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4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ανδρέας Ξανθός Σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για το δημόσιο σύστημα Υγείας
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Η αναγκαιότητα συμμετοχής
των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

για τις πολιτικές υγείας
που τους αφορούν καθώς και η διασφάλιση

της πρόσβασής τους σε όλες

τις θεραπείες και τα καινοτόμα
φάρμακα αποτέλεσαν την κοινή συνισταμένη

των ομιλιών στο 4ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Ασθενών που
διοργανώθηκε από 1 5 συλλόγους ασθενών

σε συνεργασία με το Health
Daily Την αυλαία των τοποθετήσεων

άνοιξε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός ο οποίος έκανε λόγο
για εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης

στο δημόσιο σύστημα Υγείας

με ιδιαίτερη έμφαση σε παρεμβάσεις

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας Επίσης μίλησε για την
οικοδόμηση ενός ασθενοκεντρικού
συστήματος Υγείας την προστασία
των ανασφάλιστων τη σημασία
πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα

φάρμακα και την ενίσχυση του
γενόσημου φαρμάκου

Ειδικότερα ο υπουργός Υγείας Αν
Ξανθός ανέφερε ότι προτεραιότητα
της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση
της δημόσιας περίθαλψης καθώς το
σύστημα Υγείας βρίσκεται σε διαρκή
διακινδύνευση Οι πόροι είναι περιορισμένοι

και η χώρα μας κατα
βάλλει μεγάλη προσπάθεια να διασφαλίσει

τη χρηματοδοτική σταθερότητα

που χρειάζεται για να στηρίξει
το κοινωνικό κράτος δήλωσε

χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι
ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή ένα

Αναγκαία η συμμετοχή
των ασθενών σία κέντρα
λήψης αποφάσεων

σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα
συνεχιστεί και το 2016 με αύξηση
των πόρων για τα νοσοκομεία περαιτέρω

στελεχιακή ενίσχυσή τους
ενώ θα γίνει και σοβαρή παρέμβαση

στον τομέα της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ώστε να ανατραπεί

η σημερινή κακή εικόνα της δημόσιας

περίθαλψης
Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον

χώρο του φαρμάκου σημειώνοντας
ότι η πίεση των δανειστών για μείωση

των τιμών των off patent και
των γενόσημων φαρμάκων δεν οδηγεί

πουθενά καθώς έτσι κανονικά
μειώνεται η δημόσια δαπάνη

και αυξάνεται η συμμετοχή των ασθενών

Δημιουργείται ένα κλίμα υγειονομικής

φτώχειας και οικονομικά

αδύναμοι άνθρωποι αποκλείονται

από τις απαραίτητες υπηρεσίες

φαρμακευτικής κάλυψης Επιπλέον

ο Ανδρέας Ξανθός επανέλαβε
από το βήμα του συνεδρίου τη δέσμευση

της κυβέρνησης να στηρίξει
την ελληνική φαρμακοβιομηχανία
και υπενθύμισε ότι έχει ήδη συ

0 υπουργό Yycias Αν Σανθό ανέφερε
όχι προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι η

ενίσχυση tns δημόσιοι περίθαλψη
καθώ το σύστημα Yycias βρίσκεται σε

διαρκή διακινδύνευση

γκροτηθεί επιτροπή για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας και
τη διείσδυσή της στις ξένες αγορές

Επίσης σημείωσε ότι θα θεσμοθετηθεί

η συνεργασία της ηγεσίας
του υπουργείου με τους συλλόγους
ασθενών και ανακοίνωσε ότι θα γίνει

προσπάθεια να δημιουργηθεί
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του υπουργείου

και των ασθενών Είμαστε
ανοιχτοί στον διάλογο και οφείλουμε

η οπτική μας να είναι από τη
σκοπιά των ασθενών των αναγκών
και των απαιτήσεών τους είπε

Τέλος ο υπουργός Υγείας ανα¬

φέρθηκε στην επερχόμενη αναδιοργάνωση

του ΕΣΥ στην κατεύθυνση
ενός ολοκληρωμένου δημοσίου συστήματος

Υγείας που θα λειτουργεί
με βάση τις αρχές της καθολικότητας

στην πρόσβαση της ισότητας
στη φροντίδα και της αποτελεσματικότητας

των παρεχόμενων υπηρεσιών

και την υλοποίηση της δέσμευσης

για υγειονομική κάλυψη
των ανασφάλιστων πολιτών

Κ Σουλιώτης Το 32 των καρκινοπαθών
δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κυριάκος Σουλιώτης επίκουρος

καθηγητής Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου από έρευνα που διεξάγει η Σχολή από κοινού με τον Σύλλογο

Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων και Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών Το 32 των
ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό με βασικό εμπόδιο να αποτελεί

η καθυστέρηση στο κλείσιμο του ραντεβού η απόσταση και η δυσκολία μετακίνησης

ενώ το 28 δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακα του Το 40 των ασθενών
δε λαμβάνει με καθυστέρηση τη θεραπεία του ή ακόμη και χάνει δόση της θεραπείας

Δ Βαρνάβας Το σύστημα Υγείας
θυμίζει ναρκοπέδιο

To σύστημα Υγείας θυμίζει ναρκοπέδιο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος Δημήτρης Βαρνάβας Χαρακτηριστικό

παράδειγμα της τραγικής κατάστασης στα νοσοκομεία είναι η αναμονή
για ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία που σε κάποιες περιπτώσεις φθάνει ακόμη

και τα δύο χρόνια ενώ οι γιατροί εξετάζουν σε καθημερινή Βάση 30 και 40 ασθενείς

0 Δ Βαρνάβας τόνισε ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού η

χρηματοδότηση και η τροποποίηση του μοντέλου διοίκησης των νοσοκομείων
στην οποία πρέπει να συμμετέχουν και οι σύλλογοι των ασθενών Τέλος ανέφερε
ότι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε

μεταρρύθμιση με γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Γ Μουσάς Η ψυχική νόσος
είναι θέμα δημόσιας Υγείας

Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιληφθεί ότι η ψυχική νόσος είναι

θέμα δημόσιας υγείας άρα πολιτικό ζήτημα τόνισε από το Βήμα
του Συνεδρίου ο Γιώργος Μουσάς επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής
και διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα του νοσοκομείου Σωτηρία Επεσήμανε

δε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν 800.000 καταθλιπτικοί άνθρωποι

ενώ περίπου το 1/3 του πληθυσμού φέρει διαγνωσμένες ψυχικές

νόσους Ταυτόχρονα 30-40.000 άνθρωποι παρουσιάζουν προβλήματα

εξάρτησης από ουσίες Τούτων δοθέντων αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα να συσταθούν υπηρεσίες για τη διαχείριση αυτού του μεγάλου

όγκου των ασθενών

Γ Δραχτίδης Το 40 των
νοσηλευτών διαγνωσμένο με
Σύνδρομο Εργασιακής Εξουθένωσης

Με Σύνδρομο Εργασιακής Εξουθένωσης Burn out είναι διαγνωσμένο

το 40 των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία όπως σημείωσε
από το Βήμα του συνεδρίου ο Γιώργος Δραχτίδης μέλος του Δ.Σ

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 0ι νοσηλευτές ζητούν άμεση συμπλήρωση

των κενών ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση και συμμετοχή
στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο των ασθενών όσο και των νοσηλευτών

ΠΦΣ

Προσφυγή στο
Ευρωκοινοβούλιο
για το ιδιοκτησιακό
των φαρμακείων

Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου

προσφεύγει ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΠΦΣ για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

με τη συνδρομή του ευρωβουλευτή

της Λαϊκής Ενότητας Νίκου
Χουντή Ειδικότερα οι φαρμακοποιοί
διαμηνύουν ότι η φαρμακευτική περίθαλψη

και το φαρμακείο δεν μπορούν

να παραδίδονται αμαχητί στα επιχειρηματικά

συμφέροντα και αιτούνται

τη ρητή καταδίκη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής διότι επέβαλε στην
ελληνική κυβέρνηση την υιοθέτηση
νόμου που παραβιάζει την ανεξαρτησία

των φαρμακευτικών υπηρεσιών Επίσης

ζητούν να αναλάβει η Κομισιόν
την υποχρέωση να γνωστοποιήσει την
απόφαση αυτή στους ετέρους θεσμούς

εποπτείας της ελληνικής οικονομίας

Ταυτόχρονα για φιάσκο κάνει

λόγο η Πανελλήνια Ένωση
Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ σχολιάζοντας
το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης
με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά την πολιτική

φαρμάκου Η ΠΕΦ αναφέρει ότι
το ελληνικό φάρμακο απαξιώνεται και
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη

διάλυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

και την υποκατάσταση προσιτών

ελληνικών φαρμάκων με ακριβά
εισαγόμενα

Προκήρυξη
86 θέσεων
για εξειδίκευση
στις ΜΕΘ και ΜΕΝ

Στην προκήρυξη 86 θέσεων ειδικευμένων

ιατρών για εξειδίκευση στις
Μονάδες Εντατικής θεραπείας ΜΕΘ
και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

ΜΕΝ Νεογνών προχώρησε ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός με επείγουσα

