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Εν γνώσει ιης διέδωσε
ψευδή γεγονότα

Καταπέλτης για την πρώην υφυπουργό Υγείας Ζέτια Μακρή και απόλυτη δικαίωση
της πρώην προέδρου του ΟΚΑΝΑ Μένης Μαλλιώρη από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
καθώς το δικαστήριο κρίνει ότι συντελέστηκε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης

►Της ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ικαιώνει την πρώην πρόεδρο του Οργανισμού

Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ
Μένη Μαλλιώρη το Πολυμελές Πρωτοδικείο

Αθηνών όσον αφορά τις κατηγορίες
που είχε εξαπολύσει προ διετίας εναντίον
της η πρώην υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή

Η τελευταία είχε προσφύγει στον εισαγγελέα

ενώ είχε κατηγορήσει δημοσίως
τη Μ Μαλλιώρη για παράνομη προμήθεια
και χορήγηση επικίνδυνου υποκατάστατου
για πραγματοποίηση προγράμματος στις
φυλακές χωρίς άδεια καθώς και για κακοδιαχείριση

χρημάτων του Οργανισμού που
προορίζονταν για τα Κέντρα Πρόληψης
αλλά και τη δημιουργία θεραπευτικών μονάδων

Για τα θέματα της παράνομης προμή

Σπγμιότυπο
από οισυνέντευξη
Τύπουaas
17/11/2013 όταν
η τοτε υφυπουργός
συκοφαντούσε
συμφωνάμε

το δικαστήριο
την τότεπρόεδρο
του ΟΚΑΝΑ
κραδαίνοντας
μάΛιστα έγγραφα

θειας και χορήγησης επικίνδυνου υποκατάστατου

και της πραγματοποίησης προγράμματος

στις φυλακές χωρίς άδεια για τα
οποία η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ήδη
αποφανθεί θέτοντας τις αναφορές της Ζ
Μακρή στο αρχείο ως αβάσιμες το Πολυμελές

Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάνθηκε
ότι στοιχειοθετούν συκοφαντική δυσφήμηση

Προσβολή προσωπικότητας
Οπως αναφέρεται στην απόφαση η

εναγομένη ασ Ζ Μακρή που γνώριζε ότι
τα ανωτέρω διαδιδόμενα είναι ψευδή αφού
λόγω της ιδιότητάς της είχε στην κατοχή
της όλα τα ανωτέρω έγγραφα διέπραξε σε
βάρος της ενάγουσας σ.σ Μ Μαλλιώρη
το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης

καθώς εν γνώσει της διέδωσε ενώπιον

αόριστου αριθμού προσώπων ψευδή γεγονότα

που μπορούσαν να προσβάλουν και
τελικώς προσέβαλαν την προσωπικότητα
της ενάγουσας Εντεύθεν έπεται ότι από
τις επίδικες συνεντεύξεις-ανακοινώσεις
υπήρξε παράνομη και υπαίτια προσβολή
της προσωπικότητας της ενάγουσας η
οποία υπέστη για τον λόγο αυτό

Για τα άλλα δύο ζητήματα εκκρεμούν
στη μεν περίπτωση των Κέντρων Πρόληψης

πόρισμα από τον έλεγχο του Σώμα
τος Ελέγχου Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας
ΣΕΥΥΠ και για τη δημιουργία μονάδων

σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ εκδίκαση
της υπόθεσης

Υπενθυμίζουμε πως όπως είχε αποκαλύψει

δημοσιεύοντας σχετικά έγγραφα η Εφ
Συν 13/11/2013 η υφυπουργός Υγείας Ζ
Μακρή με ένα εντέλλεσθε προς την πρόεδρο

του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών
Μ Μαλλιώρη επέβαλε την παράταση σύμβασης

και μπλόκαρε τη διεξαγωγή ανοιχτού
διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκου
με την αιτιολογία ότι είχε επιστημονικούς
ενδοιασμούς για σκευάσματα που είχαν
άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

ΕΟΦ
Η τότε πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ αρνούμενη
να συμμορφωθεί με το εντέλλεσθε

της υφυπουργού είχε υποβάλει την παραί
τησή της την οποία ο τότε υπουργός Υγείας
Αδ Γεωργιάδης δεν είχε κάνει δεκτή Λίγες
μέρες αργότερα με τη δημοσιοποίηση των
στοιχείων εκ μέρους της Μ Μαλλιώρη ξεκίνησε

