλεί

Επίσης δεν φαίνεται να απασχολεί τις εξυγιαντικές

δυνάμεις το γεγονός ότι η συνταγογράφη
ση αυτών των φαρμάκων είτε με τη δραστική είτε με
την εμπορική τους ονομασία τα ταυτοποιεί με τον
ένα μοναδικό παραγωγό τους Και βέβαια ότι στο
σύνολο τους όλα αυτά τα φάρμακα είναι εισαγόμενα

και πολύ ακριβότερα είναι απλώς τυχαίο και άνευ

σημασίας
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ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Η Nœoflna Ντάμπου
ενημερώνει μέσα από το έγκυρα
ρεπορτάζ tns ίο κοινό για θέματα

που αφορούν στην Υγεία
ρΒΙΗΡΗΜΙΗιρν

nfempou@gmail.a>m

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο BIG BROTHER
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
► Οι öanaves σε νοσοκομεία ΝΠΔά ΕΟΦ ΕΟΠΥΥ ακόμα και ίου υπουργείου θα ελέγχονται εξονυχιστικά

σε πραγματικό χρόνο σεμηνιαία και τριμηνιαία βάση

Τον Big Brother σε όλους τους φορείς της Υγείας βάζουν οι δανειστές μας με
τον διορθωτικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο θα ελέγχουν εξονυχιστικά και
σε πραγματικό χρόνο τα έσοδα και τα έξοδα των νοσοκομείων του ΕΣΥ αλλά και
ΕΚΑΒ ΕΟΦ ΕΟΠΥΥ και λοιπά ακόμα και του υπουργείουΥγείας
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ι δαπάνες των φορέων υγείας
νοσοκομεία ΝΠΔΔ θα ελέγχονται
εξονυχιστικά με τον διορθωτικό
μηχανισμό σε πραγματικό χρόνο

από εδώ και πέρα το σύστημα του Μεγάλου
Αδελφού Big Brother των δανειστών μας το
οποίο και αποκαλύπτεται

Ονέοζνόμοζ

Συγκεκριμένα πρόκειταιγιατοννέονόμο4334
2015 που υπάρχει στα προαπαιτούμενα της συμ¬

φωνίας που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας με τους
Ευρωπαίους δανειστέςτης Ελλάδας οοποίος αναφέρεται

στον διορθωτικό μηχανισμό σε περίπτωση
απόκλισης από τους στόχουςγια πλεονάσματα Σε
τι συνίσταται αυτός ο μηχανισμός Ο διορθωτικός
μηχανισμός συνίσταται στην κάλυψη της απόκλισης
είτε με περικοπή δαπανών είτε με ανάληψη δρά
σεωνγια την ενίσχυσητων εσόδων Αυτό σημαίνει
ότι για φορείς υγείας που δεν θα κάνουν σωστή
διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού τους
θα πρέπει η ΥΠΕ εάν πρόκειται για νοσοκομείο
ή το υπουργείο Υγείας εάν είναι άλλος φορέας

UtasBa
καϋυΊπειαιη
anoKûion ίων
φορέων υγaas
που δεν θα
κάνουν σωοτη

ίου ετησίου

προϋποβογισμου
tous

υγείας όπως για παράδειγμα ο ΕΟΦ να καλύψει
την απόκλιση

Στο άρθρο25 λοιπόν περιγράφεται με λεπτομέρεια

πώς θα γίνεται αυτό Για παράδειγμα αν
ένα νοσοκομείο έχει έναν Χ προϋπολογισμό για
συγκεκριμένο οικονομικό έτος και οι δαπάνεςτου
ξεφύγουν μέσα σε αυτό τότε είτε θα αυξήσειτα
έσοδά του πράγμα αδύνατον είτε θα πρέπει ηΥΠΕ
στην οποία ανήκει να περικόψει δαπάνες από άλλα
νοσοκομεία ευθύνηςτηςγια να μην έχει απόκλιση
Αν αυτό δεν συμβεί θα πρέπειτο υπουργείο Υγείας
να περικόψει δαπάνες/ή να αυξήσει τα έσοδά του
Όπως καταλαβαίνει κανείς θα πρέπει όλοι ναείναι
συνεπείς στη διαχείρισητων οικονομικών πόρωνπου
θα τους δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό
γιατί κάθε επιπλέον δαπάνη τους θα βαρύνει τους
εποπτεύοντες φορείς όποιοι και εάν είναι αυτοί
ακόμα καιτο υπουργείο Υγείας

Αναγκαιότητα έμπειρων στελεχών

Είναιλοιπόνφανερό ότι οι δαπάνεςτων φορέων
υγείας όπως νοσοκομεία ΝΠΔΔ θα ελέγχονται
εξονυχιστικά σε πραγματικό χρόνο σε μηνιαία και
τριμηνιαία βάση και οι τυχόν αποκλίσεις τους θα
δημιουργούν μείζονα προβλήματα και μάλιστα με
κίνδυνο να μην μπορούν να πληρωθούν δαπάνες
που έχουνγίνειχωρίς να έχουνπροβλεφθεί Αξίζει
εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία να τοποθετηθούν στελέχη στους φορείς
Υγείας που έχουνγνώση και εμπειρία και μπορούν
να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών Η

τήρηση του προϋπολογισμού τους θα ελέγχεται
και θα αποδεικνύει την ικανότητα διοίκησης και
διαχείρισης των φορέων που έχουντοποθετηθεί
Είναι ο μόνος αξιόπιστος και αξιοκρατικός τρόπος
αξιολόγησής τους πουδενμπορείνααμφισβητηθεί
από κανέναν

Αποτυχημένες οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα
Η οργάνωση του συστήματος Δωρεάς Οργάνων και

Μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε να λειτουργεί εδώ και τριάντα
χρόνια Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ενώ
στην Ευρώπη ο μέσος όρος δοτών οργάνων αγγίζει τους 20

δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού α.ε.π στην Ελλάδα

με δυσκολία αγγίζει τους 4 δότες α.ε.π Στη χώρα μας ο

μέγιστος αριθμός δοτών ανά έτος σημειώθηκε το 2θθ8 σε
98 δότες 8,9 α.ε.π ενώ έκτοτε η καθοδική πορεία αριθμεί
μόλις 50 δότες για το zoi^fc α.ε.π και ιγ δότες για το

πρώτο εξάμηνο του 2015 Με υψηλό ρίσκο για την υγεία τους
ζουν οι ασθενείς στην Ελλάδα?αφού περιμένουν μέχρι κα 1 8

χρόνια για ναμπόρέσουν να ταμοσχευθούν Παράλληλα
το κράτος επιβαρύνεται οπόΙΚί'κΡφές θεραπείες αντιμετώπισης

της πάθησης Για παράδειγμα ένας νεφροπαθής
στηνίσπανία μεταμοσχεύεται μέσα σε6 μήνες από τη στιγμή
που αρχίζει αιμοκάόαρση ενώστην Ελλάδα ο μέσοςχρόνος
αναμονής είναι τα 7-8 χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται
πρωτίστως για την υγεία του αλλά και για το υπέρογκο
κόστος που επωμίζεται το κράτος μέσα από τις πολυετείς
αιμοκαθάρσεις Ο αριθμόςτωννεφροπαθώνστηχώρα που

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ξεπερνά τους ιο.οοο με
μέσο ετήσιο κόστος για τον.ΐίρ,θέναν περί τα 50.000 ευρώ
συν 500.ooo.ooo ευρώ

βφ

Οι δότες στη χώρα μας δεν ξεπερνούν τους 40 τονχρόνο
σημειώνονταςκαθοδική πορεία από το 2οο8μέχρι
σήμερα αφού απόο8 έφτασαν το 2 ο is στους ιjγια το
πρώτο εξάμηνο

Η κατάσταση είναι δραματική
Για την αποτυχία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα μίλησε

στο Iife2day.gr ο βουλευτής του Ποταμιού Κωνσταντίνος
Μπαργιώτας Λάρισας ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα
αυτό Μας λέει Η κατάσταση στην Υγεία είναι δραματική

στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις μεταμοσχεύσειςχρειάζεται
υποστήριξη με προσωπικό του ΕΟΜ για να μπορέσει να
λειτουργήσει καλύτερα και να λυθούν τα προβλήματα των
ασθενών Επίσης η χώρα μας χάνει πολλά χρήματα αφού
υπάρχει οικονομία κλίμακας και 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ
πηγαίνουν στο εξωτερικό από τις μεταμοσχεύσεις

Η αποτυχία οφείλεται κυρίως στη μείωση των δυνατοτήτων

των ΜονάδωνΕντατικήςθεραπείαςνανοσηλεύουντους
βαρέως πάσχοντες λόγω μείωσηςτου ιατρονοσηλευτικού
τουςπροσωπικού καιωςεκτούτου καιτωνδιαθέσιμων κλινών
Αντίστοιχα η έλλειψη προσωπικού καιδη εξειδικευμένου
στον ΕΟΜ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σημειώνει ο
κ Μπαργιώτας Ο ΕΟΜ προβλέπεται στηνπλήρη ανάπτυξή
του να έχει προσωπικό 24 ατόμων 8 εκ των οποίων συντονιστές

Το Τμήμα Συντονισμού του ΕΟΜ λειτουργεί 24ωρο
καθημερινά και οι συντονιστές είναι σε ετοιμότητα βάσει
νόμου αρ 27 παρ 7 Ν 3984/2011 365 ημέρεςτονχρόνο
Ο συντονισμός του ΕΟΜ βασίζεται εδώ και έξι μήνες σε μία
μόνο συντονίστρια καθιστώντας τον συντονισμό και ωςεκ
τούτου τη μετα μόσχευση των διαθέσιμων οργάνωναπόλυτα
επισφαλή Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι προσλήψειςγια τον
ΕΟΜ έχουν να πραγματοποιηθούν από το 2005 υπογραμμίζει

ο βουλευτής
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Δραματική έλλειψη (λόγω επιβολής
capital controls) του αναντικατάστατου

σκευάοματος KAYEXALATE PWD

Ρεπορτάζ
Ρίτα ΜεΑά
rmela@dimokratianews.gr

Αντιμέτωποι 

με
σοβαρά προβλήματα 

υγείας,
που μπορούν να
απειλήσουν ακόμα 

και τη ζωή τους, βρίσκονται 
πάνω από 50.000 νεφροπαθείς 

εξαιτίας των
capital controls, κάτι που
έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική 

έλλειψη ενός αναντικατάστατου 

φαρμάκου. Πρόκειται 

για το KAYEXALATE
PWD, με κόστος 15 ευρώ
ανά κουτί, που εισάγει αποκλειστικά 

το Ινστιτούτο 
Φαρμακευτικής 

Ερευνας Τεχνολογίας 

(1ΦΕΤ) και τις τελευταίες 

δύο εβδομάδες έχει
εξαφανιστεί από τα ράφια
των φαρμακείων.

Οπως αναφέρει στη «δημοκρατία» 

ο γενικός γραμματέας 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Νεφροπαθών Γρηγόρης 

Λεοντόπουλος, το συγκεκριμένο 

φαρμακευτικό
σκεύασμα αντιμετωπίζει την
αυξημένη ποσότητα καλίου
στον οργανισμό (υπερκαλιαί-
μια) και προστατεύει από 

εμφράγματα 

και άλλα καρδιαγγειακά 

επεισόδια τόσο τους
10.000 ασθενείς που κάνουν
αιμοκάθαρση στη Ελλάδα όσο
και τους υπόλοιπους 50.000
ασθενείς με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια που βρίσκονται
στα στάδια 3 και 4.

Οπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στην επείγουσα 

επιστολή που έστειλε
στην ηγεσία του υπουργεί¬

ου Υγείας, στον 1ΦΕΤ, στον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών 

και σε άλλους
αρμόδιους φορείς η ειδική 

νεφρολόγος Ελένη Πάνου 

από την Κοζάνη, «έχω
δεχτεί τηλεφωνήματα από
ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν 

να βρουν φάρμακο και
οι φαρμακοποιοί τούς απαντούν 

ότι δεν υπάρχει επάρκεια 

από πλευράς ΙΦΕΤ. Το
φάρμακο είναι αναντικατάστατο 

και δεν υπάρχει εναλλακτική 

αγωγή ή άλλο πα¬

ρόμοιο φάρμακο που να κυκλοφορεί 

στην Ελλάδα.
Οι καθυστερήσεις, εν

προκειμένω, κοστίζουν εξαιρετικά 

στην υγεία, αλλά, εν
δυνάμει, και στη ζωή των
ασθενών». Σύμφωνα με τον
κ. Λεοντόπουλο, το υπουργείο 

Υγείας θα πρέπει άμεσα 
να ενημερώσει το υπουργείο 

Οικονομικών, ώστε να
εγκρίνει πς αιτήσεις προμήθειας 

του ΙΦΕΤ για το
KAYEXALATE PWD, ώστε
να μη θρηνήσουμε θύματα.
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Κουρουμπλης Οποιος τις
αμελεί δεν θα καλύπτεται
ασφαλιστικά Αύξηση 50

στα κρούσματα βλέπει ο OHE

Ρεπορτάζ
PROMCta
rmela@dimokratiancws.gr

χέδιο για έξι υποχρεωτικές προληπτικές

εξετάσεις που αφορούν τον
καρκίνο έχει στα σκαριά η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας Μάλιστα
όπως δήλωσε το Σάββατο σε

ραδιοφωνική

εκπομπή ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής όποιος αμελήσει τις
προληπυκές αυτές εξετάσεις δεν θα καλύπτεται

ασφαλιστικά
Αφορμή για τον υποχρεωηκό χαρακτήρα

που θα έχουν οι προληπτικές εξετάσεις για τον
καρκίνο είναι σύμφωνα με τον υπουργό οι
προβλέψεις των επιδημιολόνων για έξαρση της

νόσου τις επόμενες
δύο δεκαετίες ιδιαίτερα

στις φτωχές χώρες

Οι επιδημιολό
γοι μάς προειδοποιούν

ότι στα επόμενα
20 χρόνια η χώρα θα
έχει έξαρση στο φαινόμενο

του καρκίνου
Το υπουργείο Υγείας
πρέπει να παρέμβει

ΟνπσυνγόςΥγείαςΠα πΡόωΡα θα επ,βα
ναγ,ώη,ςΚουρονμπλης λουμε και θα υποχρεώσουμε

τον ελληνικό
λαό σε έξι εξετάσεις προληππκές που πραγματικά

μπορεί να σώσουν ζωές επισήμανε ο κ
Κουρουμπλής Φανταστείτε ότι ήδη υπάρχει
πρόγραμμα για προληπτικό έλεγχο που αφορά

60.000 ανθρώπους και το έχουν κάνει μόνο
7.000 πολίτες θα επιβάλουμε και θα υποχρεώσουμε

τον ελληνικό λαό να κάνει προλη
ππκές εξετάσεις για τον καρκίνο και να μην ης
αμελεί Οποιος δεν πάει δεν θα τον καλύψουμε

ασφαλιστικά
Ο υπουργός μάλιστα ανέφερε τρεις από

αυτές τη μαστογραφία για ης γυναίκες το PSA
για τον καρκίνο του προστάτη και την κολονο
σκόπηση για τον καρκίνο του εντέρου Σημειώνεται

όπ το 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας ανακοίνωσε ετήσια έκθεση του OHE
που αναφέρει ότι έως το 2030 αναμένεται τα
κρούσματα καρκίνου να αυξηθούν κατά 50
φτάνοντας τα 21.600.000 ετησίως όταν το 2012
δεν υπερέβησαν τα 14.000.000

Στους άνδρες ο συχνότερος καρκίνος
16,7 είναι αυτός των πνευμόνων και ακολουθούν

του προστάτη 1 5 του παχέος
εντέρου 10 του στομάχου 8,5 και του
ήπατος 7,5 Σης γυναίκες συχνότερος είναι

ο καρκίνος του μαστού 25,2 του παχέος

εντέρου 9,2 και ακολουθούν των πνευμόνων

8,7 του τραχήλου της μήτρας 7,9
και του στομάχου 4,8
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Γιάννης Ζ
M gai OA Στρατούληβ tous έταξε σύνταξη για να ψηφίσουν όχι

Ο Στρατούλπβ pas σποσχέθηκε σύνταξη
αν ψηφίσουμε όχι στο δημοψήφισμα

To χθεσινόπρωτοσέλιδο της κυριακάτικης δημοκρατίας

ΑΛΓΕΙΝΗ εντύπωση προκάλεσε
η αποκάλυψη που έκανε στην

κυριακάτικη δημοκρατία

το στέλεχος της
Ομόνοιας και υποψήφιος

δήμαρχος Χειμάρρας
Διονύσης Φρέντυ Μπε
λέρης ο οποίος ανέφερε

ότι παραμονές του δημοψηφίσματος

ο αναπληρωτής
υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δ Στρατούλης παρουσία
του υπουργού Υγείας Π

Κουρουμπλή σε συνάντηση
με ενώσεις Βορειοηπειρωτών

έταξε τροπολογία με την οποία
παρατεινόταν έως τις 29/2/2016
η ασφαλιστική κάλυψη των ανα¬

σφάλιστων υπερηλίκων ομογενών
από την Αλβανία συνταξιούχοι

του ΟΓΑ των οποίων η
συνταξιοδότηση είχε διακοπεί
με την προϋπόθε
ση ότι θα βοηθούσαν

να επικρατήσει
το όχι

Η χρονική στιγμή

της υπόσχεσης
των δύο υπουργών
σχετίζεται όπως
υποστηρίζουν οι
Βορειοηπειρώτες

με τη μάχη της 5ης Ιουλίου

στην οποία το όχι έλαβε
61,31 Αλλως ποιο νόημα είχε
η ανακοίνωση της ρύθμισης την

Καταγγελίες-σοκ
του υποψήφιοο

δημάρχου
Χειμάρρας

Δ Φ Μπελέρη

Παρασκευή 3 Ιουλίου δύο μέρες
πριν από το δημοψήφισμα και
ενώ η χώρα όδευε προς τη χρεοκοπία

