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ΕΣΥ Ενα βήμα από το λουκέτο

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομ καθηγητής
Πανεπιστημίου
Λθηνών

Αυτός
είναι σ τίτλος αρθρσυ

εφημερίδας της Κυριακής
Σύμφωνα με τσ υπ Υγείας σι

κενές οργανικές θέσεις μόνο στα νοσοκομεία

ανέρχονται σε 20.239 6.197
γιατροί και 14.042 νοσηλευτικό προσωπικό

Ο υπουργός πσυ τα λέςι θα
έπρεπε να παραιτηθεί αφού οι προσλήψεις

που προβλέπονται είναι μόνο
3.400 Πα ένα κόμμα που επαίρεται
για τη δημιουργία του ΕΣΥ μιλώ

για το μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ πσυ σήμερα
βρίσκεται στην εξσυσττί με άλλο

όνομα είναι τραγωδία να θάψει το
ίδιο του το παιδί

Και όμως τα πράγματα δεν είναι τραγικά
αν και οι αριθμοί είναι σωστοί Το

υπουργείο μιλάει για κενές οργανικές
θέσεις δπλαδή θέσεις πσυ δημιουργήθηκαν

σε νοσοκομεία που δημιουργήθηκαν

μόνο λόγω δημιουργικής
διάθεσης κομματαρχών

πσλιτικών και όχι από πραγματικές
ανάγκες Τα 140 νοσοκομεία σε χώρα
πσυ δύσκολα θα δικαιολογούσε 100 με
την κατάλληλη οργάνωση και τις σημερινές

ανάγκες είναι έγκλημα που
τώρα πληρώνεται Ενας υπουργός το
201 1 ζήτησε τη σχετική μελέτη αλλά
για τα μάτια του κόαμσυ Η χώρα τώρα

χρειάζεται Πρωτοβάθμια Φροντίδα
συνδεδεμένη με το νοσοκομείο καταρ
γηση της εισαγωγής μέσω του σημερινού

άθλιου καθεστώτος εφημερίας
και αλλαγή στη δισχείριση των κρεβατιών

Χρειάζεται λίγα 7-10 αυτόνομα

Κέντρα Επειγόντων και ένα σύγχρονο
EKAB Χρειάζεται κλείσιμο ή μετατροπή

των 40 νοσοκομείων που πε
ρισσεύσην και μεταφορά προσωπικού
και αξιόπιστου εξοπλισμού στα υπόλοιπα

Η εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας
θα επιτρέψει και άλλες προσλήψεις
όπου χρειάζονται Και ίσως εθελοντική

επαναπρόσλπψη όσων λίγων
έφυγαν πρόωρα αλλό μετάνιωσαν

με τις συντάξεις εκεί πσυ είναι σήμερα

Και κότι άλλο που παλι θα στενοχωρήσει
κάποιους Το υπ Υγείας δεν χρειάζεται

τις εκατοντάδες υπαλλπλων ούτε
50-70 άτομα στην Πολιτική Διοίκηση

Το υπ Υγείας πρέπει να χαράσσει
πολιτική Υγείας την οποία θα εφαρμόζει

σ μόνιμος διοικητικός μηχανισμός
εκτός υπουργείου και εκλογικού κύκλου

και να αξιολογεί την εφαρμογή
της πολιτικής αυτής Την παρακολούθηση

αξιολόγηση πρέπει να έχει μόνιμος

5ετής υφυπουργός γραμματέας
επιλεγμένος διακομματικά Τέλος ο
υπουργός μπορεί να σκεφθεί και την
ανάπτυξα της χώρας Ενα πρόγραμμα
δημιουργίας 8-10 νέων συγχρόνων νοσοκομείων

σε αντικατάσταση π.χ του
Ιπποκράτειου των 1 10 ετών και άλλων
θα ανανέωνε την υποδομή και θα μείωνε

το κόστος λειτουργίας και των συνεχών

επισκευών Οικόπεδα κρατικό
υπαρχσυν κονδύλια επενδυτικά ιδιωτικά

και κοινοτικά υπαρχουν το νέκρωμα
των κατασκευών υπαρχει φαντασία

και ενεργητικότητα λείπουν
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ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ

Απεργία διαρκείας από
τους φαρμακοποιούς
Η υπουργική απόφαση
για us αλλαγές στον
κλάδο θα προβλέπει μεταξύ

άλλων τη δυνατότητα
ίδρυσης φαρμακείων

από νομικά ή φυσικά
πρόσωπα χωρίς την προϋπόθεση

κατοχής πτυχίου

φαρμακοποιού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Από
τα διημερεύοντα και διανυκτε

ρεύοντα φαρμσκεία θα εξυπηρετούνται

από σήμερα σι πολίτες Οι
φαρμακοποιοί κατεβάζουν τα ρολά για
άγνωστο χρονικό διάστημα πραγματοποιώντας

κυλιόμενες 24ωρες απεργιακές
κινητοποιήσεις Αντιδρούν στην προωθούμενη

Κοινή Υπουργική Απόφαση
με την οποία αλλάζουν όλα στο ιδιοκτησιακό

των φαρμακείων
Στη 1 το μεσημέρι οι Φαρμακευτικοί

Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά πραγματοποιούν

συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το υπουργείο Υγείας Για αγώνα
κατά των μεγαλών ξένων συμφερόντων
έκανε χθες λόγο ο πρόεδρος του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος θεωρώντας
ότι n απόφαση καταλύει τη φαρμακευτική

περίθαλψη σε βαρσς της υγείας του
ελληνικού λαού

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπό έκδοση

υπουργική απόφαση προβλέπει
μεταξύ άλλων τα εξας δυνατότητα ίδρυσης

φαρμακείων σε οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο άσχετα εάν κατέχει πτυχίο

φαρμακοποιού με υποχρέωση να συμμετέχει

στην εταιρεία και φαρμακοποιός

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε
νομικά πρόσωπα εταιρείες καθώς δεν
φαίνεται να έχουν διατυπωθεί στην απόφαση

συγκεκριμένες απαγορεύσεις
Εκτιμάται ότι θα μπορεί οποιοσδήποτε
επιχειρηματίας να ιδρύει οσεσδήπστε
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ

με φαρμακοποιό
Η μόνη προστατευτική διάταξα που

παραμένει είναι τα πληθυσμιακά κριτήρια

ίδρυσης φαρμακείου τα οποία ισχύουν

σε συνολικά 14 ευρωπαϊκές χώρες
Εάν δεν προστεθούν απαγορεύσεις το
νέο πλαίσιο που θα προκύψει θα παρέχει

τη δυνατότητα δημιουργίας αλυσίδας
φαρμακείων ακόμη και σε φαρμακευτικές

επιχειρήσεις ή εταιρείες χονδρεμπορίου

φαρμάκων
Το μοντέλο αυτό εγείρει ερωτήματα

καθώς οδηγεί σε καθετοποίηση της αγο¬

ράς Με απλά λόγια μία επιχείρηση θα
ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία από
την παραγωγή έως τη διάθεση ενός φαρμάκου

ατην αγορά
Θυμίζει το ρουμανικό μοντέλο στο

οποίο κυρίαρχος παίκτης είναι οι χονδρέμποροι

Στη συγκεκριμένη χώρα
7.000 φαρμακεία είναι ενταγμένα σε
αλυσίδες χονδρεμπορίου και 7.000 σε
φαρμακοποιούς με το 80 του τζίρου
να ανήκει στις αλυσίδες Σε πλήρη φιλελευθεροποίηση

των φαρμακείων είχε
προχωρήσει από το 1 990 και π Ουγγαρία

όπου επιχειρείται επιστροφή στο
προηγούμενο καθεστώς λόγω στρεβλώσεων

στην αγορά

Εργαλειοθήκη ΟΟ Σ Α
Οι προωθούμενες αλλαγές στην Ελλάδα

περιγράφονται στην περιβόητη
εργαλειοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξας
ΟΟΣΑ Η λογική τους είναι ότι με την
ιδιοκτησία αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς

στενεύει η δεξαμενή των επιχειρηματιών

και επενδυτών

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες
του ΟΟΣΑ οι μικρές επιχειρήσεις στο
λιανεμπόριο έχουν μικρότερες δυνατότητες

καινοτομίας Οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό

παρασύρουν άμεσα και την
αγορά των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ καθώς κάθε επιχειρηματίας

μπορεί να εκδίδει άδεια
φαρμσκείου και να διαθέτει φαρμακα

ακόμη και από τα σούπερ μαρκετ
Η τάση απελευθέρωσης δεν αφορά

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με την
Ελλάδα να πιέζεται να την υιοθετήσει
λόγω του εξωτερικού της χρέους Αποκαλυπτική

ήταν n αναλυση του εκπροσώπου

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
κουαρτέτο Ντέκλαν Κοστέλο προς τα
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης Φαρμακοποιών

PGEU
Ο κ Κοστέλο διευκρίνισε ότι δεν υπαρ

χει καμία πολιτική απελευθέρωσης του
συστήματος φαρμακείων στην Ευρώπη
Οταν ωστόσο υπαρχει ρήτρα διάσωσης
bail out όπως συμβαίνει στην Ελλάδα

λαμβάνεται υπόψη και η αποδοτικότητα
του φαρμακευτικού συστήματος
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Φαρμακοβιομηχανία
Χαμηλά τα γενόσημα
Για έναν αναξιοποίητο μοχλό
ανάπτυξης κάνουν λόγο Ελληνες

και ξένοι οικονομολόγοι
αναφερόμενοι σης προοπτικές
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

μία παραδοχή την
οποία αποδέχεται και η σημερινή

κυβέρνηση Παρ όλα αυτά
όμως η ελληνική παραγωγή
βρίσκει συνεχώς εμπόδια να δι¬

εισδύσει στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας και δη σχη συνταγογρά
φηση εξωνοσοκομειακών φαρμάκων

Σύμφωνα με έρευνα η
διείσδυση γενσσύμων βρίσκεται

σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα

καθώς το 2014 το 59,3 του
όγκου ουνταγογραφούμενων
φορμάκων ήταν πρωτότυπα on
patent to 21,3 offpatent και
to 19,5 γενόσημα ΣΕΛ 14
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ΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ππαβολη συνταγογρο^ρησης φάρμακων ανά κατηγορία 201 3-201 4

Kiut-yoaia ψορμακων Off Patent On patent Μοναδικά γενόσημα

Φάρμακα τπς πεπτικής οδου 2 0 2

Φάρμακα για τον σακχαρώδη διαβήτη 3 3 0

Βιταμίνες συμπληρώματα 4J 16 12

Αίματος και αιμοηοιητικων οργάνων 14 16 2

Φάρμακα καρδιακών παθήσεων 6 12 6

Αντιυπερτασικα Διουρητικά 2 5 2

Αποκλειστες β υποδοχέων δίαυλων Ca κ,λπ 3 5
I

2

Υηολιηιδαιμικοι παραγοντες 8 3 5

Δερματολογικα φάρμακα 1 9 7

Ουροποιητικού γυναικολογικά 4 5 1

Ορμονικά σκευαοματα πλην του φύλου 11 10 1

Αντιβιοτικά κ λπ 1 2 0

Εμβόλια και οροί 0 0 0

Δντινεοπλασματικα 10 28 18

Ενδοκρινική θεραπεία 3 2 u 6

Ανοσοδιεγερτικά και ανοσοκαταοταλτικα 3 0 3

Φαρμοκα μυοσκΕλετικων παθήσεων 1 1 0

Φάρμακα νευρικού συστήματος 5 7 2

Φάρμακα αναπνευστικού συστήματος 0 7 7

Φάρμακα αισθητήριων οργάνων 1 2 1

Αλλα φάρμακα 5 10 5

Σύνολο 2 5 3

Πηνη Ερευνητικό Επιστημονικό Εργο Αξιολόγηση Στοιχείων και Διαμόρφωση Πλαισίου Διαχείρισης Φαρμάκων στο ΕΣΥ και

ι 3V ΕΟΠΥΥ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

W Σύμφωνα με
έρευνα του

Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης στο
σύνολο των
συνταγογρα
φούμενων
φαρμάκων κατά το
2014 το 59,3 του
όγκου ήταν
πρωτότυπα on
patent το 21,3
off patent και το
19,5 γενοοημα

Αξία παραγωγής του κλάδου φαρμακευτικών
προϊόντων στην Ελλάδα ποσά σε εκατ ευρώ

προσωρινά στοιχεία

1.000

Πηγή Eurostat PR0DC0M Επεξεργασία στοιχείων Ι0ΒΕ

1 αξία της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων διαμορφώθηκε πέρυσι στα 870 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας μικρή κάμψη έναντι του 201 3

Σεχαμηλάεπίπεδαηδιείσδυσηγενοσήμων
Του Γιώργου Σακκα
s..Kk..v n..ttcmpc,tiM.R

Γ κι vvfxv αναξιοποίητο μο
χλό ανάπτυξης κάνουν λόγο

I Λληνες και ξένοι οικονομολόγο

αναφερόμενοι στις
h ροοι ι ιικις ι ης ελληνικής φαρμάκι

βιομηχανίας μία παράδοξη
ι ην οποία αποδέχεται και η

σημερινή κυβέρνηση Παρ όλα
mini ι>μι*ς η ελληνική παρα
ι.ι ίΐ βρίσκει οιι\τχ(ός εμπόδια

ιι ioojkhi σιο ϋΟνικό Σόι
im 1 tat και on oui ouv

I γ ι ικκρηοη εξωνοσοκομει
ακω ιραιιιιακων καθώς to μόνο

non κιιι ορθώθηκε ιην ιε
πιιαιιΐ όιι ι κι οιιμψωνα με ια

οιυιχ κι lim Ι-.ΟΙΙΥΥ-ήιαννααυ
ί,ηΐ ΐ ιο ψριδιό ηςστα 19.5
m ριιοι n ji ii 17 1 ιο 2013 Κι
αιιιο ιιιιμιι ιο γεγονός όιι ειδικά

κι δυο ιε/ειιιαία μνημόνια
αναψε(Κ)φ ριπά ιηνάνοδοχου
μι ι ΐΜοΐι οε επίπεδα άνω cou

ι

νί,ιί,ει να σημειωθεί ότι ο κλά
μ ι είναι Αρκετά σημαντικός για
ο ε/,Λΐι ικο επιχειρεϊν καθώς

βαοη κι στοιχεία ιων ισολογισμών

ij)ii JON που συγκεν
ιιη.ιοι h μ ιι liank οι οτινολικες
ίΚιΙΛΙΙΟείϋ ί ί ελΛη\πκών βιυμη

ινιωι uni κλάδου έφτασαν πει
αι il οι ί Η δ^ο.,ιι.ρω ο,ηυει

ώνοντας μικρή κάμψη λόγω ιης
μείωσης ιης ελληνικής παραγωγής

ενώ to συνολικό αποτε1

λεσμα ήιαν κερδοφόρο στα 56
εκατ ευρώ

Ειδικότερα η αξία ιης ενχώ
ριας παραγωγής φαρμακευτικών

σκεύασμα ιων διαμορφώθηκε

πέρυσι στα περίπου 870
εκαι ευρώ παρουσιάζοντας μικρή

κάμψη σε σχέση με το 2013
που είχε φιάσει στα 881 εκαι
ευρώ η οποία οφείλεται στη μείωση

ιης αξίας παραγωγής δύο

Οι κατηγορία
με τη μεγαλιχαρη
συμμέτοχη
Οι κυριότερες θεραπευτικές
κατηγορίες ιΛΤΟ στις οποίες
KO το το 201 4 παρατηρείται η

μεγαλύτερη συμμέτοχη
γενοοημων φάρμακων είναι οι

ακόλουθες
• Α04 Αντιεμετικά 63,1
• Α 16 Αλλα φάρμακα πεπτικής
οίου 71.2 ν
• Q 1 0 Φάρμακα κατα τιις
ακμής Β2
• J02 Λντιμυκητιασικα 75,6
• L01 Ανπνεοπλοομαιικα

• Μ09 Φάρμακα μυοσκελειικων
ποϋουεων 68.6

συγκεκριμένα μεγάλων μονάδων

Παρ όλα αυτά και με βάση τα

πρώια στοιχεία για ίο 201 5 εκτιμάται

και πάλι άνοδος της παραγωγής

λόγω της τόνωσης των
εξαγωγών Να σημειωθεί βεβαία
ότι η Ελλάδα ι ιαράγει μόλις το 0,4
0,5 της συνολικής ευρωπαϊκής

παραγωγής
Σύμφωνα με τα στοιχεία ίου

ΙΟΒΕ στις αρχές ίου 2000 η ελληνική

παραγωγή φαρμάκων
ήταν καθηλωμένη σε χαμηλά
επίπεδα ιης ιάξης ιων 340 εκατ
ευρώ

Σταδιακά με την ενεργότερη
δράση ίων ελληνικών εταιρειών

οι οποίες μπήκαν δυναμικά
στην αγορά γενοσήμων εκμεταλλευόμενες

και αυτές τη λήξη

πατέντων ιδιαίτερα δημοφιλών

φαρμάκων η παραγωγή
κινήθηκε έντονα ανοδικά για να
τριπλασιαστεί σχεδόν σε αξία
ιο 2009 φτάνοντας eu 91 8 εκατ
ευρώ

Να επισημάνουμε ότι η διαφορά

των πωλήσεων παραγωγικών

εταιρειών με βάση τους
ισολογισμούς στο 1 46 δισ ευρώ
και ίου ΙΟΒΕ στα 870 εκατ ευρώ
αποδίδεται στο όττ οι ελληνικές
παραγωγικές εταιρείες πέρα από
ui βιομηχανική παραγωγή αναπτύσσουν

και άλλες δραστη

ριότητες οε συνεργασία με πολυεθνικές

όπως είναι η εισαγωγή

διακίνηση συσκευασία
αλλά και ιο ςο marketing φαρμακευτικών

σκειιασμά ιων

Αύξηση 2,4 μονάδων
Οπως σημειώθηκε η διείσδυση

των γενοσήμων βρίσκεται σε
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα γεγονός

ιο οποίο αποδεικνύεται
από τα στοιχεία του Ερευνητικού

Επιστημονικού Εργου
Αξιολόγηση Στοιχείων και Διαμόρφωση

Πλαισίου Διαχείρισης
Φαρμάκων στο ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ

από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης όπου επιστημονικά

υπεύθυνος είναι ο
καθηγηιής Νίκος Πολϋςος
πρώην γε-νικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης
Με βάση λοιπόν ιην έρευνα
αυτή στο σύνολο των φαρμάκων

καιά το 2014 το 59.3
του όγκου ήταν πρωτόιυπα on
paient το 21,3 offpatent και
το 19,5 γενόσημα

Σε σύγκριση με το 2013 διαπιστώνεται

σημαντική αύξηση
του ποσοστού των πρωιοτϋπων
φαρμάκων από το 37 στο
59,3 Αντίθετα τα off patent
έχουν περιοριστεί στο μισό από
45,9 σε 21,3 ενώ τα γενό¬

σημα αυξήθηκαν καιά 2.4 μονάδες

από 17,1 το 2013
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί

όπ με βάση ια στοιχεία ιης IMS

υπάρχει διείσδυση σε γενοοημα
και off patent δηλαδή φιην
ιερα φάρμακα που σε όγκο φιά
νει το 80

1 1 διαφορά βρίσκεται οίο π θεωρεί

ο ΕΟΠΥΥ off patent και τι
η IMS Σύμφωνα με ιην καιη
γοριοποίηοη ιου ΕΟΠΥΥ πολλές

περιπιώσεις φαρμάκων σιις
οποίες δεν προστατεύεται η πατέντα

εξακολουθούν να
χαρακτηρίζονται

ως πρωιύιυπα on
patent σκευάσματα Και στις δύο
περιπτώσεις πάντως ιόοο του
ΕΟΠΥΥ όσο και ιης IMS ιο μερίδιο

ιων γενοσήμων είναι περίπου

το ίδιο

Διάλογος μι το υπουργείο
Πριν από μερικές ημέρες υπήρξε

ένα άτυπο debate ανάμεσα
στον πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
Θεόδωρο Τρύφωνα και τον
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
με τον πρώτο να τονίζει Υπάρχει

πεδίο συνεννόησιις στο θέμα

του φαρμάκου
Ομως αν δεν αντιμετωπιστεί

αυτή η μονομερής παρέμβαση
της τρόικας πεδίο θα υπάρχει
ελληνική παραγωγή δεν θα

υπάρχει Από ιην πλευρά cou
ο κ Ξανθός παραδέχτηκε μετα
ξιί άλλων όιι το θέμα είναι πολύ

με γάλης σημασίας και αναπτυξιακής

και κοινωνικής και
αφορά και ιη δημοσία υγεία

Σχετικά με ιην άποψη όιι ια
ελληνικά γενοοημα είναι ακριβά

και εν όψει ιης δραμαιικής
μείωσης που αναμένεται να υποστούν

με βάση ιον νέο νόμο ιης
ανακοστολόγησης ο κ Τρύφων
ιόνισε ότι το 10 ίων γενοσήμων

στην Ελλάδα παραμένουν
ακριβά όμως ιο 90 ι ίναι πλέον

σε χαμηλότερες τιμές
Το 10 που είναι πιο παλιά

φάρμακα ίσως είναι ακριβσιε
ρα από ένα άλλο φάρμακο στη
Σουηδία αλλά είναι πολύ φΟη
νσιερα από ένα άλλο φάρμακο
που υπάρχει στην ελληνική αγορά

H μέση πμή ιων φαρμάκων
που παράγουμε ε'χει 8 ευρώ και
η μέση ιιμή ιων εισαγόμενων
CO 2014 είναι στα 41 ευρώ

Και η ιρόικα λέει να
μειώσουμε

ια 8 ευρώ να ια πάμε
σια 2 ευρώ Δεν 0α υπάρχει αυτό

co φάρμακο στην αγορά και
0α έρθουν ια ακριβότερα φάρμακα

ιων 41 ευρώ μέσα στο στια

ιημα και έρχονται με θράσος
οι θεσμοί και λένε Διαλύσιε ιο
φάρμακο ιων 8 ευρώ

ISJD.9S16439
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ΥΓΕΙΑ
+ΦΑΡΜΑΚΟ

Εκατό σημεία και τρεις άξονες

Του Ανδρέα
Ξανθού"

■ Ο Ανδρέας Ξανθός
είναι υπουργός Υγείας.

Είναι 

αλήθεια ότι η καθημερινότητα του Συστήματος 

Υγείας δεν βελτιώθηκε κατά τα
προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα σε αρκετές
περιπτώσεις υπήρξε επιδείνωση των διαχρονικών 

προβλημάτων του (υποστελέχωση,
χρέη, ελλείψεις υλικών, αναμονές στα ΤΕΠ,
εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία κ.λπ.). Παρά
την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και
την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης
για την επιβίωση του ΕΣΥ, η αντιστροφή
της πορείας λειτουργικής κατάρρευσης του

δεν έγινε εφικτή σε 8 μήνες. Αν αναλογιστούμε όμως τι προηγήθηκε
(κλείσιμο 1 1 νοσοκομείων, συγχωνεύσεις νοσοκομείων -κλινικών
και τμημάτων, κατάργηση κλινών και οργανικών θέσεων. Οργανισμοί
Νοσοκομείων με περικοπή τμημάτων και υπηρεσιών, πάγωμα
προσλήψεων μόνιμου προσωπικού
για 6 χρόνια, διαθεσιμότητα εργαζομένων, 

διάλυση ΠΦΥ και δομών
ΕΟΓΤΥΥ, περικοπές λειτουργικών
δαπανών 40%, αναξιοκρατία, κομματισμός), 

αντιλαμβανόμαστε ότι
είχαμε να κάνουμε με ένα πολιτικό
σχέδιο συρρίκνωσης της δημόσιας
περίθαλψης, μετακϋλισης του κόστους 

στους πολίτες και διεύρυνσης
του «ζωτικού χώρου» για ττς ιδιωττκές
επιχειρήσεις υγείας. Για να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά και τα
προβλήματα και οι εγγενείς αντιστάσεις, 

χρειάζεται ένα διαφορετικό
πολιτικό σχέδιο, απαιτείται η 

αμφισβήτηση 

της «συνταγής» που αποδείχτηκε 

καταστροφική, είναι αναγκαία 

μια άλλη φιλοσοφία και στρατηγική, 

ένα μετα-νεοφιλελεύθερο
όραμα πέραν του μνημονίου και
της λιτότητας. Μόνο με σοβαρό πολιτικό 

σχέδιο σταθεροποίησης και
ανασυγκρότησης του ΕΣΥ, μόνο σε
συμμαχία με τις πιο έντιμες και
αξιόπιστες δυνάμεις των υγειονομικών, 

που ακόμα κι αν δεν συμμερίζονται 

τις δικές μας αξίες και τη
δική μας «μεροληψία» υπέρ της δημόσιας 

περίθαλψης, θέλουν κανόνες, 

όρια, δεοντολογία, αξιολόγηση,
αποτελεσματικότητα, μπορούμε να
ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο
για την Υγεία. Οι στόχοι που θα επιδιώξουμε 

με κάθε τρόπο στο επόμενο 

διάστημα είναι:
1.	Η λειτουργική σταθεροποίηση
του Συστήματος Υγείας και η ανάσχεση 

της αποδιοργάνωσης των δημόσιων 

δομών, με άμεση αύξηση
του ορίου δαπανών κατά 150 εκατ.
ευρώ και επιτάχυνση των διαδικασιών 

για μια πρώτη αισθητή «ένεση» ανθρώπινου δυναμικού στο
γερασμένο και κουρασμένο Σύστημα Υγείας.
2.	Η «ηθικοποίηση» του Συστήματος Υγείας και η ανθρωποκεντρική
του στόχευση, με ασφαλισττκές δικλίδες ποιότητας και αξιόπιστους
ελεγκτικούς μηχανισμούς.
3.	Η 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 κυβέρνηση έχει εκπονήσει, πέραν της σταδιακής ενίσχυσης
των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας με προσωπικό και πόρους,
ένα συνεκτικό πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων 

στο Σύστημα Υγείας, με την τεχνική υποστήριξη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας. Το πρόγραμμα αυτό, που αποτελείται
από 100 σημεία, κτνείται σε τρεις άξονες: διασφάλιση καθολικής

πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα υγείας, διαφανής διακυβέρνηση
του Συστήματος Υγείας, μέσω σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης, και βιώσιμη χρηματοδότηση του Συστήματος
Υγείας. Ειδικά για τον τελευταίο άξονα θα επισημάνω τα εξής:
■	Αναχρηματοδότηση της δημόσιας περίθαλψης και σταδιακή σύγκλιση 

των δημόσιων δαπανών υγείας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) με το
μέσο όρο της Ε.Ε.
■	Επανεπένδυση στην ΠΦΥ, την πρόληψη και την αγωγή υγείας,
που μακροπρόθεσμα μειώνουν το κόστος περίθαλψης.
■	Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ,
ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για τη βελτίωση
των οικονομικών όρων συνεργασίας με τους παρόχους, τη φαρμακευτική 

βιομηχανία και άλλους προμηθευτές υπηρεσιών.
■	Ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ, αναθεώρηση των συμβάσεων με
τους ιδιώτες παρόχους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπιστεί

Η κυβέρνηση εχα εκπονήσει
ένα συνατακό πρόγραμμα
δκψθρωτκων αλλαγών
και WMÊÊÊKjÊÊttÊÊÊU
στο Σύστημα Υ γόος,

ε την τχχνκπ υποστήριξη
ι Παγκοσμίου Οργανισμού

. Το πρόγραμμα αυτό,
j αποτελείται από 100

η, Kiviiiui at τρος
: διασφάλιση

(πρόσβασης at
\ φροντίδα υγείας,

; διακυβέρνηση του
; Υγείας, μεσω

; και
αποτέλεσμα ιμγκ; δημόσιας
διοίκησης, και βιώσιμη
χρηματοδότηση του
Συστήματος Υγείας.

