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ΦΑΡΜΑΚΑ

Προκρίνεται
ενδιάμεση
λύση για
τα γενόσημα
ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ είναι η εύρεση

ενδιάμεσης λύσης στην
εμπλοκή που έχει παρατηρηθεί

με την τιμολόγηση γενσ
σήμων και φαρμάκων εκτός
πατέντας προστασίας off
patent οι δανειστές ζητούν
από την κυβέρνηση να άρει
την προστατευτική διάταξη
σύμφωνα με την οποία τα εν
λόγω προϊόντα εξαιρούνται
από το νέο αυατηρό πλαίσιο
τιμολόγησης που εισήχθη το
τελευταίο δίμηνο
το υπουργείο Υγείας δεν περιλαμβάνει

στο πλαίσιο αυτό
φάρμακα εκτός πατέντας με
τιμή κάτω από 12 ευρώ και

γενόσημα

με τιμή κάτω από 7,8
ευρώ Το επιχείρημα της ελληνικής

πλευράς είναι ότι
εάν μειωθεί περαιτέρω η τιμή

tous υπάρχει κίνδυνος να
βγουν εκτός αγαράς και να
αντικατααταθούν με άλλα πιο
ακριβά
Οι θεσμοί θεωρούν απαράδεκτες

τις εξαιρέσεις που έχει
θεσπίσει η ελληνική πλευρό
με σειρά παρεμβάσεων To
πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται

είναι να καταργηθούν
όλες οι εξαιρέσεις αλλά να
μην ισχύσουν ατα επόμενα
δελτία τιμών φαρμάκων
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Κρίση υγεία και όνειρα

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όμόπμ05
καθηγητή
Πανεπιστημίου

Αθηνών

Πριν
από την κρίση τσ 2009 η

Ελλάδα ξόδευε για την Υγεία
23 δια το 10 του ΑΕΠ της

To 2013 ξόδεψε τα δύσ τρίτα και σήμερα

είμαστε κοντά στα μισά Οι Εισφορές

Υγείας δεν πάνε στον ΕΟΠΥΥ
αλλά ξοδεύονται για συντάξεις Ο
ΕΟΠΥΥ είναι σαν την Εθνική Υπηρεσία
Υγείας της Βρετανίας αλλά χωρίς λεφτά

Τα άθλια νοσοκομεία χωρίς
νοσηλευτές και υλικά με γιατρούς
απλήρωτους μάχες στα εξωτερικά
ιατρεία που τα λέμε επείγοντα χωρίς

πρωτοβάθμια φροντίδα Κανονική
κατάσταση δεν θατην έλεγες την Υγεία
σήμερα

Και όμως αυτή n κρίση είναι πολύ
μεγάλη για να την αφήσουμε να πάει

χαμένη Ας έχουμε όρθια τουλάχιστον

την Υγεία που τώρα είναι
στο καναβάτσο θύμα κομματικής εκμετάλλευσης

και ανάξιων ηγεσιών
Οταν χτύπησε η κρίση το 2009-201 2

μειώθηκε η συνολική δαπάνη κατά
5,5 δισ ευρώ ή 24 αλλά όχι σι φυσικοί

πόροι νοσοκομεία φορείς
κ.λπ Το 2014 n τρόικα πρόβαλε πάλι

υπερβολικές απαιτήσεις στις
οποίες δεν είχαμε απαντήσεις

Κόψαμε δημόσιες δαπάνες Υγείας
περισσότερο από όσσ έπρεπε γιατί
δεν ξέραμε πόσο και ποιος πληρώνει
γιατί δεν είχαμε στοιχεία και για να
μην ξεβσλέψσυμε το σήστημα Ετσι
κρατήσαμε και τα 140 νοσοκομεία

ακόμη και τέσσερα σε έναν μόνο νομό

Κρατήσαμε νοσοκομείο που στεγάζεται

σε παλιά πολυκατοικία και
ενώ δίπλα βρίσκεται άλλο από το
2002 μιλάω για συγχώνευση Πατησίων

με Παμμακόριστο

Και όμως ας φαντασθούμε τη συγχώνευση

20-30 νοσοκομείων με μετακίνηση

προσωπικού και εξοπλισμού
χωρίς απολύσεις Πρόχειρη έρευνα
δείχνει ότι μεταφσρό αρρώστων και
προσωπικού από 22 νοσοκομεία θα
εξοικονομούσε 17 εκατ./έτος μόνο
από φως νερό τηλέφωνο

Επίσης θα απελευθέρωνε πανάκριβα
οικόπεδα φιλέτο το Ιπποκράτειο

είναι 110 ετών και το ΕΛΠΙΣ
δεν χρειάζεται ειδικά εκεί που βρίσκεται

Για ανέγερση δέκα νοσσκσ
μείων 300 κλινών σε αντικατάσταση
πολλών γερασμένων σε οικόπεδα

του Δημοσίου και με υπάρχοντα
σχέδια χρειάζονται 50 εκατ ευρώ
έκαστο άρα χαμηλότοκο 0,5-1
δάνειο 500 εκατ από ΕΤΕΠ ή Πακέτο

Πούνκερ

Αποπληρώνεται σε 20 χρόνια με τις
συγχωνεύσεις και την εξοικονόμηση

σε ενέργεια συντήρηση κ.λπ από
την αντικατάσταση 3.000 κλινών Μία
νέα επένδυση αμέσως τώρα με θετικές

επιπτώσεις στην Υγεία αλλά και
την Οικονομία την ανεργία κ.λπ
Προφανώς ονειρεύομαι
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[διαπραγματεύσεις] Το θέμα των πλειστηριασμών το μεγαλύτερο «αγκάθι» - Προσέγγιση erra υπόλοιπα ζητήματα

Ολα για όλα στο Eurogroup
Ακαρπη η τηλεδιάσκεψη του EWG - Δεν αποκλείουν συμφωνία σήμερα οι Βρυξέλλες

Δύσκολη αλλά όχι αδύνατη θεωρού
σαν χθες το βραδυ στις Βρυξέλλες την
επίτευξη συμφωνίας σήμερα, είτε σε
τεχνικό επίπεδο είτε στη διάρκεια της
συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών 

της Ευρωζώνης. Οι πλειστηριασμοί 

της πρώτης κατοικίας είναι
το «αγκάθι» στην επίτευξη ουμφωνίας,
δεδομένου σα για τα υπόλοιπα θέματα
φαίνεται πως υπάρχει προσέγγιση.
Αυτό που τονίστηκε και στην τηλεδιάσκεψη 

της Ομάδας Εργασίας του
Eurogroup που έγινε χθες το απόγευμα 

είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να υπάρξει συμφωνία μέσα
στην εβδομάδα, όχι γιατί η Ελλάδα
«καίγεται» για την υποδοση των 2 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, αλλά για να περάσει 

η διαδικασία στην επόμενη
φάση του χρονοδιαγράμματος. Εάν
δεν κλείσουν τα δύο πακέτα με τα
προαπαιτούμενα, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, ούτε να γίνει αποτελεσματική 

αξιολόγηση του προγράμματος.
Πάντως, στη βελγική πρωτεύουσα διευκρίνιζαν 

χθες ότι το κλίμα στις ση-
ζητήσεις δεν είναι συγκρουσιακό και
φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τσ
κλίμα πσυ επικροτούσε πριν από τη
σημφωνία του Ιουλίου. >3

Τα πένχΣ «καυτά» -ζητήματα στο ασφαλιστικό

Μετά τις 12 Νοέμβριου, ήμερο
πανελλαδικής απεργίας ΓΙΕΕ -
ΑΔΕΔΥ, αναμένεται να ανοίξει η
κυβέρνηση τα χαρτιά της για την
«καυτή» ατζέντα της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Μέχρι στιγμής όλες οι
πληροφορίες συγκλίνουν στο
συμπέρασμα ότι η ηροτασπ της
κυβέρνησης για την ασφαλιστική
μεταρρύθμιση θα περιέχει, σε
πρώτη φάση, τους βασικούς
θεσμικούς άξονες πάνω στους
οποίους, στη συνέχεια, θα κινηθεί
αυτη η μεταρρύθμιση.
Το τελικό σχέδιο για το
ασφαλιστικό αναμένεται να
οριστικοποιηθεί από το υπουργικό
συμβούλιο προς το τέλος της
εβδομάδας, με την προϋπόθεση
ότι θα έχουν συμφωνήσει και
οι εκπρόσωποι των πιστωτών
με τις οικονομικές παραδοχές
που θα τους παρουσιάσει ο
υπουργός Εργασίας Γιώργος
Κατρούγκαλος. >6

y Ποσοστό σναπλήρωστχ;
της σύνταξης

y Η ρήτρα ηλικίας γκι
την καταβολή
των οτυντοξιοδουκών
παροχών

y Ενοποιήσεις όλων
των ταμείων κύριος
ασφάλισης
σε ένα ενιαίο ταμείο

y Ενοποιήσεις ταμείων
κύρης ασφάλισης
με το Ενιαίο Ταμείο
Επκουρκάς Ασφάλισης

y Δημιουργία συστήματος
καθορισμένων εκχρορων
με νοητή κεφαλαιοποίηση
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Από τη θεσσαλονίκη ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς
δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει πάρα πολύ σαφείς στοχεύσεις
Υπάρχει μια συμφωνία την οποία έχουμε αποδείξει ότι τιμούμε
και θα τιμήσουμε και θα πρέπει όλοι να μην υπερβαίνουν
τα συμφωνηθέντα και τα εσκαμμένα Και θα πρέπει να έχουν
μια λογική η οποία δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική
και πολιτική βιωσιμότητα της συμφωνίας

Βρυξέλλες Δύσκολη αλλά όχι αδύνατη η συμφωνία Αγκάθι οι πλειστηριασμοί α κατοικίας Μάχη με τον χρόνο για την αξιολόγηση

Πολιτικήπαρέμβαση
προ του Eurogroup
γιαναγεφυρωθοΰν
οι διαφωνίες
Δύσκολη

αλλά όχι αδύνατη

θεωρούσαν χθες το
βράδυ στις Βρυξέλλες την

επίτευξη συμφωνίας σήμερα
είτε σε τεχνικό επίπεδο είτε στη
διάρκεια της συνεδρίασης των
υπουργών Οικονομικών της Ευ

ρωζώνης
Οι πλειστηριασμοί της πρώτης

κατοικίας είναι το αγκάθι οτην
επίτευξη συμφωνίας δεδομένου
ότι για τα υπόλοιπα θέματα φαίνεται

ότι υπάρχει προσέγγιση
Σύμφωνα με πηγή της Ευρω

ζώνης από την Παρασκευή το
απόγευμα μέχρι και χθες το βράδυ

υπήρξαν συνεχείς επαφές σε
τεχνικό και πολιτικό επίπεδο μεταξύ

των εκπροσώπων των θεσμών

και της ελληνικής κυβέρνησης

Τσακαλώτος Σταθάκης
Χουλιαράκης πέραν των επαφών
που είχε ο πρωθυπουργός με τον
πρόεδρο Γιούνκερ και Ευρωπαίους

ηγέτες Ωστόσο δεν κατέστη
δυνατό να γεφυρωθούν οι διαφωνίες

γιατί η απόσταση που
χώριζε από την αρχή πς δύο πλευρές

στο θέμα των πλειστηριασμών
ήταν πολύ μεγάλη

Πολλά θα κριθούν στη διάρκεια

της σημερινής ημέρας και
στις τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις

που θα γίνουν στις Βρυξέλλες

όπου η επίτευξη συμφωνίας

προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις

Αυτό που τονίστηκε
και στην τηλεδιάσκεψη της Ομάδας

Εργασίας του Eurogroup που
έγινε χθες το απόγευμα είναι ότι
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να υπάρξει συμφωνία μέσα στην
εβδομάδα όχι γιατί η Ελλάδα
καίγεται για την υποδόση των

2 δισ ευρώ αλλά για να περάσει
η διαδικασία στην επόμενη φάση
του χρονοδιαγράμματος Εάν δεν
κλείσουν τα δύο πακέτα με τα
προαπαιτούμενα το πρώτο που

βρίσκεται στο τραπέζι και το δεύτερο

που πρέπει να συμφωνηθεί
τις επόμενες μέρες δεν μπορεί
να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαι
οποίηση των τραπεζών ούτε να
γίνει αποτελεσματική αξιολόγηση
του προγράμματος

Πάντως στη βελγική πρω¬

τεύουσα διευκρίνιζαν χθες ότι
το κλίμα στις συζητήσεις δεν είναι
συγκρουσιακό και φυσικά δεν
έχει καμία σχέση με το κλίμα
που επικρατούσε πριν από τη
συμφωνία του Ιουλίου Οπως ανέφερε

η ίδια πηγή η κυβέρνηση
έχει προωθήσει σημαντικές μεταρρύθμισης

μέσα σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα και είναι λογικό

να υπάρχουν δυσκολίες στο
θέμα των πλειστηριασμών το
οποίο είναι δύσκολο τόσο κοινωνικά

όσο και πολιτικά
Το χαρτί της πολιτικής παρέμβασης

έπαιξε χθες η κυβέρνηση
σε μια προσπάθεια να κλείσει
με ευνοϊκό για mv ελληνική πλευ

Πολιτικό κόστος
Πολιτικό κόστος και

ανακεφαλαιοποίησπ των
τραπεζών ζυγίζει η

κυβέρνηση προκείμενου να

προχωρήσει σε βήματα
συμβιβασμού με τους
δανειστές ώστε στο σημερινό
Eurogroup η εστω το
συντομότερο δυνατόν να

ανάψει το πράσινο φως
προόδου που θα ανοίξει τον
δρόμο αφενός για την
εκταμίευση της υηοδόσης των
2 δισ ευρω αφετέρου για να
συνεχιστεί αηο τα μέοα της
τρέχουσας εβδομάδας η

διαπραγμάτευση για το δεύτερο
σκληρότερο πακέτο
προαπαιτούμενων με το
κουαρτέτο που καταφθάνει
στην Αθήνα

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός
συνασπισμός καταβαλλει τις
τελευταίες ώρες ύστατη
προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί
πολιτική λυση ειδικά όσον

αφορά το ακανθώδες ζήτημα
της προστασίας της πρώτης
κατοικίας ωστε το κόστος
από τις οποίες αποφάσεις να
είναι διαχειρίσιμο και φυσικά να

μη δημιουργήσει αναταράξεις
στην ομαλή
ανακεφαλαιοποίησπ των

τραπεζών lSlD:9H45644j

ρά τρόπο η πρώτη λίστα με τα
προαπαιτούμενα Κυβερνητικές
πηγές έλεγαν χθες το βράδυ ότι
υπήρξε μεν πρόοδος χωρίς όμως
οι δύο πλευρές να φτάσουν κοντά
σε συμφωνία

Με απώτερο στόχο να ξεκολλήσουν

οι διαπραγματεύσεις ο

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
είχε χθες τηλεφωνικές συνομιλίες
τόσο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

όσο και με τους ηγέτες
της Γερμανίας και της Γαλλίας
Αγκελα Μέρκελ και Φρανσουά
Ολάντ Η ελληνική πλευρά επιδιώκει

να πείσει τους Ευρωπαίους
ότι η ελληνική θέση για την προστασία

της κύριας κατοικίας είναι
συμβατή με τη συμφωνία του περασμένου

Ιουλίου Επιδιώκει επίσης

να πείσει ότι για να προχωρήσουν

ια προαπαιτούμενα του
μνημονίου απαιτείται να διασφαλιστεί

η κοινωνική συνοχή Το
ζητούμενο πλέον είναι ακόμη
κι αν δεν υπάρξει θετική απόφαση

