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Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ
ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΦΕΕ
Η Ναταλία Τουμπανάκη αποχώρησε
από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος όπου διατηρούσε
τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας
Ανήκε στο δυναμικό του ΣΦΕΕ τα τελευταία
8 χρόνια Το επόμενο επαγγελματικό της
βήμα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΚΟΙΠ

Υγειονομική κάλυψη άμεσα
και στους ανασφάλιστους

Τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή το
αμέσως επόμενο διάστημα της δέσμευσης
ιης κυβέρνησης για επέκταση της υγειονομικής

κάλυψης στους ανασφάλιστους πολίτες

εξέτασε χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Κοινωνικής Πολιτικής Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γ Δραγασάκης οι υπουργοί Υγείας Αν Ξανθός

Εργασίας Γ Κατρούγκαλος Παιδείας Ν
Φίλης και Πολιτισμού Αρ Μπαλτάς καθώς
και οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών
Γ Χουλιαράκης και Υγείας Π Πολάκης

Στη συνεδρίαση κατόπιν εισήγησης του υπουργού

Υγείας Ανδρέα Ξανθού διαπιστώθηκε

η πρόοδος των τεχνικών επεξεργασιών
που έχουν γίνει από τα συναρμόδια υπουργεία

Επιπλέον έγινε η αναγκαία προετοιμασία
για τις περαιτέρω δράσεις προκειμένου

να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην επέκταση

της υγειονομικής κάλυψης στους ανασφάλιστους

πολίτες με δεδομένη την πολιτική

βούληση της κυβέρνησης να προωθήσει

τη θέσπιση και εφαρμογή του συγκεκριμένου

μέτρου Παράλληλα εξετάστηκαν
οι τρόποι κάλυψης του κόστους του μέτρου
το οποίο ωστόσο εκτιμάται ότι είναι αντι
μετωπίσιμο

Στόχος της κυβέρνησης είναι να εφοδιαστούν

οι πολίτες με ειδικό βιβλιάριο και κάρτα

υγείας που θα διασφαλίζει αξιόπιστη ιατρική

παρακολούθηση εργαστηριακές εξετάσεις

φαρμακευτική αγωγή νοσηλεία και
υγειονομικές παροχές Θα πρέπει να σημειωθεί

ότι η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων

θα συμβάλει στη γενικότερη προστασία

του πληθυσμού από τις συνέπειες

της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας

Την επόμενη εβδομάδα
αναμένεται το πόρισμα
για το ασφαλιστικό

Στο ΚΥΣΚΟΙΠ συζητήθηκαν επίσης οι
διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα για τη
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος

με εισήγηση του υπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γιώργου Κατρούγκαλου Την επόμενη

εβδομάδα η Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση

του Ασφαλιστικού Συστήματος
αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά της
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δημόσια
διαβούλευση με στόχο το σχετικό νομοσχέδιο

να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου



3. ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .08/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 31

Οι πολυεθνικές οι πλούσιοι και το
φορολογικό τρίγωνο των Βερμούδων
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΩ.ΤΌΥ

Μπορεί να ακούγεται εξωφρενικό αλλά είναι

πέρα για πέρα αληθινό Τα χρήματα που γλυτώνουν

με νόμιμο τρόπο οι πολυεθνικές χρησιμοποιώντας

παράθυρα από τη φοροαποφυγή
για μία μόνο χρονιά θα μπορούσαν να λύσουν-ή
και να σβήσουν το πρόβλημα του ελληνικού χρέους

Επίσης θα μπορούσαν να περιορίσουν το
πρόβλημα της φτώχειας στον πλανήτη Και φυσικά

να ενισχύσουν προγράμματα υγείας όχι μόνο

στις φτωχές χώρες αλλά και στις πλούσιες όπου

δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι

ακόμα και από τις στοιχειώδεις υπηρεσίες

υγείας
Ακόμα και ο ΟΟΣΑ παραδέχεται πλέον ότι οι

πολυεθνικές απολαμβάνουν 100-240 δια δολάρια

τον χρόνο από νόμιμη φοροαποφυγή Αυτό
προκύπτει από μελέτη του διεθνούς οργανισμού
η οποία ολοκληρώθηκε αυτήν την εβδομάδα

Αυτό όμως που είναι ενδεικτικό της υποκρισίας

αφορά σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι

των επιχειρηματικών κολοσσών που φορο
αποφεύγουν.Έτσι ενώ οι εταιρείες τους γλυτώνουν

δισ και πληρώνουν πανάκριβα την τεχνογνωσία

της φοροαποφυγής οι ίδιοι εμφανίζονται
ως κοινωνικά ευαίσθητοι κάνοντας δωρεές σε αυτούς

οι οποίοι θίγονται από τις πρακτικές που υιοθετούν

Η επιχείρηση-φοροαποφυγή γίνεται φυσικά
χρησιμοποιώντας στρατιές εμπειρογνωμόνων σε
φορολογικά θέματα Αυτοί εκμεταλλεύονται κενά
μεταξύ της φορολογικής νομοθεσίας των διαφόρων

