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Opnpos των εκλογώνκαι των μέτρωντου τρίτου μνημονίουη υγεία
θ ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Πρόσθετες

δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις

φέρνουν για τους
ασφαλισμένους τα μέτρα του

τρίτου μνημονίου δίνοντας
το τελειωτικό χτύπημα στο

ετοιμόρροπο οικοδόμημα
της δημόσιας υγείας ενώ

για μία ακόμη φορά φλέγοντα ζητήματα μπαίνουν

στον πάγο λόγω εκλογών Την ίδια ώρα
έρχονται και οι πρώτες κακές ειδήσεις που αφορούν

την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της
ιδιωτικής αθηναϊκής κλινικής Κυανούς Σταυ¬

ρός μαζί με την κραυγή αγωνίας του Πανελλήνιου

Ιατρικού Συλλόγου για την αδυναμία εύρυθμης

λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Σπάρτης για να επιβεβαιώσουν

τους χειρότερους φόβους των πολιτών και
των φορέων πως το σύστημα υγείας βρίσκεται
πλέον στα όρια της αντοχής του Από την πλευρά
του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ επισημαίνει

πως ένα από τα πιο άδικα μέτρα του τρίτου

μνημονίου είναι ο διπλασιασμός του ΦΠΑ

στις νοσηλείες και στις ιατρικές πράξεις στα ιδιωτικά

θεραπευτήρια όπως προβλέπεται με την

υπαγωγή του στον συντελεστή 23 Το μέτρο
πλήττει ιδιαίτερα τις ευαίσθητες ομάδες των ασθενών

όπως είναι πρωτίστως οι καρκινοπαθείς
πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται να

κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους στα ιδιωτικά
θεραπευτήρια καθώς υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής

στα δημόσια νοσοκομεία Επιπρόσθετα
η υπαγωγή των τοκετών στο 23 αποτελεί μια
ακόμα άδικη επιβάρυνση για τα ζευγάρια που

αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια τα οποία η

πολιτεία οφείλει να στηρίζει με δεδομένο το γιγάντιο

πρόβλημα υπογεννητικότητας της πατρίδας

μας επισημαίνει ο ΙΣΑ και με ανακοίνωσή
του ζητά να εξαιρεθούν οι τοκετοί και οι ακτινοθεραπείες

που γίνονται σε ιδιωτικές κλινικές
από την υπαγωγή στο 23 ΦΠΑ Με έτερες ανακοινώσεις

τους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζουν
ότι κάποια από τα μέτρα του τρίτου μνημονίου
αποτελειώνουν και τον ιατρικό κόσμο όπως η

διατήρηση του claw back έως το 2018 που θα

οδηγήσει σε επαγγελματική εξόντωση γιατρούς
και εργαστήρια

Προτού παραδώσει το χαρτοφυλάκιο του στον
νέο υπουργό Υγείας Θάνο Δημόπουλο ο κ Κου

ρουμπλής έκλεισε την τελευταία του ημέρα στην

Αριστοτέλους ετοιμάζοντας νέα σύμβαση του
ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές μέσω της οποίας

διασφαλίζονται 120 κλίνες ΜΕΘ για τις ανάγκες

του εθνικού συστήματος υγείας Οι ασθενείς

που θα νοσηλεύονται σε αυτές δεν θα επιβαρύνονται

με παραπάνω χρεώσεις Με το νέο
σχέδιο σύμβασης οι σοβαρές ιατρικές πράξεις
που δεν μπορούν να εκτελεστούν με επάρκεια
στο εθνικό σύστημα υγείας όπως εμβολιασμοί
και ακτινοθεραπείες θα αποζημιώνονται με χωριστό

κωδικό χωρίς να επιβαρύνονται οι ασθενείς

με επιπλέον χρεώσεις Μέχρι ωστόσο να
υλοποιηθεί το σχέδιο το μπαλάκι της αντιμετώπισης

των αναγκών των ασφαλισμένων περνά
για μία ακόμη φορά σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς

και φορείς του ιδιωτικού τομέα που

πραγματοποιούν δράσεις κοινωνικής ιατρικής
υποκαθιστώντας τη δυσκίνητη και ανεπαρκή
πολιτεία όπως άλλωστε φανερώνει και το ακόλουθο

δημοσίευμα
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Αυιός θα ελέγχει
τη νέα κυβέρνηση

Ο Ολλανδός κομισάριος Μάαριεν Φερβέι θα είναι ο επικεφαλής
ins Task Force και θα έχει απευθείας πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου

ΥΠΟ την αυσιηρή επιτροπεία
των Βρυξελλών θα τεθεί
η νέα κυβέρνηση σχετικά
με την υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων που

συμφωνήθηκαν με τους
δανειστές Ο Ολλανδός γενικός
διευθυντής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μάαρτεν Φερβέι
ως ο επικεφαλής της νέας
20μελούς Task Force θα
συγγράφει ουσιαστικά τα
νομοσχέδια για σχεδόν όλους
τους τομείς δράσης από τη
φορολογία εισοδήματος και
την αγορά εργασίας έως την
ιατροφαρμακευτική πολιτική
και το σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας

Η ομάδα Φερβέι θα έχει
στενή συνεργασία και με
την τρόικα και θα ετοιμάζει
ενδιάμεσες εκθέσεις στο
πλαίσιο της αξιολόγησης της
οικονομίας Παράλληλα θα
μπορεί να αναθέτει μελέτες
και στο ΔΝΤ ικανοποιώντας
τη θέληση της γερμανικής
πλευράς για την εμπλοκή του
Ταμείου στο τρίτο μνημόνιο
Χαρακτηριστικό της δύναμης
που θα έχει η νέα Task
Force είναι ότι θα συνομιλεί
απευθείας με το Μέγαρο
Μαξίμου σύμφωνα
με την επιθυμία του Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ
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Η νέα κυβέρνηση θα έχει
έδρα τις Βρυξέλλες

Γκαουλάιτερ ins Κομισιόν στην Αθήνα ο ιπτάμενος Ολλανδός Μάαρτεν Φερβέι
Των ΟΜΗΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Υπό
καθεστώς αυαιηρής

επιτροπείας από την Κομισιόν

θα τεθεί η νέα κυβέρνηση

και ουσιαστικά
το κέντρο για την άσκηση της

πολιτικής σε όλους σχεδόν τους τομείς

της δημόσιας δράσης θα μεταφερθεί

στις Βρυξέλλες με αιτιολογία
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

που συμφωνήθηκαν μεταξύ
Ελλάδας και δανειστών
Η νέα Task Force υπό την επωνυμία

Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων και με
προσωπικό 20 ατόμων θα έχει επικεφαλής

τον Ολλανδό γενικό διευθυντή

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μάαρτεν Φερβέι ο οποίος παλαιότερα

άσκησε έλεγχο στην Κύπρο
και θα λογοδοτεί στον αντιπρόεδρο

της Κομισιόν Βάλντις Νιο
μπρόβσκις

Σε αντίθεση με την εποχή
Χορστ Ράιχενρπαχ και τον απλώς
συμβουλευτικό ρόλο τής τότε ομάδας

για περιορισμένους τομείς της
οικονομίας η νέα Υπηρεσία θα έχει
το δικαίωμα να καταρτίζει το πλαίσιο

υλοποίησης και κατ ουσίαν
να συγγράφει τα νομοσχέδια μιας
ευρύτατης γκάμας μεταρρυθμίσεων
από τη φορολογία εισοδήματος και
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

έως την αγορά εργασίας και την
ενεργετακή πολιτική

Η ομάδα Φερβέι θα έχετ ταυτόχρονα

στενή συνεργασία με την
τρόικα καθώς θα παρακολουθεί και
την πορεία υλοποίησης του μνημονίου

θα βρίσκεται στο πλευρό των
εκπροσώπων των δανετστών όταν
αυτοί έρχονται στην Ελλάδα για τον
ανά τρίμηνο τακτικό έλεγχο και θα
τους παρέχει ενδιάμεσες εκθέσεις
στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης

της οικονομίας
Κοτνοπκοί αξιωματούχοι ανέφεραν

στην Αγορά πως παρότι
η νέα υπηρεσία θεωρείται αμιγώς
ευρωπαϊκή θα μπορεί να αναθέτει

κατ στους εμπειρογνώμονες του
ΔΝΤ τη σύνταξη ειδικών μελετών
γτα τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε
συγκεκριμένα θέματα προκειμένου
να μην απόσχετ το Ταμείο από την
παρακολούθηση και επί της ουσί¬

ας έλεγχο της υλοποίησης του
προγράμματος

μεταρρυθμίσεων ικανοποιώντας

έτσι κατ τη γερμανική
πλευρά η οποία επιθυμεί διακαώς
την εμπλοκή του ΔΝΤ κατ στο τρίτο

μνημόντο
Χαρακτηριστικό επίσης της

αυστηρής εποπτείας της χώρας είναι
το γεγονός ότι ενδέχεται η κεντρική

μονάδα της νέας Task Force να
μη βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών

όπως ίσχυε για τα δύο
πρώτα μνημόνια αλλά να συνομιλεί

απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου
και το πρωθυπουργικό γρα

Η νέα Task Force θα
έχει ουσιαστικά το
δικαίωμα να συγγράφει
τα νομοσχέδια για τη
φορολογία εισοδήματοε
την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη écos την
αγορά εργασία5 και την
ενεργειακή πολιτική

φείο όπως φημολογείται ότι επιθυμεί

ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ

Σε ερώτηση της Α αν το προσωπικό

της ομάδας Φερβέτ θα
εγκατασταθεί και στα κρίσιμα υπουργεία

που εμπλέκονται στο μνημόνιο
κοινοπκοί παράγοντες ανέφεραν ότι
όχι κατ ανάγκη αλλά εάν είναι απαραίτητο

στην πορεία για πρακτικούς
λόγους θα γίνει και αυτό

Με βάση τη συμφωνία Ελλάδας
και δανειστών η νέα Task Force θα
μεταφέρει στην Ελλάδα τις βέλτιστες

ευρωπαϊκές πρακτικές για
ένα ευρύτατο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων

με τη χώρα να έχει δεσμευθεί
ότι θα εκμεταλλευθεί πλήρως

τη συγκεκριμένη βοήθεια
Οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
τη φορολογική πολιττκή τη μεταρρύθμιση

της φορολογικής διοίκησης
την επανεξέταση του συστήματος

κοινωνικής πρόνοιας τον εκσυγχρονισμό

του δικαστικού συστήματος
την ενίσχυση του ανταγωνισμού

σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ την
ταχεία αδειοδότηση επενδύσεων
σε συνεργασία με την Παγκόσμια

Τράπεζα τις αλλαγές στην
ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη κατ στις
προμήθειες των νοσοκομείων την
αναθεώρηση της φορολογίας εισο

Γνώρψοι
παλαιότερα
από τον έλεγχο
της Κύπρου
ο Μάαρτεν
Φερβέι και
η Ντέλια
Βελκουλέσκου

ξανασμίγουν
στην Ελλάδα
για την αυστηρή
εποπτεία
της χώρας από
την Κομισιόν
και το ΔΝΤ

δήματος την ανεξαρτησία της αρχής
για τα δημόσια έσοδα τη διασταύρωση

και είσπραξη οφειλών από
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατ φόρους m μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης την ενεργειακή

πολιτική τις πολιτικές γτα την
αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης

της αντιμετώπισης της αδήλωτης

εργασίας το νέο σύστημα για
τον Τειρεσία καθώς και την κωδικοποίηση

της ελληνικής νομοθεσίας
Εν ολίγοις δεν θα υπάρχει τομέας
της δημόσιας δράσης ο οποίος δεν
θα επιβλέπεται από τους νέους κοινοτικούς

επιθεωρητές που θα
προχωρούν

και στις δέουσες προτροπές
και συστάσετς προς πς ελληνικές

αρχές
Σημειώνεται ότι με βάση τη

Συμφωνία η χώρα είναι υποχρεωμένη
να ζητήσει άμεσα την αρωγή

της συγκεκριμένης ομάδας δράσης
θα πρέπετ μάλτστα οι ελληνικές
αρχές να ορτστικοποτήσουν έως τα
τέλη του Σεπτεμβρίου ένα μεσοπρόθεσμο

σχέδιο τεχντκής βοήθειας με
την Ευρωπαϊκή Επττροπή Λόγω
όμως της δτεξαγωγής των πρόωρων

εκλογών η έναρξη της εποπτείας

της χώρας από τον Μάαρτεν
Φερβέι παίρνετ αναβολή ολίγων

ημερών και τοποθετείτατ χρονικά

στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου
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Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΔΕΘ

Το νέο μοντέλο
ανάπτυξης
Με πέντε πηγές χρηματοδότησης
Με αναδιανομή για κοινωνική ευημερία
Δέκα παρεμβάσεις για την οικονομία την κοινωνία και την πολιτεία αποτελούν τον άξονα του
κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας
στη Διεθνή Έκθεση θεσσαλονίκης Κύρια χαρακτηριστικά τού νέου αναπτυξιακού μοντέλου
είναι η αναδιανομή η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης και η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που είναι η ραχοκοκαλιά της
οικονομίας Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης θα προέλθει από πέντε πηγές τις ανακεφα
λαιοποιημένες συστημικές και συνεταιριστικές τράπεζες το νέο ΕΣΠΑ τη δημιουργία νέας
αναπτυξιακής τράπεζας το πρόγραμμα Γιούνκερ και τις συνεργασίες με την Παγκόσμια
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο κατευθύνεται
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις στον αγροτικό
τομέα στις ξένες επενδύσεις και τις νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
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ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗ ΣΤΗΡΙΙΗ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΕ

Το σχέδιο διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία
παρουσιάζει σήμερα στη ΔΕΘ ο Αλ
Τσίπρας Σύμφωνα με πληροφορίες
της Αυγής της Κυριακής ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του
προς τους παραγωγικούς φορείς θα

προτάξει τη λογική ενός διαφορετικού
μοντέλου ανάπτυξης από αυτό

που μας έφερε ώς εδώ Το νέο αναπτυξιακό

μοντέλο δεν θα χτίζεται πάνω

στα συντρίμμια της κοινωνίας Ο
Αλ Τσίπρας θα εξηγήσει πώς το πρόγραμμα

του ΣΥΡΙΖΑ θα εγγυάται
την κοινωνική ευημερία και την αναδιανομή

εισοδήματος και θα
στηρίζεται στην καινοτομία την τεχνολογία

την ποιότητα της οικονομίας

και όχι στην καταβαράθρωση
των μισθών Παράλληλα θα παρουσιάσει

το σχέδιο υπεράσπισης του
κοινωνικού κράτους

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να
δώσει ο Αλ Τσίπρας σε τρεις μεταρρυθμίσεις

1 Τη μεταρρύθμιση του
συστήματος πρόνοιας 2 την κοινωνική

ψηφιακή πολιτική και 3 τη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

ΟΤ

0WYA

και τον επαναπροσανατολισμό
της με αντικειμενικά κριτήρια από
τα ειδικά συμφέροντα των ολιγαρ
χών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης
Η προσπάθεια να μετατοπιστεί η

προσπάθεια ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας

από το σκέλος των
μισθών σε αυτό των διαρθρωτικών
αλλαγών θα προωθηθεί μέσα από

• Την υλοποίηση του νόμου για
την απλοποίηση της αδειοδότησης
των επιχειρήσεων

• Την ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης

Επιχειρήσεων
• Το σχέδιο για τη μείωση των τιμών

α επανεξέταση του πλαισίου
λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

β μεταρρυθμίσεις σε στοχευόμενους

κλάδους στους οποίους
κυριαρχούν ολιγοπωλιακά συμφέροντα

όπως το λιανεμπόριο και τα

καύσιμα
Την αναβάθμιση της θεσμικής υποδομής

για την προσέλκυση άμεσων

ξένων επενδύσεων ώστε η χώρα

να επωφεληθεί από τις δυνατότητες

που παρέχει το σχέδιο Γιούν
κερ να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία

μέσα από το νέο ταμείο που θα
αντικαταστήσει το ΤΑΙΠΕΔ και να
διευκολυνθεί η σύμπραξη ελληνικών
επιχειρήσεων με στρατηγικούς επενδυτές

από το εξωτερικό

Ο στρατηγικός
προσανατολισμός• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

στην κατεύθυνση μιας ενεργητικής
πολιτικής διεύρυνσης της εξαγωγικής

βάσης
• Οι νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις

που θα εκμεταλλευτούν
το οικοσύστημα της ερευνητικής υποδομής

των ελληνικών πανεπιστημίων

• Οι νέες μορφές συνεργατισμού
στον αγροτικό τομέα που θα είναι
προσανατολισμένες προς τη μεταποίηση

του προϊόντος
• Οι ξένες επενδύσεις με σεβασμό

στο εργατικό δυναμικό και στην περιβαλλοντική

ιδιαιτερότητα της χώρας

• Οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις
που θα δημιουργηθούν όταν ολοκληρωθεί

το νέο θεσμικό πλαίσιο
που ετοιμάζεται

Πα την αγροτική οικονομία
• Προστασία του αγροτικού εισοδήματος

με την καταπολέμηση των
ενδοομιλικών συναλλαγών από τις
εταιρείες γεωργικών εφοδίων με έλεγχο

των παράνομων εισαγωγών
και ελληνοποιήσεων των εναρμονι

Ό,··.ΐ ί ν Λ Η ν Ν Λ

Παράλληλο πρόγραμμα για την κοινωνία και το κράτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο του πρόγραμμα δεσμεύεται

για την εφαρμογή ενός παράλληλου προγράμματος

σε σχέση με τη συμφωνία με διπλό
στόχο A ΊΥιν άμβλυσνη των συνεπειών της για
τα μισθωτά και άνεργα στρώματα τους αυτοαπασχολούμενους

και τους συνταξιούχους Β
Την ενίσχυση της θέσης αυτών των στρωμάτων

τόσο πολιτικά δημοκρατικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις όσο και οικονομικά ώστε να ανοίξει

ο δρόμος για την απεμπλοκή από τον νεοφιλελευθερισμό

και τη μνημονιακή πολιτική
της λιτότητας

Οι τρεις βασικοί άξονες ο πρώτος αποτελεί το
νέο μοντέλο ανάπτυξης και χρηματοδότησης
του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι

1 Θεσμική ανασυγκρότηση και
εκδημοκρατισμός του πολιτικού
συστήματος και του κράτους

• Δημοκρατική αναδιάρθρωση πολιτικού
συστήματος Πόλεμος ενάντια στη διαπλοκή
και τη διαφθορά σύγχρονα και δημοκρατικά
MME αλλαγές σε Βουλή κόμματα και συνδικάτα

• Θεσμική ανασυγκρότηση της διοίκησης
Δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών

Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους

• Διεύρυνση ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών

ελευθεριών Δικαιοσύνη και σωφρονιστικό

σύστημα σύγχρονου κράτους δικαίου

αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική ισότητα

φύλων
• Σώματα ασφαλείας Από την καταστολή

στην προστασία των πολιτών

• Η φορολογία ως εργαλείο αναδιανομής
Δίκαιο απλό και αποτελεσματικό φορολογικό
σύστημα πόλεμος ενάντια στη φοροδιαφυγή

Κοινωνική ψηφιακή πολιτική Ενιαία δημόσια

αρχή στο υψηλότερο επίπεδο της κυβέρνησης

με αντικείμενο την ψηφιακή πολιτική

και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινοτικά

κονδύλια για έργα τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνιών απλοποίηση και
επέκταση της Διαύγειας έλεγχος όλων των
δημόσιων συμβάσεων με ενιαίο τρόπο και ηλεκτρονικά

διαλειτουργικότητα των ψηφιακών

μητρώων του Δημοσίου άνοιγμα των δημοσίων

δεδομένων πρόσβαση στο Διαδίκτυο
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ανασχεδιασμός
ψηφιακού σχολείου κίνητρα για την καθολική

επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών
για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορί¬

ου θεσμικές βάσεις για τον ελληνικό ασφαλή
κυβερνοχώρο σε συνεργασία με όλους τους
αρμόδιους φορείς

2 Επαναθεμελίωση
του κοινωνικού κράτους

• Προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• Δημόσιο Σύστημα Υγείας με καθολικότητα
ισότητα και αποτελεσματικότητα Παροχή

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας για όλους τους
πολίτες με δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου

για ασθενείς και παρόχους υπηρεσιών με
την εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

στην υγεία γρήγορη ολοκλήρωση και λειτουργία

του χάρτη υγείας με σκοπό τη μείωση
της γραφειοκρατίας της ταλαιπωρίας των

πολιτών της σπατάλης και της διαφθοράς στη

Τα ανοιχτά θέματα της συμφωνίας
Σχετικά με τη συμφωνία που έγινε με τους δανειστές σημειώνεται ότι στη γενική της κατεύθυνση

αντανακλά τις προτεραιότητες του άρχοντος συγκροτήματος στην Ευρώπη για την αναδιάρθρωση