για εκταμίευση της δόσης των
δύο δισεκατομμυρίων ευρώ στο
σημερινό Eurogroup αυτό να
συμβεί μέσα στην εβδομάδα και
υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική

πλευρά θα περάσει τα όρια
προστασίας της κύριας κατοικίας
από τη Βουλή Για τα υπόλοιπα
θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα

και κυρίως τις 100
δόσεις και τα ισοδύναμα για τον
ΦΠΑ στην εκπαίδευση εκφράζεται

αισιοδοξία ότι η λύση είναι
κοντά

Πομ είναι τα μέτωπα
Η μάχη που δίνει η κυβέρνηση
αναμφισβήτητα θα κρατήσει μέχρι

την τελευταία στιγμή ακόμη
και της συνεδρίασης του σημερινού

Eurogroup προκειμένου
να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα

που θα μετριάζει το κόστος

των μέτρων και δεν θα διαταράσσει

περαιτέρω τις σχέσεις
με τους δανειστές

Τα μέτωπα είναι συγκεκριμένα

όπως άλλωστε και οι λύσεις
που αναζητούνται με βάση τις
θέσεις των δΰο πλευρών

Αλέξης Τσίηρας
πρωθυπουργός

Αγκελα ΙΊέρκελ
Γερμανίδα καγκελάριος

Φρανσουά Ολάντ
Γάλλος πρόεδρος

1 Κόκκινα δάνεια Η κυ βέρνη
ση έχει ήδη υποχωρήσει σε δύο
σημεία στο θέμα των κόκκινων
δανείων και της προστασίας της
πρώτης κατοικίας Από το όριο
των 35.000 ευρώ οικογενειακό
εισόδημα που προβλέπουν οι
διατάξεις για να ενταχθεί κάποιος
στην ομπρέλα του νόμου Κα
τσέλη υποχώρησε στις 32.000
ευρώ Επίσης θέτει υπό διαβούλευση

την υποχώρηση στο ύφος
της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

από τις 200.000 ευρώ για
τον άγαμο στις 1 80.000 ευ ρώ αξία
ενώ οι συνολικές οφειλές του δανειολήπτη

να μην ξεπερνούν τις
200.000 ευρώ

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως
στόχο να προστατεύσει κατ ελάχιστο

το 50 των δανειοληπτών
κάτι όμως που δεν φαίνεται να
συμμερίζονται οι εκπρόσωποι
των δανειστών Οι δανειστές εξακολουθούν

να απαιτούν το όριο
ανιτκειμενικής αξίας να ανέρχεται
έως τις 120.000 ευρώ και το εισοδηματικό

κριτήριο έως 8.180
ευρώ για άγαμο 13.197 ευρώ για
ζευγάρι και επιπλέον 3.350 ευρώ
για κάθε τέκνο έως τρία τέκνα
και το συνολικό χρέος του δανειολήπτη

να μην ξεπερνά τις
120.000 ευρώ
2 1 00 δόσεις Οι δανειστές επιμένουν

για άμεση αποπομπή
από τη ρύθμιση όσων δεν πληρώνουν

τις τρέχουσες υποχρεώσεις

τους έστω και για μια ημέρα
Είναι δηλαδή κάθετα αντίθετοι
με το περιθώριο των 30 ημερών
που έδωσε η κυβέρνηση αλλά
και με το γεγονός ότι πρέπει να
προηγηθεί ενημέρωση του οφειλέτη

αφού αυξάνει το χρονικό
περιθώριο που δίνεται

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
πρόεδρος της Κομισιόν

3 Ισοδύναμα για τον ΦΠΑ 23
στην εκπαίδευση Η κυβέρνηση
θεωρεί ότι η πρόταση για επιβολή
τέλους 5 λεπτών στο KINO χωρίς
μάλιστα να αποκλείει επέκταση
του και στα υπόλοιπα παιχνίδια
του ΟΠΑΠ μπορεί να κάμψει τις
ανηστάσεις των δανειστών και να
πείσει ότι μπορεί να καλύψει το
κενό που δημιουργείται στα έσοδα
από τη μη επιβολή ΦΠΑ 23 στην
ιδιωτική εκπαίδευση Αλλωστε
μόνο το τέλος στο KINO υπολογίζεται

ότι μπορεί να αποφέρει κατ
ελάχιστο 200 εκατ ευρώ Πάντως
οι αντιδράσεις από την πλευρά
του ΟΠΑΠ και των πρακτόρων
εξακολουθούν να είναι έντονες
4 Γενόσημα Οι δανειστές επιμένουν

ότι πρέπει να καταργηθεί
η τελευταία προστατευτική διάταξη

για offpatent και γενόσημα
τα οποία έχουν τιμή κάτω από
12 και 7,8 ευρώ αντίστοιχα ενώ
πιέζουν για ίση τιμολογιακή μεταχείριση

όλων των προϊόντων
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο

Υγείας έχει εξαιρέσει τα εν
λόγω σκευάσματα από τις τιμολογιακές

παρεμβάσεις των τελευταίων

ετών καθώς με την εν λόγω
κίνηση εκτιμά ότι προστατεύει
την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

και αποτρέπει την υποκατάσταση

φθηνών και δοκιμασμένων
φαρμάκων με νέα και ακριβά

Δεν αποκλείεται πάντως στο
συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση
να δεχθεί να υποχωρήσει στην
παρούσα φάση αφήνοντας ανοιχτό

ωστόσο το θέμα με σχετική
απόφαση που θα μεταθέτει στο
μέλλον την εφαρμογή της σχετικής

διάταξης ή σε σταδιακή εφαρμογή

της
SID.-9844833

Ηιαιβέρνησπ
προτάσσει
τις κοινωνικές
επιπτώσεις
▼ Οι από ημερών αναγγελθείσες

τηλεφωνικές επικοινωνίες
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί
πρα με ομολόγους του και ανώτατους

θεσμικούς παραγοντες
της Ε.Ε έγιναν χθες το απόγευμα

τελικώς εν όψει και της συνεδρίασης

σήμερα του Euro
group Σύμφωνα με κυβερνητικούς

παράγοντες ο κ Τσίπρας
επικοινώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο

Φρανσουά Ολάντ τη Γερμανίδα

καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ

και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ και βασικό αντικείμενο

και των τριών επαφών
ήταν το προσφυγικό και τα ζητήματα

της διαπραγμάτευσης
για το ελληνικό πρόγραμμα
Κατά τις ίδιες πηγές σε ό,τι αφορά

την τρέχουσα διαπραγμάτευση
ο πρωθυπουργός ανέλυσε

στους συνομιλητές του τις
προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης

για την προστασία
της πρώτης κατοικίας επισημαίνοντας

ότι η ελληνική θέση
είναι συμβατή τόσο με τη συμφωνία

του περασμένου Ιουλίου
όσο και με τη διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής
Το Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζει

ότι ot συνομιλητές του
πρωθυπουργού επέδειξαν κατανόηση

για το ζήτημα της προστασίας

της πρώτης κατοικίας
και τους πλειστηριασμούς καθώς

δείχνουν να αντιλαμβάνονται
τις επιπτώσεις στην κοινωνική

συνοχή
Το Σάββατο ο κ Τσίπρας μιλώντας

σε συνεδρίαση της Πολιτικής

Γραμματείας του ΣΥΡΙ
ΖΑ διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα

της κυβέρνησης
να προστατεύσει την πρώτη

κατοικία των αδυνάτων Σύμφωνα

με κομματικές πηγές ο
κ Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση

προχωρά υλοποιώντας
τις δεσμεύσεις της τόσο απέναντι

στους εταίρους όσο όμως
και απέναντι στον ελληνικό λαό
καθότι η βασική δέσμευση βάσει

της οποίας λάβαμε εκ νέου
τη λαϊκή εντολή ήταν η προστασία

των αδυνάτων και η διατήρηση

της κοινωνικής συνοχής
Και συμπλήρωσε Οπως τηρήσαμε

την υπόσχεσή μας για τη
Δραπετσώνα όπως νομοθετήσαμε

κόντρα στα συμφέροντα
για τις άδειες στα MME έτσι θα
προστατεύσουμε και την πρώτη
κατοικία των αδυνάτων

SID:98456451
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Ο πληθυσμό ms EXXdôas που δεν εργάζεται
υπερβαίνει ία 7 εκαι με ns avales ouvéneies
σιην οικονομία και στο σύστημα κοινωνία aocpaXions

Χώρα ανέργων
και συνιαξιουχων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Xiώρα συνταξιούχων ανέργων
και οικονομικά μη ενεργών
πολιτών είναι σήμερα η Ελλάδα

με ανάλογες συνέπειες στην
οικονομία και στο σύστημα κοινωνικής

ασφάλισης Συνολικά ο
πληθυσμός της Ελλάδας που δεν
εργάζεται υπερβαίνει τα 7 εκατ

Ο ομότιμος καθηγητής Παντείου
Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης
παρατηρεί Μια χώρα όπως η Ελλάδα

με 4.740.000 άτομα εργατικό
δυναμικό 3.500.000 άτομα στην
απασχόληση 1.240.000 άτομα στην
ανεργία και 2.650.000 άτομα στη
σύνταξη δεν μπορεί να προσδοκά

ούτε απο
Εγκυμονείιαι ο kîvôuvos

μονιμοποίηση ins
φτωχοποίηοτκ σημαντικού
τμήματοβ ιων πολιτών

κατάσταση
των σοβαρών

ανισορροπιών

στη
βιωσιμότητα

και κοινωνική

αποτελεσματικότητα του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

ούτε ανάταξη του κοινωνικοοικονομικού

σχηματισμού Σε μια
τέτοια προοπτική εγκυμονείται ο
κίνδυνος μονιμοποίησης της φτω
χοποίησης σημαντικού τμήματος
του πληθυσμού και σοβαρής καθίζησης

του παραγωγικού και τεχνολογικού

υπόβαθρου

Τα νέα επίσημα στοιχεία είναι
εντυπωσιακά

Ο αριθμός των συνταξιούχων
στοιχεία 2015 της χώρας ανέρχεται

σε 2.656.007 άτομα Εως 50
είναι οι μειώσεις στις συντάξεις

λόγω Μνημονίων ενώ έρχεται και
νέο ψαλίδι λόγω των μέτρων που
προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο Οι 6
στους 10 συνταξιούχους στη χώρα
μας έχουν σύνταξη κάτω από 700
ευρώ και μάλιστα το 44,8 παίρνει

σύνταξη κάτω από το όριο της
σχετικής φτώχειας των 665 ευρώ

Ο αριθμός των ανέργων 2015
κινείται στα 1.196.736 άτομα
Οι προβλέψεις της Κομισιόν για
την ανεργία στη χώρα μας προβλέπουν

ότι φέτος θα διαμορφωθεί
στο 25,7 και το 2016 στο 25,8
Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει
εργαζόμενο μέλος Η μακροχρόνια
ανεργία κινείται στο 73,1 όταν
κάθε άνεργος είναι περισσότερο
από δυόμισι έτη άνεργος Σήμερα
καταγράφεται ένα παρατεταμένο
υψηλό επίπεδο ανεργίας 25 φέτος

9,5 το 2009 από το οποίο
το 48,5 πλήττει τους νέους και
τις νέες 18-24 ετών Οι 9 στους
10 ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο

και δεν λαμβάνουν καμία
απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ
ούτε ως επίδομα ανεργίας ούτε ως
επιδότηση απασχόλησης

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός

όσοι δεν εργάζονται ούτε

αναζητούν εργασία ανήλθε σε
3.296.280 άτομα

Το σύνολο των απασχολουμένων
αριθμεί 3.591.407 άτομα Ο μέσος
καθαρός μισθός σήμερα είναι κάτω
από τα 815 ευρώ ενώ με μηνιαίο
μισθό 346 ευρώ απασχολείται μισό
εκατομμύριο μερικώς απασχολουμένων

Παράλληλα ένα εκατομμύριο
είναι οι απλήρωτοι από 1 έως 5

μήνες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό

Πρώτη η Ελλάδα στην επιβάρυνση
του μισθού από pôpous και εισφορέβ
Ποσοστό του μισθού

0 10 20 30 40 50 60

Πηγή ΟΟΙΑ

Οι 6 otoüs 10 έχουν
σύνταξη κάτω από 700
ευρώ και μάλιστα το 44,8
των συνταξιούχων παίρνει
σύνταξη κάτω από το όριο
ms σχετική s φτώχεια
των 665 ευρώ

τομέα Οι 7 στις 1 0 θέσεις εργασίας
που ανοίγουν είναι προσωρινής
απασχόλησης οι λεγόμενες ευέλικτες

μορφές εργασίας
Με αυτά τα δεδομένα παρατηρεί

ο Σ Ρομπόλης η ελληνική
οικονομία στην πολύπλευρα

δυσμενή κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει έχει ανάγκη από
άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση
ενός σοκ επενδυτικής αναπτυξιακής

παραγωγικής τεχνολογικής
και κοινωνικής ανασυγκρότησης
μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους
επίλυσης του ελληνικού προβλήματος

στην αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης
του χρέους αξιοποίησης

των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών
πόρων καθώς και των επιχειρηματικών

συμπράξεων τεχνολογίας
καινοτομίας δικτύων και υποδομών

με τη δημιουργία συνθηκών
επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών

νέων θέσεων εργασίας
και εισοδήματος επιλέγοντας ως
ηγετικούς κλάδους την ενέργεια
τον πρωτογενή τομέα τη μεταποίηση

τα τρόφιμα ποτά τα δομικά
μεταλλικά ορυκτά τον τουρισμό
με ενδυνάμωση των διακλαδικών

του διασυνδέσεων τις νέες τεχνολογίες

και τη φαρμακοβιομηχανία
Ετσι είναι προφανές ότι η

εκ των ων ουκ άνευ μετάβαση της
ελληνικής οικονομίας στον προαναφερόμενο

μετα-νεοφιλελεύθερο
κύκλο ανάπτυξης θα προσδώσει σε
αυτήν ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται

από ποιοτική αναβάθμιση
της παραγωγής της τεχνολογίας
της εργασίας και του κοινωνικού
κράτους
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Πρωτοποριακό
πρόγραμμα
παρακολούθησης
ασθενών με ΧΑΠ

Πρόγραμμα παρακολούθησης και
Βοήθειας στο σπίτι ασθενών με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια ΧΑΠ
που παίρνουν εξιτήριο από την κλινική
θέτει σε εφαρμογή πιλοτικά η Πνευμονολογική

Κλινική του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας οε συνεργασία με την αντι
δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Λαρισαίων

Ειδικότερα ομάδα επαγγελματιών υγείας

θα παρακολουθεί τους ασθενείς
από το νοσοκομείο την ημέρα που
λαμβάνουν εξιτήριο και ακολούθως σε
εβδομαδιαία βάση στο σπίτι τους Όλα
τα δεδομένα θα καταγράφονται ηλεκτρονικά

ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν

για τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης

και άλλων ομάδων ασθενών

με χρόνια νοσήματα

Ένας στους πέντε μαθητές
έχει αϋπνίες

Σχεδόν ένας στους πέντε εφήβους
δηλώνει ότι ταλαιπωρείται από κάποιο
σύμπτωμα αϋπνίας Σύμφωνα με μελέτη