χωρών για να γλυτώσουν φόρους Αυτό έχει
συχνά ως αποτέλεσμα τη διπλή μη φορολόγηση
που σημαίνει ότι τα κέρδη μετατοπίζονται μεταξύ

των θυγατρικών μέχρι να μηδενιστεί το ποσό
του φόρου Πρόκειται για τη στρατηγική της διάβρωσης

και της μετατόπισης κερδών BEPS όπως
την έχουν περιγράψει οι ειδικοί που ασχολούνται
με το θέμα

Για να το πούμε με απλά λόγια χρησιμοποιώντας
ένα πολύπλοκο δίκτυο θυγατρικών επιχειρήσεων

σε όλο τον κόσμο καταφέρνουν να ταξιδεύουν

έσοδα και κόστος ώστε να διαμορφώνουν
το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα σε τέτοια

επίπεδα ώστε είτε να μην πληρώνουν καθόλου
φόρο είτε να καταβάλλουν το ελάχιστο δυνατόν
Σε αυτό άλλωστε συμβάλλουν και οι διαφοροποιημένες

φορολογικές πολιτικές που ακολουθούν
όχι μόνο οι λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι
αλλά και εύρωστες οικονομίες της Δύσης και της
Ευρώπης φυσικά προκειμένου να προσελκύσουν
κεφάλαια και επενδύσεις ΓΓ αυτό άλλωστε οι ειδικοί

που ασχολούνται με το θέμα το χαρακτηρίζουν
ως φορολογικό τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ΟΟΣΑ
Ο ΟΟΣΑ επεξεργάστηκε ένα σχέδιο ώστε να

κλείσουν τα παράθυρα και να απαλειφθεί αυτό το
τρίγωνο των Βερμούδων στους φόρους Περισσότερες

από 60 χώρες συμμετείχαν στην επεξεργασία
των προτάσεων για μια περίοδο δύο ετών

Γράφτηκαν κείμενα σε περισσότερες από 12.000
σελίδες Συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τα
Ηνωμένα'Εθνη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ομάδες εργασίας

Σύμφωνα με το σχέδιο μέτρων που έχει ετοιμαστεί

οι πολυεθνικές εταιρείες θα υποχρεούνται

να δηλώνουν στοιχεία για τις θυγατρικές
τους με τις φορολογικές διοικήσεις τους συμπε

Αν μελετήσει κανείς με προσοχή
όχι μόνο τπ φοροαποφυγή αλλά
και τον τζίρο που γίνεται
προκειμένου να πραγματοποιπθεί
θα αντιλπφθεί ότι πρόκειται για
άνισο αγώνα Στπν
πραγματικότπτα μιλάμε για μία
αγορά που μπορεί να προσεγγίζει
και το μισό τρισ τον χρόνο
Δπλαδή αν κάποιος προσθέσει στα
δισεκατομμύρια τπς
φοροαποφυγής και τον τζίρο που
γίνεται με τις αμοιβές των
ειδικών τότε συνειδπτοποιεί ότι

π φοροαποφυγή είναι μια τεράστια
μπίζνα παγκοσμίων διαστάσεων

ριλαμβανομένων των εσόδων των κερδών και του
αριθμού των εργαζομένων τους ώστε να πληρώνουν

φόρους στις χώρες όπου γίνονται οι πωλήσεις

Το σχέδιο του ΟΟΣΑ θα υποβληθεί για έγκριση
από τους υπουργούς Οικονομικών των 20 μεγαλύτερων

οικονομιών G-20 κατά τη συνάντησή
τους την επόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια θα
πάρει την τελική υπογραφή από τους ηγέτες της
G20 κατά τη διάρκεια της συνόδου τους τον Νοέμβριο

Παρ όλα αυτά ακόμα και οι ειδικοί θεωρούν
ότι το σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό της διπλής

μη φορολόγησης με τον έλεγχο των παιγνιδιών

τιμολόγησης και των άλλων μεθοδεύσεων
που ακολουθούν οι πολυεθνικές και το πλέγμα
των θυγατρικών τους στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί

αναποτελεσματικό Είναι σίγουροι ότι αργά
ή γρήγορα είτε θα βρουν άλλα παραθυράκια είτε

θα πείσουν τους υπεύθυνους να τους ανοίξουν

Αυτή η σιγουριά εκπορεύεται τόσο από τη
γνώση της ισχύος πολιτικής και οικονομικής
των πολυεθνικών όσο και από την πεποίθηση ότι

πολλές από τις κυβερνήσεις που δημόσια εμφανίζονται

να κατακεραυνώνουν τις πρακτικές
αυτές θα εξακολουθήσουν με πρόσχημα τον

φορολογικό

ανταγωνισμό να προσφέρουν τα κατάλληλα

εργαλεία για τη νόμιμη φοροαποφυγή
των πολυεθνικών και των πλουσίων και των ισχυρών