εγκύκλιο του
0ι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν

να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους
στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
Ν Π Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ από την Πέμπτη

19 Νοεμβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου

Σε κινητοποίηση
οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ

Την ίδια στιγμή συνάντηση με την
πολιτική ηγεσία της Αριστοτέλους ζητούν

επιτακτικά οι εργαζόμενοι του Εθνικού

Κέντρου Αμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ

με αιχμές την αντικατάσταση
του πεπαλαιωμένου στόλου την πρόσληψη

διασωοτών και τεχνικού προσωπικού

καθώς και τον παράνομο
τρόπο λειτουργίας ιδιωτικών ασθενοφόρων

και ιδιωτικών ιπταμένων μέσων
αεροδιακομιδών ασθενών Επιπλέον
τρίωρη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν

οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ

στις 24 Νοεμβρίου στο διάστημα
09:00-12:00
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Στη ΛεσΒο
ο Ευρωπαίος
επίτροπος
Υγείας

Τη Λέσβο επισκέπτεται σήμερα

ο Λιθουανός επίτροπος Υγείας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιτένις Αντρουκάιτις συνοδευόμενος

από τον γενικό γραμματέα

Δημόσιας Υγείας Γιάννη
Μπασκοζο Αρχικά ο επίτροπος
θα επισκεφθεί το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί
στη Σκάλα Συκαμνιάς στο Κέντρο

Υποδοχής τηςΎπατης Αρμοστείας

και στον Πλάτανο
σημείο όπου φθάνουν οι πρόσφυγες

Πριν αναχωρήσει από
τη Μυτιλήνη για την Αθήνα θα

επισκεφθεί τις δομές που λειτουργούν

στο Κέντρο Καταγραφής
και Πιστοποίησης Μεταναστών

στη Μόρια
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Πυρά από φαρμακοβισμηχάνους στην κυβέρνηση
ΦΙΑΣΚΟ και προϊόν εκβιασμού που

θα οδηγήσει στη διάλυση της εγχώριας
βιομηχανίας φαρμάκων χαρακτηρίζει
η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ τη συμφωνία για την κλιμακωτή

μείωση των υμών των γενοσή
μων και των εκτός πατέντας φαρμάκων
που επετεύχθη με τους δανειστές μας Η
απόφαση που διέρρευσε από το υπουργείο

Υγείας δρομολογεί την απόσυρση
πολλών προσιτών ελληνικών φαρμάκων

όπως αναφέρει η ΠΕΦ σε ανακοίνωση

της ενώ παράλληλα ανοίγει
την πόρτα στην υποκατάσταση τους από
ακριβά εισαγόμενα τα οποία θα εκτοξεύσουν

ης δαπάνες των ασφαλισυκών

ταμείων και θα καταστήσουν πανάκριβο
αγαθό την υγεία των πολιτών

Οπως εκτιμά η ΠΕΦ η απαίτηση των
δανειστών για μείωση των ημών των ελληνικών

φαρμάκων από το όριο προστασίας

των 7,8 ευρώ στο 1 ευρώ το
2017 στην πράξη θα σημάνει την προφανή

αδυναμία παραγωγής τους Ως εκ
τούτου σύντομα θα αντικατασταθούν
από εισαγόμενα φάρμακα τα οποία
στοιχίζουν από 20 έως 50 ευρώ καθώς
οι τιμές των ξένων σκευασμάτων διατηρούνται

όπως εξηγεί η ΠΕΦ Η ελληνική

διαπραγματευτική ομάδα εκβιάστηκε

και δυστυχώς υιοθέτησε μια
καταστροφική για την ελληνική οικο¬

νομία πολιηκή η οποία ενώ δεν παράγει

δημοσιονομικό αποτέλεσμα θυσιάζει
την εγχώρια παραγωγή και εξυπηρετεί

μεγάλα ξένα οικονομικά συμφέροντα
υπογραμμίζει η ΠΕΦ που καλεί τον

πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τα μέλη
του Κοινοβουλίου να προχωρήσουν

άμεσα στην εκπόνηση εθνικής πολιτικής

για την Υγεία και το φάρμακο προσαρμοσμένης

σης ανάγκες της χώρας
Σημειώνεται όη στη χώρα μας μόνο το
20°/ο των φαρμάκων είναι φθηνότερα
και αυτά είναι κυρίως ελληνικά που παράγονται

στα 27 σύγχρονα εργοστάσια
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και
εξάγονται σε 82 χώρες
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Σε απόγνωση και
χωρίς φάρμακα

οικαρκινοπαθείς
Εως και δύο ολόκληρα χρόνια
η λίστα αναμονής για ραντεβού
με γιατρό για χιλιάδες ασθενείς

Ρεπορτάζ
Ρίτα ΜεΗό
rmela@dimokratianews.gr

Σε
απόγνωση

βρίσκονται χιλιάδες

καρκινοπαθείς
οι οποίοι

δεν μπορούν
να αγοράσουν τα φάρ
μακά τους και δεν έχουν
πρόσβαση σε γιατρό καθώς

τα ραντεβού έχουν
λίστα αναμονής έως και
δύο χρόνια με συνέπεια

να αναγκάζονται να
μετακινούνται σε άλλη
πόλη Σύμφωνα με έρευνα

που βρίσκεται σε εξέλιξη
από τη Σχολή Κοινωνικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου
και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών

Εθελοντών Φίλων
και Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών

το 32 των ογκολογικών
ασθενών δεν έχει

πρόσβαση σε γιατρό Επιπλέον

σύμφωνα με τον
επίκουρο καθηγητή Πολιτικής

Υγείας Κυριάκο
Σουλιώτη το 28 δεν

έχει πρόσβαση στα φάρ
μακά του

Τα παραπάνω στοιχεία

παρουσιάστηκαν στο
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ασθενών που πραγματοποιήθηκε

στην Αθήνα
και διοργανώθηκε από 1 5

συλλόγους ασθενών

Αδειάζουν
Οι ειδικοί τόνισαν ότι τα
ράφια των φαρμακείων
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
αδειάζουν επικίνδυνα και
οι ασθενείς κάνουν αγώνα

δρόμου για να βρουν
το φάρμακό τους σε κάποιο

νοσηλευτικό ίδρυμα
με συνέπεια το 40

των πασχόντων να λαμβάνει

με καθυστέρηση τη
θεραπεία του ή ακόμα και
να χάνει τουλάχιστον μία

δόση της θεραπείας θέτοντας

σε σοβαρό κίνδυνο
τη ζωή του
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Ενώσεων Νοσοκομειακών

Γιατρών Ελλάδος

ΟΕΝΓΕ Δημήτρης
Βαρνάβας ανέφερε ότι το
ΕΣΥ είναι ένα βήμα πριν
από την κατάρρευση καθώς

η αναμονή για ραντεβού

στα εξωτερικά ιατρεία

φτάνει σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμη και τα
δύο χρόνια ενώ οι γιατροί

εξετάζουν καθημερινά
30 και 40 ασθενείς

με κίνδυνο να γίνουν λάθη

Από την πλευρά του ο

υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός στην ομιλία του
εξήγγειλε την ιατροφαρμακευτική

κάλυψη των
ανασφάλιστων πολιτών



5. Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
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ΕΡΕΥΝΑ

Η οδύσσεια
των καρκινοπαθών
ΕΚΑτΟΝΤΑΔΕΣ ογκολογικοί ασθενείς αναγκάζονται να
διακόψουν τη θεραπεία τους και δεν μπορούν να συμμορφωθούν

με τις υποδείξεις των γιατρών τους
Σύμφωνα με έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τη Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων
και Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών το 32 των ογκολογικών
ασθενών δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό Το βασικό εμπόδιο

είναι η καθυστέρηση στο κλείσιμο του ραντεβού η
απόσταση και η δυσκολία μετακίνησης καθώς πολλοί
ασθενείς αναγκάζονται να επισκεφθούν νοσοκομείο άλλης

πόλης για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους
τα στοιχεία παρουσίασε χθες ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής

Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης στο 4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ασθενών Σύμφωνα με τον καθηγητή το 28
των ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση στα φάρ
μακά του
Τα φαρμακεία των νσοοκομείων δεν διαθέτουν το κατάλληλο

απόθεμα Οι ασθενείς αναζητούν συχνά το φάρμακο
τους από νοσοκομείο σε νοσοκομείο με αποτέλεσμα

το 40 να λαμβάνει με καθυστέρηση τη θεραπεία του
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

νοσοκομειακών γιατρών ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας

είπε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική
και η αναμονή για ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία φθάνει

σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα δύο χρόνια

ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ογκολογικούς ασθενείς

δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό



6. CLAW BACK ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
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► ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Claw back και στη φαρμακευτική
δαπάνη των νοσοκομείων
ΣΕ ΚΛΟΙΟ αυστηρών ελέγχων μπαίνει και
η φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων
ύστερα από απαίτηση των θεσμών και όπως
συμφωνήθηκε με το υπουργείο Υγείας στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης

Πλέον θα ισχύει η αυτόματη επιστροφή το
λεγόμενο claw back και στην ενδονοσοκομει
ακή φαρμακευτική δαπάνη ενώ μέχρι τώρα
ίσχυε μόνο για την εξωνοσοκομειακή δαπάνη
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας ΕΟΠΥΥ Ετσι οποιαδήποτε υπέρβαση
από τα 570 εκατ ευρώ που ορίζονται ως ταβάνι

δαπάνης για το 20 1 6 θα επιστρέφεται
στις φαρμακευτικές εταιρίες

Σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες η εν
δονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη είναι
κοντά στα 570 εκατ ευρώ και παγώνει σε
αυτά τα επίπεδα Για το 201 7 θα πέσει στα
550 εκατ ευρώ και για το 201 8 στα 530
εκατ ευρώ Αυτό αποδεικνύεται πιο δύσκολο

από όσο φαίνεται καθώς οι δαπάνες για ένα
μεγάλο μέρος των φαρμάκων των νοσοκομείων

φαρμάκων υψηλού κόστους εκείνα του
καταλόγου ΕΟΠΥΥ αυξάνονται με γεωμετρική
πρόοδο Το 201 2 ανέρχονταν στα 26 εκατ
ευρώ το 201 3 ανέβηκαν στα 1 1 8 εκατ ευρώ
και το 201 4 στα 206 εκατ ευρώ

Πάντως οι από όλες τις πλευρές μειώσεις
και κυρίως στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων

δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλίμα
που τελικό αποδέκτη θα έχει τον ασθενή Ηδη
πολλοί ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στα
φάρμακά τους

Τα στοιχεία έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη
από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δείχνουν ότι
32 ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση

σε γιατρό και 28 δεν έχει πρόσβαση στα
φάρμακά του

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ



7. ΦΑΡΜΑΚΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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Σελίδα: . . . . . . . . 7

Φαρμακώνουν την Υγεία

Ο Αν Ξανθός θεωρεί αδιέξοδη τη μείωση τιμών
στα γενόσημα και εκτός πατέντας φάρμακα η οποία
συμφωνήθηκε με τους δανειστές αλλά είναι άνευ
δημοσιονομικού οφέλους οδηγεί στον θάνατο
τη φαρμακοβιομηχανία και μετακυλίει το κόστος
της περίθαλψης στους αρρώστους

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

εν οδηγεί πουθενά Με αυτές τις
τρεις λέξεις περιέγραψε τη μείωση
των τιμών των εκτός πατέντας και
των γενόσημων φαρμάκων χθες ο

υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
μιλώντας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ασθενών Ο,τι δηλαδή την προηγούμενη

ημέρα είχε υπογράφει η
κυβέρνησή του με τους δανειστές
Κι εξήγησε Μειώνεται η δημόσια
δαπάνη και αυξάνεται η συμμετοχή
των ασθενών Δημιουργείται ένα
κλίμα υγειονομικής φτώχειας και οικονομικά

αδύναμοι άνθρωποι αποκλείονται

από τις απαραίτητες υπηρεσίες

φαρμακευτικής κάλυψης
Η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους

των δανειστών σε ό,τι
αφορά την πολιτική φαρμάκου κατέληξε

σε φιάσκο Η κυβέρνηση αποδέχτηκε

πλήρως μια παλαιά απαίτηση
των δανειστών που θα εκτοξεύσει τις
συμμετοχές των αρρώστων στα απο

ζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα

για τα οποία σήμερα πληρώνουν
μεσοσταθμικά συμμετοχή πάνω από
το 25 που αντιστοιχεί σε 622 εκατ

ευρώ ετησίως σύμφωνα με στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Την ίδια ώρα θα απαξιώσει το ελληνικό

φάρμακο γεγονός που θα οδηγήσει

με ταχύτητα στη διάλυση της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με
ό,τι αυτό συνεπάγεται απώλεια θέσεων

εργασίας προστιθέμενης αξίας
για τη χώρα

Ο μηχανισμός προστασίας κόφτης

12 ευρώ και 7,8 ανά συσκευασία

που θα εξαλειφθεί σταδιακά
μέχρι το τέλος του 2017 όπως υπέγραψαν

κυβέρνηση και δανειστές
είναι μια κίνηση άνευ δημοσιονομικού

κέρδους που θα προκαλέσει
ένα μεγάλο κύμα υποκατάστασης
των φτηνών φαρμάκων με ακριβά
εξηγεί μιλώντας στην Εφ.Συν ο

εντεταλμένος σύμβουλος της Πανελλήνιας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ Βασίλης Πενταφρά

γκας Πρόκειται για έναν λογιστικό
και τελείως ανορθολογικό τρόπο
αντιμετώπισης της φαρμακευτικής
δαπάνης απουσία εργαλείων όπως
είναι η αξιολόγηση και η αποζημίωση

Η επιμονή πίεσης των τιμών των
φτηνών φαρμάκων είναι παραλογι¬

σμός προσθέτει Ας σημειωθεί ότι
το κόστος των φτηνών γενόσημων
κάτω των 7,8 ευρώ όπου βρισκόταν

ο κόφτης που αποζημιώνει ο
ΕΟΠΥΥ ήταν 77 εκατομμύρια ευρώ
το 2014 τη στιγμή που τα φάρμακα
υψηλού κόστους κόστισαν 650 εκατομμύρια

ευρώ
Η μείωση των τιμών των ελληνικών

φαρμάκων από το όριο των
7,8 ευρώ στο 1 ευρώ στην πράξη
θα σημάνει την προφανή αδυναμία
παραγωγής τους την αντικατάστα
σή τους από εισαγόμενα φάρμακα
τα οποία στοιχίζουν από 20 έως 50

ευρώ τη διάλυση της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας που αποτελεί
έναν από τους ελάχιστους υγιείς πυλώνες

ανάπτυξης και απασχόλησης
της χώρας μας με 11.000 εργαζομένους

επισημαίνει σε ανακοίνωσή
της η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ

Μείωση τιμής
Την πενταετία 2010-201 5 οι τιμές

των εγχώριων φαρμάκων μειώθηκαν
σε ποσοστό που υπερβαίνει το

60 Αντίστοιχα έπεσαν και οι τιμές
των πρωτότυπων φαρμάκων off και
on patent κατά 40 και 30 Παρ
όλα αυτά καθημερινά οι ασφαλισμένοι

πάνε στα φαρμακεία να πάρουν

τα φάρμακά τους και πληρώνουν

περισσότερο επισημαίνει ο Β

Πενταφράγκας
Τα προηγούμενα χρόνια όλες οι

κυβερνήσεις μείωναν τις τιμές των
φαρμάκων ωστόσο οι ασθενείς συνέχιζαν

να βάζουν όλο και πιο βαθιά
το χέρι στην τσέπη για την αγορά
τους Κι αυτό διότι το ποσόν που πληρώνει

ο ασθενής δεν εξαρτάται από
τη λιανική τιμή του φαρμάκου αλλά
και από την ασφαλιστική τιμή του
Εκείνη δηλαδή που αποζημιώνει το
ασφαλιστικό ταμείο που είναι κατά
κανόνα μικρότερη από τη λιανική
τιμή και ή οποία ως επί το πλείστον
βασίζεται στην τιμή του γενόσημου
φαρμάκου

Επομένως όσο χαμηλώνουν οι
τιμές των γενοσήμων τόσο θα χαμηλώνουν

και οι ασφαλιστικές τιμές
Οταν ένα φάρμακο κοστίζει 20 ευρώ
και το γενόσημό του 7,8 ευρώ εκεί
που ήταν μέχρι σήμερα ο κόφτης
η ασφαλιστική τιμή που παίρνει είναι

7,8 ευρώ Ο ασθενής τότε πληρώνει
το 25 των 7,8 ευρώ και τα 12,2

ευρώ διαφορά λιανική-ασφαλιστική
τιμή Οταν το γενόσημο πέσει στο
1 ευρώ άρα και η ασφαλιστική του
τιμή τότε ο ασθενής θα κληθεί να
πληρώσει το 25 του 1 ευρώ και τα
19 ευρώ διαφορά

Με τη μέθοδο αυτή που συνεχίζει

να εφαρμόζεται μειώνεται η

φαρμακευτική δαπάνη για το κράτος

ωστόσο το κόστος μετακυλίεται
στον ασθενή



8. ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
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ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ

Αργοπεθαίνουν αβοήθητοι
οι καρκινοπαθείς
Τρεις
στους δέκα
ογκολογικούς
ασθενείς δεν
έχουν πρόσβαση
σε γιατρό
και φάρμακα
και τέσσερις
στους δέκα
χειροτερεύουν
γιατί
καθυστερούν ή
χάνουν δόσεις
της θεραπείας
τους

ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ καρκινοπαθείς δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρό και στα φάρμακά
τους και τέσσερις στους δέκα χειροτερεύουν είτε γιατί λαμβάνουν τη θεραπεία τους
καθυστερημένα είτε γιατί χάνουν κάποια δόση Την απόγνωση εκατοντάδων ογκολογικών

ασθενών οι οποίοι αναγκάζονται να διακόψουν τη θεραπεία τους και δεν
μπορούν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των γιατρών τους καταδεικνύει εν εξελίξει