που βασίστηκε σε δείγμα 1.370 εφήβων

Από τα παράπονα των εφήβων
νια τον ύπνο τα δύο συνηθέστερα είναι

ότι νιώθουν κουρασμένοι όταν ξυπνάνε

16 και η δυσκολία να κοιμηθούν
12 Το 6 έχουν παραπάνω

από ένα πρόβλημα ύπνου Το 5 των
κοριτσιών ξυπνάνε συχνά μέσα στη νύχτα

έναντι 3 των αγοριών Το 2,4
των παιδιών πάσχουν από σύνδρομο ανήσυχων

ποδιών Οι μισοί μαθητές νιώθουν

υπνηλία τη μέρα και το πρόβλημα
είναι μεγαλύτερο στα κορίτσια

56 από ό,τι στα αγόρια 41 Οι ερευνητές

επισημαίνουν ότι σύμφωνα
με πολλές διεθνείς μελέτες η χρόνια
έλλειψη ύπνου αποτελεί δυνητικά σοβαρό

κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική

υγεία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από

τους Αναστάσιο Μπονάκη νευρολόγο
ειδικό στον ύπνο λέκτορα της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριο Δίκαιο αναπληρωτή καθηγητή

ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη

Λαζαράτου αναπληρώτρια καθηγήτρια

παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλλα

Φραγκιαδάκη κλινική νευροψυχο
λόγο και Αγγελική Κώνστα ψυχολόγο

Πειραματική θεραπεία για
την ανάσχεση λευχαιμίας

Την ανάσχεση παιδικής λευχαιμίας
με μια νέα πειραματική θεραπεία με ανοσοποιητικά

κύτταρα κατάφεραν γιατροί

στο νοσοκομείο Γκρέιτ Όρμοντ
Στριτ του Λονδίνου Δύο μήνες μετά
την εφαρμογή της η μικρή Λάιλα Ρ

τσαρντς δεν είχε ίχνη καρκίνου στο αίμα

της και έχει πλέον επιστρέψει στο
σπίτι της Η επιστημονική κοινότητα
κάνει λόγο για θαύμα καθώς ο καρκίνος

της ήταν πολύ επιθετικός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Τον Δεκέμβριο ίο βιβλιάριο
Yyeîqs ανασφάλιστων
Πρώτη φορά το αίτημα για καθολική ισότιμη
πρόσβαση στη δημόσια υγεία γίνεται πραγματικότητα

Οσονούπω το βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου

θα είναι διαθέσιμο για τους περίπου

2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν βρεθεί

χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ενώ το μέτρο
αφορά και ιδιαιτέρως ευπαθείς ομάδες προσφύγων

και μεταναστών χωρίς χαρτιά
Σε συνδυασμό με την κατάργηση του πεντά
ευρου εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία η
απρόσκοπτη πρόσβαση στο ΕΣΥ για όλους έρχεται

ως υλοποίηση μιας από τις κεντρικές
προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης
Νευραλγικής σημασίας παραμένει ωστόσο η
αιμοδότηση του συστήματος με υγειονομικό
προσωπικό ώστε και αυτό το θετικό μέτρο να
εφαρμοστεί με τον βέλτιστο τρόπο ΓΊ αυτήν
την τομή στον χώρο της υγείας μιλάει στην
Αυγή της Κυριακής ο αρμόδιος υπουργός

Ανδρέας Ξανθός

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ

WL Ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρει τοΜ Λ μέτρο σε σύγκριση με το τρέχον καθεστώς

ΓΙ Εχουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ηρό
βλήμα υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων

ανθρώπων Το φαινόμενο αποα
σφάλισης του πληθυσμού των τελευταίων χρόνων

οδήγησε σε έκρηξη του φαινομένου και
σήμερα βρίσκονται σύμφωνα με εκτιμήσεις 2
εκατομμύρια άνθρωποι εκτός υγειονομικής περίθαλψης

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί

υγειονομική φτώχεια συνθήκες αποκλεισμού

ανθρώπων από βασικές υπηρεσίες
και θεωρούμε ότι είναι κορυφαία πολιτική

προτεραιότητα

για την κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει

Ούτως ή άλλως το ζήτημα της καθολικής

κάλυψης του πληθυσμού είναι στοιχείο των
κεντρικών δεσμεύσεων του προγράμματος και
της κυβέρνμησης

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο
κατά την άποψή μας ανεπαρκές που δημιουργούσε

αρκετά γραφειοκρατικά εμπόδια ιδιαίτερα

στη νοσηλεία Δημιουργούσε επιπλέον οφειλές

σε ανασφάλιστους που νοσηλεύονταν
στα νοσοκομεία και μεταφερόταν ως χρέος στη
ΣΔΟΥ Οι ανασφάλιστοι ασθενείς υπέγραφαν
δήλωση αποδοχής χρέους για τη νοσηλεία που
παρείχε το νοσοκομείο και αυτό μεταφερόταν
στη φορολογική τους δήλωση Επίσης δεν υπήρχε

καμία πρόβλεψη για κάλυψη εργαστηριακών

εξετάσεων Αυτά ήταν τα βασικά προβλήματα

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με
αποτέλεσμα η πλειονότητα των ανασφαλίστων
να μένει ακάλυπτη και να μην αξιοποιεί τη δυνατότητα

ηλεκτρονικού συστήματος συνταγο
γράφησης

Θεωρήσαμε όχι χρειάζεται νομική εξουσιοδότηση

για την υλοποίηση της καθολικής πρόσβασης

στη δημόσια υγεία για την εφαρμογή
της καινούριας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

και με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε θα επέλθει

ισχυρότερη νομική εδραίωση θα υπάρχει

ισχυρή νομοθετική εξουσιοδότηση για
αυτήν την ΚΥΑ η οποία θα επιλύει τα προβλήματα

του προηγούμενου πλαισίου
θα καταργεί τις τριμελείς επιτροπές που

προβλέπονται στα νοσοκομεία για την έγκριση
νοσηλείας στα νοσοκομεία θα δίνει τη δυνατότητα

εργαστηριακών εξετάσεων σε δημόσιες

δομές και θα προβλέπει το βιβλιάριο υγείας
ανασφάλιστου

Κ Ποια η διαδικασία έκδοσης του βιΒ à βλιαρίου και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Ο πολίτης θα απευθύνεται στα ΚΕΠ εκεί
θα καταθέτει τα δικαιολογητικά του και η

έκδοση θα γίνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες
των δήμων Δικαιούχοι είναι όσοι ζουν

και εργάζονται στην Ελλάδα και έχουν ΑΜΚΑ
και για κάποιον λόγο στερήθηκαν την ασφαλιστική

τους ικανότητα Επιπλέον καλύπτει και
μια μεγάλη γκάμα μεταναστών χωρίς χαρτιά όπως

παιδιά έγκυες γυναίκες ηλικιωμένους με
σοβαρά χρόνια νοσήματα πρόσφυγες αιτούντες

άσυλο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβα
σή τους στις δημόσιες δομές

Η Πότε υπολογίζετε ότι θα υλοποιηθούνΚ à τα παραπάνω
V Πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο θα είναιto προς κατάθεση στο τέλος του Νοεμβρίου
και φιλοδοξούμε να ψηφιστεί μες στον Δεκέμβριο

Κάνουμε τη νομοθετική εξουσιοδότηση
στο επικείμενο νομοσχέδιο και αμέσως

μετά είναι έτοιμη και η ΚΥΑ για να δρομολογηθεί
η διαδικασία/Ετσι εκπληρώνεται μια βασική

προγραμματική δέσμευση και αξιακή θέση

της Αριστεράς για ισότητα και ισότιμη πρόσβαση

των ανθρώπων στη δημόσια Υγεία Σή¬

μερα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο σύστημα

Υγείας και στην πράξη για να μπορέσει
να έχει αποτέλεσμα η παρέμβαση πρέπει το
σύστημα να ενισχυθεί με πόρους και δυναμικό

ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην
αυξημένη ζήτηση Αυτό είναι το στοίχημα και
η κυβέρνηση θα προσπαθήσει και στον προϋπολογισμό

του 2016 να ανακουφίσει τους ανασφάλιστους

Κ Συχνά αναφέρετε τον σημαντικό ρόλοΒ των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων
στην προστασία των ανασφάλιστων

By Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των κοι
LΟ νωνικών ιατρείων φαρμακείων και των
κοινωνικών δομών αλληλεγγύης εν γένει καθώς

κάλυψαν και εξακολουθούν να καλύπτουν
ανάγκες Είναι μεγάλη η συνεισφορά τους και
η κυβέρνηση θα επιδιώξει να ενισχύσει τον ρόλο

της πολιτείας στην αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος Δεν θέλουμε να υποκαθίσταται
ο ρόλος του κράτους και της Πολιτείας από τη
δράση και τον εθελοντισμό Προσδοκούμε σε
σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει σοβαρή

αναδιοργάνωση του συστήματος που θα
του επιτρέψει να ανταποκριθεί στην αυξημένη

ανάγκη που έχει προκύψει από την ανθρωπιστική

κρίση
Πέρα από τα κοινωνικά ιατρεία στην

άμβλυνση

του προβλήματος έχει βοηθήσει σε πολύ

μεγάλο βαθμό η ευαισθησία των εργαζομένων
στα νοσοκομεία που προσπαθούν έστω

και άτυπα να βοηθήσουν στην κάλυψη αυτών
των ανθρώπων θα πρέπει να ιονίσουμε ότι ακόμη

και στο μεσοδιάστημα αυτό η κατεύθυνση
που είχαμε δώσει στις διοικήσεις ίων νοσοκομείων

και τις Υγειονομικές Περιφέρειες
ΥΠΕ είναι να διευκολύνεται η πρόσβαση και

πως δεν είναι ανεκτός κανένας αποκλεισμός
από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας
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Σε οριακό σημείο η διαπραγμάτευση
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ελπίζουν σε συμφωνία

μέσα στο Σαββατοκύριακο Για μεγάλη
πρόοδο έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Μο

σκοβισί Απομακρύνεται ωστόσο η πιθανότητα
να υπάρξει τη Δευτέρα απόφαση για τη δόση

ΒΡΥΞΕΛΛΕΓ ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ

Αγωνιώδη

προσπάθεια για επίτευξη

άυμφωνίας στο θέμα
των πλειστηριασμών και στη

ρύθμιση τω 100 δόσεων κάνουν
κυβέρνηση κρι δανειστές εν όψει
του Eurogrofip ins Δευτέρας

Την ίδια στιγμή κοινοτικοί αξιωματούχοι

στις Βρυξέλλες ελπίζουν
σε επίτευξη συμφωνίας εντός του
Σαββατοκύριακου επισημαίνοντας
ωστόσο ότι η πιθανότητα να υπαρ
ξει τη Δευτέρα απόφαση για τη δόση

των 2 δισ ευρώ είναι πολύ μικρή

Τον πήχη των προσδοκιών για
απόφαση σχετικά με την εκταμίευση

χαμήλωσε με τη χθεσινή δήλωση

της η εκπρόσωπος της Εππροπής
Ανίκα Μπράιτχαρτ To Eurogroup
της 9ns Νοεμβρίου θα είναι μια ευκαιρία

να εξετάσουμε την πρόοδο
εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων
ανέφερε η εκπρόσωπος του Π Μο
σκοβισί προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις

μεταξύ των ελληνικών
Αρχών και των θεσμών συνεχίζονται
σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο και
μέρα με τη μέρα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη

πρόοδος Οπως είπε η
Α Μπράιτχαρτ οι εκπρόσωποι των
δανειυτών βρίσκονται πολύ κοντά
υτην ολοκλήρωσυ της αξιολόγησυς
και μόλις συμβεί αυτό τα κράτη
μέλη θα αποφασίσουν για την εκταμίευση

της επόμενης δόσης

Nées προτάσεις
Παράλληλα κοινοτικές πηγές

ανέφεραν ότι η ελληνική πλευρά
υπέβαλε νέες προτάσεις όσον αφορά

τα κριτήρια προατασίας της πρώτης

κατοικίας Οι ίδιες πηγέςτόνιζαν
ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ δανει
ατών και κυβέρνησης και εξέφραζαν
την ελπίδα ότι έως τη Δευτέρα οι
θέσεις των δύο πλευρών θα έχουν
έρθει πιο κοντά Οσον αφορά πάντως

το ενδεχόμενο απόφασης για
τη δόση των 2 δισ ευρώ από το
Eurogroup της Δευτέρας κοινοτικοί
αξιωματούχοι κρατούσαν μικρό
καλάθι λέγοντας ότι οι υπουργοί
Οικονομικών της Ευρωζώνης θα
αποτιμήσουν τη σημαντική πρόοδο
που έχει επιτευχθεί έως τώρα

Εξάλλου κυβερνητικές πηγές
ανέφεραν από τις Βρυξέλλες ότι η
ελληνική πλευρά έχει εκπληρώσει
τη μέγιστη πλειονότητα των υπο

χρεώσεώντης και έχουν απομείνει
ανοιχτά τέσσερα ελάσσονα θέματα

Οι πλειστηριασμοί της πρώτης
κατοικίας η ρύθμιση των 100 δόσεων

οι ελάχιατες τιμές στα γενό
σημα φαρμακα και τα ισοδύναμα
μέτρα από τον ΦΠΑ υτην ιδιωτική
εκπαίδευση Εξ αυτών τα μεγαλύτερα

αγκάθια της διαπραγμάτευσης
είναι οι πλειστηριασμοί και οι

100 δόσεις ανέφεραν οι ίδιες κυβερνητικές

πηγές
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το θέμα

των πλειστηριασμών έγινε γνωστό
ότι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε

τηλεδιάσκεψη μεταξύ των
εκπροσώπων των θεαμών και του
υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου και του υπουργού Οικονομίας

Γιώργου Σταθάκη

Πλειστηριασμοί
Οσον αφορά ατην προστασία της

πρώτης κατοικίας από τους πλει
στηριααμούς η ελληνική πλευρά
ανέφερε χθες από τις Βρυξέλλες ότι
έχει προτείνει αυστηρότερα κριτήρια

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφοράτο
κριτήριο της αντικειμενικής αξίας
της πρώτης κατοικίας η ελληνική
πλευρά προτείνει ως όριο τα 200.000
ευρώ για ένα άτομο και τα 2 50.000
ευρώ για ένα ζευγαρι με προσαύξηση

των ορίων κατά 25.000 ευρώ
για κάθε παιδί έως τρία παιδιά

Οσον αφορά το εισοδηματικό
κριτήριο η κυβέρνηση προτείνει
ως όριο το μεικτό ετήσιο εισόδημα
των 35,000 ευρώ για μιατετραμελή
οικογένεια

Για το σύνολο των οφειλών προς
τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες

η κυβέρνηση προτείνει όριο
τις 200.000 ευρώ

Η ελληνική πλευρά επισυμαίνει
παράλληλα ότι το να κσταλήξουν
οι τράπεζες με έναν μεγαλο αριθμό
κατασχεμένων ακινήτων λαμβάνοντας

υπόψη και την υτώση των
τιμών λόγω της κρίσης δεν θα είχε
κανένα απολστως νόημα Οσον
αφορά στη ρύθμιση των 100 δόσεων

κυβερνητικές πηγές ανέφεραν
από τις Βρυξέλλες ότι οι δανειστές
ζητούν την αυτόματη εξαίρεσυ από
τονδιακανονιαμότων 100 δόσεων
για όσους δεν αποπληρώνουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις Η
ελληνική πλευρά από την άλλη
ζητά να δοθεί η δυνατότητα μιας
περιόδου χαριτος 30 ημερών
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ΣΕ Ο,ΤΙ αφορά
ειδικότερα