του πλανήτη Άλλωστε ήδη η ΜΚΟ
Oxfam διατύπωσε ευθέως τις επιφυλάξεις της τονίζοντας

ότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις των αδύνατων

και των φτωχών δεν μπορούν ακόμα και
αν πραγματικά το επιθυμούσαν να αποτρέψουν
τους ισχυρούς από το να αποφεύγουν με νόμι¬

μους ή νομιμοφανείς τρόπους να πληρώνουν
τους φόρους που τους αναλογούν

Αν μελετήσει κανείς με προσοχή όχι μόνο τη
φοροαποφυγή αλλά και τον τζίρο που γίνεται
προκειμένου να πραγματοποιηθεί θα αντιληφθεί
ότι πρόκειται για άνισο αγώνα Στην πραγματικότητα

μιλάμε για μία αγορά που μπορεί να προσεγγίζει

και το μισό τρισ τον χρόνο Δηλαδή αν
κάποιος προσθέσει στα δισεκατομμύρια της φοροαποφυγής

και τον τζίρο που γίνεται με τις αμοιβές

των ειδικών των διαμεσολαβητών και όλων

εκείνων που επωφελούνται από αυτήν την
εξαφάνιση των κερδών τότε συνειδητοποιεί ότι

η φοροαποφυγή είναι μια τεράστια μπίζνα παγκοσμίων

διαστάσεων Άλλωστε η εμπλοκή τραπεζικών

κολοσσών σε αυτήν την επιχείρηση είναι
από μόνη της απόδειξη ότι εδώ δεν μιλάμε για
πενταροδεκάρες Κοντολογίς πρόκειται για μια
οικονομική δραστηριότητα το μέγεθος της οποίας

υπερβαίνει τους προϋπολογισμούς όχι μόνο
μεμονωμένων χωρών αλλά ολόκληρων ομάδων
χωρών

Αν το καλοσκεφτεί κανείς ο αγώνας κατά της νόμιμης

φοροαποφυγής παραπέμπει στη βιβλική
μάχη του Δαβίδ με τον Γολιάθ Από τη μια πλευρά

όλοι οι οικονομικοί κολοσσοί του πλανήτη οι
περισσότεροι από τους οποίους δρουν με την υποστήριξη

και την αρωγή των κυβερνήσεων των
κρατών όπου έχουν την έδρα τους Από την άλλη

δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη

φτωχοί αποκλεισμένοι από κοινωνικές παροχές

αλλά και από τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας

που αρκετά συχνά εκπροσωπούνται από
διεφθαρμένες και αυταρχικές κυβερνήσεις ή από
ηγεσίες που ουσιαστικά καλούνται να διαχειριστούν

τεράστια οικονομικά προβλήματα Άλλωστε

ακόμα και διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
παραδέχονται ότι στο πάρτι της φοροαποφυγής
συμμετέχουν όλοι οι ισχυροί εταιρείες τεχνολογίας

φαρμακευτικές εταιρείες όμιλοι ιατρικών
συσκευών τράπεζες εμπορικοί κολοσσοί ακόμα
και πολυεθνικές των fast food Και στην αντίπερα

όχθη κράτη που καίγονται για κεφάλαια για επενδύσεις

για πόρους Δεν χρειάζεται να είναι
κανείς οικονομολόγος για να κατανοήσει ότι πρόκειται

για άνισο αγώνα με σχεδόν προδιαγεγραμμένη

κατάληξη
Και όλα δείχνουν ότι η σύγχρονη τεχνολογία

η οποία επιτρέπει τόσο την άμεση μεταφορά κεφαλαίων

όσο και την αποσύνδεση της παραγωγής
από την εμπορεία απλώς θα περιορίσει το πρόβλημα

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε εταιρία τηλεπικοινωνιών

η οποία σύμφωνα με το Reuters
κατάφερε να εξασφαλίσει περισσότερα από 540
εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα αξιοποιώντας
θυγατρική στο Λουξεμβούργο που αγόραζε συσκευές

και τις πωλούσε σε εταιρείες του ομίλου σε
όλη την Ευρώπη Και ακόμα πιο δύσκολα είναι τα
πράγματα με τις δραστηριότητες που στηρίζονται
στο ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς στην πραγματικότητα

το μοναδικό στοιχείο που έχει σταθερή γεωγραφική

βάση είναι η διεύθυνση του καταναλωτή

που αγοράζει το προϊόν
Γνωρίζοντας όλα αυτά δεν χρειάζεται να είναι

κανείς οικονομολόγος για να συνειδητοποιήσει
το μέγεθος της υποκρισίας των πρωταγωνιστών
οι οποίοι από τη μία πλευρά γλυτώνουν δισ φόρων

και επίσης θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν
δράσεις κατά της φτώχειας ενώ από την άλλη

εμφανίζονται ως δωρητές και ευεργέτες
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Α ΙΑΝΘΟΣ

Νέο σύστημα Υγείας με
τη συνέργεια του ΠΟΥ

Την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης

με βάση χης αρχές της καθολικότητας και της
ισότητας στη φροντίδα προανήγγειλε ο Ανδρέας Ξανθός
Όπως είπε ο υπουργός Υγείας

