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Διευκρινίσεις
για τα γενόσημα
φάρμακα
ζητεί ο ΠΙΣ
» Τη στήριξη του «στα αξιόπιστα γενόσημα, 

ιδιαίτερα της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, 

τα οποία έχουν αξιολογηθεί 

από τους ιατρούς», δηλώνει
για πολλοστή φορά ο Πανελλήνιος Ιατρικός 

Σύλλογος (ΠΙΣ) και ζητάει διευκρινήσεις 

σχετικά με την αντίστοιχη Υπουργική 

Απόφαση (Υ.Α.)
Ο ΠΙΣ υποστηρίζει ότι η νέα Υ.Α.

«δημιουργεί ασάφειες σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας των ιατρών, εισάγοντας 

λογιστικά κριτήρια. Κι αυτό, τη
στιγμή που οι ιατροί αναγράφουν στη
συνταγή του ασθενή τη δραστική ουσία 

και ο φαρμακοποιός με τη σειρά
του δίδει το φάρμακο το οποίο είτε
προτείνεται από τον ιατρό (μπορεί να αναγραφεί 

συμπληρωματικά από τον ιατρό 

στη συνταγή στο πεδίο των σχολίων) 

είτε υποχρεούται βάσει του νόμου».

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ σημείωσε ότι
στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν υπάρχουν
ενσωματωμένες πληροφορίες για τα
off patent φάρμακα που έχουν την ασφαλιστική 

τιμή, καθώς επίσης και αναλυτικά 

οι θεραπευτικές κατηγορίες
ή υποκατηγορίες σχετικά με την επιδιωκόμενο 

στόχο.
Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ.

Μπερσίμης αναγνωρίζοντας τα προβλήματα 

αυτά ενημέρωσε τον κ. Βλα-
σταράκο ότι θα σταλούν προς τον ΠΙΣ
διευκρινιστικές απαντήσεις για όλα τα
ζητήματα, προκειμένου να ενημερωθούν 

οι ιατροί που συνεργάζονται με
τον ΕΟΠΥΥ μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, με
στόχο να μην διαταραχθεί καθ' οιονδήποτε 

τρόπο η σχέση εμπιστοσύνης
ιατρών - ασθενών.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ο ΕΟΠΥΥ δεν υποστηρίχθηκε
οργανωτικά διοικητικά και πολιτικά

Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση
στον χώρο της Υγείας μετά την ίδρυση

του ΕΣΥ χαρακτήρισε τον ΕΟΠΥΥ

ο απερχόμενος πρόεδρός του
Δημήτρης Κοντός Ωστόσο σημείωσε

ότι ποτέ δεν υποστηρίχθηκε
οργανωτικά διοικητικά και πολιτικά

αναφέροντας προς επίρρωσιν
τούτου ότι ξεκίνησε με έλλειμμα 2.5
δια ευρώ και πως εξακολουθεί να
λειτουργεί με έλλειμμα προσωπικού

Η χρηματοδότηση του Οργανισμού

βαίνει μειούμενη δήλωσε ο Δ
Κοντός αναφέροντας ότι η υστέρηση

εισφορών αυξάνεται κατά 100

Με την καταβολή
της πρώτης δόσης
του νέου δανείου
η πληρωμή
των παρόχων

με 150 εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα
Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται
σε 1,8 δια ευρώ με το 40 να

οφείλονται σε φαρμακευτικές εταιρείες

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο απερχόμενος

πρόεδρος και στις παραβάσεις
από γιατρούς κλινικές και

φαρμακοποιούς Ειδικότερα κατά
το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβλήθηκαν

σε 54 παρόχους του
Οργανισμού

χρηματικά πρόστιμα
450.670 ευρώ και σε 1 5 παρόχους η
ποινή του προσωρινού αποκλεισμού

Το 2014 είχαν επιβληθεί
χρηματικά πρόστιμα σε 1 15 παρό¬

χους συνολικού ύψους 1.199.576
ευρώ

Σχετικά με τις επικείμενες πληρωμές

ενημέρωσε ότι την Παρασκευή

θα καταβληθεί στους φαρμακοποιούς

το ποσό των 160 εκατομμυρίων

ευρώ για τον μήνα Ιούλιο

ενώ υπάρχει εντολή οριστικοποίησης

πληρωμών για όλους τους
παρόχους υγείας για τον μήνα Αύγουστο

εντός του Νοεμβρίου
Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι πάρο

χοι θα πληρωθούν μόλις η Ελλάδα
λάβει την πρώτη υποδόση από το
δάνειο των 2 δια ευρώ
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Φαγοπότι
στην πλάτη
του ΕΟΠΥΥ
Αμετανόητοι γιατροί και κλινικές

χρεώνουν εκατομμύρια τον οργανισμό
με μαϊμού ουνταγογραφήσεις

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μελά
rmela@dimokiatianews.gr

Συνεχίζεται

το
πάρτι στον χώρο

της Υγείας εις βάρος

των φορολογούμενων

πολιτών

από αμετανόητους γιατρούς

φαρμακοποιούς κλινικές

και άλλους παρόχους
υγείας οι οποίοι εξακολουθούν

να χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ

με αναίτιες διαγνωστικές

εξετάσεις να υπερ
συνταγογραφουν φάρμακα
και να δηλώνουν μαϊμού
νοσηλείες

Οπως αποκαλύπτουν οι
ηλεκτρονικοί έλεγχοι του
ΕΟΠΥΥ το πρώτο εξάμηνο
του 2015 επιβλήθηκαν

σε
54 παρόχους
του οργανισμού

χρηματικά
πρόστιμα

450.670 ευρώ
και σε 15 παρόχους

η ποινή

του προσωρινού αποκλεισμού

Το 2014 είχαν
επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα

σε 115 παρόχους συνολικού

ύψους 1.199.576
ευρώ

Ζημιά 172.000 ευρώ
Χαρακτηριστική περίπτωση

είναι αυτή ασφαλισμένου
που χρησιμοποιούσε

περισσότερα του ενός βιβλιάρια

υγείας για υπερσυ
νταγογράφηση φαρμάκων
υψηλού κόστους οι ενδείξεις

των οποίων δεν άπτο
νταν των παθήσεών του Η
ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ ανέρχεται

σε 172.000 ευρώ και
τα σχετικά στοιχεία έχουν
σταλεί στον εισαγγελέα

Διερευνήθηκαν επίσης
περιπτώσεις καταχρηστικών
χρεώσεων διαγνωστικών
πράξεων από συμβεβλημένους

με τον ΕΟΠΥΥ για¬

τρούς triplex αορτής χωρίς
την προβλεπόμενη ιατρική
ένδειξη που κόστισαν σχεδόν

95.000 ευρώ
Τα παραπάνω στοιχεία

παρουσίασε ο απερχόμενος
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Δημήτρης Κοντός ο οποίος

παραδίδει στον αντικαταστάτη

του Σωτήρη Μπερ
σίμη ένα αξιόλογο έργο με
αποτελεσματικά όπλα
όπως το ηλεκτρονικό σύστημα