καίρια το ζήτημα της προκλητής ζήτησης και της κατασπατάλησης
δημόσιων πόρων, καθώς και άνοιγμα των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ
στους νέους γιατρούς, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας 

και της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό. Αμεση αναθεώρηση
του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ και του συστήματος των Κλειστών 

Ενοποιημένων Νοσηλίων (KEN-DRG's), με στόχο την ορθολογική
αξιοποίηση πόρων και τη βέλπστη κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων
υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού.
■	Καθορισμός κλειστού προϋπολογισμού για τα πολύ ακριβά καινοτόμα 

φάρμακα (ΦΥΚ) και διαπραγμάτευση τιμών με βάση το αποδεδειγμένο 

θεραπευτικό όφελος.
■	Ανατιμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων σε συνδυασμό με κλιμακωτές 

εκπτώσεις (rebate) με βάση τον όγκο, καθώς και με κατευθυντήριες 

διαγνωστικές οδηγίες και real time έλεγχο των παραπεμπτικών.

■	Ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωιοκόλλων σιο
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης, ιης σπαιάλης και ιης διαφθοράς.

■	Προώθηση της βέλτιστης αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του
Συστήματος Υγείας. Εν όψει της νέας χρηματοδοτικής ιιεριόδου
(ΣΕΣ 2014-2020) καταρτίζεται το στρατηγικό και επιχειρησιακό
πλάνο του υπουργείου Υγείας, με βασικό πυλώνα τη βελτίωση της
υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των αντσοτήτων στον τομέα
της υγείας, αλλά και την ύπαρξη ενός βιώσιμου συστήματος υγείας
για το σύνολο των πολιτών της χώρας.
■	Πολιτική Φαρμάκου που στοχεύει στην ισότιμη και καθολική
πρόσβαση σε αποτελεσματικά, ποιοτικά και ασφαλή φάρμακα.
Αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και ταυτόχρονη χρήση

νέων εργαλείων ελέγχου της συν-
ταγογράφησης και του κόστους.
Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθούν 

η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
του ΕΟΠΥΥ, που πρέπει γρήγορα

να συγκροτηθεί, καθώς και η Επιτροπή 

Ελέγχου της Φαρμακευτικής
Δαπάνης υπό τη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Υγείας του υπουργείου,
που έχει προχωρήσει ήδη στην ενσωμάτωση 

περισσότερων θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων, θα δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση σε δράσεις και πολιτικές 

που θα προάγουν την παραγωγική 

προοπττκή και την ανάπτυξη
στον κλάδο του φαρμάκου, m βασική 

και την κλινική έρευνα, και
τις αντίστοιχες επενδύσεις. Αποτελεσματικός 

έλεγχος στην έγκριση
και διακίνηση των φαρμακευπκών
προϊόντων (ενίσχυση του ΕΟΦ και
του ΙΦΕΤμε εξειδικευμένο προσωπικό, 

διασφάλιση της δυνατότητας
να γίνει η Ελλάδα χώρα αναφοράς
για την έγκριση νέων φαρμάκων σε
όλη την Ε.Ε.). Διάφανη και ξεκάθαρη
τιμολογιακή πολιτική, δίκαιο σύστημα 

εκπτώσεων (rebates), μητρώα
ασθενειών (registries) με τελικό στόχο 

τον εξορθολογτσμό ιης φαρμακευτικής 

δαπάνης και ιην προστασία 
της δημόσιας υγείας. Αποτελε-

σμαπκή πολιττκή αποζημίωσης των
συνταγογραφούμενων φαρμάκων
από τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση
όλων των πολιτών στην απαραίτητη
για αυτούς φαρμακευτική περίθαλψη, 

αλλά και να αξιοποιούνται με
ορθολογικό τρόπο τα χρήματα του
Δημοσίου και των ασφαλιστικών
ταμείων. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 

των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων με κοινωνικά και
νοσολογτκά κριτήρια. Διασφάλιση της ασφαλούς και επαρκούς
διάθεσης φαρμάκων σε όλη τη χώρα μέσα από το δίκτυο των
ιδιωτικών φαρμακείων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η 

φαρμακευτική 

πολιτική των τελευταίων χρόνων, παρότι μείωσε την
υπέρογκη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, την ίδια στιγμή αύξησε
υπέρμετρα την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, ενώ -το πιο
σημαντικό- δεν επηρέασε καθόλου τον όγκο των συνταγών. Είναι
σίγουρο όττ η miKÉVtpoxjn στη μείωση της τιμής ανά φαρμακευτικό
σκεύασμα είναι αδιέξοδη. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και η
λύση του οφείλει να περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους σε 

εγκριτικές 

και μετεγκριτικές διαδικασίες, έλεγχο συνταγογράφησης,
συστηματικές διαπραγματεύσεις για την αποζημίωση, κίνητρα διείσδυσης 

γενοσήμων στην αγορά, δίκαια rebates κ.λπ.
IS1D.-97912211
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΠΑΚΟ

Ου.<:ονομ^ότερες θεραπείεςμε ρεαλιστικές τιμές

Τα
τελευταία χρόνια μία σειρά από αποσπασματικά

μέτρα τα οποία αλλάζουν
πολύ συχνά έχουν επηρεάσει έντονα την
καθημερινότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Δυστυχώς σήμερα δεν
έχουμε μια συνολική φαρμακευτική πολιτική

Εχουμε μια πολιτική η οποία έχει
βασιστεί σε στρεβλώσεις μειώσεων τιμών
σε πολύ μεγάλες συμμετοχές ασθενών
και πολλές φορές σε αργοπορία κυκλοφορίας

νέων φαρμάκων
Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς έχουμε ετοιμάσει ως Πανελλήνια

Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας είναι ουσιαστικά μια επικαιροποίηση
των θέσεών μας λαμβάνοντας un όψιν ακόμα και πολλά από τα
παράλογα αλλά όχι ανεξήγητα και
μονομερή προαπαιτούμενα του
μνημονίου προσδοκώντας σε μια
ορθολογική πολιτική

Οι βασικές κατευθύνσεις της
προτεινόμενης πολιτικής της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας συνοψίζονται

στην αξιολόγηση και ασφαλιστική

αποζημίωση των νεότερων
ακριβών φαρμάκων στον εξορθο
λογισμό της χρήσης και της κατανάλωσης

και στον έλεγχο της συν
ταγογράφησης θεωρούμε πως αυτά
έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη
μονοδιάστατη επικέντρωση στις τιμές

ειδικά των παλαιότερων καταξιωμένων

ελληνικών φαρμάκων
που αποτελούν ης οικονομικότερες
επιλογές για το σύστημα υγείας και
τους ασφαλισμένους

Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδυ
ναμωθεί η εμπιστοσύνη των ασθενών

στην ποιότητα των γενόσημων
φαρμάκων καθώς η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

μπορεί να καλύψει
το 70 των αναγκών σε φάρμακα
ενώ παράγει προστιθέμενη αξία για
την ελληνική οικονομία αφού συμβάλλει

στα δημόσια έσοδα μέσω
φορολογίας παραβόλων και εισφορών

και για κάθε 1 ευρώ σε ελληνικό
φάρμακο το ΑΕΠ ενισχύεται κατά
3,42 ευρώ

Σημαντική συμβολή έχει επίσης
στην απασχόληση με 53.100 θέσεις
εργασίας και με δυνατότητες να δημιουργήσει

2.000 επιπλέον θέσεις
εργασίας την επόμενη πενταετία
ενώ βεληώνει το εμπορικό ισοζύγιο
φαρμάκων κατά 2 δισ ευρώ

Πιο συγκεκριμένα με βάση τις
προτάσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

σε επίπεδο τιμολόγησης

θεωρούμε όη τα on patent
καλό είναι να βρίσκονται στον μέσο
όρο των 3 χαμηλότερων τιμών στην
Ε.Ε και τα off patent στο 50 της
τιμής που έχουν ια φάρμακα που
βρίσκονται εντός προστασίας Επίσης

τα γενόσημα να λαμβάνουν ημή στο 32,5 της εντός προστασίας
τιμής του φαρμάκου αναφοράς με περαιτέρω μειώσεις τιμών που
θα προκύπτουν από τη δυναμική τιμολόγηση Επίσης πρέπει να
υπάρχει μέριμνα για τη διατήρηση στην κυκλοφορία των οικονομικότερων

θεραπειών με ρεαλιστικές τιμές αφού αποδεδειγμένα
παράγουν εξοικονομήσεις ενώ και η πρόταση που αναφέρεται
στο μνημόνιο III για διαπραγματεύσεις όγκου τιμής είναι στη
σωστή κατεύθυνση

Το μοντέλο αυτό γίνεται αποδεκτό λόγω της υφιστάμενης οι¬

κονομικής συγκυρίας αλλά απαιτείται η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης

πολιηκής ημολόγησης στο πλαίσιο μιας σταθερής εθνικής
πολιτικής φαρμάκου

Οσον αφορά την αποζημίωση είναι ανάγκη να υπάρχει μια
θεττκή λίστα με αιτιολογημένες εξαιρέσεις και την πρόσθεση νέων
δραστικών μετά από αξιολόγηση εφόσον αποζημιώνονται από
τους ασφαλιστικούς φορείς στην Ε.Ε όπου κυκλοφορούν Υποστηρίζουμε

την αυτόματη ένταξη στη θεττκή Λίστα των γενοσήμων
των υβριδικών των σταθερών συνδυασμών και των βιοομοειδών
που αντιστοιχούν σε ήδη ενταγμένες δραστικές

Επίσης και την ένταξη νέων φαρμάκων χωρίς γενόσημα εφόσον
αυτά έχουν κεντρική έγκριση με επιταχυνόμενη διαδικασία ή χαρακτηρίζονται

ορφανά από τον ΕΜΑ βελτιώνουν σημαντικά την
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των υφιστάμενων επιλογών

π
Του Θεοδώρου
Τρύφωνος

Ο Θεόδωρος Τρύφων
είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Η πρόταση που αναφέρεται
στο μνημόνιο Μ για
διαπραγματευσεκ όγκου τιμής
όνοι στη σωστη κατεύθυνση
Το μοντέλο αυτο γίνεται
αποδεκτό λόγω της υφιστάμενης
οικονομικής συγκύριος
αλλο απαιτείται η χάραξη μης
μακροπρόθεσμης πολιτικής
ΤΜΟλόγιισιις στο πλαίσιο μιας
σταθερής εθνικής πολιτικής
φαρμάκου

FF U Η θέση μας ως ΠΕΦ είναι να άλλαξα η νομοθεσία νη την ομολόγησα των φάρμακων
Να ερθα το Otμα στη Βουλή η όλα τα κόμματα να πάρουν θέση ώση μέσα σε 2 μήνες
να κάνουμε μη συγκικρβιενη πρόταση στους θεσμούς Η ευρωπαϊκή νομοθεσία
προβλέπει άλλωστε η κάθε χωρα να μπορεί να ορίζει η Ακι τον τρόπο με τον οποίο
θα κατανείμει τη φαρμακενακη της δαπάνη ακόμα η όταν ηρέπα να κινηθεί εντός
κλειστού προϋπολογισμού

και συμβάλλουν αποδεδειγμένα στη μείωση της φαρμακευτικής
δαπάνης ή αποτελούν προϊόντα εγχώριας έρευνας ανάπτυξης
παραγωγής

Οπως ανέφερα λόγω της κακής συγκυρίας μπορεί να δεχόμαστε
κάποιες απαιτήσεις από το μνημόνιο III όμως έχουμε και σημαντικές
διαφωνίες Οπως είπα είναι πιο αποτελεσματικό να δοθεί έμφαση
στην αποζημίωση αντί στο σύστημα τιμολόγησης με προσανατολισμό

στη συγκράτηση των δαπανών μέσω των παλαιών και
ήδη φθηνών φαρμάκων και όχι στην απόσυρσή τους και την υπο¬

κατάσταση από νεότερα ακριβότερα Είναι ανάγκη να δίνεται η
δυνατότητα κυκλοφορίας νέων γενοσήμων κάη το οποίο το πλαίσιο
του νέου μνημονίου θέλει να αποτρέψει Η συνταγογράφηση με
βάση τη δραστική ουσία είναι κάτι απαράδεκτο Δεν επιτρέπεται
να απαγορεύεται στον γιατρό να προτείνει την εμπορική ονομασία
ως σύσταση

Επίσης ένα σημαντικό θέμα αποτελεί η αξιολόγηση ιων νέων
ακριβών φαρμάκων και η επιβράβευση της καινοτομίας κάτι στο
οποίο οι θεσμοί δείχνουν αδυναμία διάκρισης μεταξύ καινοτομικών
και ση patent φαρμάκων

Το σύστημα που προτείνουμε εμείς συγκραιεί τη συμμετοχή
των ασθενών διότι ουσιαστικά με την τιμολόγηση έιοι όπως έχει
καθιερωθεί σήμερα η συμμετοχή του ασθενούς ξεφεύγει από ιον
μέσο όρο κάποιων φαρμάκων Εάν φύγουν τα φθηνά φάρμακα

από το σύστημα ανεβαίνει κατευθείαν

και η ιιμή αναφοράς Αρα
δεν θα έχουμε μείωση θα έχουμε
αύξηση Κι όλα αυτά m στιγμή που
όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία ασχολούνται

με τον έλεγχο της συντα
γογράφησης την εφαρμογή των θεραπευτικών

πρωτοκόλλων και αξιολόγηση

των νέων ακριβών θεραπειών
ώστε να εισέρχονται στο σύστημα
σε χαμηλές τιμές Σήμερα τα

ελληνικά φάρμακα γενόσημα χορηγούνται

με μια έκπτωση 70 από
την αρχική τιμή Αυτή είναι μια έκ
πτωση-ρεκόρ που δεν έχει δοθεί
ποτέ άλλοτε

Ανάπτυξη
Στις προτάσεις τις οποίες επίσης
παρουσιάζουμε υπάρχει και η ση
μανηκή παράμετρος ιης ανάπτυξης
μέσω της αξιοποίησης της ελληνικής
βιομηχανίας Οι παραγωγικές μας
μονάδες έχουν σημαντικές εξαγωγές
και απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό

εκατοντάδων ατόμων Παρά
την κρίση κρατήσαμε τους εργαζόμενους

με την ελληνική βιομηχανία
να σημειώνει κάποιες αυξομειώσεις
της τάξης του 3 4 αριθμώντας
1 1 χιλιάδες απασχολούμενους Παρ
όλα αυτά έχουμε διαπιστώσει την
πρόθεση των θεσμών να τείνουν να
αποσαθρώσουν έναν από τους τελευταίους

πυλώνες ανάπτυξης στη
χώρα μας αποκλείοντας ταυτόχρονα
την κυκλοφορία των οικονομικών
και αξιόπιστων ελληνικών φαρμάκων

από την εγχώρια αγορά Εν κατακλείδι

και με βάση ιον κλειστό
προϋπολογισμό για φάρμακα που
βρίσκεται κάτω από τα 2 δισ ευρώ
υπάρχει ανάγκη για ένα ισότιμο σύστημα

κατανομής της δαπάνης μεταξύ

ελληνικών και ξένων φαρμακοβιομηχανιών

το οποίο να βασίζεται

στα διαρθρωτικά μέτρα όπως
συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης

Η θέση μας ως ΠΕΦ είναι
να αλλάξει η νομοθεσία για την τιμολόγηση των φαρμάκων Να
έρθει το θέμα στη Βουλή κι όλα τα κόμματα να πάρουν θέση ώστε
μέσα σε 2 μήνες να κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση στους θεσμούς

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει άλλωστε η κάθε χώρα
να μπορεί να ορίζει η ίδια τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμει
τη φαρμακευτική της δαπάνη ακόμα κι όταν πρέπει να κινηθεί
εντός κλειστού προϋπολογισμού Διότι εάν τα 2 δισ ποσό εκ των
πραγμάτων χαμηλό δεν παράγουν εγχώρια προστιθέμενη αξία
σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα σε αυτό τον τόπο ISID.-978954II
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To μνημόνιο π φαρμακευτική δαπάνη τα rebate clawback οι ανατιμολογήσεις και η ζήτηση των off patent

Πώς η κρίση επέδρασε στα μεγέθη
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Κανονισμοί τιμολόγησης φαρμάκων
Κατηγορία Περιγραφή
Βιολογικά Ορφανά Παράγωγα Ιίματος Εμβόλια Μ.0 3 χαμηλότερων ex-factory τιμών στην E E

201 5 Δεν ανατιμολογοΟνται τα παράγωγα αίματος εμβόλια
On-patent Πρωτότυπα M O 3 χαμηλότερων ex-factory τιμών στην E E

Off-patent Πρωτότυπα1
Μοναδικά χωρίς γενόσημα)2
Μη μοναδικά με γενόοημα

Μ.0 3 χαμηλότερων ex-factory τιμών στην E E

Στο 50 της τελευταίας τιμής υπό προστασία
έωςΛΤ=12€ήΚΗΘ=0,40€

Γενόσημα Στο 32,5 της τελευταίος τιμής υπό προστασία του προϊόντος
αναφοράς έως ΛΤ 7,80€ ή ΚΗΘ 0,26€

Δυναμική Τιμολόγηση3
Φάρμακα παραγόμενα στην Ελλάδα
που δεν δύναται να αντιστοιχηθούν ακριβώς
με κυκλοφορούντα φάρμακα αναφοράς

Βάσει κοστολογίου

Υβριδικά κα ι βιβλιογράφικα φάρμακα Εισαγόμενα Μ.0 3 χαμηλότερων ex-factory τιμών στην Ε.Ε

Παραγόμενα βάσει κοστολογίου
1 Ενα φάρμακο ανας»ρόζ θεωρείται aff-patm μπα m
φολόνηοης ι

2 Eva off-patent πρωτοιυπο φάρμακο χαρακτηρίζεται μονοδΊκο οιαν δεν κυκλοφορεί αντίστοιχο ηροιον γενοσημο η υπάρχουν μόνο παρόμοιο
φάρμακα που τιμολογούνται Βαοο του όρθρου 1 0 ηου τιιοΑονούντα Βάσει κοστολογίου

3 Για ία γενόοημα φάρμακα με ΛΤ 12€ για καθε €250,000 πωλήσεις αυίησης πωλήσεων σε χονδρικές τιμές ίο προηγούμενο έτος πριν
τη δημοσιευοη του ΔΤ η ημή μειώνεται περαιτέρω κατά 1 και μέχρι 1 5 Εφαρμόζεται μπα από τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη
κυκλοφορίας του νενοοήμου

Ο
κλάδος του φαρμάκου βρέθηκε την

τελευταία πενταετία στο επίκεντρο
της πολιτικής για μείωση των δαπανών

Υγείας και την προσπάθεια
εξοικονόμησης πόρων Η σχετική

δημόσια δαπάνη από τα υψηλά των περίπου 5,1
δισ ευρώ το 2009 προσγειώθηκε πέρυσι και θα
παραμείνει σταθερή μέχρι το 2018 κοντά στα 2
δισ ευρώ συγκεκριμένα σε 1,945 δια ευρώ Για
την επίτευξη της μείωσης αυτή το βασικό μέτρο
που έλαβαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν
κυ ρίως η μείωση των τιμών των φαρμάκων καθώς
αποδεδειγμένα η συνταγογράφηση και οι πωλήσεις
σκευασμάτων σε όγκο δεν μειώθηκαν Βέβαια ένα
επίσης σημανπκό μέρος του κόστους για φάρμακα
το επιβαρύνθηκαν οι ασθενείς μέσα από την αύξηση
της συμμετοχής τους καθώς και οι ίδιες οι

φαρμακευτικές

μέσω των μέτρων για εκπτώσεις rebate
και αυτόματης επιστροφής clawback

Μέσα στο φετινό φθινόπωρο ολοκληρώνεται
μία ακόμη ανατιμολόγηση στα φάρμακα μέσω της
οποίας το Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει να εξοικονομήσει

περισσότερα από 60 εκατ ευρώ Τα βασικά
στοιχεία της νέας ανατιμολόγησης είναι η μείωση
όλων των πρωτότυπων ραρμάκων που έληξε η πατέντα

τους στο 50 της αρχικής τιμής που είχαν
κατά την ένταξή τους ως νέα φάρμακα στο εκάστοτε
δελτίο πμών και η μείωση της τιμής των γενοσήμων
στο 32,5 της τιμής που έχουντα πρωτότυπα φάρμακα

βάσει των οποίων αυτά παράγονται Ειδικότερα
με βάση τις μνημονιακές απαιτήσεις τα πρωτότυπα
φάρμακα που παίρνουν για πρώτη φορά τιμή θα
ομολογούνται στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων
πμών που έχουν λάβει σε χώρες της Ευρώπης
Οπως καθίσταιαι σαφές για τον καθορισμό ιου μέσου

όρου των 3 χαμηλότερων θα αναζητούνται
τιμές προϊόντων με την ίδια φαρμακοτεχνική μορφή
και συσκευασία όταν έως τώρα αναζητούνταν απλώς
αντίστοιχα προϊόντα

Σια προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία off
patent μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας

Πηγή Φ£Κ Β 1958/1109.201 S

η τιμή μειώνεται στο 50 της τιμής υπό προστασία
και στα γενόσημα στο 32,5

Διευκρινίζεται πως οι μειώσεις στις τιμές των
offpatent αφορούν φάρμακα με Λ.Τ άνω των 1 2

ευρώ καθώς και φάρμακα με ΚΗΘ κόστος ημερήσιας

δόσης θεραπείας άνω των 0,40 ευρώ ή
με Λ.Τ μεγαλύτερη των 1 2 ευρώ και μέχρι το επίπεδο

αυτό και αντίστοιχα τα γενόοημα με Λ.Τ
άνω των 7,8 ευρώ καθώς και σε φάρμακα με ΚΗΘ
άνω των 0,26 ευρώ και μέχρι το επίπεδο αυτό

Αυτό το πλαφόν εισάγεται για λόγους προαγωγής

της χρήσης των οικονομικότερων θεραπειών

και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και
προκειμένου να μη διακυβευθεί η επάρκεια των
εν λόγω προϊόντων για τις ανάγκες των ασθενών
Επίσης η δυναμική τιμολόγηση εφαρμόζεται για
πρώτη φορά μετά τη συμπλήρωση δύο ημερολογιακών

ετών από την έναρξη κυκλοφορίας του γε
νόσημου φαρμάκου και διεξάγεται μια φορά κατ
έτος κατά την πρώτη αναθεώρηση πμών εκάστου
έτους Αυτό σημαίνει όττ μετά το πρώτο γενοσημο
τα επόμενα θα κυκλοφορούν με χαμηλότερη ττμή
Επίσης ο νόμος προβλέπει πως στις περιπτώσεις
απευθείας πώλησης προς τα φαρμακεία η έκπτωση

επί της χονδρικής τιμής συμπεριλαμβάνει
και το ποσοστό μικτού κέρδους φαρμακέμπορων
το οποίο επιστρέφεται στον ΕΟΠΥΥ συμφώνα με
τις διατάξεις της υπ αρ Γ5/οικ.30468 Υπου ργικής
Απόφασης ΦΕΚ 869/Β719-5-2015

Με βάση το μνημόνιο επίσης ο τρόπος τιμολόγησης

των φαρμάκων αναφοράς διαφέρει μετά
την τεκμηριωμένη λήξη της προβλεπόμενης δεκαετούς

ή ενδεχομένως ενδεκαετούς περιόδου
προστασίας που προβλέπεται από τη διάταξη του
άρθρου 11 παρ 1 της υπ αριθμ ΔΥΓ3α/Γ.Π
32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ
Β 1049 και αντίστοιχα της εξαετούς περιόδου
προστασίας για όσα έλαβαν αδεία κυκλοφορίας
προ της έναρξης ισχύος της υπ αριθμ

Στοιχεία Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης EC πυυ Î012-2C 18
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Ε0ΠΥΥ 2012 20 3