με την τεχνική βοήθεια

του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας έχει εκπονηθεί

το σχέδιο με άξονες
την καθολικότητα της κάλυψης

του πληθυσμού θεσμικές

αλλαγές κυρίως
στην πρωτοβάθμια φροντίδα

όπου έχει ετοιμαστεί
νομοσχέδιο για διαβούλευση

και την εξασφάλιση της
χρηματοδότησης

Υπάρχει περιθώριο να υλοποιηθούν

μέτρα προοδευτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις

μεροληπτικά ταξικές και υπεράσπισης των αδύναμων

υπογράμμισε
Ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι η κατάσταση στο

ΕΣΥ δεν είναι καλή και ότι το προηγούμενο διάστημα δεν
κατάφερε η κυβέρνηση να δείξει ότι βελτιώθηκε το σύστημα

Σημαντικός παράγοντας γι αυτό είναι οι αντιστάσεις

ενός συστήματος συμφερόντων που συντηρείται
χρόνια τώρα από ένα αίσθημα ανομίας τόνισε
θα επιδιώξουμε λειτουργική σταθεροποίηση στο σύστημα

Υγείας υπογράμμισε ο Α Ξανθός αναφέροντας
ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες κατά 1 50 εκατ ευρώ υπάρχει

σχέδιο ενίσχυσης με μόνιμες προσλήψεις ανθρώπινου

δυναμικού ενώ η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να
γίνει μια ένεση ηθικού στο προσωπικό που δίνει αγώνα

να κρατήσει το σύστημα
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Η μάχη με τη βδελλα της διαπλοκής
123 δράσεις προμήθειες Υγείας δημόσιες

συμβάσεις σύστημα υποδοχής καταγγελιών
κ.α για αντιμετώπιση της γάγγραινας

Ρεποριάζ
Βάβω Παλαιού
vpalaiou@dimokratianews.gr

ε Λερναία Υδρα
παρομοίασε τη διαφθορά

ο αναπληρωτής

υπουργός
Δικαιοσύνης Δημήτρης

Παπαγγελόπουλος κατά
τη διάρκεια της ανάγνωσης των

προγραμματικών δηλώσεων του
χθες στη Βουλή Η διαφθορά είναι

βδελλα που μας απομυζά όλους
και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν

Είναι όμως και Λερναία Υδρα
ένα κεφάλι κόβεις τρία εμφανίζονται

Είναι απαραίτητη λοιπόν
για την εξουδετέρωση της διαφθοράς

και της διαπλοκής η συνδρομή
όλου του πολιτικού συστήματος Η
πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής

δεν είναι στοίχημα

γιατί το στοίχημα
ενέχει το στοιχείο

της αβεβαιότητας Είναι

ιστορική επιταγή
είναι λαϊκή εντολή
είναι δέσμευση του
πρωθυπουργού και
της κυβέρνησης ΣΥ
ΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ Επομένως

είναι μοναδική ευκαιρία να
απαλλαγούμε από τη γάγγραινα αυτή

τόνισε μεταξύ άλλων ο κ Πα
παγγελόπουλος

Νωρίτερα ο ίδιος είχε καλέσει
τους πρώην συναδέλφους του
εισαγγελείς και δικαστές να σταθούν

δίπλα στον άνθρωπο επισημαίνοντας

ότι η Δικαιοσύνη είναι
τυφλή αλλά δεν πρέπει να είναι
κουφή πρέπει να αφουγκράζεται
την κοινωνία μας Πρέπει να νιώθει

τον ανθρώπινο πόνο και δεν
πρέπει να ξεχνά ότι δεν δικάζει
υποθέσεις και δικογραφίες αλλά

ανθρώπους Ο κ Παπαγγελό
πουλος τόνισε ότι θα είναι αρωγός
στις επίπονες προσπάθειες των δικαστών

προσθέτοντας με νόημα
ότι γνωρίζει και τα νομικά και μη
τερτίπια που χρησιμοποιούν κά θέσεων

Παπαγγελόπουλος
Γνωρίζω ποιοι

προσπαθούν
με τι τερτίπια

να συσκοτίσουν

ποιοι για την παρακώλυση του έργου

τους Ο κ Παπαγγελόπουλος
εξήγγειλε 1 23 δράσεις για την καταπολέμηση

της διαφθοράς με 47
στόχους για την τριετία 2015-2018
Μεταξύ αυτών η αναβάθμιση του
ρόλου και των δυνατοτήτων των
ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους

καθώς και η συγχώνευση των
κυριότερων εξ αυτών προκειμένου
να υπάρξουν καλύτερα και ταχύτερα

αποτελέσματα Επίσης στόχος
του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης

είναι να υπάρξουν καλύτερος
συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών

μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών

που θα επιτευχθούν με
την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων

Ανακοίνωσε ακόμα ότι
θα αξιοποιηθούν όλα τα κοινοτικά
προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό

των ελεγκτικών μηχανισμών
και τη.ν εκμετάλλευση

των νέων τεχνολογιών

Την ίδια
στιγμή ο αναπληρωτής

υπουργός έκανε
ιδιαίτερη μνεία στην
αναγκαιότητα χάραξης

στρατηγικής κατά

της διαφθοράς στο
σύνολο της Δημόσιας

Διοίκησης και ιδίως στους τομείς

υψηλού κινδύνου Υγεία Αμυνα

δημόσιες συμβάσεις-προμήθει
ες ΟΤΑ δημόσια έργα Στις επικείμενες

αλλαγές θα περιλαμβάνονται
η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος

προμηθειών Υγείας ένα νέο
νομικό πλαίσιο για την πάταξη της
λαθρεμπορίας καύσιμα καπνικά
αλκοόλ καθώς και η ολική αλλαγή

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων προκειμένου
να υπάρχουν διαφανείς όροι

Παράλληλα θα δημιουργηθεί
ένα ενιαίο σύστημα υποδοχής

καταγγελιών για περιπτώσεις διαφθοράς

οι οποίες θα διαβιβάζονται
άμεσα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

ενώ θα δίδεται προτεραιότητα
στην εξέλιξη των μεγάλων υπο

Ο αναπληρωτής υπουργόςΔ ικαιοσννηςΔημήτρης Παπαγγελόπουλος χθες στο βήμα π/ς Βοι λη'ς

Αιχμηρή απάντηση στην κριτική ταυ Αθανασίου
ΕΜΕΙΣ δεν έχουμε αρεστούς ήταν η απάντηση

του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου στην κριτική που άσκησε

στην πολιτική ηγεσία της θέμιδος ο βουλευτής
της Ν.Δ Χαράλαμπος Αθανασίου κατά τη διάρκεια
των προγραμματικών δηλώσεων Εμείς δεν έχουμε

αρεστούς Δεν έχουμε καμία διάθεση να καταργήσουμε

το αυτοδιοίκητο απλώς θεωρούμε ότι η
ανεξαρτησία πρέπει να είναι πραγματική σημείωσε

ο κ Παπαγγελόπουλος
Παράλληλα ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης

υπενθύμισε πως ο Σάββας Ξηρός υπόθεση
στην οποία αναφέρθηκε ο κ Αθανασίου παραμέ¬

νει κρατούμενος ενώ απάντησε και για το ζήτημα
της επιλογής της προέδρου του Αρείου Πάγου

και υπηρεσιακής πρωθυπουργού Βαοιλικής Θάνου

Χριστοφίλου
Μου κάνει εντύπωση το ότι εδώ στη Βουλή

αναπτύσσονται θεωρίες συνωμοσίας Η εκλογή

της κυρίας Θάνου δεν έγινε μεταμεσονύκτιες
ώρες Εγινε σε ένα υπουργικό συμβούλιο που ξεκίνησε

στις οκτώ η ώρα σ.σ το βράδυ και η μόνη
δυνατότητα που είχαμε για να εκλέξουμε ηγεσία
ήταν αυτή της προέδρου του Αρείου Πάγου

γιατί μόνο αυτή είχε περάσει από τη Διάσκεψη
της Βουλής επεσήμανε ο κ Παπαγγελόπουλος
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Α.ΙΑΝΘΟΓ

Αύξηση
δαπανών

ΕΝΕΣΕΙΣ πόρων και προσωπικού

στο δημόσιο σύστημα
υγείας εξήγγειλε χθες ο υπουργός

Υγείας Κστά την ανάγνωση
των προγραμματικών δηλώσεων

ο Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε

άμεση αύξηση του ορίου
δαπανών στα νοσοκομεία κατά
150 εκατομμύρια ευρώ Επανέλαβε

την πρόθεση της κυβέρνησης

να στελεχώσει το ΕΣΥ με
3.500 γιατρούς και λοιπό νοσηλευτικό

και παραϊατρικό προσωπικό

0 κ Ξανθός είπε ότι εξασφαλίζονται
τα απαραίτητα ισοδύναμα

μέτρα για την κατάργηση
του εισιτηρίου των 5 ευρώ
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
των νοσοκομείων Ανακοίνωσε
επίσης την ανάπτυξη ενός
Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ σε
όλη τη χώρα που θα βασίζεται
στις αποκεντρωμένες μονάδες
υγείας γειτονιάς στα κέντρα
υγείας στον οικογενειακό γιατρό

και στη διεπιστημονική ομάδα

υγείας Εξήγγειλε αναβάθμιση
του πληροφοριακού συστήματος

των ραντεβού και της λειτουργίας

των τακτικών εξωτερικών

ιατρείων
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ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

SOS από τους ρευματοπαθείς
οι ρευματικές
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ

Μακροχρόνια
σωματική
ανικανότητα

16,1%
επί των

πασχόντων

Δεν γνωρίζουν ότι
υπάρχει ειδικότητα
ρευματολόγου

nôoxovTES
από

ρευματικές
παθήσεις

22,3%
επί των πασχόντων

27%
του γενικού
πληθυσμού

Πάσχοντες που επισκέπτονται άμεσα ειδικό γιατρό

42,4·/.