παρακολούθησης το
οποίο εντοπίζει τους παραβάτες

παρόχους υγείας που
κλέβουν τον ΕΟΠΥΥ

0 κ Κοντός έκανε λόγο

για αδικαιολόγητη σπατάλη

πόρων καθώς το
2014 πραγματοποιήθηκαν
1 032.030 αξονικές τομογραφίες

κόστους
53.621.231 ευρώ

και 591.873
μαγνητικές

κόστους
94.945.986 ευρώ

που δεν
αντιστοιχούν
στις πραγματικές

ανάγκες της χώρας και
είναι προϊόν πρόκλησης ζήτησης

Επιπλέον το πρώτο
εξάμηνο του 2015 έγιναν

493.703 αξονικές κόστους

25.233.450 ευρώ και
299.542 μαγνητικές κόστους

47.769.489 ευρώ
Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ

το 2012 είχε έλλειμμα
2,5 δισ ευρώ δεν έχει

πάρει χρήματα από τις περικοπές

στις συντάξεις της τάξης

του 6 λεφτά που έπρεπε
να πάνε στα Ταμεία του

και οι οφειλές του είναι 1,8
δισ ευρώ

0 κ Κοντός αναφέρθηκε
και στα προβλήματα προσβασιμότητας

των ασθενών
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας λόγω της έλλειψης

προσωπικού και στην
αύξηση της συμμετοχής των
ασφαλισμένων στα φάρμακα
κατά 24 για το 2015

Ασφαλισμένος
έγραφε φάρμακα
υψηλού κόστους

με διπλά βιβλιάρια
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Στα 1 8 δια ευρώ έφτασαν
τα χρέη του ΕΟΠΥΥ
ΣΤΑ 1 8 ΔΙΣ ευρώ ανέρχονται τα χρέη του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ με το 40 να οφείλονται
στις φαρμακευτικές εταιρίες Τα στοιχεία έδωσε χθες σε σύντομο
απολογισμό του ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης

Κοντός ο οποίος αφήνει πλέον τα ηνία του Οργανισμού
στον νέο πρόεδρο Σωτήρη Μπερσίμη Αναφορικά με την πορεία
των επικείμενων πληρωμών προς τους παρόχους ο κ Κοντός
αρκέστηκε να πει ότι σήμερα θα πιστωθούν στους λογαρια Ä
σμούς των φαρμακοποιών 1 60 εκατ ευρώ για τον μήνα Ιούλιο
Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επεσήμανε ότι το 201 5
υπάρχει επιδείνωση στην κατάθεση των ασφαλιστικών εισφορών
καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου δεν έφτασαν στον
Οργανισμό εισφορές ύψους 951 εκατ ευρώ δηλαδή υστέρηση
1 00 με 1 50 εκατ ευρώ τον μήνα
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Τρία εκατομμύρια πρόσφυγες υπολογίζεται ότι θα φτάσουν στην Ευρώπη την τριετία 2015-2017.

Πολλά θα κριθούν από την ταχύτητα και τον βαθμό ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας των

διαφόρων χωρών και κυρίως της Γερμανίας.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Θετικό πρόσημο στην οικονομία
από την έλευση προοφύγων
ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΑΟΥ

Περίπου 
3 εκατομμύρια

πρόσφυγες θα καταφέρουν 

να φτάσουν ως το
2017 στις χώρες της Ε.Ε. , σύμφωνα
με τους υπολογισμούς της Κομισιάν
-ένα εκατ. φέτος, 1,5 εκατ. το 2016
και 500.000 το 2017. Όσο για την
επίδραση που θα έχουν στην οικονομία 

της Ευρώπης, αυτή εκτιμάται
ότι θα είναι «μικρή, αλλά πάντως
θετική», όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε χθες ο επίτροπος Πιερ
Μοσκοβιοί, κάνοντας λόγο για
συμβολή στους ρυθμούς ανάπτυξης,
η οποία θα είναι της τάξης του 0,2%-
0,3%.

Η εικόνα αυτή συνάδει με τα
συμπεράσματα άλλων σχετικών
μελετών που έχουν διεξαχθεί σε

διάφορες χώρες, όπως η Γερμανία
και η Ιταλία, ανατρέποντας με επιχειρήματα 

και στοιχεία τις προκαταλήψεις 

που υπάρχουν όσον αφορά 

τις συνέπειες που θα έχει η
πρωτόγνωρη για την Ευρώπη προσφυγική 

ροή. Άλλωστε, είναι γνωστό 

ότι λόγω της γήρανσης του
πληθυσμού, πολλές χώρες θα αντιμετωπίσουν 

τις επόμενες δεκαετίες
έλλειμμα εργατικών χεριών -και,
ταυτόχρονα, αυξανόμενα ελλείμματα 

στα ασφαλιστικά τους ταμεία
και τα φορολογικά έσοδα. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, όπως υπο-
γράμμισεκαιοΜοσκοβισί, «κλειδί»

Ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης, Μόργκαν
Γιόχανσον, δήλωσε χθες ότι η χώρα του αδυνατεί πλέον να εγγυηθεί 

τη φιλοξενία στους πρόσφυγες που φτάνουν
ζητώντας άσυλο

για να υπάρξει θετική επίπτωση
στην οικονομία είναι η ταχύτητα
και ο βαθμός ενσωμάτωσής τους
στην αγορά εργασίας, η οποία θα
πρέπει να μείνει ανοιχτή για όσους
παραμείνουν στην Ευρώπη.

Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι
όσον αφορά στο μέσο κατά κεφαλήν 

εισόδημα, το πρόσημο της έλευσης 

τόσων πολλών προσφύγων
θα είναι αντίστροφο και οριακά
αρνητικό -κατά περίπου 0, 1 % όπως
το προσδιορίζουν οι υπηρεσίες των
Βρυξελλών. Ειδικά δε στη Γερμανία, 

η οποία και υποδέχεται τον
μεγαλύτερο αριθμό, η υποχώρηση
μπορεί να είναι μεγαλύτερη και να
αγγίξει (ειδικά φέτος και το 2016)
το 0,7%. Παρ' όλα αυτά, μακροπρό¬

θεσμα, το όφελος είναι σαφώς μεγαλύτερο 

και μπορεί να δικαιολογήσει 

το άμεσο κόστος, καθώς
μπορούν να λυθούν στρατηγικής
φύσης προβλήματα στην αγορά και
την οικονομία.

Αυτός είναι και ο λόγος που

αρκετές επιχειρήσεις του γερμανικού 
Dax -όπως η Thyssen-Krupp,

η Deutsche Telekom, η Adidas, η
Bayer, η Merck, η Lufthansa και
άλλες- έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή 

προγράμματα εκπαίδευσης,
τόσο στη γερμανική γλώσσα όσο
και σε συγκεκριμένες δεξιότητες,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν
οικονομικά την παρουσία εκατοντάδων 

χιλιάδων προσφύγων στη
χώρα.

[Συμβιβασμός
στο Βερολίνο]
β Σε συμφωνία κατέληξαν

τελικώς χθες βράδυ οι κυβερνητικοί 

εταίροι στο Βερολίνο

-CDU, CSU και
SPD- για το καθεστώς που

θα διέπει τους πρόσφυγες
που φτάνουν στη Γερμανία
ο αριθμός των οποίων εκτιμάται 

ότι θα ξεπεράσει
φέτος τις 800.000 που είχε 

αρχικά προβλεφθεί. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε
στην επιτάχυνση των διαδικασιών 

απέλασης όσων
δεν δικαιούνται ασύλου ή
έχουν πολύ λίγες πιθανότητες 

να τους χορηγηθεί,
αλλά και στην επιβολή περιορισμών 

στη μετακίνηση
τους, καθώς θα υποχρεούνται 

να μη βγαίνουν εκτός
των περιοχών όπου θα βρίσκονται 

τα 3-5 κέντρα φιλοξενίας 

που θα δημιουργηθούν 

στη χώρα -σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπόκεινται 

σε κυρώσεις. Πάντως,
οι Σοσιαλδημοκράτες ισχυρίζονται 

ότι απέτρεψαν πολύ 

χειρότερα μέτρα που

ζητούσαν οι Βαυαροί Χρι-
στιανοκοινωνιστές.
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Κλονίζονται τα θεμέλια του ΕΟΠΥΥ
Συνεχείς οι υπερβάσεις στις δαπάνες 1,6 δισ χρωστούν τα ασφαλιστικά ταμεία

