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40 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ 127 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Λίστα τρόμου
ή κούρεμα m
καταθέσεων
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΑ3ΜΕΓ ΟΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Προβλέπεται η nrlnpns αναμόρφωση

του ασφαλιστικού συ

στήματ05 με ένα ταμείο Kupias
ασφάλιση5 eviaies anoôoxés
μείωση του εφάπαξ και κατάργηση

των πρόωρων συντάξεων

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για
οριστική ρύθμιση του ζητήματ05
των κόκκινων δανείων με
απελευθέρωση πλειστηριασμών και
δυνατότητα πώλησηε των δανείων
σε hedge funds του εξωτερικού

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Πρέπει να εξευρεθούν ισοδύναμα για να καλυφθούν

οι δεσμεύσει ms KuBépvnons για
μικρότερη φορολογική επιβάρυνση των αγροτών

επαναφορά των συντάξεων στα προ των
περικοπών επίπεδα και μη εφαρμογή ins ρή
tpas μηδενικού ελλείμματ05 ans eniKOupiKÉs
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TO ΘΕΜΑ

Eviôs του
Νοεμβρίου

Για να υπάρχει χρόνος να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση μέσα
στο 2015 οπότε και ισχύουν οι ad hoc κανόνες για την ελληνική
περίπτωση η αξιολόγηση πρέπει να τελειώσει στις 15 Νοεμβρίου

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ανταπόκριση ΒρυξέΗπες

Λίστα
τρόμου με 1 27 μέτρα που θα

ανατρέψουν κατεστημένα δεκαετιών

ή κούρεμα καταθέσεων στις
ελληνικές τράπεζες έχει μπροστά της η κυβέρνηση

καθώς ο Οκτώβριος και ο Νοέμ
βριοςαποτελούντους κρίσιμους μήνεςγια
το μέλλον της ελληνικής οικονομίας Η κυβέρνηση

όπως έχει προειδοποιήσει και ο
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αλλά συζητούν και ο

Ευκλείδηςτσακαλώτος με τον Ντεκλαν Κο
στέλο έχει δύο εβδομάδες για να υλοποιήσει

48 προαπαιτούμενα ώστε να εκταμιευθεί

η πρώτη υποδόση των 2 δισ ευρώ
και αυτό είναι μόνο η αρχή

Ακολουθεί δεύτερη και τρίτη λίστα που
πιθανότα ενοποιούνται με άλλα 79

προαπαιτούμενα

για το υπόλοιπο 1 δισ ευρώ

της βοήθειας και τα 1 5 δισ ευρώ για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
από τον ESM Αν δεν ολοκληρωθούν όλα

έωςτις 15 Νοεμβρίου και αν δεν τελειώσει

έγκαιρα η πρώτη αξιολόγηση τότε υπάρχει

σοβαρός κίνδυνοςγια κούρεμα καταθέσεων

Και αυτό γιατί σε περίπτωση που
δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση

μέσα στο 2015 και βρει το 2016 τις
τράπεζες στη σημερινή κατάσταση οι νέοι

κοινοί κανόνες της Ε Ε που τίθενται σε
ισχύ από την 1/1/16 προβλέπουντη συμμετοχή

των μεγαλοκαταθετών στη διάσωση

εκμηδενίζοντας κάθε ποσό πάνω από
τα 100.000 ευρώ που διαθέτουν ιδιώτες
μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
ρίχνονταςτη χώρα πίσω στη λίθινη εποχή

Τα μεγάλα εμπόδια
Η εξίσωση δεν είναι καθόλου εύκολη καθώς

τέσσερα είναι τα μεγάλα εμπόδια σ
αυτόν τον Γολγοθά των 40 ημερών
Ο Η πλήρης αναμόρφωση του ασφαλιστικού

συστήματος με ένα ταμείο κύριας

ασφάλισης ενιαίες αποδοχές μείωση
του εφάπαξ κατάργηση των πρόωρων
συντάξεων και μηδενικά ελλείμματα στα

επικουρικά
Ο Η πλήρης ρύθμιση του ζητήματος των
κόκκινων δανείων με απελευθέρωση

πλειστηριασμών και δυνατότητα πώλησης
των ίδιων των δανειακών συμβάσεων σε

hedge funds του εξωτερικού
Ο Η μεταρρύθμιση σπςαποδοχέςτηναπα
σχόληση και τη λειτουργία του Δημοσίου
με αξιολόγηση αποχωρήσεις νέο ενιαίο

μισθολόγιο συγχωνεύσεις και καταργήσεις

τμημάτων οργανισμών επιχειρήσεων
και υπηρεσιών του Δημοσίου με βάση

τιςσυστάσειςτηςτ^κ force και τηςτρόικας
Ο Τα περίφημα ισοδύναμα που θα επιχει

Σε 40 ημέρες
κρίνονται τα πάντα
Η κυβέρνηση καΠείται μέσα στον Οκχωβριο να υΗοποιήσει 48 προαπαιτούμενα και
αΜα 79 έως 15 Νοεμβρίου αΒΗιώς υπάρχει κίνδυνος για κούρεμα καταθέσεων

Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα onus αυτά
προκύπτουν από το προσχέδιο του νέου μνημονίου είναι
▼• Περικοπή κατά 50 σκι επίδομα ιου πετρελαίου
Θέρμανση5

• Παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος
και κεφαλαίου

• Είσπραξη του ΕΝΦΙΑ ton 2015 με στόχο
έσοδα 2,65 δισ ευρώ

• Επιστροφή του καθεστώτος συνταγογράφησης
φαρμάκων

• Μείωση ίων τιμών ίων γενάσημων φάρμακων • Κατάργηση ιων προνομίων των αγροτών
στο πετρέλαιο κίνησης

• Κατάργηση επιστροφής ΕΦΚ orous aypoits
και αναδρομικός διπλασιασμός
ms προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα
ίου 2014
Αύξηση φορολογίας από 13 στο 20
ίο 2016 και στο 26 το 2017

• Πλήρης αξιολόγηση του συστήματος
κοινωνικής προστασίας με στόχο την ετήσια
εξοικονόμηση 0,5 του ΑΕΠ

• Αντιμετώπιση ιων αστοχιών στην είσπραξη
φορολογικών εσόδων

• Κατάργηση του ανώτατου ορίου του 25
επί μισθών και συντάξεων νια τις κατασχέσεις

• Μείωση όλων των ορίων για τις κατασχέσεις
που σήμερα είναι στα 1.500 ευρώ
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και εξαίρεση από αυτήν των κακοπληρωτών
• Μεταφορά υπηρεσιών και προσωπικού

φορολογικών ελέγχων οίο ΣΔΟΕ

• Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του 2015
και προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2016

• Διευκρίνιση του καθεστώτος ΦΠΑ
στα νησιά με τις εκπτώσεις να καταργούνται
σε όλα μέχρι το τέλος του 2016

• Ολοκληρωμένο σχέδιο για ανακεφαλαιοποίηση
ενίσχυση ρευστότητας τραπεζών και αντιμετώπιση
luv κόκκινων δανείων

Κατάργηση του νόμου για τη μετενέργεια
στις συμβάσεις εργασίας που ψηφίστηκε στις
2 Ιουλίου του 2015

• Εφαρμογή όλων των συστάσεων ίου ΟΟΕΑ now
προβλέπονταν από ν Εργαλειοθήκη I
πλην των μη συνιαγογραφούμενων φαρμάκων

και όλων των συστάσεων ms Εργαλειοθήκης II
για ta μη αλκοολούχα ποτά και τα πετρελαιοειδή

Ανοιγμα επαγγελμάτων όπως μηχανικοί
συμβολαιογράφοι κ.λπ

ισοδύναμα μέτρα για την αντιστάθμιση
των επιπτώσεων από τις αποφάσεις του ΣτΕ
για τις συντάξεις

• Περιορισμός tmv jop5W3«ffi>h:u>v και
κατάργηση των φοροαπαλλαγών

Μεταρρύθμιση στην αγορά ενέργειας και ειδικό
του φυσικού αερίου που θα οδηγήσει σε πλήρη
απελευθέρωση to 2018

• Εγκριση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
που ήδη έχει αναλάβει to ΤΑΙΠΕΔ

m

Υιοθέτηση ιων καλύτερων πρακτικών στην Ε.Ε

για το μη μισθολογικά κόστος επιδόματα
οδοιπορικά κ Απ με εφαρμογή από 1/1/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ huuiumi uuyivii lus νμιινι WUT lUSIUUU U IUI IJ

μέχρι το 2022 oca 67 έτη ή στα 62 έτη
με 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου

• Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΙ • Πάγωμα των κατώτατων συντάξεων έως το 2021
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 ξεκινώντας
από την αποβολή του 20 από τη δεξαμενή

• Αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ

των δικαιούχων τον Μάρτη του 2016 • Στενότερη σύνδεση εισφορών παροχών

• Μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου πρέπει
να έχουν θεσπιστεί μεταρρυθμίσεις οι οποίες
θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016
και θα αποκαταστήσουν τη Βιωσιμότητα
του συνταξιοδοτικού συστήματος

•

•

Διευκρίνιση των προϋποθέσεων για
την επιλεξιμότητα στην καταβολή της ελάχιστης
εγγυημένης σύνταξης μετά τα 67 έτη

Επιπλέον μείωση του λειτουργικού κόστους
των ταμείων

• Εκδοση εγκυκλίων για την πλήρη εφαρμογή
του νομού του 2010 νια το ασφαλιστικό

• Σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων
στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

• Διεύρυνση και εκσυγχρονισμός Η ενοποίηση ιων ταμείων πρέπει
της βάσης των εισφορών και των συντάξεων για
τους αυτοαπασχολούμενους σ.σ ΟΑΕΕ

να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017

ρήσει να φέρει η κυβέρνηση για να βελτ
ώσει τους όρους φορολόγησης αγροτών
και διαφόρων άλλων ομάδων σε αντιδιο
στολή με τη συμφωνία της 1 2ης Ιουλίου

Στην πράξη η κεφαλαιακή ενίσχυση τω

τραπεζών ως γνωστόν θα εκτελεστεί από
τον ESM με δάνειο προς την κυβέρντ
ση συνολικού ύψους 25 δισ σε εγγuoδc
τικά ομόλογα Από αυτά στις 14 Αυγοι
στου εκταμιεύθηκαν τα 10 Επιπλέον 1

δισ έχουν δεσμευθεί για εκταμίευση με
την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγηση

Για να υπάρχει χρόνος να γίνει η ανακι

φαλαιοποίηση μέσα στο 2015 οπότε και
ισχύουν οι ad hoc κανόνες για την ελΑτ

νική περίπτωση η αξιολόγηση πρέπει ν τ

τελειώσει νωρίς μέσα στον Νοέμβριο α

είναι δυνατόν και τα 1 5 δισ να φτάσουν
στη χώρα πριν από τις 1 5 του ίδιου μήνα
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα 25 δισ θ

χρησιμοποιηθούν Πόσα από αυτά χρε
άζονται θα το κρίνει η ΕΚΤ

Η ΕΚτδιενεργείήδη stress tests και assdt

quality reviews AQR για να κρίνει τις ave

γκεςτων 4 συστημικών τραπεζών με ακρ
βεια Για να το κάνει όμως αυτό πρέπει V3

γνωρίζει ποια θα είναι η τελική ρύθμιση
για τα κόκκινα δάνεια που στην Ελλάδα
ενδέχεται να φτάνουν τα 100 δισ ευρώ
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προαπαιτούμενα evtos του Οκτωβρίου ζητούν οι δανειστέβ m ΣΕΛ 4

45 ημέρες για να υλοποιηθούν 44+10 προαπαιτούμενα
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣ0ΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΔΥΟ βαλίτσες προαπαιτούμενα
εκ των οποίων η μία θα περιέχει

ούτε λίγο ούτε πολύ 44
και η άλλη 10 μέτρα και μεταρρυθμίσεις

προσέρχεται την Τρίτη
η τρόικα στην Αθήνα Μόνον

εφόσον βεβαιωθεί ότι οι σκληρές
αλλαγές έχουν πάρει τον δρόμο
τους οι δανειστές θα δώσουν το

πράσινο φως για την εκταμίευση
των 3 δισ ευρώ της πρώτης

δόσης του προγράμματος κι αυτά

σε δύο υποδόσεις 2 δισ όταν
υλοποιηθούν τα 44 προαπαιτούμενα

και 1 δισ όταν υλοποιηθούν

τα 10
Ο χρόνος είναι εξαιρετικά
περιορισμένος αν και οι θεσμοί

και οι ελληνικές αρχές φέρονται

να έχουν ήδη καταλήξει
στο πακέτο των μέτρων που θα
ξεκλειδώσει το ποσό Τα χρήματα

προορίζονται για την εξόφληση
οφειλών του Δημοσίου προς

τους ιδιώτες Αρα είναι άκρως
απαραίτητα για την τόνωση της
αγοράς και την ανάπτυξη

Η νομοθέτηση και η υλοποί
ησή τους θά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

έως τις 15 Νοεμβρίου
οπότε έχει προγραμματιστεί να
ξεκινήσει η ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών
Την ίδια στιγμή και ενώ Βρυξέλ¬

λες και Αθήνα καταβάλλουν προσπάθειες

να πείσουν πως όλα είναι

μέλι-γάλα στην εφαρμογή
του τρίτου προγράμματος στην
Κομισιόν ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν

ακόμη έναν πονοκέφαλο

Αυτή τη φορά την επιφανειακή

ηρεμία του Μπερλε
μόντ φέρεται να έχει ταράξει ο

πολύς Πόουλ Τόμσεν υπεύθυνος

Ευρώπης του ΔΝΤ ο οποίος
έχει κάνει γνωστό στους Ευρωπαίους

συνομιλητές του πως δεν
τρέφει μεγάλη εκτίμηση για το ελληνικό

πρόγραμμα ούτε έχει μεγάλη

αισιοδοξία για την επιτυχία
του Τα σχόλια αυτά του κ Τόμσεν

έχουν εκληφθεί από παράγοντες

της Κομισιόν ως απροθυμία
του ΔΝΤ να μετάσχει στο 3ο

μνημόνιο κι αυτό ανεξάρτητα
από την έκβαση που θα έχουν οι
συζητήσεις για το δημόσιο χρέος

Εάν όμως το Ταμείο αποχωρήσει

τελικώς από τη χρηματοδότηση

του ελληνικού προγράμματος

θα δημιουργηθεί μια τρύπα

36 δισ εάν υποτεθεί ότι το
συνολικό πρόγραμμα είναι 86
δισ όπως αρχικά σχεδιάστηκε

Το όλο θέμα αναμένεται να
συζητηθεί στο περιθώριο της Συνόδου

του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας

Τράπεζας στη Λίμα του
Περού που θα λάβει χώρα αμέσως

μετά το Eurogroup της ερχόμενης

Δευτέρας

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΕΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
1 Οριστικοποίηση του σχεδίου τεχνικής βοήθειας από την Κομισιόν
Κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο

πετρέλαιο για τους αγρότες
1 Αύξηση φόρου επί της χωρητικότητας πλοίων
1 Εναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 201 5

Διόρθωση στα μέτρα για τα έσοδα
Αποκατάσταση της πλήρους συνταγογράφησης φαρμάκων κατά

διεθνή ονομασία
Μείωση τιμών στα φάρμακα
Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος

• Κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 201 5

Προσχέδιο προϋπολογισμού 2016
1 Επεξεργασία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 201 6-201 9
1 Μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος
• Σταδιακή κατάργηση των φοροελαφρύνσεων των αγροτών
1 Φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
• Διεθνής διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες

Επέκταση της φορολόγησης των εσόδων από τον τζόγο
1 Επέκταση της φορολόγησης των εσόδων από ενοίκια
1 Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του
ναυτιλιακού κλάδου
Επέκταση της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής

κοινότητας
• Μόνιμη μείωση των αμυντικών δαπανών
Μείωση των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης
Νέα μέτρα για το 201 7 και το 201 8

Ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στον φόρο εισοδήματος
Ρύθμιση των διαδικασιών για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών

στοιχείων λόγω χρεών στην εφορία

Μέτρα ενίσχυσης των φορολογικών ελέγχων
1 Επανεξέταση της φορολογίας κεφαλαίου

Επανεξέταση της παρακράτησης φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών

Προσαρμογή του φόρου ακίνητης περιουσίας ώστε να επιτευχθεί

ο στόχος των 2,65 δισ
• θέσπιση της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας
1 Εκμηδένιση των δυνατοτήτων αποφυγής φόρου εισοδήματος
Διεύρυνση της φορολογικής Βάσης με περιορισμό του ορισμού
των αγροτών
Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

• Υποβολή σχεδίου για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης

περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πληρωμών
Δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων οφείλουν στην εφορία ή τα

ασφαλιστικά ταμεία για πάνω από τρεις μήνες
1 Υποβολή συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σειρά μέτρων για την εισπραξιμότητα των φόρων και των κοινωνικών

εισφορών
1 Σειρά μέτρων για την ενίσχυση των εσόδων ΦΠΑ
1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΙΚΑ

Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών
Νομοθέτηση πλαισίου για την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης

Υποβολή σχεδίου για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων
οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες
Εναρξη διαδικασίας για ένα νέο πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις

1 Σχέδιο για σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ

Ρυθμίσεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
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Παράθυρο στη φοροδ
διεκδικείΑρνείται να δεχθεί τις πιστωτικές κάρτες

νια ανθρωπιστικούς λόγους
Προκλητική αντικοινωνική συμπεριφορά

από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο όνομα της
κοινωνικής ευαισθησίας Με ανακοίνωση της
διοίκησής του καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει

το σχέδιο για πληρωμή της ιατρικής επίσκεψης

με πιστωτική κάρτα ισχυριζόμενος ότι

κατ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ελεγχθεί
η φοροδιαφυγή καθώς πρόκειται για παροχή

υπηρεσιών και όχι για προϊόν Επιπλέον καλεί
την κυβέρνηση να επιδείξει κοινωνική ευαισθησία

επικαλούμενος το γεγονός ότι μια μεγάλη

μερίδα ασθενών προχωρημένης ηλικίας δεν έχει εξοικειωθεί

με τη συγκεκριμένη διαδικασία
Κλείνοντας τα μάτια στο γεγονός ότι μεγάλος όγκος

της φοροδιαφυγής αφορά ακριβώς παροχή υπηρεσιών

καθώς επίσης ότι η ανάγνωση μιας απλής πιστωτικής

κάρτας χωρίς χρήση κωδικών αποτελεί απλοποίηση

της συναλλαγής ακόμη και για τους ηλικιωμένους
ο ΙΣΑ το μόνο που διεκδικεί για τα μέλη του είναι

η απόσταση από τους φορολογικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς

Οι γιατροί συμφωνούν
ΣΕΛ 13

ΥΓΕΙΑ
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΠΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ 150 ΕΥΡΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 0 ΙΣΑ

Αντιδρούν οι γιατροί στην πληρωμή
με πιστωτικές κάρτες

Την αντίθεση τους στην πληρωμή
της ιατρικής επίσκεψης με πιστωτική
κάρτα εκφράζουν οι γιατροί μέσω του
Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας ΙΣΑ και
καλούν το υπουργείο Οικονομικών και
την κυβέρνηση να επανεξετάσουν το
μέτρο

