
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 250 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΥΠΕ ΚΑΙ 60 ΕΚΑΤ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχορηγήσεις 250 εκατ ευρώ
στις ΥΠΕ και 60 εκατ
στον ΕΟΠΥΥ

Πιστώσεις ύφους 250 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των νοσοκομείων της χώρας
και επιχορήγηση ύφους 60 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ

Ειδικότερα η 1 η Υγειονομική Περιφέρεια ΥΠΕ λαμβάνει 91.1 57.000
ευρώ η 2η ΥΠΕ 34.104.000 ευρώ η 3η ΥΠΕ 17.414.000 ευρώ η 4η ΥΠΕ

32.023.000 ευρώ η 5η ΥΠΕ 18.659.000 ευρώ η 6η ΥΠΕ 37.812.000
ευρώ και η 7η ΥΠΕ 18.831.000 ευρώ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δηλώνει ότι έχει προχωρήσει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να επιτευχθεί σταδιακά

η ομαλοποίηση των πληρωμών προς τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους

φορείς με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την
προάσπιση της δημόσιας υγείας
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ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ αδιέξοδο βρίσκεται

το Νοσοκομείο Παπαγε
ωργίου που εξαιτίας χρεών του
ΕΟΠΥΥ ύψους 210.000.000 ευρώ
δεν μπορεί να πληρώσει οφειλές
77.000.000 ευρώ προς τους προμηθευτές

του αντιμετωπίζοντας
έτσι προβλήματα στις προμήθειες
υλικών και στην καταβολή μισθών

Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια

του νοσοκομείου Μαρία Γιο
γκατζή οι προμηθευτές έχουν να
πληρωθούν από το 2013 28 υποθέσεις

τέτοιων χρεών έχουν φτάσει
στα δικαστήρια ενώ τον Ιανουάριο

του 201 Β εταιρία που προμήθευε
το Παπαγεωργίου είχε κατασχέσει

το ποσό που προοριζόταν

210.000.000€ Το xpéos ΕΟΠΥΥ
θηλιά για το Παπαγεωργίου

για τη μισθοδοσία Εάν πλήρωνε ο
ΕΟΠΥΥ τα 210.000.000 ευρώ που
χρωστάει θα είχαμε κέρδος Είμαστε

το μόνο νοσοκομείο που ενώ
λογιστικά φαίνεται να έχουμε κέρδος

στην πραγματικότητα δεν μπορεί
να πληρώσει τα χρέη του σημείωσε

η ίδια Μάλιστα ανέφερε ότι
θεωρητικά οποιοσδήποτε μπορεί να
προβεί σε κατάσχεση αλλά το νοσοκομείο

δεν έχει διαθέσιμα για να
κατασχεθούν Εχουμε πρόβλημα
και με τη μισθοδοσία και με τα έξο¬

δα για τη λειτουργία του νοσοκομείου

Λείπουν βασικά υλικά όπως
γάντια και αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε

σε άλλους προμηθευτές
τόνισε Συγκεκριμένα για τη μισθοδοσία

σύμφωνα με την ίδια υπάρχει
ένα υπόλοιπο για τον Νοέμβριο

ενώ η καταβολή για τον Δεκέμβριο
βρίσκεται στον αέρα καθώς το τα
μείον είναι μείον

Για την κατάσταση στο Παπαγεωργίου

ενημερώθηκε χθες ο υφυπουργός

Εξωτερικών Δημήτρης
Μάρδας στο πλαίσιο ενημερωτικών
συναντήσεων που έχει τον τελευταίο

καιρό η διοίκηση του νοσοκομείου

με πολιτικούς ώστε να κάνει
γνωστά τα προβλήματά του
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Γενικό απεργιακό λουκέτο από ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ Προβλήματα οε Δημόοιο και Ιδιωτικό τομεα

Παραλύει η χώρα την Πέμπτη
Ποιοι απεργούν την Πέμπτη

ρ Οι εργαζόμενοι
στο Δημόσιο υπουργεία
εφορίες τελωνεία
σχολεία νοσοκομεία
ασφαλιστικά ταμεία
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Οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία
και στα κέντρα υγείας

Οι δάσκαλοι με λη
της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος

► ΟιβΛηγατέςκέσης

► Οι εργαζόμενοι
0ΤΑ

Οι εργαζόμενοι
στα ληιάνκι

m

εργαζόμενοι σε ΔΕΗ
ΕΥΔΑΠ

7
ρ Οι εργαζόμενοι

στον ιδιωτικό τομέα
ιδιωτικοί υπάλληλοι εμποροϋπάλληλοι

τραπεζοϋπάλληλοι οικοδόμοι εργαζόμενοι
σε βιομηχανίες βιοτεχνίες ναυπηγεία κ.ά

ψ ρ εργαζόμενοι στις μετα

α
από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως και

τα μεσάνυχτα της Πέμπτης

8é
Στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας
έως και τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ
έως και την λήξη της βάρδιας