Μεταβ

2014

Πεταβ

2015

εκτίμηση Μεταβ

2016

2018
ΔΑΠΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΟΠΥΥ ΦΥΚ 527 595 ♦13 s 636 7 720 13

χωρίς τα νοσοκομειακά φάρμακα
ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2.580 2.150 17 t 1.826 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ 2.800 2.371 2.000 2000 1.945

ΚΑΚ REBATES CLAWBACK 272 329 21 ι 428 30 550

εκτίμηση

28

Σημείωση Τα ποσά του ηίνοκα amrwaoüv σε εκ ευρώ

Προϋπολογισμός που δεν καθορίζεται βάσει των πραγματικών αναγκών των ασθενών Η φαρμακευπκή φροντίδα στην
Ελλάδα λειτουργεί ως υποκατάστατο του ελλιπώς αναπτυγμένου τομέα των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας
Η δαπάνη ΕΟΠΥΥ των ιδιωτικών φαρμακείων μειώνεται σε αντίθεση με τη δαπάνη των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ η οποία αυξάνεται

Τα ΦΥΚ εξαιρούνται από μέτρα εξορθολογισμού της δαπάνης όπως Τιμές Αναφοράς και όρια συνταγογραφικής δαπάνης

Καθυστέρηση εφαρμογής registries 8ι έλλειψη διαπραγματεύσεων και αξιολόγηση καινοτομίας στα ακριβά φάρμακα

ΠηγηιΕΟΠη εκτίμηση ΕΥΠ 2015

ΔΥΤ3α/83657/2006 κοινής υπουργικής απόφασης
ΦΕΚ Β 59/24.1 2006 Σε αυτό το σημείο φαίνεται
ότι πλέον αλλάζει και ο χρόνος προστασίας των
πρωτότυπων φαρμάκων προωθώντας τη λήξη
της πατέντας τους νωρίτερα και φυσικά μειώνοντας
άμεσα την τιμή τους Από το νέο νόμο μάλιστα
αφαιρέθηκε η φράση εφόσον υπάρχουν αξιόπτστα
στοιχεία η περίοδος πατέντας της δραστικής ουσίας

υπερισχύει της περιόδου προστασίας εφόσον
αυτή λήγει σε μεταγενέστερο χρόνο

Σημειώνεται ότι ήδη ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

ΕΟΦ έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου

να ολοκληρωθεί η διαδυωσία της γεντκής
ανακοστολόγησης των φαρμάκων κατ εφαρμογή
του τρίτου μνημονίου Μετά την ανάρτηση της λίστας

με τους 9.488 κωδικούς φαρμάκων με την
οποία ο ΕΟΦ ζητούσε από τους Κατόχους Αδειας
Κυκλοφορίας ΚΑΚ να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις

ο Οργανισμός περνάει στο επόμενο και
ουσιαστικότερο στάδιο Η αρχική διαδικασία αφορούσε

παρατηρήσεις που στόχευαν κυρίως στην
ανάγκη καθαρισμού της λίστας από τα φάρμακα
που έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν στην αγορά
Η επόμενη φάση ξεκινάει με την υποβολή από
τους ΚΑΚ των φύλλων έρευνας και στοιχείων τα
οποία θα συμβάλουν στον υπολογισμό των νέων
τιμών σε συνάρτηση με πς μειώσεις που επιβάλλει
ιο τρίτο μνημόνιο Με την υποβολή των φύλλων
έρευνας η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ θα υπολογίσει

τις τιμές λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές
που επιφέρει το τρίτο μνημόνιο Στη συνέχεια οι
τιμές αυτές θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση
και μετά τις ενστάσεις των εταιρειών και τις όποιες
αλλαγές εφαρμοστούν το Δελτίο Τιμών θα σταλεί
στο υπουργείο για να τεθεί υπό αξιολόγηση από
την Επιτροπή Τιμών

Οι προηγούμενες διατάξεις οι οποίες αναφέρθηκαν

αφορούν στον επονομαζόμενο νόμο Δημόπουλου
και βάσει αυτών θα γίνει η επικείμενη ανατιμολόγηση

η οποία όμως είναι η πρώιη αλλά και η
τελευταία με αυτούς τους όρους καθώς θα παραμείνει

σε ισχύ μέχρι τα μέσα Νοέμβρη 2015
Από κει και πέρα και όπως σημειώνεται στο ψηφισμένο

πλέον νομοσχέδιο αλλά και μετά από
σχετικές διευκρινίσεις οι οποίες δόθηκαν από το
υπουργείο Υγείας η επόμενη ανατιμολόγηση η
οποία θα γίνει μέσα στο 2016 περιλαμβάνει νέους
οι οποίοι προοιωνίζονται ακόμη χαμηλότερες
τιμές για τα φτηνά φάρμακα δηλαδή αυτά που
χάνουν πατέντα αλλά και για τα γενόσημα

Ειδικότερα στη Νομοτεχνική Βελτίωση που
κατατέθηκε ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι με
την ισχύ της διάταξης έχει οριστεί η 1 5η Νοεμβρίου

οι τιμές των offpatent μειώνονται είτε στο
50 της πμής που είχαν πριν τη λήξη της πατέντας
είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών
της Ε.Ε ανάλογα με το ποια είναι χαμηλότερη
Επίσης οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων ανεξαρτήτως

της ημερομηνίας έγκρισής τους διατηρούν

το 65 της τιμής των αντίστοιχων πρωιοτΰ
πων μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των
δεδομένων

Οπως είναι σαφές είτε μιλάμε για μείωση της
τιμής του γενοσήμου στο 32,5 της τιμής του
φαρμάκου αναφοράς πριν από m λήξη της περιόδου

προστασίας είτε για το 65 ιης τιμής του
αφού λήξει η περίοδος και έχει μειωθεί κατά 50
η τελική τιμή είναι η ίδια Ομως αν η τιμή του off
patent καθοριστεί με βάσει το μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε τότε θα συμπαρασύρει

και την πμή του γενοσήμου αφού σε πολλές
χώρες όταν λήγει η παιένια η τιμή ιιέφιει ακόμη
πιο χαμηλά από το 50

Επίσης αμφίβολο παραμένει και ιο μέλλον ιων
εξαιρέσεων από πς μειώσεις που προβλέπονται
σιην ΥΑ Δημόπουλου για τα off patent κάτω των
12 ευρώ και για ια γενόσημα κάτω ιων 7,8 ευρώ

ISID.-97VI0SII SID.-9S02678I
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Πασχάλης
Αποστολίδης

πρόεδρος
του ΣΦΕΕ

Συνέντευξη

Αναγκαίοςο εξορθολογισμός
της ελλειμματικήςυγείας
Η ανάγκη για άμεση λήψη πρωτοβουλιών με στόχο τον εξορθολογισμό του ελλειμματικού
προϋπολογισμού για την υγεία αλλά και η ευρεία συναίνεση για την επίλυση των προβλημάτων
είναι το μήνυμα που στέλνει στη νέα κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης Ν

Στον Γιωργο Σακκα
gsakkas@naftemporiki.gr

Στη
συνέντευξη του στην Εκδοση Υγεία

και Φάρμακο της Ν ο κ Αιιοστολίδης
επιμένει στην ανάγκη να βρεθεί λύση

για τη μειωμένη δαπάνη η οποία δεν επαρκεί
για τις ανάγκες που αυξάνονται και με χη διαρ
κώς αυξανόμενη ομάδα των ανασφάλιστων

Κύριε Αποστολίδη μόλις πρόσφατα ανέλαβε η νέα
κυβέρνηση μετά την τρίτη διαδικασία ψηφοφορίας
μέσα σε 9 μήνες συμπεριλαμβανομένου και του
δημοψηφίσματος Πιστεύετε ότι υπάρχει ικανός
χρόνος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και πώς μπορεί
να γίνει αυτό
Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως ύστερα από μία
μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας δεν είναι
μόνο η οικονομία που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση

αλλά και μία σειρά σημαντικών και ευαίσθητων

τομέων όπως είναι ο τομέας της υγείας
Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος
για χάσιμο και πρέπει άμεσα όλοι μαζί να προτάξουμε

ως άμεση προτεραιότητα τη διασφάλιση
της πρόσβασης όλων στις θεραπείες που χρειάζονται

Ως εκ τούτου η διασφάλιση της ευρύτερης συναίνεσης

όλων των φορέων είναι απαραίτητο βήμα
για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στις απαιτούμενες
μεταρρύθμισης και να λύσουμε χρόνια προβλήματα
θέτοντας τα θεμέλια για χη θεραπεία του συστήματος

υγείας Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο εξαιρετικά
σημαντική παράμετρος είναι ο εξορθολογισμός
ενός ελλειμματικού προϋπολογισμού στην υγεία
ο οποίος ταυτόχρονα όμως οφείλει πάνω απ όλα
να υπερασπίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών

σε όλες τις αναγκαίες θεραπείες Η συρρίκνωση

της δημόσιας δαπάνης υγείας έχει ξεπεράσει
το 37 και αντίστοιχα για το φάρμακο έχει ξεπεράσει
το 60 σε μία περίοδο που οι φαρμακευτικές εταιρείες

συνεχίζουν να απορροφούν τους κραδασμούς

ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται και από
τα συσσωρευμένα χρέη του Δημοσίου των οποίων
η εξομάλυνση είναι πλέον επιτακτική
Με το δεδομένο ότι κανείς δεν αμφισβητεί την
ανάγκη εξορθολογτσμού και εκσυγχρονισμού του
συστήματος Υγείας τα δικαιώματα των ασθενών
αλλά και το γεγονός ότι ο κλάδος του φαρμάκου
είναι από τους πιο ισχυρούς συμμάχους της πολιτείας

τόσο για την κοινωνική πολιπκή όσο και
την αναπτυξιακή προοπτική πιστεύουμε όπ πρέπει
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να προχωρήσουμε
από κοινού στα επόμενα βήματα Ξεκινώντας από
την οργάνωση και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και περνώντας από tn γενική
συμφωνία για το τι χρειάζεται στην έμπρακτη
συναίνεση και συνεργασία γτα το πώς θα το κάνουμε

Ενα βιώσιμο σύστημα υγείας για όλους

ι να μοφοοτοϋμΐ το πρόβλημα μι τα κράτος και να συνιργαστουμι
ι συνεηοο γη την κάλυψη των αναγκών αυτών Ne μη ουνεργοο

να καλοψοομΐ ro 50 του κόστους φορμ«αΜ
rcvu.^KpdWKoA^T.unoAoKK

είναι η επιδίωξη του κλάδου μας και η αυτονόητη
προτεραιότητα της χώρας
Ποιος είναι ο αναπτυξιακός ρόλος του κλάδου του
φαρμάκου στην ελληνική οικονομία πόσο εφικτή
είναι η αναβάθμιση αυτού του ρόλου και ποιες οι
προϋποθέσεις για τη στήριξη της αναπτυξιακής
προσπάθειας
0 κλάδος της υγείας δεν φέρει το φάρμακο μόνο
για την ελληντκή κοινωνία αλλά και για την ελληνική
οικονομία έχοντας ης δυνατότητες να διαδραματίσει
σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο πάντοτε με τις κατάλληλες

προϋποθέσεις Ενδεικτικά και μόνο να
αναφέρω το γεγονός ότι παρά την τεράστια ύφεση
παρά τις αντιξοότητες και τα γραφειοκρατικά εμπόδια

που υπάρχουν οι εξαγωγές έχουν ενισχυθεί
Σύμφωνα με στοιχεία του 201 4 το φάρμακο αποτελεί

το δεύτερο κατά σειρά εξαγώγιμο προϊόν της χώρας
μας Το υψηλότατο επίπεδο του επιστημονικού
δυναμικού τόσο στην ιατρική και τη θεραπεία
όσο και στο πεδίο της έρευνας η ευελιξία των

μονάδων

παραγωγής οι οποίες εφαρμόζουν και τηρούν
τις διεθνείς προδιαγραφές δεν είναι τυχαίο ότι
πολλές πολυεθνικές εταιρείες ήδη παράγουν μέχρι
και το 40 των φαρμάκων τους κατ όγκο σε εγχώριες
εταιρείες με δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης
το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής αλλά ακόμη
και η πλεονεκτική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας
η οποία ευνοεί συνεργασίες και συνέργειες με
κράτη της Αφρικής και της Ασίας συντείνουν σε
αυτά τα αποτελέσματα
Η προοπτική όμως αυτή για να αξιοποιηθεί προϋποθέτει

την αντιμετώπιση βασικών δομικών ζη¬

τημάτων όπως το ασταθές φορολογτκό περιβάλλον
η γραφειοκρατία και η τακτική των μη προσδιορισμένων

πληρωμών τωνοφειλών προς ης εταιρείες
παράμετροι που αποτελούν τροχοπέδη στην παραγωγική

ανάπτυξη του κλάδου Αρκεί να αναφέρω
το παράδειγμα των κλινικών μελετών καθώς η
απλοποίηση του θεσμικού και νομικού πλαισίου
η επιτάχυνση των διαδικασιών η αξιοποίηση του
επιστημονικού δυναμικού με τη δημιουργία κέντρων

αριστείας όπου υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική

υποδομή ώστε να έχουμε αντκπροφή του
φαινομένου φυγής μυαλών μπορούν να οδηγήσουν

στον τριπλασιασμό των κλινικών μελετών
στην Ελλάδα μέχρι ιο 2017 ωφελώντας χιλιάδες
ασθενείς με νέες καινοτόμες θεραπείες και λύνοντας
προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων Αξιοποιώντας

έτσι μια δυναμική που τώρα χάνεται ενώ
μπορεί να αποφέρει πολλαπλά κέρδη στη χώρα
από τα δημόστα ταμεία έως την ποιότηια των υπηρεσιών

στο δημόσιο σύστημα υγείας
Κύριε Αποστολίδη πριν από λίγο καιρό κάνατε μία
πρόταση να αναλάβετε εσείς το 50 του κόστους
φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφαλίστων
Είναι μία πρόταση που εξακολουθεί να ισχύει
Το βέβαιο είναι πως για να βρούμε τις λύσεις στα
σοβαρά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε

πρέπει όλοι να συνδράμουμε με γόνιμες
και εφικτές προτάσεις οι οποίες να προασπίζουν
το δικαίωμα πρόσβασης στο φάρμακο όλων ανεξαιρέτως

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο προϋπολογισμός

για τα φάρμακα είναι ήδη πολύ χαμηλός
ενώ ταυτόχρονα πρέπει να καλυφθούν και οι ανάγκες

των ανασφάλιστων Σύμφωνα με τους μετριοπαθέστερους

υπολογισμούς η συνολική δαπάνη
σήμερα ανέρχεται σια 2 δισ και δεν επαρκεί σε
καμία περίπτωση Ταυτόχρονα με βάση τις εξαγγελίες

του υπουργείου πριν από λίγους μήνες οι
ανάγκες για τους ανασφάλιστους είναι της τάξης
των 350 εκατ ευρώ
Οπως καταλαβαίνετε η ανάγκη αύξησης της εξω
νοσοκομειακής δαπάνης για φάρμακα πλέον καθίσταται

επιτακτική με το δεδομένο ότι ο προϋπο
λογτσμός στη χώρα μας δεν αρκεί για να καλύψει
το σύνολο του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων
και των ανασφάλιστων Συνεπώς αρκετοί άνθρωποι
δεν θα πάρουν τα φάρμακά τους και αυτό πρέπει
να το λύσουμε Εμείς λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι
να μοιραστούμε το πρόβλημα με το κράτος και να
συνεργαστούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια
για την κάλυψη των αναγκών αυτών μια συνέργεια
στην οποία δεσμευόμαστε να καλύψοτιμε το 50
του κόστους φαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων

ενώ το κράτος καλύπτει το υπόλοιπο
50 Ωστε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα
όλων των πολιτών την ελπίδα όπ όταν είναι οι ίδιοι
καλά τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα
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Να καταρτιστεί άμεσα εθνικό σχέδιο
για την υγεία

Την
επείγουσα ανάγκη να καταρτιστεί άμεσα εθνικό σχέδιο για την υγεία επισήμανε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld του Ελληνοαμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολίδης υπογράμμισε τον
καθοριστικό ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας στην επανεκκίνηση της οικονομίας επισημαίνοντας πως το

40 των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά ήδη παράγεται στη χώρα μας και πως η ευνοϊκή θέση
της Ελλάδας Βοηθά ευρύτερες συνεργασίες με τη ΝΑ Ευρώπη ενώ για κάθε μία θέση εργασίας στον φαρμακευτικό

κλάδο δημιουργούνται έξι θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία Επίσης σημείωσε πως η πατρίδα μας
δεν αντέχει άλλη διαρροή μυαλών το διαβόητο brain drain καθώς έχουν χαθεί ήδη 132 000 θέσεις εργασίας με
μεταπτυχιακές σπουδές

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός είπε πως οι προϋποθέσεις για να ορθοποδήσει το σύστημα

συμπεριλαμβάνουν την κανονικότητα στη χρηματοδότηση τη διόρθωση των στρεβλώσεων και της σπατάλης

και την αναδιοργάνωση ειδικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ενώ τόνισε πως προκειμένου να εξαλειφθούν

οι ανισότητες που γιγάντωσε η κρίση το κράτος πρέπει να μεροληπτεί απέναντι στους φτωχούς τους άπορους

και τους ανασφάλιστους Όσον αφορά τις αντιδράσεις των φαρμακευτικών εταιρειών για τις διαρκείς μειώσεις
των τιμών των φαρμάκων ο κ Ξανθός είπε ότι πρέπει να τονωθεί η επιχειρηματικότητα ώστε να μην περιορίζεται
η συζήτηση στα μέτρα που αφορούν αποκλειστικά την τιμολόγηση των φαρμάκων Πάντως και στο προηγούμενο
συνέδριο Pharma Health Conference της Ethos Media έγινε μνεία για την παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία οι
ασθενείς να πληρώνουν ολοένα ακριβότερα τα φάρμακά τους παρ ότι οι τιμές των φαρμάκων διαρκώς μειώνονται



2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ YALE ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΓΟΡΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΤΖΟΝ ΤΖΙΝΑΚΟΠΛΟΣ

Από την έδρα
του Yale επικεφαλής
της επιτροπής χρέους
Τον ελληνικής καταγωγής καθηγητή και βασικό
μέτοχο fund που εξειδικεύεται στην εξαγορά
ενυπόθηκων δανείων φέρνει ο Τσακαλώτος
για την Επιτροπή Σοφών ΣΕΛ 14

Το γεράκι των χρεοκοπημένων
ιππότης του ελληνικού χρέους
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Εναν
λύκο των αγορών

από τους βασικούς
μετόχους του αμερικανικού

fund Ellington
Management Group που εξειδικεύεται

στην εξαγορά ενυπόθηκων

δανείων θέλει να τοποθετήσει

ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τοακαλώιος στη θέση

του επικεφαλής της Επιτροπής
Σοφών για m διαχείριση του ελληνικού

χρέους
Πρόκειται για τον Ελληνοα

μερικανό καθηγητή ίου φημισμένου

Πανεπιστημίου Yale Γιάννη
Τζανακόπουλο ή Τζον Τζανακό
πλος όπως προτιμά ο ίδιος να
προφέρει και να γράφει το όνο
μά του Για χάρη του μάλιστα
ο υπουργός Οικονομικών δεν
συνόδευσε τον πρωθυπουργό τον
Σεπτέμβριο στη Διεθνή Εκθεση
θεσσαλονίκης Ο κ Τσακαλώτος
προτίμησε να μείνει στην Αθήνα
για να συναντηθεί μαζί του και να
τον πείσει να αναλάβει

Ο υπουργός Οικονομικών
έχει στείλει επιστολές σε αρκετούς

καθηγητές του εξωτερικού για
να μετάσχουν σε αυτή την επιτροπή

Η προτίμησή του όμως για
τη θέση του επικεφαλής της είναι
ο Τζον·Τζινακόπλος με το πλούσιο

ακαδημαϊκό αλλά και επιχειρηματικό

βιογραφικό
Ο καθηγητής είναι εδώ και

χρόνια επικεφαλής ερευνών του
αμερικανικού fund που έκανε
χρυσές δουλειές μετά την κρίση

της Lehman Brothers στις ΗΠΑ
εξαγοράζοντας κόκκινα ενυπό

Τον καθηγητή
του Yale Τζον
Τζινακόπλος φέρνει
ο Τσακαλώτος
για επικεφαλή ms
Επιτροπής Σοφών

θηκα στεγαστικά δάνεια Λογίζεται
ως γεράκι των χρεοκοπημένων

και για αυτό δεν είναι λίγοι
εκείνοι που διαπιστώνουν μείζον
ασυμβίβαστο μεταξύ της επιχειρηματικής

του δραστηριότητας και
της θέσης που του προτείνεται να
αναλάβει για ίο ελληνικό χρέος

Το θέμα των κόκκινων δανείων

και της πιθανής πώλησής τους
σε funds του εξωτερικού καίει αυτή
τη στιγμή την Ελλάδα και ο κ Τζι
νακόπλος είναι μέτοχος σε ένα
fund που κερδοσκοπεί από τα
δάνεια Επίσης αν τελικά τεθεί
επικεφαλής της επιτροπής για το

χρέος θα έχει άμεση πρόσβαση

Ellington Management Group

Strategies j Leadership Careers

Ellington's senior partners have extensive experience investin
markets The founding partners created many of the securities

Ellington actively trades today The firm is led by

Lauterce Perm Vice Chairman

Richard Brounstem Vice Cha.rman

Olivier Cojot GotOOcrg Vic Chairman

Professor Geanakoplos is a Managing
Development and ia resoonstole for eu
portfolio Professor Geanakopioa Is Ian
proprietary prepayment model and inti
Professor Geanekoptos was a Manegi
ι core Research Department in trns
systems He became a ful Processor a
James Toom Professor of Economats
Economic He was elected a feHow of
of An and Sciences in ι 999 He waa
Bodossaki Prize in economy In 1995
at the Santa Fa institute where he rem
somma cum laude Ph Beta Kappama in Mathematics and a Ph Ο n

Διευθυντικό
στέλεχος
του Ellington
Management
Group
είναι ο Τζον
ΤζινακόηΚος
όπως φαίνεται
στοσάιττου
αμερικανικού
fund

σε όλα τα κρατικά στοιχεία όπως
είναι τα χρέη των νοσοκομείων
των ταμείων κ ά γεγονός που
θεωρείται εξίσου προβληματικό

Για τους επιτελείς του υπουργείου

Οικονομικών ωστόσο τίποτα

από όλα αυτά δεν φαίνεται να
συνιστά εμπόδιο Αλλο πράγμα
η διαχείριση του χρέους άλλο τα
κόκκινα δάνεια και η λειτουργία

ίων τραπεζών υποστηρίζουν
πηγές της οδού Νίκης που γνωρίζουν

καλά την ιδιότητα του Ελλη
νοαμερικανού καθηγητή από το
Κονέκτικατ Απαντούν μάλιστα
ότι εφόσον ο κ Τζινακόπλος αποδεχθεί

την πρόταση του υπουργού

Οικονομικών να τεθεί επικεφαλής

της Επιτροπής Σοφών
για το χρέος τότε θα υπογράψει
ένα συμφωνητικό με το οποίο θα

δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να
εκμεταλλευθεί τα αρχεία καταγραφής

του ελληνικού χρέους προς
όφελος του

Τόσο ο Γιάννης Δραγασά
κης όσο και ο Γιώργος Χουλια
ράκης είναι αντίθετοι όχι μόνο με
την αξιοποίηση του Τζον Τζινα
κόπλος στη συγκεκριμένη θέση
αλλά και με αυτή καθ εαυτήν τη
σύσταση της Επιτροπής Σοφών για
το χρέος Πληροφορίες λένε πως
θεωρούν ότι το ζήτημα του χρέους
έπειτα από προσπάθειες πολλών
ετών έχει εισέλθει στον δρόμο της
διευθέτησης και η σύσταση μιας
Επιτροπής Σοφών που θα εξετάσει

το θέμα από την αρχή θα δημιουργήσει

μεγαλύτερα προβλήματα
απ όσα θα λύσει
0 κ Τσακαλώτος πάντως δείχνει

ότι δεν υπολογίζει τις αντι¬

δράσεις Ούτε για τον Τζινακό
πλος ούτε για την υπερδραστηριότητα

και τις υπεραρμοδιότητες
του Κορεάτη πρώην υπαλλήλου
της Lehmah Brothers Γκλεν Κιμ
Ο κ Κιμ μπορεί να ήρθε στο
υπουργείο Οικονομικών επί
Γιάνη Βαρουφάκη αλλά και

επί Ευκλείδη Τσακαλώτου λένε
παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών

απέκτησε πρόσβαση
παντού Είναι απολύτως ενδεικτικό

ότι ο κ Γκλεν Κιμ κατ εντολήν
του Ευκλείδη Τσακαλώτου γράφει

το νομοσχέδιο για την ανα
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
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ΥΓΕΙΑ

Η Οδύσσεια ενός καρκινοπαθούς

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Τον γύρο του Διαδικτύου έχει κάνει

η ιστορία ενός 68χρονου απόρου
καρκινοπαθούς που μαζί με τον γιο
του και τη βοήθεια του Κοινωνικού
Ιατρείου Φαρμακείου Βύρωνα
ΚΙΦΒ έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου

ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση

σε θεραπεία Στο ασφυκτικό
πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει οι
πολιτικές λιτότητας και περικοπών
στον τομέα της υγείας των προηγούμενων

κυβερνήσεων οι γιατροί δίνουν

τον καλύτερο τους εαυτό τη
στιγμή που οι προϋπολογισμοί των
νοσοκομείων έχουν μειωθεί δραματικά

Ο κ Κλίτσος είναι χαρακτηριστική

περίπτωση της υγειονομικής
κρίσης που διανύει η χώρα με τα
πλέον συνήθη θύματα αποκλεισμού
από την περίθαλψη να είναι αυτοί
που έχουν περισσότερο από όλους ανάγκη