Οι αυστηρές προϋποθέσεις
του παραπάνω

νόμου για χορήγηση
συνταξιοδοτικού

βοηθήματος και συνακόλουθα

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης

στους δικαιούχους

προέβλεπαν

μεταξύ άλλων
τα εξής Οι ενδιαφερόμενοι

να έχουν συμπληρώσει
το 67ο έτος της ηλικίας τους να
μην παίρνουν σύνταξη από άλλον

φορέα να διαμένουν μόνιμα

και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία

20 χρόνια
Η άμεση εφαρμογή των παραπάνω

διατάξεων είχε ως αποτέλεσμα

τη διακοπή της σύνταξης
σε χιλιάδες δικαιούχους που νόμιμα

τη λάμβαναν έως 1/1/2013
Διεκόπη ταυτόχρονα και η

ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη τους
και λόγω της οικονομικής κρίσης

βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι

με σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης

Η υπόσχεση των δύο
υπουργών παρότι προωθήθηκε

τελικώς ακυρώνεται ως μονομερής

ενέργεια αφήνοντας
στον αέρα τους Βορειοηπειρώτες

Ν ΕταυρουΑάκης
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ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Ετοιμο το πρώτο εμβόλιο κατά Tns eAovooias
ΕΛΠΙΔΑ σε εκατομμύρια βρέφη στην
Αφρική θα δώσει το πρώτο εμβόλιο κατά

της ελονοσίας που Θα κυκλοφορήσει
στην αγορά Επειτα από 30 χρόνια εργασιών

για την παρασκευή του το
Mosquirix πήρε το πράσινο φως από
την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων

και αναμένεται va μειώσει σημαντικά
τα κρούσματα ελονοσίας στην Υπο

σαχάρια Αφρική Το εμβόλιο RTS.S ή

Mosquirix της GlaxoSmithKline και του
προγράμματος Malaria Vaccine
Initiative της οργάνωσης PATH θα εί¬

ναι το πρώτο εμβόλιο κατά της ελονοσίας
που θα λάβει άδεια κυκλοφορίας

στην αγορά Εν μέρει θα χρημστοδοτεί
ται από το Ιδρυμα Bill Melinda Gates
και θα περάσει από αξιολόγηση από τον
ΠΟΥ ο onoios έχει δεσμευθεί να δώσει
τη σύστασή του για το πότε και σε ποιες
αγορές θα κυκλοφορήσει το εμβόλιο
μέχρι το τέλθ5 του χρόνου
Η ελονοσία στοίχισε τη ζωή σε περίπου
584.000 ανθρώπους το 2013 η συντριπτική

πλειονότητα των οποίων στην
Υποσαχάρια Αφρική Ακόμα ένα πιο συ¬

γκλονιστικό στοιχείο ποσοστό άνω του
80 των θανάτων από ελονοσία αφορά
παιδιά κάτω από πέντε ετών Παρόλο
που το εμβόλιο φαίνεται ότι δεν είναι η

οριστική απάντηση στην εξάλειψη της
ελονοσίας ο Τζο Κόεν επιστήμονας
στην GSK που ηγήθηκε της παρασκευής
του Mosquirix από το 1987 δήλωσε ότι
δεν αμφιβάλλει πως το εμβόλιο θα μειώσει

σημαντικά τον αριθμό των κρουσμάτων
και των θανάτων από τη νόσο

0 επικεφαλής της GSK Αντριου Γουίτι
εξήγησε ότι παρότι το RTS,S από μόνο

του δεν αποτελείολοκληρωμένη απάντηση

στην ελονοσία η χρήση του μαζί
με τις παρεμβάσεις αυτές που έχουμε
στη διάθεσή μας όπως κουνουπιέρες
και εντομοκτόνα μπορούν να συνεισφέρουν

ουσιαστικά στο va ελεγχθούν
οι συνέπειες στα παιδιά στις αφρικανικές

αυτές κοινότητες που έχουν τη
μεγαλύτερη

ανάγκη Ta αποτελέσματα
από τις κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι μειώνει

τα κρούσματα κατά 27 σε βρέφη
6 έως 12 εβδομάδων και κατά 46 στις
ηλικίες από 5 έως 17 μηνών

▲ ΕΠΕΙΤΑ από 30 χρόνια εργασιών
για την παρασκευή του το πρώτο
εμβόλιο κατά της ελονοσίας θα κυκλοφορήσει

στην αγορά
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
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Ol BEOPIEE

ΤΗΣ ΔΕΚΑΡΑΣ
ΠΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

I
Οι παραδοχές ήταν έωλες οι προβλέψεις διαψεύστηκαν
ενώ σε πολλά σημεία θυμίζει την πρόταση του Γερμανού
υπουργού Οικονομικών Β Σόιμπλε για πενταετές Grexit

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ
ekomini@gmail.com

ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ Σόιμπλε περιγράφεται ουσιαστικά

στη μελέτη Πολιτική πρόταση

για έξοδο από το μνημόνιο που
έγινε τον Απρίλιο του 2013 για την κυπριακή

κυβέρνηση στην οποία από την πρώτη
κιόλας σελίδα από το σύνολο των 73

σελίδων ξεκαθαρίζεται ότι η αναζήτηση
επιλογής εξόδου από το μνημόνιο ταυτίζεται

με την πολιτική απόφαση συντεταγμένα

εξόδου από το ευρώ Η ίδια σχεδόν
μελέτη είχε παρουσιαστεί και το 2012
όταν η Κύπρος αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα

ρευστότητας αλλά και πρόσφατα
από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών
στην ελληνική κυβέρνηση BaoïKÔs σύμβουλος

Tns κυβέρνησα ms Κύπρου για
το θέμα Tns εξόδου από το ευρώ ήταν ο
Κώστας Aanaßiraas

Από την έκθεση των ίδιων των οικονομολόγων

που πιστεύουν στη συντεταγμένη
δηλαδή προσυμφωνημένη με οφέλη

έξοδο από το ευρώ τόσο για την Κύπρο
όσο και για την Ελλάδα προκύπτουν τρία
βασικά συμπεράσματα
• Με την έξοδο από το ευρώ και την υιοθέτηση

τοπικού νομίσματος η δημοσιονομική
προσαρμογή θα απαιτούσε σε πολύ

μικρό διάστημα με πολύ σκληρότεροι
ôpous να μεταρρυθμιστούν το κράτος και
η οικονομία Στο μεσοδιάστημα το οποίο
ουδείς είναι σε θέση να προσδιορίσει η
κοινωνία θα ζούσε σε φτώχεια με ανεργία
διχασμό και έλλειψη βασικών αγαθών
• Δεν θα υπήρχε το πλεονέκτημα του χρόνου

Tns ασφάλειαβ και των δανεικών κεφαλαίων

που δίνει η EE με όλα βεβαίως
τα μειονεκτήματα που αυτό συνοδεύεται
• θα χρειαζόταν τη συμβολή σημαντικής
ανθρωπιστικής βοήθειας από την EE και
χωρών εκτός ms Ευρώπης για το διάστημα
που θα χρειαζόταν να μετασχηματιστούν
η οικονομία και η λειτουργία του κράτους
ώστε να πειστούν οι αγορές ότι η Kùnpos
ή/και η Ελλάδα είναι αξιόχρεες και μπορούν

να δανειστούν από το διεθνές σύ¬

στημα Επιπλέον θα πρέπει να πειστούν
και τα άλλα κράτη για να πάρουν το τοπικό

νόμισμα μια5 χώρας για να μπορέσουν
να γίνουν εισαγωγέ5 προϊόντων

Το κοκτέιλ Tns έκθεσης έχει όλα τα συστατικά

που έχει ακούσει τα τελευταία
χρόνια και ιδιαίτερα tous τελευταίους μή
νε5 η ελληνική κοινωνία Τη δραχμή και
την κυπριακή λίρα το 5ετέ5 σχέδιο εξόδου
από το ευρώ του Σόιμπλε τη δραχμή του
Λαπαβίτσα τη ρήξη του Βαρουφάκη το
φάντασμα του Σόρος το τύπωμα παράλληλου

νομίσματος την ανθρωπιστική
βοήθεια την υποτίμηση για την ανταγωνιστικότητα

την εθνική κυριαρχία κ.λπ
Ολα αυτά συνθέτουντο επικίνδυνο κοκτέιλ

pias βεβιασμένα και μοναχικής εξόδου
Tns χώρας από το ευρώ Ωστόσο τονίζεται
ότι ακόμα και σε μια συντεταγμένη δη
λαδή προσυμφωνημένη έξοδο με την
απόλυτη βοήθεια του σύμπαντος ολόκληρου

οι επιπτώσεις είναι ανεξέλεγκτε5
και χρειάζεται απόλυτη κοινωνική αποδοχή

η οποία δεν θεωρείται δεδομένη
από tous συγγραφεί Tns έκθεσης

Οι λάθος μετρήσεις Οι οικονομολόγοι
που συμμετείχαν στη σύνταξη Tns εν λόγω
έκθεσα έχουν ήδη διαψευστεί από την
ίδια την πραγματικότητα Η μελέτη του
2013 αναφέρει ότι εφόσον η Kùnpos παραμείνει

στην Ευρωζώνη η ανεργία θα
φτάσει το 25 ενώ σήμερα ύστερα από
δύο χρόνια βρίσκεται στο 1 6 Λέει ότι η
σχέση χρέους προς ΑΕΠ θα αυξηθεί στο
140 ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015
κατήλθε στο 106,8

Επίσης η μελέτη παρουσίαζε μια συρρίκνωση

του ΑΕΠ κατά 20 εάν η χώρα
παρέμενε στο ευρώ όμως η Kùnpos το
πρώτο τρίμηνο του 201 5 εμφάνισε εντυπωσιακή

άνοδο 1,6 του ΑΕΠ από συρρίκνωση

0,4 του ΑΕΠ το δ τρίμηνο Αναφέρεται

ωστόσο ότι η έξοδος από το ευρώ
θα ήταν iooos ακόμα πιο δραματική Θα
έφερνε ωστόσο το πλεονέκτημα της συ
ναλλαγματικής υποτίμησηβ και εν τέλει
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ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
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Ενώ η μελέτη εκτιμούσε ότι το ΑΕΠ θα μειωνόταν κατά 20 εάν η χώρα παρέμενε στο ευ
ρώ η οικονομία ms Κύπρου παρά το σοβαρό πλήγμα που δέχτηκε το τραπεζικό rns σύστημα

το πρώτο τρίμηνο του 2015 μεγεθύνθηκε κατά 1,6

οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
τονίζει η ομάδα μελετητών

Enions αναφέρεται ότι η υποτίμηση του
νομίσματοβ αναπόφευκτα επηρεάζει και
τον δανεισμό τόσο του Kpàrous όσο και
των ιδιωτών Με την έξοδο από το ευρώ
το δημόσιο χρέθ5 μετατρέπεται στο εγχώριο

νόμισμα ωστόσο οι οφειλέε npos το
εξωτερικό θα μπορούσαν να συνεχίσουν
να εξυπηρετούνται από συναλλαγματικά
αποθέματα Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί

πρόβλημα σε σχέση με τον εξωτερικό
δανεισμό αφού είναι δυνατόν το pépos
αυτό του χρέοα να διέπεται από τη νομοθεσία

xtôpas του δανειστή αντί Tns κυπρι
aKris νομοθεσίαβ ôncos π.χ είναι το αγγλικό

δίκαιο και τα διμερή δάνεια
Η έξοδοβ από το ευρώ θα αποτελούσε

σοβαρό πλήγμα για το τραπεζικό σύστημα
το οποίο στην περίπτωση Tns Κύπρου είχε
ήδη συντελεστεί Η συρρίκνωση Tns οικο
νομίαε και οι επιπτώσειβ στο δημόσιο
xpéos είναι εηίσα μια πραγματικότητα
που έτσι και aMiü>s θα υπάρξει λόγω Tns

εφαρμογήβ του μνημονίου λένε οι ανα
Xmés Tns έκθεσε Εφόσον γίνει οργανωμένα

η επιστροφή σε τοπικό νόμισμα
μπορεί να είναι διαχειρίσιμη θα χρειαστούν

ωστόσο και πάλι οι περιορισμοί
στην κίνηση κεφαλαίων

Η σημασία Tns συντεταγμένα εξόδου
από το ευρώ είναι συνυφασμένη με τη
διαδικασία διαπραγμάτευση Tns αποπλη
ρωμήβ του εξωτερικού xpéous με tous
δάνειοι Tns x(ôpas κάτι που προέβλεπε
και το σχέδιο 5ετοές εξόδου Tns Ελλάδαβ
από την Ευρωζώνη

Σε συνδυασμό με την απόκτηση ανεξάρτητα

νομισματικήβ και δημοσιονομι
Kris πολιτική5 θα προσφέρει προοπτική
ανάπτυξα και θα αποτρέψει την πιστωτική

ασφυξία που θα δημιουργηθεί στην
οικονομία Το κεφάλαιο αυτό Tns έκθεσα

11
Η έξοδος από το ευρώ θα απαιτούσε

ένα μνημόνιο με σκληρότερους

ôpous σε αβέβαιο περιβάλλον

χωρίς την ασφάλεια ms
χρηματοδότησης από την EE

καταλήγει ότι θα χρειαστεί η εφαρμογή
Evôs νέου μοντέλου οικονομικήβ ανάπτυξα

με ενίσχυση του δευτερογενοά και
του πρωτογενούβ τομέα Επιπρόσθετα θα
πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του τρι
τογενοές τομέα

Αφού έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη
ενότητα οι καταστρεππκέβ συνέπει

ε5 των μνημονίων στη συνέχεια στο
σκέλοβ των πολιτικών παραμέτρων οι
συγγραφεί εξηγούν την αναγκαιότητα
επιδίωξα συμμαχιών evtôs και ektos EE

με στόχο στήριξα για
• Συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ
• Καθορισμό του χρόνου Tns εξόδου κατά
τρόπο που να επιτρέπει την υποστήριξη
του νέου νομίσματοβ
• Συμφωνιές απομείωσα του εξωτερικού
δημόσιου xpéous
• Συμφωνία για στήριξη του νομίσματοε
με αγορά ομολόγων κ.λπ
• Συμφωνίεβ για προμήθεια καυσίμων
βασικών πρώτων υλών φαρμάκων και
άλλων βασικών ειδών μέχρι να δημιουργηθούν

επαρκή συναλλαγματικά αποθέματα

για αποφυγή οποιωνδήποτε κυρώσεων

Η έκθεση επισημαίνει δηλαδή ότι
χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια σημα
vriKris έκτασα Θα υπάρξει ανάγκη για
εξέταση και των επιπτώσεων από την
ερμηνεία συμβολαίων σε σχέση με Tis

υποχρεώσει του KpâTous για πληρωμή
σε ευρώ καθώβ και η ανάληψη ευρέων
νομοθετικών ρυθμίσεων για να καλύψουν

κενά που θα υπάρξουν από τη μετατροπή

του νομίσματο5 Οι διαδικαστι
Kés παράμετροι είναι περίπου copy-paste
αντιγραφή του σχεδίου Σόιμπλε για

την Ελλάδα και έχουν cûs εξήβ
• Διατίμηση νομίσματοβ Η διαδικασία
υιοθέτησα του νέου νομίσματο5 προνοεί
την εισαγωγή του σε ισοτιμία 1 npos 1

έναντι του ευρώ Ολοι οι μισθοί οι συντάξει

τα εισοδήματα τα δάνεια και οι καταθέσει

και γενικά κάθε νομισματική
αξία μετατρέπονται στο νέο νόμισμα σε
καθορισμένη ώρα την ημέρα εισαγωγήβ
του π.χ μεσάνυχτα Το ευρώ αποτελεί
ξένο συνάλλαγμα και η κυκλοφορία του
επιτρέπεται παράλληλα
• Περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων

Οι περιορισμοί βρίσκονταν ήδη σε
ισχύ για την Κύπρο αλλά και να μην ήταν

Η μελέτη Πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο
που έγινε τον Απρίλιο του 2013 για την κυπριακή κυβέρνηση

θα έπρεπε να εφαρμοστούν για την εισαγωγή

του νέου νομίσματο5
• τοποθέτηση εγχώριου νομίσματοβ
Εάν κατά τη ν ημερομηνία υιοθέτησήβ του
το νέο νόμισμα έχει τυπωθεί και κοπεί
υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 6

μήνεβ για τη διαδικασία θα πρέπει να
διανεμηθεί σε ολόκληρη την επικράτεια
μέσω των υποκαταστημάτων των τραπεζών
και των εμπορικών καταστημάτων

Σε διαφορετική περίπτωση μέχρι αυτό
να γίνει δυνατό θα μπορούσε να ακολουθηθεί

το παράδειγμα Tns Kopôvas μετά τη
διάλυση Tns Τσεχοσλοβακία5 Και συνεχίζεται

η ανάλυση με τα τσεχοσλοβακικά
χαρτονομίσματα που σφραγίστηκαν και
ανταλλάχθηκαν μετέπειτα με τα νέα χαρτονομίσματα

Η διαδικασία κυκλοφορίαβ
και ανταλλαγή5 χαρτονομισμάτων διήρκεσε

περίπου 6 μήνεβ
Περιγράφεται και άλλη επιλογή ωστόσο

Να λειτουργήσει η οικονομία xcûpis
μετρητά μέχρι να ετοιμαστούν τα νέα νομίσματα

Η επιλογή αυτή είναι λιγότερο
προβληματική από ότι εκ πρώτα όψεακ
φαίνεται κατά tous συγγραφεί Tns μελέτα

Το επιχείρημα είναι ότι η συντριπτική

πλειοψηφία των συναλλαγών outüjs
ή άλλω γίνεται xaipis μετρητά αλλά με
χρεωστικέ5 KàpT£s με επιταγέβ και πιστω
TiKés ενώ γίνονται και μεταφορέβ μεταξύ
των λογαριασμών