Ζητώντας να επιδειχθεί η δέουσα
κοινωνική ευαισθησία αναφέρουν ότι

οι ιδιώτες γιατροί έχουν εξαθλιωθεί οικονομικά

και η καθιέρωση πληρωμής
με πιστωτική κάρτα είτε θα τους οδηγούσε

σε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση

είτε θα τους εξανάγκαζε να με
τακυλίσουν το κόστος στον ασθενή

Πιο συγκεκριμένα οι γιατροί υποστηρίζουν

ότι δεν μπορούν να σηκώ¬

σουν το βάρος της αγοράς του μηχανήματος

ενώ ιδιαίτερη μνεία κάνουν
και σε μια ακόμη σημαντική επιβάρυνση

για τον επαγγελματία της υγείας
που δεν είναι άλλη από την προμήθεια

του 2 που θα πρέπει να πληρώσει

στις τράπεζες
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η μέση

τιμή του μηχανήματος στην αγορά είναι
περίπου 150 ευρώ Η προμήθεια στην
τράπεζα δε για μία ιατρική επίσκεψη
η οποία κοστολογείται από τον γιατρό 50
ευρώ θα ήταν μόλις 1 ευρώ

Πέραν όμως των οικονομικών κωλυμάτων

ο ΙΣΑ επικαλείται και το γεγονός
ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ασθενών

προχωρημένης ηλικίας που δεν έ¬

χει εξοικειωθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία

Σύμφωνα με πληροφορίες της
Α από το υπουργείο Υγείας υπάρχει η

σκέψη να βρεθούν τρόποι ούτως ώστε
να διευκολυνθούν οι ηλικιωμένοι

Σημειώνεται ότι το μέτρο της καθιέρωσης

πληρωμής των ιδιωτών γιατρών
με πλαστικό χρήμα λαμβάνεται προκειμένου

να διευκολυνθεί η πάταξη της
φοροδιαφυγής Ωστόσο ο ΙΣΑ επερωτά

την αποτελεσματικότητά του καθώς
όπως επισημαίνει στο σχετικό δελτίο
Τύπου που εξέδωσε χθες πρόκειται
για παροχή υπηρεσιών και όχι για προϊόν

και ως εκ τούτου δεν μπορεί κατ
αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί

Μ.ΚΑΛ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΨΝΑ

Προτεραιότητά μας η προώθηση
της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

ΨΝΑ επισκέφθηκε ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός συνοδευόμενος

από τον πρόεδρο της Ελληνικής

Ψυχιατρικής Εταιρείας και
εκπρόσωπο της Ελλάδας στον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας για θέματα
ψυχικής υγείας Δημήτρη Πλου

μπίδη και τον καθηγητή Ψυχιατρικής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θωμά Υφαντή Ο υπουργός αφού επισκέφθηκε

όλους τους χώρους του
ΨΝΑ συζήτησε με τους εκτελούντες
χρέη διοίκησης και τους εργαζόμενους

για τα τρέχοντα προβλήματα αλλά

και τα χρόνια ζητήματα που απασχολούν

το νοσοκομείο
Ο υπουργός επεσήμανε πως προτεραιότητα

του κυβερνητικού έργου
είναι η προώθηση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης με βασικούς άξονες
την αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών

τομέων με βάση τις ανάγκες του
πληθυσμού ευθύνης τη διοικητική
μεταρρύθμιση του συστήματος με τη
δημιουργία ενδιάμεσων Τομεακών
Διευθύνσεων Ψυχικής Υγείας αλλά
και την προώθηση της πρωτοβάθμιας

φροντίδας ψυχικής υγείας η οποία

θα στηρίζεται στο κοινοτικό μοντέλο

παροχής υπηρεσιών και στην ανάπτυξη

δικτύων καθώς οι ενέργειες
αυτές αποτελούν τη βάση για την αποσυμφόρηση

των ψυχιατρικών νοσοκομείων

Παράλληλα ενημέρωσε πως το
ΨΝΑ συμπεριλαμβάνεται στα νοσοκομεία

τα οποία θα ενισχυθούν με ιατρικό

και νοσηλευτικό προσωπικό
στις επικείμενες προσλήψεις για την
κάλυψη των άμεσων αναγκών των

ΣΕΥΥΠ Επιβάλλεται
συνολική επίλυση των
προβλπμάτων που
δπμίουργεί π φυλαξπ
ακαταλόγιστων

εγκλπματιών από
αναρμόδιο μπ φυλακτικό
προσωπικό

ψυχιατρικών δομών της χώρας
Για τη θεσμική θωράκιση του συστήματος

στο θέμα της διασφάλισης
των δικαιωμάτων των ασθενών και
της ασφάλειας του προσωπικού ο

Ανδρέας Ξανθός τόνισε ότι έχει ήδη
δρομολογηθεί σε συνεργασία με το
υπουργείο Δικαιοσύνης η σύσταση επιτροπής

για την άμεση εκπόνηση
πρότασης αναθεώρησης του νόμου
που αφορά την ακούσια νοσηλεία καθώς

και το νομικό πλαίσιο που διέπει

τη νοσηλεία ασθενών υπό το άρθρο

69 Στόχος όπως υπογράμμισε
είναι η βελτίωση των συνθηκών

νοσηλείας και η επανένταξη των ασθενών

η προστασία των δικαιωμάτων
τους και η κατοχύρωση ενός ασφαλούς

και λειτουργικού εργασια¬

κού περιβάλλοντος
Τέλος ανέφερε ότι η ομάδα εργασίας

για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση
που έχει συσταθεί στο υπουργείο

Υγείας από τον Ιούνιο εκπονεί
ήδη νέο στρατηγικό σχεδιασμό για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων
που απασχολούν την παροχή ψυχιατρικών

υπηρεσιών στην επικράτεια
επισημαίνοντας ότι πολλά από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το
ΨΝΑ είναι κοινά στις περισσότερες
ψυχιατρικές δομές της χώρας και
πως η αντιμετώπισή τους απαιτεί συνολική

και συνεκτική προσέγγιση εάν

θέλουμε να ολοκληρωθεί με σταθερά

βήματα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση

και ο μετασχηματισμός του
ασύλου

Πόρισμα ΣΕΥΥΠ για
την πυρκαγιά στο ΨΝΑ

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά

θα διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες

το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας

ΣΕΥΥΠ σχετικά με την πυρκαγιά

που εκδηλώθηκε στο ΨΝΑ
στις 4 Σεπτεμβρίου Μεταξύ άλλων
στο πόρισμα αναφέρεται ότι

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ε

ΔΕ αναπτύχθηκε ο προβληματισμός
σχετικά με την αναρμοδιότητα του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

στα καθήκοντα της φύλαξης
των ασθενών του άρθρου 69 Τα τελευταία

χρόνια δεν έχουν ληφθεί στο
ΨΝΑ τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
δημιουργηθεί ένα αυστηρά οριοθε
τημένο θεραπευτικό πλαίσιο με σκοπό

να αντιμετωπισθεί η επικινδυνό¬

τητα του ασθενή που προκάλεσε την
πυρκαγιά Επιβάλλεται η συνολική επίλυση

των προβλημάτων που δημιουργεί

η εφαρμογή του άρθρου 69 ως
προς τη φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών

στο νοσοκομειακό περιβάλλον

από αναρμόδιο μη φυλακτικό
προσωπικό

Προτάσεις ΣΕΥΥΠ
Για την επίλυση των προαναφερθέντων

προβλημάτων το ΣΕΥΥΠ
προτείνει την ενημέρωση και εκπαίδευση

όλου του προσωπικού στο Σχέδιο

Περσέας και τη σύσταση Ομάδας

Εργασίας των υπουργείων Υγείας

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων με συγκεκριμένο

χρόνο περάτωσης των εργασιών

της και αντικείμενο την αυστηρή

διευκρίνιση και διάκριση του φυ
λακτικού από του θεραπευτικού πλαισίου

μεταχείρισης των ακαταλόγιστων

εγκληματιών του άρθρου 69 και
την προετοιμασία των αναγκαίων
ρυθμίσεων για τη συνολική επίλυση
των προβλημάτων που δημιουργεί η

εφαρμογή του άρθρου ως προς τη φύλαξη

ακαταλόγιστων εγκληματιών
στο νοσοκομειακό περιβάλλον

Τέλος να εξετάσει το υπουργείο Υγείας

και το ΨΝΑ σε συνεργασία με
το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο

Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας

του Πολίτη τη δυνατότητα
μεταφοράς του εν λόγω ασθενή σε
φυλακτικό κατάστημα δεδομένου ότι

η επικινδυνότητα του δεν αντιμετωπίζεται

στο νοσοκομειακό περιβάλλον

το οποίο δεν έχει φυλακτικές
αρμοδιότητες
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ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Προτάσειε εξαγοράε
φαρμακευτικών
ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ προτάσεις εξαγοράς από ξένους επενδυτικούς

οίκους δέχονται οι μισές ελληνικές φαρμακευτικές
επιχειρήσεις Πρόκειται κυρίως για κινεζικούς οίκους
funds οι οποίοι διαθέτουν μεγάλες ποσότητες μετρητών

και θεωρούν πολύ ελκυστικές τις ελληνικές παραγωγικές
μονάδες Στα χρόνια της κρίσης έχουν γίνει δύο μεγάλες
εξαγορές το 2011 εξαγοράστηκε η Specifar από την αμερικανική

εταιρεία Watson έναντι 400 εκατομμυρίων ευρώ
ενώ τον περασμένο Ιούνιο εξαγοράστηκε έναντι ανάλογα
υψηλού τιμήματος το 70 της Pharmathen από τον ευρωπαϊκό

επενδυτικό οίκο BC Partners
Οι επενδυτικοί οίκοι θεωρούν πολύ ελκυστικό το χαρτοφυλάκιο

των ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
ανέφερε το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων

σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας που διευθύνει

ΕΛΠΕΝ Και η δική μας εταιρεία είπε έχει δεχτεί
προτάσεις εξαγοράς από ξένους Κλείνουμε τα αυτιά μας
στις Σειρήνες Εχουμε αποφασίσει να τη διατηρήσουμε οικογενειακή

και ελληνική nupà τα μεγάλα προβλήματα που
προκαλούν η κρίση και η γραφειοκρατία
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ σημείωσε ότι οι ελληνικές φαρμακευτικές

επιχειρήσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα Διαθέτουν

φακέλους με εγκρίσεις για κυκλοφορία σημαντικών
σκευασμάτων πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγικές μονάδες
εργοστάσια και δίκτυα διανομής ενώ διαθέτουν τα φάρμακα

τους σε ολόκληρο τον κόσμο
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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JHfe

θα γίνουν όσα πρέπει
για να μη δώσουμε αφορμή

στουs πιστωτέε

Την ευθύνη
y T0V συντονισμό

τηι οικονομική
και κοινωνική
πολιτική έχει

αναλάβει ο αντιπρόεδροι

τηι κυβέρνη
ons Γιάννηι
Δραγασάκηι

Ανώτερος αξιωματούχος εκτιμά πως
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

και η ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης θα ανοίξουν τον δρόμο
για τη ρύθμιση του χρέους η οποία
αποτελεί τη μητέρα των μαχών
καθώς χωρίς αυτήν κανένα πρόγραμμα

δεν θα έχει αποτέλεσμα

της Κατερίνας kokkaaiaph
kokkaliari@pegasus.gr

ΝΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ όσο το δυνατόν συντομότερα τα

ανοιχτά μέτωπα που σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών και την ολοκλήρωση

τα πρώτα αξιολόγησα επιθυμεί η κυβέρνηση

Με την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων
εκκρεμοτήτων θα μπορέσουν να ανοίξουν οι κά
νουλεβ τα χρηματοδότησηβ ώστε να επιστρέψει
σταδιακά η χώρα σε ρυθμούε ανάπτυξα

Το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό κα
0cos η ελληνική πλευρά θέλει να ρυθμίσει όλα τα
ανοιχτά ζητήματα και να ξεκινήσει η συζήτηση
γιατην απομείωση του xpéous Ανώτερο5 κυβερ
vmiKÔs napâyovTas επεσήμανε χαρακτηριστικά

ότι θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν
για να μη δώσουμε αφορμή orous
morcelés Μητέρα των μαχών είναι
η ρύθμιση του χρέοα που αν δεν
γίνει τότε κανένα πρόγραμμα και
καμία συμφωνία δεν θα έχει αποτέλεσμα

Ουσιαστικά η κυβέρνηση ανεβάζει
ταχύτητεε και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει

όλα τα καυτά θέματα που
παραμένουν σε εκκρεμότητα Την
ευθύνη γιατον συντονισμό ms οικο
νομική5 και KoivcoviKris πολπική5
έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρο5 Tns
κυβέρνησηβ Γιάννα Δραγασάκα
που έχει επίση5 την εποπτεία του
χρηματοπιστωτικού ouorriparas

Για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία έχουν
δημιουργηθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομία

Πολπική5 με τη συμμετοχή των παραγωγικών

και οικονομικών υπουργείων και το
Κυβερνητικό Συμβούλιο KoivcoviKris ΠολιτικήΒ
με τη συμμετοχή των υπουργείων EpYaoias Υγεί

as και Παιδεία
Με βάση τον σχεδιασμό θα unàpxouvTaKTiKés

συνεδριάσει ακόμα και κάθε εβδομάδα είτε
των υπουργών είτε των γενικών γραμματέων για
να επιλύονται αμέσου εκκρεμή θέματα Σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα του κυβερνητικού επιτελείου

από Tis 1 5 Οκτωβρίου écos το τέλθ5 Νοεμ
βρίου θα έχει ρυθμιστεί επιτυχόν το θέμα των
τραπεζών Με την ολοκλήρωση των stress tests
θα πρέπει να περάσει η σχετική νομοθεσία και να
κλείσει οριστικά το θέμα Διαφορετικά από το
2016 κοινοτική οδηγία προβλέπει neos αν χρειαστεί

κάποια τράπεζα διάσωση αυτή θα γίνεται με
ίδια μέσα bail in δηλαδή από tous μετόχου5
tous ομολογιούχου5 και tous καταθέτε5

Τα προαπαιτούμενα Στο διάστημα αυτό θα
πρέπει να περάσει από τη Βουλή και το πακέτο με
τα προαπαιτούμενα προκειμένου να κλείσει η
πρώτη αξιολόγηση Μεταξύ των ανοιχτών θεμάτων

είναι το Φορολογικό αλλά και το Ασφαλιστικό
όπου ο unoupYÔs EpYaoias Γ Κατρούγκαλθ5

καλείται να παρουσιάσει μια γενικότερη μεταρρύθμιση

γιατην εξυγίανση του συνταξιοδοτικού
ouorripaTOS

Το κλείσιμο των καυτών θεμάτων θα συνοδεύεται

από μια σειρά θετικών δράσεων ôna)s
• Η υπαγωγή στο πρόγραμμα noooriKris χαλά
parans που αφορά σταδιακά ένα ποσό 1 5 δισεκατομμυρίων

ευρώ
• Η χορήγηση κινήτρων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα orous ιδιώτεβ επένδυα ώστε η
αύξηση των κεφαλαίων των τραπεζών να γίνεται
από επενδύσει και όχι από κρατικά κεφάλαια
που επιβαρύνουν tous φορολογούμενοι
• Η σταδιακή άρση των capital controls

Στόχοβ είναι cpéras να απελευθερωθεί ένα κονδύλι

σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα
πάει για την πληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου

Σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται

και τα χρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν
από το ΕΣΠΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων

Enions η ολοκλήρωση Tns ανακεφαλαιοποί
nons των τραπεζών θα επιτρέψει να σβηστούν
κόκκινα δάνεια ώστε να μπορέσουν να ανοί

ξουν οι οτρόφιγγεΒ Tns χρηματοδόιηοηβ upos
νοικοκυριά και επιχειρήσεκς Στο κυβερνητικό
στρατόπεδο εκτιμούν neos αυτά τα μέτρα σταδιακά
θα μπορέσουν να αντιστρέψουν την κατάσταση
στην οικονομία ώστε να υπάρξει την επόμενη
χρονιά θετικό πρόσημο

Σύμφωνα με Tis τελευταίεβ προβλέψει ηύφε
ση θα είναι τη φετινή χρονιά ηπιότερη απ ό,τι
αρχικά αναμενόταν κάτι στο οποίο εκτιμάται neos

βοήθησε ιδιαίτερα ο τουρισμ05 Με το κλείσιμο
των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων και την εισροή ζεστού

xpùpaTos στην αγορά εκτιμάται mus θα μπο
ρέσει η ελληνική οικονομία να περάσει σε ρυθ
poùs ανάπτυξα το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του
2016

Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θέλει να
ρίξει το ßäpos σε τρία μεγάλα θέματα
• Την έναρξη Tns ou-^mnons για την απομείωση
του xpéous Αποτελεί βασική προτεραιότητα Tns
κυβέρνησα κάτι που φάνηκε και από το ταξίδι
του Αλέξη Τσίπρα oris ΗΠΑ
• Την εξεύρεση λύση5 για το θέμα των κόκκινων

δανείων των ελληνικών τραπεζών τα οποία
έχουν ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια

ευρώ και
• Τη λειτουργία του υπερ ταμείου
όπου θα κατευθύνονται τα χρήματα
από Tis αποκρατικοποιήσει Η έδρα
του θα είναι στην Ελλάδα και orôxos
είναι να έχει σε ορίζοντα 30ετία5 έσοδα

από αποκρατικοποιήσει ùipous 50
δισεκατομμυρίων ευρώ

Από αυτά τα χρήματα περίπου 25
δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε για Tis

ανάγκεβ ανακεφαλαιοποίησα των
τραπεζών Ιδιαίτερα σημαντικό είναι
neos τα 12,5 δισεκατομμύρια θα πάνε
για επενδύσει ενώτο υπόλοιπο ποσό
θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή
του χρέουβ

Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα
τηι κυβέρνησηι
από Tis 15 Οκτωβρίου

έωι το
τέλοι Νοέμβριου
θα έχει ρυθμιστεί
επιτύχω το θέμα
των τραπεζών
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υικονομια ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επενδύσεις
από to 2016
και βλέπουμε
Αιτία ίο ντόμινο αναβολών στο σχεδιασμό
και τπν εκκίνηση του νέου αναπτυξιακού νόμου

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentoun@e-typos.com

Στα
γρανάζια του υπουργείου

Οικονομίας έχει
σκαλώσει ο αναπτυξιακός

νόμος Το ντόμινο
των αναβολών στο σχεδιασμό και
την εκκίνηση του συνεχίζεται και
όπως όλα δείχνουν οι υποψήφιοι
επενδυτές θα πρέπει να κάνουν
σχέδια από το 2016 και έπειτα

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του
υπουργείου προέβλεπε ότι θα είναι

έτοιμος για υποβολή προτάσεων

περί τις αρχές Ιουνίου Οι
πολύμηνες διαπραγματεύσεις
όμως με τους συνακόλουθους
κλυδωνισμούς στην αγορά έβαλαν

φρένο στην προετοιμασία
του Δεν ήταν άλλωστε λίγοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς που περίμεναν

να δουν πού θα κάτσει
η μπίλια για να καταθέσουν τις
απόψεις τους στη Γενική Γραμματεία

Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων ΓΓΣΙΕ η οποία
είναι αρμόδια για το σχεδιασμό
του νόμου Με τα νέα δεδομένα η
ηγεσία του υπουργείου υποστήριξε

πως το σχετικό νομοσχέδιο θα
κατατεθεί στη Βουλή τον τρέχοντα

μήνα Παρ όλα αυτά ο γενικός

γραμματέας Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων κ Λόης
Λαμπριανίδης μιλώντας στον

Ε.Τ της Κυριακής εκτίμησε ότι
ούτε το παραπάνω χρονοδιάγραμμα

θα τηρηθεί Υπολογίζω ότι
Νοέμβριο με αρχές Δεκεμβρίου
θα εισέλθει στη Βουλή προς ψήφιση

και ελπίζω ότι από τις αρχές
του νέου χρόνου θα μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις
προτάσεις τους επισήμανε χαρακτηριστικά