Ο χρηματοδοτικός εφιάλτης από τη
μία και οι συνεχείς υπερβάσεις του
προϋπολογισμού η σπατάλη λόγω
υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων
και εξετάσεων από την άλλη σκάβουν

τα θεμέλια του ΕΟΠΥΥ ενός
Οργανισμού που ξεκίνησε το 2012

ως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση
στην Υγεία μετά το ΕΣΥ Ο ΕΟΠΥΥ
καλείται να καλύψει έναν εξαιρετικό
μεγάλο όγκο παροχών μέρος του
οποίου είναι καθαρά προϊόν σπατάλης

και προκλητής ζήτησης Την
ίδια στιγμή τα ασφαλιστικά ταμεία

χρωστούν εισφορές που έχουν εισπράξει

αλλά δεν έχουν αποδώσει
στον Οργανισμό ύψους 1,653 δισ
ευρώ Από την πλευρά του ο ΕΟΠΥΥ
χρωστάει σε γιατρούς φαρμακεία
εταιρείες διαγνωστικό κέντρα κλινικές

1,8 δισ ευρώ Σελ 3
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«Καταρρέει» υπό το βαρος των χρεών ο ΕΟΠΥΥ
Στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ η υστέρηση εισφορών του Οργανισμού, την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αγγίζουν τα 1,8 δισ.

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

0 χρηματοδοτικός εφιάλτα από τη μία και η
«σπατάλη» λόγω υπερσυνταγογράφησα
φαρμάκων και εξετάσεων από την άλλη, σκάβουν 

τα θεμέλια του ΕΟΠΥΥ, ενίκ Οργανισμού
που ξεκίνησε το 2012 us η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση 

στον χώρο τα Υγείαε μετά τη
δημιουργία του ΕΣΥ, αλλά δεν έτυχε ποτέ
τα σωστήε οικονομηθώ στήριξα.

Μόνο για το εννιάμηνο Iavouàpios-Σε-
rrtépppios 2015 τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν 

από εισφορέΞ υγεία5 ασφαλισμένων
που έχουν εισπράξει, αλλά δεν έχουν αποδώσει 

στον ΕΟΠΥΥ, 951,2 εκατομμύρια
ευρώ. Τα χρέη του ΙΚΑ ξεπερνούν το μισό
δισ. ευρώ και ακολουθούν ο ΟΑΕΕ (318 εκατ.
ευρώ), και ο ΟΓΑ(91,2 εκατ. ευρώ). Συνολικά
η υστέρηση εισφορών του ΕΟΠΥΥ έχει
φτάσει πλέον στα 1 ,653 δισ. ευρώ. Την ίδια
στιγμή οι ληξιπρόθεσμεβ οφειλέε του ΕΟΠΥΥ
npos YiaTpoùs, φαρμακεία, φαρμακευτικέε
εταιρείεε, διαγνωστικά κέντρα, lôiiOTiKés
κλινικέε κ.ά. ανέρχονται στα 1,8 δισ. ευρώ,

εκ των οποίων το 40% είναι npos φαρμα-
κευτucés εταιρείεε που έχουν να πληρωθούν
από το 2013.

Την ίδια στιγμή, ο ΕΟΠΥΥ καλείται να
καλύψει έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο παροχών. 

«Mépos του οποίου είναι καθαρά
προϊόν σπαταλά και προκλητήε ζήτησα.
Ενα εκατομμύριο αξονικέε τομογραφίεε τον
χρόνο και περισσότερε5 από μισό εκατομμύριο 

μαγνητικέΒ τομογραφίε3 τον χρόνο
δεν αντιστοιχούν axis ανάγκεε του πληθυσμού» 

τόνισε χθεδ ο απερχόμενθ5 πρόεδρο5
του ΕΟΠΥΥ Δήμητρα Kovros κατά τον απολογισμό 

του έργου του Οργανισμού για το
διάστημα Ιούλιθ5 2013-Νοέμβριο5 2015, που
ο iôios βρέθηκε στο τιμόνι του. Το πιο χαρακτηριστικό 

iotas στοιχείο αφορά τον
αριθμό των συνταγών και συσκευασιών
φαρμάκων που χορηγούνται στοα ασφαλισμένοι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013
συνταγογραφήθηκαν 197,2 εκατ. εμβαλάγια
(κουτιά φαρμάκων)! Ο αριθμόε tous μειώθηκε
κατά 7%, ήτοι 15 εκατ. κουτιά φαρμάκων
το 2014, πρώτη χρονιά που τέθηκε σε ισχύ

το μέτρο του μηνιαίου ορίου δαπανών συν-
ταγογράφηση5 των γιατρών ανάλογα με
την ειδικότητά tous, την περιοχή tous και
τον μήνα του έτουε. Εφέτοε το μέτρο δεν
ίσχυσε καθόλου για το πρώτο εξάμηνο του
éTOUs, αφού η σχετική υπουργική απόφαση
εκδόθηκε τον Ιούνιο και μάλιστα πρόσφατα
αντικαταστάθηκε με άλλη. Το αποτέλεσμα
ήταν άμεσο, αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο
κατά 7% οι ouvroyés φαρμάκων και κατά
9% ο όγκο s των φαρμάκων που χορηγήθηκε.
Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2015
εκτελέστηκαν 33.653.084 συνταγέε ασφαλισμένων 

έναντι 31.314.251 συνταγών που

«Μέρος του μεγάλου
όγκου παροχών είναι
καθαρά προϊόν σπατάλης
και προκλητής ζήτησης»
τόνισε ο απερχόμενος πρόεδρος,
κ. Δημήτρης Κοντός.

εκτελέστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014
(αύξηση 7%) και συνταγογραφήθηκαν
97.712.918 συσκευασίεε φαρμάκων έναντι
89.630.219 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι
(αύξηση 9%). Ο κλειστόε προϋπολογισμόετα φαρμακευτικήε ôanâvns παραμένει
ωστόσο ο iôios: 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η
υπέρβαση από αυτόν τον στόχο για tous
npcbTOus μήνε3 του έτοα έχει ήδη φτάσει
τα 223,4 εκατομμύρια ευρώ.

Oncos ανέφερε χθεε ο κ. Kovros, «ο ΕΟΠΥΥ
βρέθηκε εξαρχή5 σε μία δίνη συγκυριών,
που δυσκόλεψαν την πορεία του. Η οικονομική
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ υπονομεύτηκε από
τη γέννησή του. Το παράδοξο είναι ότι ξεκίνησε 

με έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση 

βαίνει μειούμενη. Οι αναταράξει
είναι συνεχείβ». Ο απερχόμενο3 και μακρο-
βιότεροε πρόεδροε του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε
σε παρεμβάσειε που έγιναν κατά τη θητεία
του, μεταξύ των οποίων η θεσμοθέτηση εξάμηνων 

επαναλαμβανόμενων συνταγών, τα
μητρώα συνταγών, οι κατευθυντήριεβ οδηγίεβ
για προληπτικέ5 εξετάσει, η ηλεκτρονική

συνταγογράφηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

και η ανάπτυξη μιαε σειρά5 «φίλτρων»
για τον εξορθολογισμό τα φαρμακευτνκή3
5anävns, στάθηκε ωστόσο ιδιαίτερα στην
ανάγκη εξασφάλισα ms χρηματοδότησα
του Οργανισμού. Χαιρέτησε μάλιστα τη σχετική 

αναφορά του αντικαταστάτη του Σωτήρη
Μπερσίμη, λέκτορα Βιοστατιστικήε στο Πανεπιστήμιο 

Πειραιά, ο διορισμόΒ του οποίου
στη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ εγκρίθηκε
npoxOés στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

τα Βουλήε.
Onus είπε ο κ. Kovros, η εξασφάλιση τα

χρηματοδότησα είναι κάτι που θα πρέπει
να θέσει σε υψηλή προτεραιότητα η νέα διοίκηση. 