Πάσχοντες χωρίς
πρόσβαση
σε ρευματολόγο

15,8%

# #   Παιδιά με
ρευματικήΠ Π πάθησηV	ν	'

1 στα 1.000

Πολλές περιοχές της χώρας δεν διαθέτουν
ρευματολόγο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σε
ορθοπεδικούς αναγκάζονται να προσφεύγουν
οι πάσχοντες. Λόγω έλλειψης εξοπλισμού οι
ασθενείς υποβάλλονται σε έγχυση φαρμάκων
σε απλές καρέκλες στα νοσοκομεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Ούτε 
μία εξειδικευμένη νοσηλεύτρια 

στις ρευματικές
παθήσεις δεν υπάρχει στην

Ελλάδα. Πολλές περιοχές της χώρας 

δεν διαθέτουν ρευματολόγο
στο δημόσιο σύστημα, με αποτέλεσμα 

σι πάσχοντες να αναζητούν
θεραπεία σε ορθοπεδικούς, οι
οποίοι δεν έχουν πλήρη γνώση
των ρευματικών παθήσεων. Τεράστιες 

είναι σι ελλείψεις και σε
εξοπλισμό, με τους ασθενείς να
υποβάλλονται σε έγχυση φαρμάκων 

σε απλές καρέκλες των δημόσιων 

νοσοκομείων.
Τα παραπάνω ανέφεραν -μεταξύ 
άλλων- χθες ο πρόεδρος της

Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας 

Παναγιώτης Τρόντζας και n
πρόεδρος του Συλλόγου Πασχόντων 

Αθανασία Παππά, με αφορμή 
τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα

Αρθρίτιδας.
Σύμφωνα με τον κ. Τρόντζα,

ένας στους τέσσερις Ελληνες όλων
των ηλικιών προσβάλλονται από
ρευματικές παθήσεις. Στον γενικό
πληθυσμό το 1 196 έχει οσφυαλγία,
το 8% οστεοαρθρίτιδα και το 5%
πάσχει από αυχενικό σύνδρομο.

Μεταξύ των πασχόντων -είπε-
είναι και παιδιά, καθώς τα στοιχεία
δείχνουν ότι ένα στα χίλια παιδιά
εμφανίζει νεανική αρθρίτιδα. Εν¬

δεικτικό της έκτασης του προβλήματος 

είναι ότι το 60% των αναρρωτικών 

αδειών αφορούν κάποια
ρευματική πάθηση.

Ο πρόεδρος της Ρευματολογικής 
Εταιρείας έκανε λόγο για μεγάλα 

προβλήματα κάλυψης των
ασθενών. Επικαλούμενος στοιχεία
πρόσφατης έρευνας τόνισε ότι το
16% των ασθενών δεν είχαν πρόσβαση 

σε ρευματολόγο, επειδή
δεν υπήρχε κάποιος στην περιοχή
του.

Στοιχεία
Σχεδόν οι μισοί από τους πάσχοντες 

(44%) αναγκάζονται να
καταφύγουν σε ιδιώτη γιατρό και
το 78% σε γιατρό άλλης ειδικότητας 

(κυρίως ορθοπεδικούς). Το
4 1% επισκέπτονται τον γιατρό τους
τρεις μήνες μετά την εκδήλωση
των συμπτωμάτων και οι μισοί
δηλώνουν πως η καθυστέρηση
διάγνωσης και θεραπείας επιβάρυνε 

το πρόβλημα τους.
Η κ. Παππά δήλωσε ότι είναι

ρευματοπαθής από την ηλικία των
8 ετών. «Ολα αυτά τα χρόνια», τόνισε, 

«αναζήτησα καλύτερη θεραπεία 

στο εξωτερικό». Σύμφωνα με
την κ. Παππά, η ποιότητα των ξένων 

γιατρών είναι αντίστοιχη με
εκείνη των Ελλήνων, αλλά στο
εξωτερικό βρήκε καλύτερη επικοινωνία 

ασθενούς με γιατρό.
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► ► ΥΠ0ΣΧΕΣΕ1Σ ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ισοδύναμα για να μην επιστρέψει το 5ευρω στα νοσοκομεία

Ανδρέας Ξανθός

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ισοδύναμων μέτρων για το 5ευρω
στα νοσοκομεία το οποίο καταργήθηκε από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι θεσμοί ζητούν την
επαναφορά του εξήγγειλε ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός στην ανάγνωση των προγραμματικών

δηλώσεων Κατά τα άλλα ο υπουργός
Υγείας κινήθηκε σε γνωστά μονοπάτια δίνοντας
έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με
τη δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων Υγείας
γειτονιάς τη στελέχωση των υπηρεσιών υγείας
με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τη δημιουργία
Επιτροπής Ελέγχου της Φαρμακευτικής Δαπάνης
υπό τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του
υπουργείου Προανήγγειλε επίσης αύξηση του
ορίου δαπανών κατά 1 50 εκατομμύρια ευρώ