βοηθείας
Ειδικότερα ο όδχρονος Δημήτρης

Κλίτσος προσβλήθηκε από καρκίνο
του πνεύμονα και νοσηλεύτηκε στο
νοσοκομείο Σωτηρία ο καρκίνος
όμως έχανε μετάσταση στο πάγκρεας

και στην κλείδα Εξαιτίας του επείγοντος

χαρακτήρα της κατάστασης
το νοσοκομείο παρέπεμψε τον

καρκινοπαθή στον Άγ Σάββα για ακτινοβολίες

όπου έγινε αποδεκτός
για ακτινοβολίες στην κλείδα όχι όμως

και στο πάγκρεας λόγω της λίστας

αναμονής
Από εκεί ο ασθενής παραπέμφθη

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός

Με επιστολή της η διοίκηση
του νοσοκομείου θεαγένειο ενημερώνει

για την εξασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας του ι
δρύματος Ειδικότερα εγκρίθηκε

εγκαίρως ο τροποποιημένος
προϋπολογισμός του νοσοκομείου

κάτι που σύμφωνα με ανακοίνωση

του ιδρύματος ήταν αποτέλεσμα

των ενεργειών της διοίκησης

του νοσοκομείου της
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
και φυσικά του υπουργείου Υγείας

τους οποίους ευχαριστούν
θερμά Τέλος η διοίκηση του
θεαγενείου τονίζει για μια ακόμη

φορά τη δέσμευση του νοσοκομείου

για παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας προς τους ογκολογικούς

ασθενείς μέσα από
το Εθνικό Σύστημα Υγείας

κε στο Αρεταίειο όπου όμως δεν έγινε

δεκτός με την αιτιολογία ότι το
ίδρυμα ως πανεπιστημιακό νοσοκομείο

δεν μπορεί να παράσχει υπηρεσίες

νοσηλείας ή εξετάσεων με
βιβλιάριο απορίας καθώς δεν υπάγεται

στις δομές του Εθνικού Συστήματος

Υγείας Κατά συνέπεια εξηγεί
η προϊσταμένη διεύθυνσης διοικητικού

Αλεξία Μπολουδάκη μιλώντας
στην Α αν εμείς δεχθούμε έναν

ασθενή δεν χρηματοδοτούμαστε
για τις υπηρεσίες που παρέχουμε
καθώς υπαγόμαστε στο υπουργείο
Παιδείας και όχι στο Υγείας

Αρεταίειο Τίθεται
ζήτημα επιβίωσης

Μάλιστα η κ Μπολουδάκη επεσήμανε

ότι επειδή το ίδρυμα αντιλαμβάνεται

τις αυξημένες ανάγκες
που προκύπτουν λόγω κρίσης ετέθη
στην εφορία του νοσοκομείου το ζήτημα

της νοσηλείας όχι μόνο αυτών
που είναι άποροι με βιβλιάριο αλλά
και όσων είναι οικονομικά ασθενέστεροι

όπως ορίζονται από Κοινή Υπουργική

Απόφαση του 2006 όπου
ανάμεσα στις προϋποθέσεις υπάρχει

και αυτή του οικογενειακού εισοδήματος

που δεν υπερβαίνει τα

6.000 ευρώ
Το νοσοκομείο έλαβε το 2014 την

απόφαση να συστήσει τριμελή επιτροπή

που να αξιολογεί τα περιστατικά
που χρήζουν νοσηλείας από αυτές

τις κατηγορίες ωστόσο τα περιστατικά

που διαβιβάστηκαν στον Ε
ΟΠΥΥ δεν χρηματοδοτήθηκαν ποτέ
καθώς το ίδρυμα όπως προαναφέρθηκε

δεν ανήκει στο ΕΣΥ Το νοσοκομείο

είναι σε οριακή κατάσταση από

πλευράς χρηματοδότησης συμπληρώνει

η κα Μπολουδάκη Συγκεκριμένα

οι εισροές του νοσοκομείου

είναι ελάχιστες και πρέπει να

καλύψουμε τις απλήρωτες υποχρεώσεις

συμπληρώνει η Σεβασμία Οικονόμου

προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Οικονομικού και προσθέτει ότι
μόνο οι οφειλές του ΕΟΠΥΎ προς το
Αρεταίειο αγγίζουν τα 19.000.000

ευρώ Τίθεται ζήτημα επιβίωσης
δηλώνει και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα

να υπάρξει τακτή περιοδική

εκταμίευση έναντι των απαιτή
σεών μας ώστε να διευκολυνθεί το
ίδρυμα να προγραμματίζει τις ενέρ
γειές του και να παρέχει υπηρεσίες
υγείας στον κόσμο που τις χρειάζεται

Γ ΚΑΊτσος Κόσμος πεθαίνει
στον δρόμο αβοήθητος

Οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν και είναι εξαιρετικοί δηλώνει

στην Α ο γιος του 68χρονου καρκινοπαθή Γιάννης Κλίτσος Στον Αγ
Σάββα τα μηχανήματά τους χαλάνε συνέχεια και έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη
λίστα αναμονής και έτσι τον πήγα στο Άρεταίειο όπου μου είπαν ότι δεν μπορούν

να τον δεχθούν με βιβλιάριο πρόνοιας διότι είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο

θα έπρεπε να υπάρχει όμως μια υπουργική απόφαση που να δίνει τη δυνατότητα

σε όλα τα νοσοκομεία να βοηθούν τους καρκινοπαθείς 0 κ Κλίτσος
επιρρίπτει ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις που με τα νομοθετήματα
και την πολιτική τους δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί ο κόσμος Πεθαίνει
στον δρόμο αβοήθητος αναφέρει χαρακτηριστικά Με αυτήν την αφορμή ο Γ

Κλίτσος αναφέρεται και στο ΚΙΦΒ και το σημαντικό έργο των κοινωνικών ιατρείων
και φαρμακείων υπογραμμίζοντας ότι θα καλό θα ήταν να υπάρξει και κρατική

επιδότηση Τόσα χρόνια δίνονταν χρήματα σε ΜΚΟ που δεν έκαναν τίποτε

σημειώνει Η Οδύσσεια ωστόσο ενός καρκινοπαθούς δεν περιορίζεται στα
προαναφερθέντα καθώς η δυνατότητα νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο έχει
επίσης φτάσει να θεωρείται πολυτέλεια Ακόμη και 20 χημειοθεραπείες να χρειάζονται

ο ασθενής πρέπει κάθε μέρα να πηγαίνει στο νοσοκομείο κι έπειτα να
επιστρέφει σπίτι του σημειώνει ο κ Κλίτσος Δηλαδή ένας καρκινοπαθής πρέπει

να πηγαινοέρχεται κάθε μέρα στο νοσοκομείο επωμιζόμενος και σημαντικό
οικονομικό βάρος

Δ Σουλιώτης Η κυβέρνηση
αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη

Η καταγγελία του ΚΙΦΒ δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη
δραματική περίπτωση δηλώνει στην Α ο υπεύθυνος του ΚΙΦΒ

Δημήτρης Σουλιώτης Εκφράζει μια γενικευμένη κατάσταση που

οδηγεί σε καθεστώς μαζικών δολοφονιών και στον χώρο της υγείας
Δεν υπάρχει ο άνθρωπος δεν υπάρχει ΕΣΥ δεν υπάρχει Σύνταγμα

δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει επιστημονική και ιατρική δεοντολογία

τονίζει και εξηγεί Το καθεστώς αυτό υποτάσσεται
στις αμείλικτες νομοτέλειες που γέννησαν το χρέος οι δανειακές
συμβάσεις και τα Μνημόνια που επιβλήθηκαν στον λαό μας Η απάνθρωπη

αυτή πολιτική όποιο όνομα και να παίρνει γίνεται για
να διασωθεί το καθεστώς που γεννά την ανισότητα την αδικία
την ανεργία την καταπίεση και τη φτώχεια και υπαγορεύεται από

την Ε Ε και την ελληνική ολιγαρχία Αναφερόμενος στη νέα
κυβέρνηση σημειώνει ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την πολιτική

ευθύνη αυτού του θυσιαστήριου μέσα στον οποίο πετιούνται
κατά προτεραιότητα οι μάζες της φτωχολογιάς του λαού μας Αν
η κυβέρνηση ο υπουργός Υγείας δεν πάρουν άμεσα μέτρα για το
νοσοκομειακό σύστημα και την προστασία αυτών που απειλείται
η ζωή τους τον λόγο έχουν οι εισαγγελείς και η Δικαιοσύνη καταλήγει
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Ol ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ Ο^Γ&ΧΩΡΕΣ

ιτΛΛΑΔΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ i ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στους Ελληνες ο πιο βαρύς
φόρος υγείας στην Ευρώπη

Υπερδιπλάσιες ins Ολλανδίας και της Γαλλίας οι ιδιωτικές δαπάνες

περίθαλψης στη χώρα μας Το 2013 το κράτος διέθεσε για την
υγεία 4,6 6ισ ευρώ τα Ταμεία 5,4 και οι πολίτες 5,6 δισ ευρώ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Εναν
βαρύ και άδικο φόρο υγείας πληρώνουν

οι Ελληνες σε σχέση με τους υπόλοιπους

Ευρωπαίους Πρόκειται για την ιδιωτική

δαπάνη περίθαλψης τα χρήματα δηλαδή
που πληρώνουν κάθε χρόνο τα νοικοκυριά για
επισκέψεις στον γιατρό φαρμσκα εξετάσεις και
νοσηλεία Κάθε Ελληνας δαπανά ετησίως 638
ευρώ ποσό που είναι υπερδιπλάοιο από το αντίστοιχο

της Ολλανδίας ή της Γαλλίας Με τα χρήματα

αυτά οι ασθενείς καλύπτουν τα ελλείμματα
της δημόσιας χρηματοδότησης τα οποία διογκώνονται

στα χρόνια της κρίσης
Επειτα από τη διολίσθηση των κρατικών δαπανών

η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη ευρωπαϊκή
θέση σε ιδιωτικές πληρωμές για περίθαλψη

Η συνολική δαπάνη χωρίζεται σε τρία σκέλη τη
δαπάνη του κράτους τη δαπάνη των ταμείων
και την ιδιωτική δαπάνη Η ιδιωτική δαπάνη
ήταν 28,4 το 2009 και εκτινάχτηκε στο 30,7
το 20 1 3 Για πρώτη φορά ξεπερνούν τις δαπάνες
του κράτους και των ταμείων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικογενειακών
προϋπολογισμών η αυξητική τάση στις δαπάνες
των νοικοκυριών για περίθαλψη συνεχίστηκε
και το 2014 καθώς διέθεσαν το 7,2 του συνο¬

λικού τους εισοδήματος έναντι 6,9 το 2013
Οι ειδικοί αναμένουν περαιτέρω αύξαση και το
2015

Στα στοιχεία που παρέθεσε πρόσφατα ο Οργανισμός

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά
πτυξας ΟΟΣΑ π Ελλάδα φιγουραρει στην πρώτη

θέση η οποία δεν περιποιεί τιμή για το κράτος

πρόνοιας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι Ελληνες

συμμετέχουν με 30,7 στο συνολικό κόστος
υγείας ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ εκείνο
της Σουηδίας 14,8 της Γερμανίας 13,5
ακόμη και της Ελβετίας 25,8 Σε μεγαλη απόσταση

βρίσκονται και οι χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου στις οποίες το ποσοστό ιδιωτικών δαπανών

υγείας είναι στην Ιταλία 21,7 και την Ισηα
νία22,1

Παρόμοια συμπτώματα
Η Πορτογαλία εμφανίζει παρόμοια συμπτώματα

με εκείνα της Ελλάδας καθώς οι ιδιωτικές
της δαπάνες αυξήθηκαν από 23,3 το 2009 σε
28,1 το 2013 αλλά και παλι απέχουν σημαντικά

από εκείνα της χώρας μας
Μιλώντας στο Εθνος ο καθηγητής Οικονομικών

της Υγείας Λυκούργος Λιαρόπουλος σημείωσε

ότι η συνολική απώλεια στη χρηματοδό¬

τηση της υγείας στην Ελλάδα ανήλθε σε 7,4 δισ
ευρώ από το 2009 έως το 201 3

Σύμφωνα με τον κ Λιαρόπουλο για πρώτη
φορά η ιδιωτική δαπάνη υγείας ξεπερνά την
κρατική και τη δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων

το 201 3 το κράτος διέθεσε γιατην υγεία
4,6 δισ ευρώ τα ταμεία 5,4 δισ και οι πολίτες
5,6 δισ

Αναφερόμενος στο πού κατευθύνονται οι
πληρωμές περίθαλψης ο καθηγητής τονίζει
Μπαίνοντας στην κρίση η κοινή εντύπωση

ήταν ότι στην υγεία γινόταν ένα παρτι με κύρια

έκφρασή του τη φαρμακευτική περίθαλψη
και την παραοικονομία

Στη φάση που βρισκόμαστε εξηγεί παρατηρούμε

ότι και οι τρεις κατηγορίες φροντίδας
νοσοκομειακή εξωνοσοκομειακή και φαρμακευτική

μειώθηκαν περισσότερο από το ακα
θαριστο εγχώριο προϊόν ΑΕΠ της χώρας

Και αν η φαρμακευτική δαπάνη δικαίως
έπεσε από το πολύ υψηλό επίπεδο στο οποίο
είχε φτάσει σε σχέση με άλλες χώρες είναι πολύ

ανησυχητική n μείωση στην εξωνοσοκομειακή
δαπάνη περίπου στο μισό

Η δαπάνη αυτή κατευθύνεται κυρίως στην
πρωτοβάθμια φροντίδα και τη δευτερογενή πρόληψη

Η μεγάλη μείωση είναι το μεγαλύτερο
και πιο ανησυχητικό σημείο στην εκτίμηση των
πιθανών επιπτώσεων της κρίσης στην υγεία του
πληθυσμού

Ο κ Λιαρόπουλος κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για τη χρηματοδότηση των κρατικών
νοσοκομείων επισημαίνοντας την αύξηση κατά
1 1 4 στη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα

Α
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ΑΠΟΨΗ
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Οσα πρέπει να
κάνει η πολπεία

Η φαρμακευτική δαπάνη
που καλύπτεται από
την κοινωνική ασφάλιση

και το ΕΣΥ έχει μειωθεί

στα επίπεδα που ήταν προ
ΙΟετίας κάτω από 3 δισ ευρώ Το
γιατί αυξήθηκαν υπέρμετρα το 2009
και γιατί μειώθηκαν απότομα το
2014 όλοι το γνωρίζουν αν και χρήζει

διερεύνησης η τότε εκτόξευσή
της Βασικά εργαλεία μείωσής της
είναι α Στην ασφάλιση υγείας η
δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και η ηλεκτρονική

συ
νταγογράφη
ση
β Στον έλεγχο
της κατανάλωσης

οι λίστες
φαρμάκων θετική

και αρνητική
η δραστική

ουσία τα
όρια σε γιατρούς

και ασθενείς

και τα
πρωτόκολλα
γ Στον έλεγχο
της χρηματοδότησης

η τιμολόγηση

και
οι περικοπές κέρδους claw back
rebate κ.λπ

ΟΛΑ ΑΥΤΑ μείωσαν την κατά κεφαλήν

δαπάνη από 450 σε περίπου
200 ευρώ ετησίως 60 ενώ στην
υπόλοιπη Ε Ε είχαμε μείωση από
340 σε 280 ευρώ 20 Ο ΕΟΠΥΥ
πρέπει να εξετάσει τον προϋπολογισμό

ανά περιφέρεια θεραπευτική
κατηγορία και ειδικότητα γιατρών
μαζί με άλλα πληθυσμιακά κριτήρια

Το ΕΣΥ ανάλογα πρέπει να
κλείσει τους προϋπολογισμούς

του ανά νοσοκομείο κι εκείνο ανά
τμήμα με βάση κόστος/ΚΕΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ τιμών αναφοράς
ΕΟΠΥΥ ή ΕΣΥ με βάση και την κα
τανάλωση price volume
agreements κι ίσως και την αποτελεσματικότητα/ποιότητα

risk
sharing πρέπει να δοκιμασθούν με
τη φαρμακοβιομηχανία ως αντίβαρο
περικοπών rebate clawback Η
μηνιαία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

της ηλεκτρονικής συνταγο
γράφησης από ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ πρέπει

να γίνει το κύριο εργαλείο των
διοικήσεων

ΕΤΣΙ η τιμολόγηση περνώντας σε
δεύτερο πλάνο θα διευκολύνει την
πολιτική ηγεσία αναδεικνύοντας
το σχέδιό της που θα παρακολουθείται

αφού συμφωνηθεί κι από
τους επίσημους φορείς της φαρμακοβιομηχανίας

οι Ελληνες εκπρόσωποι

των οποίων πρέπει να βοηθήσουν

στην προώθηση και των
γενοσήμων ενώ η πολιτεία στην
ανάπτυξη του αποτελεσματικού
ελληνικού φαρμάκου Ας μην ξεχνάμε

ότι όλα αυτά πρέπει να τείνουν

κυρίως προς όφελος των ασφαλισμένων

vi
Wêèê

τοί/ΝίΚΟΥ
Πολυζου
καθηγητή
Δημοκρίταου
Παν/μίου Θράκης
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Παθολόγοι

Γενικοί ιατροί

I 27,2
27,2

Γ25.6
25,6

Ι 28.9
26,5

1 27.0
24,9

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
— ανά περιφέρεια

ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

Αύξηση 50 στη χρήση
των ακριβών φαρμάκων
Γι δείχνει έρευνα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για τα έτη 2013-2014

του Αιμίλιου Νεγκη
anegisgme.com

Ο
Τα

σημεία-κλειδιά για τον έλεγχο
των δαπανών για φάρμακα αναδεικνύει

η πρώτη στο είδος της
έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από ομάδα ερευνητών του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου
Η έρευνα ανέδειξε ότι παρά

τα μέτρα αυξήθηκε κατά

50 η χρήση ακριβών
πρωτότυπων φαρμάκων Η
καινοτομία της μελέτης

έγκειται στο γεγονός ότι για
πρώτη φορά επιχειρείται η
ανάλυση ανά κατηγορία
φαρμάκων πρωτότυπα και
εκτός πατέντας γενόση
μα θεραπευτική κατηγορία

γιατρό και περιφέρεια
αλλά και στο γεγονός ότι
χρησιμοποιούνται δεδομένα

που έχουν αντληθεί από
το σύστημα ηλεκτρονικής
ουνταγογράφησης για τα
έτη 2013-2014

Τα ßaoucä συμπεράσματά της που πρέπει
να ληφθούν υπόψη από το υπουργείο Υγείας
και τον ΕΟΓΤΫΎ είναι

• Τα 2/3 της κατανάλωσης φαρμάκων γίνεται

με συνταγογράφηση κυρίως 3 ιατρικών

Μόλις 20
της φαρμακευτικής
δαπάνης αφορά
γενόσημα

Τρεις ιατρικές
ειδικότητες
ελέγχουν το 75

της δαπάνης

ειδικοτήτων παθολόγων γενικών ιατρών και
καρδιολόγων Συνεπώς οι αρμόδιοι φορείς
εκεί πρέπει να ρίξουν το βάρος του ελέγχου

• Το 50 της κατανάλωσης φαρμάκων
αφορά την Αττική και την κεντρυαί Μακεδονία

αν και πέρυσι είχαμε μείωση συνταγών
στη Θεσσαλονίκη

• Εχουμε σημαντικές διαφορές στην κατά
κεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων

από περιφέρεια σε
περιφέρεια Φαινόμενο που

πρέπει να αναλυθεί από τους
αρμοδίους καθώς ενδέχεται
να υποκρύπτει προκλητή ζήτηση

Π χ στα νησιά του
Αιγαίου έχουμε κατά κεφαλήν

κατανάλωση 240 ευρώ
τον χρόνο ενώ στου Ιονίου
288,5

• Η κατανάλωση γενοσή
μων στην εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη παραμένει στάσιμη

Το 2013 ήταν 17 ενώ
πέρυσι αυξήθηκε στο 20
Είναι ξεκάθαρο ότι απαιτούνται

κίνητρα για τη χρήση
γενοσήμων για γιατρούς φαρμακοποιούς και
ασθενείς

• Εκείνο όμως που πρέπει να προβληματίσει
τους ιθύνοντες είναι ότι αυξάνεται κατακόρυφα

η χρήση πρωτότυπων σκευασμάτων
από 37 το 2013 σε 59 το 2014 Γεγονός

που πρακτικά σημαίνει οτι είχαμε σημαντική
υποκατάσταση φθηνών φαρμάκων από νεότερα

ακριβότερα Αρα είναι επιτακτική ανάγκη

η εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων που
να μην επιτρέπει στον γιατρό να συνταγογρα
φεί εύκολα πρωτότυπα σκευάσματα

• Πάντως σε επιμέρους θεραπευτικές κατηγορίες

η διείσδυση γενοσήμων είναι αρκετά
υψηλή ξεπερνώντας το 40 Πράγμα που

πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά ώστε να αξιοποιηθεί

το παράδειγμα τους και σε άλλες κατηγορίες

• Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ το ποσοστό των
γενοσήμων είναι επίσης χαμηλό μόνο 30
Η μελέτη ανέδειξε ότι το 80 των δαπανών
των νοσοκομείων για φάρμακα αφορούν μόλις
100 από συνολικά περίπου 1.000 δραστικές
ουσίες Επίσης το 80 του ετήσιου προϋπολογισμού

αφορά 33 μεγάλα νοσοκομεία Συνεπώς

εκεί πρέπει να επικεντρωθούν κατά
προτεραιότητα οι προσπάθειες για έλεγχο των
δαπανών

Ετηστημονικά υπεύθυνος της μελέτης ήταν
ο καθηγητής Ν Πολύζος και στην ομάδα του
συμμετείχαν οι Χρ Ζηλίδης Α Καστανιώτη
Γ Μαυριδόγλου Χ Καρανίκας Στ Καρακό
λιας Γ Παπαδοπούλου Α Παπαδόπουλος
Χ Κακαράς και η υποψήφια διδάκτωρ Ε Δα
λακάκη Δεδομένα αντλήθηκαν από το σύστημα

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υπήρξε

συνεργασία με τη Διεύθυνση Φαρμάκων
του ΕΟΠΥΥ
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Η είσπραξη clawback από ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ

είναι μεταξύ των βασικών εκκρεμοτήτων

Ετήσιες δαπάνες ΕΟΠΥΥ
Συνολικά σε 890 εκατ ευρώ ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του ΕΟΠΥΥ
νια παροχές υγείας στους ασφαλισμένους
Η δαπάνη αυτή θα παραμείνει παγωμένη έως και το 2018
Το 2014 το clawback για τους παροχους έφτασε το 50 του κόστους
των υπηρεσιών που παρείχαν οε ασφαλισμένους

του υπουργείου Υγείας έναντι των δανειστών

και ήδη η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει

επεξεργαστεί σχέδιο είσπραξής του

νοσηλεία κέντρα
σε ιδιωτικές αποκατά
κλινικές στάσης

ιδιωτικές
ψυχιατρικές
κλινικές

διαγνωστικές φυσικο
εξετασεις θεραπείες

μονάδες
χρόνιας
αιμοκάθαρσης
και τεχνητού
νεφρού

ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ TOY CLOWBACK

Χαράτσι
εκατομμυρίων
στις ιδιωτικές κλινικές
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οριζόντιο χαράτσι εκατομμυρίων
ευρώ που μόνο για το πρώτο εξάμηνο

του 2015 ανέρχεται οε 70 εκατ
ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν
άμεσα στον ΕΟΠΥΥ όλες οι ιδιωτικές
κλινικές καθώς εκπνέει η προθεσμία
για την είσπραξη ίου λεγόμενου
clawback αυτόματη επιστροφή της
υπέρβασης για το α εξάμηνο του
έτους Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το
2014 οι ιδιωττκές κλινικές παρείχαν
υπηρεσίες σε ασφαλισμένους ύψους
περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ
όταν το όριο ήταν 235 εκατ ευρώ

Η είσπραξη clawback από ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ

είναι μεταξύ των βασικών
εκκρεμοτήτων του υπουργείου Υγείας

έναντι των δανειστών και ήδη η
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει επεξεργαστεί

σχέδιο είσπραξης του
clawback Συμφωνά με πληροφορίες
της ΗτΣ το σχέδιο περιλαμβάνει
δύο τρόπους υπολογισμού της αυτόματης

επιστροφής

J τρόηοςι Οριζόντια περικο
πή Εφαρμόστηκα to 2013

Πρόκειται για μαθηματικό προσδιορισμό

που προκύπτει σύμφωνα
με τα μηνιαία επιτρεπτά όρια κάθε
κατηγορίας παρόχων όπου για τις
ιδιωτικές κλινικές είναι 19.583.333

ευρώ Συγκεκριμένα οε κάθε ιδιωτική

κλινική προσδιορίζεται η έκ
πτωοή της rebate To rebate υπολογίζεται

επί των μηνιαίων υποβολών

δαπάνης της κλινικής Αφού
αφαιρεθούν τα ποσά που προέκυψαν

Μόνο το 2014 οι ιδιωτικές

κλινικές παρείχαν
υπηρεσίες σε ασφαλισμένους

ύψους περίπου
400 εκατομμυρίων ευρώ
όταν το όριο ήταν
235 εκατ ευρώ

από το rebate αθροίζονται τα ποοά
που προέκυψαν όλων των κλινικών
και αν υπάρχει υπέρβαση έναντι του
μηνιαίου ορίου δαπάνης που έχει
τεθεί τότε το υπερβάλλον ποσό θα
πρέπει να επιστραφεί clawback
Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται
το ποσοστό μηνταίας υπέρβασης του
κλάδου π.χ 24 και αυτό το ποσοστό