για να συμπληρώσει
Η αγορά ζητάει νέο αναπτυξιακό

νόμο Το κατανοώ και είναι απόλυτα

σεβαστό Ωστόσο απαιτείται
χρόνος και εκτιμώ πως δεν είναι
σωστό να βιαστούμε βγάζοντας
κάτι επιπόλαιο

Η διαδικασία αποστολής προ
τάσεων-θέσεων από φορείς της
αγοράς που θα αξιοποιηθούν στο
σχεδιασμό του νόμου ολοκληρώθηκε

την περασμένη Τετάρτη και
η ΓΓΣΙΕ βρίσκεται στο στάδιο της
αποδελτίωσής τους Πρόκειται
για μια δύσκολη και χρονοβόρα
διαδικασία τόνισε ο κ Λαμπρια
νίδης εστιάζοντας στον όγκο της
πληροφορίας που καλείται να διαχειριστεί

η υπηρεσία Υπήρξε

μεγάλο ενδιαφέρον από φορείς
της αγοράς Τις προτάσεις τους
κατέθεσαν μεταξύ άλλων επιμελητήρια

φαρμακοβιομηχανίες
κλαδικές ενώσεις επιχειρήσεων
εταιρίες συμβούλων κλπ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Ενα ακόμη θέμα που ανακύπτει
είναι πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί

το χρηματοδοτικό σχήμα
που θα διατρέχει τον αναπτυξιακό

Σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομίας είναι επιβεβλημένη η
εκτεταμένη χρήση των νέων χρη
ματοδοτικών εργαλείων Κι αυτό
όχι μόνο εξαιτίας της δυσχερούς
δημοσιονομικής κατάστασης
αλλά κυρίως διότι δίνουν πολύ
μεγαλύτερες δυνατότητες λογοδοσίας

στη χρήση του δημόσιου
χρήματος

Κατά την υφυπουργό Οικονομίας

και αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας

κ Θεοδώρα Τζάκρη
βασική επιδίωξη είναι να περιλαμβάνει

ο νόμος ένα συνδυασμό

κινήτρων κατά περίπτωση
και κατά υπόθεση Αυτά μπορεί
να είναι φορολογικές απαλλαγές
τις επιδιώκουν κυρίως οι μεγάλες
επιχειρήσεις άμεσες ενισχύσεις
στη λογική του παρελθόντος αλλά
και δανειοδότηση π.χ δάνεια με
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

κ.λπ Οπως δε ανέφερε ο κ
Λαμπριανίδης Δυστυχώς δεν
μπορούμε να δίνουμε απλόχερα
επιχορηγήσεις Θα προβλέπονται
βέβαια για κάποιες κατηγορίες
επιχειρήσεων πχ τις νεοφυείς

Στο μεταξύ ένα από τα νέα προς
ανάπτυξη χρηματοδοτικά εργαλεία

που εξετάζει το υπουργείο
είναι η δημιουργία Εισηγμένων
Επενδυτικών Κεφαλαίων μέσω
κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικού

κινδύνου για τη χρηματοδότηση

MME σε κλάδους και
με κριτήρια που θα προσδιορίζει
ο αναπτυξιακός νόμος αύξηση
απασχόλησης υψηλή προστιθέμενη

αξία σημαντικές διασυνδέσεις

με την ελληνική οικονομία
εξωστρέφεια καινοτομία κλπ

Παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα

ενίσχυσης ακόμη και
για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν

σοβαρά οικονομικά προβλήματα
π.χ έχουν μη εξυπηρετούμενα

δάνεια Πρόθεσή μας είναι
να μη χαθεί το υπάρχον stock
των επιχειρήσεων Βασική προϋπόθεση

όμως για να δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία σε αυτές τις επι¬

χειρήσεις είναι να παρουσιάζουν
προοπτικές ανάκαμψης κατά τα
λεγόμενα του κ Λαμπριανίδη

Τρεις προτεραιότητες

1
Βασική προτεραιότητα του
υπουργείου Οικονομίας αποτελεί

η ένταξη ελληνικών επιχειρήσεων

σε διεθνείς αξιακές αλυσίδες

όχι όμως στις κατώτερες
κλίμακές τους

2 Ακόμη δίνει έμφαση σε πολιτικές

διαφοροποίησης και
προσαρμογής παραγωγικών δομών

στις οποίες διαπιστώνεται
ότι υπάρχει τοπική ή κλαδική επιχειρηματική

παράδοση που δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις επικρατούσες

συνθήκες του διεθνούς
ανταγωνισμού αλλά και σε πολιτικές

προστασίας παραγωγικών
δομών στις οποίες εντοπίζονται
κρίσιμες αδυναμίες και κίνδυνοι
κατάρρευσης των τοπικών οικονομιών

λόγω των δυσκολιών που
η επταετής ύφεση επισώρευσε
επί του ελληνικού παραγωγικού
ιστού

3 Η προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων για την αξιοποίηση
του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου

δυναμικού των φυσικών
πόρων και της γεωγραφικής θέσης

της χώρας είναι ακόμη μία
προτεραιότητα Ουσιαστικής σημασίας

θεωρείται η ύπαρξη πολλαπλασιαστικών

οφελών μέσω
της διάχυσης της τεχνολογίας
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

καθώς και των συνεργει
ών με τις εγχώριες επιχειρήσεις
ώστε να αποτελέσουν έναυσμα
για περαιτέρω πραγματοποίηση
εγχώριων επενδύσεων

Υπολογίζω ότι Νοέμβριο
με αρχές Δεκεμβρίου θα
εισέπθει στη ΒουήΊί προς
ψήφιση ο αναπτυξιακός
νόμος δηήώνει στον

Ε.Τ της Κυριακής ο
γ γ Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων
Λόης Λαμπριανίδης με την
υφυπουργό Οικονομίας
και αρμόδια για θέματα
Βιομηχανίας κ Θεοδώρα
Τζάκρη να σημειώνει ότι
βασική επιδίωξη είναι να
περιλαμβάνει ο νόμος ένα
συνδυασμό κινήτρων

κατά περίπτωση και κατά
υπόθεση

Συνδυασμό
κινήτρων
προτείνει η ΕΣΕΕ
ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ κεφαλαιακές ενισχύσεις

αποτελούν παραδοσιακά
την προτιμητέα μορφή ενισχύσεων

από πλευράς επιχειρήσεων
Ωστόσο σύμφωνα με την ΕΣΕΕ
πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέα
κίνητρα ή συνδυασμό κινήτρων
Οπως συνιστά στην παρούσα οικονομική

συγκυρία ενδεχομένως
θα πρέπει να εξεταστούν• Η χρήση φορολογικών κινήτρων

μέσω απλοποιημένης διαδικασίας

Τα φορολογικά κίνητρα
έκπτωση φόρου με πιθανή δημιουργία

αφορολόγητου αποθεματικού

εφόσον συνδυαστούν με
απλούστερες διαδικασίες γίνονται
ελκυστικά για τις υγιείς κερδοφόρες

επιχειρήσεις Προκειμένου να
καταστούν πιο ελκυστικά σε σχέση

με τις άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις

θα πρέπει να εξεταστεί η
περίπτωση το ποσοστό ενίσχυσης
να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με
την άμεση επιχορήγηση• Η δυνατότητα για παροχή
επιδότησης επιτοκίου ή και εγγύησης

δανείων από το Δημόσιο• Ο συνδυασμός με απλούστευση

ή επιτάχυνση διαδικασιών

αδειοδότησης για τις
επενδύσεις που υπάγονται στον
αναπτυξιακό• Η αξιοποίηση δυνατότητας
κάλυψης λειτουργικών δαπανών
για MME• Ο συμψηφισμός οφειλών με
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

των επιχειρήσεων

Οικονομία ΕΛΕΥΒβκχτΫηχ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Ροπ Χάικου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Κώσκκ Kaôàs ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Σοφία Λιβιεράτου
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Ανεπάρκεια Η διαρκής αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε
όλη τη χώρα οδηγεί σε 150 εξοπλισμένες αλλά ανενεργές κλίνες σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας δεδομένου ότι 170 συμβάσεις θα έχουν λήξει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Αποδεκατισμένο το ΕΣΥ
από την έλλειψη νοσηλευτών

του Βασίλη Βενιζέλου
Ven ygeiaggmoil com

Περισσότερες

από
ISO πολύτιμες εξοπλισμένες

αλλά ανενεργές

κλίνες σε
Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας ΜΕΘ μετρούν τα νοσοκομεία

του ΕΣΥ της χώρας μας
εξαιτίας κυρίως της έλλειψης νοσηλευτών

Δεν φτάνει αυτό όμως Από την
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου αρχίζουν να
λήγουν οι συμβάσεις των 170 νοσηλευτών

ΜΕθ τους οποίους έχει
διανείμει το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ
σε νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της
χώρας ενώ στα μέσα Νοεμβρίου θα
έχουν λήξει οι συμβάσεις και των
170 νοσηλευτών ΜΕΘ του ΚΕΕΛΠΝΟ

Ο κίνδυνος είναι ορατός καθώς
πλήττονται ιδιαιτέρως τα μεγάλα
νοσοκομεία του ΕΣΥ του Λεκανοπεδίου

τα οποία διαθέτουν την πλειονότητα

εκ των 1 70 νοσηλευτών ΜΕΘ
του ΚΕΕΛΠΝΟ νοσοκομεία όπως το
Σωτηρία ο Ευαγγελισμός το

Γενικό Κρατικό Νικαίας το πανεπιστημιακό

νοσοκομείο Χαϊδαρίου
Αττικόν το Γενικό Κρατικό Αθήνας

κ ά ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το
ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 650-700 κλίνες
ΜΕΘ και Οα μιιορούοαν να νοσηλευθούν

επιπλέον 4.700 βαριά ασθενείς
και πολυιραιιματίες κάθε χρόνο εάν
λειτουργούσε το σύνολο των εξοπλισμένων

κλινών ΜΕΘ ιις οποίες διαθέτει

to σύστημα
Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις

ι η οποίες έχει δώσει κατ επανάληψη

στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία

Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ θα ήταν
δυνατόν να σωθούν επιιιλέον 1 000

ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο εάν
λειτουργούσε το σύνολο των εξοπλισμένων

κλινών ΜΕΘ στο ΕΣΥ
της χώρας μας

Στα χέρια του υπουργείου
Το επείγον πρόβλημα με τη λήξη
των συμβάσεων των 170 νοσηλευ¬

τών ΜΕΘ του ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν σε
γνώση του υπηρεσιακού υπουργού
Υγείας Θάνου Δημόπουλου ο οποίος

είχε δηλώσει αρμοδίως στην Ενωση

Νοσηλευτών Ελλάδας ΕΝΕ
Πραγματικά το θέμα είναι επείγον

και κρίσιμο αλλά είμαι υπηρεσιακός
υπουργός Υγείας και δεν έχω

Φεύγουν και 700 επικουρικοί
ΕΑΝ ΜΕΧΡΙ τα μέσα Νοεμβρίου απειλούνται τα μεγάλα νοσοκομεία του
ΕΣΥ όλης της χώρας να χάσουν το σύνολο των 170 νοσηλευτών ΜΕΘ του
ΚΕΕΛΠΝΟ ακόμη περισσότερα νοσοκομεία του ΕΣΥ κινδυνεύουν μέχρι το
τέλος Δεκεμβρίου να χάσουν 700 επικουρικούς νοσηλευτές οι οποίοι
στελεχώνουν όλα τα τμήματα και τις κλινικές τους καθώς λήγουν οι συμβάσεις

τους και από το υπουργείο Υγείας δεν φαίνεται ακόμη κάποια σχετική

ενέργεια Κι αυτό τη στιγμή κατά την οποία όλοι ακόμη και οι διαδοχικές

πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Υγείας αναγνωρίζουν ότι από το
ΕΣΥ της χώρας μας λείπουν περίπου 15.000 νοσηλευτές και μάλιστα με
βάση τους νέους περικεκομμένους οργανισμούς των ιδρυμάτων ενώ περισσότεροι

από 1.500 νοσηλευτές έχουν φύγει από τις αρχές του 2014 έως
σήμερα στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά

τη νομική δυνατότητα να προχωρήσω
τις σχετικές διαδικασίες έως τις

εκλογές σ.σ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με όσα δηλώνει στην
Ε ο γενικός γραμματέας της ΕΝΕ

Αρης Δάγλας λίαν προσφάτως ενημερώθηκε

σχετικά ο γενικός γραμματέας

Δημόσιας Υγείας Γιάννης
Μπασκόζος και όλα εξαρτώνται από
τα αντανακλαστικά της νέας πολιτικής

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
καθώς σύμφωνα πάντα με τον κ
Δάγλα απαιτείται να δοθεί μέχρι την
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παράταση στις
συμβάσεις των 1 70 νοσηλευτών ΜΕΘ
του ΚΕΕΛΠΝΟ ενώ θα πρέπει να
δημοσιευθεί ταυτόχρονα η νέα προκήρυξη

των 170 θέσεων σε ΜΕΘ I I

νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας οφείλει να βιαστεί Δεν υπάρχει

χρόνος ούτε η πολυτέλεια να
κλείσουν ενεργές κλίνες ΜΕΘ τονίζει

με ιδιαίτερη έμφαση και ανησυχία
ο γενικός γραμματέας της ΕΝΕ

Το μειωμένο
προσωπικό καθιοτα
επισφαλή ιη λειτουργία

ιων νοσοκομείων
και η ποπιιικη ηγεσία
ιου υπουργείου Yyeios
οφείλει να βιαστεί προκειμένου

να επιλυθεί to
κριοί μο αυτό ζήτη μα

Ο
Θα ήταν
δυνατόν
να σωθούν
επιπλέον 1.000
ανθρώπινες
ζωές κάθε
χρόνο εάν
λειτουργούσαν
οι διαθέσιμες
κλίνες ΜΕΘ
της χώρας μας

Η στελέχωση των νοσοκομείων είναι τριτοκοσμική
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ cnv εκπνοή της θητείας των
170 συμβασιούχων νοσηλευτών που εργάζονται

στις ΜΕΘ ιων μεγάλων νοσοκομείων

ιηι χώρας μέσω ίου ΚΕ
ΕΛΙ 1ΝΟ οτις αρχές ιοιι Οκτώβρη
ο γενικός γραμματέας της Ενωσης
Νοσηλευτών Ελλάδας ΕΝΕ Αρης
Δάγλας σχολιάζει αποκλειστικά για
την Ε

Ο τελευταίος μόνιμος νοσηλευτής

σε δημόσιο νοσοκομείο προσλήφθηκε

με την προκήρυξη 7Κ Apns Δάγλα5
του 2008 και έκτοτε το σύστημα
λειτουργεί με συμβασιούχους επικουρικούς
και φοπητές που κάνουν την πρακτική τους

πάνω από 5.000 νοσηλευιές έχουν συνταξιοδοτηθεί

την τελευταία πενταετία 1.500 έχουν
φύγει για χώρες του εξωτερικού και
8.500 είναι άνεργοι καταλαβαίνει
και ο πιο αδαής ότι πλέον το στελεχιακό

δυναμικό των νοσοκομείων
είναι γερασμένο κουρασμένο

και οικονομικά πιεσμένο σε σημείο
τραγικό

Στο τέλος του χρόνου που διανύουμε

θα λήξουν και οι συμβάσεις
πολλών επικουρικών νοσηλευτών
και βοηθών νοσηλείας με αποτέλεσμα

το σύστημα να κλυδωνιστεί επικίνδυνα
Με τη φειδωλή εκτίμηση ότι λείπουν από το

άσκηση οτα νοσοκομεία Με δεδομένο ότι ΕΣΥ πάνω από 15.000 νοσηλευτές και συνυ¬

πολογίζοντας όλα τα προαναφερθέντα μπορούμε

να πούμε με βεβαιότπτα ότι η κατάρρευση

της δημόσιας υγείας έχει δρομολογηθεί
και μάλιστα με γοργό βηματισμό

Η παντελής έλλειψη οργάνωσης και στελέχωσης

στις λιγοστές δομές της ΠΦΥ η ανύπαρκτη

ψυχιατρική μεταρρύθμιση που κατάντησε

τα ψυχιατρικά νοσοκομεία άσυλα και
αποθήκες ψυχών και γέμισε ασφυκτικά τα
ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων

η διαχρονική απροθυμία των κυβερνώντων
να ασχοληθούν με τα φλέγοντα προβλήματα
της δημόσιας υγείας και η απουσία κάποιου
φωτεινού σημείου στον ορίζοντα της ενίσχυσης

του ΕΣΥ με νοσηλευτές και υγειονομικό
προσωπικό θέτουν την ίδια την ύπαρξη του

εν αμφιβάλω
Κλείνοντας θα ήθελα να τονιστεί πως η

ορθή στελέχωση ιων νοσοκομείων με νοσηλευτικό

προσωπικό μειώνει καιά πολύ χο μέσο

κόστος νοσηλείας ίων πολιτών μιας και η

έκβαση της πορείας της νόσου ιων ασθενών
είναι αυιή που καθορίζει το τελικό κόστος
ανά περιστατικό Για παράδειγμα σε μια ΜΕΘ
που είναι υποοτελεχωμένη λόγω της εντατι
κοποίησης της εργασίας και ιης αναπόφευκτης
χαλάρωσης των αναγκαίων μέτρων θα εμφανιστούν

με μαθηματική ακρίβεια πολλά κρούσματα

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που
θα παρατείνουν τη νοσηλεία των νοσηλευομένων

επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά τα Ταμεία

με τεράστιο επιπλέον κόστος
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Ισοδύναμα Οι πιστωτές ζητούν τη λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου
να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό το οποίο άνοιξε από τις αποφάσεις του ΣτΕ
σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων σε συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Νέα βόμβα 4,5 δισ
από τους θεσμούς

της Σόφιας Δημτςα
dimtsa@ependisinews.gr

Απαιιήσεις-σοκ

για πρόσθετα

μέτρα 4,5 δισ ευρώ

ως ισοδύναμα για τις
δικαστικές αποφάσεις
του ΣτΕ προβάλλουν οι

δανειστές Οι τεχνοκράτες των θεσμών
ανεβάζουν τον λογαριασμό από το κόστος

των δικαστικών αποφάσεων που

έκριναν παράνομες τις μειώσεις στις
συντάξεις του2012στο εξωπραγματικό
για τα δεδομένα του Προϋπολογισμού
ύψος των 4-4,5 δισ ευρώ Απαιτούν
μάλιστα τα μέτρα αυτά να προσδιοριστούν

αλλά και να ψηφιστούν μέσα
στον Οκτώβριο ως προαπαιτούμενο για
την εκταμίευση της επόμενης μεγάλης
δόσης πέρα από τις εκκρεμούσες υπο
δόσεις Χρησιμοποιούν δε ως γλυκαντικό

την εκταμίευση της επόμενης
δόσης που την προσδιορίζουν κοντά
στα 5 δισ ευρώ επιπλέον των 15 διο
ευρώ που θα αποδεσμευτούν για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Πρόκειται για αποφάσεις του ΣτΕ
τον Απρίλιο του 2015 με τις οποίες
κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις

στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα
και των ΔΕΚΟ έπειτα από προσφυγή
15 συνταξιούχων του ΙΚΑ και της ΔΕΗ

Με τον νόμο του 2012 που τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2013
επιβλήθηκαν περικοπές από 5 έως
20 στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και
των ΔΕΚΟ Στην πιλοτική δίκη που ολοκληρώθηκε

με την απόφαση του Απριλίου

του 2015 αποφασίστηκε η άμεση

αποκατάσταση των συντάξεων στα

προ των περικοπών επίπεδα χωρίς όμως

αναδρομική εφαρμογή για το σύνολο

των συνταξιούχων αλλά μόνο για
τους 1 5 που προσέφυγαν αρχικά καθώς
και για όσους συνταξιούχους περίπου
1.000 είχαν προσφύγει έως την