0 κ Ξανθός παραδέχτηκε ότι τους προηγούμενους

μήνες η καθημερινότητα του συστήματος
Υγείας όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά σε αρκετές
περιπτώσεις υπήρξε επιδείνωση των διαχρονικών

προβλημάτων του Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας
θα υλοποιηθεί η δέσμευση για την υγειονομική

κάλυψη των ανασφάλιστων με ειδικό βιβλιάριο
και κάρτα υγείας ενώ επανελαβε τπ δέσμευση
του προκατόχου του Παναγιώτη Κουρουμπλή για
μείωση συμμετοχής στο κόστος των εξετάσεων
φαρμάκων με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Οσον αφορά στο προσωπικό ήδη έχει δρομολογηθεί
η 1 η δέσμη προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ περίπου

1 000 θέσεων εργαζομένων στα νοσοκομεία
ενώ έχει εγκριθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΥΣ η 2η δέσμη με περίπου 2.500 γιατρούς
νοσηλευτές λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό

προσωπικό Ο κ Ξανθός εξήγγειλε μεταξύ άλλων
αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ίων
ραντεβού και της λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών

Ιατρείων διαφανή λίστα χειρουργείου και
διαχείρισης των ελινών ΜΕΘ

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΝΘΟΣρ υπουργός Υγείας

Λειτουργική σταθεροποίηση
του συστήματος Υγείας
ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ αν υπάρχει πεδίο
υλοποίησης μέτρων με προοδευτικό χαρακτήρα

και κοινωνικό πρόσημο εντός του Μνημονίου
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

απάντησε ναι υπό προϋποθέσεις τις οποίες
θα δημιουργήσει ο διαρκής αγώνας της κυβέρνησης

και της κοινωνίας κατά τις προγραμματικές

δηλώσεις του χθες στη Βουλή
Προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του

υπουργείου Υγείας εξήγησε ο Ανδ Ξανθός είναι
ένα δημόσιο σύστημα υγείας με καθολικότητα
ισότητα αποτελεσματικότητα το οποίο θα επιτευχθεί

μέσω των εξής
1 Λειτουργική σταθεροποίηση του συστήματος
υγείας και ανάσχεση της αποδιοργάνωσης των
δημόσιων δομών με άμεση αύξηση του ορίου
δαπανών κατά 1 50 εκατ ευρώ και επιτάχυνση
των διαδικασιών για μια πρώτη αισθητή ένεση

ανθρώπινου δυναμικού στο γερασμένο και κου¬

ρασμένο σύστημα υγείας
2 Ηθικοποίηση του συστήματος και ανθρωποκεντρική

του στόχευση με ασφαλιστικές δικλίδες

ποιότητας και αξιόπιστους ελεγκτικούς
μηχανισμούς
3 Αναδιοργάνωση του ΕΣΥ στην κατεύθυνση
ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος
υγείας που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της
καθολικότητας στην πρόσβαση της ισότητας
στη φροντίδα και της αποτελεσματικότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών Η υγειονομική
κρίση έχει ταξικές διαστάσεις και η αυξημένη
ψυχοσωματική νοσηρότητα που καταγράφεται
πλήττει κυρίως τους οικονομικά και κοινωνικά
αδύναμους επισήμανε ο υπουργός Υγείας

Επιπλέον ο Ανδ Ξανθός μίλησε για ανάπτυξη

ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ σε όλη τη χώρα που
θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες

υγείας γειτονιάς στα Κέντρα Υγείας αστικού
και αγροτικού τύπου στον οικογενειακό γιατρό
με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στη διεπιστημονική

ομάδα υγείας και ολοκλήρωση της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση
του μετασχηματισμού του ασύλου και της ανάπτυξης

τομεοποιημένων πρωτοβάθμιων και κοινοτικών

υπηρεσιών ψυχικής υγείας με σεβασμό
των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
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Σελίδα: . . . . . . . . 26

Ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας Α ζανθού

Αύξηση δαπανών κατά 150 εκατ οτο ΕΣΥ

Αμεση
αύξηση του ορίου δαπανών

κατά 150 εκατ ευρώ στο
ΕΣΥ επιτάχυνση των διαδικασιών

για τις προσλήψεις μείωση
του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών

στο κόστος των φαρμάκων με
κοινωνικά και νοσολογικά κριτήρια
ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής
ο υπουργός Υγείας κ Ανδρέας Ξανθός

Παραδέχτηκε πάντως όπ η καθημερινότητα

του ΣυστήματοςΥγείας
δεν βελτιώθηκε αντίθετα σε αρκετές
περιπτώσεις υπήρξε επιδείνωση των
διαχρονικών προβλημάτων του υπο
στελέχωση χρέη ελλείψεις υλικών