πολλαπλασιάζεται με τις μηνιαίες

υποβολές της κάθε κλινικής
ώστε να επιμεριστεί η υπέρβαση σε
κάθε πάροχο ανάλογα με τη δαπάνη
που προκάλεσε

ΕΟΠΥΥ

Στα 238 εκατ
η δαπάνη έως
και το 2018
Στα 235 εκατ ευρώ έχει
κλειδώσει έως και το

2018 η δαπάνη του
ΕΟΠΥΥ για τη νοσηλεία
ασφαλισμένων των σε
ιδιωτικές κλινικές Συνολικά

σε 890 εκατ ευρώ
ανέρχεται το ετήσιο
πλαφόν που έχει θέσει
το υπουργείο Υγείας για
τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ
σε συμβεβλημένους ιδιώτες

παρόχους υπηρεσιών
υγείας για την επόμενη

τριετία
Η υπέρβαση του πλαφόν
επιβαρύνει εξ ολοκλήρου

τους παρόχους
αφού ισχύει και για τα
επόμενα τρία χρόνια το
μέτρο του clawback και
το οποίο σε κάποιες
κατηγορίες παρόχων το
2014 έφτασε στο 50
του κόστους των υπηρεσιών

που παρείχαν σε
ασφαλισμένους
Σύμφωνα με την πρόσφατη

υπουργική απόφαση

για τα επιτρεπόμενα
όρια δαπανών του

ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους
με τον Οργανισμό

ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών

υγείας για τα έτη
2015 2016 2017 και
2018 το ετήσιο όριο
δαπάνης του Οργανισμού

καθορίζεται

VYia υπηρεσίες κλειστής

περίθαλψης
συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ στα 384 εκατομμύρια

ευρώ 32 εκατ
ευρώ μηνιαίο όριο εκ
των οποίων τα 235 εκατ
ευρώ αφορούν υπηρεσίες

νοσηλείας ιδιωτικών
γενικών κλινικών τα 51
εκατ κέντρα αποκατάστασης

και τα 45 εκατ
ευρώ ιδιωτικές ψυχιατρικές

κλινικές

Vyia υπηρεσίες ανοιχτής

περίθαλψης στα
506,1 εκατ ευρώ ετησίως

εκ των οποίων τα
302 εκατ είναι για διαγνωστικές

εξετάσεις τα
62 εκατ ευρώ για φυσικοθεραπείες

και τα 110
εκατ ευρώ για Μονάδες
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
και Τεχνητού Νεφρού
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Φαρμακοποιοί Ρολά αναμένεται

να κατεβάσουν από Δευτέρα
οι φαρμακοποιοί διαμαρτυρόμενοι
για την πρόθεση της κυβέρνησης να

επιτρέψει και σε μη φαρμακοποιούς
να ανοίξουν φαρμακείο Σελ 6

Απεργούν οι φαρμακοποιοί από Δευτέρα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Κατεβάζουν ρολά από τη Δευτέρα
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
τα φαρμακεία όλης της χώρας Οι
φαρμακοποιοί εμφανίζονται αποφασισμένοι

να προχωρήσουν από
εβδομάδα σε απεργιακές κινητοποιήσεις

διαμαρτυρόμενοι για την
πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει

και σε μη φαρμακοποιούς
να ανοίξουν φαρμακείο Σήμερα
πραγματοποιείται έκτακτη Γενική
Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου όπου θα συζητηθεί

η ομόφωνη πρόταση του
Δ.Σ για 24ωρες κυλιόμενες απεργίες

αρχής γενομένης τη Δευτέρα
Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί
που σημαίνει ότι από τη Δευτέρα
οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μόνο
από τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Σήμερα αναμένεται
να εγκριθεί η πρόταση
για απεργιακό λουκέτο
Στάση αναμονής τηρούν προς το
παρόν οι φαρμακοποιοί που έχουν
ακολουθήσει το διευρυμένο ωράριο
καθώς αναμένουν και την επίσημη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του ΠΦΣ για να αποφασίσουν τι
θα πράξουν Ως προεόρτιο των
απεργιών χαρακτηρίζεται η χθεσινή
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που
διοργάνωσε o ΠΦΣ έξω από το
υπουργείο Υγείας Στο πλαίσιο της
κινητοποίησης εκπρόσωποι των
φαρμακοποιών συναντήθηκαν ξανά
με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

τον οποίο ενημέρωσαν για τις
θέσεις και τις προθέσεις τους

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΦΣ αντιδρά

στο επικείμενο άνοιγμα των
φαρμακείων και σε ιδιώτες μη
φαρμακοποιούς το οποίο και είναι
διατεθειμένη να επιτρέψει η κυβέρνηση

στο πλαίσιο της υλοποίησης

των προαπαιτούμενων για
τα οποία έχει δεσμευθεί προς τους
δανειστές Η σχετική κοινή υπουργική

απόφαση είναι στο τελικό
στάδιο της σύνταξής της και μένουν

κάποιες λεπτομέρειες έως
ότου κλείσει Πληροφορίες αναφέρουν

ότι θα επιτρέπεται από
ιδιώτες μη φαρμακοποιούς να κατέχουν

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

φαρμακείου Επιπλέον
κάθε ιδιώτης θα μπορεί να μετέχει
έως και σε πέντε φαρμακεία

Οι φαρμακοποιοί που ζητούν να
εφαρμοστεί το γερμανικό μοντέλο
όπου ιδιοκτήτης φαρμακείου είναι

μόνο φαρμακοποιός εκτιμούν ότι
με τις προωθούμενες αλλαγές στο
ιδιοκτησιακό ανοίγει ο δρόμος για
τη δημιουργία καρτέλ εις βάρος
της εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά

και της φαρμακευτικός δαπάνης
Οπως υποστηρίζουν οι χονδρέμποροι

θα θέλουν να προωθήσουν
τα δικά τους φάρμακα με αποτέλεσμα

να εκτοξευθεί και ο όγκος
και n δαπάνη των χορηγούμενων
φαρμάκων Μάλιστα κατά τη χθεσινή

συνάντηση με τον υπουργό
τόνισαν ότι σε κάθε περίπτωση
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η
συμμετοχή γιατρών φαρμακευτικών

εταιρειών και φαρμακαποθηκών
στην ιδιοκτησία των φαρμακείων

και πρόσθεσαν ότι ανεξάρτητα
από την άδεια λειτουργίας η

άδεια ιδρύσεως φαρμακείου θα
πρέπει να ανήκει σε φαρμακοποιό
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Διαγωνισμοί
με περίεργες
γκρίζες ζώνες

Συνήθης η απευθείας ανάθεση

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αναθέτουσες apxés που ξέχασαν να δημοσιεύσουν
tous διαγωνισμούε και τώρα ζητούν να γίνουν απευθεία5
αναθέσει Δήμοι που προέβησαν σε φωτογραφικέβ
διατάξει για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
προέλευση μόνο από μία συγκεκριμένη χώρα έτσι
ώστε ο kovovikôs διαγωνισμέ να θεωρηθεί πλημμελή5
και να ζητήσουν μετά την απευθείαβ ανάθεση επικαλούμενοι

τον κατεπείγοντα χαρακτήρα ms υπόθεσα
Νοσοκομεία που χαρακτήρισαν απρόβλεπτο γεγονό5
την παραλαβή μιαβ véas πτέρυγαβ το 2014 αντί apxirais
προθεσμίαβ το 2008 και έτσι έπρεπε xcopis διαγωνισμό
να αναθέσουν Tis υπηρεσίεβ καθαριότηταβ

Είναι μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα που
δείχνουν ότι παρά Tis βελτιώσει στο θεσμικό πλαίσιο
των δημοσίων συμβάσεων τη δημιουργία του κεντρικού
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων ΚΗΜ
ΔΗΣ και την εκπαίδευση του προσωπικού των ανα
θετουσών αρχών η πρακτική των απευθείαβ αναθέσεων
για tous λάθθ5 λόγου5 συνεχίζεται ή τουλάχιστον επιχειρείται

να συνεχισθεί
Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό του φαινομένου

διαδραματίζει η Ενιαία

Πώς γίνονται
τι τακτικές
εφαρμόζονται από
ποιους και πώς
επιχειρείται να
μπει ένας φραγμός
στις περιπτώσεις
που εντοπίζονται

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Συμβάσεων ΕΑΑ
ΔΗΣΥ στην οποία οι
αναθέτουσεε apxés που
θέλουν να προβούν σε
απευθεία5 ανάθεση προμηθειών

υπηρεσιών ή
έργων υποχρεούνται να
υποβάλουν αίτημα προκειμένου

να λάβουν έγκριση

Σε σύγκριση με τα
προηγούμενα έτη η κατάσταση

φαίνεται να έχει
βελτιωθεί καθώε όλο και περισσότερα αιτήματα που
κατατίθενται στην ΕΑΑΔΗΣΥ λαμβάνουν τη σύμφωνη
γνώμη ms όμωβ τα νοσοκομεία και οι Οργανισμοί
ToniKns Αυτοδιοίκηση α βαθμού οι δήμοι δηλαδή
παραμένουν οι συνήθεΐ5 ύποπτοι

Η πρακτική που εφαρμόζεται έτσι ώστε μια κανονική
διαγωνιστική διαδικασία να επιχειρηθεί να μετατραπεί
σε απευθείαε ανάθεση είναι περίπου η ίδια απλώβ
εμφανίζεται με διάφορε3 παραλλαγέβ λάθη και παραλείψει

κατά την προκήρυξη του ανοιχτού ή κλειστού
διαγωνισμού έτσι ώστε auTÔs να κηρυχθεί ôyovos ή
κάποιοι εκ των συμμετεχόντων να υποβάλουν ενστά
aexs Με άλλα λόγια οι εμπλεκόμενοι αναθέτουσεε
apxés ή συμμετέχουσε5 εταιρείεβ ή και οι δύο παίζουν
καθυστέρηση στον ανοιχτό διαγωνισμό με αποτέλεσμα

μετά να μπορεί να γίνει επίκληση τα κατεπεί
Youaas ανάγκα και να μετατραπεί η διαδικασία σε
απευθείαβ ανάθεση

Ασφαλιστικό ταμείο για σύμβαση αξίαε 675.000 ευρώ
που αφορούσε τη στελέχωση και τροφοδοσία παιδικού
σταθμού έπρεπε να δημοσιεύσει την περίληψη tos διακήρυξα

του διαγωνισμού σε τρεΐ3 εφημερίδε3 καθώε
και στο Τεύχοε Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
ms Εφημερίδθ5 ms Κυβερνήσεως Η περίληψη ms
διακήρυξα είχε δημοσιευθεί μόνο σε μία εφημερίδα
κάτι που αφενό5 θεωρείται τουλάχιστον παιδαριώδεβ
λάθθ5 και αφετέρου συνιστά ουσιώδη παράβαση

Επιπλέον οι υποψήφιε5 εταιρείες είχαν ξεχάσει
επίσα τα στοιχειώδη δηλαδή να υποβάλουν υπεύθυνε5
δηλώσει και στοιχεία

Δήμο3 ms Arams ήθελε να προμηθευτεί φωτιστικά
σώματα Στον πρώτο διαγωνισμό εμφανίστηκαν δύο
εταιρείεΞ εκ των οποίων η μία απορρίφθηκε διότι δεν
είχε υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώ στη
συνέχεια απορρίφθηκε και η δεύτερη καθώβ δεν πληρούσε

τα τεχνικά κριτήρια Κριτήρια όμω5 που σύμφωνα
με το πόρισμα ms ΕΑΑΔΗΣΥ είχαν τεθεί έτσι ώστε να
μην μπορούν να ερμηνευθούν σωστά από tous συμ
μετέχοντεε otous διαγωνισμού5 Επειτα από όλα αυτά
ο εν λόγω δήμοβ ζήτησε να υλοποιηθεί η προμήθεια
με τη διαδικασία ms απευθείαβ ανάθεσα

Παρά την αναμφίβολη οικονομική δυσπραγία που πλήττει τον τομέα της υγείας υπάρχουν περιπτώσεις τύποις διαγωνισμών
που αφορούν προμήθειες και που τελικώς μπαίνουν στη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης

Η δαιδαλώδης νομοθεσία ευνοεί κατά κύριο λόγο τους επιτήδειους
Σε διαγωνισμό περιφέρειας της Βόρειας

Ελλάδας για την προμήθεια καυσίμων

αξίας 310.000 ευρώ δεν τηρήθηκαν

ούτε οι όροι δημοσιότητας ούτε
οι ελάχιστες προθεσμίες παραλαβής
των προσφορών ενώ οι προδιαγραφές

ήταν ασαφείς γεγονός που είχε
ως αποτέλεσμα να μην προσέλθει καμία

επιχείρηση και ο διαγωνισμός να

κηρυχθεί άγονος
Αλλη συνήθης πρακτική είναι αυτή της
εμφάνισης έργων ως συμπληρωματικών

προκειμένου να ανατεθούν

απευθείας ενώ στην πραγματικότητα
είναι καινούργια
Η διάκριση της αιτίας σε κάθε περίπτωση

εάν δηλαδή οφείλεται σε σκοπιμότητα

ή σε άγνοια είναι αναμφίβολα
εξαιρετικά δύσκολη και αυτό που

μπορεί να κριθεί εντέλει είναι μόνο το
αποτέλεσμα Την κατάσταση επιδεινώνει

η δαιδαλώδης νομοθεσία για τις
δημόσιες συμβάσεις μια νομοθεσία η
οποία άλλαξε πέρυσι αλλά που τελικά
η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή
της εφαρμογής της έως τα τέλη του

τρέχοντος έτους με στόχο να θεσπίσει
νέα νομοθεσία που θα ενσωματώνει
τις πιο πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσίαση
σχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις
αποτελούσε προαπαιτούμενο για την
εκταμίευση της υποδόσης των 2 δια
ευρώ Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του
υπουργείου Οικονομίας προέβλεπε ότι
το σχέδιο θα ήταν έτοιμο έως τις 20
Οκτωβρίου κάτι που δεν κατέστη δυνατό

και τώρα έχει οριστεί νέα καταληκτική

ημερομηνία η 2α Νοεμβρίου 2015
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ΚΕΝΑ 23.000 ΘΕΣΕΩΝ

Προοπτική λουκέτου
για κλινικές του ΕΣΥ
Με 23.300 θέσεις γιατρών-νοσηλευτών
κενές όπως είπε στην Κ ο υπουργός
Ανδρέας Ξανθός εκατοντάδες τμήματα
και κλινικές του ΕΣΥ κινδυνεύουν με λουκέτο

Σελ 12

Ενα βήμα πριν από το λουκέτο το ΕΣΥ
Συνταξιοδοτήσεις και πάγωμα προσλήψεων απογύμνωσαν νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας Ο υπ Υγείας προαναγγέλλει 3.400 προσλήψεις

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΔ

Ενα βήμα πριν από το λουκέτο βρίσκονται
εκατοντάδεε τμήματα και κλιν.κέδ

του ΕΣΥ Το πάγωμα των προσλήψεων
επί μία εξαετία οι αθρόε5 συνταξιοδοτήσει

η φυγή των νέων γιατρών

στο εξωτερικό έχουν απογυμνώσει
τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγε-as

Σύμφωνα με την καταγραφή του υπ
Υγεία5 τον Σεπτέμβριο οι κενέ5 ορ
γανικέε θέσειε ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού στο ΕΣΥ έφθασαν
Tis 23.300 θέτοντα5 εν αμφιβάλω τη
λειτουργία πολλών μονάδων Onus
δηλώνει στην Κ ο unoupYÔs Υγεία5
Avôpéas HavOàs πάρα πολλέΞ kAivuœs
έχουν οριακή στελέχωση και η παραμικρή

απώλεια μπορεί να διαταράξει
την ισορροπία Η κυβέρνηση έχει
δρομολογήσει προσλήψεΐ5 3.400 ατόμων

μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία

écûs και το 2016 Να δώσει το
σήμα ότι η πορεία ôiappoàs προσωπικού

από το ΕΣΥ αντιστρέφεται
σημειώνει ο κ Ξανθόε

Αυτό που κρατάει στη ζωή τμήματα
και κλινικέ5 του ΕΣΥ είναι οι μετακινήσει

γιατρών Ανακυκλώνουμε το
υπάρχον προσωπικό λέει στην Κ
ο διοικητήε τα 2ns Υγειονομική3 Περιφέρει

ΥΠΕ Itapaitbs και Αιγαίου
Ν Καρβούνα oncos συνηθίζω να

λέω είμαι ο ΥΠΕάρχα του παρακα
λετού Παρακαλώ tous YiaTpoùs va
πάνε για Xiyts ΐέρε σε κάποιο νησί
για να καλύψουν ανάγκε3

Σύμφωνα με το υπ Υγεία5 οι κενέ5
opYavucés θέσε μόνο στα νοσοκομεία
ανέρχονται σε 20.239 6.197 γιατροί
και 14.042 νοσηλευτικό προσωπικό
Στα νοσοκομεία τα Αττική5 λείπουν
1.751 γιατροί και 3.589 νοσηλευτέ5
Οι αντίστοιχεε ελλείψειε στα νοσοκομεία

Πειραιά και νησιών του Αιγαίου
είναι 935 και 2.849 Στα νοσοκομεία
Πελοποννήσου και Δυτ Ελλάδθ5 υπάρχουν

κενέ5 Θέσεΐ5 737 γιατρών και
2.207 νοσηλευτικού προσωπικού

Δεν εφημερεύουν
Περισσότερα από τα μισά Κέντρα

Υγείαε δεν εφημερεύουν γιατί το προσωπικό

tous μετακινείται στα νοσοκομεία

για να κάνει εφημερίε5 αναφέρει
στην Κ ο αντιπρόεδρο5 Tns Πανελ
λήνια5 Ομοσπονδία5 Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ Παν
Παντέλα Οταν τα κενά είναι τόσο μεγάλα

λείπουν πλέον όλεε οι ειδικότητε5
στην Κέρκυρα έχουν μείνει δύο επικουρικοί

παιδίατροι στην Ικαρία δεν
υπάρχει αναισθησιολόγο5 και το νοσοκομείο

Δράμαβ χρειάζεται επειγόντακ
ειδικευόμενο γενική5 laTpiKàs παθολόγοι

ακτινολόγο μικροβιολόγο ου¬

ρολόγο νευρολόγο φαρμακοποιό και
προσωπικό για την ασφάλεια

Τα αγκάθια στα νοσοκομεία μπορούν

να συνοψιστούν στα εξήβ
L Συνταξιοδοτήσεις Oncos αναφέρει

στην Κ ο πρόεδρο5 Tns Ομοσπονδία5
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελ
λάδοε Δημ Bapväßas από το 2009
écos σήμερα έχουν αποχωρήσει 4.000
γιατροί λόγω συνταξιοδότησα και σήμερα

εκτιμάται ότι υπηρετούν 12.000
μόνιμοι ειδικοί γιατροί Σύμφωνα με
την ΠΟΕΔΗΝ οι αποχωρήσει μη ιατρικού

προσωπικού την τελευταία πενταετία

υπολογίζονται σε 1 7.000 Evas
νοσηλευτή5 τη νύχτα για 40 και 50
ασθενεί5 είναι πλέον ο Kavôvas Δεν
προλαβαίνει να μάθεΐ5 το ιστορικό
του ασθενούβ ούτε καν το όνομά του
Κάνε τα απαραίτητα Να δώσεΐ5 φάρμακα

και μόνο λέει στην Κ ο πρό
εδροβ Tns Ενωσα Νοσηλευτών Ελλά
6os Δημ Σκουτέλα

Σύμφωνα με ίο υπ Υγείας
οι κενές οργανικές θέσεις
μόνο στα νοσοκομεία
ανέρχονται σε 20.239 6.197

γιατροί και 14.042
νοσηλευτικό προσωπικό

2 Λήξη συμβάσεων επικουρικών και
συμβασιούχων Apxés Οκτωβρίου άρχισαν

να λήγουν οι συμβάσειε μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ 170 νοσηλευτών που στελεχώνουν

Tis Μονάδε EvTOTUais Θε
ραπείαε Η πλειονότητά tous παραμένει
προσωρινά με 20ήμερη παράταση συμβάσεων

écos ότου βρεθεί λύση Αυτή
τη στιγμή 200 κλίνε3 Evtütuois και
Αυξημένα Φροντίδαε είναι κλειοτέε
λόγω έλλειψα προσωπικού Τέλο5 του
éTous λήγουν και οι συμβάσεκ περίπου
700 επικουρικών που είναι διάσπαρτοι
στο ΕΣΥ Ανάλογα με την εξέλιξη του
διορισμού νέων επικουρικών θα αποφασιστεί

εάν τελικά θα παραταθούν
οι συμβάσεΐ5 tous

3 Αδειες θέσεις ειδικευομένων Η
απουσία npoomums στην Ελλάδα έχει
οδηγήσει πολλού5 véous YiaTpoùs va
φεύγουν στο εξωτερικό για την ειδικότητα

tous Στα εργαστήρια το Αιματολογικό

το Θωρακοχειρουργικό
Αγγειοχειρουργικό και Καρδιοχειρουργικό

και το Αναισθησιολογικό του νοσοκομείου

δεν είναι καλυμμένο ούτε
το 1/4 των θέσεων ειδικευομένων
επισημαίνει στην Κ ο καρδιολόγοε
Ηλ Σιώρα3 πρόεδρθ5 του Σωματείου
Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό Ο

cpôpTOS εργασία λόγω των κενών έχει
φέρει στα βιολογικά tous όρια ακόμα
και véous YiaTpoùs Είχαμε περιστα¬

τικό 38χρονου γιατρού με έμφραγμα
και 35xpovns γιατρού με εγκεφαλική
αιμορραγία Εγώ γνωρίζω τουλάχιστον
για τρεΐ5 περιπτώσει ειδικευομένων
που έκαναν αίτημα πλήρου5 παραίτησα

από το νοσοκομείο γιατί δεν άντεχαν

άλλο Ακούγεται otous διαδρό
μου5 ότι ακολουθούν και άλλοι

4 Ελλείψεις υλικών Γάντια σύριγγεβ
γάζεε φλεβοκαθετήρεε αντιδραστήρια
είναι από τα υλικά που αν και βασικά
δεν είναι πάντα σίγουρο ότι υπάρχουν
στην ποσότητα που θα έπρεπε στα νοσοκομεία

Οι περισσότεροι προμη
Θευτέ5 είναι επιφυλακτικοί στο να δώσουν

μεγάλε5 ποσότητε5 υλικών εφόσον

δεν πληρώνονται αναφέρει στην
Κ ο πρόεδρθ5 του Πανελληνίου Συλλόγου

Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών
ΠΑΣΥΠΙΕ Αρ Κρυσταλλίδα Ταχρέη
npos όλουε tous προμηθευτέ5 ξεπερνούν

το 1,2 δισ ευρώ Αλλωστε το
στοκ είναι συνήθωε περιορισμένο
οπότε θα το διαθέσουν όπου νομίζουν
ότι θα πληρωθούν καλύτερα Και όταν
λέμε καλύτερα εννοούμε σε 12-14
μήνεΕ Λόγω των χαμηλών προϋπολογισμών

εφέτοε εξαντλήθηκαν οι πιστώσει

vcopis με αποτέλεσμα να μη
μπορούν τα νοσοκομεία να παραγγείλουν

υλικά
Oncos δηλώνει στην Κ ο unoupYÔs

Υγείαε Avôpéas Ξανθόε καταβάλλονται

προσπάθειε5 σταθεροποίησα του συ
στήματθ5 Εχουν ήδη αυξηθεί τα όρια
δαπανών των νοσοκομείων κατά 150
εκατ ευρώ για το 2015 και τώρα υπογράφονται

οι αποφάσεΐ5 για Tis τροποποιήσει

των προϋπολογισμών των
νοσοκομείων ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα επιπλέον κονδύλια

Αυτό παράλληλα θα αυξήσει τη
δυνατότητά tous να προσλάβουν επι
koupikoùs YiaTpoùs για να καλύψουν
τα πολύ επείγοντα κενά

Επιπλέον το υπ Υγεία5 δρομολογεί
δύο δέσμε5 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού

Η πρώτη αφορά σε περίπου
1.000 άτομα νοσηλευτικό και παραϊατρικό

προσωπικό και ήδη έχει εκδοθεί
προκήρυξη από το ΑΣΕΠ για ένα μέρο5
αυτών Η δεύτερη δέσμη αφορά σε
2.500 προσλήψεΐ5 εξ αυτών 600 γιατροί
και 1.100 νοσηλευτέ5 στο 2016 Για
πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια γίνονται

μόνιμε5 προσλήψειε στο ΕΣΥ
Πιστεύουμε ότι είναι μία σημαντική
ένεση στο σύστημα με ανθρώπινο δυναμικό

και δίνει το σήμα ότι η πορεία
ôiappoùs προσωπικού αντιστρέφεται

τονίζει ο unoupYÔs και προσθέτει Το
μεγάλο στοίχημα είναι να αντιστραφεί
η διαρροή προσωπικού npos το εξωτερικό

Το σήμα που πρέπει να σταλεί
είναι ότι οι νέοι γιατροί μπορούν να
έχουν αξιοπρεπέ5 μέλλον στη χώρα
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Τι απέγιναν τα φιλόδοξα
projects του παρελθόντος
Οδηγός για τις πολυεθνικές οι πολιτικές εξελίξεις

Η Κ παρουσιάζει τι απέγιναν τελικά

οι φιλόδοξε5 ξένεε επενδύσει
που είχαν κατά Kaipous υποσχεθεί
γνωστέ3 πολυεθνικέε σε EXXmres
πρωθυπουργούβ Στην πλειονότητά
tous οι εταιρείεε προχώρησαν τα
σχέδια που είχαν εξαγγείλει το 2013
Την επόμενη χρονιά τα επενδυτικά
σχέδια πάγωσαν koGcùs επανήλθε