το θέμα των
πλειστηριασμών

έγινε
γνωστό ότι
χθες το απόγευμα

πραγματοποιήθηκε

τηλεδιάσκεψη
μεταξύ

των εκπροσώπων

των
θεσμών και
του υπ Οικονομικών

Ευκλείδη

τσακαλώτου

και
του υπ Οικονομίας

Γιώργου

Σταθάκη

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ θεΣΜΟΙ

Η εμπλοκή με τα γενόσημα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΠΡΓΟΣ

Να
αρθούν οι προστατευτικές

διατάξεις των
πολύ φθηνών φαρμάκων

ζητούν οι θεσμοί από το
υπουργείο Υγείας

Οι εκπρόσωποι των δανειστών

πιέζουν την ελληνική
πλευρά να καταργήσει τις
εξαιρέσεις από το αυστηρό
καθεστώς τιμολόγησης σκευ
ασμάτων που βρίσκονται
εκτός πατέντας προστασίας
off patent με τιμή κάτω από

1 2 ευρώ και των αντιγράφων
τους γενοσήμων με τιμή
κάτω από 7,8 ευρώ

Το υπουργείο έχει εξαιρέσει
τις δύο αυτές κατηγορίες

θεωρώντας ότι η τιμή τους
είναι πολύ χαμηλή και η θεραπευτική

τους αξία αναγνωρισμένη

Με τον τρόπο αυτόν
στηρίζει την ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

και αποτρέ¬

πει το φαινόμενο της υποκατάστασης

φθηνών και δοκι
μααμένων φαρμάκων με νέα
και πολύ πιο ακριβά

Οι θεσμοί θεωρούν ότι η
διάκριση δεν μπορεί να ισχύσει

καθώς διαμορφώνει φαρμακα

δύο ταχυτήτων Θεωρούν

ότι προκαλείται εμπλοκή
με τον υπουργό Υγείας

Ανδρέα Ξανθό να εκτιμά ότι
το θέμα είναι υπό διαπραγμάτευση

και πως μπορεί να
βρεθεί η χρυσή τομή

Times φαρμάκων
Οι τιμές των φαρμάκων

καταγράφουν μια συνεχή
μείωση με διαδοχικές πα
ρεμβάσεις Τον περασμένο
Σεπτέμβριο ο τότε υπηρεσιακός

υπουργός Υγείας Αθανάσιος

Δημόπουλος είχε
εκδώσει απόφαση με την
οποία οι τιμές των off
patent διαμορφώνονταν
στο 50 της τιμής που είχαν

ως πρωτότυπα ήταν 80 ή
στον μέσο όρο των τιμών σε
τρεις ευρωπαϊκές χώρες
όποιο είναι μικρότερο Με

την ίδια απόφαση οι τιμές
των γενοσήμων διαμορφώνονταν

στο 65 της τιμής των
off patent Από τις διατάξεις

αυτές είχαν εξαιρεθεί τα
σκευάσματα που είχαν τιμολογηθεί

πριν από το 2012
Η συγκεκριμένη προστασία
καταργήθηκε τον περασμένο
μήνα με διάταξη του νυν
υπουργού στο πολυνομοσχέδιο

με τα προαπαιτούμενα
Η μόνη προστατευτική

διάταξη πλέον είναι οι πιο
πάνω χαμηλές τιμές αλλά
και αυτή φαίνεται να τελεί
υπό αίρεση Πηγές από το
υπουργείο Υγείας αναφέρουν
ότι νέα γραμμή άμυνας είναι
η εφαρμογή του νέου πιο
αυστηρού πλαισίου σταδιακά

και πιθανόν σε βάθος
διετίας
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΟΑΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κατάταξη Μεγαλύτερο Μικρότερο
χώρας προσδόκιμο ζωής

Κατά δέκα χρόνια αυξήθηκε
το προσδόκιμο ζωής

Μία δεκαετία κέρδισε ο άνθρωπος σε σχέση με τη δεκαετία του
1970 Πρώτοι σε μακροζωία οι Ιάπωνες στη 13η θέση οι Ελληνες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ EPH ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ

Οι
πρόοδοι στην υγεία η βελτίωση του

τρόπου ζωής n καλύτερη παιδεία εκτόξευσαν

κατά περισσότερο από 1 0 χρόνια
το προσδόκιμο ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες
σε σύγκριση με το 1970

Ομως σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης ΟΟΣΑ εξακολουθεί να υπάρχει
μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη του
με την ψαλίδα ανάμεσα στην Ιαπωνία που
έχει το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και τη
Νότιο Αφρική που έχει το μικρότερο να ξε
περνά τα 25 χρόνια

Στις 42 χώρες το μέσο προσδόκιμο ζωής
αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10 έτη σε
σύγκριση με το 1970 φτάνοντας τα 80,5 έτη
το 2013 Πάνω από τον μέσο όρο με προσδόκιμο

ζωής στα 81,4 χρόνια βρίσκεται π
Ελλάδα που κατακτά τη 13η θέση μαζί με την
Ολλανδία και τη Νέα Ζηλανδία

Η χώρα στην οποία οι άνθρωποι ζουν περισσότερο

από κάθε άλλο μέρος του πλανήτη
είναι η Ιαπωνία 83,4 έτη ακολουθούμενη
από την Ισπανία 83,2 έτη την Ελβετία 82,9

την Ιταλία 82,8 και τη Γαλλία 82,3 Αντίθετα
μεγαλη απόκλιση από το τοπ 10 έχουν

οι χώρες με το μικρότερο προσδόκιμο ζωής
της λίστας στην τελευταία θέση βρίσκεται η
Νότιος Αφρική με μόλις 56,8 έτη και στην
προτελευταία η Ινδία με 66,5 έτη

Ακολουθούν με αύξουσα σειρά η Ρωσία
70,7 χρόνια η Ινδονησία 70,9 η Λετονία

και η Λιθουανία με 74,1 χρόνια το Μεξικό
74,6 η Βραζιλία 75 η Κολομβία 75,3 και

η Κίνα 75,4

Η περίπτωση των ΗΠΑ
Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ιδιαίτερα

στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών το
προσδόκιμο ζωής στις οποίες βρίσκονται κάτω
από τον μέσο όρο κυρίως λόγω της παχυσαρκίας

και του υψηλού ποσοστού ανασφάλιστων
πολιτών Αν και οι Η ΠΑ καταλαμβάνουν την
πρώτη θέση στις δαπάνες για την υγεία ανά
κάτοικο βρίσκεται στην 25η θέση στη λίστα
για το προσδόκιμο ζωής με τους Αμερικανούς
να ζουν κατά μέσο για 78,8 χρόνια

Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε με πολύ
πιο μέτριο ρυθμό στις ΗΠΑ απ ό,τι στις αλλες
ανεπτυγμένες χώρες από το 1970 και παρα¬

μένει εκεί χαμηλότερο απ ό,τι στις περισσότερες
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ εξαιτίας πιο

υψηλών ποσοστών θνησιμότητας που οφείλονται

σε συμπεριφορές που θεωρούνται
επιβλαβείς για την υγεία σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ

Οπως αναφέρει στις ΗΠΑ εντοπίζονται πιο
υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας μια μεγαλύτερη

κατανάλωση φαρμάκων και παράνομων
ναρκωτικών ουσιών όπως επίσης πιο υψηλά

ποσοστά θυμάτων τροχαίων και ανθρωποκτονιών

Η εμφάνιση των ΗΠΑ στο κάτω
μέρος του πίνακα για το προσδόκιμο ζωής
εξηγείται επίσης από τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική

κατάσταση για ένα μεγάλο ποσοστό

του πληθυσμού και τα προβλήματα
πρόσβασης και συντονισμού στην περίθαλψη
για ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες προσθέτει

ο Οργανισμός
Στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ αναφέρεται και

στους παράγοντες κινδύνου για την υγεία
κάπνισμα κατανάλωση οινοπνευματωδών

ποτών παχυσαρκία ενηλίκων ποσοστά υπέρβαρων

παιδιών τονίζοντας ότι η πλειονότητα
των χωρών παρουσιάζει κακά αποτελέσματα
τουλάχιστον σε έναν από αυτούς τους δείκτες

παραγόντων κινδύνου Και παρόλο που
αναγνωρίζει ότι έχουν μειωθεί τα ποσοστά
καπνιστών σε ΗΠΑ Καναδά Αυστραλία και
Μεξικό προειδοποιεί για τον κίνδυνο της παχυσαρκίας

που απειλεί πλέον αυτές τις χώρες
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σύμφωνα με μελέτη της PwC μέχρι το 2020 θα
χρειαστούν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων περίπου 20 δισ ευρώ

Σχέδιο-ανάσα για τη ρευστότητα
ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
antonakos@pegasus.gr

Σε
καθεστώς οικονομικής

ασφυξίας βρίσκονται Δημόσιο

και επιχειρήσεις
λόγω έλλειψης ρευστότητας

που προκαλούν οι συσσωρευμένες

οφειλές του κράτους προς
τους προμηθευτές το κλείσιμο
της τραπεζικής στρόφιγγας στις
επιχειρήσεις και π πτώση της κα
ταναλωσης

Την ώρα που το Δημόσιο θα
πρέπει στο επόμενο πεντάμηνο
να καταβαλει πάνω από 14,3 δισ
ευρώ για την αναχρηματοδότηση
εντόκων γραμματίων και την πληρωμή

δόσεων στους δανειστές
χρωστάει 5 δισ ευρώ σε ιδιώτες
επιτείνοντας έτσι την οικονομική
στενότητα στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία

του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

του Δημοσίου ανέρχονται
στα 4,9 δισ ευρώ ενώ μαζί

με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων

ξεπερνούν τα 5,7 δισ ευρώ
Τα μεγαλύτερα χρέη εμφανίζουν

τα τα ασφαλιστικά ταμεία και
τα νοσοκομεία με ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τους προμηθευτές
ύψους 3,6 δισ ευρώ Επιπρόσθετα

σι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
κυρίως ΦΠΑ ανέρχονται σε 781
εκατ ευρώ στο πεντάμηνο Ιανου
αρίου-Ιουλίου Σύμφωνα με τον

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
3,60 IΤι θα πρέπει

να πληρωθεί και
σε noious σε δισ €

Κάτοχοι εντόκων
γραμματίων

ΔΝΤ
Την ώρα που το Δημόσιο θα
πρέπει να εξοφλήσει δάνεια

πάνω από 14,3 δισ χρωστάει
5 δισ ευρώ σε ιδιώτες

γεγονός που επιτείνει την

1,60
2,00

οικονομική στενότητα στις
επιχειρήσεις

1,40
1,00 1,00

1,40I 0,30II 0,34 1 0 45 1 0,57
0,30

Ημέρες 13
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

7 11 16 18
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

21 8 13 15
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

5
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

4 7 16
ΜΑΡΤΙΟΣ

σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών

υπολογίζει με την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης του
προγράμματος το μεγαλύτερο μέρος

της υποδόσης των 3 δισ ευρώ
να κατευθυνθεί για την για την
εξόφληση χρεών του Δημοσίου
πράγμα που θα δώσει ανάσα στην
αγορά Παραλληλα προωθείται
νέα νομοθετική ρύθμιση που θα
επεκτείνει τη δυνατότητα συμψηφισμού

των χρεών του Δημοσίου
με απαιτήσεις ιδιωτών σε φορείς
και οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης

και όχι μόνο της κεντρικής
όπως ισχύει σήμερα

Η έλλειψη ρευστότητας πλήττει
και την αγορά Σύμφωνα με μελέτη

της PwC μέχρι το 2020 θα

χρειαστούν για τη χρηματοδότηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

περίπου 20 δισ ευρώ εκ
των οποίων τα 7 μέσα από αύξηση

ιδίων κεφαλαίων και από μεγαλύτερη

μαλακή χρηματοδότηση
ενώ οι τράπεζες θα πρέπει να

προχωρήσουν σε ανσχρπματοδο
τήσεις 9 δισ ευρώ

Τα στοιχεία μαλιστα δείχνουν
ότι το 24 των μικρομεσαίων κατατάσσονται

στην κατηγορία ζό
μπι καθώς σημειώνουν αρνητική
ανάπτυξη υποχρεώνονται σε ζημίες

και δεν μπορούν να ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους

Οι τράπεζες Από την πλευρά
τους οι τράπεζες επισημαίνουν

ότι δίνουν λεφτά που θέλουν να
πάρουν πίσω και το μεγαλο πρόβλημα

έγκειται στο γεγονός ότι
μεγαλο ποσοστό των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής

κρίσης βρίσκεται στη
ζώνη του λυκόφωτος

Πλήθος επιχειρήσεων βρίσκονται

σήμερα σε αδυναμία επειδή
είχαν εστιάσει στην εγχώρια κα
ταναλωση η οποία και υποχώρησε

Σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες

γίνεται πολύ μεγαλη
προσπάθεια στις ανσχρηματοδσ
τήσεις εταιρειών αλλά με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια για τη

βιωσιμότητα

και τη δυναμική τσυς
Υπογραμμίζουν ότι στον βαθμό

που το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρώσει

τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

του προς τον ιδιωτικό
τομέα θα βελτιωθεί σημαντικά και
η ρευστότητα σε ολόκληρη την
οικονομία σημειώνοντας ότι θα
συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια η
στροφή των τραπεζικών χορηγήσεων

προς την επιχειρηματική
πίατπ

Για την ενίσχυση της ρευστότητας

στην αγορά το υπουργείο
Οικονομίας επιτσχύνει την υλοποίηση

πληθώρας σχετικών προγραμμάτων

που υπαρχουν στο νέο
ΕΣΠΑ και πονταρει και στην ώθηση

που θα δώσει ο νέος αναπτυξιακός

νόμος που θα κατατεθεί
στη Βουλή
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Οικονομία

Αφεση αμαρτιών
για φέσια 45 εκατ €
προς τον ΕΟΠΥΥ
Με ευνοϊκή ρύθμιση η κυβέρνηση έδωσε αέρα
στις ιδιωτικές κλινικές για χρέη του 201 3

ΧΑΡΗΣ ΝΤ1ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ

pressntgri@gmail.com

Στην
κολυμβήθρα του Σι

λωάμ στέλνει η κυβέρνηση

ιδιωτικές κλινικές
που φέσωσαν τον

ΕΟΠΥΥ με τουλάχιστον 45 εκατ
ευρώ Πρόκειται για σκανδαλώδη

απόφαση που προσιδιάζει με
άφεση αμαρτιών η οποία πέρασε

στα ψιλά λόγω των ραγδαίων
πολιτικών εξελίξεων δημιουργώντας

όμως συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού σε έναν κλάδο που
λειτουργεί σε περιβάλλον οικονομικής

ασφυξίας
Η ρύθμιση έλαβε χώρα στις

14-9-2015 από τον υπηρεσιακό
υπουργό Υγείας Αθανάσιο

Δημόπουλο αλλά είχε προετοιμαστεί

από την προηγούμενη
κυβέρνηση όπως διεφάνη στη
συνέχεια Αμέσως μετά τις εκλογές

στις 29-9-2015 οι Ανδρέας
Ξανθός και Παύλος Πολάκης
επαναβεβαίωσαν το περιεχόμενο
της απόφασης με πρόσχημα την
τήρηση των προαπαιτούμενων
του νέου Μνημονίου Η επίμαχη
απόφαση πρακτικά ευνοεί όσες
ιδιωτικές κλινικές είχαν κάνει περιττές