της οικονομίας Ωστόσο επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί ένα περίκλειστο κείμενο

αλλά εμπεριέχει αντιφάσεις και ανοιχτά μέτωπα για τις οποίες τονίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα διαπραγματευτεί σκληρά αλλά και ότι σε αρκετά σημεία της αντανακλά τις αντιστάσεις
του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης Επιπλέον υπάρχει η δέσμευση αναζήτησης ισοδύναμων

και αντισταθμιστικών για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
Η Βασική διαπραγματευτική προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το δημόσιο χρέος Όπως επισημαίνεται

η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς κατάφερε το ζήτημα του ελληνικού χρέους να
έχει πλέον ανοίξει διεθνώς και με δεσμευτικό τρόπο Επίσης στα βασικά ζητούμενα της συνέχειας

της διαπραγμάτευσης τίθενται οι εργασιακές σχέσεις το ασφαλιστικό σύστημα η αξιοποίηση

της δημόσιας περιουσίας το φορολογικό σύστημα και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων

συνταγογράφηση των φαρμάκων και των εξετάσεων

και στις προμήθειες Νέο σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη δημιουργία

του θεσμού του οικογενειακού γιατρού
την δημιουργία των ιατρείων της γειτονιάς και
την ανάπτυξη των Κέντρων Υγείας των αστικών

περιοχών Πιλοτική εφαρμογή και σταδιακή

επέκταση του δικτύου πρωτοβάθμιας
φροντίδας μέσω των μονάδων οικογενειακής
φροντίδας υγείας γειτονιάς που θα αποτελέσουν

το σημείο εισόδου για τη διαχείριση του
ασθενούς και τον συντονισμό της φροντίδας
Διαφαλιση πρόσβασης για όλους όσοι έχουν ανάγκη

σε εξειδικευμένη πρωτοβάθμια φροντίδα

μέσα από τις μετασχηματισμένες και ε

παναστελεχωμένες μονάδες ΠΕΔΥ Αξιοκρατική
επιλογή των επικεφαλής των νοσοκομείων

με συμμετοχή στις διοικήσεις των νοσοκομείων

των διευθυντικών στελεχών και των
εργαζομένων και δημιουργία ενός συστήματος

δημοκρατικής αυτοδιοίκησης και λογοδοσίας

για όλους στη βάση της ποιότητας και
της αποδοτικότητας• Βιώσιμη και αποτελεσματική κοινωνική
ασφάλιση• Δημοκρατική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης

• Μακρόπνοη πολιτική για την επιστημονική
έρευνα

Πολιτισμός και αθλητισμός

3 Φιλειρηνική αμυντική
και εξωτερική πολιτική

• Αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων• Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
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σμένων πρακτικών και των υπερτι
μολογήσεων με θέσπιση και τήρηση
αυστηρών χρονικών ορίων αποπληρωμής

των παραγωγών
Στήριξη των συνεργατικών σχημάτων

θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών

και τοπικών δικτύων παραγωγών

καταναλωτών
• Αναδιοργάνωση δημόσιων υπηρεσιών

και φορέων αγροτικής πολιτικής

σε ένα ενιαίο συνεκτικό και
αντιγραφειοκρατικό σύνολο που θα
παρέχει συμβουλευτικές εκπαιδευτικές

και υποστηρικτικές υπηρεσίες
προς τους αγρότες

• Διαφάνεια και παραγωγικός
προσανατολισμός στις κοινοτικές ενισχύσεις

και στα προγράμματα αγροτικής

ανάπτυξης
• Ενίσχυση της διατροφικής επάρκειας

της χώρας με συγκεκριμένα
σχέδια αύξησης της παραγωγής

αξιοποιώντας σαν συγκριτικό πλεονέκτημα

τη μικρής κλίμακας παραγωγή

και την οικογενειακή γεωργία
που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα και
μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά
των αγροτικών προϊόντων

Για την κοινωνική
και αλληλέγγυα οικονομία

• Σταδιακή ενοποίηση της κατακερματισμένης

συνεταιριστικής νομοθεσίας

ώστε να διευκολυνθεί η
δημιουργία συνεταιριστικών εγχειρημάτων

και η συγκρότηση τοπικών
αντιπροσωπευτικών δικτύων κοινωνικής

οικονομίας ανεξαρτήτως
νομικής μορφής

Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου

για τη μεταβίβαση υπό πτώχευση
και πτωχευμένων επιχειρήσεων σε
συνεταιρισμούς πρώην εργαζομένων

έτσι ώστε να αποκατασταθεί η
παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας

όπου υπάρχει σχέδιο
βιωσιμότητας

• Συγκρότηση και λειτουργία Ταμείου

Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο

θα αντλεί πόρους από διοικητικές
κυρώσεις σε εγχειρήματα κοινωνικής

οικονομίας δωρεές χορηγίες
και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά

ταμεία και θα τα διοχετεύει σε συνεργατικά

σχήματα με ποικίλους

τρόπους επιδότηση μικροδανει
σμός κάλυψη εγγυητικών επιστολών

Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας

δημοσίου τομέα και εγχειρημάτων

κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονομίας κυρίως μέσα από την ενσωμάτωση

των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών

για τις δημόσιες συμβάσεις
κοινωνικής αναφοράς αλλά και τη
διαμόρφωση πλαισίου για τις προγραμματικές

συμβάσεις ώστε να αποφεύγονται

φαινόμενα διαπλοκής
και δυσφήμισης των εγχειρημάτων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

• Συγκρότηση ευέλικτης διυπουργικής

επιτροπής για την προώθηση

της κοινωνικής και αλληλέγγυας

οικονομίας• Προβολή των εγχειρημάτων
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

διαδραστικός χάρτης με
πληροφορίες για κάθε εγχείρημα
θέσπιση ετήσιων εκθέσεων κοινωνικής

οικονομίας Social Economy
Expo

Πηγές χρηματοδότησης
αναμόρφωση του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος

Ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού

συστήματος συμπεριλαμβανομένων

και των μικρότερων και
συνεταιριστικών τραπεζικών ιδρυμάτων

που θα ολοκληρωθεί μέχρι
την 1-1-2016

Το νέο ΕΣΠΑ για το οποίο εξασφαλίστηκε

ο διπλασιασμός της
προκαταβολής για τη νέα προγραμματική

περίοδο
• Δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής

τράπεζας
Αξιοποίηση του νέου επενδυτικού

προγράμματος Γιούνκερ
Χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε

από τη συμφωνία με την
EBRD την ενεργοποίηση του επενδυτικού

σκέλους της Παγκόσμιας
Τράπεζας και τη νέα συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε
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Φιάσκο η πολιτική υπέρ των γενοσήμων
ΜΕ ΠΛΗΡΗ αποτυχία στέφθηκε

το πακέτο των μέτρων
για την αύξηση της κατανάλωσης

των γενόσημων φαρμάκων
όπως επισημαίνουν παράγοντες

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Σχεδόν τρία χρόνια μετά
την εισαγωγή του συστήματος
συνταγογράφησης με βάση

τη δραστική ουσία των σκευασμάτων

η διείσδυση των γενοσήμων

φθάνει μόλις στο 23
ποσοστό πολύ χαμηλό σε σχέση

με τις αρχικές επιδιώξεις του
υπουργείου Υγείας που άγγιζαν

το 60
Είναι χαρακτηριστικό ότι

έως φέτος τον Δεκέμβριο η
αύξηση του μεριδίου των

γενόσημων

φαρμάκων για εξωτερικούς

ασθενείς κατά όγκο
θα πρέπει να αγγίξει το 40
για νοσηλευόμενους ασθενείς
το 50 και το μερίδιο των προμηθειών

φαρμακευτικών προϊόντων

ανά δραστική ουσία από
τα νοσοκομεία να φτάσει στα
2/3 του συνόλου Επιπλέον
αναστάτωση στην αγορά προκαλεί

η υποχρέωση για καθολική

συνταγογράφηση αποκλειστικά

με τη δραστική ουσία
Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζουν

εκπρόσωποι φαρμακοβιομηχανιών

με το μέ¬

τρο της δραστικής ουσίας μοναδικό

κριτήριο για τη συνταγογράφηση

ενός φαρμάκου
αποτελεί το κόστος χωρίς να
αξιολογείται η θεραπευτική
αξία του

Οι φαρμακοβιομήχανοι
από την πλευρά τους προτείνουν

τη δυνατότητα χρήσης
και της εμπορικής ονομασίας
αποκλειστικά στα φάρμακα των
χρόνιων παθήσεων προκειμένου

να ελεγχθεί η υποκατάσταση

με ακριβότερες θεραπείες
να προωθηθούν τα ελληνικά
επώνυμα γενόσημα και να

περιοριστεί η αλόγιστη συνταγογράφηση

από ιούς γιατρούς
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Βόμβα από
ΕΟΠΥΥ για

τις πληρωμές
Απειλεί και επίσημα με σταση Καταγγελίες ότι

δεν του αποδίδονται 100.000.000 € που κόπηκαν
από τις αναπηρικές συντάξεις τον Σεπτέμβριο

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mcaa

rmela@dimokratianews.gr

Σε
προειδοποίησπ-βόμβα για

τον κίνδυνο να προχωρήσει
σε στάση πληρωμών προς
όλους τους παρόχους Υγείας

προέβη επίσημα πλέον
ο ΕΟΠΥΥ Η διοίκηση του οργανισμού
υποστήριξε ότι εάν δεν του αποδοθούν
άμεσα τα χρήματα από τις εισφορές των
ασφαλιστικών ταμείων που έχουν κρατηθεί

από τις συντάξεις των ασφαλισμένων
υπέρ του οργανισμού δεν θα είναι

σε θέση να πληρώσει γιατρούς φαρμακοποιούς

κλινικές νοσοκομεία διαγνωστικά

κ.λπ
Μόνο το τελευταίο εξάμηνο τα

ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ

800.000.000 ευρώ ενώ συνολικά
η μαύρη τρύπα στα ταμεία του οργανισμού

τα τελευταία τρία χρόνια είναι
1,5 δισ ευρώ Το θέμα συζητήθηκε την
Τετάρτη στο διοικητικό συμβούλιο του
ΕΟΠΥΥ όπου ο πρόεδρος του οργανισμού

Δημήτρης Κοντός προειδοποίησε
ότι η προκαλούμενη υστέρηση στα

έσοδα του ΕΟΠΥΥ θα οδηγήσει σε αδυναμία

πληρωμών και θα επιφέρει ση¬

μαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία

των παρόχων Υγείας
Την ίδια ώρα ο γραμματέας της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
Γρηγόρης Λεοντόπουλος καταγγέλλει
στη δημοκρατία ότι μόνο από τους
αναπήρους συγκέντρωσαν 100.000.000
ευρώ τον Σεπτέμβριο γιατί τους έκοψαν

6 από τις συντάξεις τους υπέρ
του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις
του αριστερού Μνημονίου

Δεν πήρε ούτε φράγκο
Συγκεκριμένα ήταν 65.000.000 ευρώ

που μας έκοψαν 2 από τις συντάξεις
και 4°/ο από τις επικουρικές Επειδή ο

νόμος έχει αναδρομική ισχύ από 1ης
Ιουλίου 201 5 τελικά συγκεντρώθηκε
ένα ποσό της τάξεως των 100.000.000
ευρώ Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι
θα πήγαιναν στον ΕΟΠΥΥ για την ιατροφαρμακευτική

μας περίθαλψη Αλλά

τελικά ο ΕΟΠΥΥ δεν πήρε ούτε ένα
φράγκο Εμάς όμως μας έκοψαν τη
σύνταξη 30 40 50 ευρώ

Για παράδειγμα άτομο με ειδικές
ανάγκες που έπαιρνε σύνταξη 600 ευρώ

τον Σεπτέμβριο έλαβε μόνο 570 ευρώ

καθώς 30 ευρώ κρατήθηκαν υπέρ
ΕΟΠΥΥ
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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Τα κενά οδηγούν γιατρούς
και νοσηλευτές σε απόδραση

Τα μεγάλα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν
οι ειδικευόμενοι γιατροί στις εφημερίες tous αναγκάζουν
να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση tous με tous περισσότεροι

να στρέφονται στο εξωτερικό Evas ειδικευόμενο5
καλείται να εξετάσει écos 200 ασθενείε σε μία εφημερία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Σε
ακραία φαινόμενα οδηγούν οι δραματικές

ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια
νοσοκομεία

Τρεις άνθρωποι χάθηκαν την Παρασκευή
στο Δαφνί καθώς σε μία βαρδια υπήρχαν
ελάχιστοι νοσηλευτές Ακόμη ένας θάνατος
είχε καταγραφεί πριν από τέσσερις μήνες υτο
ίδιο νοσοκομείο όταν ασθενής είχε επιτεθεί
και τράυματίσει θανάσιμα άλλον νοσηλευόμενο

Οι ελλείψεις νοσαλευτικού παραϊατρικού
και ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία πλέον

είναι τραγικές και αν δεν θρηνήσαμε περισσότερους

νεκρούς οφείλεται στην αυτοθυσία
του εναπομείναντος προσωπικού επισημαίνει
σε επιστολή προς τον υπηρεσιακό υπουργό
Υγείας η Ενωση νοσοκομειακών γιατρών Ατοκης

ΕΙΝΑΠ
Οι ελλείψεις διώχνουν από το ΕΣΥ νέους

γιατρούς οι οποίοι εγκαταλε ίπουν την άσκηση
ειδικότητας επειδή δεν αντέχουν Tis εξοντωτικές

συνθήκες εργασίας Αφήνουν στη μέση την
εκπαίδευση για την οποία χρειάστηκε να περιμένουν

από τρία έως πέντε χρόνια μέχρι να
ξεκινήσουν

Εξουθενωμένοι και απογοητευμένοι εμφανίζονται

πρόθυμοι να περιμένουν άλλα τόσα
κρόνια προκειμένου να τη συνεχίσουν σε αλ
λο νοσοκομείο με τους περισσότερους να αναζητούν

θέση στο εξωτερικό
Η άσκηση ειδικότητας ξεκινά μετά την αποφοίτηση

από την Ιατρική Αποτελεί το πιο σημαντικό

βήμα στην καριέρα κάθε γιατρού καθώς
σε αυτήν αποκτά την ειδικότητα που επιθυμεί
και την επαγγελματική επαρκεια για να την
υπηρετήσει Είναι μία συστηματική εκπαίδευση
στην οποία λαμβάνει δυσαναλογα χαμηλό μισθό

σε σχέση με το εργασιακό βαρος που καλείται

να σηκώσει
Ενας ειδικευόμενος αμείβεται με 2,5 ευρώ

ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ

ασθενείς

στα
επείγοντα είναι

δύο νοσηλευτές

λέει
ο ειδικευόμενος

παθολό¬
γε γος Α Ψωμάς

την ώρα και μπορεί να μείνει στο νοσοκομείο
μία έως δύο μέρες Οι τεράστιες ελλείψεις που
υπαρχουν στα νοσηλευτικά ιδρύματατας χώρας
καθιστούν εφιαλτική την καθημερινότητά του
Ενας ειδικευόμενος μπορεί να εξετάσει σε μέρα
εφημερίας 1 50 ή 200 ασθενείς

Σε παραίτηση
Τουλάχιστον δύο ειδικευόμενοι γιατροί που

ασκούνται σε μία από τις παθολογικές κλινικές
του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός έχουν απευθυνθεί

στο γραφείο προσωπικού Ζήτησαν να
ενημερωθούν για τις διαδικασίες παραίτησης
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπαρχουν και
άλλοι Σε κάθε εφημερία αντιμετωπίζω εικόνες
πέρα από κάθε φαντασία αναφέρει στο Εθνος
ένας από αυτούς Ο Αρης Ψωμάς είναι ειδικευόμενος

παθολόγος στον Ευαγγελισμό Είναι
31 ετών και θεωρεί ότι τα έχει δει όλα

Στην εφημερία ο ένας ασθενής είναι πάνω
στον αλλο και ο ένας γιατρός πάνω στον νοση¬

λευτή Φροντίζεις ένα σοβαρό περιστατικό και
δίπλα σου ένας αλλος ασθενής παθαίνει έμφραγμα

Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση Οι
ελλείψεις είναι μεγαλες

Για πέντε ασθενείς στα επείγοντα είναι δύο
νοσηλευτές Βλέπουμε οτην εφημερία έως και
200 ασθενείς Στην Ιατρική διδάχτηκα ότι ο γιατρός

παρέχει στον ασθενή του παρηγαριά και
Θεραπεία Πώς μπορώ να το κάνω αυτό με τέτοιες
συνθήκες Είμαι νέος γιατρός και με πειράζει
πολύ Δεν είναι όμως μόνον αυτό Στο νοσοκομείο

υποτίθεται ότι εκπαιδεύομαι Είναι συνθήκες

εκπαίδευσης ενός γιατρού αυτές
Οι γιατροί που πηγαίνουν να εργαστούν σε

προηγμένες χώρες έρχονται αντιμέτωποι με
πολύ καλύτερες συνθήκες αλλά συχνά και με
μία έκπληξη ειδικευμένος γιατρός που πήγε
πρόσφστα στη Σουηδία πέρασε από συνέντευξη

προκειμένου να προσληφθεί σε νοσοκομείο
Τον ρώτησαν μεταξύ αλλων τι γνωρίζει να
κάνει και όταν τους μετέφερε την εμπειρία του
πήρε την απάντηση ότι αυτά τα κάνουν εδώ
οι νοσηλευτές

Την τριετία 201 2-201 5 αποχώρησαν από το
σύστημα 5.226 εργάζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων

γιατροί νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό
Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ανακοινώσει
2.440 προσλήψεις με το σχετικό κονδύλι

ωστόσο να αφηρά τον ηροϋπολογισμό του 2016
Με απλά λόγια για κάθε δύο αποχωρήσεις από
το ΕΣΥ αναλογεί μία εξαγγελία πρόσληψης
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Εως και 2.500 ασθενείς
σε κάθε εφημερία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠ0 1.000 είναι οι κενές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου καρδιολόγο Ηλία Σιώρα η

κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του
κύματος φυγής εργαζομένων στη συνταξιοδότηση Από τις κενές
θέσεις που υπάρχουν σήμερα περίπου 450 αφορούν νοσηλευτικό
προσωπικό οι 170 είναι γιατροί ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι και
οι υπόλοιποι διοικητικοί τεχνικοί και παρασκευαστές
Το προσωπικό και οι γιατροί βρίσκονται σε κατάσταση επαγγελματικής

εξουθένωσης καθώς η ζήτηση υπηρεσιών αυξάνεται σταθερά
ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
μειώνεται Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών γίνεται το αδιαχώρητο

καθώς σε κάθε εφημερία εξυπηρετούνται από 1.200 εως 2.500
ασθενείς Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας

το οποίο έχει δυναμικότητα 1.000 κρεβατιών Σε ετήσια βάση
νοσηλεύονται σε αυτά περίπου 60.000 ασθενείς Περισσότεροι από
100.000 εξετάζονται ετησίως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών

ΔΡ0ΜΟΚΑΙΤΕΙ0

Μόλις 434 εργαζόμενοι
από τις 1.083 θέσεις
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ τα κενά στο Δρομοκα'ιτειο στο οποίο καταλήγουν

χιλιάδες ψυχιατρικά περιστατικά από ολόκληρη τη χώρα από τα
οποία περισσότερα από τα μισά αφορούν εισαγγελικές εντολές Ο

πρόεδρος της ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία ΠΟΕ
ΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος σημειώνει ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει
1.083 οργανικές θέσεις αλλά υπηρετούν σε αυτό μόλις 434 εργαζόμενοι

Από τις 563 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι
καλυμμένες μόλις 240
Η κίνηση αυξάνεται σταθερά την ώρα που το προσωπικό μειώνεται
Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας
Πριν από μία δεκαετία γίνονταν 15 εισαγωγές ασθενών ανά εφημερία
και οι εργαζόμενοι έκαναν τότε λόγο για οριακή κστάσταση Ο αριθμός

των εισαγωγών έχει φτάσει πλέον στις 25 ανά εφημερία
Η υποστελέχωση προκαλεί ασφυξία στο εναπομείναν προσωπικό
το οποίο καλείται να φροντίσει διεγερτικούς ασθενείς Οι θέσεις νοσηλείας

δεν επαρκούν να καλύψουν την κίνηση Σύμφωνα με τους
εργαζομένους η μέση διάρκεια νοσηλείας ενός οξέος περιστατικού
ήταν δύο μήνες ενώ τώρα έχει περιοριστεί στον έναν μήνα

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Δύο νοσηλεύτριες
για 40 κρεβάτια
ΣΕ ΜΙΑ κλινική με 40 κρεβάτια υπάρχει μία ή το πολύ δύο νοσηλεύτριες

στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας
Από τις 700 οργανικές θέσεις είναι κενές οι 200 και πολλές από αυτές

αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό εξηγεί ο πρόεδρος του Σωματείου

εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρης Κουρουβακάλης
Οι ελλείψεις σημειώνει έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων

υπηρεσιών ενώ δημιουργούν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα

του νοσηλευτικού ιδρύματος Σε ένα νοσοκομείο με δυναμικότητα

500 κρεβατιών υπάρχουν μόλις πέντε τεχνικοί όλων των
ειδικοτήτων Το νοσοκομείο σηκώνει μεγάλο βάρος στην εφημερία
σε μία σειρά από ειδικότητες Σε ετήσια βάση νοσηλεύει περισσότερους

από 40.000 ασθενείς φτάνοντας συνολικά τις 130.000 ημέρες
νοσηλείας
Οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο το προσωπικό καθώς το τελευταίο
διάστημα υπήρξαν πληροφορίες για προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία

σε υλικό λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού Σύμφωνα
με αυτές υπήρξε θέμα με την επάρκεια τροφίμων αντιδραστηρίων
και μικροβιολογικού υλικού οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Ο διευθυντής
θα καλύψει
τα κενά στις
εφημερίες
To 30 έως 40 των οργανικών

θέσεων του
Ασκληπιείου Βούλας είναι

κενές αναφέρει η Σωτηρία

Δάλλα μέλος του Σωματείου

και της Ομοσπονδίας
εργαζομένων στα νοσοκομεία

ΠΟΕΔΗΝ
Σύμφωνα με την κ Δάλλα
οι ελλείψεις αφορούν το
σύνολο των υπηρεσιών του
νοσηλευτικού ιδρύματος
ενώ στη νοσηλευτική υπηρεσία

βγάζει μετά βίας τις
βάρδιες Προβλήματα υπάρχουν

και στη νεφρολογική
κλινική όπου δύο νεφρολόγοι

αρνήθηκαν να κάνουν

περισσότερες εφημερίες
από όσες προβλέπει ο

νομος καθώς το ωράριο
ήταν εξοντωτικό

To πλαφόν
Σύμφωνα με τον διευθυντή
της κλινικής η απόφααη
των δύο νεφρολόγων να
περιοριστούν στο πλαφόν

που ορίζει ο νόμος
προκαλεί 18 μέρες κενό στο
πρόγραμμα εφημέριων του
Σεπτεμβρίου το οποίο προσφέρθηκε

να καλύψει ο
ίδιος
Εσπευσε ωστόσο να προειδοποιήσει

με έγγραφό
του τη διοίκηση του νοσηλευτικού

ιδρύματος και
όλους τους υπευθύνους
αναφέροντας χαρακτηριστικά

τα εξής παρακαλούμε
για τις άμεσες δικές σας
ενέργειες πριν η βιολογία
εξοντώσει το εναπομείναν
ιατρικό προσωπικό
Το Ασκληπιείο Βούλας
έχει δυναμικότητα 350 κρεβατιών

Σε ετήσια βάση νοσηλεύει

περισσότερους
από 20.000 ασθενείς αγγίζοντας

τις 75.000 μέρες
νοσηλείας
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Πασχάλης Αποσχολιϊ      0 véos npôsôpos του ΣΦΕΕ και διευθύνων

oupßouflos ms AbbVie συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να διατηρηθούν οι loopponiss oris oxéosis

πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών και κυβέρνησα την κρίσιμη περίοδο των capital controls

Μέχρι npônvos,
ο véos npcteopos
tou Συνδέσμου
κατείχε tn θέση tou
αντιπροέδρου ιου
Δ.Σ. ιου ΣΦΕΕ, ενώ
παραμένει, επίοΐΉ,
μέχρι σήμερα στη
θέση ιου προέδρου 

ins Eniiponris
Φαρμακευτικών
Ειαιρειών ιου
Ελληνοαμερικανικού
Εμπορικού
Επιμελητηρίου.
Ο naoxârins
Αποστολίδη είναι ο
διευθύνων σύμβου-
flos ins ποΑυεθνική5
φαρμακευιική$ ειαι-
ρε!α$ AbbVie. Εχει
σπουδάσει Χημεία
(BSc) και Οικονομική
Γεωγραφία (Β Α.),
ενώ έχει κάνει μεια-
niuxiaKés onouôés
οτη Φαρμακευιική
Χημεία, στον Καναδά
και στη Σκωιία.

του Βασίλη Βενιζέλου
Ven.ygeia@gmail.com	

Διαθέτει 

ευρεία γνώση της εγχώριας και της
διεθνούς αγοράς φαρμάκου. Θεωρείται ως
ισορροττιοτής, ενώ οι συνομιλητές του κάνουν

με έμφαση λόγο για «έναν κοσμοπολίτη, ευγενή 

καιπροοηνή συζητητή, πρόθυμο πάντα
να αναζητήσει τους κοινούς τόπους και να αποφύγει κατά
το δυνατόν τις συγκρούσεις» . Ο λόγος για τον νέο πρόεδρο
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
(ΣΦΕΕ) Πασχάλη Αποστολίδη.

Χαρακτηριστική ήταν η στάση που κράτησε με το
που επιβλήθηκαντα capital controls. Ο πρόεδρος
του ΣΦΕΕ κατέβαλλε προσπάθειες προκειμένου
να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι από τις πολυεθνικές 

και τις εγχώριες φαρμακευτικές
επιχειρήσεις, ενώ κοινός τόπος είναι το
γεγονός ότι η αγορά φαρμάκου δεν
επλήγη σε τέτοιο σημαντικό βαθμό /

όσο οι αγορές άλλων προϊόντων	[ (

στη χώρα μας. Η συμβολή του
Πασχάλη Αποστολίδη ήταν καταλυτική 

στις σχετικές συνεννοήσεις 

της φαρμακοβιομηχανίας
με την πλευρά της κυβέρνησης
και, ιδιαιτέρως, της πολιτικής ηγεσίας 

των υπουργείων Υγείας κα ι Ανάπτυξης. 

Ο κ. Αποστολίδης ανέλαβε     \ \
το τιμόνι του ΣΦΕΕ σε μία δύσκολη
δημοσιονομικά εποχή, με περιορισμένους 

δημόσιους πόρους και με έντονη
ιην ανάγκη για πραγμαιικές μεταρρυθμίσεις 

στην υγεία, αλλά και στον κλάδο.

Μεταρρυθμίσεις με σταθερότητα, είναι
ένα από τα βασικά μότο του νέου προέδρου 

του ΣΦΕΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε συνοδεύσει 

την εκλογή του στην προεδρία 

του Συνδέσμου με την εξής δήλωση: 

«Με την εμπέδωση σχέσεων
εμπιστοσύνης μετηνπολπεία, που
θα οδηγήσουν σε ρεαλιστικές αποφάσεις, 

μπορούμε να προσφέρουμε 

στην οικονομία και την κοινωνία
τη στήριξη που χρειάζονται καιτο
όραμα που απαιτείται για ένα καλύτερο 

αύριο. Πρωτευούσης σημασίας
για τον ΣΦΕΕ είναι, επίσης, η διατήρηση
και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
τόσο των ελληνικών όσο καιτων πολυεθνικών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα 

μας. Τέλος, αδιαπραγμάτευτη είναι η
πρόσβαση όλων των πολιτών στις θεραπεί-	| /,
ες, πολλώ δε μάλλον και στις καινοτόμες
θεραπείες, γεγονός που ενισχύει την κοινωνική 

αλληλεγγύη και συνοχή στη χώρα 

μας».

Η εικόνα του κλάδου
Για τη σημασία της ηγεσίας στη φαρμακοβιομηχανία 

ενδεικτικά είναι τα στοιχεία
τα οποία ο Πασχάλης Αποστολίδης έδωσε
πρόσφατα στη δημοσιότητα, σχετικά με τα

οικονομικά μεγέθη τα οποία χαρακτηρίζουν τον κλάδο στη
χώρα μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο του ΣΦΕΕ:

•	Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν
τη ν 4η θέση στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης. 

Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία του πρώτου
εξαμήνου του 2014, το φάρμακο είναι το νούμερο ένα

εξαγώγιμο, βιομηχανικό προϊόν για τη χώρα μας!
•	Η άμεση επίδραση του κλάδου στο ΑΕΠ υπολογίζεται

«2ΤΤθνΐ5

στα 1. 52 δισ. ευρώ. ενώ, αν συνυπολογιστούν και οι έμμεσες 

επιδράσεις και η συμβολή της αύξησης στην κατανάλωση, 

το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 7,55 δισ. ευρώ,
δηλαδή περίπου το 4% του ελληνικού ΑΕΠ .

• Ανάλογη είναι και η συμβολή στην εγχώρια απασχόληση, 

με τη συνολική επίδραση του φαρμακευτικού κλάδου 

να υπερβαίνει τις 132 000 θέσεις εργασίας.

Ο πυρήνας της σκέψης
Εάν θέλει κανείς να προσδιορίσει κατά το δυνατόν τον πυρήνα 

της σκέψης του Πασχάλη Αποστολίδη, δεν έχει
παρά να παραπέμψει σε πρόσφατη αποστροφή από

ομιλία του σε διεθνές συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα:
«Ο κλάδος της υγείας είναι ένας τομέας που αφορά 

σε υπηρεσίες, αλλά κυρίως στο αγαθό του φαρμάκου, 

που αποτελούν εν τη γενέσει τους καινοτομίες 

σε κάθε μορφή τους. Μάλιστα, στη δύσκολη
αυτή περίοδο όσοι θα ήθελαν να επενδύσουν στην

καινοτομία έχουν σημαντική βοήθεια από τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, τα οποία αυτή τη στιγμή διατίθενται 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη της
καινοτομίας είναι μία δράση εντάσεως εργασίας
και για να είμαι πιο ακριβής θα έλεγα είναι "εντάσεως 

ευφυΐας", και αυτή την ένταση σαν χώρα
αποδεδειγμένα την έχουμε. Η παραγωγή ευφυών

ιδεών και προτάσεων είναι ισχυρότατη . Το γεγονός
ότι δεν την αναγνωρίζουμε, δεν σημαίνει ότι δεν

υπάρχει ή ότι είναι χαμηλού επιπέδου. Υπάρχει, αλλά.
δυστυχώς, εξάγεται ή δεν αξιοποιείται. Αρα. αυτό που

θα πρέπει σε πρώτη φάση να μεθοδευτεί είναι να επενδύσουμε 

στη συγκράτηση των σημαντικών και λαμπρών
μυαλών που έχουμε».

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
■ Συνεχείς και επίμονες είναι οι παρεμβάσεις
και οι τοποθετήσεις του σχετικά με την ανάγκη 

για αύξηση του ανώτατου ορίου της δημόσιας 

εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής 
φαρμακευτικής δαπάνης για το 2015.

Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο του ΣΦΕΕ, ο

στόχος της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής 

δαπάνης θα πρέπει να αυξηθεί
από τα 2 δισ. ευρώ στα 2,2-2,3 οισ. ευρώ για
το 2οι 5, να αποσυνδεθεί από το συνεχώς μειούμενο 

ΑΕΠ της χώρας μας και να καλύπτει
και τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ενώ
η επιβολή του clawback στις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
εφαρμοστεί οι απαιτούμενες δομικές μεταρρυθμίσεις, 

πρέπει να λειτουργεί ως δικλείδα
ασφαλείας σε περίπτωση κάποιας λογικής
υπέρβασης (2Χ-3Χ) του στόχου που έχει τεθεί
και όχι ως οιονεί πάγιος «φόρος», τον οποίο
καλούνται να πληρώνουν οι φαρμακευτικές
εταιρείες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί με
αυτόν τον ιδιότυπο τρόπο το ευρύτερο σύστημα 

υγείας της χώρας μας.
Επίσης, ο νέος πρόεδρος του ΣΦΕΕ προτείνει η
δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 

να αυξηθεί από τα 535 εκατ. ευρώ στα 700
εκατ. ευρώ για το 2015·

Ο ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΠΟΥ... ΓΙΑΤΡΕΨΕ ΤΗ Ν ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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Ενας οτους πέντε γιατρούς γράφει
φάρμακα με το τσουβάλι

Νέος ιός ιιπερσυντα
γογράφησης χτυπά τον
ΕΟΠΥΥ Ελεγχοι δείχνουν

ότι το πάρτι

συνεχίζεται
1H ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ιός υπερβολικής συνταγογράφη
οης πλήττει τον ΕΟΠΥΥ με τουλάχιστον

το 20 των γιατρών του
Οργανιομού να γράφουν πολυάριθμες

συνταγές ξεπερνώντας
σημαντικά το μηνιαίο πλαφόν τους
Γενικοί γιατροί καρδιολόγοι παθολόγοι

και νευρολόγοι κατέχουν
το ρεκόρ συνταγογράφησης και
άμεσα θα κληθούν σε γραπτή απολογία

Στην περίπτωση που οι
εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς
τότε απειλούνται με σοβαρές κυρώσεις

Και ενώ η υπερσυνταγογράφη
ση καλπάζει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

εντόπισαν και περιπτώσεις

κατευθυνόμενης συνταγογρά
φησης με την εκτέλεση των συνταγών

να γίνεται σε συγκεκριμένα
φαρμακεία Μάλιστα οι υπερβάσεις

του όγκου συνταγογράφησης
σε συσκευασίες που εντοπίστηκαν

αφορούσαν συγκεκριμένα φάρμακα
και 310.566 περισσότερες ημερήσιες

δόσεις Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

της διοίκησης του Οργανισμού

η επιβάρυνση για τον
ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε περίπου 5
εκατ ευρώ για το πρώτο εξάμηνο
του 2015 και ήδη οι εμπλεκόμενοι
γιατροί και φαρμακοποιοί έχουν
κληθεί για εξηγήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται

μεταξύ άλλων στην
έκθεση ελέγχου της φαρμακευτικής

δαπάνης του ΕΟΠΥΥ που
παρουσίασε στα τέλη Ιουλίου η διοίκηση

του Οργανισμού οτους εκπρόσωπους

των δανειστών Από
νεότερα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ μέχρι

31 Αυγούστου προκύπτει ότι
ήδη 128 γιατροί από όλη τη χώρα
έχουν κληθεί από τον Οργανισμό
να παρέχουν γραπτές εξηγήσεις
για τη συνταγογραφική τους συμπεριφορά

Μετά από δειγματοληπτικό

έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών

εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένοι

γιατροί για σημαντικές υπερβάσεις

στη συνταγογράφηση Διευκρινίζεται

ότι για τους γιατρούς
του ΕΟΠΥΥ ισχύει πλαφόν συντα
γογράφησης ανά μήνα και ανά ασθενή

ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα

Για 26 γιατρούς οι γραπτές

εξηγήσεις δεν κρίθηκαν επαρκείς
και ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την

επιβολή κυρώσεων και συγκεκριμένα
τους αφαιρέθηκε το δικαίωμα

της συνταγογράφησης για χρονικό
διάστημα 3 έως 6 μηνών

Παράλληλα κατά το πρώτο εξάμηνο

του 2015 εκδόθηκαν από
την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών

Ελεγχος παραβατικότητης

ΕΟΠΥΥ

Κλήση για παροχή
γραπτών εξηγήσεων

Απόφαση αφαίρεσης δικαι

ώματοςσυνταγογράφησης

Από1/7/2013
έως 31/12/2013

138 1

2014 342 24

Από1/1/2015
έως31/8/2015

128 26

ΥΠΕΔΥΦΚΑ στοιχεία πρώτου εξαμήνου 2015

Πάραχος υπηρεσιών
υγείας

Χρηματικό πρόσημο
Προσωρινός/οριστικός

αποκλεισμός

Φαρμακεία
Σε 19 φαρμακεία

W 84.705,78 ευρώ

Σε 9 φαρμακεία από 6
ημέρες μέχρι 3 1/2 μήνες

Ιατροί Q
Σε 21 ιατρούς

255.516,07 ευρώ χρηματικό

πρόστιμο και καταλογισμός

ζημίας

Σε 4 ιατρούς από 4 μέχρι

12 μήνες

Ιδιωτικές κλινικές Σε 2 κλινικές
55.000 ευρώ

Σύνολο Σε42παρόχους
395.221,85 ευρώ

Σε 13 παρόχους προσωρινός

αποκλεισμός

Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

ΥΠΕΔΥΦΚΑ συνολικά 56
νέες αποφάσεις εκ των οποίων 13

για μη επιβολή κυρώσεων για 9

ιατρούς 3 φαρμακεία και 1 ιδιωτική
κλινική Οι υπόλοιπες 43 αποφάσεις

αφορούν πρόστιμα ύψους
85.000 ευρώ σε 19 φαρμακεία
256.000 ευρώ σε 21 γιατρούς και
55.000 σε δύο ιδιωτικές κλινικές
Εκτός από τα χρηματικά πρόσημα
σε 13 παρόχους 9 φαρμακεία και
4 γιατροί του ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε

προσωρινός αποκλεισμός
τους από 6 ημέρες μέχρι και 12

μήνες Οι κυριότερες παραβάσεις
που διαπιστώθηκαν κατά τους ε¬

λέγχους αφορούν
Συνταγογράφηση φαρμάκων

και διαγνωστικών εξετάσεων εν
αγνοία ασφαλισμένων

Εκδοση συνταγών φαρμάκων
και παραπεμπτικών διαγνωσττκών
εξετάσεων από ιατρούς εκτός ειδικότητας

χωρίς αιτιολόγηση
Υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων

και παρακλινικών εξετάσεων

Συνταγογράφηση χωρίς εξέταση

των ασφαλισμένων
Λανθασμένη χρέωση κλειστών

ενοποιημένων νοσηλίων
KEN και επιπλέον χρεώσεις στον
ΕΟΠΥΥ

Καταχρηστικές χρεώσεις
νοσηλίων σε ασφαλισμένους από
ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά
εργαστήρια και συμβεβλημένους
ιατρούς

Παραπομπή σε Κέντρα Αποκατάστασης

κλειστής και ανοικτής
νοσηλείας από μη ειδικούς ιατρούς
και για παθήσεις που δεν προβλέπονται

στην ισχύουσα νομοθεσία

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια

της ίδιας χρονικής περιόδου
εντοπίστηκαν από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ
64 συνταγές 34 φαρμακείων της
Βόρειας Ελλάδας που αποδείχθηκαν

από τον διενεργηθέντα έλεγχο
και τις καταθέσεις των ασφαλισμένων

όττ ουδέποτε είχαν παραλάβει
τα αναγραφόμενα σε αυτές φάρμακα

εικονικές συνταγές Το συνολικό

ύψος των αιτούμενων ποσών
ήταν 7.398,77 ευρώ

Επίσης αποκαλύφθηκαν δύο
περιπτώσεις καταχρηστικών χρεώσεων

από ιδιωτικές κλινικές σε
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά
τη νοσηλεία τους και αποφασίστηκε

η επιστροφή ποσών ύψους
25.000 από τις κλινικές οτους ασφαλισμένους

Μάλιστα σε μία περίπτωση ελέγχου

σε ιδιωτική κλινική το υ

πολογισθέν ποσό με το οποίο χρεώθηκε

καταχρηστικά ο ΕΟΠΥΥ
ανήλθε σε 125.033,70 ευρώ Μετά
την παρέμβαση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ
αποφασίστηκε να παρακρατηθεί το
αντίστοιχο ποοό από την επόμενη
πληρωμή της κλινικής από τον
ΕΟΠΥΥ

Διαπιστώθηκε επίσης καταχρηστική

χρέωση διαγνωστικών
εξετάσεων από συμβεβλημένους
με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς Και σε
αυτές τις περιπτώσεις θα παρακρατηθούν

τα αντίστοιχα ποσά από την
επόμενη πληρωμή

Real time έλεγχος των δαπανών

01 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΑΦΟΡΟΥΝ

Συνταγογράφηση φαρμάκων
και διαγνωστικών εξετάσεων

εν αγνοία ασφαλισμένων

► Εκδοση συνταγών φαρμάκων
και παραπεμπτικών διαγνωστικών

εξετάσεων από

ιατρούς εκτός ειδικότητας
χωρίς αιτιολόγηση

t Υπερσυνταγογράφηση
φαρμάκων και παρακλινικών

εξετάσεων

IΣυνταγογράφηση χωρίς
εξέταση των ασφαλισμένων

► Λανθασμένη χρέωση KEN
και επιπλέον χρεώσεις στον
ΕΟΠΥΥ

► Καταχρηστικές χρεώσεις
νοσηλίων σε ασφαλισμένους

από ιδιωτικές κλινικές
διαγνωστικά εργαστήρια και
συμβεβλημένους ιατρούς

► Παραπομπή σε Κέντρα
Αποκατάστασης κλειστής
και ανοικτής νοσηλείας από

μη ειδικούς ιατρούς και για
παθήσεις που δεν προβλέπονται

στην ισχύουσα νομοθεσία

Ερχεται μέχρι τέλος του μήνα
real time έλεγχος των δαπανών

στις ιδιωτικές κλινικές
Σύμφωνα με πληροφορίες ο
ΕΟΠΥΥ ξεκινά άμεσα την πιλοτική

εφαρμογή του συστήματος
σε δύο ιδιωτικές κλινικές στην
Αθήνα και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο

0 έλεγχος για το κόστος

νοσηλείας των ασφαλισμένων
του ΕΟΠΥΥ θα γίνεται επί

τόπου και όχι εκ των υστέρων
ώστε ο ΕΟΠΥΥ να μην αποζημιώνει

φουσκωμένους λογαριασμούς

ή εικονικές εξετάσεις και
ιατρικές πράξεις
Η εφαρμογή του νέου συστήματος

εντάσσεται σε ένα νέο πακέτο

μέτρων που προωθεί η διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ προκειμένου
να περιορίσει και να εξορθολο
γίσει τις δαπάνες Μεταξύ των

μέτρων αυτών περιλαμβάνονται
και οι νέοι κόφτες για τις διαγνωστικές

εξετάσεις Είναι ήδη
έτοιμοι 130.000 συνταγογραφι
κοί κανόνες οι οποίοι θα ενταχθούν

στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

ώστε όταν ένας
γιατρός γράφει εξέταση που δεν
προβλέπεται στους κανόνες
περιορισμούς για συγκεκριμένη
διάγνωση αυτόματα το σύστημα
να μην επιτρέπει τη συνταγο
γράφησή της
Παράλληλα προωθείται σχέδιο
εκπτώσεων ανά κατηγορία διαγνωστικών

εξετάσεων και ανά
κατηγορία παρόχου Οι εκπτώσεις

θα συνδέονται με τον όγκο
των εξετάσεων και αφορούν
μαγνητικές τομογραφίες μέτρηση

οστικής πυκνότητας αξονικές

τομογραφίες σπινθηρογρα

ερχονται νεα
μετρα ελεγχου
υπερβολικής
ΖΗΤΗΣΗΣ

I Ανακοστολόγηση παρακλινικών

εξετάσεων
αίματος με εκτιμώμενη
εξοικονόμηση
2]_790.000ευρώ
IΑνακοστολόγηση μέτρησης

οστικής πυκνότητας

με όφελος
8.754.000 ευρώ

► Ανακοστολόγηση των
33 πιο δαπανηρών εξετάσεων

με όφελος
10.511.000 ευρώ

φήματα και υπερήχους Εκτιμάται

μάλιστα εξοικονόμηση τουλάχιστον

120 εκατ ευρώ μείωση
23 σε σχέση με το 2014

με την εφαρμογή του σχεδίου
Επίσης σχεδιάζεται η ανακοστολόγηση

παρακλινικών εξετάσεων

αίματος με εκτιμώμενη εξοικονόμηση

21.790.000 ευρώ ανακοστολόγηση

μέτρησης οστικής

πυκνότητας με όφελος
8.754.000 ευρώ και ανακοστολόγηση

των 33 πιο δαπανηρών
εξετάσεων με όφελος
10.51L000 ευρώ
Σημειώνεται ότι ήδη από την εφαρμογή

των μέτρων ελέγχου
υπερβολικής ζήτησης όρια εξετάσεων

ανά ειδικότητα κατευθυντήριες

οδηγίες καταγράφεται
εξοικονόμηση περίπου

10.000.000 ευρώ τον μήνα
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Τρεις νεκροί
στο Δαφνί
Ξέσπασε πυρκαγιά

Τρίο άτομο έχασαν τη ζωή τους και τρία
τραυματίστηκαν, όταν ξέσπασε φωτιά
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο
Δαφνί, χθες το μεσημέρι. Η Πυροσβεστικό
εντόπισε στο κτίριο 7 του ΨΝΑ, όπου
είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά, τρεις τροφίμους
που είχαν ήδη καταλήξει, πιθανότατα
από ασφυξία. Δύο από τους τραυματίες
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Σελ. 5

Νεκροί τρεις
ασθενείς του ΨΝΑ
σε πυρκαγιά
Τρίο άτομα έχασαν τη ζωή τους
και ακόμα τρία τραυματίστηκαν,
όταν ξέσπασε φωτιά στο Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Αττικής στο
Δαφνί, το μεσημέρι της Παρασκευής. 

Συγκεκριμένα, στις
14.30, η Πυροσβεστική κλήθηκε
εκτάκτως να αντιμετωπίσει την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε
ένα από τα κτίρια του ΨΝΑ.

Στον χώρο έσπευσαν 33 πυροσβέστες 

και 10 αυτοκίνητα,
αλλά, όταν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικός 

έφτασαν στο Δαφνί,
διαπίστωσαν πως η φωτιά είχε
ήδη σβήσει. Καθώς υπήρχαν πυκνοί 

καπνοί στο ισόγειο του κτιρίου 

7 του νοσοκομείου, οι άνδρες
της Πυροσβεστικής απομάκρυναν 

εσπευσμένα τους ασθενείς,
βγάζοντας τους στον προαύλιο
χώρο, όμως πολύ σύντομα εντόπισαν 

τρία άτομα, τρόφιμους του
ΨΝΑ, οι οποίοι είχαν ήδη καταλήξει, 

πιθανότατα από ασφυξία,
εξαιτίας των αναθυμιάσεων, όπως
επισήμανε ο εκπρόσωπος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ
άλλα δύο άτομα ήταν σε κακή
κατάσταση και χρειάζονταν επειγόντως 

ιατρική βοήθεια.
Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν

πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα
στρώμα κρεβατιού, το οποίο ανε-
φλέγη υπό άγνωστες συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, 

το κτίριο 7, το οποίο τυλίχτηκε 

στις φλόγες, ήταν εκείνο
στο οποίο νοσηλεύονται ασθενείς 

που έχουν ιστορικό με βαριά
ψυχιατρικά περιστατικά.

Συμφώνα με πηγές του ΕΚΑΒ,
που ειδοποιήθηκε στις 17,00 και
έστειλε στον χώρο 4 ασθενοφόρα, 

ένα όχημα ταχείας επέμβασης 
και 2 μηχανές, εκτός από

τα τρια άτομα που έχασαν τη
ζωή τους, δύο ακόμα νοσηλεύονται 

στη μονάδα εντατικής θεραπείας 

του Αττικού Νοσοκομείου,
ενώ ενας τρόφιμος διακομίσθηκε
στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». Οι
υπόλοιποι από τους 17 ασθενείς
της πτέρυγας στην οποία ξέσπασε 

η πυρκαγιά νοσηλεύονται
στην παθολογική μονάδα του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ-

Υστερα από έρευνα
της Πυροσβεστικής
διαπιστώθηκε πως
η φωτιά ξεκίνησε
από στρώμα κρεβατιού
που ανεφλέγη υπό
άγνωστες συνθήκες.

τικός και παρακολουθούνται στενά 

από τους γιατρούς.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 

της Πυροσβεστικής και του
ΕΚΑΒ, και με δεδομένη την κρισιμότητα 

του περιστατικού, είχαν
ειδοποιηθεί πολλά ακόμη νοσοκομεία 

ώστε να βρίσκονται σε
ετοιμότητα για την περίπτωση
που θα χρειαστεί να περιθάλψουν
περισσότερους ασθενείς. Οταν
έγινε γνωστό το τραγικό περιστατικό, 

ο υπηρεσιακός υπουργός
Υγείας Αθανάσιος Δημόπουλος
έσπευσε στον χώρο του ΨΝΑ, διέταξε 

κατεπείγουσα ΕΔΕ από το
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας, για να διαπιστωθούν 

τα αίτια της τραγωδίας,
ενώ σύστησε και ειδικό επιτροπή,
με στόχο την άμεση βελτίωση των
συνθηκών νοσηλείας στο ΨΝΑ.
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ΑΠΟ 20 ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Συνάντηση
φαρμακοποιών
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων
φαρμακευτικών συλλόγων 20 ευρωπαϊκών

χωρών και την παρουσία
του προέδρου του πανευρωπαϊκού
συνδικαλιστικού οργάνου των Ευρωπαίων

φαρμακοποιών πραγματοποιείται

σήμερα στην Αθήνα η πρώτη

συνδιάσκεψη των προέδρων των
Ευρωπαϊκών Φαρμακευτικών Συλλόγων

Τη συνδιάσκεψη διοργανώνει
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος Αναφορά θα γίνει στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

ανά την Ευρώπη το παράλληλο
εμπόριο την πώληση εξ αποστάσεως

τα ηλεκτρονικά φαρμακεία
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Η προσφυγική παλίρροια αλλάζει την Ε.Ε
Γα πλήθη των εξαθλιωμένων ευαιοθητοποιούν την κοινή γνώμη και οδηγούν σε αναθεώρηση της αυστηρής πολιτικής ασύλου

Ενα 3χρονο προσφυγόπουλο από το
Κομπάνι πνιγμένο στην παραλία ins
Αλικαρνασσού Ενα καραβάνι 1.000
ανθρώπων που προσπαθεί με τα πόδια
να φθάσει από τη Βουδαπέστη στη
Γερμανία Evas αστυνομικόβ που σηκώνει

ψηλά ένα μωρό για να το προστατεύσει

από τον επικίνδυνο συνωστισμό

στα σύνορα Ελλάδα5-ΠΓΔΜ
Οι εικόνε3 ms εβδομάδα5 που πέρασε

εναλλάσσονται με ταχύτητα Ka0côs η
προσφυγική κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο

ms npoaoxns όχι μόνο των κυβερνήσεων

αλλά όλο και περισσότερο
των ευρωπαϊκών λαών Η πρωτοσέλιδη
φωτογραφία του 3χρονου Αϊλάν που
άφησε χην τελευταία του πνοή μαζί
με τον αδελφό του και τη μητέρα του
npoonaOcovTas να φθάσουν στην Κω
λειτούργησε us ηλεκτροσόκ στιε ευρωπαία

κοινωνίε5 Βρετανοί βουλευ
zés δήλωσαν ότι προσφέρουν διαμονή
στα σπίτια tous σε πρόσφυγεε ολλανδικό

συντονιστικό όργανο που ασχολείται

με το άσυλο χρειάστηκε να προσ¬

λάβει έξι επιπλέον άτομα στο τηλεφωνικό

κέντρο του για να διαχειριστεί
τον καταιγισμό κλήσεων τα μέσα κοι
VDVims δικτύωσα πήραν φωτιά Το
τείχθ5 τα aôiaipopias έσπασε ήταν
η χαρακτηριστική δήλωση του υπευθύνου

τα ανθρωπιστικήε οργάνωσα
MOAS που διασώζει με ίδια μέσα αν
Opconous στη Μεσόγειο

Η πίεση Tns κοινής γνώμη5 npos Tis
κυβερνήσει να αναλάβουν δράση για
να προστατευθούν οι πρόσφυγεε συνδυάζεται

με την πίεση που tous ασκούν
οι ίδιεε οι συνθήκες Μόνο στη Γερμανία

προβλέπεται péTOS να φθάσει
τετραπλάσΐ05 αριθμόε προσφύγων σε
σχέση με πέρυσι Οι συμβάσεις που
τυπικά διέπουν το καθεστώε ασύλου
στην Ευρώπη έχουν κουρελιαστεί εκ
των πραγμάτων

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό

σύστημα για την καταγραφή
των προσφύγων είπε στην εφημερίδα
Financial Times η Γιούτε Κλάουσεν
καθηγήτρια Διεθνού5 Συνεργασία3

στο Πανεπιστήμιο MnpavTàis των
ΗΠΑ Ή θα συμβεί αυτό ή το Σένγκεν
θα καταρρεύσει και θα έχουμε εκα
τοντάδε5 χιλιάδε5 ανθρώπους να ζουν
σε καθεστώ5 ημινομιμότηταε στην
Ευρώπη

Η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων
στο εσωτερικό Tns Zcovns Σένγκεν
είναι μία από Tis βασικότερεδ κατακτήσει

Tns EupcûnaÏKÔs Ενωσα και
οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάρ
γησή Tns δεν είναι κάτι που συζητείται
Ομως η παράκληση π.χ Tns Bauapias
npos την Ιταλία να κλείσει το αλπικό
πέρασμα Μπρένερο ή το κατά Kaipoùs

Την ερχόμενη εβδομάδα
θα ανακοινωθεί

μετεγκατάσταση

πάνω από
100.000 προσφύγων από
τις χώρες πρώτης εισόδου
σε ολόκληρη την Ε.Ε

άνοιγμα και κλείσιμο των γαλλοϊταλι
κών συνόρων είναι δείγματα των εντάσεων

που σοβούν Kupicos το φάσμα
κατάρρευσα Tns ζώνα ελεύθερα μετακίνησα

χρησιμοποιείται cos μοχλό5
από τη Γερμανία για να εγκριθεί το
ταχύτερο δυνατό μια αναθεωρημένη
κοινή πολιτική ασύλου

Η νέα αυτή πολιτική που θα ανακοινωθεί

την επόμενη εβδομάδα προβλέπει

μετεγκατάσταση πάνω από
100.000 προσφύγων από Tis χώρε5
πρώτα εισόδου σε ολόκληρη την Ε.Ε
Επίσα θα απαγορεύει την υποβολή
αιτημάτων ασύλου από πολίτε5 των
χωρών που βρίσκονται υπό ένταξη
στην Ε.Ε προκειμένου να σταματήσει
η μαζική μετακίνηση κατοίκων των
δυτικών Βαλκανίων npos βορράν και
θα επισπεύδει tous επαναπατρισμοΰ5
οικονομικών μεταναστών

Αβέβαιο είναι αν η Γερμανία θα επισημοποιήσει

αυτό που ήδη εφαρμόζει
στην πράξη δηλαδή την κατάργηση
των κανόνων του Δουβλίνου σε ό,τι

αφορά tous Σύρου5 πρόσφυγε5 Οι κα
νόνεε του Δουβλίνου προβλέπουν ότι
οι χώρε5 του ευρωπαϊκού κέντρου μπορούν

να στέλνουν πίσω στην Ελλάδα
την Ιταλία την Ουγγαρία ή οποιαδήποτε

άλλη χώρα πρώτα εισόδου tous
αιτούντεε άσυλο που έχουν καταγραφεί
Otis χώρε3 auTés Ομωε οι Σύροι γίνονται

δεκτοί στη Γερμανία έστω και
αν οι υποδομέ5 unoôoxâs βρίσκονται
στα ôpiâTous

Την Παρασκευή η Τσεχία και η Σλοβακία

προσφέρθηκαν να παράσχουν
ασφαλή διέλευση από το éôacpôs tous
otous πράσφυγε5 που κατευθύνονται
npos τη Γερμανία υποχρεώνοντα3
έτσι το Βερολίνο να σταματήσει να
μεταθέτει ευθύνε5 στην Ουγγαρία Η
στάση Tns κυβέρνησα Ορμπάν στην
Ουγγαρία είναι ανοικτά εχθρική npos
tous πρόσφυγε5 για λόγους εσωτερική5
κατανάλωσα Ομω5 η Ουγγαρία λειτουργεί

παράλληλα cos ανάχωμα κάτι
που έγινε απολύτως aaipés την εβδομάδα

που πέρασε από Tis αντιδράσει

Tns κυβέρνησα Tns Βιέννα Τη Δευτέρα

η κυβέρνηση Ορμπάν επέτρεψε
σε ειδικά τρένα να φύγουν από τη Βουδαπέστη

μεταφέροντα περίπου 2.000
πρόσφυγε5 npos τη Βιέννη και το Μόναχο

npos μεγάλη δυσαρέσκεια των
Αρχών Tns AuoTpias

Εν συνεχεία ο Ορμπάν έκλεισε και
πάλι τη βαλβίδα εξόδου με αποτέλεσμα
η εβδομάδα να περάσει με όλο και

μεγαλύτερο

συνωστισμό έξω από τον
σταθμό Κέλετι Tns Βουδαπέστα ο
onoios οδήγησε στο απεγνωσμένο βήμα

Tns αναχώρησα με τα πόδια για
τα σύνορα

Εκατοντάδε5 χιλιάδες άνθρωποι
υποχρεώθηκαν να διαφύγουν από τη
Γερμανία στη διάρκεια του ναζισμού
σημείωσε η συγγραφέα5 Χέρτα Μίλερ
που έχει υπάρξει και η ίδια πρόσφυγας
Onoios ξεχνά την αλληλεγγύη έχει

την ίδια στρεβλή αντίληψη για χην
πατρίδα που κάποτε έδιωξε τόσοα
Γερμανούε από τη χώρα

REUTERS AP AFP

Η Τουρκία αδειάζει
τους μετανάστες
στα ελληνικά παράλια
Τον ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Αλλαγή OTpaTnyiKns Tns ToupKias στη
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
διαπιστώνουν αρμόδιοι Ελληνε3 αξιωματούχοι

Συνδέουν μάλιστα την πρωτοφανή

Tis τελευταίεε εβδομάδε5 κλιμάκωση

Tns προσφυγικήβ κρίσα σχο
Αναχολικό Αιγαίο με Tis πολιτικέ5 εξελίξει

στο εσωτερικό Tns γειτονικής χώ

pas και την απόφασή Tns να μετάσχει
από κοινού με Tis ΗΠΑ σε αεροπορικούς
βομβαρδισμού5 κατά θέσεων του Ισλαμικού

KpâTOUS
Την αλλαγή τακτικής xns ToupKias

η οποία ανχανακλάχαι στην ανεμπόδιστη

Σύμφωνα με την ΕΥΠ
η αλλαγή στρατηγικής της
γείτονος συνδέεται και με

κία εξάλλου το δημοσιονομικό köotos
διαχείρισα των μεταναστευτικών ροών
υπολογίζεται στα 7,5 δισ δολάρια ενώ
σύμφωνα με Tis εκτιμήσει Tns ΕΥΠ και
συναρμόδιων υπηρεσιών στα τουρκικά
παράλια βρίσκονται συγκεντρωμένοι
2-2,2 εκατ Σύροι πρόσφυγε3 που περιμένουν

να ταξιδέψουν στην Κεντρική
και Δυτική Ευρώπη Ελληνε3 αναλυτές
επισημαίνουν στην Κ ότι την ίδια
στιγμή που εξελίσσεται ανθρωπιστική
κρίση στο Αιγαίο ο ToüpKOS εκηρόσω
nos του υπηρεσιακού υπουργού Εξωτερικών

αμφισβήτησε τα ελληνικά θαλάσσια

σύνορα δηλώνοντας χην Τρίχη
nais το γεγον05 ότι μεταξύ ToupKias
και Ελλάδα5 δεν υπάρχουν θαλάσσια
σύνορα που να έχουν οριοθετηθεί με
την ισχύουσα διεθνή συμφωνία συμ
περιλαμβάνεχαι μεταξύ των αλληλένδετων

προβλημάτων στο Αιγαίο
Από tous 230.000 πρόσφυγε5 και με

Με τη σημαία της Ε.Ε επικεφαλής εκατοντάδες πρόσφυγες περπατούν στην εθνική οδό από τη Βουδαπέστη προς τα σύνορα με την Αυστρία Πολλοί από αυτούς πιθανώς
πέρασαν από τα νησιά του Αν Αιγαίου και προωθήθηκαν με τρένα προς την Κεντρική Ευρώπη
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Απαιτούνται 178 ενέργειες
μέχρι και τον Ιούνιο του 2016
Εμπροσθοβαρές το νέο μνημόνιο 127 δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν φέτος

Ασφυκτικό είναι το χρονοδιάγραμμα
υποχρεώσεων του τρίτου μνημονίου

που καλείται να εφαρμόσει
βήμα βήμα η επόμενη κυβέρνηση
προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ομαλή χρηματοδότηση tos xcopas
από το νέο πακέτο στήριξα

Μάλιστα το μεγαλύτερο ßäpos
πέφτει tous επόμενουε 10 μήνεε
KaGcbs η Αθήνα οφείλει να ολο¬

κληρώσει 178 ενέργειε μέχρι τον
Ιούνιο του 2016 σε σύνολο 223
μέχρι τη λήξη του προγράμματο
το 2018 Ενδεικτικό tos πιεστικήβ
κατάσταση είναι ότι το 56 συνολικά

των δράσεων 127 θα πρέπει
να υλοποιηθεί εντόε του 2015

το 36 μέχρι τα τέλη του 2016
το 5 το 2017 και το 1 το 2018

Οι περισσότερεε ενέργειε 25

αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον

και τη διασφάλιση tos
χρηματοοικονομική σταθερότη
TOS Οι ενέργειεε για x\s ρυθμιζό
μενεε επιχειρήσει 22 και για
φορολογικέε μεταρρυθμίσει 21
αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη
ομάδα Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

το 2015 έχουν δρομολογηθεί
οι περισσότερεε μεταρρυθ¬

μίσει στη φορολογική διοίκηση
Οι τροποποιήσει cms αγορέβ προϊόντων

και στο επιχειρηματικό
περιβάλλον αφορούν μεγάλο κομμάτι

των μεταρρυθμίσεων του
2015 και του 2016

Η Κ δημοσιεύει σε πίνακα
öKzs tis ενέργειεε που έχει δεσμευθεί

να υλοποιήσει η Ελλάδα έναντι
των πιστωτών tos Σελ 11
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To 56 του μνημονίου πρέπει να υλοποιηθεί φέτος
Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να πραγματοποιήσει συνολικά 223 δράσεις μέχρι το 2018 εκ των οποίων οι 127 μέσα στο 2015