έρευνα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων και Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών

Οι αριθμοί της έρευνας που παρουσιάστηκε χθες στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ασθενών είναι αδιάψευστοι Το 32 των ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση

σε γιατρό Βασικό εμπόδιο είναι η καθυστέρηση στο κλείσιμο του ραντεβού η
απόσταση και η δυσκολία μετακίνησης καθώς πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να
επισκεφθούν νοσοκομείο άλλης πόλης για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους εξήγησε

ο υπεύθυνος για την έρευνα επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Κυριάκος
Σουλιώτης

Το 28 των ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακά του Τα
φαρμακεία των νοσοκομείων στερεύουν και οι ασθενείς κάνουν πολλές φορές
αγώνα δρόμου για να βρουν το φάρμακό τους σε κάποιο νοσοκομείο ανέφερε χαρακτηριστικά

Αποτέλεσμα αυτού πρόσθεσε είναι το 40 των ασθενών να λαμβάνει
με καθυστέρηση τη θεραπεία του ή ακόμη και να χάνει δόση της θεραπείας επιδεινώ
νοντας την κατάσταση της υγείας του και θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ



9. ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 32

Σκληρή ανακοίνωση
Β Απάντηση σε ιδιαίτερα σκληρούς τόνους

έδωσε η Πανελλήνια Ένωση
Φαρμακοβιομηχανίας

στην κυβέρνηση με αφορμή

την ανακοίνωση των νέων μέτρων
που έρχονται στον τομέα της Υγείας με
δραστικές βαθμιαίες περικοπές στην τιμή
των γενοσήμων μέσα στα επόμενα δυο
χρόνια και επιβολή μηχανισμού αυτόματων

επιστροφών για τα νοσοκομειακά
φάρμακα Η διαπραγμάτευση με τους
εκπρόσωπους των δανειστών σε ό,τι αφορά

την πολιτική φαρμάκου κατέληξε
σε φιάσκο Η κυβέρνηση αποδέχτηκε
πλήρως μια παλαιά απαίτηση των δανειστών

για απαξίωση του ελληνικού φαρμάκου

γεγονός που οδηγεί με ταχύτητα
στη διάλυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

τονίζεται στην ανακοίνωση
Σύμφωνα με τη βιομηχανία η απαίτηση
των δανειστών για μείωση των τιμών των
ελληνικών φαρμάκων από το όριο των
7,8 ευρώ στο 1 ευρώ στην πράξη θα σημάνει

την προφανή αδυναμία παραγωγής
τους Αυτά θα αντικατασταθούν από εισαγόμενα

φάρμακα τα οποία στοιχίζουν
από 20 έως 50 ευρώ



10. ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΕΣΥ
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Η αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία φτάνει τα δύο χρόνια

Υπό διάλυοη το ΕΣΥ
ΤΉόκατάρρευαηείναιτοεθνι

κό σύστημα υγείας Είναι
Λ ενδεικτικό άτιη αναμονήγια

ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία
φθάνει μέχρι και δύο χρόνια ενώ εκατοντάδες

καρκινοπαθείς αναγκάζονται

να διακόψουν τη θεραπεία
τους θέτοντας οε σοβαρό κίνδυνο τη
ζωή τους

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε

από τον καθηγητή Πολιτικής

Υγείας Κυριάκο Σουλιώτηχθες
στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο ασθενών

το 32 των ογκολογικών ασθενών

δεν έχει πρόσβαση οε γιατρό
κυρίως εξαιτίας της καθυστέρησης
στο κλείσιμο του ραντεβού της από¬

στασης και της δυσκολίας μετακίνησης
ενώ το 28 των καρκινοπαθών

δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακά
του

Τα φαρμακεία τωννοσοκομείων
στερεύουν και οι ασθενείς δίνουν

αγώνα δρόμου για να βρουν το φάρμακο

τους σε κάποιο νοσοκομείο
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 40
των ασθενών να λαμβάνει με καθυστέρηση

τη θεραπείατου ή ακόμη και
να χάνει δόση της θεραπείας θέτοντας

σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του
Την ίδια ώρα όπως επισήμανε ο

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος

ΔημήτρηςΒαρνάβας ηαναμονή

για ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία
τωννοσοκομείωνφθάνειοεκάποιες
περισώσειςακόμηκαιταδύοχρόνια
ενώ οι γιατροί εξετάζουν σε καθημερινή

βάση 30 40 ασθενείς
Το σύστημα υγείας βρίσκεται σε

διαρκή διακινδύνευση αναγνώρισε
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός από το βήμα του συνεδρίου
τονίζοντας πωςτουπουργείο επεξεργάζεται

σχέδιο έκτακτης ανάγκης με
στόχο να αυξηθεί η χρηματοδότηση
για τα νοσοκομεία και να ενισχυθεί
το ανθρώπινο δυναμικό τους ενώ
προχωρεί σε αναδιοργάνωση της
πρωτοβάθμιας φροντίδας δίνοντας
έμφαση στον οικογενειακό γιατρό
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• Γενοσημα Για επικείμενη απόσυρση

πολλών προσιτών ελληνικών
φαρμάκων και αντικατάσταση τους από
πιο ακριβά εισαγόμενα σκευάσματα
προειδοποιούν οι εκπρόσωποι των Ελλήνων

φαρμακοβιομηχάνων που διαμαρτύρονται

για τη μείωση στις τιμές
των γενοσήμων και των εκτός πατέντας
φαρμάκων Σελ 6

Η συμφωνία οδηγεί σε αδυναμία παραγωγής ελληνικών γενοσήμων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Για επικείμενη απόσυρση πολλών
προσιτών ελληνικών φαρμάκων
και αντικατάστασή τους από πιο
ακριβά εισαγόμενα προειδοποιούν
οι εκπρόσωποι των Ελλήνων φάρμακο

βιομηχάνων που χαρακτηρίζουν
την έκβαση της διαπραγμάτευσης

της κυβέρνησης με
τους δανειστές για την πολιτική
φαρμάκου ως φιάσκο

Οπως αναφέρεται σε χθεσινή
ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
Η κυβέρνηση αποδέχθηκε πλήρως

μία παλαιά απαίτηση των
δανειστών για απαξίωση του ελ¬

ληνικού φαρμάκου γεγονός που
οδηγεί με ταχύτητα στη διάλυση
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Καλούν δε την ύστατη
αυτή στιγμή τον πρωθυπουργό
την πολιτική ηγεσία της χώρας
και τα μέλη του Κοινοβουλίου να
ανατρέψουν τους παράλογους
σχεδιασμούς των δανειστών και
να κρατήσουν στη ζωή έναν κλάδο
που παράγει προστιθέμενες αξίες
ανάπτυξη και απασχόληση Οι
φαρμακοβιομήχανοι διαμαρτύρονται

για τη συμφωνία που επετεύχθη

για τη σταδιακή απομεί
ωση των ορίων προστασίας
των τιμών των γενόσημων και
των εκτός πατέντας φαρμάκων

Εντονες αντιδράσεις
από την Πανελλήνια
Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

στο ένα ευρώ σε διάστημα διετίας
υποστηρίζοντας ότι αυτό στην
πράξη θα σημάνει αδυναμία παραγωγής

ελληνικών γενόσημων
Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα

πρόκειται να εκδοθεί
υπουργική απόφαση με τα νέα
όρια προστασίας στις τιμές των
γενόσημων και των offpatent

Την ίδια στιγμή το έτερο ση¬

μείο της διαπραγμάτευσης για
το φάρμακο που είναι η επέκταση

του claw back και στη νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη

περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο

με τα τελευταία
προαπαιτούμενα

για την εκταμίευση
της δόσης που συζητείται στη
Βουλή Σύμφωνα με διάταξη του
σχεδίου νόμου καθορίζεται όριο
δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων

για τη νοσοκομειακή
δαπάνρ σε 570 εκατομμύρια ευρώ
για το 2016 550 εκατ ευρώ για
το 2017 και 530 εκατ ευρώ για
το 2018 και οποιαδήποτε υπέρβαση

από αυτά τα όρια επιστρέφεται
από τις φαρμακευτικές

εταιρείες Διευκρινίζεται ότι τα
αναφερόμενα ποσά αφορούν
όλες τις φαρμακευτικές δαπάνες
που δεν περιλαμβάνονται στον
ισχύοντα κλειστό προϋπολογισμό
του ΕΟΠΥΥ Η διάταξη παραπέμπει

σε υπουργική απόφαση
που θα πρέπει να εκδοθεί έως
τις 10 Δεκεμβρίου και η οποία
θα ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής

του claw back Στην αιτιολογική

έκθεση αναφέρεται
ότι μετά το 2013 n φαρμακευτική
δαπάνη των νοσοκομείων και
των χορηγούμενων από τα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ νοσοκομειακών
φαρμάκων παρουσιάζει

αυξητικές τάσεις
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Ασθενείς αποκλεισμένοι
από ιατρούς φάρμακα
Δυσχερής η Θέση των ασθενών στη χώρα μας όπου
ήδη από το 2013 9 του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν
καλύπτονται οι ανάγκες υγείας του ποσοστό συγκρίσιμο