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα πρέπει
να υποστηριχθεί ο ΕΟΠΥΥ με γιατρούβ ελεγ-
Kxés, ώστε να πραγματοποιούν έναν real
time έλεγχο των δαπανών και Tns συνταγο-
γραφικήε ôpaornpiôroias των γιατρών, αλλά
και να προχωρήσει το έργο -είναι ήδη σε
εξέλιξη- για την έκδοση xns κάρταβ ασφάλισα
Υγείαε του ασφαλισμένου, που ôna>s είπε
«θα θωρακίσει» το σύστημα.
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Ενας ασφαλισμένος
προκάλεσε ζημία
172.000 ευρώ
Ασφαλισμένος χρησιμοποιούσε
περισσότερα του ενό βιβλιάρια
uyrias για υπερσυνταγογράφηση
φαρμάκων υψηλού kôotous τα
οποία ήταν άσχετα με zis παθή
σειε του Η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ
ανέρχεται σε 172.000 ευρώ Τα
στοιχεία έχουν σταλεί στην Εισαγγελία

Πατρόε γυναικολόγοδ
χρέωνε εικονικέβ επισκέψε
ασφαλισμένων και συνταγογρα
φούσε εξετάσει που δεν εκτελούνταν

για να αιτιολογεί tis ειτι
σκέψειβ Με τον τρόπο αυτό επιβάρυνε

τον ΕΟΠΥΥ με 1 250 ευρώ
Κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο
16.875 ευρώ και διεκόπη η σύμ
βασή του με τον Οργανισμό για
ένα έτος Iöiarais διώκεται ποινικά

αφού χρησιμοποίησε στοιχεία

πέντε ασφαλισμένων xcopis
αυτοί να το γνωρίζουν για να
ουνταγογραφήσει συγκεκριμένη

Το πρώτο εξάμηνο
του 2015 επιβλήθηκαν
πρόστιμα ύφους
452.670 ευρώ για
παραβάσεις εις βάρος
του Οργανισμού

δραστική ουσία χρεώνονταε τον
ΕΟΠΥΥ με 38.217 ευρώ

Αλλωστε η συνταγογράφηση
φαρμάκων και εξετάσεων εν
αγνοία των ασφαλισμένων είναι
ο πιο Tuxvös rànos παραβάσεων
που καταγράφονται από tous
ελέγχου5 ins ΥΠΕΔΥΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ

Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών
Υγεία-S Φορέων Κοινωνικά Ασφά
λισηβ Μαζί δε με την έκδοση
συνταγών από γιατρούε εκτόδ ει
ôixÔTmas και χωρίί αιτιολόγηση
την υπερσυνταγογράφηση τι
καταχρηστικέΒ χρεώσειβ νοσηλειών

σε ασφαλισμένουδ από κλι
νικέε και διαγνωστικά βρίσκεται
στο πάνθεον των παραβάσεων
ε-s ßäpos του ΕΟΙΤΥΥ Το πρώτο
εξάμηνο του 2015 επιβλήθηκαν
από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε 54 πα
pàxous υπηρεσιών υγείαβ για
τρούβ φαρμακεία και îAivucés
χρηματικά πρόστιμα ΰψουδ
452.670 ευρώ ενώ σε 15 napôxous
ο ΕΟΠΥΥ διέκοψε προσωρινά τη
fnnrcnvnnïn TTcmim ι/πΑ'ή1ητη TOTTW 149 vlnncic îtc πηηΑγηικ

1.199.576 ευρώ Είναι χαρακτηριστικό
ότι πέρυσι σε 75 γιατρούε

επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ùiJjous 300.802 ευρώ Στιβ σημαν
τικότερεΒ υποθέσειε που διερευνήθηκαν

το πρώτο εξάμηνο του
2015 συγκαταλέγονται και οι εξήβ

• 64 εικονικέδ συνταγέ5 εκτελέστηκαν

από 34 φαρμακεία ras
Βόρειαβ Ελλάδα5 Η οικονομική
επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται
σε 7.398,77 ευρώ

• riaTpôs συμβεβλημένοδ με
τον ΕΟΠΥΥ έγραφε Triplex aoptns
σε ασφαλισμένοι xcapis την

προβλεπόμενη

ιατρική ένδειξη Η
ΥΠΕΔΥΦΚΑ διερεύνησε πολλέ5
παρόμοιε3 περιπτώσει καταχρηστικών

χρεώσεων διαγνωστικών
πράξεων από συμβεβλημένοι
με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούε Μάλιστα
το ύψοβ ras ζημίαε από Tis υποθέσει

που διερευνήθηκαν προσεγγίζει

Tis 95.000 ευρώ
KaToxpnoriKés χρεώσει του

ΕΟΠΥΥ που προσεγγίζουν Tis
500.000 ευρώ φαίνεται ότι έγιναν
και για περιπτώσει νοσηλεία5
ασφαλισμένων σε Κέντρα Απο
Θεραπεία5 Αποκατάστασηε ενώ
στο στόχαστρο ras ΥΠΕΔΥΦΚΑ
βρέθηκαν και ιδιωτικέ3 κλινικέ5
συμβεβλημένεε με τον ΕΟΠΥΥ
για καταχρηστικέδ χρεώσει σε
ασφαλισμένοι με χρήση KEN ή
ημερήσιου νοσηλίου ùi|jous
57.175 ευρώ και στον ΕΟΠΥΥ
ύψουβ 129.244 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση

των ελέγχων των ιδιω
Ήκών ελεγκτικών εταιρειών oris
ιδιωτικέβ κλινικέ5 για υπηρεσίεε
που παρείχαν σε ασφαλισμένουβ
του ΕΟΠΥΥ το 2013 υπέδειξε πε
pixonés ùipous 41 εκατ ευρώ από
Tis υποβληθείσε5 χρεώσει npos
τον ΕΟΠΥΥ Για ποσό ύψουε 12
εκατ οι ιδιωτικέε κλινικέΒ έχουν
δεχθεί τα σχετικά πορίσματα
Ωστόσο για το υπόλοιπο ποσό
οι κλινικέε έχουν προσφύγει σε
διαιτησία

Καταγγελία
Ο ΕΟΠΥΥ δέχεται και πληθώρα

καταγγελιών από πολίτεδ Kupio>s
για κακή συμπεριφορά γιατρών
άρνηση να κλείσουν ραντεβού

ή υπερβολικέε χρεώσει από διαγνωστικά

Πέρυσι έγιναν από το
γραφείο του αντιπροέδρου του

διάρκεια του έτουβ επιβλήθηκαν
χρηματικά πρόστιμα σε 115 napôxous

η πλειονότητα αυτών
είναι γιατροί συνολικού ΰψουε

για γραπτέδ εξηγήσει ενώ tous
nportous πέντε μήνεβ του έτουβ
έχουν κληθεί σε γραπτή απολογία
68 πάροχοι

Γ 5,190 δ,σ
ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ
ΤΟ 2015

Οφειλές δαπάνες
και υπερβάσεις ΕΟΠΥΥ
Ο Οργανισμός καλείται να καλύψει έναν εξαιρετικά
μεγάλο όγκο παροχών μέρος του οποίου είναι καθαρά
προϊόν σπατάλης και προκλητής ζήτησης Την ίδια
στιγμή τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν εισφορές που
έχουν εισπράξει αλλά δεν έχουν αποδώσει στον
Οργανισμό ο οποίος με τη σειρά του χρωστάει σε
γιατρούς φαρμακεία εταιρείες διαγνωστικά κέντρα
κλινικές