χρεώσεις στον ΕΟΠΥΥ το
έτος 2013 Γεγονός που αποκαλύφθηκε

με τον αναδρομικό έλεγχο
που διενεργήθηκε σε όλες τις κλινικές

το 2014 από ιδιωτικές ελεγκτικές

εταιρίες με πρωτοβουλία
των Α6 Γεωργιάδη και Μάκη
BopiSn

Η μεθόδευση
Ομως με ποιον τρόπο η απόφαση
ευνοεί τις κλινικές που φέσωσαν
τον ΕΟΠΥΥ Τον Νοέμβριο του
2014 ο κ Μάκης Βορίδης εξέδωσε

μία σημαντική απόφαση η
οποία περιελάμβανε έναν πολύπλοκο

μαθηματικό τύπο Με βάση
αυτόν τον αλγόριθμο θα υπολογιζόταν

το ανώτατο ποσό πλαφόν
που θα μοιραζόταν το 2014 σε
κάθε κλινική με δεδομένο ότι ο
ΕΟΠΥΥ είχε κλειστό προϋπολογισμό

για το σύνολο των ιδιωτικών

κλινικών 235 εκατ ευρώ Ο

αλγόριθμος αυτός λοιπόν ενσωμάτωνε
δύο βασικούς δείκτες

Ί Δείκτης φερεγγυότητας Αυτός

προκύπτει από τα αποτελέσματα

των ελέγχων που αναφέραμε
Ετσι λοιπόν μία κλινική που

είχε ποσοστό περιττών χρεώσε¬

ων μόνο 20 θα είχε υψηλότερο
ετήσιο ποσό έναντι μιας άλλης η
οποία είχε ποσοστό 70

2 Δείκτης επάρκειας υπηρεσιών

Με βάση αυτόν δεν
είναι δυνατόν μία κλινική να χρεώσει

njc μία νευροχειρουργική
επέμβαση αν η άδειά της δεν
περιελάμβανε τέτοιου είδους ιατρική

ειδικότητα Η νέα απόφαση
που ετοίμασε η κυβέρνηση

αφαιρεί πλήρως αυτούς τους δύο
καίριους δείκτες Ετσι στην ουσία

δίνει άφεση αμαρτιών σε όσες
κλινικές έκαναν τις υπερχρεώσεις
το 2013 προσφέροντάς τους πιο
υψηλό ανώτατο ποσό για το 2014
Δηλαδή μέχρι σήμερα όχι μόνο
δεν έχουν επιβληθεί ποινές και
δεν έχουν ζητηθεί να επιστραφούν

τα ποσά αλλά επιβραβεύονται
εκείνοι που καταλήστεψαν

τον ΕΟΠΥΥ
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα

με έγκυρες πληροφορίες
υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές της
Αττικής στις οποίες ο έλεγχος
εντόπισε εξωφρενικά υψηλές περιττές

χρεώσεις οι οποίες κυμαίνονταν

από 40 έως και 70 Δηλαδή

από τα νοσήλια που είχαν
υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ έως και
το 70 ήταν φέσι Σαν να μην
έφθαναν όλα αυτά ο νέος μαθηματικός

τύπος λαμβάνει υπόψη
του το σύνολο των υποβολών κάθε
κλινικής και όχι μόνο των εκκαθαρισμένων

δαπανών Πράγμα που
πρακτικά σημαίνει και πάλι ότι
ευνοούνται όσοι πάροχοι έκαναν
περιττές χρεώσεις και αδικούνται
εκείνοι που τήρησαν τις διαδικασίες

Η απάντηση
Η κυβέρνηση από την πλευρά της
υποστηρίζει ότι η απόφαση ήταν
επιβεβλημένη προκειμένου να εισπραχθεί

η αυτόματη επιστροφή
claw back που ήταν προαπαιτούμενο

από το νέο Μνημόνιο
μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου Επικαλείται

ακόμη ότι με την απόφαση
αποσυνδέεται το claw back του
έτους 2014 από εκείνο του 2013
και αλλάζει ο μαθηματικός τύπος
του claw back του έτους 2014
προκειμένου να είναι εφικτή η
είσπραξή του καθώς για το 2013
εκκρεμούν προσφυγές στο ΣτΕ

Ειδικότερα ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ
διατείνεται ότι η διαδικασία του
κλινικού ελέγχου των δαπανών
έτους 2013 έχει καθυστερήσει

λόγω της εκδίκασης προσφυγών
που έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ από
κάποιες ιδιωτικές κλινικές και είναι

άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί
Επιχείρημα το οποίο όμως είναι

αστήρικτο καθώς προσφυγές
στο ΣτΕ υπάρχουν και έναντι του
ίδιου του μέτρου του claw back
αλλά αυτό δεν εμπόδισε δύο χρόνια

τώρα το υπουργείο Υγείας και
τον ΕΟΠΥΥ να το εφαρμόζουν

Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ τονίζει
ότι αρκετές ιδιωτικές κλινικές

έχουν αμφισβητήσει τα αρχικά
πορίσματα του ελέγχου και έχουν
προσφύγει στη διαδικασία της διαιτησίας

η οποία δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί Παράλληλα ο Οργανισμός

υποστηρίζει ότι μετά το πέρας

της επίπονης διαδικασίας της
εκκαθάρισης όλες οι περιπτώσεις
που έχουν ενδείξεις παραβατικό
τητας και όχι απλώς το χαρακτήρα

των μη αποδεκτών δαπανών
παραπέμπονται στα ελεγκτικά όργανα

της Πολιτείας ΥΠΕΔΥΦΚΑ
αλλά και στη Δικαιοσύνη για την
επιβολή των ανάλογων ποινών

Τα ερωτήματα
Εύλογα όμως ανακύπτουν κρίσιμα

ερωτήματα για την ηγεσία
του υπουργείου Υγείας και του
ΕΟΠΥΥ• Γιατί δεν προχώρησαν επί
έναν ολόκληρο χρόνο οι διαδικασίες

αφού τα πορίσματα του κλινικού

ελέγχου από τις ιδιωτικές
ελεγκτικές εταιρίες έχουν κατατεθεί

από τον Οκτώβριο του 2014• Αφού η κυβέρνηση είναι
υποχρεωμένη να προχωρήσει σε
καταλογισμό του claw back γιατί
δεν προβαίνει σε προσωρινή εκκαθάριση

χρησιμοποιώντας τα
αποτελέσματα του ελέγχου από
τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες
πριν από τη διαιτησία• Ποιος ευθύνεται για την τραγική

καθυστέρηση στο διορισμό
των επιτροπών διαιτησίας οι
οποίες έχουν αναλάβει τις ενστάσεις

των ιδιωτικών κλινικών• Πόσα χρόνια θα χρειαστούν
για να γίνει η τελική εκκαθάριση
των δαπανών με βάση τη μέχρι
σήμερα πορεία εξέλιξης Μία δύο
ή τρεις δεκαετίες• Πότε θα τιμωρηθούν οι πάροχοι

που αποδεδειγμένα φέσωσαν
τον ΕΟΠΥΥ• Γιατί να πληρώσουν οι έντιμοι

πάροχοι τη στασιμότητα της
περιόδου της δημιουργικής ασάφειας

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
Η ρύθμιση πραγματοποιήθηκε σας 14-9-2015 από IOV υπηρεσιακό
υπουργό Υγείας Αθανάσιο ΔημόπουΛο 1 Αμέσως μετά τις
εκλογές σης 29-9-2015 ο υπουργός και ο αναηππρωιιίς υπουργός
Υγείας Ανδρέας Iανθός 2 και ΠαύΑος ΠοΑακης 3 αντίστοιχα
επαναβεβαίωσαν ιό περιεχόμενο της απόφασης με πρόσχημα την
τήρηση των προαπαιτούμενων του νέου Μνημονίου Το θέμα ήρθε στο
φως με πρωτοβουλία ίων Α6 Γεωργιάδη 4 και Μάκη Βορίδη 5

ΙΔ10ΠΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΟΠΥΥ

Ετος BOG Υποβολές NoonAtuOfVTEt Ππραιηρησεις

Δυνατότητα μη σύναψης
σύμβασης

Περιορισμένος αριθμών
κλινών και ιατρικών ειδικοτήτων

Μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία
εκτός συμβάσεων π χ ΟΓΑ
2 200000 ασφαλισμένοι

Τιμές αποζημίωσης 1 991

2011

Κάθε
ασφαλιστικό
ταμείο είχε
δικό του
BDC

750.000.000
320.597

2012 585.000.000 61 6.097.768
€

420.532

Λειτουργία ΕΟΠΥΥ

Υποχρεωτική υπογραφή
Σύμβασης

Επί του συνόλου κλινών και
ιατρικών ειδικοτήτων

Δεν θεωρείται πάροχος χωρίς
υπογραφή σύμβασης

Υποχρεωτικά όλα τα

ασφαλιστικά ταμεία του ΕΟΠΥΥ
• Εφαρμογή KEN

2013 267.500.000
€

393.498.000
C

463.694

Συμμετοχή ασφαλισμένων
Δυσανάλογη μείωση BDC

λόγω συμμετοχής των
ασφαλισμένων

Εφαρμογή rebate claw back
Μείωση τιμών KEN

ι ΖτΓΖ ι

2014 235.000.000
€

360826.696
€

498.01 2
Εφαρμογή rebate claw back

Περαιτέρω μείωση τιμών KEN

μέσω αποφάσεων Δ.Σ ΕΟΠΥΥ

2015 235.000.000
€

Ä εξάμηνο
198.000.000
€

λΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΣΦΛΛΒ71Κ0Ν ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ 12006-20141

Χρονική περίοδος Υπόλοιπο ηοοό

64.000.000.00 €

Σύνολο νέων
ληξιπρόθεσμων

56.275.000.00 €

140,000,000.00 €

145 000.000.00 €

341 000.000.00 €

Δεν είχε υπολογισθεί το κόστος του
τελευταίου τριμήνου 201 1

Μνημονκκό δάνειο με όρους• Ολοκλήρωση πληρωμών S1 1 2201 4• Μη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων

Υπόλοιπο 1 0 μονομερής συμψηφισμός
claw back rebate

5 μήνες και το υπόλοιπο 10 μονομερής
συμψηφισμός claw back rebate

5 μήνες και το υπόλοιπο 1 0 μονομερής
συμψηφισμός claw back rebate
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ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ EUROGROUP ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ I

Αγεφύρωτο το χάσμα
για τέσσερα αγκάθια

1

Οι δανειστές ζητούν την
ανατροπή της ρύθμισης για
τις 100 δόσεις με αυτόματη
αποβολή του οφειλέτη σε

περίπτωση καθυστέρησης
πληρωμής τρεχουσών φορολογικών

υποχρεώσεων

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Δύο εικοσιτετράωρα πριν από το κρίσιμο

Eurogroup της Δευτέρας και το
χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών

μέχρι χθες το βράδυ παρέμενε
αγεφύρωτο για τα τέσσερα αγκάθια
από το πρώτο πακέτο προαπαιτουμέ
νων την προστασία της πρώτης κατοικίας

από τους πλειστηριασμούς τη
ρύθμιση των 100 δόσεων ης ελάχιστες
τιμές στα γενόσημα φάρμακα και τα
ισοδύναμα μέτρα για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική

εκπαίδευση
Αν δεν υπάρξει πρόοδος σης συζητήσεις

με τους Θεσμούς μέσα στο
Σαββατοκύριακο

το συμβούλιο των υπουργών

Ουίονομικών της Ευρωζώνης που
θα συνεδριάσει τη Δευτέρα θα περιοριστεί

σε διαπιστώσεις και συστάσεις
ενώ η εκταμίευση των 2 δισ ευρώ θα

μετατεθεί για επόμενη τηλεδιάσκεψη
του EuroWorkingGroup Χθες πηγές
της Κομισιόν προεξοφλούσαν την εξέλιξη

αυτή ενώ το ίδιο άφησε να εννοηθεί

και η εκπρόσωπος του επιτρόπου
Οικονομιών Πιέρ Μοσκοβισί Ανίκα
Μπράιτχαρντ η οποία δήλωσε ότι το
επικείμενο Eurogroup θα είναι μια ευκαιρία

αποτίμησης της κατάστασης
Όπως είπε η Α Μπράιτχαρτ οι εκπρόσωποι

των δανειστών βρίσκονται
πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης

και μόλις συμβεί αυτό τα
κράτη-μέλη θα αποφασίσουν για την
εκταμίευση της επόμενης δόσης

Παράλληλα κοινοτικές πηγές ανέφεραν

ότι η ελληνική πλευρά υπέβαλε
νέες προτάσεις όσον αφορά τα κριτήρια
προστασίας της πρώτης κατοικίας από
τους πλειστηριασμούς τις οποίες αναλύει

το επιτελείο του επιτρόπου Οικονομίας

Πιερ Μοσκοβισί Βασική διαπραγματευτική

γραμμή της κυβέρνησης
φαίνεται πως είναι να καλυφθεί τουλάχιστον

το 50 των δανειοληπτών Η

σημασία που δίνει η κυβέρνηση στο
θέμα είναι τέτοια που στη διαπραγμάτευση

έχει εμπλακεί και ο πρωθυπουργός
ο οποίος θα έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες

με κορυφαίους κοινοτικούς

αξιωματούχους ώστε να βρεθεί
πολιτική λύση πριν από το Eurogroup
της Δευτέρας

Κυβερνηπκές πηγές ανέφεραν από
τις Βρυξέλλες ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια

της διαπραγμάτευσης είναι οι πλειστηριασμοί

πρώτης κατοικίας και οι
100 δόσεις Το πλαίσιο των κριτηρίων
για την προστασία της πρώτης κατοικίας

από τους πλειστηριασμούς εξετάστηκε

χθες το απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη

που πραγματοποιήθηκε μεταξύ
των εκπροσώπων των θεσμών και του
υπουργού Ουίονομικών Ευκλείδη Τσα
καλώτου και του υπουργού Οικονομίας
Γιώργου Σταθάκη

ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ
Όσον αφορά τη ρύθμιση των 100

δόσεων κυβερνητικές πηγές ανέφεραν
από ης Βρυξέλλες όη οι δανειστές ζητούν

την αυτόματη αποβολή από τη
ρύθμιση των 100 δόσεων για όσους δεν
εξοφλούν εμπρόθεσμα ης τρέχουσες
φορολογικές τους υποχρεώσεις Η ελληνική

πλευρά από την άλλη ζητά να
δοθεί η δυνατότητα μιας περιόδου χάριτος

30 ημερών

Γενόσημα
Δυσκολότερο απ ό,τι φάνηκε
αρχικά αποδεικνύεται το ζήτημα
των φαρμάκων Η κυβέρνηση
καλείται να μειώσει τις τιμές
των γενοσήμων και των φαρμάκων

εκτός πατέντας και δεν έχει
συμφωνηθεί αν θα μειωθούν
και οι τιμές των σκευασμάτων
με τιμή κάτω από 12 ευρώ
Πάντως η αναβολή του χθεσινού

EuroWorkingGroup δεν
προκαλεί έκπληξη καθώς σημαντικά

ζητήματα παραμένουν ακόμη

ανοιχτά Οι συζητήσεις αναμένεται

να συνεχιστούν μέχρι
και το πρωί της Δευτέρας προκειμένου

να βρεθούν οι λύσεις
στα ανοιχτά μέτωπα

ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για τον ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική

εκπαίδευση η κυβέρνηση αναμένει το
πράσινο φως από ης Βρυξέλλες προ

κειμένου να προχωρήσει στην επιβολή
ειδικού τέλους 5 λεπτών του ευρώ ανά
στήλη σε όλα τυχερά παιχνίδια του Ο
ΠΑΠ Τζόκερ KINO Λόττο ως έν
από τα ισοδύναμα μέτρα για να μην
φαρμοστεί το μέτρο Η επιβολή το
ειδικού τέλους 5 λεπτών του ευρώ avé
στήλη σε όλα τα τυχερά παιχνίδια το
ΟΠΑΠ σε αντίθεση με την αύξηση της
φορολογίας δεν δημιουργεί νομικί
πρόβλημα στη σύμβαση ιδιωττκοποίηι
σης της ΟΠΑΠ Α.Ε επιχείρημα το οποίο

επικαλούνται παράγοντες της αγοράς

τυχερών παιχνιδιών Σημειώνεται
όη με βάση τη σύμβαση έχει προβλεφθεί

ετήσια φορολόγηση των ακσ
θάριστων κερδών της εταιρείας με
κλειδωμένο συντελεστή 30 Πα

ράλληλα με την επιβολή του ειδικού
τέλους στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ

η Αθήνα προωθεί το άνοιγμα της
διαδικτυακής στοιχηματικής αγοράς
ενεργοποιώντας τις διαδικασίες για
την παραχώρηση αδειών με διαγωνι
σμό σε διεθνείς εταιρείες στοιχημάτων
προκειμένου να δέχονται στοιχήματα
και από την Ελλάδα Η πρόταση αυτή
υπήρχε στα πλάνα της κυβέρνησης από
τον προηγούμενο Μάρηο Τότε είχε
υπολογιστεί όη τα έσοδα από το άνοιγμα

της αγοράς του online στοιχήματος
θα μπορούσαν να φθάσουν ετησίως τα
500 εκατ ευρώ ποσό πάντως που είχβ
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλό από
παράγοντες της αγοράς

Πρακτικά με αυτόν τον τρόπο θα
δοθεί και τέλος στο υφιστάμενο καθβ
στώς καθώς ως γνωστόν τον Φεβρουάριο

του 2012 είχαν προσωρινές άδειες
σε 24 εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών

διαδικτυακού στοιχηματισμού
Από αυτές ης εταιρείες πάντως ελάχιστες

συνεχίζουν να λειτουργούν
Το πλάνο του Μαρτίου προέβλεπε

πενταετή διάρκεια της άδειας που θα
αφορούσε μία συγκεκριμένη διεύθυνση
domain στο Διαδίκτυο Για κάθε άδεια

οι υφιστάμενοι πάροχοι θα καλούνταν

να πληρώσουν 3 εκατ ευρώ
άμεσα ενώ κάθε εταιρεία θα καλείτο
να προπληρώνει μίνιμουμ φόρο ύψους
1 εκατ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο

αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποιούνται

π
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Ο πρόσφατος Νόμος για το νέο ΕΟΠΥΥ και το ΠΕΔΥ
θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Το πιστεύω πολύ

Το πιστεύω

Ούτε το πιστεύω ούτε δεν το πιστεύω

Δεν το πιστεύω

Δεν το πιστεύω καθόλου

18

18,0
31,9

39,8

40 60

Οι γιατροί έχουν μικρή επιρροή στον προσανατολισμό των αλλαγών
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συμφωνώ απόλυτο

Συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

ι 13,5

51,3

6,4

8,8

20,0

Το σημερινό σύστημα οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας έχει ανάγκη σημαντικών αλλαγών

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

0 20 40

Δυνατότητα άμεσης διακομιδής ασθενούς με κάποιο μέσο

Υπάρχει πάντα

Υπάρχει μερικές φορές

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

Δεν υπάρχει πάντα

Δεν υπάρχει non

60

0 20 40 60

37,3

31,0

40 60

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟ 97 ΖΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγιάτρευτη πληγή στο ΕΣΥ
η απαξίωση των Κέντρων Υγείας
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παροπλισμένοι με χαμηλές αμοιβές και
χωρίς τα απαραίτητα μέσα εργάζονται οι γιατροί
των Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα Η συντριπτική

πλειοψηφία δηλώνει ότι το σημερινό σύστημα

οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας έχει ανάγκη σημαντικών αλλαγών αλλά
οι περισσότεροι ιατροί θεωρούν ότι έχουν μτκρή
επιρροή οτον προσανατολισμό των αλλαγών

00

80

60

20

Ικανοποίηση ιατρών Κέντρων Υγείας
μέσοι δείκτες

mm 75,1ΙιΜΙΙ.ι
Καθαριότητα Είοπλιομός Ιχίοεκ με Σχίσεις με Σχίσεις με Απόδοση Απολββές Εκπαίδευση
χωρών ιατρικό νοσηλευτικό διοικητικό διοίκησης

προσωπικό προσωπικό προσωπικό

Απόψεις για τα Κέντρα Υγείας
Τα Κέντρα Υγείας ως μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

λειτουργούν αρκετά καλά και απαιτούνται μικρές
βελτκοσεις γη να λιιτουργήοουν καλύτερα

λειτουργούν καλά αλλά χρειάζονται αρκετές
αλλαγές γη να λε πουργή,σουν καλντέρα

δεν λειτουργούν καλά και χρειάζονται σημαντικές
αλλαγές για να λε ιτουργρσουν καλύτερα

40 60 80 100

Την ίδια στιγμή ποσοστό 42,7 των γτατρών
των Κέντρων Υγείας αναφέρει όττ δεν υπάρχετ
πάντα η δυνατότητα διακομιδής ασθενούς με κάποιο

μέοο σε περίπτωση που χρειασθεί
Και ενώ ο πληθωρισμός των γιατρών έχει

χτυπήσει κόκκινο οι γιατροί εμφανίζονται απρόθυμοι

να διοριστούν οε κάποιο Κέντρο Υγείας
λόγω κυρίως της αμοιβής αλλά και την απαξίωσης

του ιατρικού επαγγέλματος Τα παραπάνω
στοιχεία προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα
για ης απόψεις των γιατρών των Κέντρων Υγείας

που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου μεταξύ

4/3/2015 και 3/5/2015 με επτοτημοντκό υπεύθυνο

τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου

κ Επαμεινώνδα Ε Πανά
Η έρευνα αναδεικνύει την ικανοποίηση των

ιατρών από την εργασίας τους ττς απόψεις τους
για αλλαγές σια Κέντρα Υγείας την Τηλεϊατρική
καθώς και τους λόγους άρνησης διορισμού των
γιατρών στα Κέντρα Υγείας

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σημετώνετατ όττ τα κύρια πολιττκά γεγονότα
που κυριαρχούσαν στην κοινή γνώμη το διάστημα

που διενεργήθηκε η έρευνα αφορούσαν την
ελληνική οικονομία ενώ κυριαρχούσε η ανησυχία

από την παρατεταμένη ύφεση τα μνημόνια
τις περικοπές μισθών και συντάξεων Πιο αναλυτικά

σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι
γιατροί των Κέντρων Υγείας στην πλειοψηφία
τους 51 6 θεωρούν ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν

καλά αλλά χρειάζονται αρκετές αλλαγές

για να λειτουργήσουν καλύτερα
Οι ιατροί που δηλώνουν ότι τα Κέντρα Υγείας

δεν λεττουργούν καλά και χρειάζονται σημαντικές
αλλαγές είναι στο 41,3 Μόλτς το 7,1 των ιατρών

πιστεύει ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν
αρκετά καλά και χρειάζονται μικρές βελτιώσεις
για να λειτουργήσουν καλύτερα

ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Το 96,8 των ιατρών δηλώνει όη συμφωνούν

απόλυτα κατ συμφωνούν όπ το σημερτνό σύ¬

στημα οργάνωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας έχει ανάγκη σημανττκών αλλαγών

Οι περισσότεροι ιατροί όμως και πιο συγκεκριμένα

το 64,8 συμφωνώ απόλυτα συμφωνώ

θεωρούν όπ έχουν μικρή επιρροή οτον
προσανατολισμό των αλλαγών στην Πρωτοβάθμτα
Φροντίδα Υγείας Αναφορικά με τη στρατηγική
που προβάλλεται περί συνένωσης των Κέντρων
Υγείας ένα μεγάλο ποσοστό 65,9 διαφωνώ
απόλυτα διαφωνώ απάντησε πως δεν πιστεύει

όπ η συνένωση θα βεληώσει την ποιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας

ΚΑΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Παράλληλα μία σημαντική μερίδα ιατρών
58,4 Δεν το πιστεύω καθόλου Δεν το πιστεύω

θεωρεί όπ το νέο ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ δεν
θα βελπώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

υγείας
Επτά στους δέκα ιατρούς 73,2 αθροιστικά

Το πτοτεύω πολύ Το πτστεύω συμφωνούν
όπ η τηλεϊατρική θα βοηθούσε το έργο των ιατρών
Μόλις ένα 12,2 αθροιστικά Δεν το πτοτεύω
καθόλου Δεν το πτοτεύω δεν πιστεύει στη
δυνατότητα της τηλεϊατρικής

Όπως αναφέρει ο καθηγητής η αύξηση του
κόστους της τατρικής περίθαλψης μέσα στην παρατεταμένη

ύφεση ασφαλώς και μας υποχρεώνει
να σκεφθούμε στρατηγικές μείωσης του κόστους
και ποιοπκές υπηρεσίες υγείας Αρκετοί ειδικοί
υποστηρίζουν όπ ένα μέρος της στρατηγικής βρίσκεται

στην αξιοποίηση της τηλεϊατρικής

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
Η τηλεϊατρική πιθανόν να μην δίνει απάντηση

σε κάθε πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας αλλά μπορεί να λύσει αρκετά προβλήματα

κυρίως απομακρυσμένων περιοχών της
χώρα

Ωστόσο μόλις το 40,5 των ιατρών Το πτοτεύω

πολύ Το πιστεύω θεωρεί όπ η εισαγωγή

της τηλεϊατρικής θα μειώσει το κόστος
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας Υπάρχει και
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ΝΑΙ ΟΧΙ

ένα σημαντικό ποσοστό ιατρών 33 που διαφωνεί

Ως προς τα ζητήματα διακομιδής των ασθενών

οι ιατροί σε ποσοστό 54,8 Υπάρχει
πάντα Υπάρχει μερικές φορές δηλώνουν
ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα διακομιδής ασθενούς

με κάποιο μέσο Ένα σημαντικό ποσοστό
43,7 ιατρών δηλώνει ότι δεν υπάρχει πάντα

μέσο άμεσης διακομιδής ασθενούς
Αξίζει πάντως να σημειωθεί

ότι ποσοστό 17,1
των γιατρών δηλώνει
πολύ ικανοποιημένο

από την εργασία
του στο συγκεκριμένο

Κέντρο Υγείας
ποσοστό 29,3

ικανοποιημένο
ποσοστό 41,5 ούτε

ικανοποιημένο
ούτε δυσαρεστημένο
ποσοστό 4,9 δυσαρεστημένο

και ποσοστό
7,3 πολύ δυσαρεστημένο

Πληθωρισμός
γιατρών
και άρνηση
διορισμού σε
Κέντρα Υγείας
Η προσφορά ιατρών στη χώρα
μας αυξάνεται με σημαντικό
ρυθμό Ενδεικτικό είναι ότι το
2002 ο συνολικός αριθμός ιατρών

στη χώρα ήταν 50347
και το 2013 έφθασε τους
68.886 ιατρούς Καταγράφηκε
δηλαδή ρυθμός αύξησης της
τάξης του 36,8 Η αύξηση
αυτή σημειώνει ο κ Πανάς
δεν οημαΚίει αναγκαστικά ότι
αυξήθηκε ισοδύναμα και ο
αριθμός των ιατρών στα Κέντρα

Υγείας προσθέτοντας ότι
δεν υπάρχει μια άμεση απόδειξη

ότι η συνολική προσφορά
ιατρών επηρεάζει την προσφορά

ιατρώνστα Κέντρα Υγείας
Σύμφωνα με τη μελέτη η πλειοψηφία

των ιατρών 60,5
Το πιστεύω πολύ Το πιστεύω

θεωρεί ότι υπάρχει
πληθωρισμός στο ιατρικό

επάγγελμα Ενώ ένα ποσοστό
24,2 δεν πιστεύει ότι υπάρχει
μεγάλη προσφορά ιατρών
Όμως παρά τη μεγάλη προσφορά

ιατρών δεν σημαίνει ότι

υπάρχει αναλογική προσφορά
ιατρών που θα επιθυμούσαν να
εργαστούν στα Κέντρα Υγείας
Πού οφείλεται το γεγονός άρνησης

των ιατρών να εργα
στούν στα Κέντρα Υγείας Σύμφωνα

με τους γιατρούς ο κύριος

λόγος άρνησης διορισμού
ιατρών στα Κέντρα Υγείαςείναι
το ύφος της αμοιβής Συνεπώς
η βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιώναπόταΚέντραΥγείας

και η προσέλκυση νέων ιατρών

θα πρέπει να στηριχθεί
στη στρατηγική της αύξησης
των αποδοχώντους καταλήγει
ο καθηγητής

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τα ΜΗΣΥΦΑ νέο μέτωπο
κυβέρνησης και φαρμακείων

Σε νέα μετωπική με τους φαρμακοποιούς δείχνει

ότι οδηγείται η κυβέρνηση με αιχμή του δόρατος

την πώληση των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και εκτός φαρμακείων Πριν ακόμα
κοπάσει η θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε
από την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

των φαρμακείων ένα νέο αγκάθι απειλεί
να τορπιλίσει ης σχέσεις φαρμακοποιών και υπουργείου

Υγείας Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Εανθό έως το τέλος του έτους ανοίγει

η συζήτηση για τη διάθεση των μη συνταγογραφού
μενων φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ καθώς πρόκειται
για άλλημία δέσμευση της κυβέρνησης στο πλαίσιο
της συμφωνίας με τους δανειστές Ο κ Ξανθός
παραδέχτηκε ότι είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε

προς αυτή την κατεύθυνση Με ποιους όρους
και ποιον βηματισμό θα γίνει αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης

Για το υπουργείο Υγείας τίθεται
πλέον και θέμα δημόσιας υγείας αφού ένα μεγάλο
κομμάτι των μη συνταγογραφούμενων είναι φάρμακα

που απλώς δεν αποζημιώνονται αλλά πρέπει
να δίνονται από ειδικό Σύμφωνα με τον κ Ξανθό
οΕΟΦκαι το υπουργείο θα επανεξετάσουντηλίστα
των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ώστε να
καθοριστεί ποια μπορούν να πωλούνται χωρίς κίνδυνο

και εκτός φαρμακείου
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος από
την πλευρά του υποστηρίζει ότι πλέον μπορεί να
λειτουργήσει φαρμακείο εντός σούπερ μάρκετ
Ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία
φαρμακείου σε χώρο ελάχιστων τετραγωνικών
Με την απελευθέρωση και του ιδιοκτησιακού διευκολύνεται

μια τέτοια δραστηριότητα Σημειώνεται
ότι και το καθεστώς ιδιοκτησίας των φαρμακείων
ρυθμίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα με

ΚΥΑ και το άνοιγμα της πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ
περιλαμβάνονται στην Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
για την οποία απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής της Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στο τρίτο μνημόνιο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει
να υιοθετήσει περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις

στην αγορά προϊόντων με ένα ξεκάθαρο
χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή όλων των συστάσεων

της εργαλειοθήκης I του ΟΟΣΑ συμπεριλαμβανομένων

εμπορίου ης Κυριακές περιόδων εκ¬

πτώσεων ιδιοκτησίας φαρμακείων γάλακτος και
αρτοποιείων εκτός από τα μη συνταγογραφούμενα
φαρμακειιπκά προϊόντα τα οποία θα συμπεριληφθούν