η επίθεση της Ζ Μακρή στο πρόσωπο

της πρώην προέδρου του ΟΚΑΝΑ
και προς αποφυγή κυβερνητικής κρίσης
ο υπουργός ζήτησε τελικά την παραίτησή
της την οποία για δεύτερη φορά σε μόλις
15 ημέρες είχε καταθέσει η Μ Μαλλιώρη
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Η δαπάνη για φάρμακα το 2020 (σε δια $ και κατά χώρα, τύπο προϊόντος, ασθένεια)

1 ΗΠΑ

*β Ιαπωνία
Αλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες

WÊÊ Αλλες αναδυόμενες αγορές φαρμάκου
Βραζιλία / Ρωσία / Ινδία

WM Υπόλοιπο κόσμου

ΠΗΓΗ: IMS HEALTH. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Πρωτότυπα επώνυμα
Μη πρωτότυπα
Μη επώνυμα
Μη συνταγογραφούμενα

Μεταδοτικές
Ογκολογία
Διαβήτης Λ
Καρδιαγγειακές
Πόνος
Αυτοάνοσες
Αναπνευστικές
Μη μεταδοτικές

Ενας άρρωστος πλανήτης
Το 1,4 τρισ. δολάρια θα φτάσει το 2020 η παγκόσμια δαπάνη
για φάρμακα. 0 μισός πληθυσμός της Γης θα καταναλώνει
πάνω από μία δόση φαρμάκου καθημερινά προς τέρψιν των
φαρμακοβιομηχάνων

► Του ΜΠΑΜΠΗ ΜΙΧΑΛΗ

ε πλανήτη... αρρώστων εξελίσσεται η Γη
προς τέρψιν των φαρμακοβιομηχανιών.
Οπως αποκαλύπτει η τελευταία έκθεση
της IMS Health, πάνω από το 50% του
παγκόσμιου πληθυσμού της Γης -περίπου 

3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι- θα
καταναλώνει καθημερινά πάνω από μία
δόση φαρμάκων το 2020. Προβλέπεται
ότι συνολικά, κάθε μέρα, θα καταναλώνονται 

σε όλον τον κόσμο περί τις 4,5
τρισεκατομμύρια δόσεις φαρμάκων, 24%
περισσότερες απ' ό,τι το 2015.

Με μέσο κόστος 30 σεντς η δόση,
η υπερκατανάλωση αυτή προβλέπεται
να γεμίσει τα ταμεία των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών 

του πλανήτη και να
αντισταθμίσει τις απώλειες που αυτές θα
υποστούν από τον «παραμερισμό» κάποιων 

εκ των πιο επικερδών επώνυμων
φαρμάκων τους.

Η IMS υπολογίζει ότι η παγκόσμια
φαρμακευτική δαπάνη θα αυξηθεί στα
επόμενα πέντε χρόνια με ετήσιο ρυθμό
4% - 7% φτάνοντας το 2020 το εκρηκτικό
ποσό των 1,4 τρισ. δολαρίων από 1,07
τρισ. δολάρια φέτος. Η αύξηση αυτή (30%

ή 349 δια δολ.) είναι σχεδόν διπλάσια
αυτής που είχε σημειωθεί στην πενταετία 

2011-2015 (189 δια δολάρια). Θα
τροφοδοτηθεί από πανάκριβα νέα φάρμακα, 

αυξήσεις στις τιμές, τη γήρανση
των πληθυσμών και την αύξηση της κατανάλωσης 

των γενόσημων φαρμάκων
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η αύξηση της τελευταίας θα προκληθεί 
από τη βελτίωση της πρόσβασης του

πληθυσμού σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, την ενίσχυση των
εκεί συστημάτων υγείας και ασφαλιστικών 

συστημάτων αλλά και την επιθετική
εισβολή των φαρμακοβιομηχανιών της
Δύσης, που θα βάλουν σταδιακά στο περιθώριο 

θεραπείες της παραδοσιακής ιατρικής. 

Χώρες όπως οι Σαουδική Αραβία,
Βραζιλία, Αίγυπτος, Μπανγκλαντές, Ινδονησία, 

Τουρκία, Κολομβία και Αλγερία,
προβλέπεται να κλείσουν το χάσμα που
τις χωρίζει στη χρήση φαρμάκων από τις
αναπτυγμένες χώρες της Δύσης.