Ηλεκτρικός η&φθδοορος ΗΣΑΠ και

δεν θα λειτουργούν από την έναρξη της βάρδιας
έως τις 10 π.μ και από τις 4 μ.μ έως τη λήξη

της βάρδιας

ρ Οι εργαζόμενοι στον Τυαο
από τις 6.00 της Πέμπτης 12/11

έως τις 6.00 της Παρασκευής
σε όλα τα έντυπα στην ΕΡΤ

και στα άλλα ραδιοτηλεοπτικά
και διαδικτυακά MME στο Αθη
νάίκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων στη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης Επικοινωνίας
και στα γραφεία Τύπου
Στα ραδιοτηλεοπτικά MME εκτρέπεται

η μετάδοση δύο δεκάλεπτων

απεργιακών δελτίων ειδήσεων
σε ώρες που θα καθορίσουν
το ίδια τα Μέσα

ϊάρδιας to
p Οιι

οι επαγγελματοβιοτέχνες
έπειτα από αποφάσεις
των τοπικών συλλόγων
και Ομοσπονδιών

Συλλαλητήρια στο κέντρο

της Αθήνας έχουν

προγραμματίσει τα συνδικάτα

στις 11 π.μ στην πλατεία

Κλαυθμώνος και το ΠΑΜΕ

στις 10.30 στην πλ Ομόνοιας

Εικοσιτετράωρο

γενικό απεργιακό

λουκέτο βάζουν την Πέμπτη

σε ολόκληρη τη χώρα η
ΓΣΕΕ η ΑΔΕΔΥ και οι μικρομεσαίοι
στην πρώτη μετάης εκλογές μετωπική

αντιπαράθεση τους με την κυβέρνηση

για τα νέα μέτρα Παράλληλα με
την απεργία που αναμένεται να παραλύσει

τη λειτουργία υπουργείων
εφοριών σχολείων νοσοκομείων
δήμων τα ασφαλιστικά ταμεία ης μεταφορές

τα λιμάνια επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα ης οικοδομές κ.α
κλειστό θα είναι έως το μεσημέρι και

το κέντρο της Αθήνας καθώς τα συνδικάτα

θα οργανώσουν συλλαλητήρια
διαμαρτυρίας σης 11 π.μ στην πλ

ΚλαυθμώνοςηΓΣΕΕκαιηΑΣΔΕΥ,και
σης 10.30 στηνπλ Ομόνοιαςτο ΠΑΜΕ
και πορεία στη Βουλή Η κυβέρνηση
αθετώντας ης προεκλογικές της δεσμεύσεις

συνεχίζει ης πολιτικές της
λπότητας της φτώχειαςκαι της εξαθλίωσης

εφαρμόζοντας ένα νέο σκληρό
μνημόνιο με επαχθείς όρους προχωρώντας

σε νομοθετήματα που καταργούν

κάθεπαροχήκαικοινωνική ασφάλεια

ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ χαρακτηρίζοντας

μητέρα των μαχών τη γενική
απεργία και τα συλλαλητήρια της 12ης
Νοεμβρίου Οικυβερνήσειςαλλάζουν
όμως οι ίδιες πολιτικές συνεχίζονταω
υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ ενώ οι Ομοσπονδίες

των εργαζομένων στα ασφαλιστικά

ταμεία θα προχωρήσουν και σε

συμβολικές καταλήψεις εκτιμώντας
όηη κυβέρνηση σχεδιάζεινα καταργήσει

την κοινωνική ασφάλιση παρέχοντας

εγγύηση μόνο για την καταβολή

μτας εθνικής σύνταξης σε όλους

ΥΓΕΙΑ Λουκέτο μπαίνει και στα

νοσοκομεία τα Κέντρακαιηςμονάδες
Υγείας ΠΕΔΥ ενώ με προσωπικό α

σφαλείαςθαλειτουργήσει το ΕΚΑΒ Η
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών

Γιατρών Ελλάδας συμμετέχει
στην Πανελλαδική απεργία της 12ης
Νοεμβρίουκαιμε απόφασητουΓενικού
Συμβουλίου καλεί τους γιατρούς των
ΠΕΔΥ ΚΥ την Παρασκευή 27/1 1 σε
Πανελλαδική στάση εργασίας την
Παρασκευή27 Νοεμβρίου 20 1 5 απόης
10 π.μ μέχριτοπέραςτουωραρίουκαι
συνάντηση παράστασηστοΥπουργείο
Υγείας και τον Υπουργό σης 1μ.μ με
αιτήματα