Οφειλές των ασφαλιστικών
ταμείων Ιαν.-Σεπ 2015 951,21 εκσι

Συνολικές οφειλές
των ασφαλιστικών ταμείων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ

προς τους παρόχους του

Κλειστός προϋπολογισμός
για τη φαρμακευτική δαπάνη

Υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης
από τον στόχο Ιαν Σεπτ 2015

Δαπάνη για διαγνωστικές
εξετάσεις Ιαν Σεπτ 2015 Β 403 εκατ

γιστροί φαρμακεία διαγνωστικά ιδιωτικές κλινικές φαρμακοβιομηχανίες κ.ά

έναντι 302 εκατ
που είναι ο ετήσιος
κλειστός προϋπολογισμός

Παροχές του
Οργανισμού b Κόστος συνταγών που

έλαβαν ανασφάλιστοι
€5,59εχοχ

2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

11711.990 5.639.003
επισκέψεις σε συμβεβλημέ επισκέψεις σε συμβεβλημένους

γιατρούς νους γιατρούς

127.675.490 56.878.621
παραπεμπτικά για εξετάσεις παραπεμπτικά για εξετάσεις
θεραπείες θεραπείες

1.032.030 493.703
αξονικές τομογραφίες αξονικές τομογραφίες

591.873 299.542
μαγνητικές τομογραφίες μαγνητικές τομογραφίες

3.898.764 1.643.551
υπέρηχοι υπέρηχοι

64.050.429 33.653.084
συνταγές φαρμάκων συνταγές φαρμάκων
ασφαλισμένων εκτελέστηκαν ασφαλισμένων εκτελέστηκαν

18 2.85 1.172 97.712.918

25.317 65.291
άτομα άτομα

Πρόστιμα που επιβλήθηκαν
2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

σε 115 παροχους

σε 54 παρόχους

uuuKtuuuii φάρμακων
συνταγογραφήθηκαν

υυυκίιυιιυ^ς ψιιμμακων
συνταγογραφήθηκαν

Μείωση δαπάνης
μόνο με τον φόβο
ίου ελέγχου
θεαματική μείωση ras ôanâvns για επιθέματα κατακλίσεων
σε ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ προκάλεσε η αλλαγή του
τρόπου συνταγογράφησή3 tous στην οποία προχώρησε
ο Οργανισμόε τον περασμένο Ιούλιο Ecjs και τα μέσα
Ιουλίου οι γιατροί εξέδιδαν γνωματεύσει για τα επιθέματα
κατακλίσεων μόνο χειρόγραφα και η σχετική δαπάνη για
τον ΕΟΠΥΥ δεν έπεσε το πρώτο εξάμηνο του tzovs κάτω
από τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίοι

Από Tis 15 Ιουλίου που έγινε υποχρεωτική η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση των γνωματεύσεων και ταυτόχρονα η
ηλεκτρονική προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ φωτογράφισε από
την περιοχή του σώματοε για την οποία οι γιατροί κρίνουν
ότι χρειάζεται επίθεμα κατάκλισηε η δαπάνη μειώθηκε
από 5.671.034 ευρώ τον Ιούνιο σε 4.185.805 ευρώ τον
Ιούλιο 1.599.058 ευρώ τον Αύγουστο και 518.670 τον Σεπτέμβριο

Στελέχη του ΕΟΠΥΥ αναφέρουν ότι τα ποσά
αυτά ειδικά του Σεπτεμβρίου ενδέχεται να αυξηθούν
ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι το κόστοε έχει μειωθεί κατά
30%-40 κατ ελάχιστον και xoipis έλεγχο απλώε με τον
φόβο ras φωτογράφισε γεγονόε που καταδεικνύει το

εύροε ras προκλητή3 ζήτησηε που υπάρχει στον τομέα
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο στάδιο είναι οι
δειγματοληπτικοί έλεγχοι με κατ οίκον επισκέψειε σε
ασθενείε-ασφαλισμένουβ που έχουν λάβει επιθέματα
κατακλίσεων Ηδη έχει συσταθεί η σχετική επιτροπή
στον ΕΟΠΥΥ που λαμβάνει όλο το υλικό ηλεκτρονικέε
γνωματεύσει φωτογραφίεβ

Από τον Ιούλιο είναι
απαραίτητη
η προσκόμιση στον
ΕΟΠΥΥ φωτογραφίας

από την περιοχή
του σώματος με

σημάδια κατάκλισης

προκείμενου να αποφασίσει
σε ποιεε περιπτώσει θα γίνουν

οι έλεγχοι Επιπλέον
σε δημόσια διαβούλευση
έχει τεθεί η πρόταση του
ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με
το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησα

ras Ποιότηταβ και
Τεχνολογίαε στην Υγεία
για τον καθορισμό των κατηγοριών

των επιθεμάτων
που αποζημιώνονται από
τον Οργανισμό στο πλαίσιο ras Oéomons ανώτατηε
τιμήε ανά τεμάχιο για τα υλικά αυτά cos ένα επιπλέον
μέσο οξορθολογισμού ras σχετικήε öanävns

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμόε του ΕΟΠΥΥ είναι έωε
το τέλοε του έτουε να εφαρμόζεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση

στο σύνολο των παροχών του ΕΟΠΥΥ Ηδη
έχουν επιβληθεί σταδιακά από x\s apxés του έτουε ηλε
κτρονικέε γνωματεύσει για τα υλικά αιμοκάθαρση
οπτικών αναπνευστικών και ορθοπεδικών υλικών και
για τα ακουστικά E(os πρόσφατα οι γιατροί εξέδιδαν
χειρόγραφεε γνωματεύσει που ήταν αδύνατον να ελεγχθούν

κεντρικά προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε5
συγκρίσει και να φανεί εάν κάποιοε γιατρό5 γράφει
αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό υλικών σε ασφαλισμένουε
που iacùs και να μην τα χρειάζονται Με το παλαιότερο
καθεστώ5 ουσιαστικόε έλεγχο5 στο σύνολο των γνωματεύσεων

θα μπορούσε να γίνει με τον σωστό προγραμματισμό

και συντονισμό 200 περιφερειακών υπηρεσιών

του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ Η συνολική ετήσια
δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τα ιατροφαρμακευτικά υλικά
υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Εμπλοκή με τρόικα για φάρμακα

210 εκατ υπέρβαση προϋπολογισμού για διαγνωστικές εξετάσεις
Με υπέρβαση ins τάξηε ίων 210
εκατομμυρίων ευρώ cms δαπάνεε
του ΕΟΠΥΥ νια διαΥνωστιχέβ εξε
τάσειβ υπολογίζεται ότι θα κλείσει

το 2015 Ειδικότερα σύμφωνα
με Tis εκτιμήσει του ΕΟΠΥΥ τα
διαγνωστικά κέντρα ècos το τέλοβ
του émus θα έχουν εκτελέσει
εξετάσει συνολικού köotous για
τον Οργανισμό uijjous 508 εκατομμυρίων