μόνο με τη Βουλγαρία 9 και τη Ρουμανία
10 Ακόμη mo ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα

της έρευνας που διεξάγει ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής

Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δρ
Κυριάκος Σουλιώτης μαζί με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών

Εθελοντών Φίλων και Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών
Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες
στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών το 32 των
ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό
Ως εμπόδια αναφέρονται η αναμονή για ραντεβού
η απόσταση και η δυσκολία μετακίνησης καθώς
συχνά καλούνται να μεταβούν σε άλλη πόλη Παράλληλα

το 28 δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακα με
συνέπεια το 40 να λαμβάνει με καθυστέρηση τη
θεραπεία του ή να χάνει κάποια δόση Τα παραπάνω
επιβεβαίωσε και o Δημήτρης Βαρνάβας πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ενώσεων

Νοσοκομειακών Γιατρών

που έκανε λόγο ακόμη

και για διετή αναμονή
για ραντεβού σε εξωτερικό
ιατρεία ή για γιατρούς που
εξετάζουν ημερησίως 30
και 40 ασθενείς

Μεγάλο προβληματισμό
εγείρει και η μηδαμινή εμπλοκή

των συλλόγων ασθενών στη χάραξη πολιτικών
υγείας Τα 39,5 των Ελλήνων ασθενών δηλώνει ότι
δεν προβλέπεται η συμμετοχή των συλλόγων του στη
λήψη αποφάσεων και ότι αυτό δεν συμβαίνει ποτέ Αντίστοιχα

δεν έχουν λόγο ούτε στην Εθνική Επιτροπή
Δεοντολογίας του ΕΟΦ που εγκρίνει τις κλινικές μελέτες
για νέα φάρμακα 55,3 ούτε μέλη τους συμμετέχουν
στα Δ.Σ των νοσοκομείων 59,2 Οπως απαντά το
26,3 πολύ σπάνια διαπίστωσαν κάποια αλλαγή πολιτικός

επειδή οι ιθύνοντες συμμερίστηκαν τα αιτήματά
τους Δεδομένων των πιέσεων στους προϋπολογισμούς
υγείας καθίσταται αναγκαία η ορθολογική κατανομή
πόρων που μπορεί να γίνει με όχημα τη συμμετοχή
των ασθενών στις πολιτικές υγείας όπως συμβαίνει
στη Γαλλία και την Αγγλία σχολιάζει στην Κ ο δρ
Σουλιώτης Το 2010-11 ήμουν πρόεδρος στον ΟΠΑΔ
και χρειάστηκε να αλλάξει ο κανονισμός για τα φάρμακα
των διαβητικών Επικοινωνώντας με τους συλλόγους
των ιδίων μας ενημέρωσαν ότι άλλα φάρμακα τους
δίνονταν σε αφθονία και άλλα ήταν σε έλλειψη Ετσι
ελήφθη η ορθότερη απόφαση που οδήγησε μάλιστα
σε εξοικονόμηση πόρων Οι ίδιοι οι ασθενείς γνωρίζουν
τις ανάγκες και την καθημερινότητά τους δεν μπορούμε
να αποφασίζουμε γι αυτούς χωρίς αυτούς

ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ

Ανησυχητικά
αποτελέσματα
έρευνας για τις
ανάγκες υγείας
του πληθυσμού
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Οι απαιτήσεις των δανειστών οδηγούν σε διάλυση την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία, εκτιμά ο ΠΕΦ.

[ΠΕΦ] «Να ανατραπούν οι παράλογοι σχεδιασμοί»

Φαρμακοβιομήχανοι:
διαπραγμάτευση-φιάσκο
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Σε 
συνολικό αναβρασμό βρίσκεται 

ο κλάδος του φαρμάκου 

μετά και την ολοκληρω-
ση των διαπραγματεύσεων με
τους θεσμούς και την οριστικοποίηση 

των όρων της επόμενης
αναπμολόγησης φορμάκων σης
αρχές της επόμενης χρονιάς, αλλά 

και την επιβολή clawback
στα νοσοκομειακά φάρμακα.
Μάλιστα, σ υπουργός Υγείας Ανδρέας 

Ξανθός παραδέχτηκε χθες
σε εκδήλωση τσ αδιέξοδο που
υπάρχει πλέον στο χώρο του
φορμάκου από την πολιτική των
θεσμών.

Ο υπουργός στην ομιλία του
έκανε λόγο για πιέσεις των δανειστών, 

για ανεξέλεγκτη μείωση 

των τιμών στα off patent
φάρμακα και τα γενόσημα, χωρίς 

αυτό να έχει οδηγήσει σε
μείωση σηνταγών ή σε αύξηση
του όγκου των γενοσήμων. Αντιθέτως, 

επιβάρυνε οικονομικά
τους ασθενείς και δημιούργησε 

συνθήκες υγειονομικής φτώχειας, 

όπου οικονομικά αδύναμοι 

άνθρωποι αποκλείονται από
τις απαραίτητες υπηρεσίες φορ-
μακευτικής κάλυψης.

Παράλληλα σ υπουργός ανέφερε 

ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει 

την ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

και ότι ήδη έχει συγκροτηθεί 

μία επιτροπή για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

και τη διείσδυσή
της στις ξένες αγορές.

Από την πλευρά τους οι Ελληνες 

φαρμακοβιομήχανοι μιλάνε 

για διαπραγμάτευση ανάμεσα 

στην κυβέρνηση και τους

θεσμους που κατέληξε σε φιάσκο, 

καθώς η κυβέρνηση αποδέχτηκε 

πλήρως την παλαιά
απαίτηση των δανειστών. Οπως
εκτιμά η διοίκηση της Πανελλήνιας 

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας, 
η απαίτηση των δανειστών 

για την κατάργηση του
«κόφτη» στις μειώσεις τιμών σε
σκευάσματα κάτω από τα 7,8
ευρώ, στην ηραξη θα σημάνει
την προφανή αδυναμία παραγωγής 

τους. Αυτά θα αντικατασταθούν 

από εισαγόμενα φάρμακα 

τα οποία στοιχίζουν από
20 έως 50 ευρώ. Επιπλέον, οδηγεί 

σε διάλυση την ελληνική
φορμακοβιομηχανία, που αποτελεί 

έναν από τους ελάχιστους
υγιείς πυλώνες ανάπτυξης και
απασχόλησης της χώρας μας.

Η ΠΕΦ καλεί τον πρωθυπουργό, 

την πολιτική ηγεσία
της χώρας και τα μέλη του Κοινοβουλίου 

να ανατρέψουν τους
παράλογους σχεδιασμούς των
δανειστών και να κρατήσουν
στη ζωή έναν κλάδο που παράγει 

προστιθέμενες αξίες, ανάπτυξη 

και απασχόληση.
Την ίδια στιγμή ο ΣΦΕΕ έχει

συγκαλέσει έκτακτο δ.σ. την Παρασκευή 

το πρωί για να εκτιμήσει 

τη σηνολική κατάσταση,
καθώς το σύνολο των μελών του
αντιμετωπίζει πλέον σημαντικές 

προκλήσεις είτε είναι Ελληνες 

βιομήχανοι είτε πολυεθνικές. 

Μάλιστα, εκτιμήσεις της
αγοράς κάνουν λόγο για ένα δρα
ματικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται 

παρά τις αρχικές κα-
θησηχαστικές διαβεβαιώσεις
της κυβέρνησης και ότι δεν
έχουν δυνατότητα να κάνουν
κανένα προγραμματισμό για την
επόμενη χρσνίά. IS1D.-9865597]
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ΕΟΠΥΥ Η χρονοκαθυοτέρηση εξόφλησης των χρεών του φορέα πλήττει την πιστοληπτική ικανότητα τσυ κλάδου

Από κόσκινο οιχορηγήσεις
τωντραπεζώνπροςτιςκλινικές
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporjki.gr

Εντείνονται

οι τραπεζικές
πιέσεις προς τις κλινικές
καθώς στο πλαίσιο των

stress tests οι επόπτες περνούν
από κόσκινο και τις χορηγήσεις

προς αυτές Μάλιστα πριν
από μερικές μέρες μια από τις
μεγαλύτερες εταιρείες factoring
ενημέρωσε τις κλινικές ότι όσες
από αυτές έχουν εκχωρημένα
ανεξόφλητα τιμολόγια του ΟΠΑΔ
της περιόδου 2010-201 1 Θα πρέπει

με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας

του τραπεζικού συστήματος

εντός 15 ημερών να
προσκομίσουν τα απαιτούμενα
έγγραφα για την περιουσιακή
τους κατάσταση ώστε να χαρακτηριστούν

συνεργάσιμοι πελάτες

Εάν τα στοιχεία δεν
προσκομιστούν

τότε θα χαρακτηριστούν

μη συνεργάσιμοι με
τις συνέπειες που προβλέπονται

από τον Κώδικα Δεοντολογίας

των τραπεζών
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε

πως με απόφαση του ΟΠΑΔ είχε
δοθεί η δυνατότητα στις κλινικές

να μπορούν να εκχωρούν τιμολόγια

του ταμείου προς to τραπεζικό

σύστημα και να αντλούν
ρευστότητα μεσω factoring Φυσικά

η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ
και η ενοποίηση του ΟΠΑΔ με