DJΤηνοικοδόμησητου δημόσιου
δωρεάν συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας ΥγείαςιΤΙΦΥ που θα ικανοποιεί

ης ανάγκες των κατοίκων και

θα ανακουφίζει τα νοσοκομεία από το
βάρος των υπηρεσιών ΠΦΥ

Ζ Αποπληρωμή των δεδουλευμένων

εφημέριων Δέσμευση του υπουργείου

Υγείας για αποπληρωμή
των περικεκομμένων εφημεριών σε

συγκεκριμένο χρόνο Αρση του εμποδίου

ένταξηςτωνγτατρώντωνΚέντρων
Υγείας στο 9 των πρόσθετων προκειμένου

να σταματήσετ η νόμιμη
απλήρωτη εργασία

ΕΙ Διαμόρφωση άμεσα χάρτη
υγείας όχι μόνο καταγραφής δομών
αλλά κυρίως των υγειονομικών αναγκών

και στήριξης με στοχευμένες
προσλήψεις ιατρών και προσωπικού

Et Επαναφορά στα νοσοκομεία
αναφοράς της μισθοδοσίας και του εφοδιασμού

σε υλτκό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Με απεργίεςκαι στάσεις

εργασίαςθα συμμετέχουνοι εργα

ζόμενοιτωνσυγκοινωνιώντηςΑθήνας
και στον ΟΣΕ στηνγενική απεργίατης
ΓΣΕΕ που έχει εξαγγελθεί γτα την
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Οι εργαζόμενοι στομετρό θα
πραγματοποιήσουν

24ωρη απεργία Ακινητοποιημένος

θα παραμείνει και ο

Προαστιακός και όλα τα δρομολόγια
τωντρένων όλο το24ωρο ενώ θα ανασταλούν

κατ τα τελευταία βραδτνά
δρομολόγιατηνΤετάρτη 1 1 Νοεμβρίου
Ακυρώσεις θα υπάρχουν και σε ορισμένα

πρωινά δρομολόγια της Παρασκευής

ενώ δεν θα εξασφαλίζεται η
κυκλοφορία για τους συρμούς του
ΜΕΤΡΟ στο τμήμα Δ Πλακεντίας
Αεροδρόμιο Επίσης θα ματαιωθούν
όλα τα δρομολόγια λεωφορείων στη

διαδρομή Κιάτο Πάτρα και αντιστρόφως
την ημέρα της απεργίας

Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος Η
ΣΑΠ και το τραμ δεν θα λειτουργούν

από την έναρξη της βάρδιας έωςης 10

π.μ και από 4 μ.μ έως τη λήξη της
βάρδιας Τα ΛεωφορείακαιταΤρόλεϊ
δεν θα κινούνται από την έναρξη της
βάρδιας 5:00 π.μ έως ης 9:00 π.μ και
απόης 9 μ.μ έως τη λήξη της βάρδιας
Ταοχήματαθαξεκινήσουνναβγαίνουν
από τα αμαξοστάσια σης 8:30 π.μ και
η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται

έως ης 9:30 π.μ Το βράδυ
θα ξεκινήσουν να αποσύρονται στα αμαξοστάσια

από ης 8:00 μ.μ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στη γενική απεργία
σης 12 Νοεμβρίου 2015 που έχει προκηρυχθεί

θα συμμετέχουν και οι καθηγητές

της μέσης εκπαίδευσης αλλά
και οι δάσκαλοι μέλη της Διδασκαλικής

ΟμοσπονδίαςΕλλάδος Τη συμμετοχή

τηςστηναπεργίαανακοίνωσεκαι
η ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευη
κών Ελλάδας ΟΙΕΛΕ
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Ψάχνουν λύση για το φάρμακο
Η εκπόνηση συνολικής μελέτης για τις

προκλήσεις και ης δυνατότητες του κλάδου
της βιομηχανίας του φαρμάκου με στόχο η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία να συνεχίσει
να παράγει με ανταγωνιστικούς όρους επενδύοντας

σε έρευνα και καινοτομία και
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αποφασίσθηκε

στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

χθες υπό τον αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης Γ Δραγασάκη και με την
συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας αλλά και εκπροσώπων
του κλάδου
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Για γενόσημα και φάρμακα που έχει λήξει η πατέντα τους