ευρώ όταν ο κλειστόε
προϋπολογισμόε είναι στα 302
εκατομμύρια ευρώ Ηδη iu>s και
τον Σεπτέμβριο η σχετική δαπάνη
έχει φτάσει στα 403 εκατομμύρια
ευρώ Πέρυσι η σχετική δαπάνη
ήταν στα 602 εκατομμύρια ευρώ
που σημαίνει ότι τα διαγνωστικά
δεν θα πληρωθούν με την εφαρμογή

claw back σχεδόν για το
50 των δαπανών Η φετινή μείωση

εκτιμάται ότι οφείλεται στην
εφαρμογή από την αρχή του éraus

των κατευθυντήριων οδηγιών
στιε προληπτικέΒ εξετάσει των
επιτρεπόμενων ορίων παραπομ
nns αλλά και των κοφτών ανά
ιατρική ειδικότητα στον αριθμό
και το eiöos των εξετάσεων Σύμφωνα

με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ
σε μηνιαία βάση οι πιο κοστο
βόρεε για τον Οργανισμό κατη
γορίεε εξετάσεων είναι οι βιοχη
μικέε μέσο μηνιαίο kôotos 12,5
εκατ ευρώ οι μαγνητικέε εξετάσει

μέσο μηνιαίο kôotos 6,5
εκατ ευρώ και τα υπερηχογραφήματα

μέσο μηνιαίο kôotos 4,5
εκατ ευρώ

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο

Υγείαβ και ο ΕΟΠΥΥ έχουν
μπροστά tous το δύσκολο έργο
ms ανακοστολόγηση των διαγνωστικών

εξετάσεων που έχουν
ζητήσει οι δανειστέβ στο πλαίσιο
ms συμφωνία3 του περασμένου

Εκτίμηση του ΕΟΠΥΥ
σύμφωνα με τα έως τώρα
δεδομένα Πρόταση
τριών σημείων νια τη συγκράτηση

της δαπάνης

Αυγούστου με στόχο να μην
εφαρμόζεται το claw back Η
απερχόμενη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
έχει υποβάλει πρόταση τριών
σημείων για τη συγκράτηση ms
öanävns για διαγνωστικέβ εξετάσει

κοντά araus oröxous του
κλειστού προϋπολογισμού Το
πρώτο σημείο αφορά στη μείωση
ans τιμέδ των 54 πιο κοστοβό
ρων για τον ΕΟΠΥΥ βιοχημικών
εξετάσεων μέση μείωση ms τά
ξη3 του 20%-25 και μία ορι¬

ζόντια μείωση των τιμών κατά
5 cms υπόλοιπεε εξετάσει Το
εκτιμώμενο όφελ05 είναι περίπου
41 εκατομμύρια ευρώ ή 6,8 ms
ôanàvns Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε

και otous CKnpoaomous
των δανειστών ωστόσο δεν φαίνεται

να γίνεται δεκτή Η αί
σθησή ias είναι ανέφερε ο
απερχόμενο5 πρόεδροε του ΕΟΠΥΥ

Anufripns Kovros ότι οι
δανειστέδ ζητούν μεγαλύτερεε
εκπτώσεΐ3 Σε κάθε περίπτωση
είναι ένα ανοιχτό ζήτημα που
πρέπει να κλείσει στη διαπραγμάτευση

η οποία είναι τώρα σε
εξέλιξη τόνισε

Το δεύτερο σημείο ms πρότα
ans αφορά σε κλιμακωτέ3 εκπτώ
σειβ για έξι κατηγορίε3 διαγνωστικών

εξετάσεων μαγνητικέβ
αξονικέβ μέτρηση οστικήε πυ
Kvômtas σπινθηρογραφήματα

υπέρηχοι και εξετάσει αίματοβ
σε σχέση με το εκτελούμενο πλή
Oos εξετάσεων rebate όγκου
Που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται
το nM0os των εκτελούμενων εξετάσεων

αυξάνει και η έκπτωση
Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση
εκτιμάται μείωση ms ôanâvns
κατά 121 εκατ ευρώ ή 20,13
ms ôanâvns Το τρίτο σημείο
αφορά στην επικαιροποίηση και
την επέκταση των συνταγογρα
cpuccàv οδηγιών για Tis προληπτι
Kés εξετάσει Εάν γίνουν δεκτά
αυτά σημείωσε ο κ Kovràs η
δαπάνη για το 2015 θα κλείσει
στα 390 εκατομμύρια ευρώ που
σημαίνει περίπου 90 εκατομμύρια
ευρώ δεν θα αποδοθούν λόγω
του claw back Εάν είχε γίνει έγκαιρα

η ανακοστολόγηση το claw
back θα ήταν ακόμα μικρότερο
κατέληξε

Νέα σοβαρή εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης

με τους εκπροσώπους των δανειστών για την εκταμίευση

της υποδόσης των 2 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται
να προκαλεί η υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου για
τον νέο τρόπο τιμολόγησης φαρμάκων Οι δανειστές φέρονται

να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους για την
προστασία που παρέχει ο νέος τρόπος τιμολόγησης των

φαρμάκων σε φθηνά φάρμακα που έχουν χάσει την πατέντα

τους ή φθηνά γενόσημα Ειδικότερα στην υπουργική
απόφαση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο
και στην οποία έχει γίνει ήδη μία διόρθωση κατόπιν πιέσεων

των δανειστών αναφέρεται ότι στις νέες μειώσεις
των τιμών τους δεν υπάγονται όσα εκτός προστασίας πατέντας

φάρμακα έχουν τιμή μικρότερη των 12 ευρώ και
όσα γενόσημα έχουν τιμή μικρότερη των 7,8 ευρώ Οι δανειστές

φέρονται να ζητούν να μην υπάρχει καμία προστασία
ενώ από την ελληνική πλευρά γίνεται αντιπρόταση να

υπάρχει προστασία για φάρμακα με χαμηλότερες από αυ
τέςτιμές Υπενθυμίζεται ότι στο πολυνομοσχέδιο με τα
πρώτα προαπαιτούμενα που ψηφίσθηκε τον Νοέμβριο είχε

ήδη γίνει μία πρώτη διόρθωση του νέου τρόπου τιμολόγησης

των off patent και των νενοσήμων όταν προστέθηκε
να υπολογίζεται και ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων
τιμών των αντίστοιχων σκευασμάτων στα κράτη-μέλη της
Ε.Ε Πάντως προς το παρόν ο Ε0Φ προχωράει στην έκδοση

του νέου δελτίου τιμών σύμφωνα με την ακριβή διατύπωση

της Υ.Α του Σεπτεμβρίου
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ΣΕΒ Πώς θα έρθουν χ επενδυτές στην Ελλάδα

Δείκτης
ικανοποίησης Α
των επιχειρηματιών Γ

• 44
Λ Λ 1(2014

Ικανοποιημένοι
Ουτε ικανοποιημένοι
ούτε δυσαρεστημένοι
Δυσαρεστημένοι

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους άρση αντκινιηρων και oviuywvkjtiko
φορολογικό περιβάλλον ζητεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ Φεσσας προτείνοντας
μειωμένους φορολογικούς οτΜε>ίστες δκιαιριιση τ φορολογικού nioronc
ητικου και δημιουργία φορέα συγκέντρωσης κονδυλίων 6
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6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201 5 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

hàuuqm ίκθεση Τη μεταρρυθμιστική αδράνεια του τελευταίου έτους καθώς η θέση της Ελλάδας παραμένει ουσιαστικά
UK Παγκόσμιος Τράπεζας αμετάβλητη αν εξαιρεθεί το γεγονός ότι κάποιες χώρες με μεταρρυθμιστική δυναμική την προσπέρασαν στη

συνολική κατάταξη καταγράφει η έκθεση Döing Business του 2016 της Παγκόσμιας Τράπεζας στην
οποία δίνει έμφαση ο ΣΕΒ Η έκθεση αυτή όπως τονίζεται αρμοδίως αναδεικνύει περιοχές του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερες αδυναμίες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ανάγκη αναδιάρθρωσης ή και εκκαθάρισης Συνεπώς η ανάγνωσή της είναι
ιδιαίτερα επίκαιρη μετά την πρόσφατη αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών

ff
ΣΕΒ Ωθηση σης μεταρρυθμίσεις με έμφαση στη χωροθέτηση-αδειοδότηση επιχειρήσεων και ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Μείωσητου μημισθολογικού κόστους
Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@naftemporiki.gr