Από την ανάλυση αυτή δεν θα μπορούσε
να λείπει η αναφορά στον μεγιστάνα

Τζορτζ lôpos ο onoios ανέφερε ότι οι
δανειστές έχουν κοινό συμφέρον να τιμωρούν

τα κράτη που δεν πληρώνουν
Τα κυρίαρχα κράτη δεν παρέχουν οποιαδήποτε

εμπράγματη εξασφάλιση
Η μόνη εξασφάλιση που έχει ο δανει

crais tous είναι ο novos που ο δανειζόμε
vos θα υποστεί σε περίπτωση που δεν
αποπληρώσει Και auTÔs είναι ο λόγοβ
που οι δανειστές αντιτίθενται τόσο έντονα
σε οποιοδήποτε μέτρο που θα μετρίαζε
τον πόνο αυτόν Τάδε έφη αναφερόμενοβ
στην Αργεντινή το 2001-2002

Το xpéos Στην τεχνοκρατική ανάλυση
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κρατικό
xpéos και το πόσο σημαντικό είναι για την
ανάκαμψη svôs KpâTous Δίνεται το παράδειγμα

Tns Αργεντινήβ επισημαίνεται
ότι είναι ψέματα nais η Αργεντινή ανέκαμ
ψε λόγω των εξαγωγών Tns και υποστηρίζεται

ότι έπαιξαν ρόλο διάφορε5 πολιτι
Kés αλλά ο κυριότεροβ λόγοβ ήταν η
απαλλαγή tus xcopas από ένα δυσβάστακτο

δημόσιο xpéos
Γίνεται μάλιστα σύγκριση Tns Αργεντι

vris με πιθανή απόφαση Tns Ελλάδαβ για
έξοδο από το ευρώ και στάση πληρωμών
και καταλήγει ότι μια χώρα εκιές αγορών
με δημόσιο xpéos το οποίο αδυνατεί εκ
των πραγμάτων να εξυπηρετήσει μπορεί
να αναμένει ότι η πιστοληπτική Tns ικανότητα

θα επανέλθει γρηγορότερα εάν
απαλλαγεί από pépos του xpéous με στάση

πληρωμών παρά εάν επιλέξει να το
εξυπηρετήσει

Μια υποτίμηση 10-1 5 θα ήταν απολύτου

εφικτή λένε οι μελετητέβ αφού προηγουμένου

καθοριστεί η νέα συναλλαγματική

ισοτιμία Η ίδια η υποτίμηση θα
ήταν βοηθητική napéxovras ένα ισχυρό
κίνηφο στην οικονομία καθιστώνταβ την
ανταγωνιστική

Για τον πληθωρισμό αναφέρει ότι η

ιστορική εμπειρία δείχνει nû)s ο πληθω
ρισμ05 τείνει να αυξηθεί σε οικονομιές με
πτώση Tns συναλλαγματικήβ ισοτιμία5

2 Δυνατότητες ι^όΛου aixé τα ευρώ μι βάπη το

υφιστάμενο ηλα into της EE

ία αοιοΛοβιι μ τη βυνατβτηπι λοτό
ς Kioui απο»αοης μι Hon τα BuPvti ία το lupum-kp Ρ-ο AuiD ττο
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Μαζικό το
φαινόμενο

Σοκ Συγκλονιστικά στοιχεία φέρνει το πόρισμα
των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας για τη δράση οργάνωσης
που υποτίθεται ότι συμβουλεύει χρήστες ναρκωτικών

Ενας Κήπος
ολάνθιστος
με σκάνδαλα

του Βασίλη Βενιζέλου
venizelos@ependisinews.gr

Στην
Ελλάδα είσαι ό,τι

δηλώσεις είχε πει κάποτε

ο ανεπανάληπτος
Τσαρούχης αλλά ο ψυχολόγος

της παρέας
μας όχι μόνο δεν είναι ψυχολόγος
αλλά προσφέρει με το αζημίωτο
ασφαλώς υπηρεσίες απεξάρτησης

σε χρήστες ναρκωτικών και
μάλιστα υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται

μόνο σε δήθεν συμβουλευτική
Αλλα λόγια ν αγαπιόμαστε

δηλαδή και να πλουτίζει ο εν λόγω

δήθεν ψυχολόγος της παρέας
μας

Το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ το οποίο φέρει
ημερομηνία
15 Ιουλίου
2015 και αριθμό

πρωτοκόλλου
ΕΜΠ:Π

693 είναι αποκαλυπτικό

για μια απάτη
με μαζικές διαστάσεις

στη
χώρα μας και
θύματα άτυχες
οικογένειες
και αδύναμους
χρήστες ναρκωτικών

Βρίσκεται

ήδη
στα χέρια του
υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κου
ρουμπλή και αναμένεται η παρέμβαση

του εισαγγελέα

Ο ψυχολόγος
Σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ
η μονάδα απεξάρτησης Ανθρώπινος

Κήπος προσφέρει στα θύματα
του δήθεν ψυχολόγου τις εξής

υπηρεσίες στο κέντρο της Αθήνας
Αξιολόγηση κάθε περιστατικού

κινητοποιητική συνέντευξη ατομικές

και ομαδικές συνεδρίες ατομικές

και ομαδικές συνεδρίες
για οικεία πρόσωπα εξαρτημένων
ατόμων εκπαίδευση στην παρέμβαση

των οικείων ή και επιχειρήσεων
που έχουν στο περιβάλλον

τους κάποιον ουσιοεξαρτώμενο
παραπομπές και ενημέρωση για
άλλες δομές απεξάρτησης δωρεάν
διαλέξεις και σεμινάρια

Χαρακτηριστικό της επιστημοσύνης

του προγράμματος είναι

Sis
Η επίσημη ιστοσεπΊδα στο δια

ÔÎKiuoms povâôas απεξάρτηση5
Av9po)nivos Knnos

η περιγραφή της θεραπευτικής
πρακτικής την οποία ακολουθεί ο

ψυχολόγος μας Αναφέρεται στην
ιστοσελίδα του Ανθρώπινου Κήπου

Το πρόγραμμα του Ανθρώπινου
Κήπου επικεντρώνεται στο θεραπευτικό

μοντέλο των δώδεκα βημάτων

sic το οποίο αναγνωρίζει
τη χρήση των ουσιών σαν ασθένεια
και όχι σαν διαταραχή συμπεριφοράς

ή ηθική ανεπάρκεια Παράλληλα

θεωρούμε ότι η αλλαγή της
στάσης ζωής είναι απαιτούμενη
διαδικασία η οποία μπορεί να
πραγματωθεί με τη βοήθεια του
Διαθεωρητικοϋ sic Μοντέλου
Αλλαγής της Συμπεριφοράς που
στηρίζει τα άτομα στη διαδικασία
οικείωσης ενός νέου τρόπου σκέψης

και φιλοσοφίας για την ίδια
τους τη ζωή

Η ως άνω φι¬
λοσοφία ενστα
λάζεται στα θύματα

με τη βοήθεια

του Κέντρου
Ημέρας του
Κλειστού Κέντρου

και του
Τμήματος για τη
βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης

Σύμφωνα πάντα

με το πόρισμα

του ΣΕΥΥΠ
δεν έχει εκδοθεί

στο όνομα του
Α.Κ άδεια άσκησης

επαγγέλματος ψυχολόγου ιατρού

ή νοσηλευτή ενώ ο ίδιος εξήγησε

στους επιθεωρητές Υγείας
ότι δεν διαθέτει καν πανεπιστημιακό

πτυχίο στο εν λόγω αντικείμενο
Επίσης ο Α.Κ προσκόμισε πιστοποιητικά/βεβαιώσεις

παρακολούθησης

σεμιναρίου ημερίδας
από τα οποία προκύπτει επιμόρφωση

που δεν είναι ενταγμένη σε
ακαδημαϊκό πλαίσιο και δεν έχει

Τι ζητεί το ΣΕΥΥΠ

αποκτηθεί με τίτλους σπουδών
Τέλος δεν έχει εκδοθεί μέχρι

σήμερα Υπουργική Απόφαση για
την ίδρυση εποπτεία και ανάκληση

άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών

Σταθμών Κέντρων και Θεραπευτηρίων

σωματικής και ψυχικής

απεξάρτησης και κοινωνικής
επανένταξης ή άλλων σχετικών
μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Νόμο 4139/2013

ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ τους οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ αλλά και ο

γενικός επιθεωρητής του Σώματος Σταύρος Ευαγγελάτος ο οποίος

το υπέγραψε την Παρασκευή 17 Ιουλίου και το απέστειλε
στον Παναγιώτη Κουρουμπλή ζητούν

1 Το πόρισμα να αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

προκειμένου ο αρμόδιος εισαγγελέας να προβεί στις
κατά νόμο ενέργειες στην περίπτωση του Α.Κ που παραβιάζει
διοικητική διάταξη ήτοι το άρθρο 12 του νόμου 991/1979
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα

Αρα το κέντρο του Α.Κ ατομική

επιχείρηση σύμφωνα με το
πόρισμα του ΣΕΥΥΠ είναι απλώς
παράνομο όσο και επικίνδυνο αφού

δεν τελεί υπό οιονδήποτε έλεγχο

εκ μέρους των δημόσιων
Αρχών

Γι προβλέπει ο νόμος
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 58 του Νόμου 4139/2013
αρμόδιο για την ίδρυση εποπτεία

και ανάκληση άδειας λειτουργίας
Συμβουλευτικών Σταθμών Κέντρων

και Θεραπευτηρίων σωματικής

και ψυχικής απεξάρτησης και
κοινωνικής επανένταξης ή άλλων
σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα πέραν των ήδη
αναγνωρισμένων με το άρθρο 51
είναι το υπουργείο Υγείας έπειτα
από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής

Σχεδιασμού και Συντονισμού
για την Αντιμετώπιση των Ναρκω

Για ποπυ εκτεταμένο

φαινόμενο
παράνομων μονάδων

και κέντρων απεξάρτηση

στη χώρα
pas κάνει πόγο στην

Ε»οπρόεδρο5 του
Οργανισμού Κατά
των Ναρκωτικών
ΟΚΑΝΑ Ευάγγεπθ5
ΚαφετζόπουπΌΒ φω
ιό Συγκεκριμένα
ο πρόεδρο του
ΟΚΑΝΑ τονίζει

Το φαινόμενο
κατά τη γνώμη μου
είναι εκτεταμένο και
έχουμε ήδη στον
ΟΚΑΝΑ ante δύο
καταγγελίες για
αντίστοιχα Κέντρα
στη θεσσαλονίκη
ενώ γνωστή είναι
η υπόθεση με τον
Αγιο Νικόλαο στον

Πειραιά
Εχουμε να κάνουμε
με ένα φαινόμενο για
το οποίο απαιτείται
η παρέμβαση του
εισαγγελέα αλλά και
το ΣΕΥΥΠ θα πρέπει
να σταματήσει va pas
ζητά τα πλήρη στοιχεία

των ανθρώπων
οι οποίοι βρίσκουν
το 0àppos va pas
καταγγείλουν αυτές
vs παρανομία με Tis

οποικ γονατίζουν οικονομικά

ακόμη και
φτωχέ3σικογένειε5
ενώ κινδυνεύει η ζωή
και η υγεία των ίδιων
των χρηστών ναρκωτικών
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Μια μέρα στο πεδίο
μάχης του Ευαγγελισμού

Στην εφημερία και όχι μόνο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας συμπυκνώνεται
η τραγική κατάσταση της δημόσιας υγείας που στέκεται όρθια μόνο χάρη στις
προσπάθειες όλου του προσωπικού ατελείωτες ουρές από ασθενείς και συνοδούς ακόμη
και για τα πιο απλά προβλήματα υγείας ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό
κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης μηχανήματα που
δουλεύουν διαρκώς στο φουλ Και τι έπεται Με τα νέα μέτρα του 3ου Μνημονίου θα
επιδεινωθεί κατά πολύ η κατάσταση δηλώνει στην Εφ.Συν ο καρδιολόγος Ηλίας
Σιώρας πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

σθενείς στριμωγμένοι στην αίθουσα
αναμονής περιμένουν να ακούσουν τον
σεκιουριτά να φωνάξει το νούμερό τους
κάποια στιγμή μετά από μισή μία μιάμιση

ή και περισσότερες ώρες για να προωθηθούν

στη διαλογή που θα τους κατευθύνει

στο κατάλληλο για το πρόβλημά τους
τμήμα Εκεί αη έξω στον διάδρομο θα

περιμένουν και πάλι με τις ώρες να έρθει
η σειρά τους

Στις αναμονές οι ασθενείς εξαντλούνται

προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα
στους συνοδούς τους που τπ μια στιγμή

τούς δίνουν κουράγιο την άλλη απευθύνονται

με απόγνωση ανυπομονησία αλλά

ακόμα και εκνευρισμό ή επιθετικότητα
στους εργαζόμενους του νοσοκομείου για
να ξαναβρούν λίγο αργότερα το χιούμορ
τους να διακωμωδήσουν την κατάσταση ή
να πιάσουν κουβέντα με τον συμπάσχοντα
διπλανό τους

Μέσα στα τμήματα οι αεικίνητοι
πρωταγωνιστές

γιατροί και νοσηλευτές δίνουν

στον επισκέπτη την εντύπωση ότι
διαθέτουν υπεράνθρωπες ικανότητες
αφού εξυπηρετούν τους πάντες σχεδόν
ταυτόχρονα Το χαμόγελο και το χιούμορ
το οποίο προσπαθούν να κρατούν μέχρι το
τέλος κάθε ημέρας δουλειάς υπερκαλύπτουν

τα εμφανή σημάδια κόπωσης που
εντοπίζονται ακόμα και στους νεότερους
Πρόκειται για εικόνες από την εφημερία
του γίγαντα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

του Ευαγγελισμού Ενας γίγαντας
που είναι εγκαταλειμμένος από το κράτος
αλλά κρατιέται όρθιος και δυνατός χάρη
στο ανθρώπινο δυναμικό του

Προσέλευση
Την πύλη του πιο φημισμένου νοσοκομείου

της χώρας με τα 950 κρεβάτια που
απλώνονται σε 1 0 ορόφους περνούν μισό
εκατομμύριο ασθενείς τον χρόνο Απ αυτούς

οι 60.000 νοσηλεύονται ενώ από τα
τακτικά και τα επείγοντα περνούν περίπου
250.000 Σε αυτούς προστίθενται και οι
ασθενείς που καταφεύγουν στο νοσοκομείο

μη έχοντας πού αλλού να πάνε ση¬

μάδι των καιρών Το πέρασμα τους από το
νοσοκομείο δεν καταγράφεται πουθενά

Την τελευταία τριετία φτάνουν στο νοσοκομείο

άνθρωποι σε απόγνωση ζητώντας

βοήθεια για κάτι απλό όπως είναι μια
συνταγογράφηση ή και πιο εξειδικευμένο
όπως είναι μια εξέταση κάθε είδους ιατρική

διαγνωστική μικροβιολογική λέει ο

Ηλίας Σιώρας καρδιολόγος πρόεδρος του
σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου
Μιλά για ασθενείς απελπισμένους που δεν
έχουν πια την πρωτοβάθμια δομή υγείας
ν απευθυνθούν ή τα χρήματα για να πάνε
στον ιδιωτικό τομέα ή επειδή το ραντεβού
που τους δίνει το νοσοκομείο είναι πολύ

μακρινό Ερχονται και παρακαλάνε Και
φυσικά κάθε φορά το προσωπικό κάνει
ό,τι μπορεί για να τους περιθάλψει προσθέτει

Ενα bypass έξω κοστίζει 1 0.000 ευ
ρώ Πού θα βρει ο κόσμος τα χρήματα Η

αναμονή εδώ είναι 4 μήνες λέει η η Κάτια
Μεγάλου μια 35χρονη ειδικευόμενη γιατρός

που φέτος τελειώνει την ειδικότητά
της και όπως λέει είναι αναγκασμένη να
φύγει από το νοσοκομείο

Δέκα λεπτά πριν αρχίσει π εφημερία η
αίθουσα αναμονής ήταν γεμάτη και ήδη
Ί 00 άτομα είχαν πάρει νούμερο Μια ώρα
αργότερα επικρατεί συνωστισμός στην
αναμονή στους διαδρόμους στα τμήματα
των επειγόντων στα γκισέ για τις πληρωμές

ακόμα και στην είσοδο του νοσοκομείου

που είναι μπλοκαρισμένη από τη
συμφόρηση των ασθενοφόρων Στο καρδιολογικό

τμήμα γιατροί και νοσηλευτές
βρίσκονται υπ ατμόν

Μόνο το έμφραγμα δεν περιμένει ή το
γλυκαιμικό κώμα λέει η Αριστέα Βλάχου
47χρονη νοσηλεύτρια που εργάζεται τα
τελευταία 28 χρόνια στον Ευαγγελισμό
Περιγράφει την περίπτωση ενός 98χρονου
με εγκεφαλική εκφύλιση που περίμενε την
περασμένη εβδομάδα από τις 8.30 το πρωί
μέχρι τις 6 το απόγευμα για μια αξονική
Πολλές φορές λόγω φόρτου εργασίας

δεν αντιμετωπίζονται αμέσως τα περιστατικά
και στην αναμονή υποτροπιάζουν

Μπορεί να εξελίσσεται κάτι εσωτερικά
μια αιμορραγία ή μια σήψη Προσλήψεις

και καλύτερη οργάνωση είναι τα ζητούμενα
λέει και συμπληρώνει Είναι αλυσίδα

κάποια πράγματα Ξεκινάει και φέρνει περιστατικά

το ΕΚΑΒ που τα βαφτίζει λάθος
Ερχονται εδώ οι άρρωστοι μπερδεύονται
στην αναμονή με τους νοσηλευόμενους
του νοσοκομείου που και αυτοί έχουν
ανάγκες

Φόρτος εργασίας
Τα τελευταία έξι χρόνια η δουλειά για

τους 3.000 εργαζόμενους του μεγαλύτερου
νοσοκομείου της χώρας έχει αυξηθεί κατά
25 Κατά 25 όμως έχει μειωθεί και το
προσωπικό του Ευαγγελισμού το ίδιο
διάστημα Οι κενές οργανικές θέσεις του
νέου περικομμένου οργανισμού ξεπερνούν
τις 700 και αφορούν κυρίως νοσηλευτικό
προσωπικό Αυτό συνεπάγεται εργασιακή

εξουθένωση και προφανώς αυξημένη
πιθανότητα λάθους στις διαγνωστικές και
θεραπευτικές παρεμβάσεις εξηγεί ο κ

Σιώρας Εκτός της εργασιακής εξουθένωσης
οι εργαζόμενοι έχουν σημαντικά νοσήματα

φθοράς στον σκελετό

και στους μυς
Δεν προβλέπεται

να γίνει
κάτι δεδομένου

ότι έχουν
παγώσει τα
πάντα προσθέτει

Η μεγάλη
προσέλευση
εξωτερικών
αρρώστων έχει
αλλοιώσει κατά
πολύ τον χαρακτήρα
του νοσοκομείου Ενώ θα έπρεπε
να κάνει δουλειά δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας περίθαλψης υγείας
σε πολύ μεγάλο βαθμό κάνει δουλειά
πρωτοβάθμιας Στη γενική εφημερία του
που είναι κάθε τέσσερις μέρες ο γίγαντας
του ΕΣΥ φροντίζει 1 000-1 800 άτομα Οι

εισαγωγές ξεπερνούν τις 200 Την προηγούμενη

Κυριακή ημέρα εφημερίας για το
νοσοκομείο μόνο η παθολογική κλινική
είχε 60 εισαγωγές όσες είχε συνολικά την
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ίδια ημέρα το επίσης εφημερεύον «Σισμα-
νόγλειο». Συνολικά ο «Ευαγγελισμός» μέτρησε 

220 εισαγωγές.
Οταν γεμίζουν οι κλινικές στην εφημερία, 

οι γιατροί αναζητούν κρεβάτια για
τους ασθενείς τους. Η μόνη λύση, για να μη
μείνουν στους διαδρόμους και στα ράντσα,
είναι να νοσηλευτούν σε κλινικές άλλης
ειδικότητας, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι 

οι γιατροί να ανεβοκατεβαίνουν
σκάλες, να μπαινοβγαίνουν σε ξένες κλινικές, 

για να δουν τους αρρώστους τους.