Από την άλλη πλευρά, σημαντική
ώθηση στην αύξηση της φαρμακευτικής
δαπάνης θα δώσει και μια σειρά από πανάκριβα 

νέα σκευάσματα που οι φαρμακοβιομηχανίες 

θα ρίξουν στις αναπτυγ¬

μένες αγορές στην επόμενη πενταετία
για την αντιμετώπιση του καρκίνου και
άλλων «μοντέρνων» ασθενειών.

Η ειρωνεία είναι ότι όπως διαπιστώνουν 

αλλεπάλληλες μελέτες τα τελευταία
χρόνια η βασική αιτία αυτών των ασθενειών 

είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και πιο
συγκεκριμένα, οι τροφές και τα ποτά που
παράγει και καταναλώνει, το περιβάλλον
που διαμορφώνει με τη δραστηριότητά
του, ακόμη και ο αέρας που αναπνέει. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στα επόμενα πέντε 

χρόνια θα κυκλοφορήσουν περίπου
225 νέα φάρμακα, τα περισσότερα από
την πενταετία 1995-2000 (223 φάρμακα).

Εξ αυτών το 1/3 θα έχει στόχο του τη
θεραπεία του καρκίνου ενώ σημαντική
μερίδα σκευασμάτων θα αποσκοπεί στη
θεραπεία άλλων αυτοάνοσων ασθενειών,
καρδιακών παθήσεων, ηπατίτιδας C αλλά
και σπάνιων ασθενειών. Οι τιμές αυτών
των φαρμάκων αναμένονται ιδιαίτερα
υψηλές λόγω της αποκλειστικότητας που
τους διασφαλίζουν οι πατέντες τους. Ση-* Σημαντική ώθηση στην

αύξηση της φαρμακευτικής
δαπάνης θα δώσει

και μια σειρά από πανάκριβα
νέα σκευάσματα που οι
φαρμακοβιομηχανίες θα ρίξουν στις
αναπτυγμένες αγορές την επόμενη
πενταετία για την αντιμετώπιση του
καρκίνου και άλλων «μοντέρνων»
ασθενειών

μαντικές αυξήσεις έως και 5.000% προβλέπεται 

να επιβληθούν από κάποιες
φαρμακοβιομηχανίες που εξαγοράζουν
παλαιότερα φάρμακα με περιορισμένο
ανταγωνισμό και στη συνέχεια ανεβάζουν 

στα ύψη τις τιμές.
Η τεράστια αυτή αύξηση της δαπάνης

για φάρμακα αναμένεται ότι θα εκμηδενίσει 

τις απώλειες 178 δια δολαρίων που
οι φαρμακοβιομηχανίες προβλέπεται να
έχουν στα επόμενα πέντε χρόνια από τη
λήξη της «μοναδικότητας» κάποιων επώνυμων 

φαρμάκων τους.
Οι αναπτυγμένες αγορές θα συνεχίσουν 

να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος
στην παγκόσμια δαπάνη καταλαμβάνοντας 

περίπου το 63% αυτής, λόγω τόσο
των υψηλότερων τιμών όσο και της πρόσβασης 

στα νεότερα και πιο ακριβά φάρμακα. 

Οι 9 χώρες που η IMS ορίζει ως
ανεπτυγμένες φαρμακευτικές αγορές θα
ξοδεύουν το 2020 περί τα 880 δισεκατομμύρια 

δολάρια, 300 δισεκατομμύρια
περισσότερα απ' ό,τι φέτος.

Μεγαλύτερος καταναλωτής του πλανήτη 

θα συνεχίσουν να είναι οι ΗΠΑ με
συνολική δαπάνη το 2020 575 δισ. δολ.,
34% υψηλότερη σε σχέση με φέτος. Από
την άλλη πλευρά η Κίνα, πατρίδα του
κλασικού βελονισμού και άλλων παραδοσιακών 

θεραπειών, προβλέπεται ότι
θα είναι η μεγαλύτερη αναδυόμενη αγορά, 

με συνολική δαπάνη 65 δισ. δολ. το
2020. Σημαντική ανάπτυξη προβλέπεται,
και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες με
παραδοσιακή ιατρική, όπως η Ινδία, η
Βραζιλία και η Ινδονησία.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πριν από χα Χριστούγεννα
οι νέοι διοικητές
των νοσοκομείων
Στόχος η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν
Υγείας και η συνολική αλλαγή του τρόπου
προμηθειών
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι αλλαγές στις διοικήσεις των
δημοσίων νοσοκομείων της χώρας με στόχο την υλοποίηση
του πολιτικού σχεδιασμού για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος

υγείας Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης

και με ποια κριτήρια Σε τί αποσκοπεί π πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας με αυτήν τπν πρωτοβουλία Στα

κρίσιμα αυτά ερωτήματα απαντά μυλώντας στην Αυγή της
Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

L Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία
mm αξιολόγησης των διοικήσεων

V Έχουμε ξεκινήσει αλλαγές μελών των Διοικητικών Συμβουλίων
χων δημοσίων νοσοκομείων μετά την ψήφιση τροπολογίας

που αποκαθιστά προβλήματα νομιμότητας που προκύπτουν από την
αντικατάσταση διοικητών υποδιοικητών και μελών Δ.Σ σε διάφορα
νοσοκομεία της χώρας Η αρχή έχει γίνει από την Κρήτη και τονΈ
βρο και ακολουθούν ηΉπειρος το Ιόνιο και η Πελοπόννησος

Όσον αφορά τους διοικητές και τους υποδιοικητές την επόμενη εβδομάδα

η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τις εισηγήσεις
τωνΥΠΕαρχώνπου έχουν ήδηγίνει εξετάζονταςβιογραφικά και μετά

από συνέντευξη με αυτούς θα αποφασίσει ποιοι θα παραμείνουν
από τους σημερινούς διοικητές και υποδιοικητές Μετά θα απευθύνουμε

ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση βιογραφικών και αιτήσεων
από όλους τους ενδιαφερομένους

Και πάλι η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από εξέταση των
βιογραφικών τους και συνέντευξη θα αποφασίσει και θα εισηγηθεί
στην πολιτική ηγεσία ποιοι θα προσληφθούν Αυτή η διαδικασία θα
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5-10 Δεκεμβρίου Οι πρώτοι νέοι διοικητές
θα έχουν αποφασιστεί πριν από τα Χριστούγεννα και τον Ιανουάριο
θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων στις θέσεις τους

t4 Γιατί αλλάζουν οι διοικήσεις και ποια
4 τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων

RI Εμείς ξεκινήσαμε να υλοποιούμε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέ
i διο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις Ενίσχυση του δημόσιου

συστήματος υγείας και ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με σαφή ενίσχυση του προϋπολογισμού

τον επόμενο χρόνο και συνολική αλλαγή του τρόπου
προμηθειών των νοσοκομείων Αυτό το πιλοτικό σχέδιο η μεγάλη
πλειονότητα των σημερινών διοικητών έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί

να το τηρήσει
Δεν θα είναι κριτήριο τα κομματικά ένσημα θα επιλεχθούν άνθρωποι

που θα έχουν σχέση με τον χώρο της υγείας και σπουδές στη
διοίκηση τόσο μεγάλων οργανισμών όπως τα νοσοκομεία αλλά θα
πρέπει ναδεσμεύονται στηνυλοποίηση του σχεδιασμού ανάταξης και
βελτίωσης του δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας
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Στα 60 έτη είναι η μέση ηλικία
των γιατρών σε νοσοκομεία και
Κέντρα Υγείαβ οι οποίοι καλούνται

να καλύπτουν εφημερίεε σε
24ωρη βάση Μεγάλεβ οι ελλείψει

σε προσωπικό Δεν έχουν
γίνει προσλήψειβ από το 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΟΡΓΌΣ

Στην
τρίτη ηλικία εισέρχεται το δημόσιο σύστημα

Υγείας Η μέση ηλικία των γιατρών σε νοσοκομεία

και κέντρα Υγείας είναι κοντά στα 60 έτη
με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εφημέρευση
σε 24ωρη βάση Μάχιμες ειδικότητες όπως παθολόγοι
και χειρουργοί βιώνουν εφιαλτικές ώρες κατά τη διάρκεια

του ωραρίου τους ειδικά όσοι από αυτούς αντιμετωπίζουν

κάποιο πρόβλημα υγείας Δεν είναι όμως
μόνο η ηλικία

Οι μεγάλες ελλείψεις ειδικών γιατρών είναι σημαντικές
και η στελέχωση κρίσιμων μονάδων προβλημαιι κή

υποχρεώνοντας 60χρονους να τρέχουν σαν έφηβοι
Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στα κέντρα Υγεί
υς και στις πρώην δομές του ΕΟΠΥΥ πολυιατρεία
εργαστήρια Οι μονάδες αυτές λειτουργούν με το
μισό από το προσωπικό που είχαν το 20 1 4 πριν ενταχθούν

στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ΠΕΔΥ
και μέση αλικία γιατρών τα 60 έτη

Το χειρότερο είναι ότι σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο
οι εν λόγω δομές πρόκειται να αξιολογηθούν τον

Ιούνιο του 20 1 6 με άγνωστη
την τύχη τους σε περίπτωση
που ο έλεγχος δείξει ότι δεν
πληρούν τα όποια κριτήρια
θεσπιστούν Οι γιατροί δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο
ακόμη και να κλείσουν

Το υπουργείο Υγείας έχει
εξαγγείλει τη δημιουργία
σύγχρονου συστήματος πρωτοβάθμιας

εξωνοσοκομεια
κής φροντίδας Υγείας αλλά
η σημερινή στελέχωση δεν
αφήνει περιθώριαγια μεγάλη

αισιοδοξία Η όποια προ
σηάθεια πρέπει να ξεκινήσει
κυριολεκτικά από το μη
δεν

Ποια είναι η καθημερινότητα
ενός γιατρού στο δημόσιο

σύστημα Ο Δημήτρης
Βαρνάβας πρόεδρος της
Ομοσηονδίας νοσοκομειακών

γιατρών ΟΕΝΓΈ εξηγεί
Οι περισσότεροι από tous

γιατρούς έχουν προσληφθεί
στο σύστημα τη δεκαετία του
80 και όσοι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί είναι πλέον κοντά

σε αλικία συνταξιοδότησης To σύστημα γερνά και
δεν ανανεώνεται Οι τελευταίες προσλήψεις γιατρών
έγιναν το 2010 και ήταν 1 000 ενώ από τότε μέχρι σήμερα

έχουν αποχωρήσει 4.500

Εφημερία μέχρι τη σύνταξη
Σύμφωνα με τον κ Βαρνάβα στα νοσοκομεία υπηρετούν

σήμερα 8.600 μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί και
άλλοι 4.300 ατα Κέντρα Υγείας Οι κενές θέσεις ανέρχονται

σε 6.000 Από το σύνολο των νοσοκομειακών γιατρών

μόνο 1.500 άτομα δαλαδή οι συντονιστές διευθυντές

των μεγαλων νοσοκομείων πρώτης ζώνης δεν
κάνουν εφημερίες ενώ οι υπόλοιποι εφημερεύουν κανονικά

μέχρι να συνταξιοδοτηθούν
Σκεφτείτε έναν 65χρονο με πρόβλημα υγείας όπως

έχουν πολλοί σε αυτήν την αλικία να εφημερεύει από
το πρωί έως το άλλο πρωί και στη συνέχεια να εργάζεται

το ωράριο του στο τμήμα ή υτην κλινική αναφέρει

ΝΟΣΕΙ Η ΥΓΕΙΑ

Γερνούν οι
γιατροί μαζί
με το ΕΣΥ

ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΈ Απερίγραπτη είναι η κατάσταση
στις δομές του ΠΕΔΥ Μέχρι το 2014 υπηρετούσαν

5.000 γιατροί οι οποίοι είχαν παράλλαλα δικαίωμα
να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο Με τη σύσταση του ΠΕΔΥ
κλήθηκαν να επιλέξουν ιατρείο ή ΠΕΔΥ και έμειναν
2.200

Οι 1.100 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

και από αυτούς οι 100 εργάζονται με απόσηαση
και σε νοσοκομεία Οι υπόλοιποι 1.100 υπηρετούν με
δικαστικές αποφάσεις διατηρώντας παράλλαλα ιδιωτικό

ιατρείο Οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν κάνει αίτηση
ένταξης στο ΠΕΔΥ και ταυτόχρονα είχαν προσφύγει δικαστικά

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ψυχαρη πρόεδρο της
Ομοσηονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού
Προσωπικού ΕΟΠΥΥ οι περισσότεροι από τους γιατρούς
του ΠΕΔΥ είναι κοντά ή πάνω από τα 60 ετη και κάθε
χρόνο συνταξιοδστοΰνται 1 50 Στην αλικία αυτή κλήθηκαν

πέρυσι να αποφασίσουν μέσα σε ελάχιστες μέρες

για τη ζωή τους δαλαδή για το εάν θα παρέμεναν ατο
ΠΕΔΥ ή θα διατηρούσαν το ιδιωτικό τους ιατρείο αναφέρει