Πρόγραμμα 4μήνου είναι επί xns ouoias το
νέο 3ετέ5 Μνημόνιο Συνολικά το νέο πρόγραμμα

περιλαμβάνει 223 δράσει που θα
πρέπει να εφαρμοστούν από τώρα έω-s κα τη
λήξη του 2018 αλλά από auxés το 56 ή οι
1 27 θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλοε
του 2015

Επί tos ouoias το νέο Μνημόνιο είναι το
πιο εμπροσθοβαρέε πρόγραμμα από τα τρία

Μνημόνια που έχει υπογράψει η Ελλάδα με
tous επίσημοι δανειστέ5 τη5 Ka6(bs οι 178
δράσει ή σχεδόν το 80 των μέτρων θα
πρέπει να έχουν γίνει μέχρι τον Ιούνιο του
2016 ή σε διάστημα 10 μηνών

Είναι σαφέε ότι το έργο ms véas κυβέρνησα
είναι πολύ δύσκολο ενώ με το καλημέρα θα
πέσει στα βαθιά αφού μόνο τον Οκτώβριο

οι ενεργεί που θα πρέπει να φέρει eis népas

είναι 51 Onus προκύπτει από την ανάλυση
των δράσεων οι 25 αφορούν την ενίσχυση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντο5 και στη
διασφάλιση tos χρηματοπιστωτική5 σταθε
ρότηταε Ακολουθούν τα μέτρα για i\s ρυθμι
ζόμενεε επιχειρήσει 22 και οι παρεμβάσεΐ5
στο φορολογικό σύστίιμα 21 Οι περισσότερε5
από Tis μεταρρυθμίσει στη φορολογική διοίκηση

θα πρέπει να γίνουν φέτοε καθώε απο¬

τελούν παρεμβάσεΐ3 που θα αρχίσουν να αποδίδουν

τα επόμενα χρόνια και δεν υπάρχει περιθώριο

χρονοτριβή5 Το 2015 και το 2016 θα
πρέπει επίση5 να υλοποιηθεί και το μεγαλύτερο
μέροε των ενεργειών axis αγορέε προϊόντων
και στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι το 30 των
223 δράσεων χαρακτηρίζεται στο νέο Μνημόνιο
os βασικό παραδοτέο key deliverable

Κάτι το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι σχεδόν
ένα στα τρία μέτρα θα είναι προαπαιτούμενα
για την εκταμίευση δόσεων Το κρίσιμο ερώτημα

που θα απαντηθεί orous επόμενοι μή
ves είναι κατά πόσο μπορεί η ελληνική διοίκηση

και οι ελληνικέ κυβερνήσει να εφαρμόσουν

ένα τέτοιο πρόγραμμα δεδομένα και
tos apvnuKôs éus τώρα εμπειρία5

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

31/8/2015 Ολοκλήρωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για ιο
χρηματοπιστωτικό ούστημα στη βάση της στρατηγικής του 2013

Αύγουστος 2015 1 ενέργεια
1/9/2015 Αποκλειστική χρηματοδότηση όλων των επικουρικών ταμείων

από ίδιες εισφορές
1/9/2015 Υπαγωγή όλων των ταμείων επικουρ συντάξεων στην ΕΤΕΑ

3Ο/9/2015 Μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μέσω νέας Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων ΥΣΔΜ

30/9/2015 Μεταρρυθμίσεις στους κώδικες φορολογικής διαδικασίας
30/9/2015 Υπουργική απόφαση για την επέκταση έμμεσου μητρώου

τραπεζικών συναλλαγών ιστορικό συναλλαγών 10 ετών

30/9/2015 Βελτίωση είσπραξης οφειλών από εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης πρόσβαση σε έμμεσο μητρώο τραπεζικών
λογαριασμών και φορολογικής διοίκησης ενιαία βάση
δεδομένων

30/9/2015 Κατάθεση και άμεση εφαρμογή σχεδίου γιο την εκκαθάριση
καθυστερούμενων οφειλών και αιτήσεων επιστροφής φόρου
και συνταξιοδότησης

30/9/2015 Κατάρτιση σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις
30/9/2015 Επέκταση ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών του 2015

για διαγνωστικές εξετάσεις ιδ Κλινικές και φαρμακευτικά
προϊόντα στα επόμενα χρόνια

30/9/2015

30/9/2015

Προσδιορισμός διαδικασιών νια τη βαθμιαία εθνική
εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ΕΕΕ

Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για διαχείριση παρακολούθηση
και έλεγχο ΕΕΕ και άλλων παροχών

30/9/2015 Ενίσχυση ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ ιδίως σε
θέματα διαδικασιών επιλογής και διορισμού

30/9/2015 Εγκριση χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης
των επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης
προτεραιοτήτων

30/9/2015 Δημιουργία τριών κινητών μονάδων επιβολής του νόμου για
την καταπολέμησης του λαθρεμπορίου

30/9/2015 Σύγκληση διυπουργικής επιτροπής χωροταξικού σχεδιασμού
αναφορικά με τη χρήση γης

30/9/2015 Εφαρμογή καθεστώτος για ίο προσωρινό και μόνιμο
σύστημα πληρωμών δυναμικότητας

30/9/2015 Τροποποίηση κανόνων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
30/9/2015 θέσπιση κανόνων για τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ

ΔΕΗ και του διαχειριστή της αγοράς
30/9/2015 Εφαρμογή μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου με

βάσπ το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα με ιεράρχηση
τιμολογίων διανομής

30/9/2015
30/9/2015

Εφαρμογή διακοπτόμενων συμβάσεων φυσικό αέριο
Αναθεώρηση τιμολογίων ΔΕΗ βάσει του κόστους αντικαθιστώντας

την 20 έκπτωση για τους χρήστες υψηλής τάσης με
τιμολόγια βάσει τομ οριακού κόστους παραγωγής

30/9/2015 Συζήτηση με ιην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ιον σχεδιασμό
συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ με στόχο μείωση κατά
25 των μεριδίων λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ

30/9/2015 Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του
ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί

3Ο/9/2015 Ολοκλήρωση χάρτη πορείας για την εφαρμογή του
αναθεωρημένου κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

3Ο/9/2015 Πρότοση μέτρων για τη μείωση των καθυστερημένων
υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια

30/9/2015 Απόκτηση πρόσβασης εκ μέρους της ΕΛΙΤΑΤ σε πηγές
διοικητικών δεδομένων
Σεπτέμβριος 2015 26 ενέργειες

1/10/2015 Μεταρρυθμίσεις στον Φόρο Εισοδήματος

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ελληνικής κυβέρνησης
31/10/2015 Εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων επιλενμένων

μεταρρυθμίσεων στον ανταγωνισμό την οδειοδότηση
επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο

31/10/2015 Υποβολή Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τις αποκλειστικές

δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των
συναφών επαγγελμάτων

31/10/2015

31/10/2015

Χρονικά προσδιορισμένος χάρτης πορείας για επελεγμένες
βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού

Ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης σχετικό με την
σύνδεση εκπαίδευσης με την Ερευνα και Ανάπτυξη ESA

31/10/2015 Πλήρης εφαρμογή του Νόμου 4314/2014 για το Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

31/10/2015 Εγκριση όλων των κατ εξουσιοδότηση πράξεων που
απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και εφαρμογή των
προϋποθέσεων

31/10/2015 Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση για τις ΝΟΜΕ συμφωνία
για διαρθρωτικό μέτρα που θα αποφέρουν τους ίδιους
στόχους μείωση μεριδίων λιανικής κοι χονδρικής αγοράς της
ΔΕΗ κάτω από το 50 έως το 2020

31/10/2015 Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την ιδιωτικοποίηση της
ΑΔΜΙΕ εκτός αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα

αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές
επενδύσεων στη βάση πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού
από τη ΔΕΗ

31/10/2015 Αναφορικά με τις θαλάσσιες Μεταφορές ευθυγράμμιση
απαιτήσεων επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με
εκείνες των διεθνών γραμμών

31/10/2015 Εγκριση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των
επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής λιμένων

31/10/2015 Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών νιο τον ΟΛΠ

31/10/2015 Διορισμός Ανεξάρτητης Ομάδας Δράσης η οποία θα
εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει
συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τπ
δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου ιδιωτικοποιήσεων
που πρόκειται να συσταθεί

31/10/2015 Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου με ισχύ οπό 1ης
Ιανουαρίου 2016

31/10/2015 Επανεξέταση και έναρξη εφαρμογής νομοθεσίας για την
επιλογή των διευθυντικών στελεχών

31/10/2015 Καθορισμός εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής
στρατηγικής ΜΔΣτρ ανώτατων ορίων για τις μισθολογικές
δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο

31/10/2015 Εξορθολογισμός και εφαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων σε
δικαστικά τέλη

31/10/2015 Πρόταση μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών
ατόμων στη δικαιοσύνη

31/10/2015

31/10/2015

Πρόταση μέτρων για την μείωση των καθυστερημένων
υποθέσεων στα αστικά δικαστήρια
Σχέδιο δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη e-justa τη διαμεσολάβηση και τις
δικαστικές στατιστικές 5

31/10/2015 Εκδοση νομοθεσίας για τη στεγανοποίηση της διεξαγωγής
ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από
πολιτικές παρεμβάσεις

31/10/2015 Τροποποίηση και εφαρμογή νομικού πλαισίου για τη δήλωση
περιουσιακών στοιχείων

Οκτώβριος 2015 51 ενέργειες
30/11/2015 Κατάθεση σχεδίου καταπολέμησης φοροδιαφυγής
30/11/2015 θέσπιση μέτρων νια ιεράρχηση φορολογικών ελέγχων

βάσει ανάλυσης κινδύνου
30/11/Ζ015 Μέτρα για ανασφάλιστα οχήματα

15/10/2015 Ευθυγράμμιση Νόμου περί ΤΧΣ με την οδηγία BRRD και το
νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης

30/11/2015 θέσπιση νομοθεσίας για φορολογικές οφειλές από
κοινωνική ασφάλιση

31/12/2015 θέσπιση σύγχρονου πλαισίου ποιότητας για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΕΕΚ και μαθητεία

31/12/2015 θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή των συστάσεων του
ΟΟΣΑ αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα με ισχύ
από τον Ιούνιο 2016

31/12/2015 Εγκριση συστάσεων εξωτερικού συμβούλου αναφορικά με τα

νομοθετικά κατοχυρωμένο επαγγέλματα
31/12/2015 Απλούστευση προτελωνειακών διαδικασιών
31/12/2015 Εγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση των εξαγωνών
31/12/2015 Εγκριση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση

του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής

διυπουργικής συνεργασίας
31/12/2015 Εγκριση Προεδρικού Διατάγματος νια τους ορισμούς στον

τομέα της δασοκομίας
ι Στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας

Εγκριση νέου πλαισίου για τπ στήριξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας

31/12/2015 I

31/12/2015 I

31/12/2015 θέσπιση νέου σχεδίου νια την αναβάθμιση των δικτύων
ηλεκτρικής ενέργειας

31/12/2015 Πλήρης εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες
ύδρευσης με βάσπ τη μεθοδολογία της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων το 2014

Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για
ΤΡΑ[Ν0ΣΕκαι ΕΕΣΣΤΥ R0SC0

Υποβολή Αναφοράς της Ομάδας Δράσης

31/12/2015

31/12/2015
31/12/2015

31/12/2015 Επιλογή Γενικών Διευθυντών δημόσιο διοίκηση

Καθορισμός διεξοδικής τριετούς στρατηγικής για μεταρρυθμίσεις
στη Δημόσια Διοίκηση

31/12/2015 θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας σε
ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης
Δεκέμβριος 2015 34 ενέργειες

30/1/2016
30/1/2016

Ολοκλήρωση εξωτερικού ελέγχου πληρωτέων ΕΟΠΥΥ

Δημιουργία ενοποιημένου απλουστευμένου νομοθετικού
πλαισίου για δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης

30/1/2016 Υποβολή προτάσεων κοι μεταρρυθμίσεων στις παροχές
κοινωνικής πρόνοιας κοι αποφάσεις για τους συντελεστές
παροχών της ΕΕΕ

30/1/2016 Λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων νια την πώληση των
περιφερειακών αεροδρομίων υπό τους ισχύοντες όρους και
προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέροντες
Ιανουάριος 2016 4 ενέργειες

29/2/2016 Συμφωνία ΤτΕ με τράπεζες για τους επιχειρησιακούς στόχους
τακτοποίησης των ΜΕΔ

29/2/2016 Τα ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και εφαρμόσει σχέδια
δράσης τακτοποίησης των ΜΕΔ για τη βελτίωση του
συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και την ταχύτερη
αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών

29/2/2016 Καθορισμός από το ΤΧΣ με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς
συμβούλου προγράμματος επισκόπησης των διοικητικών
συμβουλίων των τροπεζών σύμφωνα με το πλαίσιο σχέσεων

29/2/2016 Εγκριση συστάσεων διυπουργικής επιτροπής με βάση άλλες
πρόσφατες εκθέσεις αναφορικά με τα νομοθετικά
κατοχυρωμένα επαγγέλματα

29/2/2016 Εγκριση νομικού πλαισίου για κτηματολογικό γραφεία σε
εθνική κλίμακα

29/2/2016 Δεσμευτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ΟΛΘ

Φεβρουάριος 2016 6 ενέργειες
1/3/2016 Εκδοση δευτερογενούς διαδικασίας για εφαρμογή του ΚΦΕ και

ΚΦΔ

31/3/2016
31/3/2016

Εφαρμογή χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών
Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για προσδιορισμό ελλείψεων
σιιστήιιπτηΓ δπιιόπιι,ιν πιιιιβάπείιΐν και εϊέύοεοη οεαλιστικών

30/6/2016 Πλήρης εφαρμογή νόμου περί δασοκομίας

30/6/2016 Ενίσχυση ρυθμιστικής αρχής υδάτων προκειμένου να λάβει τις
αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφάσεις

30/6/2016 θέσπιση γενικού σχεδίου για τις μεταφορές και την
εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους
τρόπους μεταφοράς

30/6/2016 θέσπιση σχεδίου δράσης γιο τη στρατηγική της εφοδιαστικής
και εφαρμογή του νόμου περί εφοδιαστικής

30/6/2016 Ρυθμιστική αρχή λιμένων πλήρως επιχειρησιακή

30/6/2016 θέσπιση νομοθεσίας για τον εξορθολογισμό των ειδικών
μισθολογίων με ισχύ το 2017

30/6/2016 Πλήρης εφαρμογή μακροπρόθεσμου σχεδίου κωδικοποίησης
των κυριότερων νομοθεσιών για τη βελτίωση της

πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη

30/6/2016 Υποβολή τριμηνιαίας αναφοράς των τραπεζών στην ΤτΕ

αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών

30/6/2016 Δημοσίευση από το ΤΧΣ έκθεσης εηι των επιδόσεων της
επιχειρησιακής στρατηγικής σε εξαμηνιαία βάση

30/6/2016 Ακολουθώντας την επισκόπηση των μελών των Δ.Σ
δυνατότητα αντικατάστασης των μελών με τρόπο ώστε να

περιλαμβάνουν τουλάχιστον ιρείς ανεξάρτητους διεθνείς
εμπειρογνώμονες

Ιούνιος 2016 23 ενέργειες
31/8/2016 Ανάπτυξη νέου συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών

δευτεροβάθμιας περίθαλψης

31/8/2016 Ισχύς νέου επικαιροποιπμένου εκπαιδευτικού σχεδίου
δράσης

Αύγουστος 2016 2 ενέργειες
30/9/2016 Μεταρρυθμίσεις στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

30/9/2016 Κατάρτιση νέας κρατικής διάρθρωσης της ονοματολογίας
προϋπολογισμού και λογιστικό σχέδιο

30/9/2016 Προετοιμασία και αξιολόγηση υπάρχοντος δικαστικού
συστήματος ένδικων μέσων

30/9/2016 Ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης τελωνείων

Σεπτέμβριος 2016 4 ενέργειες
31/10/2016 Σταδιακή κατάργηση επιστροφής φόρου κατανάλωσης diesel

για τους αγρότες

31/10/2016 Μεταρρυθμίσεις στον ΦΠΑ

31/10/2016 Εγκριση συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2015 Προσχέδιο
προϋπολογισμού 2016 Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική
Στρατηγική 2016-2019

Οκτώβριος 2016 3 ενέργειες
31/12/2016 Πρωτογενή Πλεονάσματα 0,5 2016

31/12/2016 Σταδιακή κατάργηση προτιμησιακής πολιτικής για αγρότες
20 το φορολογικό έτος 2016

31/12/2016 Επέκταση φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών στα VLTs κατά
30

31/12/2016 Μείωση στις αμυντικές δαπάνες κατά 2,2 του ΑΕΠ
το 2016

31/12/2016 Μείωση στις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης

31/12/2016 Κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

31/12/2016 Εφαρμογή εθνικής στρατηγικής είσπραξης οφειλών

31/12/2016 Υλοποίηση κεντρικού μητρώου ασφαλισμένων

31/12/2016 Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης για τον οργανικό νόμο για τον
προϋπολογισμό

31/12/2016 Επανεξέταση εργασιών Δημοσιονομικού Συμβουλίου
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31/10/2015 Σταδιακή κατάργηση επιστροφής φόρου κατανάλωσης diesel
για τους αγρότες

31/10/2015 Εκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΝΦΙΑ 2015

31/10/2015 Αμεση θέσπιση νομοθεσίας για μεταφορά καθηκόντων και
προσωπικοί ΣΔΟΕ στη φορολογική διοίκηση

31/10/2015 Εγκριση σχεδίου για αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης
31/10/2015 Προώθηση χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών

31/10/2015 Δημοσιοποίηση λίστας οφειλετών 3 μήνες οπό φόρους
και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

31/10/2015 Μείωοη περιορισμών στη διεξαγωγή ελέγχων φορολογικών
δηλώσεων

31/10/2015 Βελτίωση εργαλείων είσπραξης φορολογικών οφειλών
31/10/2015 Εξορθολογισμός διαδικασιών και μέτρα για καταπολέμηση

απάτης στον ΦΠΑ καρουοέλ
31/10/2015 Ενίσχυση ικανότητας διοίκησης στελέχωση ΚΕΑΟ

ισχυροποίηση ελεγκτικής ικανότητας ΙΚΑ και ενίσχυση
Μεγάλης Ομάδας Οφειλετών ΜΜΟ

31/10/2015
31/10/2015

θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων

Αναβάθμιση οργανικού νόμου γιο τον προϋπολογισμό
πλαίσιο για ανεξάρτητους φορείς κατάργηση ελέγχων από

το Ελ Συνέδριο αποκλειστικές αρμοδιότητες στις ΓΔΟΥ
εποητεία ΓΛΚ

31/10/2015 Υποβολή πρότασης γιο μεταρρύθμιση συστήματος μη ένδικων
διοικητικών μέσων

31/10/2015 θέσπιση συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων
31/10/2015 θέσπιση ισοδύναμων μέτρων νια πλήρη αντιστάθμιση

επιπτώσεων εφαρμογής δικαστικής απόφασης γιο τα
συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και κατάργηση τροποποιήσεων
του 2015

31/10/2015 Εφαρμογή εκκρεμών εισπράξεων επιστροφών μέχρι το Ιο
εξάμηνο 2015 νια φαρμακευτικά προϊόντα διαγνωστικές
εξετάσεις και ιδ κλινικές

31/10/2015 θέσπιση διαρθρωτικών μέτρων αποφέροντος 0,75 του ΑΕΠ

για το 2017 Q.25 του ΑΕΠ γιο το 2018

31/10/2015 Κατάργηση και αντιστάθμιση περιττών επιβαρύνσεων
των συντάξεων

31/10/2015 Υποβολή έκθεσης από την ΤτΕ για την κατηγοριοποίηση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και αξιολόγηση της ικανότητας
των τραπεζών να αντιμετωπίσουν κάθε κατηγορία

31710/2015 Η ΤτΕ και το ΤΧΣ θα παράσχουν ανάλυση νια τον προσδιορισμό
των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων

διοικητικά οικονομικά νομικά για την ανάπτυξη μιας
δυναμικής αγοράς ΜΕΔ

31/10/2015 Εξέταση και πρόταση ειδικών δράσεων από ομάδα εργοσίος
για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των ΜΕΔ σύμφωνη με
τον Κώδικα Δεοντολογίας

31/10/2015 θέσπιση με νόμο Δικτύου Ενημέρωσης Οφειλετών και
Κέντρου Ενημέρωσης Οφειλετών