Προϋπολογισμός
Φέτος, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, 

που το 201 0 ήταν 1 56 εκατομμύρια 
ευρώ, είναι μόλις 72 εκατ. Η σταδιακή

μείωση του την τελευταία πενταετία είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τη δυσκολία που

αντιμετωπίζει το νοσοκομείο στην κάλυψη
των αναγκών τού συνεχώς αυξανόμενου
αριθμού ασθενών του σε φάρμακα και υλικά.

Μήνα μήνα, μέσα από παρακαλετά και
συνεχείς οχλήσεις, αναζητείται παράταση
της επάρκειας των αποθεμάτων. «Τα αποθέματα 

του νοσοκομείου αρκούν μέχρι το
τέλος του Αυγούστου», τονίζει ο κ. Σιώρας.
Αν δεν μπουν αμέσως υπογραφές για παράταση 

της επάρκειας, όπως έχει δεσμευτεί
το υπουργείο Υγείας μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη 

μέσω επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης,
η κατάσταση θα δυσκολέψει. «Η επιπλέον 

χρηματοδότηση που έχει υποσχεθεί το
υπουργείο Υγείας θα δώσει μια ανάσα στο

νοσοκομείο», προσθέτει.
Στους εργαζόμενους του νοσοκομείου

οφείλονται εφημερίες από τον Απρίλιο
μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχουν και οφειλές
περασμένων ετών, εξηγεί ο Η. Σιώρας, ο
οποίος σημειώνει ότι ούτε εδώ φαίνεται να
υπάρχει προοπτική...

«Πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές 

το επείγον, που μπορεί να προκύ-

•	«Ενα bypass
έξω κοστίζει
10.000 ευρώ. Πού
θα βρει ο κόσμος
τα χρήματα; Η
αναμονή εδώ είναι
4 μήνες», μας λέει η
η Κάτια Μεγάλου,
μια 35χρονη
ειδικευόμενη
γιατρός που φέτος
τελειώνει την
ειδικότητα της και
είναι αναγκασμένη
να φύγει από το
νοσοκομείο.
•	«Πολλές φορές,
λόγω φόρτου
εργασίας, δεν
αντιμετωπίζονται
αμέσως τα
περιστατικά και
στην αναμονή
υποτροπιάζουν.
Μπορεί να
εξελίσσεται κάτι
εσωτερικά, μια
αιμορραγία ή μια
σήψη. Προσλήψεις
και καλύτερη
οργάνωση είναι
τα ζητούμενα»,
τονίζει η Αριστέα
Βλάχου, 47χρονη
νοσηλεύτρια που
εργάζεται 28 χρόνια
στον «Ευαγγελισμό»

ψει με έναν ασθενή. Γιατί μέχρι να έρθει
ο γιατρός... χορηγούμε φάρμακα με δική
μας ευθύνη», λέει η κ. Βλάχου. «Η εντατικοποίηση 

της δουλειάς είναι μια σκληρή
πραγματικότητα, λέει. «Δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα όμως. Γυρνάμε σπίτι και
δεν έχουμε ενέργεια για τίποτα. Κι έχουμε
οικογένειες πίσω».

Η σκληρή καθημερινότητα ενός νοσηλευτή 

στο νοσοκομείο απαιτεί να πιάνει
δουλειά στις 7, για να επιστρέψει σπίτι
στις 4 και να επανέλθει στο νοσοκομείο
στις 1 1 , όπου παραμένει μέχρι τις 7 το
πρωί. Η υπερωρία του αποτιμάται στα 0,95
ευρώ την ώρα. Το ρεπό είναι άγνωστη λέξη. 

Ενας νοσηλευτής του «Ευαγγελισμού»
μπορεί να εργάζεται έως και 25 μέρες, για
να ξεκουραστεί μία μέρα. Το πενθήμερο
είναι κι αυτό άγνωστη έννοια.

Για τους γιατρούς τα πράγματα δεν είναι 

καλύτερα. «Κανένας γιατρός δεν έχει
πάρει τα ρεπό που δικαιούται», λέει ο κ.

Σιώρας. «Οι ειδικευόμενοι δικαιούνται
ρεπό μετά από κάθε εφημερία. Αντ' αυτού 

κάνουν 8-10 εφημερίες τον μήνα και
οι ώρες εργασίας τους κυμαίνονται στις
70 εβδομαδιαίως, που ορισμένες φορές
φτάνουν και τις 90! Για κάθε ώρα υπερωρίας 

ειδικευόμενου γιατρού, το κράτος τον
πληρώνει 2,5 ευρώ, ποσό που κατρακύλησε 

την τελευταία εξαετία. Προ λιτότητας
ήταν 4 ευρώ».

«0 καθένας θέλει για την υγεία του όσο
πιο άμεση περίθαλψη», λέει η κ. Μεγάλου
και προσθέτει: «Η πίεση είναι μεγάλη». Το

προσωπικό έχει εξοντωθεί. Γιατροί και νοσηλευτές 

που δουλεύουν σε απαιτητικές
μονάδες, στα επείγοντα ή στα χειρουργεία,
είναι όλοι εξουθενωμένοι. Μισθολογικά,
δε, οι μειώσεις της τελευταίας εξαετίας
είναι σημαντικές: 25%-50% επί του συνόλου 

των αποδοχών, όλου του προσωπικού. 

Την ίδια ώρα, αθροιστικά σε όλο το
προσωπικό οφείλονται περισσότερα αηό

6.000 καταγεγραμμένα ρεπό την τελευταία 

δεκαετία. Οσον αφορά τους εργολαβικούς 

εργάτες (400 περίπου σε αριθμό),
οι συνθήκες δουλειάς γι' αυτούς είναι συνθήκες 

σκλαβιάς: πεντάωρα, για τα οποία
αμείβονται με 400 ευρώ τον μήνα.

Εξοπλισμός
Ο «Ευαγγελισμός» διαθέτει όλη την

γκάμα των απαραίτητων, για ένα υπερσύγχρονο 

νοσοκομείο, μηχανημάτων
(αξονικούς, μαγνήτη, υπέρηχους, αγγειογράφους, 

διάφορα ακτινοσκοπικά μηχανήματα, 

ραδιοϊσότοπα, μικροσκόπια, αυτόματους 

αναλυτές κ.λπ.). Τα μηχανήματα
του νοσοκομείου δουλεύουν στο φουλ.
Η υπερβολική χρήση τους, εκ των πραγμάτων, 

φέρνει συχνές βλάβες. Το τίμημα
της επισκευής, μαζί με τη συντήρηση τους,
είναι υψηλό. Πρόσφατα και οι δύο αγγειογράφοι 

για τις στεφανιογραφίες βγήκαν
εκτός λειτουργίας. Για μια εβδομάδα το
νοσοκομείο δεν διέθετε το απαραίτητο εργαλείο 

για τους ασθενείς του. Προβλήματα
στη λειτουργία του εξοπλισμού δημιουργεί
και η έλλειψη προσωπικού, ηαρ' όλο που
το υπάρχον δίνει ψυχή και πνεύμα.

Από τα 1 5 χειρουργικά τραπέζια του
«Ευαγγελισμού» λειτουργούν τα 1 0 και
πάλι λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. 

Αυτή τη στιγμή, λόγω καλοκαιρινής
περιόδου, με τις άδειες, λειτουργούν τα 6.
Τα καινούργια, υπερσύγχρονα χειρουργεία
χρειάζονται 56 νέες προσλήψεις, κυρίως
νοσηλευτές, για να λειτουργήσουν πλήρως 

και με ασφάλεια για τους αρρώστους,
αλλά και για το προσωπικό, όπως έχει
αποφανθεί η επιτροπή χειρουργείων του
νοσοκομείου. Το υπάρχον προσωπικό βλέπει 

το πενθήμερο με τα κιάλια. Σε πολλούς
οφείλονται άδειες του 201 4.

Παρ' όλα αυτά, ο «Ευαγγελισμός» διαθέτει 

υψηλού επιπέδου εργαστήρια, όπως
Ηλεκτροφυσιολογίας, Ανοσολογίας, Πα¬

θολογοανατομίας, Αιμοπαθολογανατομί-
ας. Επιπλέον διαθέτει εξαιρετικές μονάδες 

-Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών,
Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων- και
πάρα πολλά άλλα τμήματα, τα οποία είναι
κέντρα πανελλήνιας αναφοράς και παρέχουν 

υπηρεσίες ανωτάτου επιπέδου.

Δυσοίωνο μέλλον
«Διαφαίνεται ότι με τα νέα μέτρα του

3ου μνημονίου θα επιδεινωθεί κατά πολύ 

η κατάσταση», λέει ο Η. Σιώρας. «θα
αυξηθεί κι άλλο η απλήρωτη εργασία. Το
ίδιο και η δουλειά στο νοσοκομείο. Θα
εντατικοποιηθεί, από τη στιγμή που δεν θα
γίνουν προσλήψεις, κι αν γίνουν, θα είναι
με ελαστικές σχέσεις -ΜΚΟ, Προγράμματα
ΕΣΠΑ, ολιγόμηνες συμβάσεις, σχολές μαθητείας 

ΟΑΕΔ, ΤΕΙ, εργολαβικές εταιρείες,
επικουρικοί. Οξύμωρη η επιλογή. Οι μόνιμοι 

υπάλληλοι κοστίζουν λιγότερο, έχουν
καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη και ελέγχεται 

η δουλειά τους». Ο «Ευαγγελισμός»
πληρώνει 10-12 εκατομμύρια ευρώ τον
χρόνο σε εργολάβους, στην αμοιβή των
οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ,
που στην περίπτωση προσλήψεων μόνιμων 

εργαζομένων δεν θα ίσχυε!
Ενδεικτική της κατρακύλας του γίγαντα

του ΕΣΥ είναι η πρόταση για δημιουργία
επιτροπής αλληλεγγύης στον «Ευαγγελισμό» 

που αναμένεται να καταθέσει το
σωματείο εργαζομένων προς το διοικητικό
συμβούλιο του νοσοκομείου. Η επιτροπή
θα έχει διπλό σκοπό: ο πρώτος, να διεκδικεί 

από την κεντρική κυβέρνηση χρήματα
για εξοπλισμό, φάρμακα, υλικά κ.ο.κ. Ο
δεύτερος, να απευθυνθεί ευρύτερα στην
κοινωνία (λαϊκές επιτροπές, συλλόγους,
αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.ο.κ.), ζητώντας 

αλληλεγγύη σε περίπτωση που

υπάρχει ανάγκη σε τρόφιμα, φάρμακα και
υγειονομικό υλικό.
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Του ΒΑΙΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ

αθιά ανάσα στις επιχειρήσεις και τις
ανάγκες της χώρας για εισαγωγές
προϊόντων και πρώτων υλών έρχεται

να δώσει το χαλάρωμα της θηλιάς
των κεφαλαιακών περιορισμών από
αυτή την εβδομάδα Με βάση τη νέα
πράξη νομοθετικού περιεχομένου
που εκδόθηκε την Παρασκευή και
έχει άμεση εφαρμογή

Οι ίδιες οι τράπεζες μέσω υποεπιτροπών

θα εξετάζουν απευθείας από

σήμερα τα αιτήματα των εταιρειών
για εισαγωγές και θα μπορούν να
εγκρίνουν μέχρι και 100.000 ευρώ
ανά πελάτη Αιτήματα υψηλότερης
αξίας θα συνεχίζουν να ελέγχονται
από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών

Συναλλαγών Πρακτικά τα ποσά
που θα μπορούν να εκρέουν καθημερινά

από τις τράπεζες για εισαγωγές
διπλασιάζονται καθώς μέχρι την
περασμένη εβδομάδα το όριο ήταν
περίπου 50.000 ευρώ ανά πελάτη και
στο διάστημα από 27 Ιουνίου μέχρι
23 Ιουλίου είχαν εκρεύσει από το σύστημα

περίπου 1,5 δισ ευρώ

Εγκύκλιος
Σύμφωνα με εγκύκλιο της Επιτροπής

Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

προτεραιότητα για εξέταση και
έγκριση από τις υποεπιτροπές των
τραπεζών θα έχουν τα αιτήματα για
αγορές φαρμάκων καυσίμων-ενέρ
γειας τροφίμων και ευπαθών προϊόντων

πρώτων υλών για παρασκευή
βασικών τροφίμων και τα υλικά

ΤΡΑΠ€ΖΑΤΗ €Λ ΛΑ Α ο t

ΟΡΙΟ 2.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΔΙ ΒΑΖΕΙ Η ΝΕΑ ΠΝΠ

Χαλάρωση περιορισμών
για εισαγωγές προϊόντων

Προτεραιότητα για εξέταση και έγκριση από τις υποεπιτροπές των τραπεζών
θα έχουν τα αιτήματα για αγορές φαρμάκων καυσίμων-ενέργειας τροφίμων
και ευπαθών προϊόντων πρώτων υλών για παρασκευή βασικών τροφίμων και
τα υλικά συσκευασίας για τα αγαθά πρώτης προτεραιότητας

συσκευασίας για τα αγαθά πρώτης
προτεραιότητας Θα αντιμετωπιστούν

έτσι τα σοβαρά προβλήματα
ελλείψεων που είχαν καταγραφεί σε

πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας
για πολλές βιομηχανίες που θα μπορούν

πλέον να επαναλειτουργήσουν
τις μονάδες παραγωγής και να

πραγματοποιήσουν

εξαγωγές

Σε δεύτερη προτεραιότητα τίθεται
η διεκπεραίωση αιτημάτων για αγορά

πρώτων υλών για την παρασκευή
κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται

για εξαγωγές προϊόντα ή
υλικά και μηχανήματα τα οποία χρειάζονται

για την παρασκευή προϊόντων

ή υποδομών που αποσκοπούν
στη δημόσια υγεία ασφάλεια και κοι¬

νωνική πρόνοια π.χ ανταλλακτικά
για ιατρικά μηχανήματα κ.λπ είδη
που συνδέονται με την ανάπτυξη του
τουρισμού και εποχικά είδη σχολικά
κ.λπ

Τέλος σε τρίτη προτεραιότητα
μπαίνουν τα προϊόντα μέσης αναγκαιότητας

όπως τα είδη ένδυσης-υ
πόδησης είδη ψυχαγωγίας-διασκέ

Αναλήψεις έως
και 50.000 ευρώ
καθημερινά θα
μπορούν να
πραγματοποιούν
από σήμερα
οι ναυτιλιακές
εταιρείες

δασης και είδη πολυτελείας που δεν
είναι απαραίτητα για την κάλυψη
των βασικών αναγκών διαβίωσης
Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται
και τα αιτήματα παροχής υπηρεσιών
νομικών οικονομοτεχνικών συμβούλων

κ.λπ
Κατά προτεραιότητα επίσης θα

αξιολογούνται τα αιτήματα που είχαν
υποβληθεί στην επιτροπή από την
έναρξη των capital controls έως και
τις 21 Ιουλίου και για τα οποία μέχρι
και τις 22 Ιουλίου δεν είχε εκδοθεί
απόφαση

Με την ΠΝΠ διευκολύνονται σημαντικά

και οι ναυτιλιακές εταιρείες
καθώς από σήμερα θα μπορούν να
πραγματοποιούν αναλήψεις έως και



15. CAPITAL CONTROLS ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ...

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 15

50.000 ευρώ καθημερινά από τις
τράπεζες Παράλληλα με απόφαση
της Επιτροπής Εγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών μπορεί να επιτρέπεται
η ανάληψη και να ορίζεται συγκεκριμένο

ποσό ανά ημέρα και για άλλους
κλάδους επιχειρήσεων

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται
από σήμερα όριο 2.000 ευρώ για τη
μεταφορά χρημάτων ανά πρόσωπο
και ανά ταξίδι στο εξωτερικό Το ζήτημα

της μεταφοράς χρημάτων στο
εξωτερικό δεν είχε αντιμετωπιστεί
με την εφαρμογή των capital controls
ενώ πριν υπήρχε όριο 10.000 ευρώ
για το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα
Από τον περιορισμό αυτόν εξαιρούνται

οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
Δίνεται επίσης η δυνατότητα ανάληψης

από τραπεζικό λογαριασμό και
η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών
έως 2.000 ευρώ εφάπαξ για έναν συνοδό