ημερομηνία

έκδοσης της απόφασης
Το δημοσιονομικό κόστος ξεπερνά

τα 2 διο ευρώ σε ετήσια βάση και οι
δανειστές ζητούν να προβλεφθούν ισόποσα

μέτρα για το 2015 και το 2016
Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση

έχει διαβεβαιώσει τους θεσμούς ότι
θα βρεθεί οδός νομικής διευθέτησης
και δεν θα προκύψει κόστος για τον
Προϋπολογισμό ωστόσο οι δανειστές
μέχρι στιγμής φέρονται να είναι αμετά
πειοτοι Αλλωστε π σχετική υποχρέωση
για εξεύρεση ισοδύναμων συμπεριλαμβάνεται

και στο κείμενο του τρίτου
μνημονίου

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αθήνα
στο τελευταίο Eurogroup ζήτησε διό
του εκπροσώπου της Φραγκίσκου Κου

Συμβούλιο ίΓΗΣ j
w.ste.gr

Επικράτειας

τεντάκη παράταση για σειρά από μέτρα

τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν
άμεσα συνάντησε όμως την άρνηση
των υπόλοιπων τεχνοκρατών του
Eurogroup Οι τεχνοκράτες του
Eurogroup διαπίστωσαν αδυναμία να
βρεθούν αξιόπιστα ισοδύναμα για τα
μέτρα που θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση

όπως για παράδειγμα η επιβολή
ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική εκπαίδευση
το εισιτήριο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία

η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ η

φορολόγηση των αγροτών αλλά και ο

καθορισμός της δεύτερης λίστας των
νησιών στα οποία θα αυξηθεί ο ΦΠΑ

Στις Βρυξέλλες περιμένουν τα πρώτα

δείγματα γραφής από τις προγραμματικές

δηλώσεις της κυβέρνησης
Αρμόδιες πηγές δηλώνουν Ο πρωθυπουργός

και η νέα κυβέρνηση έχουν
δώσει διαβεβαιώσεις στις Βρυξέλλες
αλλά και σε κρίσιμες πρωτεύουσες
ότι τα συμφωνηθέντα θα τηρηθούν
Περιμένουμε αυτό να πιστοποιηθεί και

Οι αποφάσεις Θα εξαρτηθούν από
την υλοποίηση του προγράμματος
ΤΑ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ περιθώρια εν όψει Eurogroup επισήμανε στην Ε η
Αννκα Μπράιτχαρντ εκπρόσωπο Τύπου του αρμόδιου επιτρόπου για
θέματα Οικονομίας Πιερ Μοοκοβισί Το μνημόνιι
ρίζει μια σειρά από ορόσημα για τους επόμενους μ
τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της 1 1 ρ
αναθεώρησης του προγράμματος που πρόκεπα
πραγματοποιηθεί μέσα στο φθινόπωρο Είμαστε
παφή με τις ελληνικές Αρχές και θα παρακολου
πολύ στενά την εφαρμογή Οι αποφάσεις εκταμ
από το Eurogroup θα εξαρτηθούν από την ολοποίη
του προγράμματος όπως αναφέρεται στη δήλωσ
της ευρωομάδας της 14ης Αυγούστου

στις προγραμματικές δηλώσεις Εάν οι
προσδοκίες επιβεβαιωθούν τότε τα
πράγματα θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα
δεν προκύπτει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας

Ωστόσο διαμηνύουν ότι δεν υπάρχουν

περιθώρια καθυστερήσεων αφού
μετά την πρώτη λίστα μέτρων για την
αποδέσμευση της υποδόσης των 2 διο
ευρώ ακολουθεί και δεύτερη λίστα για
το υπόλοιπο 1 διο ευρώ ενώ ήδη επεξεργάζονται

συνολική λίστα με περίπου
50 δράοεις που θα αποτελέσουν τα
προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση
του Οκτωβρίου

Μάλιστα εάν η αξιολόγηση προχωρήσει

γρήγορα αφήνουν ανοιχτό το
ενδεχόμενο να υπάρξει περιγραφή της
απόφασης για το χρέος στο Eurogroup
της 7ης Δεκεμβρίου

Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από
τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης
στο ασφαλιστικό Το μέτωπο του ασφαλιστικού

αναμένεται να είναι το πλέον
δύσκολο αφού Ευρωπαίοι και ΔΝΤ
απαιτούν να κλειδώσει μέοα στον Δεκέμβριο

το κομμάτι της μεταρρύθμισης
που έχει δημοσιονομική επίπτωση 1

του ΑΕΠ δηλαδή περίπου 2 δισ ευρώ
ετησίως

Ins Βρυξέή
rte περιμένουν us

προγραμματικέ
δηλώσει arïrlà
και τα πρώτα δείγματα

Ypacpiis ins
vias κυβέρνησα

Ο
Ανοιχτό το
ενδεχόμενο
αν προχωρήσει

η αξιολόγηση
να συζητηθεί

το
θέμα του
χρέους στο
Eurogroup
της 7ης
Δεκεμβρίου

Την απαρέγκλιτη τήρηση του μνημονίου ζητούν οι δανειστές
ΤΗΡΗΣΤΕ μέχρι κεραίας τα συμφωνηθέντα

για να πάρετε τη δόση Αυτό είναι το μήνυμα

που στέλνουν οι δανειστές στην Αθήνα

48 ώρες πριν από το Eurogroup αλλά και
την έναρξη της συζήτησης των προγραμματικών

δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή
Η Κομισιόν έχει ήδη στείλει λεπτομερή

λίστα με 48 εντολές προς το οικονομικό
επιτελείο για τα μέτρα που απαιτούνται
προτού ανοίξει το ταμείο του ESM

Πρόκειται για 48 μέτρα-ορόοημα

milestones για την έγκριση και την εκταμίευση

της πρώτης υποδόσης ύψους 2 δισ
ευρώ που απομένει ως υπόλοιπο από τη
μεγάλη δόση του Αυγούστου των 26 διο
ευρώ Τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν στο
Eurogroup της Δευτέρας από τους υπουργούς

Οικονομικών και μόλις υλοποιηθούν
θα εκταμιευθούν τα χρήματα

Στις 48 δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων Το άδειασμα του Ελληνικού και η

παράδοσή του στον επενδυτή η εκπόνηση

των Ειδικών Σχεδίων Χωροταξικής Ανάπτυξης

Δημόσιων Ακινήτων ΕΣΧΑΔΑ η εφαρμογή

του αυξημένου ΦΠΑ στην πρώτη ομάδα
νησιών του Αιγαίου που άρχισε ήδη από

την Πέμπτη περαιτέρω άνοιγμα επαγγελμάτων

ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων
η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για

την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

μέτρα για τη διευκόλυνση της αδει
οδότησης των επιχειρήσεων η εφαρμογή
των προτάσεων του ΟΟΙΑ και της Παγκό¬

σμιας Τράπεζας για την εργαλειοθήκη η

ενεργοποίηση των αυτόματων κατασχέσεων
για οφειλές άνω των 70.000 ευρώ στο Δημόσιο

μέτρα για τη μη αναστρέψιμη ιδιωτικοποίηση

του ΑΔΜΗΕ ή ισοδύναμα μέτρα
για τη λειτουργία του ανταγωνισμού καθώς
και οι αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων
που θα προκρίνουν την αύξηση του επιτοκίου

καθώς είναι δύσκολο να αποφασισθεί
ποιοι θεωρούνται έχοντες ώστε να μειωθούν
οι δόσεις τους



12. Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 56

Κατανάλωση φαρμάκων ανά ασθένεια

Κατηγορία φαρμάκων Κατηγορία φαρμάκων

Φάρμακα για τη θεραπεία της υπέρτασης 271 Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στην καλοήθη 3,0

Φάρμακα για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα 0,5 υπερτροφία του προστάτη

Φάρμακα με δράση στον μεταβολισμό των οστών 2,7
θεραπεία του θυρεοειδούς 123

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 2,6
Αντιθρομβωτικοί παράγοντες 123

Αντισταμινικά για συστηματική χρήση 2,4
Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στον σακχαρώδη διαβήτη 8,5

Αντιεπιληπτικά 2,1
Μη στεροειδή αντιφλεγμονωδη και αντιρρευματικά
φάρμακα

83
Κορτικοστεροειδή για συστηματική χρήση 13

Αντικαταθλιπτικά 4,8 Αντινεοπλασματικοί και ανοσστροποποιητικοί παράγοντες 13

Αγχολυτικά 4,6 Αντιψυχωσικά 1.0

Φάρμακα κατά της αναιμίας δεν συμπεριλαμβάνονται
τα συμπληρώματα διατροφής

37 Ορμόνες του φύλου και τροποποιητικά με δράση
στο γεννητικό σύστημα

0,9

Φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις
των αεροφόρων οδών

3,6 Υπνωτικά και ηρεμιστικά 0,8

Φάρμακα κατά της άνοιας 0,8

Φάρμακα για τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων 3,2 Αντιπαρκινσονικά 0,4

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ακτινογραφία
της υγείας
των Ελλήνων

ΓΗ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο λίκνο της μεσογειακής διατροφής

στην Κρήτη ζει ο πιο παχύσαρκος

πληθυσμός της Ελλάδας
Ποοοστό άνω του 43 των Κρητικών

είναι παχύσαρκοι όταν στην
Αττική το ποοοστό παχυσαρκίας
είναι 30 Οι Κρητικοί όχι μόνον
έχουν εγκαταλείψει τη μεσογειακή
διατροφή αλλά φαίνεται ότι επιλέγουν

και την καθιστική ζωή αφού
σε εβδομαδιαία βάοη περπατούν
μία ώρα λιγότερο οε σχέση με τους
πιο δραστήριους κατοίκους της
Αττικής 4 ώρες και 30 λεπτά την
εβδομάδα

Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα
και για ιους κατοίκους των νησιών

ίου Αιγαίου που φαίνεται να
ακολουθούν τους Κρητικούς σης
διατροφικές επιλογές και οε άλλες
συνήθειες Σε όλη m χώρα πάντως
οι Έλληνες φαίνεται να υιοθετούν
το ρητό τα πάχη μου τα κάλλη
μου αφού περίπου επτά στους δέκα

μόνιμους κατοίκους άνω των 18

ετών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι
σε όλες τις περιοχές

Την ίδια στιγμή σχεδόν ένας
στους τρεις Έλληνες δηλώνει ότι
λαμβάνει τουλάχιστον ένα φάρμακο

και το 50 του ενήλικου πληθυσμού

έχει αυξημένο κίνδυνο για
μεταβολικές επιπλοκές

Η ακτινογραφία ίων Ελλήνων

προκύπτει από μελέτη που
διενεργήθηκε με κατά πρόσωπο

συνεντεύξεις περισσότερων από
4.000 ατόμων από όλες ης Περιφέρειες

της χώρας στο πλαίσιο του
προγράμματος ΥΔΡΙΑ Υγεία κατ
διατροφή ίου πληθυσμού στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα παρουσίασε
οε ημερίδα η πρόεδρος του

Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας και
υπεύθυνη του προγράμματος ΥΔΡΙΑ

Αντωνία Τριχοπούλου Σύμφωνα

με την ίδια η πρώτη αυτή
προσέγγιση αναδεικνύει δημογραφικές

διαφοροποιήσεις και οικο
νομικές-κοινωντκές ανισότητες οε
παράγοντες που σχετίζονται με την
εμφάντση νοσημάτων όπως π.χ οι
ανεπαρκείς διατροφικές επιλογές

Σε όλη τη χώρα οι Έλληνες φαίνεται να υιοθετούν το ρητό
τα πάχη μου τα κάλλη μου αφού περίπου επτά στους

δέκα άνω των 18 ετών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

η μειωμένη σωματική δραστηριότητα
η συνήθεια του καπνίσματος

κ.ά Αναδεικνύεται επίσης η σχέση
προσωπικών χαρακτηρισττκών και
συνηθειών με τη συχνότητα εμφάνισης

χρόνιων νοσημάτων όπως
σακχαρώδης διαβήτης καρδιαγγειακά

νοσήματα παχυσαρκία και
υπέρταση στον πληθυσμό της χώρας

Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο του
προγράμματος ΥΔΡΙΑ καταγράφηκαν

για ης περιοχές της Βόρειας
Κεντρικής Νησιωτικής Ελλάδας
και Αττικής οι ενδείξεις υπέρτασης

και παχυσαρκίας και ο μέοος
εβδομαδιαίος χρόνος για περπάτημα

Όπως προέκυψε
Το υψηλότερο ποσοστό ενήλικων

ατόμων με ενδείξεις υπέρτασης

παρατηρήθηκε στην περιοχή
της Κεντρικής Ελλάδας 47 ενώ
το μικρότερο ποοοστό στην Αττική
36

Το υψηλότερο ποσοστό παχύσαρκων

ενήλικων ατόμων παρατηρήθηκε

στην περιοχή Νησιών

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Φαρμακώνεται
ένας στους
τέσσερις Ελληνες

Ένας στους τέσσερις ενήλικες
μόνιμους κάτοικους της Ελλάδας

λαμβάνει φάρμακα για τη
θεραπεία της υπέρτασης με το
ποσοστό των γυναικών να
υπερτερεί έναντι αυτού των
ανδρών Ένας στους πέντε
λαμβάνει φάρμακα για μείωση
των επιπέδων χοληστερόλης
στο αίμα και ένας στους δέκα
για τον σακχαρώδη διαβήτη
Ποσοστό 5 του ενήλικου
πληθυσμού λαμβάνει αντικαταθλιπτικά

με το ποσοστό των

γυναικών να είναι περίπου
τρεις φορές μεγαλύτερο από
αυτό των ανδρών Επίσης το
5 του ενήλικου πληθυσμού
λαμβάνει αγχολυτικά με το ποσοστό

των γυναικών να είναι
περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο

από αυτό των ανδρών
Σύμφωνα με την έρευνα το
7 του πληθυσμού έχει ή είχε
χρόνια κατάθλιψη κατά δήλωση

και μια στις δέκα γυναίκες
πάσχει ή έπασχε από χρόνια
κατάθλιψη κατά δήλωση ποσοστό

τέσσερις φορές μεγαλύ
τεροαπόαυτό των ανδρών
Περίπου δύο στους πέντε ενήλικες

έχουν ενδείξεις υπέρτασης

36 στην Αττική έως
47 στην Κεντρική Ελλάδα

Υψηλή χοληστερόλη καταγράφεται

στο 41 των ενηλίκων
και σακχαρώδης διαβήτης στο
11,4 Η συχνότητα της υπέρτασης

της υπερχοληστερολαι
μίας και του σακχαρώδη διαβήτη

είναι υψηλότερη στα άτομα
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
αποτελέσματα του ΥΔΡΙΑ θα
παραδοθούν στο υπουργείο
Υγείας προκειμένου να ενσωματωθούν

στον υγειονομικό
χάρτη με στόχο να συνδράμουν

στον σχεδιασμό και την
αξιολόγηση δράσεων προαγωγής

της υγείας και πρόληψης
της νόσου

Αιγαίου και Κρήτης 43 ενώ το
μικρότερο ποσοστό στην Αττική
30

Περίπου 7 στους 10 μόνιμους
κατοίκους άνω των 18 ετών είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι σε όλες
τις περιοχές

Οι κάιοικοι ιης γεωγραφικής
περιοχής της Αττικής οε σχέση με
τους καιοίκους των υπόλοιπων
περιοχών της χώρας περπατούν
περισσόιερο και συγκεκριμένα 5

ώρες και 40 λεπτά την εβδομάδα
τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα

Σε αντιδιαστολή οι κάτοικοι
των νήοων Αιγαίου και Κρήτης
περπατούν λιγότερο 4 ώρες και 30
λεπτά

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τόοο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες

ηλικίας άνω ιων 65 ετών
φαίνεται ότι ακολουθούν συχνότερα

το πρότυπο της Μεσογειακής
Διατροφής περισσότερα λαχαντκά
φρούτα όσπρια και ψάρια οε σχέση

με τα νεότερα άτομα Προέκυψε
μάλιστα όπ οι Έλληνες μικρότερων
ηλικιακών ομάδων απομακρύνονται

από την παραδοσιακή διατροφή
Πάντως το 80 της πρόσληψης

προστιθέμενων λιπιδίων προέρχεται
από την κατανάλωση ελαιόλαδου

Οι Έλληνες καιαναλώνουν
συχνά ψωμί και άλλα δημητριακά

λαχανικά γαλακτοκομικά και
κρέας λιγότερα φρούτα όσπρια
και ψάρια

Συνολικά επτά στους δέκα ενήλικες

μόνιμους καιοίκους της
Ελλάδας είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

ενώ τα σχετικά ποσοστά
κυμαίνονται ανά περιοχή από 68
στην Απική έως 72 στα νησιά του
Αιγαίου και την Κρήτη Παχύσαρκοι

είναι περίπου ίο 35 των ενηλίκων

Ελλήνων με to σχετικό
ποσοστό να φιάνει το 50 στις ηλικίες

άνω των 65 ετών Οι άνδρες
είναι συχνότερα υπέρβαροι ενώ οι
γυναίκες είναι συχνότερα παχύσαρκες

Σημειώνεται όιι ιο υψηλότερο

ποοοστό υπέρβαρων ατόμων

παρατηρήθηκε στην ηλικιακή
ομάδα 50-64 ετών και το υψηλότερο

ποοοστό παχύσαρκων ατόμων
στην ηλικιακή ομάδα 65-79 ετών

Επιπρόσθετα περίπου δύο
στους πέντε ενήλικες μόνιμους
κατοίκους της Ελλάδας έχουν ενδείξεις

υπερχοληστερολαιμίας που
αυξάνει με την πρόοδο ιης ηλικίας
Ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι
το 6 ίου ενήλικου πληθυσμού έχει
αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης
και δεν ίο γνωρίζει

Επίοης η έρευνα έδειξε ότι το
μεγαλύτερο ποοοστό ατόμων ηλικίας

άνω ιων 65 ετών με αυξημένα
επίπεδα χοληστερόλης είναι χαμηλού

μορφωτικού επιπέδου
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Στα βαθιά
Δύο καυτά μέτωπα στον χώρο της Υγείας
έχει να αντιμετωπίσει με το καλημέρα ο
νέος υπουργός Ανδρέας Ξανθός Με ανοιχτό
το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων συνεδριάζουν
τη Δευτέρα οι φαρμακοποιοί για το άνοιγμα
του επαγγέλματος το οποίο περιλαμβάνεται
στα προαπαιτούμενα Σύμφωνα με πληροφορίες

οι φαρμακοποιοί πνέουν τα μένεα γιατί
ο κ Ξανθός έχει πετάξει την μπάλα στο υπουργείο

Οικονομίας στο οποίο και τους
παραπέμπει για το θέμα Προβληματισμένοι
είναι όμως και οι γιατροί που δεν δέχονται
να πληρώνονται με πιστωτική κάρτα
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Το νοσοκομείο
Καλαμάτας

αναπνέει
το οξυγόνο του

Το έργο εντάχθηκε
και χρηματοδοτήθηκε
από το ΠΕΠ Πελοποννήσου

συνολικού προϋπολογισμού

550.000 ευρώ

Τουλάχιστον 250.000 ευρώ εξοικονόμησε

το νοσοκομείο Καλαμάτας

στους πρώτους 9 μήνες
λειτουργίας του καινοτόμου έργου

της αυτοπαραγωγής οξυγόνου

ιατρικής χρήσεως στο νοσοκομείο

Εκτιμάται μάλιστα ότι
έως τη λήξη του 2015 το ποσό
εξοικονόμησης θα φτάσει τις
340.000 ευρώ όταν η ετήσια δαπάνη