31/10/2015

31/10/2015

31/10/2015

31/10/2015

Εξέταση αναγκαιότητας νέων μέτρων για τη διασφάλιση
ανεξαρτησίας της διακυβέρνησης των τραπεζών σύμφωνα
με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
Διαβούλευση για επανεξέταση υφιστάμενων πλαισίων
της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων ομαδικών
απολύσεων συλλογικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων

βάσει των βέλτιστων διεθνών και ευρωπαϊκών
πρακτικών
Υλοποίηση εναπομεινοσών συστάσεων εργαλειοθήκης I

του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα
Υλοποίηση εναπομεινοσών συστάσεων εργαλειοθήκης II
του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου

31/10/2015 Δρομολόγηση νέος αξιολόγησης του ΟΟΣΑ γιο συνθήκες
ανταγωνισμού στο Χονδρικά Εμπόριο τις Κατασκευές
το Ηλεκτρονικό'Εμπόριο τον υπόλοιπο μεταποιητικό κλάδο
και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

31/10/2015 θέσπιση νομοθεσίας για πλήρη απελευθέρωση τουριστικών
καταλυμάτων

30/11/2015 Εκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας γιο το Δημοσιονομικά
Συμβούλιο

λύσεων για εφαρμογή μέσω σχεδίου δράσης

30/11/2015 Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης σχετικά με τις καθυστερήσεις

πληρωμών μεταβίβαση υποχρεώσεων ΙΚΑ στον
ΕΟΠΥΥ

30/11/2015 Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου γιο τη διευκόλυνση τακτοποίησης
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

30/11/2015 Ανάθεση ενός μόνιμου εκκαθαριστή από την ΤτΕ

30/11/2015 θέσπιση νομοθεσίας για εφαρμογή εκκρεμών συστάσεων του
ΟΟΣΑ αναφορικά με τις άδειες εμπορίας καυσίμων

30/11/2015 θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της
μεταρρύθμισης του μισθολογίου

30/11/2015 Νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων του
προσωπικού βάσει επίτευξης αποτελεσμάτων

30/11/2015 Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού θα ενισχυθεί ώστε να
εξασφαλιστούν ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και
συντονισμός του κυβερνητικού έργου
Πρόταση τριετούς στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης της
λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης

30/11/2015

30/11/2015

30/11/2015

Τροποποίηση και εφαρμογή νομικού πλαισίου για τη
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων
Διενέργεια αξιολόγησης της μείωσης ποινών για οικονομικά
εγκλήματα που προβλέπει ο Νόμος 4312/2014 ο οποίος θα
τροποποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο
Νοέμβριος 2015 15 ενέργειες

31/12/2015 Πρωτογενή Πλεονάσματα/Ελλείμματα 0,25 2015

31/12/2015 Μείωση στις αμυντικές δαπάνες κατά € 100 εκατ το 2015

31/12/2015 Κατηγοριοποίηση από τη ΜΜΟ των εμπορικών οφειλετών
προς το Δημόσιο ονάλογα με τη βιωσιμότητα

31/12/2015 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και θέσπιση δευτερογενούς
νομοθεσίας για αυτόνομο φορέα εσόδων ώστε να είναι

λειτουργικός έως 06/2016
31/12/2015 Εκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον οργανικό νόμο για

τον προϋπολογισμό
31/12/2015 Μεταρρύθμιση διαχείρισης μετρητών δημιουργία ενιαίου

λογαριασμού δημόσιου ταμείου
31/12/2015 Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω

εξοικονόμησης 0.25 του ΑΕΠ το 2015

31/12/2015

31/12/2015

Ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με την
υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ

Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα για συμφωνία δαπανών του
2016 με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών

31/12/2015 Μέτρα νια αύξηση ποσοστού προμηθειών του μεριδίου των
γενοσημων φαρμάκων

31/12/2015 Κατάρτιση σχεδίου γιο εφαρμογή Συστήματος Κλειστών
Ενοποιημένων Νοσηλίων KEN στα νοσοκομεία

31/12/2015 Σταδιακή εφαρμογή νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και έκδοση υπουργικής απόφασης

31/12/2015 Συνολική επανεξέταση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με την
υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο εξοικονόμησης
50 του ΑΕΠ ετησίως

31/12/2015 Αντιμετώπιση τυχόν εναπομεινοσών ελλείψεων
κεφαλαίων που εντοπίζονται μετα την αξιολόγηση και την
υποβολή των σχεδίων κεφαλαιοποίησης των 4 βασικών
τραπεζών

31/12/2015 Εκδοση από την ΤτΕ όλων των αναγκαίων διατάξεων για
την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας για την Τακτοποίηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων ΜΕΔ

31/12/2015 Διαμόρφωση συντονιστικών μηχανισμών για αντιμετώπιση
οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη

31/12/2015 Υιοθέτηση αναγκαίων νομικών μέσων νια τον καθορισμό
εφαρμοστέου πλαισίου και κανόνων για το επάγγελμα του
συνδίκου πτώχευσης

31/12/2015 Εγκριση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την
καταπολέμηση αδήλωτης και ατελώς αδήλωτης εργασίας

31/3/2016 Εγκριση στήριξης της απασχόλησης νια 150.000 άνεργους
31/3/2016
31/3/2016
31/3/2016

Κατάρτιση σχεδίου κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές
Σχεδιασμός στρατηγικής ανάπτυξης
θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση ταχείας εκκαθάρισης
μη βιώσιμων οντοτήτων

31/3/2016 Αναθεώρηση από την ΤτΕ του Κώδικα Δεοντολογίας με
κατευθυντήριες την αναδιάρθρωση χρεών για ομάδες
δανειοληπτών π.χ ΜμΕ

31/3/2016

31/3/2016

Δημοσίευση οπό το ΤΧΣ της επιχειρησιακής στρατηγικής σε
ετήσια βάση

Αναδιάρθρωση τμήματος ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με
τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων
ΠΟΤ

31/3/2016 Εξοπλισμός με τουλάχιστον ένα ειδικό σαρωτή των τριών
διεθνών λιμανιών

31/3/2016 Εγκριση εσωτερικού κανονισμού και των απαραίτητων
νόμων που θα εκπονηθούν με τη βοήθεια τεχνικής στήριξης
για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα της
ρυθμιστικής αρχής λιμένων

31/3/2016

31/3/2016

Λήψη μέτρων οπό την κυβέρνηση για την εφαρμογή των
συστάσεων της Ομάδας Δράσης

Πρόταση μακροπρόθεσμου σχεδίου κωδικοποίησης των
κυριότερων νομοθεσιών για τη βελτίωση της πρόσβασης
των πολιτών στη δικαιοσύνη

Μάρτιος 2016 14 ενέργειες
30/4/2016 Επικαιροηοίηση αξιοΛόγησης ελληνικού εκπαιδευτικού

συστήμοτος που εκπονήθηκε το 2011 από τον ΟΟΣΑ

Απρίλιος 2016 1 ενέργεια
31/5/2016 Δημιουργία κεντρικού συστήματος προμηθειών
31/5/2016

31/5/2016

Υποβολή προτάσεων για εκπόνηση επικαιροποιημένου
εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης
Επιλογή Διευθυντών Δημόσιας Διοίκησης
Μάιος 2016 3 ενέργειες

30/6/2016 Πλήρης θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που θο
διευκολύνει τις επενδύσεις και θα απλουστεύει τις διαδικασίες
συντονισμού

30/6/2016 Εξορθολογισμάς διαδικασίας πληρωμών στο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης και υγείας

30/6/2016 Κατάρτιση σχεδίου για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου
οικονομολογιστικού ελέγχου λογαριασμών των νοσοκομείων

30/6/2016 Αξιολόγηση επιδόσεων παροχών ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δημόσιων και ιδιωτικών

30/6/2016 Αξιολόνηση αποτελεσματικότητας και τυχόν τροποποίηση
νομικού και θεσμικού πλαισίου γιο την αφερεγγυότητα

30/6/2016 Εγκριση προτάσεων επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού
σχεδίου δράσης

30/6/2016 θέσπιση νομοθεσίας για επίλυση όλων των προβλημάτων που
θα εντοπιστούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ΟΟΣΑ

30/6/2016 Πλήρης θέσπιση της εκκρεμούς σύστασης της εργσλειοθή
κης I του ΟΟΣΑ για τα υλικά οικοδομών

30/6/2016 θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας σύμφωνα με την
ιεράρχηση προτεραιοτήτων αδειοδάτηση επενδύσεων

30/6/2016 Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου και μέσω
υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις

30/6/2016 Πλήρης εφαρμογή του νόμου για βελτίωση της νομοθεσίας
αναφορικά με τον διοικητικό φόρτο μεταξύ άλλων μέσω των
υπηρεσιών μιας στάσης για τις επιχειρήσεις

30/6/2016 Προσδιορισμός εναπομεινάντων μέτρων που απαιτούνται
για πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον ανταγωνισμό

την αδειοδάτηση επενδύσεων και τον διοικητικό
φόρτο

30/6/2016 Πλήρης εφαρμογή συστήματος εισροών-εκροών στις
δεξαμενές των φορολογικών οποθηκών.και των αποθηκών
τελωνειακής αποταμίευσης

31/12/2016 Εκκαθάριση υπολοίπου καθυστερήσεων στις δαπάνες
€7,5διο

31/12/2016 Εκκαθάριση καθυστερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου
και συνταξιοδότησης

31/12/2016 Μεταρρύθμιση συστήματος μη ένδικων διοικητικών μέσων

31/12/2016 Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω
εξοικονόμησης 1 του ΑΕΠ το 2016

31/12/2016 Εγκριση και λειτουργία προγράμματος για δημιουργία κοινού
συνόλου κεφαλαίων

31/12/2016 Επιπλέον μέτρα για αύξηση ποσοστού προμηθειών του
μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων

31/12/2016 Αξιολόγηση επιδόσεων συστήματος ΕΕΕ με στόχο την πλήρη
εθνική εφαρμογή του

31/12/2016 Ολοκλήρωση διαδικασίας τακτοηοίησης/ταχείας εκκαθάρισης
μη βιώσιμων οντοτήτων

31/12/2016 Απλούστευση κοι εξορθολογισμός της ισχύουσας εργατικής
νομοθεσίας μέσω κωδικοποίησης σε ένο Κώδικα Εργατικής
Νομοθεσίας

31/12/2016 Πλήρης εξοπλισμός με ειδικούς σαρωτές των τριών διεθνών
λιμανιών

31/12/2016 Ολοκλήρωση επιλογής των διευθυντικών στελεχών δημόσια
διοίκηση

Δεκέμβριος 2016 21 ενέργειες
1/1/2017 Εφαρμογή κεντρικού συστήμοτος προμηθειών

30/1/2017 Σταδιακή κατάργηση υπηρεσιών δημοσιονομικού
ελέγχου

Ιανουάριος 2017 2 ενέργειες
28/2/2017 Εγκριση μέτρων για τη βελτίωση συστήματος ένδικων

μέσων

Φεβρουάριος 2017 1 ενέργεια
31/3/2017 Εκδοση νομοθεσίας για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο t

30/6/2017
Μάρτιος 2017 1 ενέργεια
Σχέδιο προέγκρισης παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους
δευτεροβάθμιας περίθαλψης

30/6/2017 Ολοκλήρωση εξισορρόπησης αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας
Ιούνιος 2017 2 ενέργειες

31/12/2017 Πρωτογενή Πλεονάσματα 1,75 2017

31/12/2017 Σταδιακή κατάργηση προτιμησιακής πολιτικής για αγρότες
26 ΤΟ 2017

31/12/2017 Ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
στη φορολογική διοίκηση

31/12/2017 Συγκράτηση Κέντρου Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας
για την ένταξη ίων φαρμάκων σε θετικό κατάλογο

31/12/2017 Εφαρμογή νέου συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων

για τα νοσοκομεία

31/12/2017 Εφαρμογή χάρτη πορείας ακολουθώντας
το υηόδειγμα-στόχο της Ε.Ε για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας
Δεκέμβριος 2017 6 ενέργειες

1/1/2018 Απελευθέρωση λιανικής αγοράς Φυσικού Αερίου και

διαχωρισμός σε εταιρείες Διαχείρισης και Διανομής
unbunding

1/1/2018 Μεταρρύθμιση τρέχοντος κλαδικού συστήματος με σκοπό
τη βελτιωμένη δομή και περιγραφές καθηκόντων που θο
αντανακλώνται στο μισθολόγιο

Ιανουάριος 2018 2 ενέργειες
30/12/2018 Πρωτογενή Πλεονάοματα 3,5 2018
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Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 κυριακάτικη δημοκρατία 1 19

κυριακάτικη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελλείψεις
σε μονάδες
στο ΠΕΔΥ

ΣΕ ΔΕΙΝΗ κατάσταση βρίσκεται και
το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγεί
as ΠΕΔΥ EÎaraas των τραγικών κενών

που παρουσιάζονται οε ßaai^s
ειδικότητες ôntos παθολόγοι γυναικολόγοι

κ.λπ Οι ασφαλιομε;νοι δεν
μπορούν να κάνουν ούτε μια απλή
εξέταση αίματοβ καθιίκ τόοο το εξειδικευμένο

προσωπικό του ΠΕΔΥ όοο
και τα πανάκριβα μηχανήματα που δι¬

αθέσει βρίσκονται οε πλήρη απαξίωση
Ενδεικτικά αναφέρουμε tous μα

στογράφου των Περιστερίου Τούμπα

Καλλιθέα Πατρών αλλά και
tous Μετρητέ OoxiKns Πυκνότητα
στα ΠΕΔΥ Αθηνών και Παηχόν που
δεν λειτουργούν Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά

σημαίνει ότι και τον προσεχή

χειμώνα οι ασθενεί θα πληρώνουν
από την τσέπη tous

Kauros xeipiivas στην Υγεία
Εκτοξεύονται τα νοσήλια και οι εξετάσεις στα

δημόσια νοσοκομεία Κίνδυνος λουκέτων
σε κλινικές Φεύγουν στο εξωτερικό οι γιατροί

Από τη
Ρίτα Μκλά
rmchi(.i diniokr.uiaiiews.gr

Β
upus αναμένεται ο
χειμώνα που έρχεται

για tous ασθενεΐί
αλλά και για τον χώρο

Tns Υγείαβ τόσο
οτον δημόσιο όοο και στον ιδιωτικό

τομέα καθα η εφαρμογή
του τρίτου Μνημονίου θα επιφέρει

άδικε αυξήοειβ στα νοσήλια

mis ακτινοθεραπείεβ
Otis χημειοθεραπείες otous το
κετούΒ αλλά και στα φάρμακα
Αυξήσει που Ou Tis

πληρώσουν φυσικά
από την τσέπη

tous οι ασθενεί
Την ιδία ώρα τα

δραματικά κενά οε
ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό
αναγκάζουν ολόκληρα

νοσοκομεία
να κλείσουν όπω το θεραπευτήριο

του Διδυμοτείχου αλλά και
πολλέ παθολογικέ ορθοπεδικέ

οφθαλμολογικέ και άλλε
κλινικέ-s στο ΕΣΥ όπω οτα νοσοκομεία

tus Κομοτηνή και του
Ναυπλίου Ταυτόχρονα δεν είναι

λίγε οι περιπτώσει που δεν
βγαίνουν οι εφημερίεβ όπα στη
Νεφρολογική Κλινική και τη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο
Ασκληπιείο Tns Βούλα

Οσον αφορά τα ιδιωτικά νοσοκομεία

και τα διαγνωστικά
κέντρα οι διατάξει του τρίτου

Μνημονίου αναμένεται
να φέρουν τσουνάμι απολύοε
ων καθώί με την παράταοη του
cluwback αυτόματη επιστροφή

χρημάτων έωϊ το 2018 πολλές

ιδιωτικέ κλινικέ kui
εργαστήρια

δεν θα αντέξουν Ιδιαίτερα

επιβαρυντική da είναι
επιπλέον η φορολόγηση των
ελεύθερων επαγγελματιών με
29 από το πρώτο ευρώ και με
προκαταβολή φόρου επιπλέον
του φόρου επιτηδεύματοδ των

600 ευρώ κα
0(5s αναμένεται

να οδηγήσει
στην καταστροφή

ιατρούβ και
άλλουδ επαγγελματία

υγεί
as ενώ θα αυξήσει

και τη μετανάστευση

γιατρών

στο εξωτερικό
Για όλου αυτού tous λό

Yous σύσσωμο ο ιατρικό κό
ομοί Tns xaipas ζητάει να ενισχυθεί

το ΕΣΥ με το ιατρικό και
το νοσηλευτικό προσωπικό που
απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία

των δημόσιων θεραπευτηρίων

αλλά και για να προστατευτεί

η ιδιωτική υγεία από τη
λαίλαπα των μέτρωντου αριστερού

Μνημονίου

Στην πλάτη
των ασθενών

οι οι κον opiKf s

παρεμβάσεις
TOS TpÖlKOS

Λιγότερες οι εφημερίες ΦάρμαΗα Πάνω η συμμετοχή Φωτιά στα ιδιωτικά
ΤΟ2016 μπαίνει μαχαίρι στον Προϋπολογισμό διότι ônios
προβλέπει ο Πανελλήνιο laTpiKÔs Σύλλογο ΠΙΣ αντί
vu αυξηθούν οι δημόσιε δαπάνεβ στην Υγεία που σήμερα
είναι OTU 4,2 διο ευρώ αναμένεται vu μειωθούν Επιπλέον

οι uoqK^ioTiKés εισφορέδ του ΕΟΠΥΥ unô τα 3,9 διο
ευρώ που είναι η πρόβλεψη για το 2015 λόγω τη ανεργία
θα είναι πολύ χαμηλότερε των 3,5 διο ευρώ που έκλεισαν
το 2014 Ο προϋπολογισμοί από δημόσιε δαπάνεδ και
εισφορέ από τα 8 διο ευρώ που είνα σήμερα ή 4,3 του
ΑΕΠ εκτιμούμε ότι θα μειωθεί στα 7,5 δια ευρώ συνολικά
δηλαδή περί το 4 του ΑΕΠ είπε στην κυριακάτικη δημοκρατία

ο πρόεδρο του ΠΙΣ MixuAns Βλασταράκοβ
Tu τραγικά κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό κενό παραμένουν

nupà Tis επαναλαμβανόμενε εξαγγελία για
2.000 3.000 και 4.000 προσλήψείδ Σύμφωνα με τα στοιχεία

Tns ΕΙ ΝΑΠ ans 25 Αυγούστου ανακοινώθηκαν άλλε

2.440 προσλήψει Ωστόσο unô το 2011 έωδ και φέτοί
έχουν αποχωρήσει 5.226 εργαζόμενοι από το ΕΣΥ xaipis
να έχουν καΛυφθεί αυτεί οι θέσει Δεν είναι τυχαίο που
πολλέί κλινικέ μένουν εκτόδ εφημερία περισσότερε
από 15 μέρε τον pôvu Ενδεικτικά στη Νεφρολογική Κλινική

του Ασκληπιείου Tns Βούλα στην οποία λειτουργεί
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού τον Σεπτέμβριο δεν θα εφη
μερεύοει για 18 ημέρε

Ολο και περισσότερα φάρμακα θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι

εάν τελικά πέσει η φαρμακευτική δαπάνη απο
τα 2 δισ ευρώ στο 1,6 δισ σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστα
Λουράντο Ηδη ο ΕΟΠΥΥ έχει βγάλει εκτός θετικής
λίστας εκατοντάδες φάρμακα όπως ανπβηχικά σπρέι
για τον λαιμό καρπζονούχα φάρμακα για τη δυσκοιλιότητα

και τη διάρροια τεχνητά δάκρυα για την ξηρότητα
των ματιών δερματολογικές αλοιφές και άλλα Ολα

αυτά τα πληρώνουν από την τσέπη τους οι πολίτες Εάν
μειωθεί περαιτέρω η φαρμακευτική δαπάνη τότε το Ταμείο

δεν θα αποζημιώνει και άλλα φάρμακα

ΤΗΝ ίδια ώρα οτα ιδιωτικά

θεραπευτήρια αυξάνεται

ο ΦΠΑ unô 13 οε
23 σε μια σειρά unô εξετάσει

kui πράξε-is όπωδ
ακτινοθεραπείε χημει
οθεραπείεβ τοκετοί εξωσωματική

ακτινογραφίεβ
και άλλεβ πράξειβ

Το KÔoTos φυσικά με
τακυλίεται orous ασφαλισμένου

που για άλλη μια
φορά θα πληρώσουν το
μάρμαρο

Σύμφωνα με έγκυρεβ
πληροφορίεβ από ανθρώ
nous Tns αγοράδ η αύξηση

του ΦΠΑ στο 23 δεν
ήταν ôpos Tns τρόικαδ αλλά

πρόταση τη πρώην
αριστερή κυβέρνηση
που επιθυμεί διακαώ ένα
υπερτροφικό δημόσιο σύστημα