προσώπου που μεταβαίνει στο
εξωτερικό για νοσηλεία

Αντιμετωπίζεται επίσης το πρόβλημα

καταβολής συντάξεων και
προνοιακών επιδομάτων στο εξωτερικό

καθώς επιτρέπεται πλέον η κατάθεση

ποσών σε ξένες τράπεζες από
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Παραμένουν τα 60 ευρώ
Παρά τις διευκολύνσεις που αποφασίστηκαν

για τις επιχειρήσεις οι
περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων

παραμένουν για τα φυσικά
πρόσωπα Το όριο των 60 ευρώ ημερησίως

ή 420 ευρώ την εβδομάδα
διατηρείται αν και δεν αποκλείεται
αν αυξηθεί περισσότερο η έκτακτη
χρηματοδότηση ELA να αναπροσαρμοστεί

προς τα πάνω από την ερχόμενη

εβδομάδα Ηδη για τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις έχει υποβληθεί
πρόταση να αυξηθεί το όριο ανάληψης

στα 1.250 ευρώ εβδομαδιαίως ή
έως 5.000 ευρώ τον μήνα

Διατηρείται επίσης η απαγόρευση
ανάληψης μετρητών στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό με πιστωτικές και
προπληρωμένες κάρτες που έχουν
εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες ενώ
ορίζεται ότι η απαγόρευση ανάληψης
μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε
άλλη πληρωμή μετρητών ανεξαρτήτως

νομίσματος συμπεριλαμβανομένων

μεταξύ άλλων των εισπράξεων

επιταγών και των πληρωμών
βάσει εγγυητικών επιστολών Αυτές
κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό

για τις αναλήψεις από τον οποίο
ισχύουν οι ευρύτεροι περιορισμοί

Ειδικά για το πρόβλημα των επιταγών

που έχουν εκδοθεί προ των
capital controls και επίκειται η λήξη
τους με κίνδυνο πολλές επιχειρήσεις
να μπουν στη μαύρη λίστα του Τειρεσία

αναμένεται να υπάρξουν αποφάσεις

μέχρι τα μέσα της εβδομάδας
Το περιθώριο των 8 ημερών που είχε
δοθεί με προηγούμενη ΠΝΠ αρχίζει

να εκπνέει μέσα στην εβδομάδα
και το πιθανότερο είναι να δοθεί νέα
μεγάλη χρονική παράταση ώστε να
μην υπάρχει μαζική σφράγιση επιταγών
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TA CAPITAL CONTROLS ΠΕΡΙΟΡΙΣΑΝ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Εσοδα 2,5 δισ από ΦΠΑ
φέρνει το πλαστικό χρήμα

Ενα απρόσμενο όπλο στη μάχη κατά ins φοροδιαφυ
yns και κυρία στο μέτωπο του ΦΠΑ απέκτησε το
υπουργείο Οικονομικών Δεν είναι άλλο από τα capital
controls που επιβλήθηκαν και άλλαξαν τη ζωή και ns κα
Θημερινέ5 συναλλαγέ5 των πολιτών
Αυτό που δεν κατάφεραν να πετύχουν τα τελευταία
χρόνια οι τράπεζεε και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών το πέτυχαν τα capital controls
μέσα σε ioX\s τέσσερα εβδομάδεβ
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμέε με πλαστικό

χρήματα έχουν διεισδύσει για τα καλά στην καθημερινή

ζωή των πολιτών οι οποίοι προτιμούν πλέον να
μην σπαταλούν τα χρήματα που έχουν στο πορτοφόλι
tous αλλά να χρησιμοποιούν ns χρεωστικέβ ή πιστωτικά
tous KÔpT£s γιαTis aYopés tous στα super market στα καταστήματα

και σε άλλε5 επιχειρήσει A4 as

Μέσα σε τέσσερα εβδομά
bes οι πιστωτικέε και χρεω
στικέε κάρτεε αντικατέστησαν

τα μετρητά
Τα καταστήματα κόβουν
αποδείξει αποδίδουν
τον ΦΠΑ στο Δημόσιο
και αποκαλύπτεται
έτσι το πραγματικό μέγεθο
των λιανικών πωλήσεων
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΟ 25-26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

24 θέμα
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Οι συντελεστές ΦΠΑ από το 1987 μέχρι σήμερα

Κατηγορίες ΠΟΛΥ χαμηλός μειωμένος ΕΣΤΙΑΣΗ κανονικός ΥΨΗΛΟΣ
— —ί

Από Έως Βιβλία Εφημερίδες Περιοδικά Τρόφιμα Εστίαση Υπηρεσίες
Πετρελαιοειδή οινοπνευματώδη ποτά

καπνοβιομηχανικά προϊόντα κ.τ.λ

1 Π I Qft7IfIf 17Ö 7/8/1992 3 6 6 18 36

Ο O 177t 4 8 8 18 18

1/4/2005 14/3/2010 4,5 9 9 19 19

15/3/2010 30/6/2010 5 10 10 21 21

V7/2010 3yi2/2010 5,5 11 11 23 23

1/1/2011 31/8/2011 6,5 13 13 23 23

1/9/2011 31/7/2013 6,5 13 23 23 23

1/8/2013 19/7/2015 6,5 13 13 23 23

23

2,5 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Τα capital controls όπλο
στη μάχη κατά ms cpopoSiacpuyns

Αυτό που δεν κατάφεραν να πετύχουν τα τελευταία χρόνια οι τράπεζε και η εκάστοτε
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το πέτυχαν τα capital controls μέσα σε
μόλιε τέσσερα εβδομάδε5 Μειώθηκε η φοροδιαφυγή καθώ5 αυξήθηκε η έκδοση αποδείξεων

ÂiavtKns ncMnons με αποτέλεσμα να εισπράττεται ο αναλογούν ΦΠΑ

Η ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Β0ΥΡΓΑΝΑ

Ενα
απρόσμενο όπλο στη

μάχη κατά της φοροδιαφυγής

και κυρίως στο
μέτωπο του ΦΠΑ απέκτησε

το υπουργείο Οικονομικών

Δεν είναι άλλο από
τα capital controls που επιβλήθηκαν

και άλλαξαν τη
ζωή και τις καθημερινές συναλλαγές

των πολιτών
Αυτό που δεν κατάφεραν

να πετύχουν τα τελευταία
χρόνια οι τράπεζες και η εκάστοτε

πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών το
πέτυχαν τα capital controls
μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές
και οι πληρωμές με πλαστικό

χρήμαια έχουν διεισδύσει

για ια καλά οιην καθημερινή

ζωή ιων πολιτών
οι οποίοι προτιμούν πλέον
να μην σπαιαλούν ια χρήματα

που έχουν στο πορτοφόλι

ιους αλλά να χρησιμοποιούν

τις χρεωστικές ή πιστωτικές

τους κάρτες για τις
αγορές τους οτα super
market στα καταστήματα και
σε άλλες επιχειρήσεις

Η αύξηση των συναλλαγών

μέοω πλαστικού χρήματος

οδηγεί αυτομάτως στον
περιορισμό ιης φοροδιαφυγής

καθώς μειώνονται οι
συναλλαγές με μαύρο χρήμα

αλλά και to γνωστό αλισβερίσι

μεταξύ καιαοτημα

ταρχών και πελατών για την
έκδοση ή μη αποδείξεων

Από τη στιγμή που οι συναλλαγές

περνούν μέοω
τραπεζικού συστήματος τα
περιθώρια φοροδιαφυγής
περιορίζονται σημαντικά Οι
καταστημαιάρχες εκδίδουν
κανονικά αποδείξεις αποδίδουν

στο Δημόσιο τον ΦΠΑ
που εισπράττουν σε κάθε συναλλαγή

ιους ενώ αποκαλύπτεται

και ο πραγματικός
τζίρος τους με αποτέλεσμα
να αυξηθούν και τα έσοδα
από τον φόρο εισοδήματος

Έτσι η είσπραξη των φόρων

θα αυξηθεί τα δημόσια
ταμεία θα ενισχυθούν με ζεστό

χρήμα ενώ παράλληλα
μεγάλο μέρος της παραοικο¬

νομίας θα περάσει οιην εμφανή

οικονομία
Σύμφωνα με εκιιμήσεις

στελεχών της αγοράς μόνο
από τον ΦΠΑ θα μπορούσαν
να εισρέουν κάθε χρόνο στα
δημόσια ταμεία περίπου 2.5
διο ευρώ εάν οι περισσότερες

συναλλαγές γινόταν με
πλαστικό χρήμα Ποοό πολύ
μεγαλύτερο του 1 8 δια ευρώ
ειησίως που προβλέπεται να
εισπραχθεί με ης πρόσφατες
αλλαγές που έγιναν στους
συντελεστές ΦΠΑ

Φοροδιαφυγή
και συντελεστές ΦΠΑ

Η φοροδιαφυγή ιου ΦΠΑ
σε συνδυασμό με την ύφεση
αποτελεί μια από τις βασικό¬

τερες πληγές για τα κρατικά
έοοδα Σύμφωνα με μελέτη
του ΚΕΠΕ από το 2009 και
μετά η Ελλάδα χάνει 7.5 δισ
ευρώ τον χρόνο εξαιτίας της
μη απόδοσης του ΦΠΑ

φοροδιαφυγή

φοροαποφυγή
ΦΠΑ κ.λπ

Αν και στην Ελλάδα εφαρ
μόζειαι ένας από τους τέσσερις

υψηλότερους συντελεστές
ΦΠΑ στην Ευρώπη ένα μεγάλο

μέρος ιου φόρου το ελληνικό

κράτος δεν καταφέρνει
να το εισπράξει Τα έοοδα από
τον ΦΠΑ οτη χώρα μας θα έπρεπε

να ξεπερνούν τα 20 διο
ευρώ κάτι που δεν συμβαίνει
καθώς οι ειήσιες εισπράξεις
έχουν υποχωρήσει κάτω από
τα 1 5 διο ευρώ Το εγχείρημα

της αύξησης του ΦΠΑ με στόχο

την τόνωση των φορολογικών
εσόδων έχει ήδη δοκιμαστεί

τρεις φορές στο παρελθόν
Μάρτιος 2010 Ιούλιος 2010

και Ιανουάριος 201 1 και δεν
έφερε τα αναμενόμενα έσοδα

Μένει να αποδειχθεί
στην πράξη αν οι τελευταίες
αλλαγές που έγιναν οτους
συντελεστές ΦΠΑ με τις σαρωτικές

μειαιάξεις αγαθών
και υπηρεσιών από χαμηλότερους

συντελεστές ΦΠΑ σε
υψηλότερους συντελεστές θα
φέρουν στα ταμεία του Δημοσίου

ια πολυπόθητα έσοδα

Από ιην αρχή των Μνημονίων

ο βασικός συντελε¬

στής ξεκίνησε από το 19 γτα
να καταλήξει στο 23 ενώ
ο χαμηλός αυξήθηκε έως και
κατά 44,4 καθώς από το
9 εκτοξεύτηκε στο 13

Ποιο ήιαν το αποτέλεσμα
Η αύξηοη της έμμεσης

φορολογίας έφερε μείωση
της φορολογηιέας ύλης εξαιτίας

της αύξησης της φοροδιαφυγής

και της ύφεσης
Η αξία ιων συναλλαγών

επί της οποίας επιβάλλεται
ο ΦΠΑ έχει μειωθεί κατά
περισσότερα από 45 διο ευρώ

την τελευιαία πενταετία
ενώ τα έοοδα ιου ΦΠΑ έχουν
υποχωρήσει πάνω από 4 διο
ευρώ σε ετήσια βάση

Το 2014 ι α έσοδα από
τον ΦΠΑ έπι οαν κάτω από
τα 14 διο ευρώ στα 13,6 δισ
ευρώ Εια το 2015 υπήρχε η
εκτίμηση όι ι ο ΦΠΑ θα αποδώσει

14.4 διο ευρώ Ωστόσο
το πρώτο εξάμηνο καταγράφεται

υστέρηση άνω των 534
εκατ ευρώ σε σχέση με τον
στόχο ενώ ια έσοδα ήταν
λιγότερα και όχι περισσότερα

σε σχέση με το 2014
Συγκριιικά με το 2008 τα

έοοδα του ΦΠΑ έχουν υποχωρήσει

και α περίπου 5 διο
ευρώ παρά ι η διαφορά των
φορολογικών συντελεστών
Τότε με συνιελεστές 4.5
9 και 19 είχαν εισπραχθεί

18.24 διο ευρώ Το 2014

με συντελεστές 6.5 13
και 23 τα έσοδα προσγειώθηκαν

στα 13,6 δισ ευρώ
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Δυνητικά έσοδα ΦΠΑ VTTL και πραγματικά έσοδα ΦΠΑ σε εκατ ευρώ και έλλειμμα ΦΠΑ σε εκατ ευρώ και ως VTTL για την Ελλάδα

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VTTL 13.074 14.061 15.524 16.590 17472 19.386 21.885 24.265 24.072 22.395 22.885 24.213 20.364

Εσοδα από ΦΠΑ 9.824 10.960 1L969 12.043 12.573 13.398 14.910 16.611 17020 14.914 16.308 15.028 13.713

VAT Cap 3.250 3.101 3.555 4.547 4.899 5.988 6.975 7.654 7052 7481 6.577 9.185 6.651

Vat Gap VTTL 25 22 23 27 28 31 32 32 29 33 29 38 33

Βασικός συντελεστής
ΦΠΑ

18 19 23

Μειωμένος
συντελεστής ΦΠΑ

8
4

9
4,5

11
5,5

13 6,5

Πηγή CASE ανδ CPB 2013 2014
Τα στοιχεία μέχρι και το 2008 προέρχονται από τη μελέτη CASE and CPB 2013 ενώ τα στοιχεία από το 2009 και ύστερα προέρχονται από τη μελέτη Case and CPB 2014 και δεν είναι άμεσα

Βασικός συντελεστής ΦΠΑ για τις χώρες του ΟΟΣΑ για το 2014
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ
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Πηγή OECD 2014a

Μελέτη ΚΕΠΕ
Όπως αναφέρεται στην

μελέτη του ΚΕΠΕ η αδυναμία

του κρατικού μηχανι
ομού να συλλέξει το ΦΠΑ
επιβαρύνει οε μεγάλο βαθμό
ια οικονομικά του κράτους
καθώς το έλλειμμα του ΦΠΑ
μόνο για το 2012 αντιστοιχεί
στο 3,4 του ΑΠΕ της χώρας

Το έλλειμμα ΦΠΑ είναι
η διαφορά ανάμεσα στα αναμενόμενα

έσοδα ΦΠΑ και
τα ποσά ΦΠΑ που εισπράττονται

πραγματικά Και βέβαια

το πρόβλημα δεν περιορίζεται

στην Ελλάδα καθώς
το έλλειμμα ΦΠΑ για την
E E υπολογίζεται ότι ξεπέρασε

τα 177 δισ ευρώ αυξημένο

κατά 6 διο ευρώ οε
σχέοη με το 201 1

Παρακολουθώντας την
πορεία του ελλείμμαιος
ΦΠΑ διαχρονικά όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά στις άλλες

δυο χώρες του Ευρωπαϊκού
Νότου που αντιμετώπισαν
προβλήματα και οικονομική

κρίοη την Ισπανία
και την Πορτογαλία διαπιστώνουμε

όχι η Ελλάδα έχει
τις χειρότερες επιδόσεις
Από το 2009 και ύστερα το
έλλειμμα ΦΠΑ της Ελλάδας
κυμαίνεται μεταξύ 29 και
36 ενώ της Πορτογαλίας
είναι σημαντικά χαμηλότερο
και διαρκώς μειώνεται και
της Ισπανίας με εξαίρεση ίο
2009 τα τρία τελευταία διαθέσιμα

έτη κυμαίνεται μετα
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ξύ 13 και 19 Η Πορτογαλία
και η Ιοπανία ήταν χώρες

που διαχρονικά παρουσίαζαν

μικρό έλλειμμα ΦΠΑ
την περίοδο πριν την οικονομική

κρίοη σε αντίθεση
με την Ελλάδα Ο μέσος όρος
του ελλείμματος ΦΠΑ για
την χρονική περίοδο 2000
2008 για την Πορτογαλία
ήταν 5,8 για την Ισπανία
7,8 ενώ για την Ελλάδα

27,7 Η οικονομική κρίοη
επηρέασε την αποδοτικότητα

του ΦΠΑ και στις τρεις
χώρες καθώς ο μέσος όρος
του ελλείμματος του ΦΠΑ τη
χρονική περίοδο 2009-2012
αυξήθηκε σε σχέση με την
περίοδο 2000-2008 11,3
για την Πορτογαλία 20,8
για την Ισπανία και 33.3
για την Ελλάδα

Το 2012 τα χαμηλότερα

Η πορεία των εσόδων από ΦΠΑ

Έτος Εοοδαπηό ΦΠΑ οε διο ευρώ

2000 10,069
2001 10,873

2002 1X986

2003 12,755

2004 13,741

2005 14,131 αύξηση συντελεστών
από την 1η Απριλίου 2005

2006 15,825

2007 17,381

2008 18,243

2009 16,582

2010 17,374 αύξηση συντελεστών στις
15 Μαρτίου και από την 1η Ιουλίου 2010

2011 16,887 αύξηση συντελεστών
από την 1η Ιανουαρίου 2011

2012 15,090
2013 13,856

2014 13,618

2015 14,411 αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ

I iΟ J
Ο

ελλείμματα ΦΠΑ καταγράφηκαν

στις Κάτω Χώρες 5
των αναμενόμενων εσόδων
στη Φινλανδία 5 και στο
Λουξεμβούργο 6 Τα

μεγαλύτερα

ελλείμματα σημειώθηκαν

στη Ρουμανία 44
των αναμενόμενων εσόδων
ΦΠΑ στη Σλοβακία 39
και στη Λιθουανία 36 Το
διάστημα 2011-2012 σε ένδεκα

κράτη-μέλη το έλλειμμα
ΦΠΑ μειώθηκε ενώ σε

15 αυξήθηκε Η Ελλάδα παρουσίασε

τη μεγαλύτερη
βελτίωση μεταξύ του 2011
9,1 δισ ευρώ και του 2012
6,6 διο ευρώ μολονότι εξακολουθεί