για την προμήθεια υγρού
οξυγόνου στα νοσηλευτικά ιδρύματα

της χώρας αγγίζει το ποσό
των 70.000.000 ευρώ

Το έργο εντάχθηκε και
χρηματοδοτήθηκε

από το ΠΕΠ Πελοποννήσου

συνολικού προϋπολογισμού

550.000 ευρώ και υλοποιήθηκε

σε διάστημα 50 ημερών

Με την παρέμβαση αυτή το
νοσοκομείο απέκτησε την δυνατότητα

να παράγει μόνο του το
οξυγόνο ιατρικής χρήσεως που

χρειάζεται
Όπως δήλωσε ο κ Γ Μπέ

ζος Διοικητής Γ.Ν Καλαμάτας
Η υλοποίηση του έργου της

αυτοπαραγωγής οξυγόνου σε
κάποια μεγάλα νοσοκομεία της
χώρας και δη στις νησιώτικες
νοσηλευτικές μονάδες θα μας
έδινε το δικαίωμα άμεσα να σταματήσουμε

να μιλάμε για τη θέσπιση

των 5 ευρώ στο ΕΣΥ Τα
χρήματα που μπορούμε να εξοικονομήσουμε

αγγίζουν το πόσο
των 60-70 εκατομμυρίων ευρώ
όταν τα έσοδα από τα 5 ευρώ
ετησίως φτάνουν μετά βίας τα
18.000.000 ευρώ Συνεπώς είναι
πολλά τα εκατομμύρια που μπορεί

να εξοικονομήσει το Εθνικό
Σύστημα Υγείας Θέληση και
βούληση χρειάζεται Δεν μας
αρμόζει η μιζέρια και η κακομοιριά

Το νοσοκομείο Καλαμάτας
θα αποτελέσει πιλότο για την
υλοποίηση τέτοιων έργων και σε
άλλα δημόσια νοσοκομεία Μάλιστα

με απόφαση της Επιτροπής
Προμηθειών Υγείας έχει ήδη
συγκροτηθεί ειδική επιτροπή από

επιστήμονες και στελέχη Υγείας
που στόχο έχει τη διαβούλευση
και την οριστικοποίηση των τεχνικών

χαρακτηριστικών και
προδιαγραφών για την υλοποίηση

αυτού του έργου και στα άλλα
νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας

Μάλιστα η εν λόγω επιτροπή

συνεδρίασε για πολλοστή
φορά μέσα στον Σεπτέμβριο και
κατέληξε στο πλαίσιο αυτών των
τεχνικών χαρακτηριστικών
Πρόεδρος οε αυτή την επιτροπή
είναι ο Διευθυντής της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
Καλαμάτας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μ Sc Αναστάσιος Βλα
χοδημητρόπουλος
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ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ

Επιταχύνονται οι έρευνες
για 80 φακέλους διαφθοράς
Η προφυλάκιση του επιχειρηματία Θωμά 

Λιακουνάκου για άνομες μεσιτείες
του σε εξοπλιστικά προγράμματα σηματοδοτεί, 

σύμφωνα με αρμόδιες πηγές,
επιτάχυνση ερευνών για τουλάχιστον 80
φακέλους υποθέσεων διαφθοράς και
διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Σελ. 17

Τα ιπτάμενα ραντάρ,
οι λογαριασμοί
και ο Λιακουνάκος
Το σίριαλ γιε την αναζήτηση στοιχείων

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Ενα μικρό σίριαλ εκτυλίχθηκε προκειμένου 

να φτάσουν στην ανακρίτρια 

Βασιλική Μπράτη τα στοιχεία 

Kivnons λογαριασμού ms εται-
peias Interaction, όχι στη βρετανική
τράπεζα Barclays, ôncos είχε καταθέσει 

το πρώην στέλεχο5 ms Ericsson, 

Ais Ολοφ Νέντσελ, αλλά στην
HSBC, όπου «μίλησε» ο λογαριασμ05
683173 (σε δολάρια) και 10423058
(σε oounSiKés κορώνε3). Σύμφωνα
με πληροφορίεε από δικαστικέ5
πηγέε, για το άνοιγμα του λογαριασμού 

αυτού μεσολάβησε η Eurojust
και ειδικότερα οι γαλλικέ5 εισαγγελία 

apxés.
Από τΐ5 30.11.2001 écos HS

14.8.2002, δηλαδή σε διάστημα 9
μηνών, μεταφέρονται με 18 καταθέσει 

amus λογαριασμού3 ms λι-
βεριανή3 εταιρεία5 Interaction τα
εξήβ ποσά: 756.000 ευρώ, 1.601.777
ευρώ και 25 εκατ. σουηδικέβ κο-
ρώνε$ (2,7 εκατ. ευρώ). Τον Ιούλιο
του 2002 ενεβάσθη, από τα χρήματα 

αυτά, 1,1 εκατ. ευρώ στην
εταιρεία Rea international, που
ανήκει σε δύο αδελφούε που είναι
κατηγορούμενοι για «ξέπλυμα»
μιζών από τη σύμβαση των ρωσικών 

TOP Μ-1.
Την εντολή για τη μεταφορά των

ποσών αυτών έδωσε évas άλλθ5 κα-
τηγορούμενοβ στην υπόθεση ms
νομιμοποίησηβ εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα περί τα TOR
Μ-1. 0 εν λόγω αναγνώρισε ενώπιον
ms avaKpvtpias ότι ενεργούσε για
λογαριασμό του πρώην γ.γ. Εξοπλισμών 

Γιάννη Σμπώκου.
Ο iôios λέει στην κατάθεσή του

ότι δημιούργησε για λογαριασμό
του πεθερού του κ. Σμπώκου μια
λιβανέζικη εταιρεία, τη Highwood, 5

στην οποία τον Φεβρουάριο και
τον Οκτώβριο του 2002 εμβάζονται
συνολικά 8,3 εκατ. κορώνε3 και
450.000 δολάρια ΗΠΑ. Μάλιστα,
évas μάρτυρα3 που κατέθεσε στην
ανακρίτρια ομολόγησε ότι είχε παραδώσει 

στον εκπρόσωπο ms Interaction 

εξουσιοδότηση για να
διαχειρίζεται τον λογαριασμό ms
Highwood.

Πρόκειται για τον Βρετανό δικηγόρο 

που κατονομάσθηκε από τον
Ais Ολοφ Νέντσελ cos ο άνθρωπο5
που διεκπεραίωνε Tis εντολέ5 των
παράνομων πληρωμών. Ο öixnYöpos
εκλήθη από την κ. Μπράτη αλλά
δεν εμφανίσθηκε για να καταθέσει.
Δέχθηκε όμωβ να απαντήσει γραπτοί 

σε ερωτήσειβ ms avaKpvtpias
που βρέθηκε στο γραφείο του Θωμά
Λιακουνάκου, στον οποίο αποδίδεται 

η κυριότητα ms εταιρεία3 Interaction.

Ο κ. AiaKOuväKOs υποστηρίζει
ότι προσφέρθηκε να μεσολαβήσει
στον δικηγόρο που όμω3 τώρα αποκαλύπτεται 

ότι χειριζόταν, σύμφωνα
με τα τραπεζικά στοιχεία, τη λιβε-
ριανή εταιρεία για λογαριασμό του.
Ο iôios ο κ. AiaKouväKos, που κυριαρχούσε 

στον τομέα των αμυντικών 

προμηθειών για τρεΐ5 δεκαε-
xies, με διαφορετικέ5 κυβερνήσει,
διαφορετικών κομμάτων, αρνείται
ότι έχει δωροδοκήσει κρατικό αξιωματούχο.

Τα ραντάρ
Δύο στοιχεία συνδέουν τη σουηδική 

εταιρεία που πούλησε τα ιπτά¬

μενα ραντάρ στο ελληνικό Δημόσιο
με us συγκεκριμένε5 πληρωμέε:
το γεγονό5 ότι γίνεται πληρωμή σε
σουηδικό νόμισμα και το γεγον05
ότι οι πληρωμέ5 ms Interaction γίνεται 

σε «οχήματα» που είχαν χρησιμοποιηθεί 

σε άλλες υποθέσεις
δωροδοκιών για Tis συμβάσειβ,
ônos εκείνη των TOR Μ-1. Διότι
όσον αφορά τον χρόνο καταβολή3,
όλε5 οι εμφανιζόμενε3 στο κατηγορητήριο 

πληρωμές έχουν γίνει
μετά την υπογραφή ms σύμβασηε
(το 1999) ύστερα από απόφαση του
ΚΥΣΕΑ το 1998. Το ύφος ms σύμ-
ßaons, η υλοποίηση ms onoias
ολοκληρώθηκε το 2008, ήταν πάνω
από 500 εκατ. ευρώ για 4 ιπτάμενα
ραντάρ.

Καμία από us πληρωμέβ δεν αφορά 
δύο πληρωμέ$ του émus 2000

στιβ οποίε3 είχε αναφερθεί ο Νέντσελ 

και οι οποίε3 είχαν μπλοκαριστεί 
από την τράπεζα Barclays, για

να απεμπλακούν στη συνέχεια. Μάλιστα 

ο Σουηδ05 είπε τον περασμένο

Τις πληρωμές για τα ιπτάμενα ραντάρ 

ερευνά η ελληνική Δικαιοσύνη.

Μέσα σε διάστημα
9 μηνών, μεταφέρονται
εκατομμύρια
με 18 καταθέσεις
στους λογαριασμούς
λιβεριανής εταιρείας.

χειμώνα στον υπογράφοντα ότι ο
iôios και ο Βρεταν05 δικηγόροε παρενέβησαν 

στη βρετανική τράπεζα
για να απεμπλακεί ένα ποσό 20
εκατ. ελβετικών φράγκων που αφορούσε 

την επίμαχη σύμβαση. «Δεν
επιθυμούσα να εμπλακώ σε μια ύποπτη 

διαδικασία και είπα ότι θέλω
να πάω στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά...

Η Ericsson δεν είναι η μόνη σουηδική 

εταιρεία που τροφοδοτεί tous
λογαριασμού5 ms Interaction. Η
Saab Bofors Dynamics δίνει 17,7
εκατ. σουηδικέε κορώνεΒ (περίπου
1,9 εκατ. ευρώ) ενώ otous παραλή-
πτε5 περιλαμβάνονται, εκτ03 από
τον κ. Λιακουνάκο και Tis εταιρείε3
που συνδέονται με παράνομεΒ πλη-
ρωμέε, ένα τραστ, ορισμένα φυσικά
πρόσωπα -μεταξύ των οποίων κάποια 

που συνεργάζονται επί δεκαε-
τίε5 με τον κ. Λιακουνάκο- αλλά και
εταιρείε5 με άλλε3 δραστηριότητε5,
ôntos η αεροπορική του εταιρεία
και η ιδιωτική του κλινική.
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Ραβε-ξηλωνε και με
Θα κριθούν βάσει λειτουργικών και οικονομι

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΔ

Σε fast track αξιολόγηση των διοικητών

των δημοσίων νοσοκομείων
ins x(bpas προχωράει το επόμενο διάστημα

το υπουργείο Υγεία5 Οι διοικητές

θα κριθούν με βάση λειτουργικοί
και οικονομικοί δείκτεε των νοσοκομείων

τουε εξωτερικοί και εσωτερικοί

ασθενείς κόστος ανά νοσηλευόμενο

αγορές υλικών τήρηση προϋπολογισμών

μείωση δαπανών πληρωμές

npos προμηθευτές έσοδα κ.ά
ôncos αυτοί διαμορφώθηκαν κατά tous
22 μήνες ras θητεία tous και μέσα
στο ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο
που υπάρχει Μία αρνητική αξιολόγηση
θα συνεπάγεται και απομάκρυνση των
διοικητών από τη θέση tous

Σύμφωνα με πληροφορίε5 της Κ
ήδη έχει δοθεί εντολή από τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό otous επικεφα
λή5 των επτά Υγειονομικών Περιφερειών

ras χώρας να προχωρήσουν Tis
διαδικασίες ενώ επανασυστήνεται
και η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
η οποία και θα αποφασίσει βάσει εκθέσεων

προόδου ποιοι διοικητές θα

παραμείνουν στη θέση tous και ποιοι
θα αποχωρήσουν από το ΕΣΥ

Αν και η αρχική πρόθεση ras ηγεσίας
του υπουργείου Υγεία5 ήταν να προχωρήσουν

άμεσα οι αλλαγέ5 otis διοικήσει

των νοσοκομείων άλλωστε
κατά την παραλαβή του χαρτοφυλακίου
του ο αναπλ unoupYÔs Παύλος Πολά
Kns το προσδιόρισε os άμεση προτεραιότητα

το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο αλλά και οι δεσμεύσεις που
έχει λάβει η χώρα μας έναντι των δανειστών

υπαγορεύουν συγκεκριμένα
βήματα Είναι χαρακτηριστικό ότι η
διάταξη που προώθησε ο πρώην unoupYÔs

Υγείας Παν Κουρουμπλής για απόλυση

αζημίωε για το Δημόσιο των
διοικητών και αντικατάσταση tous με
πρόσωπα επιλογή5 υπουργού αποσύρθηκε

άρον άρον ψηφίστηκε otis 7
Ιουλίου 2015 και καταργήθηκε otis 14
Αυγούστου 2015 με την ψήφιση του
νέου μνημονίου μετά Tis σοβαρότατε5
ενστάσεΐ5 των δανειστών και tji δέσμευση

ras τότε κυβέρνησα για απο
πολιτικοποίηση του Δημοσίου

Ετσι τουλάχιστον npos το παρόν
η νέα ηγεσία του υπουργείου θα πο

νοσοκομείων του ΕΣΥ
αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τους 22 μήνες της θητείας τους

ρευθεί με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
που ψηφίστηκε το 2012 βάσει του
οποίου διορίσθηκαν otis apxés του
2014 οι σημερινοί διοικητέε των νοσοκομείων

Σύμφωνα με αυτό οι διοικητές

επιλέγονται κατόπιν εισήγη
cms ras Επιτροπής Αξιολόγησα έπειτα
από πρόσκληση ενδιαφέρονκκ έχουν

Κριτήρια το κόστος
ανά νοσηλευόμενο
όι αγορές υλικών η τήρηση
προϋπολογισμών η μείωση
δαπανών οι πληρωμές προς
προμηθευτές τα έσοδα

τριετή θητεία και αξιολογούνται ετησίου

από την ίδια Επιτροπή βάσει
ετησίων εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν

οι Υγειονομικέε Περιφέρει
Η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στον

S υπουργό Υγεία5 την αυτοδίκαιη και
xcopis αποζημίωση διακοπή Θητεία3
ενό5 διοικητή με βάση την τεκμηρίωση

ras έκθεσε προόδου Η ετήσια αξιολόγηση

των σημερινών διοικητών
έχει ήδη καθυστερήσει αφού έπρεπε
να γίνει τον περασμένο Ιανουάριο
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά από
tous περίπου 180 ôiouanés και αναπληρωτή

διοικητές νοσοκομείων
τουλάχιστον 15 υπέβαλαν την παραί
τησή tous το προηγούμενο οκτάμηνο
ενώ το υπουργείο έχει προχωρήσει
στην παύση ενός διοικητή

Την ίδια στιγμή ασφυκτικά πιέζει
ο xpôvos το υπουργείο Υγείαε για την
εύρεση ισοδυνάμου στο εισιτήριο των
πέντε ευρώ για τα τακτικά ιατρεία των
νοσοκομείων Το εισιτήριο των πέντε
ευρώ καταργήθηκε oris apxés Απριλίου
2015 Η κατάργησή του μάλιστα είχε
ανακοινωθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα κατά την επί
σκεψή του στο υπουργείο Κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων του
καλοκαιριού οι εκπρόσωποι των δανειστών

πίεσαν για την επαναφορά
του με την ελληνική πλευρά να μη
δέχεται αυτό το ενδεχόμενο Τελικά
η συζήτηση μετατέθηκε για αργότερα
Στη συμφωνία που ψηφίστηκε τον Αύ¬

γουστο στη Βουλή αναφέρεται χαρακτηριστικά

ότι έως τον Οκτώβριο
2015 οι apxés θα αποφασίσουν αν θα
επαναφέρουν το τέλθ3 των 5 ευρώ βάσει

ελέγχου των πόρων για Tis επισκέ
ψειε στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν
ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και
μέτρα διαχείριση ras ζήτησης Τα
έσοδα των νοσοκομείων από το εισιτήριο

των 5 ευρώ υπολογίζονταν σε
περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ ετησίως
και ήταν πόροι που έμπαιναν απευθείας
στα ταμεία των μονάδων υγεία5 για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών tous

Ο πρώην unoupYÔs Υγεία3 υποστήριζε
ότι το ισοδύναμο των 5 ευρώ θα

βρεθεί από την αλλαγή του rebate
υποχρεωτική έκπτωση otis φαρμα

κευτικέ3 εταιρείε5 η οποία ωστόσο
δεν έχει προχωρήσει Σε κάθε περίπτωση

από το υπουργείο Υγεία τονίζουν

ότι το εισιτήριο των 5 ευρώ
δεν πρόκειται να επιστρέψει στα νοσοκομεία

Αλλωστε το μέτρο αυτό
πήρε προεκλογικά εμβληματικό χαρακτήρα

για τον ΣΥΡΙΖΑ οπότε η επαναφορά

του θα αποτελούσε επικοινωνιακό

πλήγμα για την κυβέρνηση
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Οι πατέντες σκοτώνουν
ΠΔΣΧΟΥ ΜΔΝΔΡΔΒΕΛΗ

0 Αμερικανός ιολόγοε Τζόναε
Εντουαρντ Σολκ δούλεψε
σκληρά επί επτά χρόνια για

να φτιάξει το εμβόλιο κατά ms ιτο
λ.ομυελ.τ.δαε Μεταπολεμικά η
ασθένεια αυτή ήταν ο υπ αριθμόν
ένα Kivôuvos για τη δημόσια υγεία
Μόνο Otis ΗΠΑ το 1952 καταγράφτηκαν

58.000 περιστατικά τα περισσότερα

παιδιά Χάθηκαν 3.145
άτομα και 21.269 έμειναν ανάπηρα
Η ανακάλυψη του εμβολίου το
1955 ήταν μια τεράστια ανακούφιση

για ολόκληρο τον κόσμο Τα
οφέλη περισσότερα εκατομμύρια
σώθηκαν από τον θάνατο ή την
παράλυση Δισεκατομμύρια θα μπορούσαν

να κερδηθούν αν mnoios
είχε την πατέντα του εμβολίου
που το κάνουν όλα τα παιδιά σε
όλο τον κόσμο Και όμωε όταν ο
TÇôvas Εντουαρντ Σολκ ρωτήθηκε
μετά την ανακάλυψη noios στην
πραγματικότητα θα έχει στην ιδιοκτησία

του το νέο φάρμακο απάντησε

χαρακτηριστικά Θα έλεγα
ο κόσμοε Δεν υπάρχει πατέντα
Μπορεί5 να πατεντάρει τον ήλιο

Εξήντα χρόνια μετά μία είδηση
για ένα άλλο φάρμακο συγκλονίζει
την ανθρωπότητα Η εταιρεία Turing

Pharmaceutical αποφάσισε
να αυξήσει κατά 5.000 την τιμή
πώλησης του φαρμάκου Daraprim
Είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται

os ανθελονοσιακό αλλά
και για την αντιμετώπιση συλλοι
μώξεων ασθενών το ανοσοποιητικό

σύστημα των οποίων έχει εξασθενήσει

λόγω του έιτζ Η τιμή του
φαρμάκου αυξήθηκε από τα 13,50
δολάρια στα 750 δολάρια το χάπι
μέσα σε μία ημέρα Ο 32xpovos
Μάρτιν Σκρέλι πρώην αφεντικό
£vôs κερδοσκοπικού επενδυτικού
ταμείου ο onoios σημειωτέον δεν
δούλεψε ποτέ για την παραγωγή
του αλλά απλώβ αγόρασε την πατέντα