αυτόν καθώς και η δραματική
κατάσταση η οποία υπάρχει προκάλεσε

την ανατροπή της διαδικασίας

αυτής Ετσι οι κλινικές
που είχαν εκχωρήσει τιμολόγια
θα πρέπει τώρα να αποδείξουν
τη φερεγγυότητά τους κι auto
σε συνδυασμό με τη γενικότερη
χρηματοοικονομική τους κατάσταση

μπορεί va προκαλέσει σημαντική

δυσλειτουργία αν μάλιστα

οι συνολικές χορηγήσεις
που έχουν πάρει από τις τράπεζες

χαρακτηριστούν και επίσημα
κόκκινα δάνεια

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα

με τα πλέον πρόσφατα οι¬

κονομικά στοιχεία που συγκέντρωσε

η ICAP για τις 90 μεγαλύτερες

ελληνικές ιδιωτικές κλιντ
κές οι άμεσα απαιτητές από τις
τράπεζες υποχρεώσεις τους προσεγγίζουν

τα 900 εκατ ευρώ ενώ
γενικότερα οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις τους προμηθευτές

ασφαλιστικές και φορολογικές
εισφορές κ.λπ που πρέπει

να πληρωθούν μέσα στο 2015
έχουν διαμορφωθεί στο 1 5 δισ
ευρώ Την ίδια στιγμή ειδικά μέσα

στην 5ετία της κρίσης οι ουσ
σωρευμένες ζημιές έχουν φτάσει

τα 800 εκατ ευρώ
Στον αντίποδα οι εταιρείες

Wria τις 90
μεγαλύτερες

ιδιωτικές κλινικές
οι άμεσα απαιτητές
από τις τράπεζες
υποχρεώσεις τους
φτάνουν τα 900 εκατ
ευρώ ενώ
οι βραχυπρόθεσμες
το 1,5 δισ
Ο ΕΟΠΥΥ τους
οφείλει 755 εκατ
ευρώ σύμφωνα
με τους ισολογισμούς
του 2014

αυτές έχουν πάγια περιουσιακά
στοιχεία η αξία των οποίων προσεγγίζει

τα 2 δισ ευρώ ενώ επίσης

οι πελάτες τους και δη ο
ΕΟΠΥΥ τους οφείλει περί τα 755
εκατ ευρώ σύμφωνα πάντα με
τους ισολογισμούς του 2014

0 πρόεδρος της ΠΕΙ
Από κει και πέρα η κατάσταση
δείχνει ιδιαίτερα κρίσιμη ενώ o

πρόεδρος της Πανελληνίας Ενωσης

Ιδιωτικών Κλινικών Γρηγόρης

Σαραφιανός εκφράζει την έκπληξη

και την απορία του σχετικά

με τα στοιχεία που παρουσίασε

ο κ Κοντός κατά τον απο¬

λογισμό της θητείας του στον ΕΟΠΥΥ

και σε ένα βαθμό αμφισβητεί
την ορθότητά τους καθώς

όπως σημειώνει ο κλάδος των
ιδιωτικών κλινικών παρουσιάζει
το 201 5 μείωση της πληρότητάς
του και του κύκλου εργασιών
ιδιαίτερα μετά την επιβολή των
capital controls Παρ όλα αυτά
με βάση τον ΕΟΠΥΥ όλο το 20 1 4

φαίνεται να υποβλήθηκαν δαπάνες

από τις ιδιωτικές κλινικές
και τα κέντρα αποκατάστασης
ύψους 470 εκατ ευρώ ενώ μόνο
το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι
υποβληθείσες δαπάνες ανέρχονται

στο ποσό των 370 εκατ
ευρώ Αυτό σημαίνει ότι για όλο
το 2015 προβλέπεται υποβολή
δαπανών ύψους 740 εκατ ευρώ
δηλαδή αύξηση κατά 57,50
Σημειώνεται δε ότι η επόμενη
πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ θα
υπάρξει όταν η χώρα λάβει τη
δόση των 2 δισ ευρώ

Ειδικότερα σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές προς τις
ιδιωτικές κλινικές ο κ Σαρα
φιανός αναφέρει ότι για την περίοδο

2007-201 1 ανέρχονται στα
150 εκατ ευρώ και μέσα σε αυτές

περιλαμβάνονται και τα τιμολόγια

που έχουν εκχωρηθεί
στην Πειραιώς και έχουν

προεξοφληθεί

όπως αναφέρομε με
factoring

SID.-9860S79I
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4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

WOnujç προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για να μη φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες
για ανείσπρακτα ενοίκια από φέτος θα πρέπει να φροντίσουν να προσφεύγουν

στη Δικαιοσύνη πριν από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης με αρχή το 201 7

ΠΕΜΠΤΗ 1 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201 5 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

πολυνομοσχέδιο Μετά τις ασφυκτικές πιέσεις το οικονομικό επιτελείο αναζητεί εναλλακτικά μέτρα Στο τραπέζι η αύξηση της επιβάρυνσης

Πρσςνέα ισοδύναμαγιατο ισοδύναμο
Νέα

αναδίπλωση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης

είναι προ των πυλών καθώς από χθες το μεσημέρι

αναζητεί νέα ισοδύναμα προκειμένου να αποσύρει

από το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται σήμερα
στη Βουλή τη διάταξη για την επιβολή φορου στο κροσί και να
αντικατασταθεί με αύξηση της φορολογίας σε βαρύτερο οινοπνευματώδη

ποτά ή και στον καπνό

Των Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου και Γιώργου Κούρου

Αναδράσεις οινοπαραγωγών

Η κυβέρνηση δέχιηκε ασφυ
κιικές πιέσειςαπό ιούς βουλευτές

της την ανπι ιολίτευση και
ιούς αρμόδιους φορείς καιά ιη
χθεσινή κατεπείγουσα οτιζήιη
ση ιου πολυνομοσχεδίου με ία
προαπαιτούμενα της δόσης με
αποτέλεσμα να αναγκαστεί να
υπαναχωρήσει στο θέμα της φορολόγησης

του κρασιού Δεν αποκάλυψε

όμως αν θα προβεί σήμερα

σε απόσυρση της ρύθμισης
και προτοθηση άλλου ισοδύναμου

μέτρου ή αν θα προχωρήσει
απλώς σε τροποποίηση προκειμένου

να κατευνάσει ιις έντονες
αντιδράσεις εν όψει της κρίσιμης
ονομαστικής ψηφοφορίας οτην
Ολομέλεια Η προωθούμενη επιβολή

του τέλους των 30 λεπτών
ανά φιάλη προκάλεσε πάντως
έντονους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό

της κυβέρνησης καθώς ο

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου φέρεται να

εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για
Ιο μέτρο τις οποίες επιβεβαίωσε
εμμέσως και ο αναπληρωιής
υπουργός Οικονομικών Τρύφων
Αλεξιάδης Η ρύθμιση κινδύνευσε

μάλιστα να απορριφθεί κατά
την ψηφοφορία σιην αρμόδια
κοινοβουλευπκή επιιροπή όπως
είχε συμβεί με τη φορολόγηση
της μικρής παραγωγής ζύθου
αφού οι Ανεξάρτητοι Ελληνες εξαπέλυσαν

προειδοποιητικές βολές

μέσω του βουλευτή τους Δ
Κομμένου εκφράζοντας τον

προβληματισμό

ιους για m διάιαξη
Οι Ανεξάρτητοι Ηλληνες αναμένουν

όμως σήμερα να υλοποιήσει
η κυβέρνηση της δεσμεύσεις της
απειλώντας ότι σε αντίθετη περί
πτωση θα καταψηφίσουν Ενστάσεις

υπήρξαν όμως και στο
εσωτερικό ιης Κ.Ο ιου ΣΥΡΙΖΑ
Τις εξέφρασε μάλιστα δημόσια ο

βουλευτής Χρήστος Μπγιάλας ο
οποίος ζήτησε ευθέως από ιην
κυβέρνηση να αιιοούρει m διάιαξη

για ιο ιέλος στο κρασί αντικαθιστώντας

την με αντίστοιχη
επιβάρυνση στο ουίσκι στη βότκα

και ιο τζιν Σημειώνεται πάντως

ότι ο κ Αλεξιάδης είχε υπερασπιστεί

αρχικά τη ρύθμιση επι¬

σημαίνοντας ότι η επιβάρυνση
δεν είναι ιόσο μεγάλη και διευ
κρινίζονιας ότι αφορά και το εισαγόμενο

κρασί

Επώδυνες διατάξεις
Οι αρχικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

που δεν είχαν αλλάξει

μέχρι αργά χθες το βράδυ
προβλέπουν τα εξής
1 Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε

λεπτών 0,05 του ευρώ ανά
στήλη κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ
ΑΕ το οποίο βαρύνει τον παίκτη
και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο

απευθείας από τον πά

ροχο
2 Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών

καθορίζεται η διαδικασία

και ο χρόνος απόδοσης του
ειδικού τέλους καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα άρθρο 13
3 Επιβάλλειαι στα απλά και αφρώδη