αναμονές στα ΤΕΠ εξωτερικά ιατρεία

χειρουργεία κΛπ Αναφέρθηκε

δε στα εμπόδια που υπάρχουν

χαρακτηρίζοντας ως βασικό αντίπαλο

τα εκρηκτικά προβλήματα του
Συστήματος και το δημοσιονομικό
πλαίσιο που προέκυψε μεmσυμφωνία
και συντηρεί τη λιτότητα Ο πιο σημαντικός

όμως αντίπαλος οημείωσε
είναιοιαντιστάσεις ενόςολόκληρου

συστήματος συμφερόντων που συντηρούνταν

από τις διαχρονικές παθογένειες

και τις στρεβλώσεις της δημόσιας
περίθαλψης από το κλίμα ανοχής

στην προκλητή ζήτηση τη σπατάλη τη
διαφθορά και την εκμετάλλευση του
αρρώστου που διαχρονικά αποτελεί
δομικό στοιχείο του ΕΣΥ και μηχανισμό

πολιτικής συναλλαγήςκαι συγκάλυψης

ευθυνών
Ο κ Ξανθός ανακοίνωσε ότι στο

αμέσως επόμενο διάστημα ενεργοποιείται

η υγειονομική κάλυψη των
ανασφάλιστων με ειδικόβιβλιάριο και
κάρτα υγείας για ιατρική παρακολούθηση

εργαστηριακές εξετάσεις φαρμακευτική

αγωγή νοσηλεία και υγειονομικές

παροχές Επίσης εξήγγειλε
αξιολόγηση των Διοικητών και αντικατάσταση

όσων κριθούν ανεπαρκείς
Για τα 5 ευρώ ο υπουργός υποστήριξε
ότι θα υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα ώστε
να μην επιστρέψει στα νοσοκομεία
και δεσμεύτηκε για ένα νέο Εθνικό
Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΠΦΥ σε όλη τη χώρα που θα

βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες

υγείας γειτονιάς στα Κέντρα Υγείας

στον οικογενειακό γιατρό



11. ΞΑΝΘΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Σελίδα: . . . . . . . . 5

Ξανθός Επιτάχυνση
προσλήψεων στο ΕΣΥ
Για άμεση αύξηση του ορίου δαπανών κατά 1 50 εκατομμύρια
ευρώ για το 2015 και επιτάχυνση των διαδικασιών για
την πρόσληψη προσωπικού με στόχο την λειτουργική
σταθεροποίηση του ΕΣΥ δεσμεύθηκε χθες ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά τις προγραμματικές δηλώσεις
στη Βουλή Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η καθημερινότητα
του συστήματος υγείας δεν βελτιώθηκε το προηγούμενο
οκτάμηνο αντίθετα υπήρξε επιδείνωση διαχρονικών
προβλημάτων του Χαρακτήρισε ως αντίπαλο στην προσπάθεια

για τη βελτίωση του ΕΣΥ το δημοσιονομικό
πλαίσιο που προέκυψε με τη συμφωνία και πρόσθεσε

Ο πιο σημαντικός όμως αντίπαλος είναι οι αντιστάσεις
ενός ολόκληρου συστήματος συμφερόντων που συντηρούνται

από ένα κλίμα ανομίας και πολιτικής ασυλίας
στην προκλητή ζήτηση τη σπατάλη τη διαφθορά και
την εκμετάλλευση του αρρώστου Ο κ Ξανθός τόνισε
ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα υλοποιείται η δέσμευση
για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων με ειδικό
βιβλιάριο και κάρτα υγείας και προανήγγειλε την ανάπτυξη
εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με
μονάδες υγείας γειτονιάς Κέντρα Υγείας και οικογενειακό
γιατρό Μεταξύ των στόχων του η ανασυγκρότηση του
ΕΟΠΥΥ με την αναθεώρηση των συμβάσεων με ιδιώτες
παρόχους η ανατιμολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων
η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων με νέα εργαλεία
ελέγχου της συνταγογράφησης και του κόστους

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ



12. ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .08/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Μνηστήρες
υπάρχουν
a Μπορεί οι Ελληνες φαρ
μακοβιομήχανοι να

βρίσκονται

αντιμέτωποι με
σημαντικές προκλήσεις
και ιδιαίτερα με τα όσα
προβλέπει το μνημόνιο
για μείωση των τιμών των
γενοοημων στο 32,5 των
τιμών των ανιίστοιχων
πρωτότυπων φαρμάκων
καθώς και για συνταγο
γράφησπ με την αναφορά
μόνο της δραστικής ουσίας

και όχι της εμπορικής

επωνυμίας όμως αυτό

δεν σημαίνει ότι οι
φαρμακοβιομηχανίες δεν
αποτελούν και επενδυτικές

ευκαιρίες Συμφωνά
μάλιστα με τον πρόεδρο
της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας
τουλάχιστον 8 σημαντικές

ελληνικές εταιρείες
έχουν δεχτεί τα τελευταία
χρόνια προτάσεις για εξαγορά

τους κυρίως από ξένα

funds Βέβαια μέχρι
τώρα ένα μόνο τείνει να
ολοκληρωθεί αυτό της
Pharmathen από την BC
Partners Γ.Σ
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