δήλωσε ότι η τιμή του Daraprim

το οποίο διατίθεται εμπορικά

επί 62 χρόνια δεν έφερνε
enapxés Képôos

Εξωφρενικές τιμέβ
Ο καθηγητήβ Φαρμακολογία5

του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ
Αντριου Χιλ ανακοίνωσε ότι οι φαρ
μακευττκέΒ εταιρείε oris ΗΠΑ χρεώνουν

écos και 600 popés το kôotos
παραγωγήβ των σκευασμάτων tous
Σύμφωνα με μελέτη που παρουσίασε

στη Βιέννη η τιμή πώλησηε
του αντικαρκινικού φαρμάκου Tar
ceva που πωλεί ο ελβετικόβ όμιλοε
Roche μαζί με ένα υποθετικό κέρ
ôos 50 θα ανερχόταν σε 236 δολάρια

για έναν ασθενή τον χρόνο
Το σκεύασμα όμωε στοιχίζει στην
πραγματικότητα σε έναν Αμερικανό
ασθενή 79.000 δολάρια ετησίου
και σε έναν Ευρωπαίο περίπου
40.000 δολάρια To Glivec ms ελ
βετικήε Novartis που χρησιμοποιείται

για την αντιμετώπιση ms
λευχανμϊα5 με kôotos παραγωγήε
159 δολάρια τον χρόνο ανά ασθενή
έχει kôotos 106.000 axis ΗΠΑ και
από 29.000 é(ùs 35.000 δολάρια
στην Ευρώπη

Οι φαρμακευτικέΒ βιομηχανίεβ
δικαιολογούν us εξωφρεντκέε amts
τιμέε προβάλλοντά3 τε5 cos ανα
γκαίε5 για τη χρηματοδότηση ms
έρευναβ και την ανάπτυξη νέων
φαρμάκων Αλλά önü>s δήλωσε
στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
ο καθηγητάε Χιλ οι φαρμακευττκέ5
εταιρείεε δαπανούν περισσότερα
για την προώθηση και το μάρκετινγκ

από ό,τι για την έρευνα να
σημειώσουμε εδώ ότι όταν λέμε

Διαδήλωση στη Νότιο Αφρική τον Ιούνιο ίου 2004 κατά των φαρμακευτικών εταιρειών που πουλούσαν θεραπείες
των 60 δολαρίων για το έιτζ έναντι 10.000 δολαρίων

μάρκετινγκ εννοούμε και τα λαδώματα

σε χρήμα ή ταξίδια των
γιατρών για να προωθούν τα σκευά
σματά tous Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί

τα ετήσια κέρδη των
μεγαλύτερων εκ των φαρμακευτικών

εταιρειών είναι 71 δισ δολάρια
μόλις 8 δισεκατομμύρια δολάρια
πάνε στην έρευνα και 17,5 δισεκατομμύρια

διατίθενται για την
προώθηση των προϊόντων tous

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι
φαρμακευτικέ5 εταιρείεβ βρίσκονται

στο μάτι του κυκλώνα για Tis
τιμολογιακέε πολιτικέβ που ακολουθούν

σε ζητήματα ζωή5 και θανάτου

Το 2001 σαράντα φαρμα
κευτικέ5 εταιρείεβ μήνυσαν την
κυβέρνηση ms Νοτίου A(ppiKÔs
γιατί έκανε τα στραβά μάτια στην
καταπάτηση των πατεντών tous
σε φάρμακα που καταπολεμούν το
έιτζ Σε αυτήν τη χώρα τότε το 10
του πληθυσμού ms περί τα 4 εκατομμύρια

άνθρωποι είχαν μολυνθεί
από τον ιό HIV και το προσδόκιμο
ζωή5 είχε καταρρεύσει στα 27 έτη
Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην

Οι φαρμακευτικές
εταιρείες βρίσκονται
και πάλι στο μάτι
του κυκλώνα για
τις τιμολογιακές πολιτικές

που ακολουθούν
σε ζητήματα ζωής
και θανάτου

ελέγχονται στα τελωνεία εάν τα
εισαγόμενα φάρμακα είναι αυθεντικά

ή γενόσημα που κατασκευάζονταν

παρανόμου σε τρίτεβ χώ
pts ήταν δηλαδή πειρατικά Ετσι
το ετήσιο kôotos αντιμετώπισα
ms ασθένειαε από 10.000-12.000
δολάρια ετησίωβ έπεφτε στα 60
δολάρια ανά ασθενή

Η δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε

ήταν tvas εφιάλτηβ δημοσίων
σχέσεων για Tis εταιρείεε αλλά και
για την αμερικανική κυβέρνηση
που Tis υποστήριζε λόγω ms τε
pàorias ετηρροήβ που έχει το λόμπι
των φαρμακοβιομηχανιών στην
Ουάσιγκτον Δύο χρόνια μετά οι
φαρμακευτικέβ εταιρείε5 απέσυραν
Tis μηνύσει Η Nötios Αφρική συμφώνησε

για την εισαγωγή επίσημων

φαρμάκων και η θεραπεία των
10.000-12.000 δολαρίων ετησίου
μειώθηκε στα 600 δολάρια δεκαπλάσια

από την τιμή των πειρατικών
γενοσήμων

Πνευματική ιδιοκτησία
Ηταν μια μεγάλη νίκη των ακτι

βιστών όλου του κόσμου κατά ms
πολιτικήβ loxûos που έχουν οι φαρ
μακοβιομηχανίε5 σε ολόκληρο τον
κόσμο αλλά δεν απάντησε στο βασικό

πρόβλημα που είναι το επιβαλλόμενο

μονοπώλιο που αποκτούν

κάποιεβ επιχειρήσει πάνω
στη γνώση ακόμη και για θέματα
ζωή5 και θανάτου για εκατομμύρια
ανθρώπουβ Το μονοπώλιο αυτό
λέγεται πνευματική ιδιοκτησία
ένα λάθοε επίθετο για ένα λάθο5

ουσιαστικό àncos είχε παρατηρήσει
ο Αμερικανόβ διπλωμάτη

Χάρλαν Κλίβελαντ
Βεβαίωβ πνευματική ιδιοκτησία

είναι οξύμωροΒ έννοια Είναι αδύνατον

να υπάρξει öncos προσφυώβ
είχε παρατηρήσει πριν από σχεδόν
250 χρόνια ο μεγάλθ5 πολιτικόβ
και OTOxaoms Τόμα5 Τζέφερσον
Αν η φύση έχει κάνει ένα πράγμα

λιγότερο επιδεκτικό απ όλα τα
άλλα στο δικαίωμα αποκλειστικήβ
löioKmaias αυτό είναι η ενέργεια
ms araipns αυτό nou αποκαλείται
ιδέα Κάθε άνθρωποβ μπορεί να
την κατέχει ολοκληρωτικά όσο την
κρατά για τον εαυτό του από τη
στιγμή όμο-ts που αποκαλύπτεται
γίνεται κοινό κτήμα όλων και όσο

κι αν προσπαθήσει Kânoios δεν
μπορεί να αποδιώξει αυτήν την
ιδιοκτησία Ο ηερίεργοε χαρακτή
pas ms lôéas είναι neos κανείβ
δεν κατέχει λιγότερη αφού όλοι
κατέχουν το σύνολο ms Η
φύση έκανε Tis ibtzs σαν τη φωτιά
επεκτάοτμεβ σε όλο τον χώρο xaipis
να χάνουν τη δΰναμή tous σε κανένα

σημείο και σαν τον αέρα τον
οποίο αναπνέουμε και ο onoios
είναι αδύνατον να γίνει αποκλειστική

ιδιοκτησία κανενόβ Οι εφευ
ρέσειβ λοιπόν δεν μπορούν από τη
φύση tous να γίνουν ιδιοκτησία
Kav8vôs

Ομωβ πνευματική ιδιοκτησία
παράγεται νομοθετικά Είναι κρατική

παρέμβαση και àncos γράφαμε
παλιότερα αποτελεί μια προνομιακή

σύμβαση σαν εκείνε5 που
χάριζαν στουε αυλικούβ tous οι
βασιλείβ μονοπώλια σε βασικά
προϊόντα π.χ αλάτι την οποία
κάποιο άτομο ή επιχείρηση μπορεί
να εκμεταλλευτεί ή και να μετα
πουλήσει Το KpâTOS έχει την
εξουσία να κατανέμει τον πλούτο
και έχει tous μηχανισμούβ να επιβάλλει

αυτήν τη διαδικασία Μπορεί
να ακούγεται ανόητο αλλά το

ίδιο ανόητο δεν ήταν στον Μεσαίωνα

τα φέουδα όπου ο βασιλιάε
χάριζε otous ευγενείε ολόκληρε5
περιοχέβ μαζί με tous ανθρώπου
που κατοικούσαν σ αυτέε Η
αντιφιλελεΰθερη πνευματική ιδιοκτησία

19.2.2000
Η συζήτηση για τα όρια ms πνευ

ματικήβ ιδιοκτησίαβ για Tis πα
τέντεβ στα φάρμακα για την ισχύ
των λόμπι που επιβάλλουν παρά
λογεβ και κάποιεβ popés θανατη
φόρε για εκατομμύρια ανθρώ
nous νομοθεσίε5 έχει φουντώσει
σε ολόκληρο τον κόσμο

Ομωε στο γαλατικό χωριό που
λέγεται Ελλάβ και αντιστέκεται επί
navrôs στη συζήτηση ακόμη κυριαρχεί

το ερώτημα εάν οι γιατροί
πρέπει να συνταγογραφουν τη δραστική

ουσία ή με βάση την ονομασία
των φαρμάκων Και η κυβέρνηση

ms npci)Tns popas στο
πλαίσιο του αντιμνημονιακού ms
αγώνα βεβαίωβ βεβαίωβ νομοθέτησε

υπέρ των εταιρειών και
επανέφερε τη συνταγογράφηση
με βάση την εμπορική ονομασία



18. ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 14



19. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 2

TEVA
Αλλάζει τη δομή της

Η κατάσταση χης χώρας και οι
συνεχώς διογκούμενες οφειλές
ίου Δημοσίου στις φαρμακευτικές

έχουν προκαλέσει τον έντσ
νο προβληματισμό της διοίκησης

της πολυεθνικής φαρμακευτικής

εταιρείας TEVA η
οποία προχωρά άμεσα στην

πλήρη αλλαγή της εταιρικής
ιης δομής σιην ελληνική αγσ
ρά Σύμφωνα με πληροφορίες
προχθές επισκέφτηκε την Ελλάδα

υψηλόβαθμο στέλεχος της
μητρικής εταιρείας μία κίνηση
η οποία φαίνειαι να σημαιοδσ
τεί την άμεση έναρξη της εκ βάθρων

αναδιάρθρωσης της θυγατρικής

στην Ελλάδα ενώ κύκλοι
της αγοράς αναφέρουν πως η

μητρική πολύ πιθανό να πρσ
χωρήσει και σε ριζικότερη αναμόρφωση

της παρουσίας της
στη χώρα περιορίζοντας τη
δραστηριότητά της ΣΕΛ 19

TEVA

Αποφάσισε
αλλαγή
εταιρικής
δομής
Του Γιώργου Σακκα
Rsakkasanatlemponki gt

Η καιάσιαση ιης χώρας και
σι συνεχώς διογκούμενες

οφειλές ιου Δημοσίου σιις φορ
μακευτικές έχουν προκαλέσει
τον έντονο πραβλημαιισμό ιης
διοίκησης της πολυεθνικής φαρμακευτικής

εταιρείας TEVA n
οποία προχωρά άμεσα στην πλη
ρη αλλαγή αις εταιρικής ιης δομής

στην ελληνική αγορά Σύμφωνα

με πληροφορίες προχθές
επισκέφθηκε ιην Ελλάδα υψηλόβαθμο

στέλεχος ιηςμηιρικής
εταιρείας μια κίνηση n οιιοία
φαίνεταινα σηματοδοτεί mv άμεση

έναρξη ιης εκ βάθρων αναδιάρθρωση

ιης Οι ιγα ι ρικής ι ι ην
Ελλάδα

Με βάση ιις εξελίξεις ο κ
Κωνσταντίνος Φιτσώρος μέχρι
σήμερα γενικόςδιευθυντής ιης
εταιρείας αποφάσισε να αποχωρήσει

και ο κ Χρήστος Κσλσ
κοτρώνης Οα είναι ο γενικός δι
ευθυνιής διατηρώνιας ικιράλ
ληλα ιπν τρέχουσα θέση ιου ως
οικονομικός διευθυντής

Η Teva Pharmaceutical Industries

δραστηριοποιείται στην
ανάιιιυξη στην παραγωγή και
την εμπορία προσιτών σε πμές
γενόσημων φαρμάκων καθώς
και καινοτόμων και εξειδικευμένων

φαρμακευτικών σκευα
σμάιων και δρασιικων ουσιών

Με έδρα to Ισραήλ η Teva
έχει άμεση παρουσία σε 60 χιό
ρες Η έρευνα και ανάιιιυξη πρω
ιόηΗΐωνφαρμακευπκώνμυρίων
της εταιρείας εσιιάζει κυρίως
στις θεραπευτικές κατηγορίες
ιου Κενιρικσυ Νευρικού Γ.υ

σιήμαισς ιης ογκολογίας ιης
αντιμετώπισης ίου πόνου του
αναπνευστικοί και ιης υγείας
της γυναίκας καθώς επίσης και
σια βιολογικά φάρμακα Η Teva
απασχολεί σήμερα περίπου
46.000 εργαζομένους παγκοσμίως

Σιην Ελλάδα δρασιηριο
πσιείται από ιο 2008 και διαθέ
ιπ σκευάσματα στις κατηγορίες
των καινοτόμων γενοσήμων και
βιοομοειδών φαρμακευτικών
σκευασμάιων Το 2014 η εταιρεία

πέτυχε σημαντικές πωλήσεις

31,2 εκατ ευρώ που είναι
και οι υψηλόιερες από ιην ίδρυση

της καθώς και κέρδη 2.8 εκαι
ευρώ έπειτα από αρκετές ζημιογόνους

χρήσεις Την ίδια στιγμή
τα χρέη προς ιην εταιρεία

κυρίως από το Δημόσιο φτάνουν

τα 24 εκατ S/D.976.W6
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Αλλάζουν τιμές

Οπως έχουμε συνηθίσει
πλέον αργά το απόγευμα
προς βράδυ της Παρασκευής

ο Ρ,ΟΦ ανάρτησε
στην κττοσελίδα ιου μία
ακόμη σημαντική απόφαση

η οποία αφορά την
αγορά φαρμάκου Με την
απόφαση αυτή καλούνται
οι φαρμακευτικές οι οποίες

παράγουν και διακινούν

στην ελληνική αγορά
πάνω από 9 χιλιάδες
σκευάσματα να σιείλουν
στον Οργανισμό στοιχεία
σχετικά με την επικείμενη
ανατιμολόγηση των φαρμάκων

Η καιαληκπκή
ημερομηνία είναι στις 12

Οκιωβρίου και πολλοί αισθάνονται

ότι ίσως να μην
προλαβαίνουν Πάντως η
ανατιμολόγηση θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος

ιου μήνα και το
υπουργείο Υγείας εκτιμά
όιι θα εξοικονομήσει από
αυτή περί τα 100 εκατ ευ
ρώ Παράλληλα βέβαια ο

νέος υπουργός θα πρέπει
να εκδώσει και διευκρινιστικές

εγκυκλίους σχετικά
με την απόφαση ιου
πρώην υπηρεσιακού
υπουργού που αφορούν
m συγκεκριμένη ενέργεια

Γ Σακ
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ΕΚΠΑ

Νέος κύκλος
κατάρτισης
για τις αρχές
του επιχειρείν
Υποβολή συμμετοχών
έως τις 23 Οκτωβρίου

Δί'ΠΙί'ρΟ
κύκλο με προθεσμία

συμμετοχής έως ιην
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου εγκαινιάζει

ιο πρόγραμμα επι
χειρπματικότητας Η Επιχει
ρηματικότητα στην Πράξη από
to Εργαστήριο Επενδυτικών
Εφαρμογών ΕΙ ΙΕΦΑ uni Εθνικού

και Καποδιστριακού Πα
νεπισιημίσυ ΛΟηνών ΕΚΙΙΑ
με ιην υποστήριξη ιων Industry

Disruptors Game Changers

II)-GC ιης Λέσχης Επιχειρηματικότητας

αλλά και κσ
ρυφαίων επιχειρήσεων της ελληνικής

οικονομίας

Τα σεμινάριο
Το πρόγραμμα απευΟυνειαι οε
απόφοιιους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

που επιθυμούν να
κατανοήσουν κι βασικό οιοι
χεία λειιουργίας μιας επιχείρησης

προτού ξεκινήσουν μια
επιχειρηματική δραστπριότπ
ια Οι δυνητικοί επιχειρηματίες
Οα παρακολουθήσουν 115 εκπαιδευτικές

ώρες στοχευμένης
θεωρητικής και πρακτικής κα
ιόριισης από κορυφαίους ακαδημαϊκούς

και έμπειρα στελέχη
της αγοράς με ένα συμβολικό
κόσισς εγγραφής ύψους 250 ει
ρώ Το καλύτερο επιχειρηματικό

πλάνο αξιολογείται από επι
σιημσνική ειιιιρσηή και βραβεύεται

με χρηματικό έπαθλο
Σιην πρώιη σειρά ισυ προ

γράμματος to οποίο ξεκίνησε
ισν Νοέμβριο tou 2014 και ολο
κληριόΟηκε ιον Ιούνιο του 201 5
ο Σάββας Σαββάκης ανακηρύχθηκε

νικηιης και έλαβε χρηματικό

βραβείο αξίας 3.000 ευ
ρώ για ιην ιδέα ίου to οποίο
προσέφερε η εταιρεία Pfizer Ελλάς

Παρουσίαση
Στο πλαίσιο σχετικής παρουσίασης

που πραγματοποιήθηκε
ιιροοφαια 1/10 ο Νικόλαος

Μυλωνάς αναπληρωτής πρύ
ιανπς Οικονομικών ιου Εθνικού

και Καποδισϊριακσυ Πανεπιστημίου

ΛΟηνών καΟηγπ
ιής Χρηματοοικονομικής και
διευθυντής του ΕΠΕΦΑ σχο
λίασε ότι το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα

στην Πράξη
είναι εκπαιδευτικό όχημα που
οδηγεί νέους και δημιουργικούς

ανθρώπους με επιχειρηματικές

ιδέες σιην αφειηρία
ιης υλοποίησης isiD:976695îl
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protothema.gr
SMARTPHONE

54
πρώτο θέμα
04.10.15

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Εξαφανισμένα
δέκα παιδικά
εμβόλια
Είναι υποχρεωτικά από το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμού
Με το σταγονόμετρο και το αντιγριπικό

Οι ελλείψεις
δηλώνονται

επισήμως από τα
θεσμικά όργανα
της Πολιτείας και

αφορούν τα εμβόλια
που καλύπτουν
ασθένειες όπως
η μηνιγγίτιδα
η ηπατίτιδα

η ανεμοβλογιά
η ιλαρά η ερυθρά

η παρωτίτιδα
η διφθερίτιδα

ο τέτανος ο κοκίτης
η πολιομυελίτιδα

1 1

Βασικά παιδικά εμβόλια είναι εΣαφανισμένα
από την αγορά και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν

μέσα crrous επόμενοι τρεις μήνες
Το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο βρίσκεται σε
περιορισμένε ποσότητεβ και μετ εμποδίων
στα ράφια των φαρμακείων Aiyts μόλα ημέ
prs πριν η χώρα μπει επισήμως σε περίοδο
επιτήρησης της ypinns Ωστόσο η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας θεωρεί το πρόβλημα προσωρινό