η πολιτική αβεβαιότητα Το καλοκαίρι

του 2015 οι θυγατρικέε των
ξένων πολυεθνικών έδωσαν προτεραιότητα

να οχυρωθούν απέναντι
στα capital controls Μετά και τΐ3
δεϋτερε5 πρόωρε5 εκλογέ3 οι πο
λυεθνικέε δείχνουν ότι ανασυντάσσονται

και επανέρχονται στα επενδυτικά

tous σχέδια Σελ 2
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Πληρώνουν
οι ασθενείς

Μπορεί οι δημόσιες
δαπάνες γιο την υγεία
να έχουν με.ωθεί και
ειδικά στο φάρμακο
όμως το κόστος δεν
έχει μεταβληθεί σημαντικά

με αποτέλεσμα

να βαραίνει τους
ασθενείς δηλαδή τους
ασφαλισμένους Οπως
μάλιστα τονίζουν οι εκπρόσωποι

της φαρμακοβιομηχανίας

η επιβάρυνση

για φάρμακα
αυξήθηκε σήμερα στο
1,6 δισ ευρώ από 1,3
δισ ευρώ και αυτό
αφορά τόσο την εκτίναξη

της συμμετοχής
για φάρμακα που φτάνει

στο 25 όσο και
την αύξηση του αριθμού

των σκευασμάτων
που δεν αποζημιώνονται

Γ Σακ
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ TA MME
ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΝΑΛΙΑ

Υπουργόs
pôvos ζητεί
véous Êvcqious
καναλάρχεβ
Ξαναβλέπουυε το ίδιο σίοιαλ κυβέονησης διαπλοκής
Το παιχνίδι των παλιών οι φιλοδοΕίες των νέων

μιντιαρχών και τα σχέδια του Νίκου Παππά

Πριν από την τηλεόραση δύο παγκόσμιοι πόλεμοι Μετά την
τηλεόραση κανένα Η διαφημιστική καμπάνια του αμερικανικού

τηλεοπτικού δικτύου ABC το μακρινό 1998 αποτυπωμένη
σε γιγαντοαφίσες ήταν μάλλον πεισπκή.Το μήνυμα ελήφθη από
tous τηλεθεατές και ερμηνεύτηκε οκ ότι η τηλεόραση αποτρέπει
tous παγκοσμίους πολέμους

του Δημήτρη
Πογαδάκη

Ωστόσο η παγκόσμια εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν αποοοβεί Tis

ι ιοράφορες τοπικές ουρράΣεις που γίνονται για την ίδια την τηλεόρα
οη Κιδικότερα οτην Ελλάδα όπου ο άγνωστος πόλεμος οτο μέτωπο
των επί 25ειία αρρύθμιοτων ουχνοτήτων έχει υπερβεί Tis αψιμαχίες
γοήτρου και μετατραπεί οε οκληρό power game κυβέρνησης και
καναλαρχών 0 λόγος προφανήβ Onus άλλωστε έλεγε ο βαρόνος των

μίνι ία Kui πρώην ιδιοκτήτης των Times ίου Λονδίνου Ρόι Χέρμττερτ
Τόμσον Η άδεια για τηλεοπτικό σταθμό είναι σαν το προνόμιο να τν
ηώνει κανείς χρή\ια

Πόσα βιώσιμα κανάλια εθνικής εμβέλειας χωρά η Ελλάδα Δύο

Δυόμισι Τρία Οχι οκτώ ô\uos Ούτε επτά έλεγε προ εΣαμήνου ο

σημερινός πρόεδρος ms Βουλής Νίκος Βούτσης περιγράφοντα
μερικώς το πολιτικό πλαίσιο ms πολιτικής που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να
ασκήσει οίον χώρο των MME Ηταν η περίοδος όπου είχε μόλις εκδηλωθεί

ίο μπούλινγκ ms Πρώτης φοράς Αριστερό κυβέρνησης
καιά των καναλαρχών με ίο αφιοάριομα ιων χρεών ίων τηλεοπτικών

επιχειρήοεων Γεγονός που ανιικατόιπριζε ιην ήδη διατυπωμένη από
ιοιι βήματος της Βουλής απόφαση ίου ΑλέΣη Τοίπρο vu ρυθμίσει
συνολικά ίο τοπίο στα ιδιωτικά MME και να περιορίσει όπως είχε
αναφέρει την ασιιδοοία των ολτγαρχών που νέμονται χωρίς να πληρώνουν

το δημόσιο αγαθό των ραδιοτηλεοπτικών avxvoiftwvo

Η εμμονή με Tis άδειες

Δεν ήταν τότε κάιηο πρωτότυπο γτα τη συνολική ρητορική της νέας

κυβέρνησης Ανέκαθεν ψηλά οτην ατζέντα ίου προγράμματος του ο
ΣΎΡΙ/Α έθειε ιο θέμα ιης λεπουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών Με σταθερή εΐαγγελία ιην προκήρυΣη από μηδενική βάση
διαγωνισμού για us άδειες λειτουργίας MME με όρους νομιμότητας
για να μπει τάΣη οτο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο Και μόνιμη επωδό να
δοθεί επιτέλους ένα τέλος οτο καθεστώςτων προσωρινών αδειών που

ιιπήρΣε η κορύφωση της οιτγχρονης ελληνικής διαπλοκής Καθ όλη
τη διάρκεια της θητείας του οτην αΣιωματική ανιιπολίτευση ο τόνος

παρέμενε ρυθμικά συντονισμένος οτο ίδιο σχεδόν εμμονικό μοτίβο
Την ίδια περίοδο οι οργανώσεις του κόμματος υπότην παρωχημένη

αντίληψη ότι όταν φταρνίζονται τα μονοτιωλιακιι οργανω\ιέλΐα ιδιωτικά

συμφέροντα iris τηλεόρασης οι κυβερνήσεις πρέπει να κρεβατώ
νονται με υψηλό πυρετό προωθούσαν μια παράλληλη εκδοχή Μέσα
οε έναν χαριτωμένο ναρκισσισμό που διεγειρόταν unô us εκλογικές
επιτυχίες ανέιπυοοαν μια ενθουσιαστική μεγαλορρημοσύνη η οποία
εντοιιιζόιαν οτο να αποκτήσουν δικές ιους φίλιες δυνάμεις στα μέσα
επικοινωνίας Οχι και ιόσο αριστερό os ιιρόιαγμα βολικό πάντως για
όσους επιθυμούν τη νομή ιης εΣουοίας Κάιι αντίοτοιχο δηλαδή με
m μερική ανανέωση ίων παλιών ηγεμονικών ελίτ με φρέσκους και

δυναμικούς παίκτες non είχε επιχειρήσει στο παρελθόντο κυβερνών
ΠΑΣΟΚ καθιστώντας τους βαθμιαία οε εκλογική του ατμομηχανή

Εκτοτε βέβαια κύλησε πολύ νερό οτο πολιτικό αυλάκι Qotôoo
παρά την αφυδατωμένη πλέον ριζοσπαστική του αφήγηση και το συνεχές

σιρογγύλεμα ιων κριτικών του διατυπώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέκκλινε

ούτε χιλιοστό από us δεσμεύσεις ίου απέναντι οτο διαμορφωμένο

μινικικό τοπίο Και σανέτοιμο από καιρό το ΜαΣίμου προωθεί npos
ψήφιση νομοσχέδιο για ττς ιηλεοιπικές άδειες με επείγουσες διαδικασίες

Αφει έρου επιμένει να αναθέτει στον αρμόδιο ι ιπουργό το προνόμιο
όχι μόνο ίου καθορισμού του αριθμού ίων αδειών που θα δοθούν αλλά
και ιην υι ιερεΣουοία να συναποφοστζει με ιους υπουργούς Οικονομίας
για το οχειτκό υψηλό τίμημα που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κα

ιαβάλουνγι αυιές Αναπόφευκια Σεοηκώνει θύελλα ανπδράσεωνκαθώς
η κυβέρνηση κατηγορείται όττ μετέρχεται έναν ττμωρητικό ιαβερισμό ο

οποίος υπό τα στερεότυπα της πολιτικής ορθοφροουνης αποσκοπεί

υστερόβουλα σιον έλεγχο ms δημόσιας oipuipus

Η διχογνωμία των μιντιαρχών

Από m μεριά τους ιιόντως οι θιγόμενοι επιχείρημα ίες ίου τηλεοπτικού

χώρου δεν δείχνουννα διαθέτουν σήμερα την αναγκαία σύμπνοια
ώστε vu xupâEouv κοινή γρομμή άμυνας σε ό,τι εκτιμούν ως κυβερνητική

επίθεοη Ορισμένοι εΣ αυτών φέρονται αποφασισμένοι να
αποδεχθούν το κυβερνητικό πλαίοτο Αλλοι πάλι προετοιμάζονται να

στείλουν tous νομικούς tous συμβούλους vu ζητήσουν ιην αρωγή της

Κομιοιόν kui της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού Μια μερίδα
περιμένει την ψήφιση του νομοσχεδίου για vu προσφύγει οτο Συμβούλιο

της Επικρατείας μια άλλη κατηγορία δείχνει πρόθυμη να σηκώσει

αντάριικο από ιον τηλεοπτικό αέρα της Κύπρου ενώ υπάρχουν
και εκείνοιπου ψάχνονται δορυφορικά έτοιμοι vu μοιράσουν τσάμπα
αποκωδικοποιητές και πιάτα τα οποία υπολογίζουν ότι Ou τους έρθουν
φθηνότερα από το προβλεπόμενο τίμημα της άδειας Τέλος δεν αποκλείεται

κάποιοι εΣ όλων vu πτωχεύσουν τις εταιρείες τους να λουκε
τιάσουν ία κανάλια τους και να πετάΣουν τα κλειδιά μαζί με τους

απολυμένους εργιιζομένους στον αρμόδιο υπουργό Νίκο Παππά
Ακριβώς επειδή θεωρούν ότι το διαφυνές πλην πρόχειρο νομοσχέδιο

της υποτιθέμενα ρεαλιστικής κυβέρνησης δεν διασφαλίζει ότι

μετά την ιπώχευοή τους οι εν λόγω επιχειρηματίες θα αποκλειστούν
και δεν θα επηνέλθουν με ένη άλλο σχήμα να διεκδικήσουν νέες άδειες
Οπως πάντως κι αν έχουν τα πράγματα οτο ασύντακτο στραιόπεδο
των καναλπρχών για tous OKÀnpoùs επτκρπέβ Tns η κυβερνητική
αποστολή βαίνει προς ολοκλήρωση οτο πνεύμα των παραδειγματικών
καρατομήσεων που τελούν οι φονιαμενιαλιστές στην έρημο Από τους

ηπιότερους σχολιαστές απλώς θεωρείται πως ό,ιι προβάλλεται σήμερα
ως μεγάλη κυβερνητική ιομή και μεταρρύθμιση συναρθρώνεται

με τον παλιόιερο ιυπικά ριζοιτπασιτκό χορακτήρτι του ΣΥΡΙΖΑ που

επεδίωκε ιον εΣοβελιομό των αμαρτωλών ολιγαρχών που παρήγαγαν

προπαγάνδα από τα ντόπια MME Τότε που οε ανύποιηο χρόνο
ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωνε σε τηλεοπτικό πάνελ Τέρμα
οι τζάμπα άδειες τοιν καναλιών κομματική γραμμή έχουν τα κόμματα
όχι τα MME

Οπως όμως εκ των υστέρων ουμπεραίνειαι ορισμένα κυβερνητικά
στελέχη με ητο προγμαοσττκή αντίληψη δεν φανταοιώνοντον μια

εΣ εφόδου λαϊκή KU ιάληψη των ιδιωτικών καναλιών σε στυλ επίθεσης
στα ισαρικά χειμερινά ανάκτορα της Αγίας Πετρηύπολης Ερευνούσαν
τις αντοχές του τηλεοπτικού συστήματος kui έψαχναν χαραμάδες

επικοινωνίας αν όχι στηρίγματα υλοποίησης ιου στόχου tous με
αλλόιριες δυνάμεις Ο ρεαλισμός ιούς επέβαλε να προσβλέπουν οε
παρόμοια πολιτικά οφέλη ανεΣαρτήτως ιδεολογικών υνιιΟέαεων και
εκκινήσεων από δκιφορειική αφετηρία Ί ο θέμα γι αυτούς δεν
εντασσόταν στη σφαίρα ιου πνευματικού στοιχήματος ή vas φανια
οιακής npôiànons για μειαθανάιια δόΣα Ιίιαν απλώς μπίζνες με ιο
απαραίτητο μείγμα γαρνττούρας από κοσμοθεωρία και πολιτικές
πεποιθήσεις Ελύχιοτ οι ι ιήραν χαμπάρι εν μέοω ακκιζόμενοιι βαρου
φάκειου βερμτιιιλιομοι'ι kui λαφαζάνεκις ενεργειακής ρωοολαγνίας
τη ουνάνιηοη οτα τέλη του περασμένου Μαρτίου ανάμεσα στον
Νίκο Παππά και ιον Θόδωρο Ρουοόπουλο οε κομψό ρέοτο-καφέ
του Νέου Ψυχικού

Προφονώς κανένας δεν θα μπσρυύοε να απαγορεύσει στον υπουργό

Επικρατείας και εΣ απορρήτων του ΑλέΣη Τσίπρα να συνομιλεί
δημοσίως με ιον άλλοτε υι ιουργό του Κώστα Καραμανλή Το ιινιικε ί

μενο όμως της συζήτησης είχε κρίσιμο ενδιαφέρον μια και όι nos δια
δίδειαι αφορούσε τους χειρισμούς ιου Ρουσόπουλου για τα θέματα
mς ΕΡΤ των ουχνοτήκον ιης αδειοδόιηοης των κανυλιών κιπά το

παρελθόν με το νομοσχέδιο που είχε εκπονήσει ο ίδιος το 2(Χ)7 Σύμφωνα

με παρευρισκόμενους σιοοικ all day στέκι ο χαμηλών ιόνων και

χαμονελχιοτόςΠαττηάςιφατούσεσημειιόσειςγτοόλαόοα ιουεΕέθειε
διδακιικά ο άλλοτε επηρμένος αλλά μονίμως εκφραστικά πέτρινος
Ρουοόιιοιιλος Οτανο πρώτος ανιιχώρηοε μαζί μετοντότε διευθυντή
του γραφείου Τόπου του πρωθυπουργού Θοδωρή Μιχόπουλο οι

θαμώνες ιον περιέγραψαν ως σκεπτικό αν όχι σκοτισμένο 1 Ιιθάνότα
ια η πιλοτική έμπνευση να αντιγράψει τη νομοθεσία ins αργενπντκης
κυβέρνησης Κίρχνερ καιά της ουγκέντριοοης ίων MME vu οκεικι
ζοταν πια από ιον ιιπήηχο της αλλοτινής ρήσης ιου Παναγιώιη Κου
ρουμπλή ότι ο KapaftavXtts ίεκτνηοε το θέμα με tous νταβατζήδες
αλλά f/wis θα ιο πάμε ηα(χιιιέρα

Htuv 6 Οκτωβρίου του 2IXV4 όταν μέσα στην τσίκνα ίου εκλεκτού
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Μια μερίδα θιγόμενων επιχειρηματιών περιμένει την ψήφιση
του νομοσχεδίου για να προσφύγει στο ΣτΕ μια άλλη

κατηγορία δείχνει πρόθυμη να σηκώσει αντάρτικο από τον
τηλεοπτικό αέρα της Κύπρου και μια τρίτη ψάχνεται να

μοιράσει τσάμπα αποκωδικοποιητές και πιάτα

21
πρώτο θέμα
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Αναπόφευκτα η τακτική του ΜαΕίμου και του
υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά £εοηκώνει

θύελλα αντιδράσεων καθώς η κυβέρνπση
κατπγορείται ότι μετέρχεται έναν τιμωρητικό

ιαβερισμό ο onoios υπό τα στερεότυπα
Tns πολιτική ορθοφροσύνης αηοοκοπεί

υστερόβουλα στον έλεγχο tits δημόσιας σφαίρας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Γιάννα Αγγελοπούλου
Παρά τη δυσάρεστη εμπειρία της
από το εκδοτικό εγχείρημα του

Ελεύθερου Τύπου όλα
δείχνουν ότι θα επιθυμούσε
μια μεγαλειώδη ρεβάνς

I

Δημήτρης Γιαννακόηουλος
Ο μεγαλομέτοχος του μπασκετικού
Παναθηναϊκού φέρεται διατεθειμένος
να εισέλθει από ηγεμονεύουσα
θέση στην τηλεοπτική περιπέτεια
μαζί με άλλους επιχειρηματίες

Κωνσταντίνος Κόκκαλης
Ο 32χρονος μάνατζερ διακρίνεται
από την ενέργεια και την υγιή
φιλοδοΕία να αποτυπώσει τη δική
του σφραγίδα στα τρέχοντα
οικονομικά δρώμενα
Γιατί όχι και στα MME

κεμπάπ και ιην κεφάτη ζαλάδα ι οι ι κρασιού ο ότε πρωθυπουργός
Κώοτος Καραμανλής είχε πει οε ιόνο ηρωικό και πονεμένο ociv αιιό
ιιαλιό ρεμιιέιικο Δέν θα αφήσω πέντε vwßaiznSss και ηένιεοιντε
xyies vu χαραγωγήοοι ν ιην ηολιιική ζωή ms xàpas Μέσα οτο οινά

φιτωνυκυιονόμυοιωννιυβιπ/ήδωνοΚοραμανλίΒαυμπεριελάμβυ
νε και κάνα οικι μεγαλοβαρόναυς ίων MME οι οι ιοίοι αν δεν ήταν οι

ίδιοι προαγωγοί ion eiôovs πουλούσαν νιαβαιζιλίκι ο wvsviafknziiörs
επιχειρηματίες ποι ι ια έπαιρναν χονιρά από ιο Δημόοιο έλεγε χρόνια
αργότερα évas εκ των παρευρισκομένων οε εκείνη τη ούναΕη Tns

χοληστερίνης οίον Μπαϊρακτάρη
Ηταν η εποχή που η κυβέρνηση Tns Ν.Δ προσπαθούσε να περά

οει το νομοσχέδιο για τον Βαοικό Μέτοχο ώοτε να αποκλειστούν από

την παραχώρηση αδειών όοοι είναι εργολάβοι ή προμηθευτές του

Δημοσίου καθώς και παρένθετα πρόοωπα οι στενοί μέχρι ιρίιου
βαθμού συγγενείς tous Απαγορευόταν ακόμα kui η αγορά μετοχών
από offshore εταιρείες Kni ms ouoias ο νόμος επιχειρούσε εφευρετικά

να περιορίσει την υπερβολική δύναμη όοων εΐ αυτών είχαν μίνι

ιακές επιχειρήσει οε μια προσπάθεια απεμπλοκής ms κυβέρνηση
από την πραγματική ή εικαζόμενη ιδιότυπη ομηρία πουτης επέβαλλε

η διαπλοκή Ορο που είχε εισαγάγει στο πολιτικό λεΣιλόγιο ο Κων
σιαvi Ivos Μητσοτάκης ενδεχομένως npos όφελος του μετά την
ανατροπή Tns κυβέρνηοής τοιι το 1993 προσδιορίζοντας τη λειτουργία

Tns διαπλοκής ενιός tus αλληλοουσχέτιοης και του αλληλοει ιηρε
αομού των κορυφών του τριγώνου πολιτική μίντια χρήμα

Την περίοδο 2004-2005 ο Καραμανλής ει πστράτευσε τον Προκοπή
Παυλόπουλο να επεξεργαστεί τον νόμο για ιην εφαρμογή ιου

άρθρου 14 παρ 9του Συντάγματος γύρω από το ιδιοκτηοιοκό καθεστώς

και τη διαφάνεια στα μίντια Δροκόνιειος μεν νόμος ο onoios
υποτίθεται ότι στόχευε επιχειρηματίες φρενάριζε όμως τη διαι ιλοκή

με τα MME όπως ομολογούσε τότε σύσσωμη η Αριστερά Ο οημε
pivôs Πρόεδρος Tns Δημοκρατίας είχε και παλιότερα το 1989-1990

επί οικουμενικής κυβέρνηση Ζολώτα ως υπουργός Τύπου ετοιμάσει
το τιλαίοιο για να δοθούν οριοτικέβ τηλεοπτικές άδειες Σε ομφόιερες
όμως τις περιπτώσεις οι δύο διαφορετικές κιιβερνήοεις ανέστειλαν
πλαίσιο και νόμους κρύβονιάς το κάτω από το χαλί Ειδικότερα ο

νόμος γιο τον Βασικό Μέτοχο σκόνταψε ως ανιίθετος με το ευρωπαϊκό
δίκαιο Κάπου εκεί χάθηκε από το οπτικό πεδίο η ουοία του θέματος

οι προσωρινές άδειεβ έγιναν περίπου μόνιμε και η χορωδία
των νταβατζήδων κατά Καραμανλή ή ολιγαρχών κατά Τοίπρα εξήγγειλε

με μακάρια φωνή την αδιατάρακτη κανονικότητά Tns Ωσπου
αυτή τράκαρε με σφοδρότητα πάνω στην κρίση και τη χρεοκοι lia της

χώρας

Η νέα γενιά των καναλαρχών

Σε συζητήσεις που διείάγονιαι εσχάτως οε επιχειρηματικούς κύκλους
αλλά και σε κοσμικά οαλόνια για το θέμα των τηλεοιπ ικών αδειών οι

περισσότεροι σοβαροί συνομιλητές καταλήγουν στην προφανή διαπίστωση

οι σημερινοί κοναλάρχες δεν έχουν πλέον ούτε την ισχύ
ούτε το χρήμα που διέθεταν τις εποχές της οικονομικής άρα και τηλεοπτικής

ευμάρειας Επομένως είναιτοάμπα μαγκιάτης κυβέρνησης
να ζητάει από υπερχρεωμένους καναλάρχες αστρονομικό ιιοοά
προκειμένου να διασώσουν τις επιχειρήσεις tods Οοοι μάλισια εκ
των συνομιλητών έχουν υπερβεί κάποιεβ ιδεοληπιικέβ αγκυλώσεις
προκειμένου να εντοπίσουν τις πιο πρόσφορες kui αποτελεσματικές
λύσεις για την οικονομική ανάτα&ι της χώρας εκιιμούν ότι α στόχος
της σημερινής κυβέρνησης παρά τα ουμιπώματα καθεστωτικής
αλαζονείας που ανιχνεύουν δεν ρυμουλκείται οπωσδήποτε από καθαρή

μνησικακία Θεωρούν ότι δεν επιδιώκει απλώς να τιμωρήσει
σαδιστικά διό της νομιμότητας κάποιους καναλάρχες που διακρίθηκαν

στο πρόσφατο παρελθόν για την έντονη αντιπαλότητα που επέ
δειΕαν έναντι του ΣΥΡΙΖΑ Σκέφτοντοι ότι μπορεί και vu ει ηδιώκει να

προσελκύσει οτο τηλεοπτικό τοπίο μιο διαφορετική στόφα ει ιιχειρη
μπτιών όχι ικανότερη από τη σημερινή ούτε φιλικότερη προς την ίδια
απλώς άλλη Στον αντίποδα αυτής της οπτικής υπάρχουν ασφαλώς και
εκείνοι που ανπμετωπίζουντην κυβερνητική πρακιική επί του θέματος

σαντη μεταμφίεση του Μίκυ Μάους οε μαθητευόμενο μάγο σιην
Tuivtu Φαντασία Απορούν μάλιστα πώς δεν έχει αρχίσει ακόμη vu
δίνει διατπγές οε οκουπόίυλα

Παρ όλα αυτά ακόμη και όσοι καλοβλέπουν τη ουμμειοχή ιοιις
στηντηλεοπτική αγορά αναγνωρίζουν σπ οι κουβέντες είναι ανέΕοδες
και οι προθέσεις τσάμπα Οταν η συζήτηση αγγίζει την ταμπακέρα
των δεσμεύσεων καιτων χρημάτων αναζωπυρώνονιαι οι αμφιβολίες
τους Τα ποοά των 8 εκοτ ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου
ενημερωτικού και γενικού περιεχομένου προγράμματος όσο κιιι τα
5 εκατ για μόνο ενημερωτικό ή tu 2 εκσι uumnpà γιο θεματικό περιεχόμενο

τους ipuviuzouv uiiô υπέρογκο έως εξωφρενικά σκριβά
Χώριπ η πΕίωση vu οπτισχολείιοι σε ουτά συγκεκριμένος αριθμός
εργαζομένων που επιβαρύνει το κόστος Σύμφωνο με τις εκτιμήσεις
των προθυμότερων να συμμετάσχουν οτο εγχείρημα με 8 εκατ ευρώ
γιπ την άδεια kui ετήσιο λειτουργικό κόστος άλλο 10 15 εκατ δεδομένης

της διαφημιστικής συρρίκνωσης ακόμη κι αν ο ανταγωνισμός
περιοριστεί οε λιγότερα κανάλια κάθε απόπειρα είναι έκ των προτέρων

κατυδικτιομένη

Οι νέοι δυναμικοί παίκτες

Ωοιόοο επειδή πίοω από ιο εμφανές σήμα ιων Μιλιών βρίσκεται
μια ολόκληρη αλυσίδαμικρότερων επιχειρηματικών δρυοτηριοιήτων
όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πώλησης και προώθησης προί

Συνέχεια οτη σελίδα 22
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ TA MME
ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΝΑΛΙΑ

Σανέχεια από m σελίδα 21

όντων εμπορικών τηλεφωνικών γραμμών ίίιάφοραένιυηα κ,ά με
την κατάλληλη διαχείριοή tous το ρίσκο φαντάζει μικρότερο Ds εκ
τούτου δεν είναι διόλου τυχαία η αναφορά ποικίλων επιχειρηματικών