Προς σταδιακή άροη προοταοίας τιμών
Σε

σταδιακή άρσητης προστασίας
στις τιμές των γενοσήμων

και των φαρμάκων που έχει
λήξει η πατέντα τους με ορίζοντα διετίας

φαίνεται να καταλήγουν κυβέρνηση

και δανειστές Συγκεκριμένα
πηγές του υπουργείου Υγείας ανέφεραν

χθες άτι οι δυο πλευρές συγκλίνουν

σε σταδιακή απομείωση του
κόφτη προστασίας των τιμών και

μάλιστα για δύο χρόνια Δηλαδή στα

επόμενα 4 δελτία τιμών εκδίδονται
δύο κάθε χρόνο θα εφαρμόζεται μεί¬

ωση του ορίου προστασίας των τιμών
των φαρμάκων

Σήμεραμε την υπουργική απόφαση
του Σεπτεμβρίου προβλέπεται

προστασίατωνεκτός πατέντας μετιμή
μικρότερη των 12 ευρώ και των γενό
σημωνμετιμήμικρότερητων7,8ευρώ
Ωστόσο οιδανειστέςεπιδιώκουνάρση
κάθε προστασίας σης τιμές ώστε να
μειωθούν περαιτέρω

Από την πλευρά της η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία πιέζει να παραμείνουν

τα εν λόγω σκευάσματα σε

καθεστώς σχετικής προστασίας υποστηρίζοντας

ότι η μείωση των τιμών
τους δεν θα οδηγήσει σε ανάλογη
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης
Σημειώνεται ότι τα γενόσημα που

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά
είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες
ευρωπαϊκέςχώρες Οιαποκλίσειςσης
ημές αποδίδονταικυρίωςστομέγεθος
της αγοράς και τις πολύμηνες καθυστερήσεις

εξόφλησης από τα νοσοκομεία

και τον ΕΟΠΥΥ
Στομεταξύ χθεςουπουργόςΥγεί¬

αςκΑνδρέαςΞανθόςενέκρινε πιστώσεις

ύψους 250 εκατ ευρώ για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των νοσοκομείωντου ΕΣΥ Από αυτά
η 1η Υγειονομική Περιφέρεια ΥΠΕ
θα λάβει 91.157.000 ευρώ η 2η ΥΠΕ
34 104.000 η 3η ΥΠΕ 17.414.000 η 4η
ΥΠΕ32.023.000,η5ηΥΠΕ 18.659.000

ευρώ η 6η ΥΠΕ 37.812.000 και η 7η
ΥΠΕ 18.831.000

Επίσης ο υπουργός Υγείας ενέκρινε

επιχορήγηση ύψους 60 εκατ
ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ



6. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Εκπτώσεις λόγω ανακεφαλαιοποίησης
To Eurogroup μείωσε τα προαπαιτούμενα για τα 10 δισ ευρώ των τραπεζών Προθεσμία επτά ημερών
Η βούληση να μη διαταραχθεί η διαδικασία της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και να μην
αποθαρρυνθούν οι ιδιώτες επενδυτές επικράτησε
στο χθεσινό Eurogroup Οι υπουργοί Οικονομικών

της Ευρωζώνης αποφάσισαν να περιορίσουν

τον όγκο των προαπαιτούμενων που
πρέπει να υλοποιήσει η Αθήνα τις επόμενες
ημέρες προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
ESM τα 10 δισ ευρώ που προορίζονται για

τις τράπεζες Ετσι εντός των επόμενων ημερών

n κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία
με τους θεσμούς στα θέματα των πλειστηριασμών

των ισοδυνάμων του ΦΠΑ στην εκπαίδευση

της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο

σε 100 δόσεις και των τιμών των γενο
σήμων Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσει τις
δεσμεύσεις της για τη διαχείριση των κόκκινων
δανείων και τη διακυβέρνηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας και των πιστωτικών

ιδρυμάτων Αρχικά οι πιστωτές είχαν
συνδέσει την αποδέσμευση των 10 δισ ευρώ

με την υλοποίηση και του πρώτου και του δεύτερου

πακέτου προαπαιτουμένων που περιελάμβαναν

ασφαλιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις

Εάν επέμεναν υπήρχε ο κίνδυνος καθυστερήσεων

και εμπλοκής στην ανακεφαλαι
οποίηση με τις όποιες συνέπειες Γι αυτό άλλωστε

η ΕΚΤ είχε ζητήσει να αποσυνδεθεί n
αξιολόγηση από τις αυξήσεις κεφαλαίου των
τραπεζών Πάντως ακόμη και μετά τις χθεσινές
αποφάσεις του Eurogroup τα εναπομένοντα
ανοιχτά θέματα είναι σημαντικά και δύσκολα

και πρέπει να κλείσουν μέχρι τις αρχές της
επόμενης εβδομάδας Επιπλέον είναι σαφές
ότι αν η Αθήνα θέλει να ξεκινήσει τη συζήτηση
για την ελάφρυνση του χρέους πρέπει να ολοκληρώσει

την αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει
πλέον τις δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις όπως
το ασφαλιστικό Με θέμα εξάλλου την εξέλιξη
των διαπραγματεύσεων και την πορεία των
νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πλήρωση
των προαπαιτουμένων θα συνεδριάσει σήμερα
το υπουργικό συμβούλιο Σελ 4

Προθεσμία 7 ημερών από Eurogroup
Περιόρισε τα προαπαιτούμενα για τα 10 δια ώστε να μην επηρεαστεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Της ανταποκρίτριάς μας
σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Διορία μιας εβδομάδας έδωσε το
Eurogroup στην Αθήνα για να
συμφωνήσει στα ανοιχτά θέματα
που χωρίζουν τις δύο πλευρές
Το Eurogroup προκειμένου να
μην καθυστερήσει η ανακεφαλαιοποίηση

των ελληνικών τραπεζών

και να μην αποθαρρυνθούν
οι ιδιώτεβ επενδυτές έδωσε τη
δυνατότητα να εκταμιευθούν τα
10 δισ που είναι αναγκαία για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

όταν η ελληνική πλευρά
ολοκληρώσει τα πρώτο σετ

προαπαιτουμένων

αλλά και όποια
άλλη μεταρρύθμιση σχετίζεται
με τον τραπεζικό τομέα από το
δεύτερο σετ προαπαιτούμενων

Με αυτό τον τρόπο η Αθήνα
απαλλάσσεται για λίγεε εβδομάδεε
από την υποχρέωση να εφαρμόσει
κάποια δύσκολα μέτρα όπως το

ασφαλιστικό και τα φορολογικά
ο σχεδιασμός και η πολιτική διαχείριση

των οποίων απαιτεί περισσότερο

χρόνο από αυτόν που
επιτρέπουν οι σφικτές προθεσμίες
της ανακεφαλαιοποίησης Αυτή
η χαλάρωση στις θέσεις των
θεσμών έγινε κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων του

Σαββατοκύριακου

σύμφωνα με Ευρωπαίο

αξιωματούχο
Αναμένουμε καλά νέα σε μία

εβδομάδα από τώρα δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος λίγο μετά τη συνεδρίαση

του Eurogroup axis Βρυξέλλες

Ετσι η Αθήνα για να λάβει τα
10 δισ ευρώ που βρίσκονται σε
ειδικό λογαριασμό του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας
ESM θα πρέπει να πράξει τα

εξής
1 Να κλείσει το πρώτο πακέτο

των προαπαιτουμένων μέτρων
Επί της ουσίας να συμφωνηθεί

το καθεστώς βάσει του οποίου
θα γίνονται οι πλειστηριασμοί
πρώτης κατοικίας καθώς αυτό
είναι το μεγαλύτερο ανοικτό αγκάθι

και το θέμα που συνδέεται
με τον τραπεζικό κλάδο Ο αρμόδιος

επίτροπος Οικονομικών
Υποθέσεων Π Μοσκοβισί τόνισε
ότι σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης

είναι να βρούμε τη σωστή
ισορροπία μεταξύ της προστασίας
των αδύναμων αλλά και να μην
προστατεύονται πλέον οι στρατηγικοί

κακοπληρωτές Εκκρεμότητες

υπάρχουν ακόμη στα
ισοδύναμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση

στη ρύθμιση των 100 δό

Αναμένοι/με καλα νέα
σε μία εβδομάδα
από τώρα δήλωσε
ο υπουργός Οικονομικών

Ευκλ Τσακαλώτος

σεων και στις τιμές των γενοσή
μων Ωστόσο αυτά θα κλείσουν
ευκολότερα αν υπάρξει συμβιβασμός

στο θέμα των πλειστηριασμών

2 Να ολοκληρώσει το νέο πλαίσιο

διαχείρισης των κόκκινων
δανείων Οι θεσμοί θεωρούν πολύ
σημαντικό να κλείσει το θέμα
αυτό ώστε κάθε τράπεζα και
κατ επέκταση κάθε εν δυνάμει
επενδυτής ενόψει της ανακεφα
λαιοποίησης να γνωρίζει τι
ανοίγματα έχει λόγω των κόκκινων

δανείων
3 Να προχωρήσει στις αλλαγές

στη διακυβέρνηση των τραπεζών
και του ΤΧΣ νόμος που είχε περάσει

την προηγούμενη εβδομάδα
από την ελληνική Βουλή αλλά
χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογές

Παρά την ιδιαίτερη καθυστέρηση

της ελληνικής πλευράς στην
ολοκλήρωση του πρώτου σετ

προαπαιτουμένων

η συζήτηση για

την Ελλάδα εξελίχθηκε σε χαμηλούς
τόνους και δεν κράτησε παραπάνω

από 25 λεπτά Σκοπός
των χαμηλών τόνων ήταν να μην
αποσταθεροποιήσουν τις διαπραγματεύσεις

σύμφωνα με Ευρωπαίο

αξιωματούχο
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας Κλά
ous Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι τα
αποτελέσματα των τεστ αντοχής
των ελληνικών τραπεζών ήταν
λιγότερο αρνητικά από το αναμενόμενο

ΓΓ αυτό τον λόγο
είπε το πακέτο για την Ελλάδα
θα είναι τελικά μικρότερο από
86 δισ

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές
ότι αν η ελληνική κυβέρνηση
θέλει να ξεκινήσει τη συζήτηση
για την ελάφρυνση του χρέους
πρέπει να έχει ολοκληρώσει την
πρώτη αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει

πλέον τις δυσκολότερες
μεταρρυθμίσεις όπως το ασφαλιστικό
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΝΙΕ ΣΕ ΠΦΣ

Αντίδραση στην αίτηση διαγραφής
Σκληρή απάντηση με προσωπική αναφορά στον πρόεδρο
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έδωσε χθες με
ανακοίνωση του το Δ.Σ του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού
Ινστιτούτου Ελλάδος που εκπροσωπεί τα φαρμακεία με διευρυμένο

ωράριο στην κίνηση του ΠΦΣ να καταθέσει στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση διαγραφής του
ΦΑΝΙΕ Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση Ο κ
πρόεδρος μετά την ολοσχερή αποτυχία του ψάχνει για αποδιοπομπαίους

τράγους στρεφόμενος εναντίον του ΦΑΝΙΕ
Εμείς του απαντάμε με την ακόλουθη ρήση μωραίνει Κύριος

ον βούλεται απολέσαι
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• Γενόσημα Στη σταδιακή μείωση
των τιμών ακόμα και των πολύ φτηνών
γενοσήμων και εκτός πατέντας φαρμάκων

σε ορίζοντα διετίας φαίνεται
να καταλήγουν κυβέρνηση και δανειστές

Σελ 5

Ακόμα φθηνότερα γενόσημα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στη σταδιακή μείωση των τιμών
ακόμα και των πολύ φτηνών γενοσήμων

και εκτός πατέντας
φαρμάκων σε ορίζοντα διετίας
φαίνεται να καταλήγουν κυβέρνηση

και δανειστές στο πλαίσιο
της εν εξελίξει διαπραγμάτευσης
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

τα γενόσημα και τα εκτός
πατέντας φάρμακα με τιμή έως
7,8 ευρώ και 12 ευρώ αντίστοιχα
προστατεύονται από τις μειώσεις
που προβλέπονται από τον νέο
τρόπο τιμολόγησης Η προστασία

αυτή προκάλεσε την έντονη
αντίδραση των δανειστών που
ζητούν άμεσα την άρση της προκειμένου

να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις

για την εκταμίευση
της υποδόσης των 2 δισεκατομμυρίων

ευρώ Σύμφωνα με
την εικόνα που μετέφεραν παράγοντες

του υπουργείου Υγείας
χθες το απόγευμα από το μέτωπο

των διαπραγματεύσεων
οι δύο πλευρές φαίνεται να συγκλίνουν

στο να απομειωθεί σταδιακά

έως το τέλος του 2017 η
προστασία αυτή Οι θεσμοί φέρονται

να επιθυμούν στο τέλος

Σταδιακή μείωση
των τιμών έως το τέλος
του 2017 και νια τα
οικονομικά φάρμακα
εκτός πατέντας

της διετίας να έχει αρθεί τελείως
η προστασία με την ελληνική
πλευρά να υποστηρίζει τη μείωση
των υφιστάμενων προστατευτικών

ορίων στις τιμές
Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη

φορά σε διάστημα ενάμιση
μήνα που καταγράφεται εμπλοκή
στο θέμα της τιμολόγησης των
φαρμάκων όπως αυτή περιγράφεται

σε υπουργική απόφαση
που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο
Στο πολυνομοσχέδιο με τα πρώτα
προαπαιτούμενα ήδη είχε γίνει
μια πρώτη διόρθωση του νέου
τρόπου τιμολόγησης των off patent

και των γενοσήμων Τότε
προστέθηκε ότι εκτός από μείωση
στο 50 και στο 32,5 αντίστοιχα

των τιμών που είχαν πριν χάσει

το πρωτότυπο την πατέντα
του θα υπολογίζεται και ο μέσος

όρος των τριών χαμηλότερων τιμών

των αντίστοιχων σκευασμάτων
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε

Οποια τιμή είναι χαμηλότερη
αυτή θα ισχύει στην Ελλάδα
Πάντως προς το παρόν o ΕΟΦ
προχωρεί στην έκδοση του νέου
δελτίου τιμών φαρμάκων σύμφωνα

με την ακριβή διατύπωση
της υπουργικής απόφασης του
Σεπτεμβρίου

Εως το τέλος του έτους η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας καλείται

να κλείσει πολλές εκκρε
μότητες-προαπαιτούμενα Μεταξύ

αυτών είναι να κλείσει η
συμφωνία με τους δανειστές για
το ισοδύναμο της κατάργησης
του εισιτηρίου 5 ευρώ στα τακτικό
ιατρεία των νοσοκομείων η ανακοστολόγηση

των διαγνωστικών
εξετάσεων καθώς και το άνοιγμα
των καναλιών διάθεσης των μη
υποχρεωτικώς συνταγογραφού
μενων φαρμάκων Στο πλαίσιο
αυτό ο ΕΟΦ καλείται να επανεξετάσει

τη λίστα με τα φάρμακα
που δεν αποζημιώνονται από
τον ΕΟΠΥΥ και να συντάξει λίστα
με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

που θα μπορούσαν να πωλούνται

και εκτός φαρμακείων
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Εξίσωση προς τα κάτω

ΓΕΓΟΝΟΣ

Του Γιώργου Χατζηλιδη
ghatzil@na.temporiki.gr

Σε
τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει

τα οικονομικά του νοσοκομείου

της θεσσαλονίκης Πα
παγεωργίου λόγω των χρεών του ΕΟ
ΓΤΥΥ προς το ίδρυμα που φθάνουν τα
210 εκατ ευρώ Ο θεσσαλονικιός υφυπουργός

Δ Μάρδας επισκέφθηκε χθες
τσ Παπαγεωργίου και ενημερώθηκε
σχετικά από τη γενική διευθύντρια του

νοσοκομείου Μαρία Γιογκατζή η οποία
ανέφερε χαρακτηριστικά όπ εάνσ ΕΟ

ΠΥΥπληρωνε τα 210 εκατομμύρια που

χρωστάει το Παπαγεωργίου θα είχε
κέρδος Είμαστε το μόνο νοσοκομείο
που λογιστικά φαίνεται να έχουμε κέρδος

ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούμε

να πληρώσουμε τα χρέη μας
τόνισε Ως αποτέλεσμα οι προμηθευτές

έχουν μείνει απληρωτοι εδώ και δυο
χρόνια ενώ ένας εξ αυτών προχώρησε
σε κατάσχεση του ποσού που προοριζόταν

για τη μισθοδοσία Είναι γνωστή
n κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας
αλλά η ειδική αναφορά στο Παπαγεωργίου

έχει τη σημασία της Και τούτο
διότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο-πρό

τυπο που λειτουργεί με ευρωπαϊκές
προδιαγραφές και έχει αναδειχθεί στο
πρόσφατο παρελθόν ως το καλύτερο
της χώρας στα επίπεδα της λειτουργικότητας

της οικονομίας της αποδοτικότητας

και της ικανοποίασης των ασθενών

Και κάπως ετσι το νοσοκομείο της
θεσσαλονίκης που κατασκευάστηκε
από δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

και λειτουργεί με τρόπο που θυμίζει

περισσότερο ιδιωτικό παρά δημόσιο

νοσοκομειακό ίδρυμα αντί να
επιβραβεύεται και να ενισχύεται από
το κράτος το τελευταίο κάνει διαχρα
νικά ό,τι μπορεί για το εξισώσει πρας
ία κάτω με τα υπόλοιπα

SID.-9846872
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εκτίμηση Η εφαρμογή του μνημονίου θα οδηγήσει σε ετήσιες απώλειες τζίρου 200 εκατ

SOS γιαταγενόσημα
από τη φαρμακοβιομηχανία
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Για
δραματικές συνέπειες

στη δραστηριότητά τους
εάν εφαρμοστεί άμεσα ο

μνημονιακός νόμος της τιμολόγησης

των γενοσήμων κάνουν
λόγο οι Ελληνες φαρμακοβιο
μήχανοι εκτιμώντας ότι o τζίρος

τους από την εγχώρια αγορά

μπορεί να υποχωρήσει έως
και στο 60 του σημερινού ο
οποίος με βάση τα στοιχεία της
IMS Health υπολογίζεται στα
450 εκατ ευρώ δηλαδή αναμένεται