Μείωση
του μη μισθολογικού

κόστους άρση αντικινήτρων

και ανταγωνιστικό

φορολογικό περιβάλλον
ούτως ώστε να υπάρξουν επενδύσεις

στη χώρα ζητεί ο πρόεδρος
του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας προτείνοντας

ειδικότερα μειωμένους
φορολογικούς συντελεστές διατήρηση

του φορολογικού πιστοποιητικού

και δημιουργία φορέα
που θα συγκεντρώσει εθνικά και
κοινοτικά κονδύλια για επενδυτικές

ενισχύσεις Μιλώντας στη χθεσινή

εκδήλωση διαβούλευση με
θέμα Ελλάδα φιλική στις επενδύσεις

Κρίσιμες παρεμβάσεις στο

επιχειρηματικό περιβάλλον ο κ
Φέσσας έκρουσε τον κώδωνα του
κινδύνου για την πραγματική οικονομία

και τη ραγδαία αποεπέν
δυση υπογραμμίζοντας πως τα
επτά τελευταία χρόνια της μεγάλης

ύφεσης ο παραγωγικός ιστός
της Ελλάδας κυριολεκτικά αποδιαρθρώθηκε

Σύμφωνα εξάλλου με
την 4η πανελλαδική έρευνα του Παρατηρητηρίου

για το επιχειρηματικό
περιβάλλον του ΣΕΒ που παρουσιάστηκε

στην εκδήλωση στο

τρέχον έτος ο βασικός δείκτης ευκολίας

επιχειρηματικής δράσης
μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες

σε σύγκριση με το 2014 Ως
ία πλέον κρίσιμα προβλήματα για
το σύνολο των μικρών και μεγάλων

επιχειρήσεων αναδεικνύονται

σύμφωνα με τους ίδιους τους
επιχειρηματίες η φορολογία και οι
εισφορές η ταχύτητα απονομής
δικαιοσύνης τα αναπτυξιακά κίνητρα

η εγκατάσταση αδειοδό
τηση των επιχειρήσεων και

δραστηριοτήτων

η πρόσβαση σε
χρηματοδότηση

και οι δημόσιες συμβάσεις

Πιο αναλυτικά στην ομιλία του
ενώπιον 90 εκπροσώπων του επιχειρηματικού

κόσμου της κυβέρνησης

και της επιστημονικής
κοινότητας ο πρόεδρος του ΣΕΒ
τόνισε ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν

κατά 62 τα τελευταία χρόνια
με τη μεταποίηση και τη βιομηχανική

δραστηριότητα να πληρώνουν

το κόστος της ύφεσης Κινδυνεύουμε

να μείνουμεχωρίς επενδύσεις

και μεγάλες επιχειρήσεις
χωρίς εξαγωγές και παραγωγή
επισήμανε και αναφερόμενος στον
ζωτικό ρόλο των επενδύσεων υπογράμμισε

ότι απαιτούνται εμπιστοσύνη

σταθερότητα θεσμοί που

λειτουργούν ανθρώπινο δυναμικό
δικαιοσύνη Kot προπάντωνστενή

συνεργασία μεταξύ κυβερνη

Κατάταξπ εμποδίων βάσει τον ποσοστού παρατηρήσεων 201 5 και 2014
από το σημαντικότερο στο λιγότερο σημαντικό

25,0

21,485

12,5

2014 12015

17,400 17,220

14,218 14,600
12,900

8,400 8,373 8,057
7,00

9,400

Συχνές αλλαγές Αδικαιολόγητες Διαφοροποίηση Ελλιπής Συχνές αλλαγές Ανεπαρκής
σιπ καθυστερήσεις στον τρόπο συνεργασία οτπν οργάνωση και κατάρτιση

νομοθεσία ερμηνείας της διολειτουργικότητα σης αρμοδιότητες υπαλλήλων

νομοθεσίας οπό τις μεταξύ φορέων δημόσιων
δημόσιες υπηρεσίες υπηρεσιών

Ι 5,700 6,003I 4,100

αρκής Ελλείψεις σε Ανεπάρκεια
ιρτισπ προσωπικό υποδομών

4,739

σης και επιχειρήσεων Μόνο με
ένα κύμα παραγωγικών επενδύσεων

θα σταματήσουμε να επιβαρύνουμε

την πραγματική οικονομία

και την εργασία με φόρους
επί φόρων και λειψές μεταρρυθμίσεις

που δενωφελούν τελικά κανέναν

είπε χαρακτηριστικά Στη
συνέχεια της τοποθέτησης του ο
κ Φέσσας μιλώντας για μια σύγχρονη

επενδυτική πολιτική ήταν
ξεκάθαρος

Δεν χρειαζόμαστε μια
νέα γενιά επιδοτήσεων που θα γεννήσει

ξανά νέες σχέσεις εξάρτησης

θέλουμε μια νέα αρχή με ξεκάθαρους

οριζόντιους κανόνες ανταγωνιστικό

φορολογικό περιβάλλον

με τις υπόλουτες χώρες της περιοχής

μετρήσιμα αποτελέσματα
και ποιοτικές επενδύσεις

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ έθεσε δύο
βασικούς στόχους Συγκεκριμένα
πρότεινε τη φορολογική ενθάρρυνση

πρωτίστως των οικονομικά
αποδοιτκών επενδύσεων όπως είναι

οι επενδύσεις στην καινοτομία
σε εξωστρεφείς μεταποιητικές

δραστηριότητες και υπηρεσίες
σε μεγάλα logistics και supply centers

που θα κάνουν την Ελλάδα de
facto διαμετακομιστικό κόμβο
στον τουρισμό στις νέες τεχνολογίες

στην υγεία Στο πλαίσιο αυτό

πρόταση του ΣΕΒ είναι η επιβράβευση

των νέων επενδύσεων
κάθε μεγέθους που αποφέρουν
κέρδη με μειωμένους φορολογικούς

οτιντελεοτές Ο δεύτερος στόχος

του ΣΕΒ πρόσθεσε ο κ Φέσσας

είναι να δοθεί πραγματική
ώθηση στις μεταρρυθμίσεις με
έμφαση στη χωροθέτηση αδει
οδότηση των επιχειρήσεων την
ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

την ειητάχυνση της απονομής

δικαιοσύνης και την καλή
νομοθέτηση Ο ίδιος εμφανίστη¬

κε πάντως αισιόδοξος πως αν οι
ρυθμοί υλοποίησης των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεωνεπιταχυνθούν η
ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες

ναγυρίσει σελίδα και να μπει
σε μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης
από το β 6μηνο του 2016

Ο Ευτύχης Βασιλάκης μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του
ΣΕΒ σχολίασε σκωπτικά το γεγονός

ότι το 13 των φορολογουμένων

φυσικών προσώπων πληρώνει
το 62 των φόρων εισοδήματος
Εφερε δε ως παράδειγμα ότι

η επιχείρησή του έδωσε μπόνους
1 000 ευρω σε εργαζόμενους που
είχε κόστος 1.280 ευρώ ανά άτομο

ενώ οι εργαζόμενοι εισέπραξαν
από 520 έως 680 ευρώ λόγω

φόρων και παρακρατήσεων Ο

εκτελεστυ<όιςαν™ρόεδροςτουΣΕΒ
Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε ότι
όσο δεν γίνονται παραγωγικές