ονομάτων από imyÉs του ρεπορτάζ ή από διαρροέβ του ΜαΣί

μου άλλων πραγματικά ορεΣάτων και άλλων εικονικό για να
συμμετάσχουν

los υποψήφιοι οτη διαδικασία για Tis άδειεβ εθντκήβ

εμβέλειαβ Μερίδα επιχειρηματιών σκέφτεται να επενδύσει στην
τηλεόραση συνεργαζόμενη με kojioious από tous έμπειροι οη
μερινούβ καναλάρχες ενώ μια άλλη mo φιλόδοίη εικάζεται ότι θα
επιλέΣει αυτόνομη κάθοδο στον διαγωνισμό Ανάμεσα orous πολλούς

δυναμικούβ näheres και η περιττώνλοιπών συσιάσεωνγια το διεθνή
KÙpos και τιιν αδιαμφισβήτητη οικονομική ms υπεροχή πρώην
σιδηρά κυρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 Γιάννα Αγγελοπούλου

η οποία παρά τη δυσάρεστη εμπειρία ttis από την εκδο
ττκή ενασχόλησή ms με την εφημερίδα Ελεύθεροβ Τύπος και τον
ραδιοφωνικό σταθμό City99,5 από τα οποία αποχώρησε τον Ιούνιο
του 2009 φέρεται να έχει συμφωνήσει με μεγάλο τηλεοπτικό επιχειρηματία

από κοινού κάθοδο στον διαγωνισμό Προφα
v(bs δεν έχει ανάγκη από ένα δικό ms κανάλι να φιλοΣενεί
ns απόψεκ ms και να στηρίζει το Ιματζ ms εκημάται
όρο ότι από μαχηττκή ιδιοσυγκρασία θα επιθυμούσε μια
μεγαλειώδη ρεβάνς για την προηγούμενη αποτυχημένη
ms προσπάθεια

Ο εφοπλιστής

Ενα ακόμη μεγάλο όνομα που δημοσιεύματα προαλείφουν
tos μελλοντικό καναλάρχη είναι αυτό του εφοπλιστή Θεόδωρου

Βενιάμη Αθόρυβοβ αλλά loxupôs διεθΛτκ παίκπΒ
που αποφεύγει τη δημοσιότητα και ns αυνεντεύΣεκ ενώ
onaviios φωτογραφίζεται θεωρείται από tous εΣέχοντεβ
ι ιαράγοντες της ελληνικής ναυτιλίας διαθέτοντας έναν από
tous μεγαλύτεροι στόλουβ Η επιχειρηματική του

δραστηριότητα

εκτόβ από τη θάλασσα έχει απλώσει φτερά
και σε άλλοικ τομείς από τον τραπεζικό κλάδο και το
λιανεμπόριο μέχρι το real estate και ns κατασκευές ενώ
είναι μέτοχος σπι Martin και έχει επενδύσει χάριν κατα

γωγήβ από το Βρονιάδο TnsXlou στο αΣεπέραατο προϊόν
του νηοιού τη μαστίχα μέσω των Mastiha Shops Οι δύο

γιοι του Λευτέρης και Νικόλαε βαδίζουν στα χνάρια του
tos npos το επιχειρηματικό του δαιμόνιο ενώ μεγάλη είναι
η αδυναμία του στη μοναχοκόρη του Μαιρίνη η οποία
είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Δαοκαλανιωνάκη γιο
του γνωστού μεγαλοΕενοδόχου Νίκου Δαοκαλανιωνάκη
Από το τιμόνι ms Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ο εφοπλι
oms-moTOS φίλος του Τριφυλλιού είχε αρνηθεί να εμπλακεί

ίο όνομά του σε σενάρια που τον έφεραν να αναλαμβάνει

την προεδρία ms npàorvns ΠΑΕ επιλέγοντας να

παραμείνει évas απλόβ φίλαθλοβ του Παναθηναϊκού Με
παρόμοιο τρόπο κύκλοι που πρόσκεινται στον ίδιο διαψεύδουν

κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα αναφορικά με την
οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διεκδίκηση τηλεοπτικήβ
άδειας Tovizovias ότι ο εφοπλιστής ουδεμία σχέση έχει

με οποιοδήποτε επενδυτικό κεφάλαιο ελληνικό ή Σένο
που συγκροτήθηκε συγκροτείται ή θα συγκροτηθεί με
αυτό τον σκοπό

Ο Γιαννακόπουλος Junior

Ο υιός Κόκκαλης

Ενα ακόμη προικισμένο όνομα που συζητά η τηλεοπτική πιάτσα
είναι αυτό του 32χρονου Κωνοταντίνου Κόκκαλη Από tous vîous
σε ηλικία μάνατζερ που αναλαμβάνονται με αμεσότητα Tis σύγχρονες

εΣελίΣεις omv αγορά εκτιμάται tos ετήδοΣοβ δυναμικόβ παίκτης
και στο υπό διαμόρφωσητηλεοπτικό τοπίο Με σπουδές Οικονομικών
στο Πανεπιστήμιο ms Boorôvns κατέχει ήδηm θέση του διευθύνο
VIOS συμβούλου ms Intracom Holdings και ms HOL Κυρίως όμως
έχει θητεύσει στο πλευρό του οΣύνου πατέρα του Σωκράτη ο
onoios έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό επτχειρε.ν με
τηνευφυΐα την ευελιΣΙα τον αριστοτεχνικό χειρισμό οικονομικώνκαι
πολτπκών ισορροπιών Χαρίσματα που από πολλούς θεωρείται όπ
έχει κληρονομήσει και ο πρωτότοκος vios του από τον γάμο του με
την Ελένη Κόκκαλη Παντρεμένος με την Αταλάντη Μαρτίνου
κόρη ms εφοιτλιοτικής οικογένειας του Ανδρέα καιms Αλείάνδρος
Μορτίνου ο Κωνσταντίνος διακρίνεται από mv ενέργεια και mv
υγιή φιλοδοΣΙα του να αποτυπώσειm δική του σφραγίδα στα τρέχοντα

οικονομικά δρώμενα Γιατί όχι και στα MME Στην οικογενειακή

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ II

Θεόδωρος Βενιάμης
Μπορεί επισήμως το
περιβάλλον του εφοπλιστή
να διαψεύδει όμως τα
δημοσιεύματα επιμένουν
να τον προαλείφουν ως
μελλοντικό καναλάρχη

Δημήτρης Μάρης
Με know how στις
στοιχημσπκές ιοτοσελίδες
πιστεύει ότι έχει την ικανότητα
και την τεχνογνωσία
να κατακτήσει και
τον χώρο της τηλεόρασης

Εντούτοις évas άλλος επώνυμος Παναθηναϊκός ουμπεριλαμ
βάνεται om short list τωνυποψήφιων κιτναλαρχών Ο Δημήτρης

Παννακόπουλος γιος του Παύλου και ανιψιός του
Θανάση Παννακόπουλου οι οποίοι είναι ιδιοιαήτες ms
ΒΙΑΝΕΞ ms μεγαλύτερης σήμερα ελληνική8 φαρμακοβιομηχανίας
φέρεται διατεθειμένος να εισέλθει από ηγεμονεύουσα θέση στην τηλεοπτική

περιπέτεια μαζί με άλλοι επκειρημαιίες Μεγαλομέτοχος
του μπασκεττκού Παναθηναϊκού πρόεδροβ του Συνδέσμου Αντιπροσώπων

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται από καιρό
στα διαδικτυακά mediaτόσο με mv οπαδική εφημερίδα Η Πράσινη
όσο κυρία και με τον όμιλο DPG Media στσν οποίο ανήκει μια οειρά
από ιστοσελίδες πολπτκού αθλητικού ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου

Προσφάτως η εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με το CNN για να
ανοίΣει στο Διαδίκτυο το CNN Greece Είναι παντρεμένος με mv Ιωάννα

Μαοοσούλη με mv οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά Ευφυής
συναισθηματικός αλλά και συγιφουοτακός us χαρακτήρας θεωρείται
απόmv αγορά όπ εφόσονέχει θέσει ως στόχο να αποκτήσει τηλεοπτική

άδεια πανελλήνιας εμβέλειας πολύ δύσκολα θα τον αποτρέψει
οποιοσδήποτε από mv υλοποίηση αυτής του της επιθυμίας

Νίκος Χατζηνικολάου
Στο πλαίσιο της διευρυμένης
φημολογίας για τους νέους
παίκτες στο τηλεοπτικό
τοπίο ακούγεται ότι
ο εκδότης έχει έρθει σε
συμφωνία με γαλλικό fund
για τον σκοπό αυτό

Γιάννης Καραγιώργης
Εχοντας ήδη εδώ και έναν χρόνο
αγοράσει την πλειοψηφία
των μετοχών οκτώ μεγάλων
περιφερειακών καναλιών
επιθυμεί μετ επιτάσεως
να διεκδικήσει μια
τηλεοπτική συχνότητα

του παράδοση άλλωστε ανήκαν άλλοτε ο Flash FM στα ερτζιανά η

εφημερίδα Επικαιρότητα στον χώρο του Τύπου και το ημηελές
ενχείρημά του στη μικρή οθόνη με το TV Magic

Ο μετρ των ιστοσελίδων

Στην πληθώρα ονομάτων που αναμειγνύονται καθημερινά στην
υπόθεση αηλεοιτττκές άδειες ιδιαίτερη βαρύτητα φέρει αυτό του

αυτοδημιούργητου επιχειρηματία Δημήτρη ΜάρηΑν και πτυχιούχος

ms Αρ.ατεκτονικής αποδείχτηκε μετρ στον σχεδιασμό και το

χτίσιμο ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας ως εκκίνηση ms επιχειρηματικής

του δραστιφιότητας τα χρήματα από mv κληρονομιά που του

άφησε συγγενής του Διαθέτει σήμερα έναν όμιλο από 17 ιδιόκτητα
και συνεργαζόμενα sites με αθλητικό και στοιχημαπκό περιεχόμενο
ενώ κατέχει ποσοστά omv εταιρεία που εκδίδει mv εφημερίδα

Δημοκρατία συμμετέχει στην εταιρεία ι ιοιι λειτουργεί στην Ελλάδα

την ιοτοοελίδο ms Hufiinglon Post έχει δημιουργήσει mv εταιρεία
Stoixiinan μαζί με τον ιοχυρό άνδρα του 1 Ιήγαοου και μεγαλομέιοχο
του MEGA Φώτη Μπόμπολα Εκημάται ότι δεδομένης της ένιονης
δραστηριοποίησα του σοβαρού καιευελικτου επιχειρηματία στην
ολοένα αναπτυσσόμενη αγορά του στοιχήμσκκ η ειιπλοκή του και
σε κανάλι μαζί με μεγαλοεκδότες και μικροεκδόιες καθίσταται τόσο

αναμενόμενη ώστε δενχρειάζεται kuveIs vu στοιχηματίσει επ αυτού

Ο πολυπράγμων πρώην εφοπλιστής

Os εντελώς véos παίκτης omv τηλεοπτική αγορά προβάλλειαι και
ο πρώην εφοπλιστής Γιάννης Καραγιώρνης ο οποίος εδώ και έναν
χρόνο έχει αγοράσει mv πλειοψηφία των μετοχών οκτώ μεγάλων
περιφερειακών καναλιών υπό mv ιδιοκτησία της offshore The
Woridspeaker LTD με έδρα mv Κύπρο Παράλληλα στην Αθήνα

δημιουργεί στούνπο για Tis Koivés παραγωγές κυρίως ειδησεογραφικού

ενδιαφέροντος Ο πολυπράγμων επιχειρηματίας είναι έναβ

γοητευτικά ζωντανός άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ υιπϊρΣε αθεράπευτος

μπον βιβέρ στα νιάτα του με πολλούς επώνυμουβ
διεθνείς και εγχώριους φίλοι kuBtî και τρυφερός οικογενειάρχη

στην ωριμότητά του Στις αρχές της δεκαετίας
του 90 διέθετε 13 πλοία υπό m σημαία ms eiuipiius του
Silver Cane Vs To 1994 έφτασε uiipooooKmu η μοιραία
καταστροφή για εκείνον οε πολλά ειιίιιεδα Στο υιιερδε
Σαμενόπλοιότου Στολίδι Σέσπαοε πυρκαγιά που κόστισε
m ζωή οε είκοσι μέλη ιοιι ιιληρώμακκ Ακολούθησε με
δραματικούς ρυθμοί η κατάρρευση της ναυτιλιακής του
εταιρείαβ η απώλεια ms προσωπικής του περιουσίας και
η ατυχία του επισφραγίστηκε με το διαζύγιό του από την

εΣαίρετη ούζυγό του Ιωάννα Πάικου με ιην οποία έχει
αποκτήσει έναν γιο Στη συνέχεια προσωπικές περιπέτει
εβ και λάθος επιλογές ιού στοίχισαν συναισθηματικά
κοινωνικά και ενδεχομένως επαγγελματικά Επαναδρα
οτηριοιιοιήθηκε στη ναυτιλία με ναυλώσεις πλοίων ενώ
το όνομά του έπαιΣε το 200 1 στ is αθλητ ικές εφημερίδες ως

υποψήφιου επενδυιή οτην ΑΕΚ αλλά και πολύ αργότερα
για το ενδιαφέρον ιοιι os οικονομικού αρωγού γιυ την
επαναλεηουργίατου καναλιού ALTER Κανένα από εκείνα
τα σχέδιά του δεν ευοδιοθηκε Ωστόσο ο véos του yôpos
τονΟκτώβριο του 2014 στη Μόοχα με κουμπάροτον ΙΊίκτο

κροίσο και καθαρόαιμο εθνικιστή Κονσιανπν Μαλοφέεφ
παρουσία του σημερινού υπουργού Αμυνας Πάνου Κομμένου

φαίνεται να αναπτέρωσε το επιχειρηματικό ηθικό
του και να αποκάλυψε mv κρυμμένη του ενέργεια ώστε

μετ εππάσεα φημολογείται πλέον όπ θα διεκδικήσει μια
τηλεοπτική συχνότητα Enrons στο πλαίσιο ms διευρυμένης

φημολογίας που εΣάπτειτην περιέργεια του κοινού για
tous véous παίκτες ακούγεται ότι ο yvoxnos δημοσιογράφος

και εκδότης Νίκος Χατζηνικολάου φέρεται να έχει
έρθει οε συμφωνία με γαλλικό fund για τον Ιδιο σκοπό
Τέλοβ η λίστα των ενδιαφερομένων περιέχει και το όνομα
του Φίλιππου Βρυώνη Γνωστός δραστήριας και ευέλικτος
επιχειρηματίας που εισήλθε oru MME μετά την πολύχρονη

κοι αποδοτική ενασχόλησή του με τις διαφημιστικές
εταιρείες Αλμα-Ατέρμων τον Εμπορικό Δεσμό ενώ παλιότερα

δραστηριοποιούνταν με κατασκευαστική εταιρεία
Η πρώτη του τηλεοιπική προσπάθεια έγινε με το κανάλι
EXTRA και στη συνέχεια με το ZOOM όπου παρά την οικονομική

κρίοη αμφότερα διέθεταν οτο πρόγραμμα τους

αρκετούς τηλεοιπικούς σταρ και προσοδοφόρες διαφημίσει

μέσω ms ευρείαβ συνεργαοίι tous με εταιρείες τη
λεμάρκετινγκ Χάρη στην εΣαγορά του τηλεοπτικού
σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας 902 καηη μετονομασία
του οε Ε με ενηπιωσιακά ονόματα σιο δυναμικό του και

ικανοποιητική τηλεθέαση μπορεί πλέον να παρακολουθεί με ενδιαφέρουσες

επενδυτικές διαθέσεις ns νέες προκλήσεις Ολα αυτά τα

επιχειρηματικά ονόματα βέβαια ενδέχειαι να αναμένουν χωρίς
ανταπόκριση επί μακρόν ris τηλεοπτικές εΣελίΣεις σαν να παρακολουθούν

παρά mvκυβερνητική πρεμούρα τον ανυπόφορα διεγερτικό

βημαπσμό της χελώνας Κι αυτό γιατί τυχούσες παρεμ|ίάοεις
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή προοφυγέβ στο Συμβούλιο tits Επτ

κρατείαβ καθΐκ και η αίτηση εΣηγήοεων με επείγουσα επιστολή
προςτην κυβέρνησητης ήδη ενεργοποιημένης Ευρωι ιαϊκής Ειπτρο
raïs Ανταγωνισμού μπορούν να μπλοκάρουν σε χρονοβόρες διαδικασίες

ττς προοπτικέςτου ψηφισμένου νομοσχεδίου Με αποτέλεσμα
το τρέχοντηλεοπτικό τοπίο να βρεθεί για καιρό στο χάος Και ακόμα
χειρότερα οι ανακατατάΣεις στα πλήκτρα του οικιακού τηλεκοντρόλ
να σημαδεύουναποσπασματικά χαμένες συχνό^τες σαννα ψάχνουν
τα κομμάηα του εΣαφανισμένου μαλαιστανού Boeing
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ME ΑΠΕΡΓΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΠΕΙΛΟΥΝ
01 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Τέλο- εποχή- για το ελληνικά φαρμακεία με το
άνοιγμα του ιδιοκτηαιακού καθεστώτο- που προωθεί 

με ταχείς ρυθμού- η κυβέρνηση, υλοποιώντα-
τα προαπαιτούμενα του μνημονίου.

ms Παναγιώτας
Καρλατήρα
kuirl.uirati»tac..;yahiji).i'r

Η ίδρυση φαρμακείου αιιό μη φαρμακοποιό, η
οποία περιλαμβάνεται στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), αποτελούσε έναν από tods
χειρότεροι» εφιάλτεβ των εκπροσώπων του
κλάδου τηντελειτταία τετραετία, ο onoios opus
τώρα ζωντανεύει naipvovras απειληττκέβ διαστάσει 

για τα 9.700 φαρμακεία ms xiopas. Η
κυβέρνηση, ônios φυοικά και η ηγεσία του
υπουργείου Υγείαβ, εμφανίζεται αποφασισμένη
να κλείσει και αυτή τη μνημονιακή εκκρεμότητα.
Απέναντι Tirs βρίσκεται σύοσωμοε ο κλάδοβ των

φαρμακοποιών, που παρακολουθεί μάλλον οε
κατάσταση σοκ Tis είελίΣε», καθώδ μέχρι και ι ο
περασμένο καλοκαίρι λάμβανε τελείωβ διαφορετικέ* 

διαβεβαιώσει από την κυβέρνηση
Τσίπρα σχετικά με τη διασφάλιση των κεκτημένων 

του.
Το αδρό περίγραμμα ms ΚΥΑ παρουσίασε

στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου (ΠΦΣ) Κώστα Λουραντο την ιιερα-

λη-ms πλην φαρμακείων ήταν οι kôkktves γραμ-
μέ8 ίων φαρμακοποιών. Κατά το Ιδιο διάστημα,
ιο γαλάζιο χρώμα ι ιου είχε ο κλάδο* όλο kin Σε-

Πώμιαζε και οι κομμαιικοί δεσμοί με τη ΝΑ
χαλάρωναν επικίνδυνο μέχρι που διερράγηοαν
τελείωδ. Ins εκλογέί ιου περασμένου Ιανουαρίου 

ο κ. Aoupâvros καλούσε ιοιικψαρμακοι ιοί-
mis να μετατρέψουν ια φαρμακεία tous οε
εκλογικά κέντρα, καταψηφίζονταβ m Ν.Δ. Οι

προεκλογικέ* υιιοσχέοεκ ιου ΣΎ1ΊΖΑ είχαν
δημιουργιΊοει προοδοκΙε* οίον κλάδο, ωστόσο,
η διακυβέρνηση του ΣΎΡΙ7Α us ματαίωσε. Τον

περασμένο Μάιο το πρόβλημα με κι φαρμακεία
ήρθε πάλι στην επιφάνεια. Αφορμή στάθηκε η
ι ιρόταοη για την απελευθέρωση των ΜΙ ΙΣΎΦΑ.
Ο πpόεδpos ιου ΠΦΣ επιφύλαΣε ιότε βαρεί.*
χαρακτηρισμού* για ιον πρωθυπουργό Αλέίη
Τσίπρα όπωβ «ανεγκέφαλη!», «(ίαθιά νυχτωμένοι»,
«χωρίς αάοηρέηεια».

Προειδοποίησε ότι «ανοΣΎΡΙ/Λ Λεν υλοποιήσει 

όσα ι ητοσχέθηκε σε μένα και ο ιον ελληνικό
λαό, θα μετατρέψω m φαρμακεία σε εκλογικά
κέντρα ενανιίον του». Οιεπαφεβμε ιη νέα ηγεσία
του υπουργείου ΥγεΙαί αναζωπύρωσαν και us
ελπίδε.* των φαρμακοποιών. Ο κ. EuvOôs εμφα-
ν./ύταναιοιόδο£ο*σιι ιο μοντέλο του γερμανικού
φαρμακείου, που ήταν η πρόταση ιου ΠΦΣ, θα

μπορούσε να γίνει δεκιό από tous θεομού.*.
Σύμφωνα με αυτό, ιδιοκιήτη* μπορεί να είναι

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας
Λουράντος είχε απειλήσει προ των
εκλογών του Ιανουαρίου να κάνει τα
φαρμακεία «εκλογικά κέντρα κατά
της Νέας Δημοκρατίας». Τώρα λέει
πως θα τα κάνει «κατά του ΣΥΡΙΖΑ»

σμένη Τετάρτη ο unoupYÔs YyeIos Ανδρέα*
EavÖos, σε μια εκιόβ aTzévtas βραδινή συνάντηση 

που είχαν στην ΑριστοτέλοΐΒ, η οποία δρομολογήθηκε 

ουσιαστικά από Tis δηλώσειβ-φωτιά,
νωρίτερα το απόγευμα Tns iöias npépas, του
υπουργού OiKovopias Γιώργου Σταθακη μετά
Tis συζητήσει* με tous εκπροσώπου* των θεσμών
ότι το υπουργείο Υγεία* επεΣεργάζεται οχεττκή

πρόταση για το ιδιοκτησιακό καθεοτώβ των
φαρμακείων. Η ΚΥΑ απελευθερώνει πλήρωβ το
επάγγελμα του φαρμακοποιού · μέχρι οήμερα
άδεια iôpuons φαρμακείου μπορούσαν να λαμβάνουν 

μόνο οι πτυχιούχοι φαρμακοποιοί εφόσον
πληρούνταν φυσικά και οι άλλεβ προϋποθέσει*
του νόμου, π λ. πληθυσμιακά κριτήρια κ,ά. Πλέον,
δυνατότητα ίδρυστκ φαρμακείου θα έχει οποιοσδήποτε 

ιδιώττκ μη φαρμακοποκ!» και θα μπορεί
να κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο ενόβ φαρμακείου. 

Κάθε ιδιώπκ θα μπορεί να συμμετέχει
μετοχικά σε τρία éios πέντε φαρμακεία, ενώ θα
αποκλείονιαι οι ανώνυμικ εταιρείες.

«Η κυβέρνηση του ΟΟΣΑ υπερίσχυσε της
ελληνικής. Εμείς θα κλείσουμε τα φαρμακεία και
δεν θα τα πουλήσουμε σε καρτέλ Προκειμένου
va μας πάρουν τα φαρμακεία και να κάνουν αυτά
που θέλουν, τα κλείνουμε μόνοι μας», ήταν η
πρώτη, εν θερμώ, δήλωση του πρόεδρου του
ΠΦΣ και μακροβιότερου ioios συνδικαλιστή του
κλάδου.

«Δεν έχουμενα χάσουμε τίποτα, έτσι κι αλλιώς

χαμένοι είμαστε», επαναλαμβάνει από την περασμένη 

Τετάρτη με ένταση ο κ. Aoupâvros,
npofi6onoi(jvtus ότι οι φαρμακοποιοί θα εΕα-
ντλήοουν όλα τα όπλα που έχουν, τόοο τα νομικά 

-θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαοτήριο-
όοο και αυτό των κινητοποιήσεων.

Και τα δύο, ôpios, έχουν χρησιμοποιηθεί
συχνά τα τελευταία τέσσερα μνημονιακά χρόνια,
σε εποχέϊ που δεν διακυβεύονταν τόσα πολλά

για τον κλάδο tous. Οι φαρμακοποιοί βρέθηκαν,
ôn<ûs υποστηρίζουν, στο στόχαστρο ms ipôucas.
Αυτό δήλωναν κάθε φορά που tous ακουμι τούσε
κάποιο μνημονιακό μέτρο. Η μείωση του ποσοστού 

κέρδουβ (από 35% στο 15%), το διευρυμένο 

ωράριο (με ανοιχτά φαρμακεία τα απογεύματα 

Δευτέρα*, Teiäpms και το πρωί ίου Σαββάτου), 

η διάθεση των Μη Συνταγογραφούμενων
Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και οε άλλα σημεία πώ-

μόνο φαρμακσι I010S, ο Ol iolos μπορεί να ανοίίει
έτ-κτέσοερα φαρμακεία και vu κατέχει μόνο ιο
51% των μεριδίων.

1 1 πρόιαοη που περιέγραψε - και Λεν ι ιαρου-
σίασε γραπτι*. ουιε οε προσχέδιο- ο κ. Ξανθό,*
στον κ. Λουράντο στη βραδινή συνάντηση ms
περαομένηβΤειάμιηχ είναι uKpißios ιο αντίθετο:
τουλάχισιοντο 51%θα ανιΊκει οε μη φαρμσκοι ιοιή,
ενώ το ποσοστό των μεριδίων του φαρμακσι ιοί-
ού είναι ακόμη ανοιχτό και πιθανόν να μικραίνει
όοο μεγαλώνει ιο ποσοστό μεριδίων ιου μη
φαρμακοποιού. «Στη Ρουμανία και στην Οι γγαρία
που εφαρμόστηκαν τέτοια μοντέλα ιδιοκτησίας

γίνεται πλέον ριζική στροφή Προωθείται ιο μο-
ντέλο του ανε&ίρπιτου φαρ}ΐακοποιού που είναι
ιδιοκτήτης και διαχειριο im ιου φαρμακείου ιου.