σηρρίκνωση έως και 200
εκατ ευρώ Σημειώνεται ότι η
εκτίμηση αυτή βασίζεται στο

γεγονός

όπως αναφέρουν εκπρόσωποι

της βιομηχανίας ότι σήμερα

τα γενόσημα τιμολογούνται
περίπου στο 35 της τιμής

των πρωτότυπων και εάν εφορ
μοστοϋν τα νέα μέτρα σε σην
δυαομό με τα ήδη αποφασισμένα

rebate και clawback τότε

η τιμή των γενοσήμων Θα μειωθεί

περίπου στο l 0 των πρωτοτύπων

Πάσας από χους θεσμούς
Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες
αναφέρουν πως οι θεσμοί πιέζουν

να εφορμοστούν στην επικείμενη

ανατιμσλόγηση φαρμάκων

τα προβλεπόμενα στο
μνημόνιο και τα οποία καταργούν

την προηγούμενη απόφα¬

ση του υπουργείου Υγείας κατά
την οποία τα γενόσημα με τιμή
κάτω των 7,5 ευρώ δεν θα επηρεάζονταν

από τις μειώσεις Σημειώνεται

ότι η πλειονότητα των
γενοσήμων βρίσκεται κάτω από
αυτό τσ επίπεδο Ετσι μεσσ
σταθμικά η μείωση των τιμών
με την κατάργηση της ασφάλειας

των 7,5 ευρώ θα οδηγήσει σε
τιμές γενοσήμων στο προαναφερθέν

10 των πρωτοτύπων
Μια τέτοια κίνηση όπως έχει

αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Θεόδωρος Τρύφων

θα οδηγήσει στη μη παραγωγή

ελληνικών φαρμάκων
καθώς δεν θα μπορεί η βιομηχανία

να αντέξει το κόστος Ακόμη

και αν τα κατάφερνε όμως
θα έχανε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο

από τον τζίρο της ο οποίος

είναι πολύ περιορισμένος
στο 23 της αγοράς

Σύμφωνα με τον κ Τρύφωνα
τα γενόσημα έχουν σημειώσει

ιδιαίτερα μεγάλη μείωση τιμών

τα τελευταία χρόνια Ωστόσο

παρά τη δραματική μείωση
των τιμών την πενταετία 2009
20l4 το μόνο που επιτεύχθηκε
ήταν η αύξηση του όγκου των
γενοσήμων από 17 στο 23
Πιο συγκεκριμένα με βάση της
επεξεργασία των στοιχείων από
τα Δελτία Τιμών Φαρμάκων των
τελευταίων ετών προκύπτει ότι
από το 2009 μέχρι και το 2014

WTa προβλεπόμενα
στο

νέο μνημόνιο
καταργούν την
προηγουμένη
απόφαση του
υπουργείου
Υγείας κατα την
οποία τα γενόσημα
με τιμή κάτω των
7,5 ευρω δεν θα
επηρεάζονταν απο
τις μειώσεις

οι τιμές των γενοσήμων υποχώρησαν

κατά 62 όταντο ίδιο
διάστημα τα off patent φάρμακα

υποχώρησαν κατά 40 τα

ση patent κατά 30,9 και τα Φάρμακα

Υψηλού Κόστους Ν 3816
κατά 24,75

Σύμφωνα δε με στοιχεία της
Εθνικής Σχόλης Δημόσιας Υγείας

το 52 της φαρμακευτικής
δαπάνης κατευθύνεται σε ση patent

φάρμακα το 28 σε off patent

και μόλις το 20 σε γενόσημα

Μάλιστα το ποσοστό της
δαπάνης το οποίο απορροφούν
τα on patent είναι το ίδιο με αυτό

του 2009 ενώ καθ όλη την
πενταετία της κρίσης κινήθηκε
σε αυτά τα επίπεδα μεταξύ 49
και 54 Την ίδια περίοδο τα
γενόσημα κέρδισαν σε αξία πω
λησεων δηλαδή αύξησαν το μερίδιο

τους στη σηνσλική
φαρμακευτική

δαπάνη κατά μόλις
τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες
αυξάνοντας το μερίδιο τους από
το 16 το 2009 στο 20 το 2014

Περιορισμένα μερίδια
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS
τα μερίδια των ελληνικών εταιρειών

είναι περιορισμένα στην
αγορά φαρμακείου Μόλις δύο
ελληνικές εταιρείες οι ELPEN
και Uni Pharma σημπεριλαμ
βάνονται στις 20 πρώτες εταιρείες

της αγοράς οι οποίες ελέγχουν

χο 64 από πλευράς πωλήσεων

με βάση τον όγκο ενώ
μεταξύ των 40 πρώτων οι οποίες

ελέγχουν το 80 σηναντάμε
δέκα ελληνικές βιομηχανίες
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