να είναι ένα από
τα κράτη-μέλη με το μεγαλύτερο

έλλειμμα ΦΠΑ 33
Με τον βασικό συντελεστή

στο 23 η Ελλάδα κατατάσσεται

στις πρώτες θέσεις
της Ευρώπης Τη χώρα ξεπερνά

η Ουγγαρία με 27
η Δανία η Κροατία και η
Σουηδία με 25 καθώς και
Φινλανδία με τη Ρουμανία
που έχουν συντελεστή 24

Δεκάδες χώρες εφαρμόζουν

υπερμειωμένους συντελεστές

αντίστοιχους με το
6 που εφαρμόζει σήμερα η
Ελλάδα για τα φάρμακα τα
βιβλία τον Τύπο και τα εισιτήρια

θεάτρου Η Γαλλία εφαρμόζει

συντελεστές 2,1
και 5,5 η Ισπανία 4 όπως
και η ΙταΛία ίο Λουξεμβούργο

3 ενώ πολλές χώρες
βρίσκονται στο 5

Ocpôposnou
εφαρμόστηκε
στη Γαλλία το 1965

0 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι από τους
mo διαδεδομένους τρόπους φορολόγησης
εφαρμόζεται σε πάνω από 150 χώρες και

αντιστοιχεί στο 20 των παγκόσμιων φορολογικών
εσόδων

Η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον ΦΠΑ σε
μεγάλη κλίμακα ήταν η Γαλλία το 1965 Ακολούθησαν

οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες
και στην Ελλάδα εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου

του 1987 Ύστερα από απόφαση του
τότε υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα
εφαρμόστηκαν τέσσερις διαφορετικοί συντελεστές

και η επιβολή έγινε σχετικά ομαλά Οι πρώτοι
που πλήρωσαν τον φόρο στη χώρας μας ήταν

οι πελάτες των κέντρων διασκέδασης όπου γιόρτασαν

το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν πληρώνοντας

μάλιστα ΦΠΑ 36
Ο συντελεστής του ΦΠΑ ήταν 6 για είδη

λαϊκής κατανάλωσης 16 για υπηρεσίες και
36 για είδη πολυτελείας

Από τότε οι συντελεστές έχουν αλλάξει πολλές

φορές κυρίως ανοδικά και κατέληξαν στο
σημερινό σύστημα με το 6 το 13 και το 23
Όσον αφορά στον κανονικό συντελεστής ΦΠΑ
αυξήθηκε από τον Γιώργο Αλογοσκούφη το 2005
στο 19 από 18 και στη συνέχεια αυξήθηκε δύο
φορές το 2010 σε 21 και στο 23 όπου παραμένει

και σήμερα

ΚΟΜΠΙΝΕΣ

Παραδείγματα
φοροδιαφυγήε

Οπιο
διαδεδομένος τρόπος φοροδιαφυγής

του ΦΠΑ είναι η μη έκδοση φορολογικών
στοιχείων στις συναλλαγές όπως αποδείξεων

λιανικής πώλησης τιμολογίων ή άλλων στοιχείων

Όμως κλασικά παραδείγματα φοροδιαφυγής

αποτελούν και
t Η έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων

η λήψη εικονικών και η νόθευση των φορολογικών
στοιχείων
Η μη εμφάνιση των συναλλαγών στα τηρούμενα

βιβλία
Η αλλοία>ση των δεδομένων των βιβλίων

και στοιχείων
Η μη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

I Η μη καταβολή οφειλόμενων φόρων
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Παράλληλο τραπεζικό σύστημα
και υποκλοπή όλων των ΑΦΜ
To Plan Β Βαρουφάκη όπως το ομολόγησε ο ίδιος σε εμπιστευτική τηλεδιάσκεψη
Υποκλοπή των ΑΦΜ όλων των φορολογούμενων
χάκινγκ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας

Δημοσίων Εσόδων με στόχο τη δημιουργία
ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος και
εντέλει η μετάβαση σε μια νέα δραχμή ήταν
το σχέδιο Β του Γιάνη Βαρουφάκη όπως το
περιέγραψε σε εμπιστευτικό conference call
με επενδυτές και στελέχη ξένων hedge funds

o ίδιος ο τέως υπουργός Οικονομικών Το plan
Β σχεδιάσθηκε κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα ισχυρίσθηκε ο κ Βα
ρουφάκης και μάλιστα άρχισε να εκπονείται
πριν από τις εκλογές από κλειστή ομάδα ανθρώπων

της απολύτου εμπιστοσύνης του Παρά
τις επισημάνσεις ότι το conference call καταγράφεται

ο τέως υπουργός Οικονομικών υπήρξε

ιδιαίτερα λεπτομερής στις αφηγήσεις του προσθέτοντας

ότι αν το σχέδιο του δει το φως της
δημοσιότητας θα το αρνηθώ θα το διαψεύσω

Ο διάλογος έγινε στις 16 Ιουλίου με συντονιστή

τον βαρώνο Νόρμαν Λάμοντ πρώην
υπουργό Οικονομικών επί πρωθυπουργίας Τζον
Μέιτζορ στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ που
ασχολείται με αναλύσεις Σελ 12
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Plan b με υποκλοπές και χάκινγκ
Η Κ παρουσιάζει αποσπάσματα από τις αποκαλύψεις του Γ Βαρουφάκη σε διεθνές φόρουμ που έγινε στις 16 Ιουλίου

Γης ΙΕNIΑΖ κουναλλκη

Ενα λεπτομερές plan Β είχε αναλάβει
με εντολή του Αλέξη Τοίπρα να εκπονήσει

από τον περασμένο Δεκέμβριο
ο χέωε υπουργόε Οικονομικών Γιάνηε
Βαρουφάκηε ο onoios είχε στόχο να
δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό

σύστημα που θα ήταν μεν προσδιορισμένο

σε ευρώ αλλά εν μια νυκτί
θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια
νέα δραχμή Ο άκρωε ενδιαφέρων
διάλογοε με επενδυχέε και στελέχη
διεθνών hedge funds έγινε axis 16 Ιουλίου

με συντονιστή τον βαρώνο Νόρμαν

Λάμοντ γνωστό πολιτικό των Βρετανών

Συντηρητικών και πρώην υπουργό

Οικονομικών επί πρωθυπουργίαε
Τζον Μέιτζορ στο πλαίσιο διεθνούς
φόρουμ που ασχολείται με αναλύσειε
Από την έναρξη τηε συζήτησα ο κ
Βαρουφάκηε ενημερώνεται σαφώε ότι
αυτή η συνομιλία καταγράφεται

Παρ όλα αυτά ο χέωε υπουργόε Οικονομικών

περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια

το εναλλακτικό σχέδιο του το
οποίο προέβλεπε υποκλοπή των ΑΦΜ
από έναν παιδικό του φίλο που είχε
διορίσει στο υπουργείο για να παρακάμψει

την κ Σαββαΐδου και ηλεκτρονική

εισβολή χάκινγκ στην ιστοσελίδα
χηε Γενικήε Γραμματείαε Δημοσίων
Εσόδων Οταν μετά από σχετική έκκληση

του οι συμμετέχοντεε τον διαβεβαιώνουν

ότι όσα τουε εκμυστηρεύεται

στη συζήτηση δεν θα βγουν
παραέξω εκείνοε απαντάει γελώνχαε
Και αν το κάνουν θα το αρνηθώ θα

το διαψεύσω

Από τον Δεκέμβριο
Η Κ δημοσιεύει αποσπάσματα από

us αποκαλύψει του Γιάνη Βαρουφάκη
Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν είχαμε

εντολή να βγάλουμε την Ελλάδα από
το ευρώ Αυτό για το οποίο είχαμε εντολή

ήταν να διαπραγματευτούμε ένα
είδοε συμφωνίαε με το Eurogroup και
την ΕΚΤ που θα καθιστούσε την παραμονή

χηε Ελλάδαε στην Ευρωζώνη
βιώσιμη Η εντολή πήγαινε λίγο πιο
πέρα τουλάχιστον κατά την εκτίμησή
μου Πιστεύω ότι ο ελληνικόε λαόε μάε
εξουσιοδότησε να συνεχίσουμε ενεργά
και με σθένοε αυτήν τη διαπραγμάτευση

στο σημείο κατά το οποίο αν
δεν κατορθώναμε να κλείσουμε μια
βιώσιμη συμφωνία θα έπρεπε να εξετάσουμε

το ενδεχόμενο εξόδου από
το ευρώ

Σε κάποιο σημείο ο τ unoupYÔs Οικονομικών

υπενθυμίζει στην εικονική

Αποφασίσαμε λοιπόν να χακάρουμε το λογισμικό πρόγραμμα του υπουργείου ώστε να μπορέσουμε να αντιγράψουμε τους
κωδικούς της ιστοσελίδας σε ένα μεγάλο υπολογιστή στο γραφείο του φίλου μου ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει

το παράλληλο σύστημα πληρωμών είπε σε διεθνές φόρουμ ο τέως υπουργός Οικονομικών Γ Βαρουφάκης

ομήγυρη Δεν έχουμε ένα νόμισμα
το οποίο μπορούμε να υποτιμήσουμε
έναντι του ευρώ έχουμε το ευρώ Παράλληλα

εξηγεί το σχέδιο του σκληρού
άνδρα του Βερολίνου για ένα Grexit
και στη συνέχεια το δικό του Ο Σόιμ
πλε ο Γερμανόε unoupYÔs Οικονομικών

είναι αποφασισμένοε να πετύχει
ένα Grexit έτσι τίποτα δεν έχει τελειώσει

Επιτρέψτε μου όμωε να είμαι
πολύ ακριβήε σε αυτό το σημείο Ο
πρωθυπουργό5 προτού γίνει πρωθυ
πουργόε και προτού κερδίσει xis εκλο
γέε τον Ιανουάριο μού έδωσε το πράσινο

ipus να εκπονήσω ένα Plan b Και
συγκέντρωσα μια πολύ ικανή ομάδα
μικρή ôncûs έπρεπε να είναι επειδή
για προφανείε λόγουε έπρεπε να δράσει
υπό άκρα μυστικότητα Αρχίσαμε να
εργαζόμαστε από τα τέλη Δεκεμβρίου
ξεκινώνταε από xis apxés Ιανουαρίου
για τη δημιουργία ms Αφήστε όμωε
αν αυτό aas ενδιαφέρει να aas περι¬

γράψω κάποια πολιτικά και θεσμικά
εμπόδια που δυσχέραναν την ολοκλήρωση

του έργου pas και την ενεργοποίηση

του Το έργο είχε λίγο-πολΰ
ολοκληρωθεί είχαμε ένα Plan b αλλά
η δυσκολία ήταν να προχωρήσουμε
από τουε πέντε ανθρώπουε που το
σχεδίαζαν oxous χίλιουε που θα το
υλοποιούσαν Γι αυτό θα έπρεπε να
εξασφαλίσω μία ακόμη εξουσιοδότηση
την οποία ουδέποτε έλαβα αλλά να
aas δώσω ένα παράδειγμα Σχεδιάζαμε
σε ένα μεγάλο αριθμό μετώπων οπότε
αναφέρω ένα ενδεικτικά Πάρτε την
περίπτωση των πρώτων λεπτών μετά
το κλείσιμο των τραπεζών Τα ATM
δεν λειτουργούν και πρέπει να υπάρξει
ένα σύστημα παράλληλων πληρωμών
ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία

για λίγο ενώ πρέπει να δοθεί
στον πληθυσμό η αίσθηση όχι το κρά
xos ελέγχει χην καχάσχαση και neos

υπάρχει κάποιο σχέδιο

Αυχό που σχεδιάζαμε να κάνουμε
είναι το εξήε Υπάρχει η ιστοσελίδα
ms φορολογική5 υπηρεσίαε όπωε στη
Βρεχανία και αλλού όπου πολίχε5

φορολογούμενοι

μπαίνουν στο σάιχ χρησιμοποιούν

χον κλειδάριθμο xous και
μεχαφέρουν μέσω web banking χρή
μαχα από xous λογαριασμούε xous στο
ΑΦΜ xous ώσχε να πληρώσουν χον
ΦΠΑ χον φόρο εισοδήμαχο5 κ.λπ Σχεδιάζαμε

να δημιουργήσουμε μυσχικούε
λογαριασμοΰ5 συνδεδεμένοι με κάθε
ΑΦΜ χωρίε να το πούμε σε κανέναν
ώσχε να έχουμε αυχό το σύστημα σε
λειτουργία υπό άκρα μυστικότητα Με
χο πάχημα ενόε κουμπιού θα pas επι
χρεπόχαν να διανείμουμε pin σε κάθε
κάχοχο ΑΦΜ δηλαδή σε κάθε φορολογούμενο

As πάρουμε για παράδειγμα χην
περίπχωση καχά χην οποία χο Kpàxos
χρωστάει ένα εκαχ ευρώ σε φαρμα
κευχική επιχείρηση για την αγορά φαρ¬

μάκων για λογαριασμό χου Εθνικού
Συστήματοε Υγείαε Θα μπορούσαμε
αμέσωε να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή

μεταφορά σε αυτόν τον λογαριασμό

του ΑΦΜ ms επιχείρησα και
να xous παράσχουμε ένα pin ώστε να
μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν
cos έναν παράλληλο μηχανισμό πλη
ρωμήε σε οποιονδήποτε άλλο ενώ
παράλληλα να γίνονται και φορολογικέε
πληρωμέε npos το κράτοε Αυτό θα
δημιουργούσε ένα παράλληλο τραπεζικό

σύστημα δίνοντάε μα5 λίγο αέρα
να αναπνεύσουμε ενώ οι χράπεζεε θα
ήταν κλειστέε λόγω ins επιθεχικήε
πολιχικήε xns ΕΚΤ

Αυτό το σχέδιο αναπτύχθηκε πολύ
καλά και θα έκανε μεγάλη διαφορά
επειδή πολύ γρήγορα θα μπορούσαμε
να το επεκτείνουμε χρησιμοποιώνταε
εφαρμογέε σε smartphones apps και
θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα παράλληλο

σύστημα σε λειτουργία το
οποίο θα ήταν μεν προσδιορισμένο σε
ευρώ αλλά εν μια νυκτί θα μπορούσε

Ο πρωθυπουργός προτού
γίνει πρωθυπουργός και
προτού κερδίσει τις εκλογές
τον Ιανουάριο γιου έδωσε
το πράσινο φως να εκπονήσω

έναΡΙαη b Ξεκινήσαμε
να εργαζόμαστε από τα τέλη
Δεκεμβρίου

να μετατραπεί και σε μια νέα δραχμή
Λίγο αργότερα αφηγείται μια συναρπαστική

ισχορία χι είδου5 δυσκο
λίεε αντιμεχώπισα Ο γενικόε γραμμα
χέαε Δημοσίων Εσόδων στο υπουργείο
μου ελέγχεχαι πλήρωε και απευθείαε
από την τρόικα Δεν ήταν υπό τον δικό
μου έλεγχο ois αρμόδιου υπουργού
αλλά ελεγχόταν από xis Βρυξέλλεε Ο
γενικόε γραμμαχέαε διορίζεχαι με μια
συγκεκριμένη διαδικασία και ελέγχεται
από χην χρόικα όπωε και ολόκληροε
ο μηχανισμό5 Είναι σαν χα δημόσια
έσοδα σχο Ηνωμένο Βασίλειο να ελέγ
χονχαι από xis Βρυξέλλεε είμαι σίγου
pos όχι όπωε χο ακούχε aas σηκώνεχαι
η χρίχα OK λοιπόν χο υπ αριθμόν
ένα πρόβλημα ήχαν πωε ο γενικόε
γραμμαχέα5 Πληροφοριακών Συσχη
μάχων από χην άλλη ελεγχόταν από
εμένα ωε αρμόδιο υπουργό Και διόρισα
έναν καλό φίλο μου παιδικό φίλο μου
που έγινε καθηγηχήε Τεχνολογική5

Πληροφόρησα σχο Κολούμπια axis
ΗΠΑ Τον επιστράτευσα επειδή του
είχα εμπιστοσύνη να προχωρήσει στην
ανάπχυξη αυχού χου συσχήμαχοε Κάποια

σχιγμή μία εβδομάδα ή λίγο αργότερα

αφότου μετακομίσαμε σχο
υπουργείο με πήρε χηλέφωνο και μου
είπε όχι έχει χον έλεγχο των μηχανημάτων

του hardware όχι όμωε και
χου λογισμικού software To software
ανήκει στην τρόικα που ελέγχει τη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Τι να κάνω

Μυστική συνάντηση
Και προσθέτει ο κ Βαρουφάκηε Είχαμε

λοιπόν μια συνάντηση μόνο οι
δυο μαε ουδείε άλλοε γνώριζε και
εκείνοε μου είπε Ακου αν ζητήσω
την άδειά tous για να αρχίσω να εφαρμόζω

αυτό το σχέδιο τότε η τρόικα
θα μάθει αμέσωε ότι σχεδιάζουμε ένα
παράλληλο σύστημα Αλλά εγώ του
είπα ότι αυτό δεν μαε κάνει γιατί δεν
θέλουμε να αποκαλύψουμε χα σχέδιά
ias σε αυτήν τη φάση Ετσι τον εξουσιοδότησα

και αυχό δεν πρέπει να χο
πείτε σε κανέναν πρέπει να παραμείνει
μεταξύ μαε

Ο συνχονιστήε του conference call
χον διακόπχει Υπάρχουν σίγουρα
κάποιοι που ακούνε αυχήν τη στιγμή
αλλά δεν θα το πούνε στουε φίλουε
χουε

Ο κ Βαρουφάκηε συνεχίζει γελών
χαε Ξέρω ξέρω ότι δεν θα το κάνουν
Αλλά και αν το κάνουν θα το αρνηθώ
θα το διαψεύσω Αποφασίσαμε λοιπόν
να χακάρουμε χο λογισμικό πρόγραμμα

χου υπουργείου ώσχε να μπορέσουμε

να ανχιγράψουμε χουε κωδι
κούε χηε ισχοσελίδαε σε ένα μεγάλο
υπολογιστή στο γραφείο του φίλου
μου ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει
και να εφαρμόσει το παράλληλο σύ
σχημα πληρωμών