και διαβεβαιώνει ότι η κυκλοφορία
των εμβολίων θα γίνει κανονικά την ερχόμενη

εβδομάδα Εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη
όμως έχουν οι επαγγελματίες υγείας και
στελέχη της αγοράς

της Παναγιώτας
Καρλατήρα
karlat iratotaiiT'yahtio.gr

Χιλιάδες μωρά και παιδιά εκτιμάται ότι βρίσκονται

οπροστάτευτα έναντι ιών που ευθύνονται

για την εμφάνιση σοβαρών λοιμώΣεων
καθώς οι ελλείψει των εμβολίων έχουν χτυπήσει

κόκκινο Από τονπερασμένο Ιούνιο μια
σειρά από εμβόλια που υπάγονται στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμού εντοπίζονταν με
ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στην αγορά
φέρνοντας tous παιδίατρους tous φαρμακο
noioùs και tous γονείς σε απόγνωση Πλέον
οι ελλείψεις δηλώνονται ετηοήμως από τα
θεσμικά όργανα tits Πολπείας και αφορούν
τα εμβόλια που καλύπτουν ασθένειες ôncos η

μηνιγγίτιδα η ηπατπτδα η ανεμοβλογιά η
ιλαρά η ερυθρά η παρωτίτιδα η διφθερίτιδα
ο τέτανος ο κοκίιπς η πολιομυελίτιδα Οι
παιδίατροι προοπαθώνταβ να προσφέρουν
τη μεγαλύτερη δυνατή θωράκιση στα παιδιά
επιδίδονται οε εμβαλωματτκές λΰοεκ Η επίσημη

σύσταση που λαμβάνουν είναι νο μην
αρχίζουν ένα εμβολιαστικό σχήμα σια μωρά
εάν υπάρχει ο κίνδυνοβ να μην μπορεί να
ολοκληρωθεί

Το μείζον πρόβλημα σύμφωνα με ισν
πρόεδρο της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματι
ών Παιδιάτρων του νομού Αττικής Κώστα
Ν ιαλούκα είναι ο εμβολιασμός κατά τοιι
κοκίτη καθώς τα πολλαπλά εμβόλια που
εμπεριέχουν το αντιγόνο του κοκίτη δεν κυκλοφορούν

ma στην αγορά Ελλειψη καταγράφεται

στα τετραδύναμα εμβόλια διφθερίτιδας

κοκίτη τετάνου πολιομυελίτιδας το
λεγόμενο τετραπλό στα πενταδύναμα διφθερίτιδας

κοκίτη τετάνου πολιομυελίτιδας και
αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β πενταπλό
ενώ με προβλήματα κυκλοφορείτο λεγόμενο
εΣαπλό διφθερίπδας τετάνου κοκίτη πολιομυελίτιδας

αιμόφιλου ινφλουέντοας και
ηπατίτιδας Β Επίσης ελλείψεις υπάρχουν
στο τετραπλό ιλαράς-ερυθράς-παρωιίιιδας
ανεμοβλογιάς καθώς και στα μονοδύναμα
εμβόλια της ηπαττπδας Α τπς ανεμοβλογιάς
και ms μηνιγγίτιδας

Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποστηρίζουν
ότι η εμπλοκή οφείλεται στην αυΣημένη
ζήτηση των εμβολίων με το ανιιγόνο του
κοκίτη η οποία προέκυψε την τελευταία
διετία έπειτα από την έΣαροή του και την
ένιαΣητου εμβολίου οε εθνικά εμβολίασα
κό προγράμματα τουλάχιστον 20 χωρών οε
όλο τον κόσμο Στην εύλογη miopia των
επαγγελματιών υγείας πώς γίνεκιι vu μην
προκύπτει αντίστοιχο πρόβλημα οιπν κυκλοφορία

των εΣαδύνομων εμβολίων αλλά
μόνο στα παλαιότερα εμβόλια απάντηση
δεν δίδεται Απορίας άΣιον παραμένει οε
κάθε περίπτωση το γεγονός ότι παγκόσμιοι
κολοσσοί που προγραμματίζουν έρευνες και
παρασκευή καινοτόμων φαρμάκων με
ορίζονια δεκαετίας αδυνατούν να προγραμματίσουν

την παραγωγή κλασικών σκευασμάτων

ôncos τα εμβόλια Σύμφωνα πάντως
με ικιράγονιες της ογοράς ακόμη κι αν οι
ψιιρμακευτικές εταιρείες αυΣήοουν την
παραγωγή των εμβολίων η Ελλάδα ιιάλι Ou

αντιμετωπίζει πρόβλημα διότι δεναποτελεί
καλή δηλαδή ακριβή αγορά γι aurà iu

σκευάσματα Προτεραιότητα όπως λένε
Ou δοθεί οε αγορές που διατηρούν υψηλό

τερε-s τιμέβ oru εμβόλιο kui δεν βρίοκονκιι
υπό το καθεοτό των capital controls

Ο κατάλογος των
εξαφανισμένων εμβολίων

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ίων
φορμίΐκευττκών εταιρειών που διανέμουν ι α
εμβόλια στη χώρα pus ι ipos την Ενωση Ελειι
θεροεπαγγελμαιιών Παιδιάτρων τα περισσότερα

εμβόλια θα κυκλοφορήσουν και πάλι
από τον ερχόμενο Ιανουάριο ενώ για ορισμένα

δενγίνεται καμία εκτίμηση σχετικά με την
επανακυκλοφορία tous

Infenrix Tetra διφθερίιιδαβ-τειάνου-κοκίιη
πολιομυελίπδα.ς αναμένεται οιην αγορά
μέχρι το τέλος του έτους
Ιπίττητίχ IPV-Hib ι ιρόκεπαι για το λεγόμενο
πενιαπλό εμβόλιο διφθερίιιδας-τετάνου
κοκίτη-πολιομυελίτιδας-αιμόφιλου ινφλου
évTzas τύπου Β θα κυκλοφορήσει μέχρι το
τέλος του έτους
Havrixγια τηνηπατπτδαΑ η διαθεοτμότητά
του θα αηοκαταοταθεΙ με έκτακτη εισαγωγή

ioios και από τον Οκιώβριο
Priorix Tetra ιλαράβ-παρωτίιιδας-ερυθρίΐς
ανεμοβλογιάβ είναι οε έλλειψη αλλά η διαθεοτμότητά

του Ou ει ιανέλθει
Tetravac διφθερίτιδας-τετάνου-κακίτη
πολιομυελίτιδαΒ υπάρχει έλλειψη αλλά
όχι εικόνα για την αποκατάσταση του
ιιροβλήματοβ
Pentavac διφθερίπδας-τετάνου-κοκίτη
πολιομυελίτιδαβ-αιμόφιλοιι ινφλουένιζιι.ς
τύπου Β βρίοκειοι οε περιορισμένη δω
θεοιμότητα
Repevax διφθερίτιδας τετάνου-κοκίιη-πο
λιομυελίπδας δενδιατίθεται και η έλλειψή
του Ou συνεχιστεί γιο μερικούς μήνες ή κοι
όλο το 2016
Boostrix polio διφθερίι ιδεΒ-τετάνου-κοκπη

πολιομυελίηδας παραμένει οε έλλειψη
Meningitec εμβόλιο μιιντγγπιδο.ς βρίσκεται

οε έλλειψη
Valirrix εμβόλιο ανεμοβλογιάς βρίοκειοι

σε έλλειψη

Εμπλοκή και με
τα αντιγριπικό εμβόλια
Με πρόβλημα Σεκίνηοε η τροφοδοσία ins
uvopäs και στα ονττγριι ιικά εμβόλια Οι μειωμένες

ποσότητες των νέων ανπγριπικών ι ια
ρελήφθηοαν σχεδόν ταυτόχρονα με την
έναρ&ιπις φεττνής περιόδου επιτήρησηςTirs

γρίπης είναι η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου

Ωοτόοο τα εμβόλια για m γρίπη πα
ραλαμβάνονιαν κάθε χρόνο έ:ναν μήνιι νωρίτερα

δηλυδή Otis πρχές Σει πεμβρίου Ακόμη
κι uv παραβλεφθεί η καθυστέρηση στον
χρόνο παράδοση των εμβολίων στους

φαρμακοποιούς

από τις δύο φαρμακευτικές
εταιρείες δεδομένου ότι ο καιρός αποδεικνύεται

σύμμυχος των Ελλήνων εμποδίζοντας
την κυκλοφορία Των ιών ι ns γρίι ms δεν μι ιο
ρεί να παραβλεφθεί η συρρικνωμένη ι ιαραγ
γελία που έφτασε οιην ελληνική αγορά
Σύμφωνα με tous εκι ιροοώι ions των μεγάλων
φαρμακευτικών συλλόγων ins xcbpas έχει
παραληφθεί μόλις το 1/Γ κον παραγγελιών
I Ιχ μπορεί κάποιος σύλλογος vu ι ιαρήγγειλε
ΙΟΟ.ΙΧΧ KU ι να παρέλαβε 20.ΙΧΧ εμβόλια Οι
εταιρείες διαβεβαιώνουν ότι η παραλαβή θα
συνεχιστεί τμηματικά μέχριτο ιέλοβ Οκτωβρίου

Ωοτόοο ο παραγονταςτωνcapital controls
φαίνειαι ότι επηρεάζει οημανιικά ι ην κυκλοφορία

των αντιγριιιικών στη χώρο pus οε
σχέση με την Ευρώπη 1 Ιάνκος σι γιατροί
ιονίζουν όπια ανι ιγριι ιικά εμβόλια ι ιρέι ιει να

γίνονται από τις αρχές Οκτωβρίου έωςταμέοσ
Νοεμβρίου ώστε να μπορέσουν vu δράσουν
ι ους μήνες κατά lousoiioious συνήθως εμφανίζεται

η γρίπη καθώς απαπούνται περίι ίου
δύοεβδομάδεςγια ιηνεπίιευ&ι ανοσολογικής
aikivmons του εμβολίου II περίοδος ins
εποχικής γρίπης είναι από ιον Οκιώβριο έως
μ 1 1 τον Απρίλιο με πιθανή έΣαραη μι ιοΣι'ι
Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου
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Κοινωνία
Ανδρέαs HavGôs
Το γεγονός ότι είναι ήπιων τόνων και με έντιμο
πρότερο βιο κάνει ακόμη και τους πολιτικούς
αντίπαλους του να του δίνουν περίοδο χάριτος

Evas αμετανόητα
Kvrrns στηνΥγεία

Παπανικολάου
νευροχειρουργός
στο Γενικό
Κρατικό
Νίκαιας Αν
και αυτοί οι δύο
αριστεροί γιατροί
δεν κάνουν
προσλήψεις και
δεν καταφέρουν
να βελτιώσουν
την εικόνα στο
ΕΣΥ θα κάνουμε
κατάληψη στο
γραφείο τους
Ετσι για να
θυμηθούμε τα
παλιά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Φοβάμαι μη φύγουμε και
δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε

κάτι για την ανακούφιση

ίου κόσμου
Αυτό ήταν το άγχος του

υπουργού Υγείας κ Ανδρέα
Ξανθού από την πρώτη ημέρα

που πέρασε το κατώφλι
του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους

με το αξίωμα του αναπληρωτή

υπουργού Πέρασαν
επτά μήνες και προήχθη στη
θέση του υπουργού Απέκτησε

έναν τίτλο με τον οποίο
δεν νιώθει άνετα Αισθάνεται

άβολα και δεν το κρύβει
όταν ο κόσμος τον αποκαλεί
υπουργό Αντε πάλι μονολογεί

Κάποιους ανθρώπους

ιούς ξέρω περισσότερα
από 20 χρόνια Μέχρι

χθες ήμουν ο Αντρέας Τώρα

με φωνάζουν υπουργό
λέει Δεν τον τρομάζουν οι
υποχρεώσεις που πηγάζουν
από τον τίτλο αλλά η θέση
που τον τοποθετεί ο κόσμος
όταν τον αποκαλεί υπουργό

Είναι για αυτόν κάτι μακρινό

και απρόσωπο
Ως πριν από λίγους μήνες

ο Ανδρέας Ξανθός ήταν
ο άνθρωπος της διπλανής
πόρτας Αρχικά ο συνδικαλιστής

νοσοκομειακός
γιατρός της Κρήτης που διοργάνωνε

κινητοποιήσεις ζητώντας

αύξηση των δαπανών
για την Υγεία και προσλήψεις

Εν συνεχεία τα ίδια θέματα

τα πάλευε από τη θέση
του βουλευτή της αντιπολίτευσης

Σήμερα είναι αυτός
που πρέπει να τα λύσει

Μέχρι χθες φωνάζαμε
για προβλήματα Τώρα δεν
μπορούμε να φωνάζουμε
πια Πρέπει να τα λύνουμε
έλεγε συμμετέχοντας σε μια
συζήτηση ο γενικός γραμματέας

Δημόσιας Υγείας κ
Γιάννης Μπασκόζος

Νέος αέρας
Σεμνός χαμογελαστός
και χαμηλών τόνων ο νέος
υπουργός Υγείας άλλαξε
μέσα σε λίγες μόλις ημέρες
τον αέρα που φυσάει στην
Αριστοτέλους μέχρι στιγμής
βέβαια Στην είσοδο του κτιρίου

υπάρχει σχετική ηρεμία
Εξω από το γραφείο του στον
δεύτερο όροφο δεν συρρέουν

σαν άλλοτε γιατροί
νοσηλευτές εκπρόσωποι
φορέων πολίτες Εχει διαμηνύσει

προς όλες τις κατευθύνσεις

ότι τουλάχιστον
ως τις προγραμματικές δηλώσεις

θα είναι φειδωλός στις
συναντήσεις του Αυτό που

προέχει είναι να ενημερωθεί
σωστά και να θέσει τις προτεραιότητες

του υπουργείου
Την ίδια τακτική ακολουθεί

και ως προς τις εμφανίσεις

του στα media Δεν
θέλω να βγαίνω να μιλάω
χωρίς να έχω κάτι ουσιαστικό

να πω ή να ανακοινώσω
λέει Ανθρωποι με τους οποίους

συνομιλεί του θυμίζουν
ότι πλέον είναι υπουργός και
ότι η επαφή του με τα μέσα
ενημέρωσης επιβάλλεται για
να προβάλει τις θέσεις του
υπουργείου Ναι αλλά συγκρατημένα

απαντά κουνώντας

το κεφάλι με κάποια
δυσπιστία και επιφύλαξη

Απλότητα
Σχετική ηρεμία υπάρχει και
μέσα στο γραφείο του Τους
ανθρώπους που συναντά
τους βλέπει καθήμενος σε
ένα τραπεζάκι με δύο καρέκλες

που είναι τοποθετημένα

μπροστά από το γραφείο

του ή στο σαλονάκι
θέλει να νιώθει πιο κοντά
στον συνομιλητή του χωρίς
να παρεμβάλλεται το μεγάλο
υπουργικό γραφείο Την ίδια
τακτική ακολουθούσε και ο
πρώην υπουργός Υγείας νυν
υπουργός Εσωτερικών κ Παναγιώτης

Κουρουμπλής με
τον οποίο ο κ Ξανθός διατηρούσε

άριστες σχέσεις όπως
υποστηρίζει ο ίδιος Με τον
Παναγιώτη είχαμε πολύ καλή

συνεργασία παρότι ακούγονταν

και γράφονταν άλλα
για τις σχέσεις μας Σκοπός
μου δεν είναι να κοντραριστώ
αλλά να συνεργαστώ για το
κοινό καλό λέει διαψεύδοντας

τις φήμες που τους τοποθετούσαν

απέναντι
Η αλλαγή φαίνεται και από

το styling του ιδίου αλλά και
των συνεργατριών του Τις ψηλοτάκουνες

γόβες αντικατέστησαν

τα flat παπούτσια και
τα μοκασίνια ή τα dress shoes
τα μποτάκια Η απλότητα σε
όλο της το μεγαλείο

Η καρέκλα
Είναι φανερό ότι την ίδια
απέχθεια που αισθάνεται για
τον τίτλο του υπουργού και
το καλό ντύσιμο νιώθει και
για την καρέκλα Ελα κάτσε

είπε τις προάλλες στη
σύμβουλο του επί του Τύπου
κυρία Ορσαλία Φυτά δείχνο
ντάς της την υπουργική καρέκλα

Διότι για αυτόν τον παλαιό

κνίτη νυν συριζαίο και
μάλιστα στον κύκλο των προεδρικών

υπουργό Υγείας η
καρέκλα δεν παίζει κανέναν

ρόλο Σημασία έχει να κάνου

Σεμνός χαμογελαστός και χαμηλών τόνων
ο νέος υπουργός Υγείας άλλαξε μέσα σε λίγες
μόλις ημέρες τον αέρα που φυσάει στην
Αριστοτέλους

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος
Πολάκης τον οποίο ο Ανδρέας Ξανθός νιώθει
πιο κοντά του λόγω κοινών ιδεολογικών
καταβολών

με κάτι για τον κόσμο που
υποφέρει Το βασικό πλεονέκτημα

της κυβέρνησής
μας είναι το ηθικό

Το γεγονός ότι είναι ήπιων
τόνων και με έντιμο πρότερο
βίο κάνει ακόμη και τους πο¬

λιτικούς αντιπάλους του να
μιλούν για αυτόν με θετικά
λόγια Του δίνουν περίοδο χάριτος

διαγράφοντας ουσιαστικά

τους επτά μήνες κατά
τους οποίους διατέλεσε αναπληρωτής

υπουργός Υγείας

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πολλά και
σοβαρά τα
προβλήματα
Πολύς κόσμος είναι πεπεισμένος

ότι ο υπουργός Υγείας
κ Ανδρέας Ξανθός θα

προσπαθήσει να κάνει πράγματα

Υπάρχουν όμως και
01 πιο καχύποπτοι οι οποίοι
πριν ολοκληρώσουν τη φράση
τους βάζουν και ένα αλλά

Φαίνεται καλός και έντιμος

άνθρωπος Είναι και νοσοκομειακός

γιατρός που
σημαίνει ότι γνωρίζει εκ των
έσω τα προβλήματα των νοσοκομείων

θα καταφέρει
όμως να διαχειριστεί ένα
υπουργείο αναρωτιούνται

Σε αυτό το ερώτημα είναι
νωρίς για να δοθεί απάντηση
Την απάντηση θα τη δώσει
εκείνος εν καιρώ με τη στάση
του και τις ενέργειές του απέναντι

στα σοβαρά ζητήματα
δημόσιας Υγείας

Από τη νέα του θέση πλέον

και με τον νέο συνεργάτη
του αναπληρωτή υπουργό
και επίσης Κρητικό κ Παύλο

Πολάκη τον οποίο νιώθει
πιο κονιά του λόγω κοινών
ιδεολογικών καταβολών
έχει να επιλύσει πολλά και
Χ)βαρά προβλήματα Το σημαντικότερο

όμως είναι να
αποδείξουν σιον κόσμο και
δη ιπους συναδέλφους τους
οι οποίοι τους περιμένουν
στη γωνία ότι δεν τοποθετήθηκαν

τυχαία σε αυτές τις θέσεις

Χαρακτηριστική είναι η
φράση του νευροχειρουργού
mo Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο

της Νίκαιας κ Πάνου
Παπανικολάου ο οποίος
μαζί με τον κ Πολάκη ξεσήκωνε

προ 20ετίας τους γιατρούς

του ίδιου νοσοκομείου
διεκδικώντας κάλυψη των

κενών θέσεων και αποτροπή
της αλλαγής του οτιοτήματος
εφημερίας των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων Αν και αυτοί οι
δύο αριστεροί γιατροί δεν
κάνουν προσλήψεις και δεν
καταφέρουν να βελτιώσουν
την εικόνα στο ΕΣΥ τότε θα
κάνουμε κατάληψη στο γραφείο