Εμείς φαίνεται όιι θέλοι ιμε να ακολοι <&ιοου]ΐε τυ

παράδειγμα της Βουλγαρίας. Εκεί υπάρχουν τόσοι

περιορισμοί στην ιδιοκτησία ιωνφαρμακείων που
το σύστηιια έχει αναπτχίίτ άλλους τρόπους, εΐω-
θειψικούς, για να λεπουργεί Ενα άτομο μπορεί να

ελέγχει έως και 20 φαριιακεία, μέσο) αχι ρανθρτο-
πων. Αυτή τη μαφία των φαρμακείων από τη
Βουλγαρία θα δούμε και στην Ελλάδα», λέει ο
ανττπρόεδροβ του ΠΦΣ I Towns Δαγρέ*.

Η επόμενη μέρα για tous φαρμακοποιού.*
έχει χρώμα μελανό. Εκτιμούν ότι θα κλείσουν
εκατοντάδεδ φαρμακεία διότι δεν θα ανιέΣουν
στον ανταγωνισμό ιων μεγάλων αλυσίδων, θα
αυΕηθεΙ η ανεργία ταυ κλάδου και οι επιστήμονες 

φαρμακοποιοί θα γίνουν υπάλληλοι των
ιδιοκτητών μη φαρμακσι ιοιών.

Τι ισχύει στις χώρες ms Ευρώπης

Σε Ηχώρεβ (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Kpoailu, Μάλτα, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία) δίνεται η δυνατότητα 

να κατέχουν φαρμακείο και μη φαρμακοποιοί. 

Οι περιορισμοί αφορούν ιοναριθμό ίων
φαρμακείων που μι ιορεΙ vu έχει κάι îoios ή στον
αποκλειομό unô την ιδιοκτησία γιατρών και
φαρμιικειπικών εταιρειών.

Σε 13 χώρε* ms Eupconns υπάρχουν περιορισμοί 

οιο ιδιοκιηοιακό. Γιο ιιαρύδε.γμα, στη
I έρμανία το φαρμακείο ανήκει μόνο οε φαρμακοποιό 

ή οε συνεταιρισμό.

Ο θάνατος
του
φαρμακοη
με το τρίτο
μνημόνιο
προαπαιτούμενα του μνημονίου
Τσίπρα, άδεια για φαρμακείο θα μπορεί
un παίονπ κάθρ ιδιώτης που δρν
είναι φαρμακοποιός, και θα μπορεί
να κατέχει 51% σε 3 έως 5 φαρμακεία
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Σταθεροποίηση ή ανάσταση

Πάννηβ ToùvTas

ταν ενα σύστημα καταρρέει οπως
κατά γενική ομολογία συμβαίνει
με το ΕΣΥ δεν αρκεί για να διασωθεί

η λειτουργική σταθεροποίηση
του που εξήγγειλε ο νέος υπουργός

Υγιίας Α Ξανθός ατο πλαίσιο των
προγραμματικών

δηλώσεων Δεν αρκούν οι
σωστές μεν αλλά ανεπαρκείς εξαγγελίες
για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων
και την τοποθέτηση διοικητών με αξιοκρατικά

κριτήρια την αύξηση της χρηματοδότησης

τις νέες προσλήψεις την
ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγιίας την πάταξη της διαφθοράς και
τον περιορισμό της σπατάλης

Δεν αρκούν γιατί δεν διαφέρουν ουσιαστικά

από τις αντίστοιχες εξαγγελίες προηγούμενων

υπουργών Υγιίας και από τα
προεκλογικά προγράμματα όλων σχεδόν
των κομμάτων και δεν πείθουν γιατί τα
δείγματα γραφής του υποοργιίου Υγιίας
τους τελευταίοος οκτώ μήνες κινήθηκαν σε
αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με ορισμένες

τουλάχιστον από τις τωρινές εξαγγελίες
Διέκοψε το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ για

τον έλεγχο των νοσοκομειακών δαπανών
θέλησε να ξηλώσει όλες τις διοικήσεις των
νοσοκομείων και να τις ανπκαταστήσει
χωρίς αξιολόγηση κατήγγιιλε τη συνεργασία

με τσ γιρμανικό υπουργιίο Υγιίας
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγιίας του
οποίου τα 100 μέτρα επικαλείται τώρα ο
νέος υπουργός Υγιίας ως οδικό χάρτη

Για να επιβιώσει πλέον το ΕΣΥ θα πρέπει

να ανασυσταθεί εκ θεμελίων Με ολοκληρωμένο

νόμο επανίδρυσης που θα βασίζεται

σε νέες σύγχρανες αρχές και όχι
στις κρατικίστικες συντεχνιακές κομμα
τοκρατούμενες αντιλήψεις της δεκαετίας
του 80 Μόνο έτστ θα μετασχηματιστεί από
σπάταλη αντιποτελεσματική δημόστα υπη¬

ρεσία σε στ'ιγχρονο δημόσιο οργανισμό
Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει πρώτα

απ όλα να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση

του Οι δημόσιες δαπάνες Υγιίας
θα πρέπει να ανπστοιχούν τουλάχιστον στο
6 του ΑΕΠ έχουν μειωθεί σχεδόν στο
4 και να υπάρξει σε βάθος πενταετίας
αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης από
μεικτό φορολογία και κοινωνική ασφάλιση

σε σύστημα Beveridge κρατικός
προϋπολογισμός λόγω της αδυναμίας
της κοινωνικής ασφάλισης να στινεισφέρει
πλέον το 25%-30 των δημόστων δαπανών

Υγιίας Από την άλλη περιορισμό της
σπατάλης θα επιφέρει η διαμόρφωση ενός
βαστκού πακέτου παροχών για κάθε έλληνα

πολίτη που θα περιλαμβάνει μόνο τις
αναγκαίες και χρήστμες ιατρικές πράξεις
σύμφωνα με τεκμηριωμένα επιστημονικά
πρωτόκολλα Το πακέτο αυτό θα πρέπει
να προσφέρεται δωρεάν στις οικογένειες
με εισόδημα κάτω από το όριο της σχετικής

φτώχειας ενώ για τοος υπόλοιπους
θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη
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του ΕΣΥ

Οι εξαγγελίες
για την

αναδιοργάνωση

νοσοκομείων
είναι στη

σωστή
κατεύθυνση
αλλά το ΕΣΥ

χρειάζεται
ριζικό

ανασχεδιασμό

ιδία συμμετοχή με εισοδηματικά και νοσολογικά

κριτήρια
Για να αξιοποιηθούν όμως σωστά οι δι

αθέστμοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει το
ΕΣΥ να πάψει να διοικείται από το γραφείο
του εκάστοτε υπουργού Υγιίας και να αποκτήσει

ένα κεντρικό όργανο σχεδιασμού
συντονισμού ελέγχου και αξιολόγησης
όπως συμβαίνει σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό
σύστημα Υγιίας Οι δε διοικήσεις των Υγιι
ονομικών Περιφερειών και νοσοκομείων να
επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων τεχνοκρατικών

και επαγγελμαηκών προσόντων με
ανηκειμενικές-αξιοκρατικές διαδικασίες

0 νέος νόμος για το ΕΣΥ θα πρέπει να
προβλέπει και ένα νέο καθεστώς για τις ερ
γαστακές σχέσεις Η μονιμότητα θα πρέπει
να στινδεθεί με την επιτυχή αξιολόγηση ανά
5ετία ή ΙΟετία οι μισθοί των γιατρών να
τεθούν εκτός ενιαίου μισθολογιου και να
καθορίζονται ανάλογα με την ειδικότητα
και κυρίως την παραγωγικότητα ενώ οι
διευθυντές κλινικών θα μπορούν να νοσηλεύουν

περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών

Για να επιβιώσει πλέον το ΕΣΥ
θα πρέπει να ανασυσταθεί εκ
θεμελίων Με ολοκληρωμένο
νόμο επανίδρυσης που
θα βασίζεται σε νέες
σύγχρονες αρχές και όχι στις
κρατικίστικες συντεχνιακές
κομματοκρατούμενες αντιλήψεις
της δεκαετίας του 8ο
99
ασθενών με οικονομικά οφέλη για όλο το
νοσοκομείο

Η τρίτη μεγάλη αλλαγή θα πρέπει να στοχεύει

στην αναδιάρθρωση του νοσοκομειακού
χάρτη σε επίπεδο νοσοκομείων κλινικών

και εργαστηρίων με συγχωνεύσεις
μονάδων και ορθολογική ανακατανομή
τοος σύμφωνα με τις ανάγκες Υγιίας του
πληθυσμού κάθε Περιφέρειας Δεν μπορεί
να συνεχίσουν να υπάρχουν νομοί με δύο
ή τρία νομαρχιακά νοσοκομεία για να μη
δυσαρεστηθεί ο τοπικός πληθυσμός Δεν
μπορεί να έχουμε 27 υποστελεχωμένες δημόσιες

νευροχειροοργικές κλινικές όταν ο
τόπος με βάση διεθνή πληθυσμιακά κριτήρια

χρειάζεται 8-10 δημόσιες και ιδιωτικές
μαζί φαινόμενο που παρατηρείται και σε
πολλές άλλες κλινικές και εργαστήρια

θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν νέες
σχέσεις συνεργασίας και συμπληρωματικό
τητας με τον ιδιωτικό τομέα Ο ιδιωτικός
τομέας παρέχει πολλές ιατρικές πράξεις
κυρίως διειγνωστικές σε περιοχές ή τομείς
όπου ο δημόστος τομέας αδυνατεί να προσφέρει

σχετικές υπηρεσίες και με κόστος
που σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύο έως
τέσσερις φορές μικρότερο Να μπορεί
επιπλέον να συμβληθεί με το Δημόσιο για
την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων νοσοκομειακών

υποδομών κλειστές πτέρυγις και
εργαστήρια ή και νοσοκομεία ακόμα όπως
αυτό της Σαντορίνης και για την ανάπτυξη
νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων όπως
είναι ο ιατρικός τουρισμός

Τέλος σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγιίας ΠΦΥ παρά το γεγονός
πως όλοι οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί

υποστηρίζουν ότι το πρώτο και πιο
σημαντικό μέτρο στον τομέα της Υγιίας
σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι
η ενίσχυση της στη χώρα μας συνεχίζει
να αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο του
δημόσιου συστήματος Υγιίας λόγω του
πολυκερματισμού της υποχρηματοδότησης
και της υποοτελέχωσης Η δημιουργία του
ΕΟΠΥΥ και η υπαγωγή των Πολυϊατρείων
του ΙΚΑ στο ΠΕΔΥ του ΕΣΥ που αποτελούν

τις μόνες μεγάλες μεταρρυθμίσεις
των τελευταίων ετών οδήγησαν στην αναγκαία

ενοποίηση του δημόσιου συστήματος
ΠΦΥ αλλά η υποχρηματοδότηση και

η υποστελέχωση έχουν ενταθεί λόγω της
οικονομικής κρίσης

Για τον λόγο αυτόν θα χρειαστεί και στην
ΠΦΥ να υπάρξει ανασχεδιασμός των υφιστάμενων

μονάδων υγιίας κυρίως με συγχωνεύσεις

Κέντρων Υγιίας πρώην Πολυϊατρείων

του ΕΚΑ και Δημοτικών Ιατρείων
και να ενισχυθούν σύγχρονες εξωνοσοκο
μειακές υπηρεσίες όπως είναι οι Μονάδες
Ημερήσιας Νοσηλείας για τις οποίες οι
αναγκαίες ρυθμίσεις καθυστερούν αδικαιολόγητα

η νοσηλεία στο σπίτι οι δι
ατομεακές μονάδες διαχείρισης χρόνιων
νοσημάτων και η ανάπτυξη προγραμμάτων
Πρόληψης και Προαγωγής Αγωγής Υγιί
ος Οι δε αποκεντρωμένες μονάδες Υγείας
γειτονιάς τις οποίες εξήγγειλε η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και οι οποίες αποτελούν
ίσως τη μόνη καινοτόμο πρόταση Υγιίας
της νέας κυβέρνησης θεωρώ ότι θα παραμείνουν

για καιρό στα χαρτιά μια που η
λειτουργία τους απαιτεί περίπου 500 εκατ
ευρώ ετησίως Είναι δε λάθος η επαναφορά
της πρότασης για οικογενειακό γιατρό
την οποία κακώς την έχουν υιοθετήσει όλα
τα κόμματα γιατί από τη στιγμή που έχουμε

επιλέξει τον θεσμό των Κέντρων Υγιίας
αυτά πρέπει να είναι υπεύθυνα για την

παροχή οικογενειακής ιατρικής χωρίς
νέοος δαπανηρούς παράλληλους θεσμούς

Ο κ Γιάννης Τούντας είναι καθηγητής
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και διευθυντής του Κέντρου Μελετών
Υπηρεσιών Υγείας
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ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

στέκονται ιδιαίτερα σε ένα έγγραφο του
2010 σ.σ κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου
του υπουργείου Εξωτερικών στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται πως στο
πλαίσιο των διμερών σχέσεων Ελλάδας Ισραήλ τα πολύ-φαρμακεία Super
Pharm σχεδιάζουν σε πρώτη φάση την ίδρυση καταστημάτων λιανικής πώλησης

στην Αθήνα Από την έρευνα στο διαδίκτυο προέκυψε πως η συγκεκριμένη
εταιρεία ειδικεύεται στο εμπόριο γενόσημων φαρμάκων από τη Σενεγάλη το

Απειλή από ίο Ισραήλ
Μπαγκλαντές το Πακιστάν και άλλες χ<ί

αναπτυσσόμενου κόσμου η ποιότητα το
ων αλλά και οι έλεγχοι στους οποίους ι

λονται τα σκευάσματα που φιλοξενούν στα ράφια τους είναι τουλάχιστο
λεγόμενοι Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως η είσοδος της ισραηλίπι
σίδας στην Ελλάδα θα έχει επιπτώσεις γενικότερα στον κλάδο του φα
δηλαδή τόσο στις βιομηχανίες όσο και στα φαρμακεία της γειτονίας με
νητικό αυτό συνεπάγεται για το ΑΕΠ και την ανεργία

Σε ένα θαύμα για να μη βρεθούν στον δρόμο ελπίζουν
περισσότεροι από 1 1 000 εργαζόμενοι στον κλάδο tns
ελληνικής φαρμακοβιομηχανία Evas κλάδος ο onoios
συνεισφέρει περί τα 2,8 δισ ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της
χώρας σχεδόν 300 εκατ ευρώ από εξαγωγές σε 85 κράτη

και αποτελεί παράδειγμα για άλλες χώρες του δυτικού

κόσμου

του Κώστα
Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Αιτία η ψήφιση από την κυβέρνηση ΙΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του
περιβόητου άρθρου 1 5 του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα

το οποίο προβλέπει την περαιτέρω μείωση της ετήσιας

φαρμακευτικής δαπάνης στο 1 945 δισ ευρώ έως και το
2018 Παράλληλα επιβάλλει

τη μείωση τιμής
των φαρμακευτικών προϊόντων

αναφοράς μετά
τη λήξη της περιόδου
προστασίας των δεδομένων

στο 50 της τιμής
του προϊόντος σε κατάσταση

εντός της περιόδου
προστασίας των δεδομένων

ή στον μέσο όρο
των τριών χαμηλότερων
τιμών των κρατών-μελών
της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
ανάλογα με το ποια είναι
σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη

τιμή
Παράλληλα αυτό που

πέτυχαν οι θεσμοί είναι
να ευνοούνται πλέον ξεκάθαρα

τα εισαγόμενα
σκευάσματα των πολυεθνικών

εταιρειών έναντι
των ελληνικών Το νέο
σύστημα τιμολόγησης θα
πιέσει τόσο πολύ τις τιμές
των γενόσημων φαρμάκων

σε επίπεδα που δεν
θα είναι δυνατή η παραγωγή

τους από την ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να αποσυρθούν από την αγορά
καθώς το κόστος παρασκευής του θα είναι μεγαλύτερο από το
όποιο κέρδος Αυτά θα αντικατασταθούν

από φάρμακα εισαγωγής
για τα οποία οι θεσμοί δεν

έχουν ζητήσει μείωση τιμών με
τις ελληνικές εταιρείες να χάνουν
ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο από
την ούτως ή άλλως περιορισμένη

πίτα να σταματούν τις επενδύσεις

στην έρευνα και στην ανάπτυξη

με αποτέλεσμα να οδηγούνται

στο κλείσιμο

Οργανωμένο σχέδιο

Τι και αν οι συγκεκριμένες
ρυθμίσεις απειλούν να βάλουν
λουκέτο στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία

με τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών

Ειδών και Ειδικοτήτων
ΣΑΦΕΕ Δημήτρη Παννα

κόπουλο να καταγγέλλει από το βήμα του Κοινοβουλίου οργανωμένο

σχέδιο κατ εντολή του Τζουζέπε Καρόνε και της τρόικας
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των Ισραηλινών Ο κ

Γιαννακόπουλος διεμήνυσε στην εθνική αντιπροσωπεία πως
πρέπει να είσαστε βέβαιοι ότι το φθηνό ελληνικό φάρμακο θα
αντικατασταθεί με ξένο ακριβό φάρμακο θα έρθουν αυτοί στη
χώρα μας Και κάποια στιγμή θα αποδειχθεί Οποιοιδήποτε πα¬

ρακολουθούν τον τομέα του φαρμάκου και το τι έχει γίνει αν
δεν έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα είναι είτε στημένοι

είτε βλάκες είτε άσχετοι Ο πρόεδρος του ΣΑΦΕΕ και
αντιπρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ τόνισε ακόμα
πως έχουμε κλειστό προϋπολογισμό φαρμάκου 1,945 δισ ευρώ

που βέβαια και αυτό είναι πλασματικό γιατί μέσα εντάσσονται

τα εμβόλια οι ανασφάλιστοι και ο ΦΠΑ Πού ακούστηκε
σε ποια χώρα του κόσμου η πρόληψη να είναι μέρος της δαπάνης

Μόνο στην Ελλάδα

Ακριβά εισαγόμενα
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της

φαρμακοβιομηχανίας ELPEN και πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων ο οποίος
πριν από μερικές ημέρες σε άρθρο του εξήγησε πως το μοναδικό

θέμα που φαίνεται να απασχολεί τους θεσμούς αφορά την

Γ ι S
Ii mm S

ψ,Ί

Ποιοι οδη
θάνατο την ελλη
φαρμακορ
Περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι κινουνεοο
την κυβέρνηση να ψηφίζει ναι στο σχέδιο των δανειστών υπέρ

Ο ανιιηρόεδροβ ins φαρμακοβιομηχανία
ELPEN και npôeôpos tns ΠανελλήνιαβΈνωοηβ
Φαρμακοβιομηχανίαε 6e06ü>pos Τρύφων

εφαρμογή ενός συστήματος τιμολόγησης που οδηγεί απροκάλυπτα
στη μαζική ανεξέλεγκτη είσοδο γενοσήμων από τρίτες

χώρες και στην κυριαρχία ακριβών

εισαγόμενων πρωτότυπων
φαρμάκων Είναι προφανές ότι
οι προτάσεις των δανειστών δεν
προσφέρουν κάποιο όφελος για
τα Ταμεία τους ασθενείς και την
εθνική οικονομία Αντίθετα
προκαλείται ζημιά σε πολλά επίπεδα

Γιατί θέλουν να επιβάλλουν

μονοδιάστατα την περαιτέρω

μείωση της τιμής του οικονομικού

εγχώρια παραγόμενου
φαρμάκου το οποίο ας σημειωθεί

ότι πωλείται με 70 έκπτωση

σε σχέση με τις αρχικές τιμές
των εισαγομένων Έτσι έχουμε
το παράλογο να μας ζητούν να
μειώσουμε την τιμή ενός ελληνικού

φαρμάκου που κοστίζει λ.χ
3.5 ευρώ την ίδια ώρα που μένει
στο σύστημα με μεγάλης έκτασης

συνταγογραφία ένα νεότερο εισαγόμενο των 20 ευρώ

Μαρασμό και πτώχευση

Κεραυνούς εναντίον της κυβέρνησης εξαπολύει και ο νομικός

σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ πρώην γ.γ της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος

της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Παναγιώτης Μπαλτάκος
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ες του
οποί
οβάλ
αμφι
ςαλυ
ιάκου
ι αρ

Αφού δεν παράγουμε τίποτα πώς να μη πτωχεύσουμε ακούς
να λένε δεξιά και αριστερά Σωστό είναι αυτό Μόνο με τουρισμό

και ναυτιλία η χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει Χρειάζεται
πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή Χρειάζεται βιομηχανία

Κάποια βιομηχανική παραγωγή έχουμε βέβαια

αλλά όχι για πολύ καιρό ακόμα Η τρόικα
φροντίζει γΓ αυτό και οι ΓΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ υπακούουν

δηλώνει αρχικά στο Π ο έγκριτος δι I
Υπάρχει οργανωμένο

σχέδιο κατ εντολή
του Τζουζέπε Καρόνε
και ms tpôiKcis καταγγέλλει

ο Δήμητρα
rmvvaKÔnouflos

κηγόρος και προσθέτει πως στον χώρο της
φαρμακοβιομηχανίας το πρόσχημα

είναι φυσικά η διάθεση

φθηνότερων φαρμάκων
στην αγορά Αυτόν τον σκοπό I

Πρόφαση για τη
διάλυση ins ελληνική
φαρμακοβιομηχανία η
διάθεση φθηνότερων
σκευασμάτων τονίζει
ο Παναγιώτα
MnafliâKos

εξυπηρετεί τάχα ο νόμος που ψηφίστηκε την
περασμένη Παρασκευή Δεν θα ασχοληθούμε
όμως με το πρόσχημα αυτό Υπάρχουν άλλοι
πιο ειδικοί Η ουσία του πράγματος είναι ότι η
κυβέρνηση των πρώην αντιμνημονιακών για
δήθεν η τιμή του φαρμάκου αποδέχεται την

υποκατάσταση των εγχώρια παραγόμενων φαρμάκων με εισαγόμενα

οδηγώντας έτσι την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε
μαρασμό και πτώχευση Επιδοτούμε τη δουλειά ή την ανεργία
Είναι αριστερή κυβέρνηση αυτή Η κακή Δεξιά τι χειρότερο θα
έκανε Να φτωχύνουν οι'Ελληνες βιομήχανοι για να πλουτίσουν

οι Λιθουανοί Να φτωχύνουν οι'Ελληνες βιομήχανοι για
να πλουτίσουν περαιτέρω οι ξένοι Οι άνεργοι δεν πληρώνουν

φόρους και χωρίς βιομηχανική παραγωγή η σχέση
ΑΕΠ/χρέους γίνεται δυσμενέστερη Τι νόημα έχει αυτό Οδηγεί
σε ανάπτυξη αυτή η τακτική Η φτωχοποίηση και άλλων ακόμα
εργαζομένων είναι παράσημο για τον ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση επιχειρεί
να ρίξει γέφυρες αλλά

Η έντονη αντίδραση των εκπροσώπων της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας προφανώς και η
αίσθηση πως ο νόμος που ψηφίστηκε δεν είναι
προς το συμφέρον της χώρας οδηγεί την κυβέρνηση

να αναζητήσει μέτρα για την ενίσχυση του
κλάδου

Είναι χαρακτηριστικό πως πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Γιάννη Δραγασάχη στην οποία συμμετείχαν
ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης ο
υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και η υφυπουργός

Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη Άπαντες

συμφώνησαν πως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από

τους βασικούς πυλώνες παραγωγής έρευνας και
καινοτομίας στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης πα¬

ραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας Με δεδομένη

την παραπάνω θέση αποφασίστηκε να ξεκινήσει

αμέσως ο οργανωμένος διάλογος με τους
ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση

εκείνων των μέτρων πολιτικής που θα ευνοούν

τη μεγέθυνση του κλάδου με όρους διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας

Με το περιβόητο άρθρο 1 5 ψηφισμένο πάντως

κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως ο
διάλογος αυτός δεν θα είναι προσχηματικός και
θα αποδώσει κάτι Είναι αναγκαίο να βρεθούν
αντισταθμίσματα στα μέτρα που ζητούν οι θεσμοί

και περιλαμβάνονται στο κείμενο της συμφωνίας

δηλώνει στο Π πηγή του Μεγάρου
Μαξίμου με ιους επιχειρηματίες αλλά και τους
εργαζομένους του κλάδου να εμφανίζονται ιδιαίτερα

επιφυλακτικοί

Κυβερνητικά λάθη
Το φάρμακο είχε βγει από το μνημόνιο

ωστόσο οι άστοχες κινήσεις και οι επιπό
λαιοι χειρισμοί της κυβέρνησης ίο έφεραν
ξανά στο τραπέζι των προαπαιτουμένων
δηλώνει στο Π ο Μάριος Σαλμάς Ως για
τρός και πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας γνωρίζει άριστα τα τεκταινόμενα του
κλάδου και καταγγέλλει πως η κυβέρνηση
δεν έχει φαρμακευτική πολιτική οφείλει
όμως να σεβαστεί τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις

που έγιναν τα τελευταία χρόνια
Σε ερώτηση για το περιβόητο άρθρο 1 5

του πολυνομοσχεδίου ο βουλευτής Αιτω
λοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει

λανθασμένη την αιτιολογική έκθεση

καθώς δεν επηρεάζει τη φαρμακευτική
δαπάνη αφού στην περίπτωση της Ελλάδας
ο προϋπολογισμός είναι κλειστός Τα τελευταία

χρόνια η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε

από τα 5,3 δισ ευρώ σε 2.3 δισ ευ
ρώ επί ημερών μου και πλέον κλείδωσε
στα 2 δισ ευρώ Δεν μπορεί επομένως να
έρθει η τρόικα και να πει πώς θα διανεμηθεί
η πίτα της φαρμακευτικής δαπάνης με μία
διάταξη η οποία δεν έχει καμία επίπτωση
στον έλεγχο της
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