οε επόμενο βήμα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ανεξάρτητα πάντως από τα σημεία πώλησης

τους και τη διάθεσή τους αποκλειστικά από φαρμακεία

ή και από σούπερ μάρκετ από την 1η Ιανουαρίου

του 201 6 έρχεται πλήρης απελευθέρωση
των ημών στα ΜΗΣΥΦΑ Αυτό σημαίνει όη

ακόμη και στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν
προχωρήσει σε απελευθέρωση της διάθεσής των
ΜΗΣΥΦΑ και παραμένουν αποκλειστικά στα φαρμακεία

οι ημές τους αναμένεται να εκτοξευθούν
όπως υπογραμμίζουν άλλωστε και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς οι
ημές πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ στην Ελλάδα είναι
από ης χαμηλότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Όπου υπήρξε απελευθέρωση της ημής τους
υποστηρίζουν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά
Απεναντίας και λόγω της εμφάνισης ολιγοπωλια
κών φαινομένων που δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν

υπήρξε αύξηση της λιανικής ημής τους
σημειώνουν χαρακτηριστικά

Οι φαρμακοποιοί τονίζουν πως τα ΜΗΣΥΦΑ
είναι φάρμακα που συνταγογραφούνται αλλά δεν
αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία Είναι
φάρμακα με ενδείξεις αντενδείξεις αλληλεπιδράσεις

ανεπιθύμητες ενέργειες ορθή χρήση και σε
τελική ανάλυση με αποτελεσματικότητα εξειδικευμένη

για κάθε περίπτωση Πρόκειται για 1.310
σκευάσματατα οποία δεν αποζημιώνονται από τον
ΕΟΓΓΥΎ και για τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία υπάρχει πλαφόν ανώτατης τιμής
μέχρι τέλος του χρόνου Μετά οι ημές θα διαμορφωθούν

από την αγορά και σύμφωνα με τον ανταγωνισμό

Σημειώνεται όη η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ
εκτιμάται σε 800 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και
η απελευθέρωση της διάθεσής τους και από άλλα
κανάλια διανομής πλην των φαρμακείων περιλαμβάνεται

στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
Σύμφωναμε πρόσφατη μελέτη 4 εκατομμύρια

Έλληνες αγοράζουν τουλάχιστον μία φορά τον
μήνα παυσίπονα ή αντιπυρετικά τα οποία καλύπτουν

το 93 της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ
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Σκιές στην επιλογή
του νέου προέδρου
του ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ 0 40χρονος Σωτήρης
Μπερσίμης λέκτωρ χωρίς καμία
ουσιαστική διοικητική εμπειρία
αναλαμβάνει τα ηνία του ΕΟΠΥΥ

ενός οργανισμού υπεύθυνου για
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
περίπου εννέα εκατομμυρίων
ασφαλισμένων Σελ 5

Ενας λέκτορας χωρίς καμία ουσιαστική

διοικητική εμπειρία
αναλαμβάνει τα ηνία του ΕΟΠΥΥ
ενός οργανισμού υπεύθυνου για
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

περίπου εννέα εκατομμυρίων
ασφαλισμένων με προϋπολογισμό
πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ
και ληξιπρόθεσμες οφειλές που
ξεπερνούν το 1,8 δισ ευρώ

Ο 40χρονος Σωτήρης Μπερσι
μης εκλεκτός του Μεγάρου Μαξίμου

για τη θέση του προέδρου
του ΕΟΠΥΥ είναι από το 2010
λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιά ενώ ανήκει

και στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό

προσωπικό του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου
τα τελευταία 8 έτη Σύμφωνα με
το βιογραφικό του η μοναδική
σχέση του με τον χώρο της υγείας
είναι ότι στο πλαίσιο της ερευνητικής

του δραστηριότητας έχει
συνεργαστεί με κλινικές του ΕΣΥ
και ιατρικές εταιρείες Ωστόσο
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

δήλωσε την περασμένη Τέταρτη

στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής όπου παρουσιάστηκε

και εγκρίθηκε για
τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ
ο κ Μπερσίμης Επιλέξαμε έναν
νέο άνθρωπο με εξαιρετικό βιογραφικό

καθώς έχει ασχοληθεί
με εφαρμογές στατιστικής στον
τομέα της υγείας Και πρόσθεσε
ότι με αυτήν την επιλογή μας
δίνουμε δείγμα γραφής για την
ανάγκη αξιόπιστης πολιτικής διεύθυνση

για κρίσιμους οργανισμούς

που αφορούν την καθημερινότητα

των πολιτών
Στην ίδια συνεδρίαση στην

ερώτηση του πρώην υφυπουργού
Γεράσιμου Γιακουμάτου για πιθανές

του σχέσεις με φαρμακευτικές
εταιρείες ο κ Μπερσίμης

απάντησε ότι συνεισέφερε στην
εκπόνηση ερευνητικών εργασιών

Για τη θέση του προέδρου του
ΕΟΠΥΥ το υπου ργείο Υγείας έκανε

τον περασμένο Μάιο επίσημη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ωστόσο το όνομα του
κ Μπερσιμη είχε ακουστεί ήδη
από τον πρώην υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή μήνες
πριν από την ανάρτηση της πρόσκλησης

ενδιαφέροντος Είναι
πολύ ενδεικτική n τοποθέτηση
του βουλευτή Λάρισας του Πο
ταμιού Κώστα Μπαργιώτα ο
οποίος μεταξύ άλλων είπε Δεν
ξέρουμε πόσοι υποψήφιοι υπήρξαν

Δεν ξέρουμε πώς έγινε η
διαλογή των βιογραφικών Ποια
ήταν τα κριτήρια με τα οποία κάποιοι

απορρίφθηκαν Αν υπήρξε

Η μοναδική σχέση
τον Σωτήρη Μπερσιμη
με τον χώρο της υγείας
είναι η συνεργασία του
στο πλαίσιο ερευνών
με κλινικές του ΕΣΥ
και ιατρικές εταιρείες
διαδικασία και με ποιον τρόπο
αυτή ολοκληρώθηκε Από τον
Μάρτιο υπάρχει σε MME η διαβεβαίωση

ότι ο κ Μπερσίμης θα
είναι ο καινούργιος πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ Η υποψηφιότητα
του κ Μπερσίμη εγκρίθηκε από
τους βουλευτές της συμπολίτευσης

και την Ενωση Κεντρώων
Πάντως ο νέος πρόεδρος δηλώνει

ότι ο πρώτος στόχος του
θα είναι η ομαλοποίηση της χρηματοδότησης

του ΕΟΠΥΥ ενώ
η στρατηγική του περιλαμβάνει
την ενίσχυση των συνταγογρα
φικών οδηγιών την ολοκλήρωση
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

και τη δημιουργία μονίμων
συμβουλευτικών επιτροπών
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Στα άκρα η σύγκρουση
των φαρμακοποιών
Κορυφώνεται η σύγκρουση φαρμακευτικών 

συλλόγων και φαρμακείων 

που έχουν επιλέξει το διευρυμένο 

ωράριο, με αφορμή την
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

στα φαρμακεία. Η διαμάχη
των δύο πλευρών λαμβάνει νέες
διαστάσεις, καθώς ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος κατέθεσε 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών αίτηση διαγραφής του
ΦΑΝΙΕ (Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό 

Ινστιτούτο Ελλάδος) που
εκπροσωπεί φαρμακεία με διευρυμένο 

ωράριο. Ο ΠΦΣ καταγγέλλει 
το ΦΑΝΙΕ ότι επιχειρεί διασπαστικά 

να υποκαταστήσει τον
θεσμικό ρόλο του Συλλόγου κατά
παράβαση διατάξεων του νόμου
3601/28. Ο πρόεδρος του ΠΦΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος σε δή-
λωσή του ανέφερε ότι «έχουμε

καθήκον να καταγγείλουμε όλους
αυτούς που υπονομεύουν τη λειτουργία 

του φαρμακείου της γειτονιάς 

και υπαγόρευσαν την απαράδεκτη 

απόφαση του υπουργείου
Υγείας (σ.σ. για το ιδιοκτησιακό)».
Και συνέχισε: «To εν λόγω σωματείο, 

λαλίστατο σε κάθε άλλη περίπτωση, 

απέδειξε την ενοχή του
σιωπώντας ηχηρά στην πρόσφατη
κινητοποίηση που αφορούσε το
μέλλον των φαρμακείων. Η στάση
του είναι διασπαστική και διχαστική». 

Σημειώνεται ότι n πρόεδρος 

του ΦΑΝΙΕ Μαίρη Λυβίζου
είχε χαρακτηρίσει ως μη λογική
την αλλαγή του ιδιοκτησιακού,
καταγγέλλοντας συμφέροντα,
ενώ παράλληλα είχε κρατήσει σαφείς 

αποστάσεις από τη στρατηγική 
του ΠΦΣ να απευθυνθεί σε

ευρωπαϊκά όργανα για το θέμα.
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συμφωνία Εναντι 2,7 δισ δολαρίων

ΕξαγοράτηςZS Pharma
απόmvAstraZeneca

Συνεχίζονται
οι διασυνοριακές

ουμφωνίες στον φαρμακευτικό
κλάδο εν μέσω εντεινόμενου

ανταγωνισμού Χθες η βρετανική
AstraZeneca ανακοίνωσε ότι προχωρά

στην εξαγορά της αμερικανικής

εταιρείας βιοτεχνολογίας ZS
Pharma έναντι 2,7 δισ δολ Προσθέτει

έτσι μεταξύ άλλων στο
χαρτοφυλάκιο

της το ZS-9 φάρμακο
για την υπερκαλιαιμία το οποίο
υπολογίζει ότι θα της προσφέρει
ετήσιες πωλήσεις ϋψους l δισ δο¬

λαρίων Οι μέτοχοι της ZS θα λάβουν

συγκεκριμένα 90 δολ ανά
μετοχή σε μετρητά με το αντίτιμο
να είναι υψηλότερο κατά 42 σε
σχέση με το κλείσιμο της μετοχής
την Πέμπτη Η σημφωνία έρχεται
λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη

της ελβετικής ArteLion ότι
βρισκόταν σε συζητήσεις με την
αμερικανική εταιρεία για πιθανή
στρατηγικής σημασίας συναλλαγή

SID.-98419261

AstraZeneca

Εξαγορά

της ZS Pharma
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Ιχνη σκανδάλου
για τον ΕΟΠΥΥ

Ερωτήματα γεννά η υπογραφή συμβάσεων με ιδιωτικά
κέντρα που παρέχουν λιγότερες υπηρεσίες με τα ίδια λεφτά

Βροχή τα ζητήματα και για το υπουργείο

Του Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
dgiankop@yahoo.gr

Πληθώρα

ερωτημάτων
γεννώνται από την πρόθεση

του ΕΟΠΥΥ του
κύριου ασφαλιστικού
φορέα εκατομμυρίων φορολογουμένων

να υπογράψει

συμβάσεις με ιδιωτικά κέντρα

αποκατάστασης δίνοντας
ία ίδια χρήματα αλλά εξασφαλίζοντας

πολύ λιγότερες υπηρεσίες
Και όλα αυτά σε συνεργασία

με συνδικαλιστικούς φορείς την
ώρα που η κυβέρνηση αναζητεί
τρόπους να περάσει όσο το δυνατόν

περισσότερα κοινωνικά μέτρα
ένεκα της ασφυκτικής δημοσιονομικής

κρίσης και της μείωσης ίων

Ενώ ο Οργανισμός
έδινε 51 εκατ για
πάνω από 2.000
κϋίνες το ίδιο

ποσό προβάέπεται
πάεοννια 850

εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων

Τα Π παρουσιάζουν το σχέδιο
σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τα Κέντρα

Αποκαιαοτατικής θεραπεί
ας Κλειστής Νοσηλείας το περιεχόμενο

της οποίας αναμένεται να
κεντρίσει ίο ενδιαφέρον των δικαστικών

Αρχών σε περίπτωση σύναψης

συμφωνίας
Σύμφωνα με τα ισχύοντα ο

προϋπολογισμός

του ΕΟΠΥΥ για τα

κέντρο αποκατάστασης ανέρχεται
στα 51.000.000 ευρώ Μέχρι σήμερα

αυτά τα χρήματα διατίθενται
σε όλους τους παρόχους και εξυπηρετείται

το σύνολο των αναγκών
των ασφαλισμένων χωρίς ο πολίτης

να υποχρεούται να υποστεί καμία

επιπλέον επιβάρυνση Δηλαδή

ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει 51 εκατ
ευρώ στους ιδιώτες παρόχους και
οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεση

τους τις περίπου 2.300 κλίνες

των ιδιωτικών κέντρων αποκατάστασης

Σε περίπτωση που ο

προϋπολογισμός δεν επαρκέσει
και πάλι ο ασφαλισμένος προστατεύεται

καθώς η επιβάρυνση πέφτει

στους παρόχους με τη διαδικασία

της αυτόματης επιστροφής
ίου γνωστού claw-back Η ουσία
είναι ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα

ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει

διαφορές εάν δεν το επιθυμεί
και καλύπτονται με το παραπάνω
οι ανάγκες σε κλίνες του ΕΟΠΥΥ
που ανέρχονται σε 1.300

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Με τη σύμβαση
όμως που βρίσκεται υπό δια

Εύλογα αναρωτιέται κανείς
για ποιο λόγο η πολιτική
ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και φυσικά

του υπουργείου διατίθεται
να υπογράψει μια τέτοια

σύμβαση καθαρά συντεχνιακών

συμφερόντων σε βάρος
του ασφαλισμένου Πώς γίνεται

ειδικά εηί των ημερών
μιας αριστερής κυβέρνησης

να πληρώνουν ιδιωτικά
παροχές ηου μέχρι σήμερα
είχαν διασφαλισμένες δωρεάν

Πώς ο ΕΟΠΥΥ προτείνει
να αγοράζει 850 κλίνες με
51 εκατ ενώ σήμερα με τα
ίδια χρήματα έχει πάνω από
2.000 κλίνες Ποιος υπαγόρευσε

στον ΕΟΠΥΥ την

κλίμακα βάσει της οποίας
θα μοιράζονται τα κρεβάτια
στα κέντρα φωτογραφικά
και όχι ενιαία αφού άλλα
κέντρα θα πωλούν στον
ΕΟΠΥΥ το 48 της δύναμής
τους και άλλα μόλις το 27
βάσει του παραρτήματος Δ
της σύμβασης Και εντέλει
πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι οι
πάροχοι να προτείνουν την
αγορά κλινών από τον ΕΟΠΥΥ

σε πολύ καλύτερη τιμή
από αυτή που συμφώνησε ο
Οργανισμός με την ΕΚΑΕ
Ολα αυτά συμβαίνουν σε
μια περίοδο που θα περίμενε

κανείς ότι το υπουργείο
Υγείας θα προχωρούσε στην

υλοποίηση των ποιοτικών
κριτηρίων στο σύνολο των
παρόχων ώστε ο ασφαλισμένος

να λαμβάνει φθηνές
και ποιοτικές υπηρεσίες
όπως έχει αποφασίσει το
Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ από τον
Ιανουάριο αλλά προφανώς
δεν υπάρχει τέτοια διάθεση
Και τούτο διότι αν υπήρχε

θα εφαρμοζόταν η υπ

αριθμ 19/204/08.01.15 Δ.Σ
ΕΟΠΥΥ απόφαση ποιοτικών
κριτηρίων για τα κέντρα
αποκατάστασης με την
οποία τίθενται συγκεκριμένοι