επενδύσεις όσο δεν βελτιώνεται
το επιχειρηματικό περιβάλλον όσο
η δημοσιονομική εξυγίανση προχωρά

με υπερφορολόγηση αντίγια
εξορθολογισμό δαπανών η οικονομία

δεν θα εισέλθει σε τροχιά
ανάπτυξης και επισήμανε χαρακτηριστικά

ότι χωρίς ιδιωτικές
επενδύσεις κυρίως από τις οργανωμένες

επιχειρήσεις η Ελλάδα
δεν θα κερδίσει το στοίχημα της
ανάπτυξης Ο αντιπρόεδρος του
ΣΕΒ και πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Τροφίμων Ιωάννης
Γιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά
πως ενώ λειτουργεί Ενιαίος Φορέας

Ελέγχου Τροφίμων στην πράξη
έλεγχοι γίνονται από πλήθος φορέων

όπως είναι ο ΕΟΦ το Γενικό
Χημείο τα υπουργεία Ανάπτυξης
και Γεωργίας οι Διευθύνσεις Υγειονομικού

οι Περιφέρειες τα τελωνεία

κ.α Την εκκρεμότητα έκδοσης

χωροταξικών σχεδίων που

χρονίζει επί 40 χρόνια στηλίτευσε
η αντιπρόεδρος του ΣτΕ Κατερίνα
Σακελλαροπούλου αποδίδοντας
τα βασικά π ροβλήματα στην αδει
οδότηση των επτχειρήσεων αλλά
και στην έλλειψη δασολογίου και
κτηματολογίου

Στο μεταξύ όπως προκύπτει
από τα αποτελέσματα της έρευνας
του Παρατηρητηρίου του ΣΕΒ η
φορολογία και οι εισφορές η ταχύτητα

στην απονομή Δικαιοσύνης
τα αναπτυξιακά κίνητρα η

εγκατάσταση

αδειοδότηση των επιχειρήσεων

και δραστηριοτήτων η
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και
οι δημόσιες συμβάσεις είναι τα σημαντικότερα

προβλήματα για μικρές

και μεγάλες επιχειρήσεις Οι
επιχειρήσεις αξιολογούν αρνητι

να μείνουμε χωρίς
επενδύσεις και
μεγάλες
επιχειρήσεις
χωρίς εξαγωγές
και παραγωγή
είπε ο πρόεδρος
του ΣΕΒ Θεόδωρος
Φέσσας

Ανεπάρκεια Αδιαφάνεια στις
υποδομών συναλλαγές

κά τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία

που αποτελούν το σημαντικότερο

πρόβλημα και ακολουθούν

οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

η διαφοροποίηση στον τρόπο

ερμηνείας της νομοθεσίας από
τις δημόσιες υπηρεσίες η ελλιπής
συνεργασία και η διολειτουργικότητα

των υπηρεσιών οι συχνές
αλλαγές στην οργάνωση και ης αρμοδιότητες

των δημοσίων υπηρεσιών

Επίσπευση των διαδικασιών
έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας

για την ενεργοποίηση
του νόμου 4262/2014 που αφορά
την απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης εmxεlpήσεωv ανήγγειλε

η υφυπ Οικονομίας Θεοδώρα

Τζάκρη μιλώντας το απόγευμα
σε εκδήλωση του ΣΕΒ Η εφαρμογή

του νόμου όπως είπε έχει καθυστερήσει

δραματικά και θα επιταχυνθεί

αρχής γενομένης από
ιους τομείς τουρισμού εξορυκπκών
δραστηριοτήτων τροφίμων ποτών

και επιχειρήσεωνυγειονομικού
ενδιαφέροντος Τελικός στόχος και
σε ορίζοντα τριετίας είναι το σύ
νολο των διαδικασιών αδειοδότη
σης να γίνεται ηλεκτρονικά Η κα
Τζάκρη ανέφερε επίσης ότι θα γίνουν

παρεμβάσεις για την απλούστευση

των διαδικασιών αδειοδότησης

βιομηχανικών περιοχών
κάτι που αποτελεί αίτημα και των

βιομηχανικών επιχειρήσεων
Η γ.γ του υπ Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Χριστίνα Μπαριτάκη
μιλώντας στην εκδήλωση είπε ότι
ενώονόμος 4014/2011 βελτίωσε θεαματικά

το καθεστώς περιβαλλοντικής

αδειοδότησης εν τούτοις
έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασάφειες

και κενά κατά την εφαρμογή
τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν

IS1D:98390S01

Οι τράπεζες
αγωγοί
ξένων
κεφαλαίων
Τ Την ίδια ώρα όπως τονίζεται
στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
του Συνδέσμου η ανακεφαλαι
οποίηση των ελληνικών τραπεζών

είναι μια συναλλαγή υψίστης
σημασίας για την αποκατάσταση

της εμπιστοσύνης Και όχι μόνο

στο τραπεζικό σύστημα ώστε
να αρθούν οι περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων για να αρχίσουν

οι καταθέτες να εμπιστεύονται

και πάλι τις τράπεζες
αλλά στην οικονομία γενικότερα

με την ικανοποιητική εισροή
επενδυτικώνκεφαλαίων από τον
ιδιωτικό τομέα Οι τράπεζες καλούνται

να βρουν κεφάλαια 14,4
δισ ευρώ έκτων οποίων 10 δισ
απαιτούνται με βάση ένα λίαν
δυσμενές και μάλλον απίθανο
σενάριο οικονομικών εξελίξεων
6,8 μείωση του ΑΕΠ και 22,5
μείωση των τιμών στην αγορά
ακινήτωνμεταξύ 2015-20171 ώστε
να θωρακιστεί το τραπεζικό σύστημα

έναντι παντός ενδεχομένου
Οι περισσότερες τράπεζεςθα

προσπαθήσουννα καλύψουν τα
4,4 δισ ευρώ του βασικού σεναρίου

συν τμήμα των 10 δισ από
ιδιώτες επενδυτές με το υπόλοιπο

να καλύπτεται από τοΤΧΣ
1/4 σε μετοχές και 3/4 σε υπό αίρεση

μετατρέψιμες ομολογίες
Contigent Convertibles ή CO
CO's Το σύνολο των 14,4 δισ ευρώ

θεωρείται βασικό κεφάλαιο
υψηλής διαβάθμισης CETI καθώς

τα COCO's θα έχουν χαρακτηριστικά

οιονεί μετοχών Κα
θώς τα κεφάλαια σπς τράπεζες
επενδύονται στις καλές προοπτικές

της οικονομίας μεσοπρόθεσμα

είναι απολύτως απαραίτητη

η δέσμευση της ελληνικής

πολιτείας για απαρέγκλιτη
τήρηση του προγράμματος

προσαρμογής άνευ της οποίας
δεν νοείται οικονομική σταθερότητα

και ανάκαμψη Στο πλαίσιο

αυτό και δεδομένων των
ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών

επιβάλλεται κατά τον ΣΕΒ

άμεση ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης του προγράμματος
ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή

των ιδιωτών ιεπενδυτώνστην
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

και να μην τεθεί σε κίνδυνο

το όλο εγχείρημα της ανα
ι·χφολαιοποίησης


	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΖΗΤΕΙ Ο ΠΙΣ
	06/11/2015 ΑΥΓΗ σελ. 16

	Ο ΕΟΠΥΥ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
	06/11/2015 ΑΥΓΗ σελ. 16

	ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
	06/11/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 23

	ΣΤΑ 1,8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
	06/11/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 25

	ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
	06/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	06/11/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 27

	ΚΛΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
	06/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	06/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3
	06/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3
	06/11/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΣΕΒ ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	06/11/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 1
	06/11/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 6