υγεία

Τι σημαίνει ομω στην
πράξη αύξηση του ΦΠΑ
στο 23 Για παράδειγμα
ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει έωδ
600 ευρώ την ακτινοβολία
του καρκινοπαθού οε ιδιωτικό

θεραπευτήριο
Οι ακτινοβολίε στοιχίζουν

από 1.000 έω 2.000
ευρώ και τη διαφορά την
καλύπτει ο ασθενή Εάν
η ακτινοβολία στοιχίζει
2.000 ευρώ ο ασθενή δίνει

1.400 ευρώ από τηντσέ
πη του Με την αύξηση του
ΦΠΑ 23 ο ασθενή θα
δώσει επιπλέον 460 ευρώ
και αυτό διότι η ακτινοβολία

και η χημειοθεραπεία
χαρακτηρίζονται κλειστή
νοσηλεία δηλαδή νοσηλεύεται

μία μέρα στο νοσοκομείο

αντί γιο ανοιχτή

oncos θα έπρεπε
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Στήριξη
Την πλήρη στήριξή του

προς τους Ελληνες φαρμακοποιούς

για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν

αλλά και την αναγνώριση
του για το έργο που επιτελούν

ειδικά στη σημερινή
συγκυρία με το μεγάλο

πρόβλημα του μεταναστευτικού

κύματος εξέφρασε

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Προκόπης
Παυλόπουλος στη συνάντηση

που είχε με μέλη
του προεδρείου του ΠΦΣ
και αντιπροσωπεία του
Pharmaceutical Group of
the European Union
PGEU Κύριο θέμα της

συνάντησης ήταν το
μεταναστευτικό

στην αντιμετώπιση

του οποίου συμβάλλουν

και οι Ελληνες
φαρμακοποιοί αλλά στο
πλαίσιο της συνάντησης ο

πρόεδρος του ΠΦΣ κ Λου
ράντος έθεσε και τα ζητήματα

του κλάδου Το σημαντικότερο

εξ αυτών είναι

βέβαια οι εξοφλήσεις
από τον ΕΟΠΥΥ Γ Σακ
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It τιμίς Η αξία της αγοράς εξωνοσοκομειακού φαρμάκου στους επτά
χονδρικής πρώτους μήνες του 201 5 άφορα τιμές χονδρικής στις οποίες πουλούν

— οι εταιρείες προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία Η ανοδική
αυτη ταση είχε ηδη διαφανεί απο το πρώτο τρίμηνο ίου 201 5 οταν
με βάση τις επίσημες εκτιμήσεις της IMS Health ειχε σημειωθεί
άνοδος κατα 7 σε τεμάχια και 2 σε αξία

επτάμηνο Οι ρυθμοί που καταγράφονται έως σήμερα δείχνουν άνοδο άνω του 3 έπειτα από μία πενταετία συνεχούς υποχώρησης

Σημάδιαανάκαμψηςοτηναγοράφαρμάκου
Η συμμετοχή των εταιρειών στην αγορά εξωνοσοκομειακού φαρμάκου
επτάμηνο 201 5

Σε αξία
31,6 Πρώτες 5 20,1 Απο 6πεως 10η

Σε όγκο
1 9,6 Απο 6η εως 1 On 30,8 Πρωίες 5

1

Πηγή Στοιχεία INS Εκτιμήσεις αγορος

Αναδράσεις
για συνταγές
με βάση
τηδρασαιαί
ουσία
▼ Μια άλλη παράμετρος
που προβληματίζει έντονα
και προκάλεσε και την αντίδραση

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

είναι η
συνταγογράφηση με βάση
τη δραστική ουσία Παρά
γοντες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

επισημαίνουν

την παταγώδη αποτυχία

των μέχρι σήμερα μέτρων

και καταγγέλλουν σχέδιο

διάλυσης της εγχώριας
φαρμακοβιομηχανίας τη
στιγμή που σαρώνουν την
αγορο τα ακριβά φάρμακα
Παράλληλα αναλύοντας

Του Γιώργου Σακκα
gsakkas nj.lemponki ff

Επειτα
από μια πενταετία

συνεχούς υποχώρησης
ι ης αγοράς εξωνοσοκομειακού

φαρμάκου ιο 2015
εξελίσοειαι σε έτος ανάκαμψης

καθώς οι ρυθμοί ιιου κα
κιγράφονιαι δείχνουν άνοδο
ιιάνω από 3 όταν συνολικά
από to 2010 έως to 2014 η αγορά

απώλεσε περίπου to 36
ιης αξίας ιης

Η είσοδος νέων φαρμάκων
από ta τέλη ιου 2014 και ύστερα

φαίνειαι να συντέλεσε σε
αυτή ιην καλύτερη πορεία η
οποία βέβαια να σημειωθεί όιι
δεν σημαίνει και αύξηση μεγεθών

για ης φαρμακευτικές
εταιρείες

Κι αυτό διότι ειδικά για ιους
πρωταγωνιστές ton κλάδου ο
βασικός πελάτης που είναι ιο
ελληνικό Δημόσιο ακόμη κι
αν καιαναλώσει περισσότερα

φάρμακα έχει έναν πολύ
συγκεκριμένο προϋπολογισμό
γτ αυτά κι έτσι ακόμη και αν
οι εταιρείες τιμολογήσουν επιπλέον

προϊόντα αυτό δεν σημαίνει

πως θα τα πληρωθούν
μέσα από την εφαρμογή των
μέτρων rebate και clawback

Ανοδική ταση
Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες

της αγοράς και με βάση

κάποιους πρώτους υπολογισμούς

από στοιχεία της εταιρείας

IMS Health προκύπιει
όχι η συνολική αγορά εξωνο
οοκομειακτόν φαρμάκων διαμορφώθηκε

στους επτά πρώτους

μήνες του έτους στο 1,6
δισ ευρώ σε αξία και σια περίπου

227 εκατομμύρια τεμάχια
σε όγκο ήτοι αύξηση από

την αρχή τοτι χρόνου κατά 3
και 6 αντίστοιχα

Επισημαίνεται επίσης ότι
η αγορά πιθανόιατα θα είχε
πάει ακόμη καλύτερα εάν δεν
είχαν επιβληθεί τα capital con
t rois ta οποία αν και δεν επηρέασαν

έντονα m διακίνηση
και ιην κυκλοφορία των φαρμάκων

σε έναν βαθμό είχαν
επίπτωση στην πορεία της αγοράς

Τιμολόγηση
Το τελευταίο διάστημα πάντως

η αγορά του φαρμάκου
βρίσκεται σε διαρκή κινητικότητα

Ο προηγούμενος υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμ

Στους επτα
πρώτους

μήνες του 2015
η συνολική αγορά
εξωνοσοκομειακων
φαρμάκων
διαμορφώθηκε
στο 1 6 δισ ευρω
σε αξια και στα
περίπου 227 εκατ
τεμάχια σε όγκο
ητοι αύξηση απο
την αρχή του έτους
κατά 3
και 6 αντίστοιχα

πλής προετοίμαζε σύμφωνα
με τα λεγόμενά του τη γενική
ανακοστολόγηση των φαρμάκων

η οποία θα επέφερε νέες
σημαντικές μειώσεις τιμών σε
γενόσημα και offpatent με βάση

και ττς μνημοντακές δεσμεύσεις

Μάλιστα είχε υπογράψει
και υπουργική απόφαση κατά
την τελευταία ημέρα της θητείας

του η οποία όμως δεν θεσμοθετήθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες
με νέα Υπουργική Απόφαση
η οποία είναι άγνωστο αν θα
είναι ακριβώς η ίδια με εκείνη
που είχε υπογράψει πριν από
δέκα ημέρες ο κ Κουρουμπλής
ενεργοποιούνται οι μειώσεις
στις τιμές off patent και γενο
σήμων στο 50 κατ στο 32,5
της τιμής που είχαν πριν από
τη λήξη της περιόδου προστασίας

αντίστοιχα
Σημειώνεται πως την προηγούμενη

εβδομάδα σε συνάντηση

του υπουργού με τους
επτκεφαλής ΚΟΦ ΙΦΕΤ Επιτροπής

Τιμών και Θετικής Λίστας

δόθηκε η τελική έγκριση
γτα συνταχθεί και να υπογραφεί

εκ νέου η Υπουργική
Απόφαση

Ο ΕΟΦ πάντως έχει αρχίσει
την τιμολογιακή επεξεργασία

κυρίως των φαρμάκων
που πρόκειται να χάσουν την
πατέντα τους και νιε την ολο

κλήρωσή της αναμένετατ να
συγκληθεί και η Επιτροπή Τιμών

Φαρμάκων Λογικά λοιπόν

η εφαρμογή ιου νέου δελτίου

τιμών υπολογίζεται γτα τον
Οκτώβριο

Υπέρβαση δαπανών
Η κατανάλωση πάντως έχει
ήδη ξεφύγει ίο πρώτο εξάμηνο

του έτους ξεπερνώντας
κατά 155 εκατομμύρια ευρώ
την προβλεπόμενη φαρμακευτική

δαπάνη για το συγκε
κρτμένο διάστημα με αποτέλεσμα

να εκτιμάται πως το claw
back δηλαδή το ποσό που θα
επιστρέψουν οι φαρμακευτικές

λόγο της υπέρβασης θα
κυμαίνεται μεταξύ 290 και 305
εκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος

της χροντάς
Το ποσό αυτό βέβατα θα

εξαρτηθεί και από ιο rebate
ήτοι την υποχρεωτική έκπτωση
που θα πρέπει να προσφέρουν
αναδρομικά στο κράτος οι εταιρείες

ανάλογα με τον όγκο των
πωλήσεων τους προς αυτό

Το τελικό ποσό πάντως σε
rebate και clawback για το σύνολο

του κλάδου θα είνατ το
ίδιο και μπορεί να ξεπεράσει
το μισό δισ ευρώ όμως με βάση

τον νέο υπολογισμό του rebate

θα υπάρξει μια αναδιανομή

στο πώς θα επιβαρύνει
τις εταιρείες

SID.-9700889

Οι ελληνικές
ςχαφάες
Χαρακτηρκτακό της ελληνικής
αγοράς στο επτάμηνο του
201 5 είναι η μεγάλη
συγκέντρωση με τις δεκα
πρώτες εταιρείες να καλύπτουν
πάνω απο το 50 Μάλιστα το
μερίδιο αυτών φαίνεται
ελαφρώς αυξημένο καθώς στο
τέλος του 2014 κατείχαν
περίπου το 49 και πλέον
έχουν ξεπεράσει το 51
Το μερίδιο τους ομως αηο

πλευράς όγκου δεν ξεπερνά το

περίπου 44 Αξίζει ακόμη να

σημειωθεί οτι με βαση κάποια

προσωρινά στοιχεία της αγοράς
αποδεικνύεται πως μεταξύ των

τριάντα μεγαλυτέρων
εταιρειών οι οηοιες κατέχουν
το περίπου 75 ιης κατηγορίας
απο πλευράς όγκου και το
περίπου 80 από πλευράς
τζίρου βρίσκονται αρκετές
ελληνικές βιομηχανίες Μάλιστα
οι εταιρείες ΕΛΠΕΝ Winmeclica
GAP Specifar και Bennet
Pharmathen Unipharma
Rafarm Βιανέξ Galenlca
οι οποίες είναι παραγωγικές
κυρίως στον τομέα των
γενοσήμων σημείωσαν αύξηση
πωλήσεων σε ογκο

τον τρόπο με τον οποίο λει
τουργεί ήδη το σύστημα
συνταγογράφησης επισημαίνουν

τα εξής
Η δυνατότητα χρήσης και

της εμπορικής ονομασίας
γτα τις χρόνιες παθήσεις
και τα γενόσημα σε καμία
περίπτωση δεν κατήργησε

την υποχρέωση συντα
γογράφησης με βάση τη
δραστική ουσία Αλλωστε
η παράλληλη χρήση εμπορικής

και δραστικής
απαντάται στις περισσότερες

ευρωπαϊκές χώρες
Η δυνατότητα χρήσης

και της εμπορικής ονομασίας
σε καμία περίπτωση

δεν κατήργησε την υποχρέωση

χορήγησης του
φθηνότερου φαρμάκου της
ίδιας δραστικής από τον
φαρμακοποιό

Επειτα από την εμπειρία
των δύο χρόνων εφαρμογής

της υποχρεωτικής συνταγογράφησης

με τη δραστική

τα γενόσημα παρέμειναν

στα ίδια χαμηλά επίπεδα

σε σχέση με εκείνα
των άλλων χωρών της Ε.Ε
Το μέτρο απέτυχε παταγωδώς

διότι αγνοήθηκε το
γεγονός πως η αύξηση της
χρήσης των γενοσήμων
αποτελεί θέμα εμπιστοσύνης

και συνειδητής επιλογής

ιατρών ασθενών και
φορμακσποιών
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ΠΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΑι

Σε σημαντικές περικοπές δαπανών φαίνεται ότι προχωράει η διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Εκοψαν τα φάρμακα
Στο Αγλαΐα Κυριακού σταμάτησε η χορήγηση αυξητικής ορμόνης

Κάθε

χρόνο τα ίδια
Αυτή τη φορά όμως
το σοκ ήρθε δύο μήνες

νωρίτερα προφανώς

λόγω αδυναμίας
των αν)αρμοδίων

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού σταμάτησε αιφνιδίως

η χορήγηση αυξητικής
ορμόνης σε δεκάδες παιδιά γεγονός

που προκάλεσε απόγνωση
στους γονείς

Οπως φαίνεται ο μειωμένος
προϋπολογισμός του νοσοκομείου

εξαντλήθηκε και έτσι σταμάτησαν

οι προμήθειες του πανάκριβου

φαρμάκου Ανάλογα
προβλήματα είχαν εμφανιστεί

τόσο πέρσι οσο και προπερ
σι τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί

εκ των ενόντων δηλαδή
η προμηθεύτρια εταιρεία εκτελούσε

τις προμήθειες αλλά τιμολογούσε

πολύ αργότερα για
να μη μένουν τα παιδιά χωρίς
θεραπεία
Στην ουσία όμως μετακυλιό
ταν το πρόβλημα για αργότερα
Ετσι φέτος ο προϋπολογισμός
εξαντλήθηκε από τον Αύγουστο

Το πρόβλημα ήταν σε γνώση
τόσο της Υγειονομικής Περιφέρειας

όσο και του υπουργείου
Υγείας όμως λύση δεν βρέθηκε
εγκαίρως
Η σωματοτροπίνη ή αλλιώς αυ¬

ξητική ορμόνη ανήκει στα λεγόμενα

φάρμακα υψηλού κόστους
η διακίνηση των οποίων γίνεται

αποκλειστικά από τα φαρμακεία
των δημόσιων νοσοκομείων
Τη διάγνωση κάνουν μόνο

ενδοκρινολόγοι που είναι εξειδικευμένοι

σε θέματα παιδικής
ανάπτυξης ενώ η έναρξη της
θεραπείας που είναι μακροχρόνια

και η δοσολογία αυτής
προϋποθέτουν την έγκριση ειδικής

επιτροπής του ΚΕΣΥ η
οποία εξετάζει τους φακέλους
των ασθενών ανά εξάμηνο
Τελικά την περασμένη εβδομάδα

το ζήτημα είδε το φως της
δημοσιότητας και το υπουργείο

Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ελλείψεις

στο νοσοκομείο θα καλυφθούν

από τα αποθέματα του
γειτονικού Αγία Σοφία ενώ
στη συνέχεια θα εγκριθούν πρόσθετα

κονδύλια για την οριστική
επίλυση του προβλήματος

Μα καλά χρειαζόταν παρέμβαση

του υπουργείου για να γίνει

το αυτονόητο δηλαδή το
ένα νοσοκομείο να καλύψει το
άλλο Επιτέλους οι αρμόδιοι
στην ΥΠΕ και στο υπουργείο
θα πρέπει να διευθετήσουν μια
και καλή το ζήτημα και όχι να
λαμβάνουν εμβαλωματικά μέτρα

σπρώχνοντας τη βρωμιά
κάτω από το χαλί Φτάνει πια
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Τα οφέλη
Χάρη στο μητρώο ασθενών με ηπατίτιδα

C ο ΕΟΠΥΥ θα είναι σε θέση
να γνωρίζει τον αριθμό των πασχόντων

σε κάθε στάδιο της νόσου να
αξιολογεί
ποιοι ανταποκρίνονται

C

πράγματι
στις νέες
θεραπείες

κ.ο.κ
Εχοντας
το μητρώο
μπορεί πλέον

ο ΕΟΠΥΥ
να ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις

με τις φαρμακευτικές εταιρείες

με στόχο να πετύχει καλύτερες

τιμές για τις νέες πανάκριβες
θεραπείες για την ηπατίτιδα Ρ
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πρώτο θέμα
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ΕΙΧΕ
ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙ
ΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

5?5

θ ΚούρουμηÀiïs Εέχασε
να φθηνύνει τα φάρμακα
Το προαπαιτούμενο θα υλοποιήσει ο υπηρεσιακός υπουργός Θάνος Δημόπουλος αφού η αντίστοιχη
απόφαση του τέως υπουργού που θα μείωνε τις τιμές των γενοσήμων και των εκτός πατέντας φαρμάκων
στο 32,5 έως 50 της προηγούμενης τιμής κάπου Εεχάστηκε ή χάθηκε στον δρόμο για το ΦΕΚ

Φορτωμένο με τα βάρη από τα μνημονιακά προαπαιτούμενα
που εγκατέλειψε στην Αριστοτέλους κατά την άτακτη φυγή
του ο τέως υπουργοί Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλή διάγει
τη δεύτερη εβδομάδα u υπηρεσιακός υπουργός ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής της Ιατρικής Θάνος

Δημόηουλος

ms Παναγιώτας Καρλατήρα
karlaiiratota@yahoo.gr

Η νέα ημολόγηοητων φαρμάκων που προβλέπει μειώοειςτωντιμών
όλων των γενοσήμων και των ektôs πατέντας φαρμάκων με ό,τι
αυτό σημαίνει για την οικονομική ανακούφιση των αοφαλιομένων
και την ελάφρυνση των Ταμείων καθώς και η επαναφορά της συ

νιαγογράφηοης φαρμάκων με τη δραστική tous ουσία και όχι με
την εμπορική tous ονομασία είναι οι δύο βασικές εκκρεμότητες ι ίου
είναι αποφασισμένος να διευθετήσει ο υπηρεσιακός υπουργός
ακολουθώνιας την κυβερνητική γραμμή σύμφωνα με την οποία

πρέπει να κλείσουν τα θέματα που άπτονται άμεσα των δεσμεύσεων
ins xiopas οτο ιιλαίσιο του τρίτου μνημονίου
Οπως προκύπτει πλέον εκ του αποτελέσματος η απερχόμενη

ηγεσία του υπουργείου Υγείαβ παρότι είχε όλο το χρονικό περιθώριο

να προωθήσει us αναγκαίεβ υπουργικές αποφάσεις από την
ψήφιση του μνημονίου και μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης
δεν το έπραξε Αντίθετα επέλείε να αφήσει το καυτό θέμα και

άμεσα σχετιζόμενο με τα συμφέροντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

καθώς τα φάρμακα και συνεπώς τα κέρδη της θα πλήττονταν

από την ανατιμολόγηση στον υπηρεσιακό υπουργό Ηταν
ο ίδιος ο κ Κουρουμπλής όμως που δεν δίστασε να πριμοδοτήσει
την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία με εγκυκλίους του τον περασμένο

Απρίλιο δίνοντας το πράσινο φως στους γιατρούς να γράφουν
επώνυμα φάρμακα αρκεί να είναι γενόσημα τα σκευάσματα δηλαδή

που παράγει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία
Σε σειρά συσκέψεων που έγιναντιςτελευταίες μέρες στο υπουργείο

Υγείας ο κ Δημόπουλος κατέστησε σαφές άτι θα εκδοθεί η

υπουργική απόφαση για την πμολόγηση των φαρμάκων με βάοη
τα νέα δεδομένα που προβλέπονται στο μνημόνιο Αυτό σημαίνει
μειώσεις σης τιμ&ς αυτών που δεν προστατεύονται από πατέντα
off patent και γενόοημα στο 50 και 32,5 ανπστοίχως της τιμής
που είχαν προτού χάσουν την προστασία Μάλιστα οι μειώσεις
ιιφορβόν το σύνολο των σκευασμάτων και όχι μόνο όσα κυκλοφό
ρησαπΊ έχασαν την πατέντα μετά το 2012 όπως ισχύει σήμερα
Βάσει αυτής της υπουργικής απόφασης θα εκδοθεί νέο δελτίο ττμών

Την απόφαοή του ο κ Δημόπουλος ανακοίνωσε και otous εκπροσώπους

της φαρμακοβιομηχανίας την περασμένη Πέμπιη
ουνανιήθηκε με τα ιιροεδρεία του Συνδέσμου Φαρμακευιικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ και της Πανελλήνιας Ενιοσης

Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ 0 υπουργός Υγείας άκουσε με προσοχή
τουςφαρμακοβιομηχανοπς KupiiosTOUS Ελληνες vu ιου επισημαίνουν

ότι οι διατάΣεις αιπές θα διαλύσουν την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

αλλά επέμεινε οτην εφαρμογή ιου νόμου
Αντίθετη είναι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και με τη μνημο

νιακή υποχρέωση για ουνιαγογράφηοη με δραστική ουσία Ο κ

Κουρουμπλής με οειρύ αποφάοεώντου επιχείρησε vu δημιουργήσει
ευνοϊκές συνθήκες για την επέλαση των γενόσημων φαρμάκων

που ως επί το πλείστον παράγουν οι ελληνικές ειαιρείες οτην
ογορά Ετσι τον ιιεραομένο Απρίλιο έδωσε το πράοινο φως στους

γιατρούς να προτείνουν εμπορική ονομαοία φαρμάκου επιπλέον
της δραστικής ουσίας αρκεί να πρόκειται για γενόοημο φάρμακο
που αποτελεί και to βασικό προϊόν ms ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Στη συνέχεια άφηοε νέο παράθυρο στη συντανογράφηοη

Υγείας επικαλούμενοι τη σκληρή μάχη με τον χρόνο που έδωσε ο
κ Κουρουμπλής για την έκδοση της υι ιοιιργικής αι ιόφσαης για την
τιμολόγηση η οποία όμως χάθηκε λόγω των πηγαινέλα των εγγράφων

οτον γενικό γραμματέα ms κυβερνήσεως την Αριστοτέλους
και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Μάλιστα συνεργάτες του
διαρρήγνυαν τα ιμάηά tous την πρόιιερπσμένη Πέμιπη ση έχουν
δει και την υπογραφή τοπ κ ΚοπρουμπλιΊ κάτώ από ιην ειιΐμαχη
υπουργική απόφαση για τηντιμολόγηόη των φαρμάκων ειιιχειρώ
νιas να δώσουν απάντηση nous üonoyöous φίλοικ του not ειιέ
μειναν ότι ο ΚοιφουμηλίΒ φυλάει w ytina τον Ynoypatpn οε μνη
μοηακίΐμέτρα για την υγεία που τιΧππουντΟΜφίφμακοβιοιιιϊχανοικ
δεν πρόκειται va fiain Μια υπουργική απόφαοη πάντα με την
υι ιογραφή του ήρθε οτο φως της δημοοιώιητσς αλλά δεν αφορούσε

Tis δραστικές μειώσεις των φαρμάκων Αφορούσε ένα άλλο

μνημονιακά μέτρο το rebate δηλαδή την κλιμακωτή έκιηωαη των

φαρμακευτικών εταιρειών στον ΕΟΠΥΥ ι ίου γίνειαι βάοεπου τζίρου
tous Hut ιουργική αυτή αι ιόφαοη που ουδέποτε δημοσιεύτηκε σε
ΦΕΚ καταργούσε τα ιοχύσνια rebate και όριζε ένα νέο ενιαίο αυ

Ο Π Κουρουμπλής με σειρά αποφάσεων του για
τον τρόπο συνταγογραφήσεων έκανε ό,τι μπορούσε
για να στηρίξει τους Ελληνες φαρμακοβιομήχανους

της δραοτικήςουοίαςτου φαρμάκου ειπιρέπονιαςνιι αναγράφεται
και η εμπορική ονομασία mis περιπτώσει χρόνιων παθήσεων

Aurés οι δύο χαριστικές εΣαιρέσεις καταργούνται με το τρίτο
μνημόνιο καθώβ θεωρήθηκαν μονομερείς ενέργειες Αντίθετοι οτη

ουνιαγογράφηοη με τη δραστική ουσία είναι και οι γιατροί οι
οποίοι θεωρούν ότι είνοι ετηοηιμονικόβ και θεραηειπικός περιορισμός

έναντι του αοθενούβ Ωστόσο αυτό οτο οποίο στοχεύει το

μέτρο και δεν λέγεται από επίσημα χείλη είναι όι ι με τ η συνταγο
γράφησητης δραστικής ουσίας συρρικνώνεται η σχέση συναλλαγής
γιατρών και φαρμακευιικών εταιρειών και ό,τι απορρέει αϊτό αυτήν
ιδίως η συνταγογράφηση με το κομμάα και τα δώρα σιους
γιατρούς

Απάντηση του περιβάλλοντος Κουρουμπλιί

Η είαγγελία των εκλογών εμπόδισε την προηγούμενη ηγεσία του

υπουργείου Υγείας οτην προώθηση των μνημονιακών δεσμεύσεων
Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν συνεργάτεβ του ι έως υπουργού

ϋτμένο βάσει του όγκου κυμαινόμενο από 15 έ 25 που θα

υπολογιζόταν βάοει tits nuns κάθε φαρμάκου και εηί των συνολικών

τριμηνιαίων πωλήσεων του
Στην υπουργική οιιόφαοη ωστόσο περιεχόταν και μια βασική

δέσμευση του κ Κουρουμπλή προς tous Ελληνεβ φαρμακοβιομη
xuvoiis ότι θο μειωθούν tu ποοά του rebate για τα φάρμακα που

παράγονται ή συσκευάζονται οτην Ελλάδα Ετσι οριζόταν ότι τα

εγχώρια παραγόμενα φάρμακα θα έχουν έκπτωση 12 και τα

εγχώρια συοχευαζόμενα 8 Η συγκεκριμένη διάταίη βεβαίως
σύμφωνα με στελέχη της φαρμακειηικής αγοράς αλλά και ιου
υπουργείου Υγείας θα αναιρούνταν με βάοη το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
και τη νομοθεσία περί αθέμιτου ονταγωνιομού αλλά αυτό ήταν
μάλλον λεπτομέρεια για τον κ Κουρουμπλή ίίστόοο υιιήρχε
πρόβλημα όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων από τον υπηρεσιακό

υπουργό Υγείας και ως προς τη συγκεκριμένη παρέμβαση
καθώς για το rebate uiiuneriui νομοθει ική ρύθμιση και όχι ιιιιουρ
γική απόφαοη Σε κάθε ιιερίιπωοη πρόκεπαι γιιι ένη θέμα που δεν

περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της υπηρεσιακής κυβέρνησης
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Τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξομολογούνται στο Βήμα

Ζήσαμε έναν εφιάλτη
ο Πώς ξέμεινε το Δημόσιο με μόλις 10 εκατ ειιρώ ο Επτά μήνες το ελληνικό κράτος πάλευε
με την αβεβαιότητα χωρίς λεφτά ο Μέρες και νύχτες αγωνίας για τους μισθούς τις συντάξεις

και την αποτροπή της χρεοκοπίας ο Ακόμη μεγαλύτερο το σοκ από τα capital controls
ΣΕΛΙΔΕΣ Α4-5
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Κοινωνία

Το ΕΣΥ βγαίνει στη σύνταξη
Οι προσλήψεις έχουν παγώσει από το 2010 οι περισσότεροι γιατροί είναι άνω των 60 ετών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΜΤΑΝΙΔΟΥ

Περίπου 30 χρόνια μετά τη
στελέχωσή του και την έναρξη
ουσιαστικά της λειτουργίας
του το ελληνικό ΕΣΥ βγαίνει

στη σύνταξη Το 70
των γιατρών που στηρίζει το
σύστημα όλα αυτά τα χρόνια
έχει γεράσει βιολογικά και
επαγγελματικά και περιμένει
την αναγκαστική συνταξιοδότηση

του Το δυστύχημα είναι
ότι ειδικά από το 2010 οπότε
πάγωσαν οι προσλήψεις το

ιατρικό δυναμικό δεν ανανεώνεται

Κάνοντας μια βόλτα στα
δημόσια νοσοκομεία διαπιστώνει

κανείς ότι οι περισσότερες

κλινικές λειτουργούν
με διευθυντές και ειδικευομέ
νους Αλλοι γιατροί με βαθμό
επιμελητή Α ή Β είναι ελάχιστοι

Θα έλεγε κανείς ότι
είναι είδος υπό εξαφάνιση

Η Β Ορθοπαιδική Κλινική
του ΚΑΤ λειτουργεί με έξι

γιατρούς Και οι έξι είναι διευθυντές

Με πέντε διευθυντές

γιατρούς λειτουργεί η
Δερματολογική Κλινική του
Ευαγγελισμού ενώ η Νεφρολογική

Κλινική του ιδίου νοσοκομείου

έχει επιπλέον μία
επικουρική γιατρό

Στη Γ Ορθοπαιδική Κλινική

του ΚΑΤ τα πράγματα
είναι λίγο καλύτερα Υπάρχουν

και δύο επιμελητές Α
Ανάλογη είναι η εικόνα στην
Α Παθολογική Κλινική του
Ευαγγελισμού Στη δύναμη
της κλινικής υπάρχουν τρεις
διεμθυντές και τρεις επιμε
λιγίές Α

Αυτό που παρατηρείται ως
εικόνα στην Α Χειρουργική
Κλινική του Κρατικού Νοσοκομείου

Αθήνας Γ Γεννηματάς
είναι ό,τι επικρατεί στο

μεγαλύτερο μέρος του ΕΣΥ

Δηλαδή οι ειδικευόμενοι συχνά

υπερτερούν σε αριθμό
των ειδικευμένων γιατρών
Στη συγκεκριμένη κλινική
υπάρχουν τρεις γιατροί με
τον βαθμό διευθυντή ένας
επιμελητής Α και οκτώ ειδικευόμενοι

Το ίδιο συμβαίνει
και στην Α Ορθοπαιδική

Κλινική τού Γ Γεννηματάς
Οι διευθυντές είναι τέσσερις
ένας ο επιμελητής Α και επτά
οι ειδικευόμενοι

Διευθυντέςκαι ειδικευόμενοι
Στο δε Καρδιολογικό Τμήμα
του Σισμανογλείου οι ειδικευόμενοι

είναι σε αριθμό ακριβώς

όσοι και οι διευθυντές
Συνολικά το ιατρικό προσωπικό

της κλινικής αποτελείται

από έναν διευθυντή
επτά αναπληρωτές διευθυ¬

ντές έναν επιμελητή Α και
οκτώ ειδικευομένους

Περισσότεροι από τους διευθυντές

είναι οι ειδικευόμενοι
γιατροί στη Β Χειρουργική

Κλινική του Σισμανογλείου Η
κλινική λειτουργεί με έναν συντονιστή

διευθυντή έξι διευθυντές

έναν επιμελητή Β και
οκτώ ειδικευόμενους

Η Δ Χειρουργική Κλινική
του Ευαγγελισμού λειτουργεί
με τέσσερις διευθυντές και
έναν επικουρικό και η Β Παθολογική

Κλινική του Ασκληπιείου

με τρεις διευθυντές
έναν επιμελητή Α και έξι ει
δικευομένους

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία

την τελευταία δεκαετία
το προσωπικό στα δημόσια
νοσοκομεία και στα Κέντρα
Υγείας μειώθηκε κατά 17.000
άτομα εξαιτίας των συνταξι¬

οδοτήσεων και του παγώματος

των προσλήψεων Αν
στην καταμέτρηση συμπεριληφθούν

τα στρατιωτικά και
πανεπιστημιακά νοσοκομεία
τότε η μείωση του συνόλου
του προσωπικού ξεπερνά τις
19.000 για το παραπάνω χρονικό

διάστημα
Μόνο μεταξύ 2012 και

2013 το προσωπικό μειώθηκε
κατά 4.098 άτομα ενώ ως το
τέλος του 2014 αποχώρησαν
επιπλέον 1.220 άτομα από τα
νοσοκομεία

Ειδικά σε ό,τι αφορά το
ιατρικό προσωπικό σύμφωνα
με στοιχεία που έχουν δώσει
στη δημοσιότητα οι εκπρόσωποι

του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου οι κενές
θέσεις ανέρχονται σε 6.000
καθώς μεγάλος αριθμός γιατρών

συνταξιοδοτήθηκε τα

70
των γιατρών έχει
γεράσει βιολογικά

και επαγγελματικά

και
περιμένει την
αναγκαστική
συνταξιοδότηση
του

6.000 είνα
οι κενές θέσεις
καθώς μεγάλος
αριθμός γιατρών

αποχώρησε
χωρίς να καλυφθούν

οι θέσεις
τους

τελευταία χρόνια ή αποχώρησε

χωρίς να καλυφθούν η
θέσεις τους

Ο θεσμός
των επικουρικών
Οπως αναφέρει ο διευθυντής
της Καρδιολογικής Κλινικής
του Ευαγγελισμού και πρόεδρος

του Συλλόγου Εργαζομένων

κ Ηλίας Σιώρας
το 1985 οπότε ξεκίνησαν οι
διορισμοί στο ΕΣΥ ο μεγάλος

όγκος των γιατρών ήταν
επιμελητές Β Λιγότεροι ήταν
επιμελητές Α και οι διευθυντές

ελάχιστοι Μετά το 1992
1993 έπεσε αισθητά ο ρυθμός
των διορισμών γιατρών Βέβαια

προσθέτει τα νοσοκομεία

μπορεί να αντιμετώπιζαν
κάποιες δνοκολίες αλλά

λειτουργούσαν με έναν σχετικά

ικανοποιητικό αριθμό

Μεταξύ 2θΐ2
και 20Ί3 το
προσωπικό των
νοσοκομείων
μειώθηκε κατά
4 θ98
άτομα

γιατρών και από ηλικιακή
άποψη

Τα πιο οξυμμένα προβλήματα

άρχισαν να παρουσιάζονται

μετά το 2005 οπότε
άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτοι

γιατροί στη σύνταξη με
αποκορύφωμα το 2010 Τότε
ήταν που πάγωσαν οι προσλήψεις

Επίσης σημειώνει ο κ Σιώρας

το 2009 καθιερώθηκε
το πολυδιευθυνπκό σύστημα
σύμφωνα με το οποίο ένας
αριθμός γιατρών που είχε
ήδη υπηρετήσει πάνω από
15 χρόνια στο ΕΣΥ πήρε τον
βαθμό του διευθυντή με τη
διαδικασία που προέβλεπε
ο νόμος Ετσι συμπεραίνει
είχαμε πολλούς διευθυντές
που στην πράξη έκαναν και
τη δουλειά του επιμελητή Α
του επιμελητή Β καμιά φορά
και του ειδικευομένου

Ο κ Σιώρας αναφέρει ότι
τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιοι

διορισμοί επικουρικών
γιατρών που δεν λύνουν το πρόβλημα

Γενικά η επιλογή του
θεσμού των επικουρικών είναι
ό,τι χειρότερο για την υγεία
του πληθυσμού και εντελώς
υποτιμητικό και απαξιωτικό
για τους επιστήμονες

Σύμφωνα με τον διευθυντή
της Στ Γυναικολογικής Κλινικής

του Ελενα Βενιζέλου
κ Γιώργο Φαρμακίδη στο
νοσοκομείο οι περισσότεροι
γιατροί είναι άνω των 60 ετών
και πολλοί από αυτούς αναμένεται

να πάρουν σύνταξη
μέσα στα επόμενα δύο-τρία
χρόνια 7ο δυσάρεστο είναι
ότι ακόμη δεν γίνονται προσλήψεις

νέων γιατρών Αν η
κατάσταση συνεχιστεί έτσι
πολύ σύντομα θα έχουμε ελλείψεις

σεχειρουργούς γυναικολόγους

αναισθησιολόγους
και εργαστηριακούς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΟΥΝ

Πολλοί νέοι γιατροί φεύγουν οτο εξωτερικό
Την άποψη άτι το ΕΣΥ δεν είναι
πλέον ελκυστικό για τους αξιόλογους

νέους γιατρούς διατυπώνει
ο συντονιστής διευθυντής της Α
Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου

Αγία Ολγα κ Χρήστος

Δερβένης
Οπως λέει το ΕΣΥ γερνάει
εδώ και πολύ καιρό επικίνδυνα

Οι λόγοι είναι οι εξής
πρώτον έχει πάψει να είναι ελκυστικό

για τους αξιόλογους
νέους γιατρούς Η έλλειψη
κάθε μορφής αξιολόγησης η
απουσία εσωτερικής και εξωτερικής

ανταγωνιστικότητας οι
χαμηλές αμοιβές και η επιμονή
στη μονιμότητα και στην πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση
συνθέτουν ένα περιβάλλον που
δεν συνάδει με τις ανάγκες των

άρρωστων τις απαιτήσεις της
επιστήμης και με ό,τι ισχύει σε
όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Αν αυτό
συνδυαστείμε το χωρίς αρχές
και χαμηλού επιπέδου εκπαιδευτικό

σύστημα εξηγεί γιατί
η συντριπτική πλειονότητα

των νέων γιατρών οδηγείται
στο εξωτερικό αναφέρει
Ο δεύτερος λόγος είναι κατά
τον κ Δερβένη η εγκληματική

πολιτική του υπουργείου
Υγείας διαχρονικά αλλά με

έμφαση στις ημέρες μας από
τη σημερινή πολιτική ηγεσία
με την υποστήριξη των συνδικάτων

αφού ακύρωσε κάθε
έννοια αξιολόγησης με τις χωρίς

όρους εξελίξεις των
υπηρετούντων

γιατρών του ΕΣΥ

éé
Να

δημιουργηθούν
kAivikîs
αριστείας και
να γίνεται
αξιολόγηση
όλων των

βαθμίδων
ιου ιαιμικβί
προσωπικού
σε ετήσια

βάση
99

που αρνείται να προκηρύξει
τόσο τις διευθυντικές θέσεις
όπως ο νόμος ορίζει όσο και
νέες θέσεις με αποτέλεσμα τη
μη ανανέωση του συστήματος
με νέους γιατρούς που πολλοί

από αυτούς είναι καλύτεροι
από τους υπηρετούντες

Τη διαπίστωση ότι το 70
80 των γιατρών τουλάχιστον
οτο Τζάνειο είναι διευθυντές
και άνω κάνει ο πρόεδρος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

και διευθυντής της ιατρικής

Υπηρεσίας του Τζανείου κ
Στέφανος Φούσας

Οπως επισημαίνει από το
1986 είχε εξασφαλιστεί μόνο η
είσοδος των γιατρών και όχι η
ανανέωση του ιατρικού προσωπικού

Σήμερα στην Ελλάδα λει¬

τουργούν τα νοσοκομεία βάσει
ενός μοντέλου που υπήρχε το
1980 τη στιγμή που πρέπει να
δημιουργήσουμε το νοσοκομείο

του 2020 τονίζει και συνεχίζει

Το 50°/οτων διευθυντών
δεν μπορεί να εφημερεύσει Ο
σημερινός εξηντάρης και εξη
νταπεντάρης πρέπει να επιβλέπει

και όχι να εφημερεύει όπως
όταν ήταν 40 ετών

Ο κ Φούοσας είναι επίσης της
άποψης ότι πρέπει να δοθούν
κίνητρα στους ειδικευόμενους
γιατρούς Πρέπει να δημιουργηθούν

κλινικές αρκπείας ώστε
οι άριστοι γιατροί να μένουν
στην Ελλάδα Εν ολίγοις χρειάζεται

αξιολόγηση όλων των
βαθμίδων του ιατρικού προσωπικού

σε ετήσια βάση

Πρέπει να
δημιουργήσουμε
το νοσοκομείο του
2020 τονίζει ο κ Στ
Φούσας
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Neos npösöpos
ins IAES
ο Δ Aivôs
Ο καθηγητής χειρουργικής Δημήτρης
Λινός είναι πλέον ο πρόεδρος της
Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών
Ενδοκρινών Αδένων θέση που

ανέλαβε στο
Παγκόσμιο
Συνέδριο
Χειρουργικής
στην
Μπανγκόγκ
έχοντας
επιδείξει τις
ηγετικές του
ικανότητες σε

πάρα πολλές
διεθνείς
συνεργασίες Όπως δήλωσε ο κος
Λινός υπό τη νέα ιδιότητα του η οποία
τιμά ιδιαίτερα τη χώρα μας Το
επίπεδο της χειρουργικής αλλά
κυρίως της ενδοκρινολογίας στην
Ελλάδα είναι πολύ υψηλό Όμως η
ουσιαστική και συνεχής συνεργασία με
τα Διεθνή Ακαδημαϊκά Κέντρα ιδίως
στις ΗΠΑ όπου σήμερα είναι
επικεφαλής στην εκπαίδευση στην
έρευνα και στην κλινική εφαρμογή
είναι η προϋπόθεση και η ευκαιρία για
περαιτέρω ανάπτυξη της χειρουργικής
στη χώρα μας Στους στόχους μου ως
πρόεδρος της IAES είναι να βοηθήσω
στην προσπάθεια που εδώ και πολλά

χρόνια κάνουν πολλοί Έλληνες
χειρουργοί τόσο στην προπτυχιακή
όσο και στη μεταπτυχιακή και στη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση
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