ποιοτικοί όροι και
προϋποθέσεις στη λειτουργία

τους

Η απόφαση ποιοτικών κριτηρίων

πραγμάιευση μεταξύ υπουργείου
και παρόχων συμβαίνει το εξής Ο
ΕΟΠΥΥ συμφώνησε με το ένα συνδικαλιστικό

όργανο των κέντρων
αποκατάστασης την ΕΚΑΕ να
αγοράσει με τα 51 εκατ ευρώ 850
κλίνες δηλαδή πολύ λιγότερες
από τις ανάγκες του Οργανισμού
Τις υπόλοιπες ο ασφαλισμένος θα
τις πληρώνει από την τσέπη του
Αυτό σημαίνει ότι εάν εξαντληθεί
ο ανωτέρω αριθμός και κάποιος
μη προνομιούχος ασφαλισμένος
χρειαστεί αποκατάσταση θα την
πληρώσει αποκλειστικά ο ίδιος
Δηλαδή οι προηγούμενες κυβερνήσεις

αγόραζαν με 5 1 εκατ ευρώ
πάνω από 2.000 κλίνες και όλοι οι
ασφαλισμένοι καλύπτονταν ενώ η
παρούσα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο ρόάος που παίζει
το συνδικαΑιστικό
όργανο των κΗινα
κών και ο κίνδυνος
για τους ασφαϋι

σμενους
ΑΝ.ΕΛ εάν αποδεχθεί m σύμβαση

που συμφώνησε ο ΕΟΠΥΥ
με την ΕΚΑΕ θα αγοράζει με ία
ίδια λεφτά μόλις 850 κλίνες δηλαδή

σχεδόν 1.200 λιγότερες από
τις προηγούμενες συμφωνίες που
είχε υπογράψει ο Οργανισμός κατά
το παρελθόν

ΠΑΡΤΙ Δεδομένου ότι οι δημόσιες

δομές αποκατάστασης έχουν
απαξιωθεί οι ιδιώτες θα κάνουν
πάρτι και με τα λεφτά του Δημοσίου

και με τα χρήματα των ασφαλισμένων

Μάλιστα ακόμη και η διανομή
των κλινών που προτείνεται ελέγχεται

για το εάν γίνεται με αντικειμενικά

κριτήρια και ενιαία Ωστόσο

επιλέγεται μια κλίμακα όπως
φαίνειαι στο παράρτημα Δ του
σχεδίου της σύμβασης που οι κακές

γλώσσες λένε ότι υπαγορεύθηκε
από το συνδικαλιστικό όργανο

ιης ΕΚΑΕ επειδή αυτή εξυπηρετεί
τα μέλη του και υιοθετήθηκε άκριτα

από τον ΕΟΠΥΥ καθώς έτσι θα

υπάρχουν κέντρα που ο Οργανισμός
θα αγοράζει τα μισά κρεβάτια

τους και άλλα που θα τους αγοράζει

μόλις το ένα τέταρτο
Ως προκύπτει από το παράρτημα
τα ποσοστά του οργανισμού ασφάλισης

κατηγοριοποιούνται ως
εξής Για κέντρο αποκατάστασης
που διαθέτει έως 60 κλίνες ο ΕΟΠΥΥ

αγοράζει το 48 αυτών για
κέντρο με 61-100 κλίνες ίο 40
από 101-150 το 32 από 151
200 ίο 30 και άνω ίων 200 κλινών

ίο 27
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Καταγγελίες
κατά ανώτατου
υπαλλήλου του
υπουργείου
Υγείας γνωστού
οτις εταιρείες
φαρμάκων
ιατρικών ειδών
και στις ιδιωτικές
κλινικές έφθασαν
προ ημερών
στα χέρια του
υπουργού Υγείας

Ο Kùpios με
την τσάντα που
βλάπτει την Υγεία
Τα έργα και οι ημέρες ανώτατου υπαλλήλου
του υπουργείου Υγείας τα σκάνδαλα
οι καταγγελίες και τα μάτια ερμητικά κλειστά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Καταγγελίες για χα έργα και ημέρες
ανώτατου υπαλλήλου του υπουργείου
Υγείας ο οποίος ήταν γνωστός οτις εταιρείες

φαρμάκων ιατρικών ειδών και στις
ιδιωτικές κλινικές και ως ο κύριος με
την τσάντα έφθασαν προ ημερών στα
χέρια του υπουργού Υγείας κ Ανδρέα
Ξανθού Στις ενυπόγραφες αναφορές
που εστάλησαν στο υπουργείο Υγείας
και πήραν αριθμό πρωτοκόλλου στις 12
Οκτωβρίου 2015 υπάρχουν μεταξύ άλλων

καταγγελίες για σκόπιμη απόκρυψη
κρίσιμων στοιχείων προκειμένου

να ανασταλεί ο έλεγχος σε μεγάλο οργανισμό

που εποπτεύεται από το συγκεκριμένο

υπουργείο Οι καταγγέλλοντες
αφήνουν αιχμές για τη διαδικασία που
ακολουθούσε στους ελέγχους σχεδόν
αποκλειστικά στις ιδιωτικές κλινικές
ακόμη και για τον τρόπο με τον οποίο
έχτισε την εξοχική κατοικία του σε ένα
από τα μεγαλύτερα νησιά της χώρας ενώ
ζητούν εξηγήσεις από πρώην υπουργούς
Υγείας για το ότι δεν εξέτασαν την τελευταία

πενταετία σωρεία καταγγελιών
βάζοντας ουσιαστικά και τυπικά ταφόπλακα

οτην υπόθεση Το θέμα αποκτά
μεγαλύτερη σημασία αυτή την περίοδο
καθώς ο τέως γενικός γραμματέας Υγείας
κ Σπύρος Κοκκινάκης διαβίβασε στις
14 Οκτωβρίου 2015 λίγες ημέρες πριν
από την ανπκατάστασή του από τον κ
Πέτρο Γιαννουλάχο τις καταγγελίες
οτον υπουργό κ Ξανθό προτείνοντάς
του την έκδοση εντολής ελέγχου των
καταγγελλομένων από τους Ελεγκτές
Δημόσιας Διοίκησης

Η άνοδος στην ιεραρχία
Στην αναφορά τους προς τον υπουργό
Υγείας οι καταγγέλλοντες χαρακτηρίζουν
σε πολλά σημεία τον εν λόγω υπάλληλο
άξιο ειρωνευόμενοι τις ικανότητές του

Ειδικότερα γράφουν
Ανέβηκε τα σκαλιά της ιεραρχίας με

την αξία του Για να τα καταφέρει
ακολούθησε με συνέπεια τον ίδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΒΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ.Δνση Αρβ'οτίΑους V

ϊαχ.Κώδ 101 97

ΤηΜφωνο 210 520152C

Fax 210 £202075

Α Ξανθό

Υττοαργο Υγιίας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
£jfCT Την at αρ 77610/12-15-2015 έγγραφη τταγγεΛία του κ Πϊτρία
Κυριάκου

Ιας δκώ.Ρσζ»ΐίμ£ την υττ αρ 77010/12-10-2015 έγγραφη κοτσγγιλίο του κ

Πίτρία Κυριάκου για ενημίρωση πας προτείνοντος αζ σας την έκδοση

εντολής ελέγχου των ατογγΐλλος*νων από τους Ελεγκτές Δημοσίας

ΔΛίκιτσης

Σιινημμίνα φύλλα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

HftTfiPWHAtANQMri
Γραφείο κ Yrreuoyou
Γράφε Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ κ Γενικών Γραμματέων

ανηφορικό δρόμο Ετσι διορίστηκε στο
υπουργείο όχι με διαγωνισμό όπως
πολλοί συνάδελφοι του αλλά μέσω
άλλου φορέα όπως δυστυχώς πολύ
περισσότεροι Αν και επί σειρά ετών
παριστάνει ότι ανήκει σε συγκεκριμένο
πολιτικόχώρο εντελώς συμπτωματικά
σφιχταγκαλιάζει πάντα την πολιτική

ηγεσία και κυρίως το περιβάλλον της
χωρίς αναστολές για τον πολιτικόχώρο
που αυτή εκπροσωπεί κάθε φορά Σε
κάθε αλλαγή βέβαια σπεύδει να δηλώσει

στην πολιτική ηγεσία την αφοσί
ωσή του εμφανίζεται ως αδικηθείς
από την προηγούμενη και αναμένει
την αποκατάστασή του

Στη συνέχεια οι καχαγνέλλοντες μπαίνουν

σε mo σοβαρά ζητήματα που άπτονται

του τρόπου με τον οποίο φέρεται
να λειτουργούσε στην εργασία του Εχει
επιλεκτική μνήμη και εντελώς τυχαία
λησμονεί να αναφέρει τους λόγους για

Ο τέως γενικός
γραμματέας
Υγείας κ Σπύρος
Κοκκινάκης
διαβίβασε στις 14
Οκτωβρίου 2015
τις καταγγελίες
οτον υπουργό κ
Ξανθό προτείνοντάς
του την έκδοση
εντολής ελέγχου των
καταγγελλομένων
από τους Ελεγκτές
Δημόσιας
Διοίκησης

τους οποίους απομακρύνθηκε από το
τμήμα o.a αναγράφεται η διεύθυνση
του υπουργείου όπου υπηρέτησε επίσειρά

ετών καθώς και τους λόγους για τους
οποίους στην αγορά ήταν γνωστός ως
ο κύριος από το υπουργείο Υγείας με

την τσάντα που επισκεπτόταν τυχαία
αλλά κατά ακτά χρονικά διαστήματα
τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών
Οσαχρόνια υπηρέτησε ως σ.α.αναφέ
ρεται η ακριβής ιδιότηιά του ασχολήθηκε

σχεδόν αποκλειστικά με ελέγχους σε
ιδιωτικές κλινικές Σε άλλο σημείο ερωτούν

γιατίδεν ευδοκίμησε στο τμήμα
προμηθειών που μετακινήθηκε μετά το
τμήμα ιδιωτικών κλινικών ενώ τον καταγγέλλουν

ότι εκτίμησε τόσο πολύ τον
εργολάβο που πραγματοποιούσε εργασίες

o.a σε ένα νοσοκομείο που τον
χρησιμοποίησε και γιατο δικό του σππι
o.a στο νησί Αιχμές αφήνουν και για

τον ρόλο πρώην επικεφαλής της Διεύθυν¬

σης Προσωπικού του υπουργείου που τον
πρότεινε στον υπουργό επειδή θεώρησε
ότι αυτό διασφαλίζει τη θεμελιώδη αρχή
της αμεροληψίας ή μήπως προηγήθηκαν
αμοιβαίες διευκολύνσεις και προσθέτουν

Είναι πάντα ανταποδοτικός
στους συνεργάτες του

Ποιοι απέκρυψαν στοιχεία
Οπως σημειώνουν οι καταγγέλλοντες
πότε έπαψαν και οι δύο o.a ο ίδιος

και ένας συνεργάτης του να είναι αρεστοί

και γιατί Μήπως όταν παρά τις
υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν
κατάφεραν να εμποδίσουν την αποκάλυψη

κατά παραγγελία ελέγχων που
είχαν διενεργήσει στο παρελθόν Μήπως

όταν μετά τον έλεγχο που έγινε με
εισαγγελική παραγγελία στο o.a
αναφέρεται το όνομα μεγάλου οργανισμού

αποκαλύφθηκε ότι οι άριστοι
προκειμένου να απαλλάξουν από
κάθε ευθύνη και κατηγορία αυτούς
που διέπραξαν ποινικά αδικήματα για
τα οποία και παραπέμφθηκαν ως κατηγορούμενοι

ενώπιον της Δικαιοσύνης
απέκρυψαν στοιχεία που αποδεδειγμένα

γνώριζαν διότι τα στοιχεία
αυτά είχαν πρωτοκολληθείστο σ.σ
αναφέρεται το όνομα του φορέα και
είχανχρεωθεί και στους επιθεωρητές
που συνέταξαν το κατά παραγγελία
πόρισμα Μήπως ως αρεστοί του τότε
υπουργού o.a αναφέρεται το όνομα
ανέλαβαν να συνεχίσουν τον έλεγχο
που είχε ξεκινήσει από άλλους και
είχε σταματήσει με παρέμβασή του
Μήπως για να ολοκληρώσουν τα
συμφωνηθέντα εμφάνισαν με το

πόριαμά τους ως μοναδικούς υπαίτιους

των παράνομων πράξεων αυτούς
που τις κατήγγειλαν

Οι καταγγέλλο
ντες αφήνουν
αιχμές για τη διαδικασία

που ακολουθούσε

στους
ελέγχους σχεδόν

αποκλειστικά
οτις ιδιωτικές

κλινικές ακόμη
και για τον τρόπο

με τον οποίο
έχτισε την εξοχική

κατοικία του

Οπως αναφέρουν
οι καταγ

γέλλοντες ο
συγκεκριμένος
υπάλληλος έχει
επιλεκτική μνήμη

και εντελώς
τυχαία"λησμο
νεί να αναφέρει
τους λόγους για
τους οποίους
απομακρύνθηκε

από το τμήμα
όπου υπηρέτησε

επί σειρά
ετών καθώς και
τους λόγους για
τους οποίους
στην αγορά ήταν
γνωστός ως ο

κύριος από το
υπουργείο Υγείας
με την τσάντα

ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι ξεχασμένοι έλεγχοι και π μεσολάβηση
Νέα καταγγελία για την υπόθεση εστάλη
πριν από περίπου δύο εβδομάδες οτον
υπουργό Υγείας κ Ανδρέα Ξανθό οτον
αναπληρωτή του κ Παύλο Πολάκη
στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης

κ Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στον
τέως γενικό γραμματέα Υγείας κ Σπόρο

Κοκκινάκη στον γενικό γραμματέα
Δημόσιας Υγείας κ Γιάννη Μπασκό
ζο οτον γενικό επιθεωρητή ΣΕΥΥΠ

κ Σταύρο Ευαγγελάτο στον γενικό
επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ Λέανδρο

Ρακιντζη και στον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών

Σε αυτήν τίθενται αρκετά ερωτήματα
όπως Γιατίδεν προχώρησε ο έλεγχος
για τη σκόπιμη απόκρυψη κρίσιμων
στοιχείων από τον άξιο σ.σ αναφέρεται

το όνομά του ενώ διατάχθηκε
και ΕΔΕ με δεδομένο ότι καταγρά¬

φηκαν σοβαρές υπόνοιες σαφείς
ενδείξεις για τη διάπραξη σοβαρού
πειθαρχικού παραπτώματος Γιατί
η ανεξάρτητη υπηρεσία του γενικού
επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δεν
συνέχισε τον έλεγχο και Ποια τα
αποτελέσματα των ελέγχων που έκανε
ο γνωστός κύριος από το υπουργείο

Υγείας με την τσάντα σχεδόν αποκλειστικά

στις ιδιωτικές κλινικές

Επίσης γίνεται αναφορά σε υπόθεση
νοσοκομείου της Περιφέρειας όπου ο
εν λόγω κύριος φέρεται να μεσολάβησε
προκειμένου να πληρωθεί κατ εξαίρεση

και εν μέσω οικονομικής κρίσης
συγκεκριμένος εργολάβος για έργο που

είχε παραδώσει πριν από περίπου 25
χρόνια ζητώντας από τον διοικητή την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του
νοσηλευτικού ιδρύματος

Στην αναφορά
προς τον υπουργό

Υγείας οι
καταγγέλλοντες
χαρακτηρίζουν
σε πολλά σημεία

τον εν λόγω
υπάλληλο άξιο
ειρωνευόμενοι
τις ικανότητές
του
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