Καχαλήγει δε πωε ήμασταν έχοιμοι
να πάρουμε χο πράσινο φωε από χον
πρωθυπουργό όχαν θα κλείναν οι χρά
πεζεε ώσχε να μεταβούμε στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που
δεν ελέγχεται από εμάε αλλά από xis
Βρυξέλλε και να συνδέσουμε αυχόν
χον φορηχό υπολογισχή προκειμένου
να ενεργοποιήσουμε χο σύστημα Προσπαθώ

να σαε μεχαφέρω χο είδοε χων
θεσμικών προβλημάχων που ανχιμε
χωπίσαμε χων θεσμικών εμποδίων που
είχαμε στην προσπάθειά pas να χαράξουμε

μια ανεξάρχηχη πολιχική για να
απαλύνουμε χιε συνέπειεε από χο κλείσιμο

χων χραπεζών από χην ΕΚΤ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Υπουργός Υγείας

Οι ρήξεις
αν δεν έχουν
αποτέλεσμα
είναι
αυτοκτονικές
Τονίζει ότι οι εκλογές στη Δημοκρατία

αποτελούν λύτρωση
ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΙΕΛ 7
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Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κοριακάιικη
kofitranews 7

Παναγιώτης Κουρουμπλής Υπουργός Υγείας

Οι ρήξεις αν δεν
έχουν αποτέλεσμα
είναι αυτοκτονικές
Λεν χωρά ούτε παραίτηση ούτε δραπέτευση
Στην ΣΤΕΛΛΑ ΓΚ ANTON Α

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση
στέλνει ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής ο οποίος
μέσα από συνέντευξη του στην Κυριακάτικη

kontranews ξεκαθαρίζει
ότι στην πολιτική αντίληψη του
ΣΥΡΙΖΑ δεν χωρά ούτε παραίτηση
ούτε δραπέτευση Ο κ Κουρουμπλής

παίρνει σαφείς αποστάσεις
από τις θέσεις της Αριστερής Πλατφόρμας

για εναλλακτική λύση δηλώνοντας

ότι θα ήταν επιλογή υποταγής

στο ηρωικό εγώ της στιγμής
όταν προκειμένου να επιβεβαιώσω
μία αθώα άγνοια κινδύνου θα
έπαιρνα στο λαιμό μου μία ολόκληρη

κοινωνία Μιλώντας για την
πρόεδρο της Βουλής λέει με νόημα
ότι η Ζωή δεν αλλάζει τους ανθρώπους

Τέλος σε ό τι αφορά
στις δράσεις που ετοιμάζει το
υπουργείο Υγείας προαναγγέλλει
την καθιέρωση θεσμών που θα
αποτρέπουν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας

Οι διαπραγματεύσεις για το
τρίτο μνημόνιο ξεκίνησαν
Η συμφωνία για την επόμενη
τριετία πώς μπορεί να είναι
κοινωνικά βιώσιμη και οικονομικά

δίκαιη
Είναι θέμα πολιτικής βούλησης

και πολιτικής επιλογής να καθορίσεις

τους όρους διανομής των
βαρών και αναδιανομής του παραγόμενου

πλούτου ώστε να καθιστάς

όλο και λιγότερο επώδυνους
τους μονομερείς μέχρι σήμερα
όρους των συμφωνιών εις βάρος
των αδυνάτων των εργαζομένων
και των μεσαίων στρωμάτων

Η τρόικα επιστρέφει η κυβέρνηση

έλαβε σκληρά μέτρα

Μήπως υπερεκτιμήσατε

τις δυνατότητές σας κ
υπουργέ
Η κυβέρνηση θα μπορούσε να

δραπετεύσει Η ιστορία του αριστερού

κινήματος κατέγραψε στη
διαδρομή της τακτικές που επιχειρούσαν

να κερδίσουν χώρο
ώστε μία κυβέρνηση που εκπροσωπεί

το λαό τη δεδομένη στιγμή
να επιχειρήσει να αλλάξει τους
όρους Εδώ ανακαλώ στην ιστορική

μνήμη μας την τυφλά άκαμπτη
αρχικά στάση του Λέον Τρό

τσκι το 1918 απέναντι στη συζητούμενη

και επιτευχθείσα τελικά
τότε συνθήκη με τους Γερμανούς

η οποία θα έδινε ένα τέλος
στις κοινωνικές αναταράξεις και
στα αντιδραστικά επαναστατικά
συμπτώματα που γίνονταν όλο
και πιο εμφανή στους κόλπους
του ρωσικού λαού από τη συνέχιση

του πολέμου με την Γερμανία

Στο τέλος η νηφαλιότητα πρυ
τάνευσε και ο κομισάριος Εξωτερικών

Υποθέσεων Τρόσκι κάμ
φθηκε τασσόμενος υπέρ της λυτρωτικής

εκείνης συνθήκης προς
όφελος του λαού και των πολλών
Ανακαλώ επίσης στη μνήμη μας
τις εκπτώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε

να προβεί το ΚΚΕ στον
πόλεμο του 40 με το άνοιγμα
που έκανε ώστε να δημιουργηθεί
το ΕΑΜ και να δώσει στη συνέχεια
τον υπέρ πάντων πατριωτικό αγώνα
εναντίον των Γερμανών κατακτητών

Στη δική μας πολιτική αντίληψη
δε χωρά ούτε παραίτηση ούτε

δραπέτευση
Η Αριστερά θα δοκιμαστεί και

θα αποδείξει ότι μπορεί με όπλα
και τη δύναμη για σύγκρουση με
την ενδημούσα κοινωνική αδικία
και καθιερώνοντας ένα νέο παραγωγικό

μοντέλο που θα υπηρετεί

το πραγματικό μέλλον του τόπου
να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα
της τελευταίας πενταετίας

Εσείς προσωπικά πιστεύετε
ότι υπήρχε άλλη εναλλακτική

όπως λένε συνάδελφοι
σας από την Αριστερή Πλατφόρμα

Στη ζωή μου δε φοβήθηκα τις
ρήξεις και τις συγκρούσεις.'Ομως
θα ήταν επιλογή υποταγής στο
ηρωικό εγώ της στιγμής όταν προκειμένου

να επιβεβαιώσω μία αθώα
άγνοια κινδύνου θα έπαιρνα στο
λαιμό μου μία ολόκληρη κοινωνία

Με τις διαφοροποιήσεις να
συνεχίζονται πόσο μακριά
θεωρείτε ότι μπορεί να τραβήξει

μια κυβέρνηση μειοψηφίας

Πάντα ήμουν ιδιαίτερα συναισθηματικός

Στην πολιτική όμως
και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές οι
αποφάσεις καθορίζουν και τα πρόσωπα

και το παρόν και το μέλλον
μίας κοινωνίας Ο πρωθυπουργός
της μέχρι σήμερα λαϊκής εμπιστοσύνης

μετά τη συμφωνία ως
αποτέλεσμα της πιο σκληρής συλλογικής

προσπάθειας θα σταθμίσει
τα πράγματα και με τις αποφάσεις
του θα ορίσει το μέλλον της Ελλάδας

το δικό του πολιτικό μέλλον
και το μέλλον μίας μεγάλης αριστερής

δημοκρατικής παράταξης

Οι εκλογές είναι κοντά
Οι εκλογές στη δημοκρατία αποτελούν

λύτρωση από το μαζοχιστικό
βασανισμό των επιλογών που υποκύπτουν

στο παρακράτος της μιζέριας

Το πρόβλημα της Ζωής Κων
σταντοπούλου εξακολουθεί

Στη ζωή μου δεν φοβήθηκα
τις ρήξεις και τις

συγκρούσεις Όμως θα
ήταν επιλογή υποταγής
στο ηρωικό εγώ της
στιγμής όταν προκειμένου

να επιβεβαιώσω
μια αθώα άγνοια κινδύνου

θα έπαιρνα στο
λαιμό μου μία
ολόκληρη κοινωνία

να υπάρχει Πώς θα το αντιμετωπίσετε

Οι άνθρωποι αλλάζουν τη ζωή
αλλά η Ζωή δεν αλλάζει τους ανθρώπους

Ποια η γνώμη σας για τις αλλαγές

στο υπουργικό σχήμα
Ο χρόνος θα επιβεβαιώσει ή θα

διαψεύσει ας μη βιάζονται κάποιοι
και ας μη προδικάζουν Είδαμε
και τα πολύ μεγάλα ονόματα στην
πολιτική διαδρομή τι έργο άφησαν
πίσω τους Υπομονή

Μια τυχόν διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ

τι θα σημάνει κ υπουργέ

Όσοι δεν αντέχουν να σηκώσουν
το βάρος μίας αριστερής αναμέτρησης

με την ιστορία τι θα έκαναν
εάν έβγαινε η χώρα από μία βαριά
πολεμική ήττα και η Αριστερά θα
ήταν η κυβέρνηση Η επανάσταση
δε γίνεται με μανικετόκουμπα Η
επανάσταση σήμερα σμιλεύεται
με πείσμα με συνεχή προσπάθεια
και μετατρέποντας τους θεσμούς
που συντηρούν την κοινωνική αδικία

σε εφαλτήρια δημοκρατικής
και κοινωνικής συνέγερσης προστατεύοντας

τους αδύνατους και
αντιμετωπίζοντας τον εργασιακό
και κοινωνικό αποκλεισμό Τι δηλαδή

θα απαντούσε κάποιος στην
Ιστορία Ότι τιμήσαμε την ιδεολογική

μας βολή και παραδώσαμε
την εξουσία Οι ρήξεις στη ζωή
έχουν αξία όταν έχουν αποτέλεσμα
Εάν δεν έχουν αποτέλεσμα είναι
αυτοκτονικές

Ο τομέας της υγείας κυριολεκτικά

αιμορραγεί Που αποδίδεται

το γεγονός ότι ενώ οι
κυβερνήσεις αλλάζουν ο νευραλγικός

αυτός τομέας εξακολουθεί

να έχει εδώ και δεκαετίες

τα ίδια προβλήματα
Το πρόβλημα της υγείας δεν

ήταν ανέκαθεν οικονομικό Ήταν
δομικό και τώρα έγινε και οικονομικό

Όμως εμείς καλούμεθα
να αποδείξουμε ότι οι πραγματικές
πολιτικές Υγείας είναι πολιτικές
αναπτυξιακές γιατί οι επενδύσεις
σε αυτό το χώρο όταν είναι σιο
χευμένες είναι καθ'όλα αναπαραγωγικές

και όχι παθητικές.Έχω
βαθύτατη πεποίθηση πως ακόμη
και κάτω από αυτές τις συνθήκες
μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι

δυνατό να χτιστεί ένα δημόσιο
σύστημα Υγείας που θα εμπεδώνει
την ασφάλεια και τη μείωση των
ανισοτήτων και θα συμβάλλει
μέσα από τις πραγματικές πολιτικές

πρόληψης σε μία κοινωνία
υγιή

Πως θα αντιμετωπιστεί το
πάρτι με τις προμήθειες
Ετοιμαζόμαστε για καθιέρωση

θεσμών που θα αποτρέπουν τα
φαινόμενα κερδοσκοπίας και θα
συγκρούονται με λογικές αυτού
του είδους όταν το κράτος θέλει
να αποδεικνύεται πιο ισχυρό ακόμη

και από αυτούς που έχουν τη
μεγάλη οικονομική δύναμη Είναι
θέμα πολιτικής βούλησης και εδώ
η αριστερά καλείται να καταθέσει
το ήθος και τον καλό της κοινωνικό
συλλογικό εαυτό



20. ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ 7300.000 ΑΞΟΝΙΚΟ ΠΟΥ ΚΟΣΤΙΖΕ 2.000.000

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 33

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 κυριακάτικη δημοκρατία I 33

κυριακάτικη
ÖIlllQKÖflT'lfl

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν αναρτούσαν
ns τιμές στο

Παρατηρητήριο

ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκαλεί η ειδική

αναφορά που περιλαμβάνεται

στο πόρισμα του Σώ
ματοβ Επιθεωρητών Υγεί
as ripôvoias ΣΕΥΥΠ γύρω
από την έλλειψη συνεργασί
as μεταξύ των επιθεωρητών
και ms Επιτροπήβ Προμηθειών

Υγείαβ ΕΠΎ Συγκεκριμένα

το πόρισμα προτεί¬

νει στον γενικό γραμματέα
του υπουργείου Υγεία3 να
εξετάσει το ενδεχόμενο πειθαρχικού

ελέγχου για τη μη
υλοποίηση πρότασηβ έκθε
ons έλεγχου του ΣΕΥΥΠ από
την ΕΠΥ που αφορούσε την
ανάρτηση των τιμών των ρα
διοφαρμάκων οτο Παρατηρητήριο

Τιμών

0 αξονικός ήταν από χρυσάφι
Πόρισμα φωτιά για προμήθεια τομογράφου

στο Αττικόν Θα έδιναν 7.300.000 €
για μηχάνημα που κόσηζε έως 2.000.000 €

Από τη
Ρίτα Μελά
nnela@dimokratianews.gr

Πόρισμα

καταπέλτη
για το Νοσοκομείο

Αττικόν εξέδωσε
το Σώμα Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγεί
as και Πρόνοια που αποκαλύπτει
προμήθεια σκάνδαλο τομογράφου

PET/CT αλλά και υπεροκο
στολόγηση στη λειτουργία του Η
αγορά του ακτινοδιαγνωστικού
μηχανήματοβ που είχε εγκριθεί
απότηδιοίκηση του θεραπευτηρίου

ans 10 Μαρτίου του 2009 εάν
προχωρούσε θα χρέωνε το νοσοκομείο

με 7.300.000 ευρώ όταν
αντίστοιχα τα νοσοκομεία Μεταξά

και Ευαγγελισμόβ το είχαν
προμηθευτεί 1.200.000 ευρώ και
2.000.000 ευρώ

Το πόρισμα φωτιά του ΣΕΥΥΠ

που εκδόθηκε ans 8 Ιουνίου
και αναμένεται άμεσα να διαβιβαστεί

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών αποκαλύπτει μεταξύ

άλλων ότι έχουν γίνει σοβα
pés παρατυπίεβ στον διαγωνισμό
και ζητάει unô τη διοίκησητου νοσοκομείου

να διερευνήσει το εν

Υπό έρευνα και
η επιτροπή

Το τελικό πόρισμα προτείνει
και τον πειθαρχικό έλεγχο της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

ΕΠΥ για τη μη υλοποίηση

της πρότασης του ΣΕΥΥΠ

που αφορούσε την ανάρτηση

τιμών των ραδιοφαρ
μάκων οτο Παρατηρητήριο
Τιμών του υπουργείου Υγείας

Ειδικότερα όπως αναφέρει
η έκθεση των Ράμπο της

Υγείας από τις 2 Ιουλίου 2013
είχε προταθεί από το ΣΕΥΥΠ
στην ΕΠΥ να αναρτήσει πς τιμές

και εκείνη αφενός δεν
υλοποίησε τη σχετική πρόταση

της έκθεσης ελέγχου
αφετέρου δεν μερίμνησε να
αποστείλει έγγραφο ως όφειλε

με το οποίο να διατυπώνει
τους τυχόν λόγους που δεν
θα ήταν δυνατή ή σκόπιμη
η υλοποίηση της παραπάνω
πρότασης Με άλλα λόγια
σε αυτήν την υπόθεση ακόμα

και η Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας δεν συνεργάστηκε

με τους Ράμπο της Υγείας

δεχόμενο επιβολής πειθαρχικών
ποινών για αμέλεια και ατελή εκπλήρωση

kootikovtos orous υπευ
Oùvous του τμήματοβ προμηθειών
του οικονομικού τμήματοβ και στα
μέλη Tris επιτροπή οικονομικής
διαπραγμάτευσηβ

Η διερεύνηση ms υπόθεοηβ
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013
όταν η οδοντίατροβ Λίτσα Γιαννά
κου ανέλαβε τη διοίκηση του Νοσοκομείου

Αττικόν και εντόπισε
τα υπέρογκα ποσά

Χρέωναν τα τριπλά
Διαπίστωσε ότι τοΑττικόνθα χρεωνόταν

6.510.000 ευρώ για την
προμήθεια του PET/CT μηχάνημα

με εκπομπή ποζιτρονίων και
υπολογιστικής τομογραφίας ποσό

που με τον ΦΠΑ ανέβαινε στα
7.300.00 ευρώ Ετσι ζήτησε όλα τα
σχετικάέγγραφα του διαγωνισμού
προκειμένου να εξακριβώσει για
ποιο λόγο το μηχάνημα είχε σχεδόν

τριπλάσια τιμή σε σχέοη με
την προμήθεια του ίδιου PET/CT
με ns l'ôies προδιαγραφέβ που είχαν

αγοράσει ταδύο άλλα
θεραπευτήρια

Οι απαιτούμενεβ εξηγήσει

φαίνεται ότι δεν δόθηκαν

και η νέα διοίκηση
πάγωσε τον διαγωνισμό

ενώ ταυτόχρονα κάλεσε το
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας και Πρόνοιας
να ερευνήσει το θέμα Μεταξύ

άλλων το Σώμα Επιθεωρητών

στο πόρισμά του ζητάει

από τη 2η Υγειονομική
Περιφέρειανα εξετάσει το ενδεχόμενο

επιβολής κυρώσεων
και orous διοικητές του νοσοκομείου

Αττικόν που υπηρετήσαν
από το 2009 é(ùs το 2013 διότι

ενέκριναν τον διαγωνισμό xoxris
την έγγραφη ειαήγπση του Τμήματος

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
και της Τεχνικής Υπηρεσίας του
νοσοκομείου σχετικά με την ανα
γκαιότπτα του PET/CT

Errions ζητάει από την Επιτροπή

Προμηθειών Υγείας να μεριμνήσει

ώστε να αναρτηθούν άμεσα
οι τιμές των ραδιοφαρμάκων

για το PET/CT στο Παρατηρητήριο
Τιμών και από τη Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιος Υγείαβτου υπουργείου

Υγείας να φροντίσει ώστε
ο ΕΟΠΥΥ να συνάπτει απευθεί
as συμβάσεις με tous napôxous
υγείας για την προμήθεια ραδιοφαρμάκων