κρασιά άρθρο 90 ν.2960/2001
καθώς και στα παρασκευαζόμενα

με ζύμωση ποτά εκτός από
κρασί και μπύρα άρθρο 92
ν.2960/2001 συντελεστής Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης ΕΦΚ
ο οποίος ορίζειαι σε σαράντα 40
ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος

άρθρο 14

Της Δανάης Αλεξάκη
dalex α n.îflemponki gr

▼ Την έντονη αντίδροση των οινοποιών και
αμπελουργών

προκαλεί η πρόθεση της κυβέρνησης
να προχωρήσει στην επιβολή Ειδικού Φόρου

Κατανάλωσης 40 λεπτά ανά λίτρο στο κρασί
καθώς όπως υποστηρίζουν από την εφαρμογή

του μέτρου τα κροτικά έσοδα δεν θα ξε
περοσουν τα 20 εκατ ευρώ ωστόσο θα πλήξουν

ανεπανόρθωτα 700 επιχειρήσεις και περί
τους 200.000 παραγωγούς Ειδικότερο σε ανακοίνωση

του ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου επισημαίνει

ότι είναι μία πρόταση που δεν εφάπτεται

της ελληνικής αλλά ούτε της ευρωπαϊκής

πραγματικότητας καθ όσον καμία χώρο
κανένα κροτος μέλος της ευρωπαϊκής κοινό¬

τητας που είναι χώρο παραγωγής οίνου δεν έχει
επιβάλει ΕΦΚ στο κροσί ούτε η Γερμανία Αντίθετα

κράτη μέλη που δεν παράγουν κροσί
για ευνόητους λόγους το έχουν κάνει Αντίστοιχα

η Κεντρική Συνεταιριστική Ενωση Αμ
πελοοινικών Προϊόντων ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει ότι
το μέτρο θα δώσει τη χαριστική βολή στο ελληνικό

κροσί και σης χιλιάδες αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις της χώρος Σύμφωνα με την
ΚΕΟΣΟΕ οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου

την τελευταία πενταετία είναι ζημιογόνες
ένεκα της υποχώρησης της κατανάλωσης ελέω
της ύφεσης ενώ το ασύμφορο της αμπελοκαλλιέργειας

έχει μειώσει τα τελευταία 15 χρονιά
τον αριθμό τωνεκμεταλλεύσεωναπό τις 1 77.000
σης 145.000 SID.98661091

4 Στο εξής η πρώτη θητεία του
νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων

Εσόδων ΓΤΔΕ θα είναι διετής

αντί για πενταετής που πρσ
βλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία

Επίσης με σειρά διατάξεων

οριοθετούνται οι ευθύνες
των ελεγκακών οργάνων ιης φορολογικής

διοίκησης όπως για
παράδειγμα η ευθύνη του ΓΤΔΕ
καιά την άσκηοη των καθηκόντων
του Στην περίπτωση του ΓΓΔΕ
δεν υπάρχουν ευθύνες εκτός και
έχει ενεργήσει με δόλο ή βαριά
αμέλεια
5 Παρέχειαι πρόσβαση σε

συγκεκριμένους

ερευνητές της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής στα
φορολογικά δεδομένα των πολιτών

με αποκλειστικό στόχο στη

διευκόλυνση ιου ερευνητικού
στατιστικού τους έργου
6 Για να μη φορολογηθούν οι
ιδιοκτήτες για ανείσπρακτα ενοίκια

από φέτος θα πρέπει να φροντίσουν

να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη

πριν από την υποβολή
της φορολογικής τους δήλωσης με
αρχή το 2017 καθώς σε διαφορετική

περίπτωση θα φορολογηθούν
και για τα εισοδήματα αυτά

ασχέτως εάν δεν τα έχουν αποκτήσει

Ειδικότερα οι διατάξεις
προβλέπουν ότι τα εισοδήματα
από mv εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

ία οποία δεν έχουν εισπραχθεί

από το δικαιούχο δεν
συνυπολογίζονται ττο συνολικό
εισόδημά του εφόσον έως την
προθεσμία υποβολής της ετήσιας

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
έχει εκδοθεί εις βάρος του

μισθωτή διαιαγή πληρωμής ή
διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου

ή δικαστική απόφαση αποβολής

ή επιδίκασης μισθωμάτων
ή έχει ασκηθεί εναντίον ίου

μισθωτή

αγωγή αποβολής ή επιδίκασης

μισθωμάτων Τα εν λόγιο ει
οοδήμαια φορολογούνται στο
έιος και καιά ιο ποσό που αποδεδειγμένα

εισπράχθηκαν Επισημαίνεσαι

ότι οι συγκεκριμένες
ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή
νια εισοδήματα που αποκτώνται
από ιην 1η Ιανουαρίου 201 5 και
μετά άρθρο 12
7 Αλλάζουν επί το δυσμενέστερο

οι όροι ιων 1 00 δόσεων
SID:9S660771

QawbackomvEvôovoaoKopeiaiai δαπάνη
Του Γιώργου Σακκά
gsakkasiö'naftemporiki gr

▼ Επιβάρυνση η οποία μπορεί να ξεπερο
σει τα 80-100 εκατ ευρώ επιβάλλει σης φαρμακευτικές

εταιρείες η διάταξη του πολυνομοσχεδίου

με την οποία θεσμοθετείται
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής claw
back και στην ενδονοσοκομετακή δαπάνη

Η διάταξη προβλέπει ότι το ύψος του
κλειστού προϋπολογισμού για νοσοκομειακά

φάρμακα πάνω από τον οποίο θα
εφαρμόζεται claw back διαμορφώνεται
στα 570 εκατ ευρώ για το 201 6 τα 550 εκατ
ευρώ για το 201 7 και τα 530 εκατ ευρώ για
το 201 8 Σημειώνεται πωςγια το 201 5 ο προ
υπολογισμόςγια φάρμακα στα νοσοκομεία

ήταν περίπου 450 εκατ ευρώ ενώ ανάγκες
της τάξης των 200-220 εκατ ευρώ κάλυπτε
και ο ΕΟΠΥΥ Δηλαδή οι συνολικές δαπάνες

υπολογίζονται στο επίπεδο των 650670
εκατ ευρώ Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό
το ποσό και την προβλεπόμενη δαπάνη θα
πρέπει να καλυφθεί από τις φαρμακευτικές

Οπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση

του νομοσχεδίου η εφαρμογή του
συστήματος αυτόματων επιστροφών στην
εξωνοσοκομειακή δαπάνη οδήγησε στην
εκτίναξη τηςνοσοκομειακής δαπάνης συμ
περιλαμβανομένης και της δαπάνης των
χορηγούμενων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

νοσοκομειακών φαρμάκων Επιπλέον
διαπιστώνεται πως οι διαδοχτκές μειώσεις

των ορίων αγορών για τα φάρμακα

στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων
τα τελευταία χρόνια δεν έχουν οδηγήσει
σε συγκροτηση των δαπανών Ετσι

κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του
μηχανισμού

και σης υπόλοιπες δημόσιες δαπάνες

για φάρμακα και εμβόλια που
αγοράζονται

από τους δημόσιους φορείς υγείας
δηλαδή δημόσια νοσοκομεία ΕΟΠΥΥ

κλπ με ταυτόχρονο προσδιορισμό ενός
επαρκούς ορίου δαπανών Για την εφαρμογή

της νομοθετικής ρύθμισης η οποία
θα τεθεί σε ισχύ με την ψήφιση του νόμου
και τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ θα ακολουθήσει

και διευκρινισηκή Υπουργτκή
Απόφαση η οποία ορίζεται ότι πρέπει να
έχει εκδοθεί έως ης 10Δεκεμβρίου του τυχόντος

έτους ISID:986S555I

Δυσφορία
στον ΣΥΡΙΖΑ
νια το θέμα
τηςα'κατοαάας
Η διάτοξη για το κρασί
επιβάρυνε την ούτως η άλλως
τεταμένη ατμόσφαιρα στην
κοινοβουλευτική ομάδα του
ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζεται
δυσαρεστημένη με την τελική
κατάληξη των

διαπραγματεύσεων για την

προστασία της πρώτης
κατοικίας Ενδεικτικό τιχ
αμηχανίας που επικρατεί στον
ΣΥΡΙΖΑ είναι οτι κατα τη

μαραθώνια συζήτηση του
πολυνομοσχεδίου στην αρμοδία
επιτροπή ζήτησαν να
τοποθετηθούν μόλις τέσσερις
βουλευτές αηο τον μεγαλύτερο
κυβερνητικό εταίρο Τις

αντιδράσεις των βουλευτών
επιχείρησε να διασκεδάσει
πάντως ο υπουργός Οικονομίας
Γιώργος Σταθακης ο οποίος
υποστήριξε οτι η τελική ρύθμιση
για ιην ηρωτη κατοικία μπορεί
να μην είναι αυτή που επιδίωξε
η κυβέρνηση αλλά αποτελεί μια
λελογισμένη λυση καθώς

επιβαρύνει και τα τρία
εμπλεκόμενα μέρη ήτοι ιο
κράτος τις τράπεζες και τους
δανειολήπτες
Ο κ Σταθακης υποστήριξε
μάλιστα οτι το εισοδηματικό
κριτήριο των 35.000 ευρω που