τους Ετσι για να θυμηθούμε

τα παλιά
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επικαιρότητα
Το αποτύπωμα της ύφεσης στον νέο προϋπολογισμό

Η οικονομία
σε ύφεση

1,5
lud
0,8

Τα έσοδα τακτικά
σε κάμψη

50,8
δισ

1

4?,0

47,5
δισ

Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
Αυγούστου Σεπτεμβρίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου

2015 2016

Αρχική Πρόβλεψη Πρόβλεψη
Αυγούστου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου

2015 2015 2016

1 1 ja ι
Οι δαπάνες τακτικές
συγκρατημένες

ν Πρωτογενές
αποτέλεσμα 2015

49,3
δισ

48
49
6ισ

Αρχική Πρόβλεψη Πρόβλεψη
πρόβλεψη Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου

2015 2015 2016

Πλεονασμό Ελλειμμα
2,9%Τ0υΑΕΠ 0,2556 TOU ΑΕΠ

Αρχική
πρόβλεψη

Πρόβλεψη
Σεπτεμβρίου

1,5 δισ ευρώ
περισσότεροι
popous φέρνει
ovéos
προϋπολογισμοί
Περικοπές επιδομάτων θέρμανσης
ΕΙ<ΑΣ αγροτών και στρατιωτικών το 2θΐ6
προβλέπει το σχέδιο που θα κατατεθεί
αύριο στη Βουλή Επιστροφή στα
ελλείμματα το 2015 Η τραγωδία του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΖΩΗΣΤΣΩΛΗΣ

κομη περισσοτέρους φόρους

την ώρα που η οικονομία

προβλέπεται ότι
θα εισέλθει και πάλι σε
ύφεση ως το ερχόμενο

καλοκαίρι αν στο μεταξύ δεν γίνει
κάποιο θαύμα ζητεί η κυβέρνηση
από τα νοικοκυριά

Αυτό όμως που πονάει περισσότερο
είναι οι μειώσεις στις συντάξεις

και στο ΕΚΑΣ που ακόμη δεν έχουν
προσδιοριστεί η περικοπή στο μισό
του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

νια τον χειμώνα των ειδικών
φοροαπαλλαγών για τους αγρότες
και των έξτρα επιδομάτων που δόθηκαν

εφέτος οτους στρατιωτικούς
Το αποτύπωμα αυτό αφήνει το

σχέδιο προϋπολογισμού του 2016
το οποίο αναμένεται να κατατεθεί
αύριο στη Βουλή από τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο
και θα αποτελέσει κατ ουσίαν το
ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν

η κυβέρνηση και η χώρα την
επόμενη χρονιά

Ο στόχος είναι ένας το Δημόσιο
να μη δημιουργήσει νέα ελλείμματα

καθώς εφέτος ύστερα από μια
πολιτικά περιπετειώδη χρονιά ο
τακτικός προϋπολογισμός κλείνει
με πρωτογενές έλλειμμα της τάξης
των 400 εκατ ευρώ και ο κρατικός
προϋπολογισμός με βαρύ έλλειμμα
που θα ξεπεράσει τα 6,5 δισ ευρώ
λόγω των τόκων εξυπηρέτησης του
χρέους και της επιδείνωσης της οικονομικής

κατάστασης των ασφαλιστικών

ταμείων

Ασυμφωνία
Υστερα από εβδομάδες προετοιμασίας

του οικονομικού επιτελείου και
των τεχνικών συμβούλων της τρόικας

δεν υπήρξε συμφωνία ούτε για
το βάθος της ύφεσης της τρέχουσας

χρονιάς ούτε για το τελικό αποτέλεσμα

της είσπραξης των φορολογικών
εσόδων Ο αναπληρωτής Γιώργος

Χουλιαράκης αναζητεί την
αλήθεια των προβλέψεων και πλέον
μιλά για ήπια ύφεση το 2015 και
επιστροφή σιην ανάπτυξη το δεύτερο

εξάμηνο του 2016
Ωστόσο τα επίσημα στοιχεία

έστω και προσωρινά για την πορεία

του ΑΕΠ και τις επιπτώσεις
των capital controls θα είναι γνωστά
στις αρχές Νοεμβρίου

Κατόπιν αυτού το σχέδιο προϋπολογισμού

καταρτίστηκε με βάση
τις προβλέψεις του Αυγούστου δηλαδή

τα νούμερα και τα στοιχεία
που στηρίχθηκε η συμφωνία για το
τρίτο Μνημόνιο Από τους ειδικούς
θεωρείται βέβαιο ότι το τελικό κείμενο

που θα έρθει οτη Βουλή τον
Νοέμβριο θα είναι και πάλι αναθεωρημένο

Επί της ουσίας το 2016 όλη η δημοσιονομική

προσπάθεια θα εξαντληθεί

στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής

ισορροπίας και στη
συγκέντρωση εσόδων 49 δισ ευρώ
από τα νοικοκυριά τις επιχειρήσεις
και την αγορά λόγω των αυξήσεων
των συνιελεσιών του ΦΠΑ Το συνολικό

ποσό αναμένεται να είναι
αυξημένο κατά 1,5 δισ ευρώ σε

Ασφυκτικό το
δημοσιονομικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα
πρέπει να κινηθούν η
κυβέρνηση και η χώρα
την επόμενη χρονιά με
στόχο το Δημόσιο να
μη δημιουργήσει νέα
ελλείμματα

σχέση με τα έσοδα του 2015 τα
οποία θα παρουσιάσουν υστέρηση
άνω των 3 δισ ευρώ

Στις δαπάνες η προσπάθεια συγκράτησης

εξαντλείται στις περικοπές

επιδομάτων και στην κατάργηση

των q>opoanaMaY<'ov ειδικά
για τους αγρότες ενώ το συνολικό
ποσό των επιδοτήσεων που προβλέπεται

για τα ασςιαλιστικά ταμεία

και τον ΕΟΠΥΥ θα παγώσει
και το 2016 σιο επίπεδο των 13.5
δια ευρώ

Οι δαπάνες πο σύνολο τους θα
κινηθούν ma ίδια εφετινά επίπεδα
παρά τις περικοπές επί μέρους κονδυλίων

καθώς υπάρχει ανάγκη να
εξοφληθούν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν

τους τελευταίους μήνες
Κατόπιν τούτων γίνεται σαφές ότι

το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται
ma Ταμεία τα οποία θα πρέπει

να καλύψουν τα ελλείμματα τους
μέσω της αύξησης των είτόδων είτε
μέσω νέων περικοπών συντάξεων
και παροχών

Και αυτό είναι συνάρτηση του
ρυθμού ανάπτυξης και της αύξησης
της απασχόλησης ιττην οικονομία

Αποτυχία στο ΠΔΕ
Σε αυτό το πλαίσιο πολλά θα κριθούν

από την πορεία του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων Ο
στόχος για το 2015 παραμένει ο
ίδιος Οι δαπάνες να ανέλθουν σε
6,4 δισ ευρώ αν και αυτό μοιάζει
ανέφικτο δεδομένου ότι ως το τέλος
Αυγούστου ήταν μόλις 1,6 δισ ευρώ

Σε αυτό το επίπεδο είναι εμψανής
η αποτυχία του οικονομικού επιτελείου

καθώς το ΠΔΕ είναι το πιο
βασικό από τα εργαλεία ανάπτυξης

Πάντως η κυβέρνηση θέτει στόχο
οι δαπάνες του ΠΔΕ να αυξηθούν
και άλλο το 2016 ώστε να μετριαστούν

οι επιπτώσεις της αναμενόμενης

ύφεσης
Αυτό όμως προϋποθέτει το Δημόσιο

να καταβάλει τουλάχιστον
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Aôoeis 8 δια ευρώ πριν από
us vioprés διεκδικεί π κυβέρνηση

Αρχική Πρόβλεψη
πρόβλεψη Σεπτεμβρίου
2015 2015

4 δισ ευρώ ως το τέλος του έτους
και να εξοφλήσει το μεγαλύτερο
μέρος των οφειλών του προς προμηθευτές

και εργολάβους για να
τρέξουν προγράμματα και έργα που
χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά
προγράμματα

Η κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού

αναμένεται να αποτελέσει
βάση για ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο

απέναντι στην κυβέρνηση από τη
ΝΔ δεδομένου ότι λόγω των πολιτικών

εξελίξεων ανατράπηκε πλήρως
ο προϋπολογισμός του 2015

Το πρώτο σχέδιο που κατέθεσε
πέρυσι τέτοια μέρα ο τότε αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας προέβλεπε πρωτογενές

πλεόνασμα 2,9 του ΑΕΠ
ενώ μετά και την πληρωμή των τόκων

το έλλειμμα περιοριζόταν στο
0,2 του ΑΕΠ

Νέο μισθολόγιο
Από το σχέδιο του προϋπολογισμού
δεν προκύπτουν μειώσεις αποδοχών
στο Δημόσιο παρότι συνεχίζεται η
προετοιμασία του νέου μισθολογίου

Για το νέο μισθολόγιο που θα
εφαρμοστεί το 2016 η τρόικα επιμένει

σε μειώσεις αποδοχών των υπαλλήλων

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και στο ψαλίδισμα αποδοχών υπαλλήλων

ορισμένων υπουργείων που
έχουν υψηλότερες αποδοχές από το
ενιαίο μισθολόγιο π.χ υπουργεία
Υποδομών Ανάπτυξης κ ά

Ωστόσο το μεγάλο ζήτημα που
εξακολουθεί να απασχολεί την κυβέρνηση

είναι οι ανατροπές της εισοδηματικής

πολιτικής μέσω των
δικαστικών αποφάσεων

Το μέτωπο με τους δικαστές
παραμένει ανοιχτό καθώς τα στοιχεία

δείχνουν ότι από το 2008 ως
σήμερα οι δικαστές έχουν πάρει 620
εκατ ευρώ μετά τις αποφάσεις
που ακύρωναν τις αποφάσεις εισοδηματικής

πολιτικής όλων των
κυβερνήσεων

Το Eu rog roup της Δευτέρας θα ορίσει
τα προαπαιτούμενα και μετά την
υλοποίηση των οροσήμων θα αρχίσει
η αξιολόγηση από την τρόικα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΠΑΘΗΣ

Την
άμεση δρομολόγηση
της δόσης των 2 δισ

ευρώ μέσα στον Οκτώβριο

θα διεκδικήσει στο
Eurogroup της Δευτέρας

ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος με το επιχείρημα
ότι η προετοιμασία της κυβέρνησης

με έκδοση εγκυκλίων και
υπουργικών αποφάσεων προχωρεί

ικανοποιητικά
Στη συνεδρίαση των Βρυξελλών

θα συζητηθούν τα βασικά
μεγέθη του Προϋπολογισμού
του 2016 ενώ θα γίνει ιεράρχηση

των δύσκολων προαπαιτούμενων

δράσεων που οδηγούν
στο υπολειπόμενο 1 δισ ευρώ
από τα συνολικά 26 δισ ευρώ
που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο
Οι Ευρωπαίοι ζητούν ταχεία
υλοποίηση και απέρριψαν ήδη
το αίτημα για παράταση σε ορισμένα

θέματα την οποία ζήτησε
σε συνεδρίαση του EuroWorking
Group ο οικονομικός σύμβουλος
του Πρωθυπουργού Φραγκίσκος
Κουτεντάκης

Επιπλέον 5 δισ ευρώ
Το νέο στοιχείο είναι ότι μετά
την υλοποίηση των ορόσημων
milestones για τα γνωστά 2+1

δισ ευρώ τον Νοέμβριο θα αρχίσει

η αξιολόγηση από την τρόικα

η οποία συνδέεται με νέα δόση

ύψους 5 δισ ευρώ η οποία
θα μπορούσε να εκταμιευθεί πριν
από τις γιορτές ή τον Ιανουάριο
του 2016 Η νέα αυτή δόση κρίνεται

απαραίτητη για να τονωθεί το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

και να ξεμπλοκάρουν μέσω
ΕΣΠΑ τα έργα στην Περιφέρεια
και επίσης για να προχωρήσει η
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου προς τους
ιδιώτες

Στο Eurogroup της Δευτέρας
πέρα από τη δόση τα κράτη-μέλη
της ευρωζώνης θα ξεκαθαρίσουν
ποιες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες

ώστε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών εντός του 2015
χωρίς κούρεμα καταθέσεων

Η ασάφεια που υπήρχε στο
θέμα αυτό αν δηλαδή τα 15
δισ ευρώ που απαιτούνται για
να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαι
οποίηση θα συνδεθούν ή όχι με
τις δράσεις του προγράμματος
έχει πάψει να υφίσταται Πηγές
των Βρυξελλών τονίζουν απερίφραστα

ότι η υλοποίηση των δράσεων

του Μνημονίου αποτελεί
προϋπόθεση Αντίθετη γνώμη έχει
μόνο η ΕΚΤ η οποία όμως δεν
αναμένεται να επιμείνει καθώς
η άποψη του υπουργού Οικονομικών

της Γερμανίας Βόλφγκανγκ

Σόιμπλε έχει ήδη διαμορφώσει
ισορροπίες στο Eurogroup

Η δεύτερη δέσμη των οροσήμων

για το 1 δισ ευρώ είναι πιθανό

να συγχωνευθεί με τις προαπαιτούμενες

δράσεις για τα 5 δισ
ευρώ της νέας αξιολόγησης και με
το πράσινο φως για μια ασφαλή
και έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση
Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται
εντυπωσιακές μεταρρυθμίσεις

όπως παραδέχονιαι οι Βρυξέλλες
Κοντολογίς η κυβέρνηση καλείται
να ανοίξει ξανά το Ασφαλιστικό
και να ψηφίσει πολυνομοσχέδιο
με σειρά αλλαγών Επιπλέον ζητείται

απελευθέρωση των αγορών
που συνεπάγεται ανοιχτά καταστήματα

τις Κυριακές και μη συ
νταγογραφούμενα φάρμακα στα
σουπερμάρκετ

Αυτή την εβδομάδα μετά το
Eurogroup αναμένονται στην
Αθήνα τεχνικά κλιμάκια για τις
τράπεζες και τα δημοσιονομικά
Παράλληλα θα εργάζεται ο νέος
επικεφαλής της Ομάδας Δράσης
της Κομισιόν Μαρτιν Φερφέι
Ο τελευταίος κλήθηκε να προσφέρει

τεχνική βοήθεια στο θέ¬

μα της προετοιμασίας του νεου
φορολογικού Τέλος αναμένεται

επίσκεψη και της ρουμάνας
επιτρόπου για τα διαρθρωτικά
ταμεία Κορίνας Κρέτσου

Χωρίς ισοδύναμα
Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος
είναι τα ισοδύναμα Ο λογαριασμός

ξεπερνά τα 6 δισ ευρώ Η
τριμερής δεν δέχεται τις καθησυχαστικές

διαβεβαιώσεις κυβερνητικών

στελεχών που αναφέρουν
ότι η απόφαση του ΣτΕ που

χαρακτήρισε αντισυνταγματικές
όλες τις περικοπές που ψηφίστηκαν

το 2012 δεν θα έχει άμεσο
δημοσιονομικό κόστος και ότι θα

Τα κράτη-μέλη
της ευρωζώνης θα
ξεκαθαρίσουν ποιες
μεταρρυθμίσεις είναι
απαραίτητες ώστε
να ολοκληρωθεί
η διαδικασία
ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών εντός του
2015 χωρίς κούρεμα
καταθέσεων

βρεθεί φόρμουλα διευθέτησης
Οι δανειστές ζητούν ισοδύναμα

ύψους 4,5 δισ ευρώ ώστε να
αντισταθμιστεί το δημοσιονομικό
βάρος από την αποκατάσταση
των περικοπών του 2012

Δεν έχουμε λάβει ισοδύναμα
για κανένα θέμα αναφέρουν
στελέχη της τριμερούς καθώς
εκτός από το θέμα του ΣτΕ λένε

ότι περιμένουν εναλλακτικές
προτάσεις για την επαναφορά
του 5ευρου για τις εξετάσεις στα
νοσοκομεία για την πώληση του
ΑΔΜΗΕ και για την εφαρμογή
ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική εκπαίδευση

Την ίδια στιγμή πρέπει
να εκπονηθεί σαφές σχέδιο για
το πώς θα υποστηριχθεί το 20
των δικαιούχων του ΕΚΑΣ που
χάνουν το επίδομα από 1.1.2016
μέσω της ενίσχυσης της κατώτερης

σύνταξης ανασφαλίστων και
της καθιέρωσης του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος

Στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων
ανάσα για την τήρηση των

στόχων αποτελεί η οριστικοποίηση
της συμφωνίας για τα 14 περιφερειακά

αεροδρόμια η οποία
προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς
από τις δηλώσεις του επικεφαλής

της Fraport Στέφαν Σούλτε
στο Reuters καθώς εμφανίστηκε

αισιόδοξος ότι η συμφωνία
μπορεί να υπογραφεί εντός των
επόμενων τριών έως έξι μηνών

Ο έλεγχος του Οκτωβρίου των θεσμών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οικονομικών Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2015

Μεσοπρόθεσμο 2016-2019

Κατάργηση προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης για
τους αγρότες με ποσοστό μείωσης 20 το 2016 και 20 το 2017

Μείωση κατά 50 των δαπανών επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης

Εναρμόνιση αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις τιμές αγοράς

Υλοποιήθηκε
Σε εξέλιξη

Υλοποιήθηκε

Υλοποιήθηκε

Μεταφέρεται τ Mr

Εθνικής Αμυνας Μείωση αμυντικών δαπανών 100 εκατ ευρώ Υλοποιήθηκε

Εργασίας
Κοιν
Ασφάλισης

Β φάση μεταρρύθμισης Ασφαλιστικού

Καθολική ενοποίηση Ταμείων

Ενίσχυση σχέσης εισφορών-παροχών

Αύξηση ποινών για πρόωρες συντάξεις

Εναρξη σταδιακής κατάργησης ΕΚΑΣ ενίσχυση κατώτερης σύνταξης
ανασφάλιστων καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη
Σε εξέλιξη

Υλοποιήθηκε

Υλοποιήθηκε
απότ.τ.20ϊ6

Υγείας Επαναφορά 5ευρου για εξετάσεις στα νοσοκομεία
ή καθιέρωση άλλου ισοδύναμου

Υπό

διαπραγμάτευση

Οικονομίας Νέο πλαίσιο για κόκκινα δάνεια

Εφαρμογή προτάσεων ΟΟΣΑ για τρόφιμα ποτά προϊόντα πετρελαίου

Περιγραφή αποκλειστικών αρμοδιοτήτων πολιτικών μηχανικών

ΛΙετοψέρεται Νοεμβρτς

Σε εξέλιξη

Υλοποιήθηκε

Ενέργειας
Περιβάλλοντος

Ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ ή ισοδύναμα με την ίδια απόδοση
σε ανταγωνισμό/επενδύσεις

Σχέδιο για μείωση 25 του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική-χονδρική
αγορά ενέργειας

Υπό

διαπραγμάτευση

Σε εξέλιξη

Εσωτερικών
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
Σύνδεση μισθού με δεξιότητες επιδόσεις αρμοδιότητες
Ουδέτερο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα

Σε εξέλιξη
ισχύς
από Τ.Τ.2016

Ιδιωτικοποιήσεις Επιτάχυνση ΟΛΠ ΟΛΘ περιφερειακών αεροδρομίων ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Σχέδιο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας από το νέο Ταμείο

Εκκρεμεί

Εκκρεμεί

Δικαιοσύνης Μέτρα για την επιτάχυνση δικών στα διοικητικά δικαστήρια

Επανεξέταση του περιορισμού κατασχέσεων για οφειλές πολιτικών

Σε εξέλιξη

Εκκρεμεί
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