με στόχο να πετυχαίνει

καλύτερες τιμές

Πώς έστησαν τις τιμές στη μεγάλη κομπίνα
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ρόλο στην υπόθεση σύμφωνα

με το πόρισμα των Ράμπο wis Υγεία5 το
οποίο βρίσκεται στα χέρια ins δημοκρατίας έχει
αναπληρωτήϊ καθηγητής διευθυντά εργαστηρίου
ο onoios ans 24 Μαρτίου 2009 συνέταξε και κατέθεσε

στη διοίκηση του νοσοκομείου ms Τεχνικέ5
Προδιαγραφέβ την Εκθεση Σκοπιμότητας και την
Οικονομοτεχνική Μελέτη γτα την προμήθεια του
PET/CT xiopis η διοίκηση του νοσοκομείου να τον
έχει ορίσει αρμόδιο Errions κατά παράβαση των

κείμενων διατάξεων στην οικονομοτεχνική μελέτη
που υπογράφεται από τον διευθυντή εργαστηρίου
το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη διεξαγωγή
των εξετάσεωνΡET/CT χαρακτηρίζεται αναλώσιμο

υλικό του μηχανήματα xa>pis να είναι
Αξίζει να τονιστεί ότι στη χώρα pas το ραδιοφάρμακο

παράγεται μόνο οπό μία εταιρία η οποία
το παρέχει σε τιμές μεγαΧύτερες ή ίοε5 των 700 ευ¬

ρώ Ετσι η τιμή ms εξέτασης στην Ελλάδα κοστίζει

από 1.400 ευρώ και πάνω πολύ υψηλότερη από
την αντίστοιχη τιμή σε Ευρώπη και Αμερική Ενδεικτικά

αναφέρουμε ότι στην Ισπανία η διαγνωστική
εξέταση PET/CT δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ Σημειώνεται

ότι το Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου
ans 6 Σεπτεμβρίου 2013 εισηγείται την εταιρία

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ npos διαπραγμάτευση ins τι
μή5 και am συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο του
νοσοκομείου αποφασίζει και συστήνει επιτροπή
διαπραγμάτευση κατά παράβαση των κείμενων
διατάξεων onus αναφέρει το πόρισμα Ακόμη το
νοσοκομείο προέβη σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό

xcopi's m σύσταση EniTponris Τεχνικών Προδιαγραφών

και ύστερα από τέσσερα άγονουβ δια
γωησμούβ δεσμεύτηκε για πέντε χρόνια σε σταθερή

υψηλή τιμή τόσο για την εξέταση όοο και νια
το ραδιοφάρμακο kôotous 700 ευρώ
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Οδηγός για συναλλαγές μέσω τραπεζών

Πρώτη προτεραιότητα
✓ Φάρμακα

ι Καύσιμα ενέργεια

✓ Τρόφιμα ευπαθή προϊόντα

ι Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

ι Υλικά συσκευασίας για όλα τα αγαθά
της κατηγορίας προτεραιοποίησης

Δεύτερη προτεραιότητα
✓ Πρώτες ύλες παρασκευής κατεργασμένων προϊόντων

που προορίζονται για εξαγωγή

✓ Προϊόντα ή υλικά για τη δημιουργία υποδομών που

αποσκοπούν σε δημόσια υγεία ασφάλεια κοινωνική πρόνοια

✓ Είδη που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία
και την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

t Εποχικό είδη που αποσκοπούν στη διοφύλοξη
του κοινωνικού συμφέροντος όπως ενδεικτικά σχολικά είδη

Τη σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών σε κάθε τράπεζα οι οποίες θα
εξετάζουν τα αιτήματα για την πραγματοποίηση συναλλαγών που
εμπίπτουν στους ισχύοντες από 28 Ιουνίου 20 1 5 περιορισμούς
σνς κινήσεις κεφαλαίων προβλέπει απόφαση του γενικού
γραμματέα του υπ Οικονομικών και προέδρου της Επιτροπής
Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών Νικολάου Φράγκου 7
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Συμψηφισμός
χρεών
Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι
αποκαλυπτικές δηλώσεις του
υπουργού Υγείας Π Κου
ρουμπλή ότι οι οφειλές των
νοσοκομείων του ΕΣΥ προς
τους προμηθευτές τους ξεπερνούν

πλέον το 1 δια ευρώ
Στα τέλη του 201 4 οι εν λόγω
οφειλές ανέρχονταν στα 918
εκατ ευρώ είπε ο υπουργός
ενώ επέρριψε ευθύνες στην
προηγούμενη κυβέρνηση Υποσχέθηκε

πάντως ότι έχει ήδη
αποφασιστεί να γίνει συμψηφισμός

των χρεών με οφειλές των
προμηθευτών προς το Δημόσιο
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ΠΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ
ι

Γία κινητοποιήσεις ετοιμάζονται οι φαρμακοποιοί μετά την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον κλάδο τους

Συνέπειες στην Υγεία
Κλειστός προϋπολογισμός clawback δραστική ουσία και απελευθέρωση

Η
πρόσφατη συμφωνία
με τους εταίρους έφερε
και το τρίτο Μνημόνιο
Στα πρώτα δύο υπήρχε
σειρά μέτρων στον τομέα

της υγείας με βασικό
στόχο τον έλεγχο των δαπανών

του ΕΟΠΥΥ αλλά και την αναδιοργάνωση

του συστήματος υγείας
Συνεπώς για την επόμενη τριετία
θα έχουμε συνέχιση των μνημονι
ακών δεσμεύσεων Αυτό πρακτικά

σημαίνει κλειστούς προϋπολογισμούς

σε επιμέρους δαπάνες
φάρμακα ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικές

εξετάσεις κ.λπ και διατήρηση

του μέτρου του clawback

Δηλαδή όταν έχουμε υπέρβαση
των δαπανών αυτή επιστρέφεται
από τους παρόχους
Στον κλάδο του φαρμάκου φαίνεται

ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί

να άρει την προστασία στα

σκευάσματα που έχασαν την πατέντα

τους πριν από το 2012 Δηλαδή

θα έχουμε άμεσα μείωση 50
στην τιμή που είχαν πριν χάσουν
την πατέντα τους και συνακόλουθα

32,5 στην τιμή των γενοσή
μων
Φυσικά η ελληνική κυβέρνηση θα

υποχρεωθεί να επαναφέρει αμέσως

τη συνταγογράφηση με δραστική

ουσία που είχε επιχειρήσει

να άρει μερικώς ο υπουργός Υγείας
Π Κουρουμπλής με μια απλή

εγκύκλιο Επανέρχεται ακόμη
η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ η
οποία στον χώρο της Υγείας αφορά

κατά κύριο λόγο τα φαρμακεία
Εδώ έχουμε δύο σημεία

Ιδιοκτησιακό καθεστώς των
φαρμακείων

Απελευθέρωση της αγοράς των
Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ
Αυτό θα είναι το πρώτο crash test

για την κυβέρνηση καθώς οι
φαρμακοποιοί

ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις

Ο πρόεδρος τους
Κώστας Λουράντος είναι στα κά¬

γκελα και όλα δείχνουν ότι ο κλάδος

ετοιμάζεται για μετωπική σύγκρουση

Αφησα για το τέλος το πιο σημαντικό

Η δέσμευση της κυβέρνησης

για αποπολιπκοποίηση του

δημόσιου τομέα έρχεται τη στιγμή
που ο Π Κουρουμπλής και ο

ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να τοποθετήσουν

τους δικούς τους στις διοικήσεις

των νοσοκομείων αλλά
και στον ΕΟΠΥΥ Η κατάσταση
περιπλέκεται τώρα αφού η κυβέρνηση

θα υποχρεωθεί να κινήσει

νέες διαδικασίες επιλογής
στελεχών για τις επιτελικές θέσεις
στο Δημόσιο
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Σταυρόλεξο για δυνατοίκ Alices ο ΕΟΠΥΥ
Συναγερμός για
την επίσκεψη
του κουαρτέτου
στο υπουργείο
Υγείας Η αύξηση
της δαπάνης
και των
ληξιπρόθεσμων
οφειλών οι

εισπράξεις
και η οικονομική
ασφυξία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΥΗΤΑΝΙΔΟΥ

Ο υπεύθυνος για την περίθαλψη
10 εκατομμυρίων Ελλήνων Οργανισμός

ο οποίος πονοκεφαλιάζει
τις ηγεσίες των υπουργείων Υγείας
Εργασίας και Οικονομικών από την
εποχή της σύστασής του βρίσκεται
και αυτή τη φορά σε περίοπτη θέση
στην ατζέντα της τρόικας ή του
κουαρτέτου όπως ονόμασαν την
ομάδα των διαπραγματευτών στελέχη

του υπουργείου Υγείας μια και
θα αποτελείται από εκπροσώπους
τεσσάρων φορέων αν τελικώς έρθει

και ο εκπρόσωπος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου Επικεφαλής
της ομάδας θα είναι ο αρμόδιος για
θέματα φαρμακευτικής πολιτικής κ

Τζουζέπε Καρόνε
To email από τον κ Καρόνε με το

οποίο ορίστηκε η συνάντηση της Τρίτης

έφθασε στο υπουργείο Υγείας το
μεσημέρι της Πέμπτης Αμέσως έπεσε
σήμα προς όλους τους διευθυντές

των υπηρεσιών του υπουργείου και
τους αρμοδίους των φορέων δηλαδή
του ΕΟΠΥΥ του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων ΕΟΦ και της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας ΕΠΥ να προετοιμαστούν

το Σαββατοκύριακο Την
Παρασκευή δε έγινε μεγάλη σύσκεψη
στο υπουργείο Υγείας με τη συμμετοχή

στελεχών όλων των Οργανισμών

Το μεγάλο αγκάθι
Το μεγάλο αγκάθι εξακολουθεί να
παραμένει ο ΕΟΠΥΥ Οι αρμόδιοι
του Οργανισμού είναι έτοιμοι να συναντηθούν

με τους θεσμούς αφού
κάθε μήνα ετοιμάζουν τα δεδομένα
πλην όμως διαπιστώνουν ότι η συνολική

δαπάνη έχει ξεφύγει σε όλες
τις παροχές υγείας Και πώς μπορεί
άλλωσιε να γίνει διαφορετικά όταν
δημόσιες δομές πρωτοβάθμια περίθαλψη

κέντρα αποκατάστασης
κ.τ.λ για να απορροφήσουν την
αυξημένη ζήτηση δεν έχουν αναπτυχθεί

ενώ στο σύστημα υγείας
εντάχθηκαν το τελευταίο χρονικό
διάστημα 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστοι

πολίτες λόγω της ανθρωπιστικής

κρίσης Εχει αναρωτηθεί
ο επικεφαλής του κουαρτέτου
κ Καρόνε τι θα γίνει αν σταματήσουν

να παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης

στην Ελλάδα οι ιδιώτες
Τότε θα ξεσπάσει η πραγματική
υγειονομική κρίση η οποία θα
πλήξει και τους ασφαλισμένους
που σήμερα μπορούν ενδεχομένως

να εξυπηρετηθούν έχοντας

μια συμμετοχή Εχει αντιληφθεί
τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες
της Ελλάδας Δεν είναι δυνατόν να
υποχρεώνεις κάποιον που φορά
42 νούμερο παπούτσι να φορέσει
37 λέει στέλεχος του υπουργείου
Υγείας Ενας προϋπολογισμός που
συντάχθηκε στο πόδι που δεν έχει
υπολογίσει όλα αυτά τα δεδομένα
πώς θα μπορέσει να εκτελεστεί
αναρωτιέται Και συνεχίζει Η αλήθεια

είναι ότι ο προϋπολογισμός
του ΕΟΠΥΥουσιαστικά επιβλήθηκε
χωρίς να υπολογιστείότι λόγω των
συνθηκών θα βρεθούμε το 2015 σε
χειρότερη μοίρα σε σχέση με το
2012 Η ετήσια κρατική επιχορήγηση

του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε περίπου
500 εκατ ευρώ Ο Οργανισμός υπό
κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να
λαμβάνει από τα Ταμεία περί τα 3,6
δισ ευρώ το έτος Παρά ταύτα τα
Ταμεία δίνουν για περίθαλψη ό,τι
περισσέψει από τις συντάξεις και
οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ από το 2012
περίπου 1,5 δισ ευρώ

Ενα άλλο πρόβλημα που ανακύπτει

είναι η μη είσπραξη από τον
ΕΟΠΥΥ του ποσού το οποίο προκύπτει

από το clawback μηχανισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

αυτόματης επιστροφής χρημάτων
όταν γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού

του δεύτερου εξαμήνου
του 2014 Αυτό συμβαίνει διότι ο
έλεγχος των ιδιωτικών ελεγκτικών
εταιρειών του 2013 για τα διαγνωστικά

κέντρα δεν έχει ολοκληρωθεί
καθώς υπάρχουν ενστάσεις των παροχών

στην Επιτροπή Διαιτησίας
Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν
ακόμη υπολογιστεί το clawback και
το rebate του 2014 Να σημειωθεί
ωστόσο ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας

από παλιά δεν συμφωνούσαν
με την εφαρμογή του clawback ενός
δηλαδή κατ ουσίαν τιμωρητικού
μέτρου και ζητούσαν τη λήψη διαρθρωτικών

μέτρων
Τρίτο ζήτημα το οποίο αναμένεται
να δυσαρεστήσει τους θεσμούς

είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους παρόχους και
προμηθευτές οι οποίες εκτιμάται ότι
αγγίζουν τα 1,2-1,3 δισ ευρώ Κάθε
οφειλή που υπερβαίνει τους τρεις
μήνες θεωρείται ληξιπρόθεσμη
εξηγούν στελέχη του υπουργείου Υγείας

προσθέτοντας ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει
εξοφλήσει τους παρόχους μόνο για
τον μήνα Φεβρουάριο Χρήματα για

Η Επιτροπή και ο έλεγχοι
Tns συνταγογράφησΓβ
Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο έλεγχος της συνταγογράφησης και των
παρακλινικών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο καθώς και η συγκρότηση

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ Η Επιτροπή όταν
συγκροτηθεί θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με όλους τους
συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους τους όρους των συμβάσεων

του Οργανισμού και τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και
φαρμάκων

Πάντως είναι κοινός τόπος ότι οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους
αλλά μεγαλύτερη αξία έχει η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια κάτι το
οποίο επίσης πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι εκπρόσωποι του
κουαρτέτου ειδικά σήμερα που η υγειονομική κρίση είναι εντονότερη

από κάθε άλλη μνημονιακή χρονιά

να ολοκληρωθεί η αποζημίωση του
συνόλου των παρόχων για τον Μάρτιο
δεν διατίθενται αυτή τη στιγμή Ετσι
σε αυτή τη φάση προχωρεί μόνο η
εξόφληση του δεύτερου δεκαπενθημέρου

των φαρμακοποιών περίπου
75 εκατ ευρώ και 150 εκατ ευρώ
απαιτούνται για το σύνολο των ιδιωτών

παρόχων Ωστόσο πρόσφατα
ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου απέσπασε τη δέσμευση
του προέδρου του ΕΟΠΥΥ ότι το

αργότερο ως τις αρχές Αυγούστου θα
εκταμιευθούν οι αποζημιώσεις του
Μαρτίου για την πληρωμή γιατρών
εργαστηρίων διαγνωστικών κέντρων
και λοιπών παρόχων Την ίδια στιγμή
οι ηγεσίες των υπουργείων Υγείας
και Οικονομικών δρομολογούν την
επανεργοποίηοη του ειδικού λογαριασμού

αποζημίωσης των ληξιπρόθεσμων

οφειλών ο οποίος έχει λήξει
από τον Δεκέμβριο του 2014 και ως
εκ τούτου δεν χρηματοδοτείται από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Μεταφορά εισφορών
Τέταρτο ζήτημα η αυτόματη μεταφορά

των εισφορών υπέρ Υγείας
των ασφαλιστικών ταμείων προς τον
ΕΟΠΥΥ Πρόκειται για ένα θέμα που

ταλαιπωρούσε ανέκαθεν τα στελέχη
του Οργανισμού αφού όπως

προαναφέρεται έπρεπε κάθε φορά
να παρακαλούν τους αρμοδίους
των Ταμείων για να λάβουν τις εισφορές

που ο ΕΟΠΥΥ δικαιούνταν
Εξαιτίας και αυτού του ζητήματος

ο ΕΟΠΥΥβρίσκεται σε οικονομική
ασφυξία και δεν μπορεί να πληρώσει

τους παρόχους Ακόμη και
σήμερα ο Οργανισμός λαμβάνει
κάποια χρήματα από το υπουργείο
Εργασίας αφού πρώτα καταβληθούν
οι συντάξεις Το γεγονός ότι το μέτρο

αυτό δεν έχει προχωρήσει δεν
θα αρέσει καθόλου στην τρόικα η
οποία εκτιμώ ότι θα επιπλήξει ιδιαιτέρως

τους αρμοδίους στα υπουργεία

Οικονομικών και Εργασίας
Αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μέρος
της ευθύνης σχολιάζει παράγων
του χώρου της Υγείας

ΑΠΟ ΤΟΝ
ETHXJO ΠΡΟΥ

L4C εκατ ευρώ

υπέρβαση της
φαρμακευτικής
δαπάνης το πρώτο

εξάμηνο όταν
ο ετήσιος προϋπολογισμός

δεν
υπερβαίνει τα 225
εκατ ευρώ

39 εκατ ευρω
το εξάμηνο καταθέτουν

οι υπεύθυνοι
των νευρολογι

κών ψυχιατρικών
κλινικών με ετήσιο
προϋπολογισμό τα
45 εκατ ευρώ

45 εκατ ευρώ

είναι το ύψος
των τιμολογίων
που κατέθεσαν το
πρώτο εξάμηνο τα
κέντρα αποκατάστασης

με ετήαιο
προϋπολογισμό τα
57 εκατ ευρώ

εκατ ευρώ

έχουν φθάσει
ήδη τα διαγνωστικά

κέντρα με
ετήσιο προυπολο
γιομάτα 273 εκατ
ευρώ

Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουν
κατατεθεί στον
ΕΟΠΥΥ από τους
ιδιώτες παρόχους
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