τίθειαι σιπ ρύθμιση για τους
πλειστηριασμούς και επιφέρει
διαγραφή μέρους του δάνειου
προστατεύει ουσιαστικά
εισοδήματα που αντιστοιχούν
οίο 82 των Ελλήνων

φορολογουμένων με βαση τις
δηλώσεις τους
Στον αντίποδα ο εισηγητής της
Ν.Δ Νίκος Δενδιας καταλόγισε
στην κυβέρνηση οτι επιχειρεί να
εξαπατήσει τους ηολιιες
σχετικά με το εύρος της
ρύθμισης και υποστήριξε οτι

προστατεύεται η αντικειμενική
αξια της πρώτης κατοικίας μέχρι
του ηοσου των 1 20 000 ευρω
και όχι 1 80 000 ευρω οπως
ισχυρίζεται η κυβέρνηση
Σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο
με επίκεντρο την αναμόρφωση
του πλαισίου προστασίας της
πρώτης κατοικίας άσκησαν και
ολα τα υπόλοιπα κόμματα της
αντιπολίτευσης

IS1D.9865642I
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WMe το πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων
επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε λεπτών

του ευρώ ανά στήλη κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ

σε βαρύτερα οινοπνευματώδη ποτά ή και στον καπνό

του φόρου στο κρασί
Τανέα τέλη IX φέρνουνεπιπλέον 13 εκατ

Τέλη κυκλοφορίας ανά έτος τοξινόρηοης
Ποσό σε ευρώ

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

Για το έτος 201 6

Κινητήρας Το&νόμηση Ταξινόμηση

σε κυβικά Ταξινόμηση από το 2001 από το 2006

εκατοστά Για το έτος 201 5 έως και το 2000 έως και το 2005 εως 31 10 2010

Εως 300 22 22 22 22

301 785 55 55 55 55

786-1.071 120 120 120 120

1.072-1.357 135 135 135 135

1.358-1.548 240 225 240 255

1.549-1.738 265 250 265 280

1.739-1.928 300 280 300 320

1.929 2.357 660 615 630 690

2.358-3.000 880 820 840 920

3.001-4.000 1.100 1.025 1.050 1.150

4.001 και άνω 1.320 1.230 1.260 1.380

ϊ£λη βάσει πομπών
Επιβατικά αυτοκίνητα
ταξινομούμενα από Τ 11 201 0

Κλιμάκιο Ετήσια Τέλη

εκπομπών Κυκλοφορίας

im CO2 ανά γρμ CO2

ανάχλμ σεευρω

0-90 0

91-100 0,90

101-120 0,98

121-140 U0
141-160 135

161-180 2,45

181-200 2,78

201-250 3,05

Ανω των 251 3,72

Γη τα Ε1Χ ρυμουλκούμενα

ημιρυμουλκούμενα 1 40 ευρώ

Στο
ποσό των 13 εκατ ευρώ

υπολογίζεται το συνολικό κέρδος

του υπουργείου Οικονομικών
από τα νέα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας

που πρέπει να πληρωθούν

έως τις 31 Δεκεμβρίου
και θα επιβαρύνουν σχεδόν όλους
τους ιδιοκτήτες IX με εξαίρεση
φυσικά αυτούς των οποίων τα αυτοκίνητα

είναι άνω της ΙΟετίας
Ειδικότερα όπως προβλέπεται
στη σχετική τροπολογία που

κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου

Επείγουσες ρυθμίσεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών

στόχων και διαρ
θρωπκών μεταρρυθμίσεων για
την επιβολή των ετήσιων τελών
κυκλοφορίας στα επιβατικά αυτοκίνητα

αλλά και τις μοτοσικλέτες
που έχουν ταξινομηθεί για

πρώτη φορά έως και ης 31 Οκτωβρίου

2010 θεσπίζονται τρεις κατηγορίες

για τις αντίστοιχες χρο¬

νικές περιόδους πρώτης ταξινόμησης

τους στη χώρα μας με βάση

τον κυλινδρισμό του κινητήρα

τους ως εξής
έως το έτος 2000

από το 2001 έως το 2005
από το έτος 2006 και μετά

Συγκεκριμένα για τα IX που
έχουν ταξινομηθεί έως το έτος
2000 οι μειώσεις είναι από 1 5 έως
και 90 ευρώ ενώ γΓ αυτά που
έχουν ταξινομηθεί από το 2001

έως και το 2005 κυμαίνονται από
30 έως και 60 ευρώ

Από την άλλη πλευρά για όσα
IX έχουν ταξινομοθεί από το 2006
και μετά οι αυξήσεις είναι από 1 5

έως και 60 ευρώ ενώγια όσα έχουν
ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου

2010 και μετά και για τα
οποία τα τέλη υπολογίζονται με
βάση ης εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα οι αυξήσεις κυμαίνονται
από 0,08 έως και 0,32 ευρώ/γραμ
μάριο

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια όπ
τέλη κυκλοφορίας δεν θα πληρώνουν

στο εξής τα IX νέας τεχνολογίας

που εκπέμπουν έως
και 90 γραμμάρια διοξειδίου του
άνθρακα καθώς με βάση ης νέες
διατάξεις το εν λόγω όριο μειώθηκε
από τα 100 γραμμάρια στα 90 με
αποτέλεσμα όσα IX εκπέμπουν
από 91 έως και 100 γραμμάρια
και τα οποία δεν πληρωναν τέλη
μέχρι σήμερα πλέον επιβαρύνονται

με 90 λεπτά/γραμμάριο
θα πρέπει επίσης να αναφερθεί

ότι με βάση το κείμενο
της εν λόγω τροπολογίας τα υβριδικά

Ι.Χ και μοτοσικλέτες έως
1.549 κ εκ που έχουν ταξινομηθεί

έως ης 31 Οκτωβρίου 2010
απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας

ενώ για τα οχήματα
της κατηγορίας αυτής άνω των
1 549 κ εκ τα τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται αναλογούν στο
60 των τελών των συμβατικών
οχημάτων SID 9865803 J

Σε κινητοποιήσεις οι πράκτορες του ΟΠΑΠ
Της Λέττας Καλαμαρά
lkal@naftemponlci.8r

▼ Σε κινητοποιήσεις προχώρα άμεσα η
Πανελλήνια Ομοσηονδία Επαγγελματιών
Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΠΟ
ΕΠΠΠ ΟΠΑΠ εναντίον της κυβέρνησης
και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών

Τρύφωνα Αλεξιάδη για την ειλημ
μένη απόφαση επιβολής τέλους στα τυ
χερα παιχνίδια του ΟΠΑΠ Οι πράκτορες
κάνουν λόγο για αγώνα με όποια μέσα διαθέτουν

με στόχο την ανατροπή αυτής της
απόφασης

Οπως τονίζουν ήδη οργανώνονται συγκεκριμένοι

τρόποι άμεσης αντίδρασης
και θα κοινοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί

η διαδικασία Τα τοπικά σωματεία εί¬

ναι έτοιμα και σε οτινεννόηση με τη διοίκηση

της ΠΟΕΠΠΠ περιμένουν το σύνθημα

για τις επόμενες κινήσεις που θα
αποφασιστούν Η απόφαση της ΠΟΕΠΠΠ
ήρθε λίγο μετά τη συνάντησή της με τον
κ Αλεξιάδη και την εκ του αποτελέσμα
της διάψευση της διαβεβαίωσης που είχε
δοθεί από την πλευρα του ότι δεν έχει ληφθεί

οριστική απόφαση για την επιβολή
φόρου στα ττιχερα παιχνίδια και ότι υπάρχουν

αρκετές εναλλακτικές λύσεις οι οποίες

σηζητοϋνται με τους δανειστές σαν ισοδύναμο

μέτρο
Η ΠΟΕΠΠΠ κάνει λόγο για παροπλά

νησή της από τον κ Αλεξιάδη και την κυβέρνηση

και χαρακτηρίζει ης αποφάσεις
τους ως αυτοσχεδιασμούς προχειρότητες

ερασιτεχνισμούς χωρίς σχέδιο και πυ¬

ξίδα με άγνοια στοιχείων και τις περισσότερες

φόρες χωρίς λογική Τονίζει ότι o
τομέας των νόμιμων τυχερών παιχνιδιών
που προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια

ετησίως στα κροτικά ταμεία κινδυνεύει

να καταστραφεί από τις προτάσεις
ασχέτων υπηρεσιακών παρογόντων και
τις αποφάσεις υπουργών που αγνοοϋντις
συνέπειες

Επιμένουν πως αν επιβληθεί ο φόρος κινδυνεύουν

με κλείσιμο 1.000 προκτορεία
6.000 εργαζόμενοι στην ανεργιά Επίσης
με την αναμενόμενη πτώση του τζίρου πάνω

από 25 όπως λένε οι μελέτες ανεξάρτητων

αναλυτών τα σηνολικά έσοδα
του κρατους θα είναι λιγότερα από τα τωρινά

για τα κρατικά ταμεία
IS1D:9866016
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