ο κ Ψυχαρης για να εξηγήσει
Από τους πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ οι 1 09 έχασαν

τα ασφαλιστικά μέτρα Εγινε όμως συμφωνία με τη διοίκηση

της Υγειονομικής Περιφέρειας ΥΠΕ να μην
απολυθούν μέχρι νεωτέρας Η συμφωνία κατατέθηκε
στο δικαστήριο και οι γιατροί παρέμειναν Η διοίκηση
της 6ης ΥΠΕ ωστόσο παραβίασε τις αποφάσεις των
ασφαλιστικών μέτρων και απειλεί με ποινή 300 ευρώ
για κάθε γιατρό και κάθε μέρα που διατηρεί ιατρείο και
εργάζεται στο ΠΕΔΥ

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέυς Ξανθός έχει δηλώσει
πως γνωρίζει τα προβλήματα αναγνωρίζοντας ότι το
σύστημα βρίσκεται σε διαρκή διακινδύνευση Προανήγγειλε

δε μια σοβαρή παρέμβαση μέσα στο 2015
στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα με έμφαση στην κατ
οίκον φροντίδα ασθενών και στον οικογενειακό γιατρό

66
Απερίγραπτη
η κατάσταση
στις δομές
του ΠΕΔΥ
Από 5.000
γιατρούς το
2014 έχουν
απομείνει
2.200
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
πρόεδρος ΟΕΝΓΕ

01 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Υπηρετούντες γιατροί
σε νοσοκομεία Κέντρα Υγείας

12.900
Κενές οργανικές θέσεις
γιατρών ΕΣΥ

6.000

Μέση ηλικία γιατρών ΕΣΥ
58-60 έτη

ι

Γιατροί ΠΕΔΥ

WÊÊ 2.200
Κενές θέσεις γιστρών ΠΕΔΥ

2.500
Μέση ηλικία γιατρών ΠΕΔΥ
60 έτη

Επείγουσα ανάγκη
να καλυφθούν κενά

ΑΠΟ ΤΟ 2010 παρατηρείται μια αυξημένη
ροή γιατρών προς τη συνταξιοδότηση
Υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν επειγόντως
ορισμένες θέσεις προκειμένου το σύστημα
Υγείας να μπορέσει να καλύψει επείγουσες
ανάγκες Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος

της ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας εκτιμώντας

ότι η γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού

καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την
καθημερινότητα στα δημόσια νοσηλευτικά
ιδρύματα Σύμφωνα με τον κ Βαρνάβα
υπάρχει μια κινητικότητα στην κάλυψη κενών

θέσεων από παλαιότερες προκηρύξεις
του 2010 το αμέσως επόμενο διάστημα Ο

πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ χαρακτηρίζει ως ανάσα

για το σύστημα Tis προσλήψεις που
εξήγγειλε το υπουργείο Υγείας για το 2016
Ο κ Ξανθός ανακοίνωσε συνολικό προγραμματισμό

3.500 μόνιμων προσλήψεων γιατρών

και λοιπού νοσηλευτικού και παραϊατρικού

προσωπικού για πρώτη φορά έπειτα
από έξι χρόνια Εχει ήδη πραγματοποιηθεί η

προκήρυξη για 1.000 και ακολουθούν άλλες
2.500 θέσεις όλων των ειδικοτήτων Παρατείνεται

επίσης η θητεία όλου του υπηρετούντος

επικουρικού προσωπικού μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2016

ΠΑΝ ΨΥΧΑΡΗΣ
πρόεδρος ΠΟΣΕΥπ ΕΟπΥΥ

Μαραζώνει η πρωτοβάθμια

φροντίδα

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να λες σε έναν γιατρό που
δουλεύει 25 χρόνια κλείσε το ιατρείο σου
λίγο πριν βγεις στη σύνταξη Είναι ιδεοληψία

και εμμονή η οποία οδηγεί στο να βασανίζεις

έναν άνθρωπο
Με αυτά τα λόγια περιγράφει την κατάσταση

που επικρατεί μεταξύ των γιατρών του
ΠΕΔΥ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων

Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού

ΕΟΠΥΥ ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης

Ψυχάρης
0 μισθός εξηγεί των πρώην γιατρών του
ΕΟΠΥΥ που έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα

κυμαίνεται από 1.300 έως 1.400 ευ
ρώ και δεν υπάρχει ακόμη καμία ρύθμιση
να πληρώνονται ως γιατροί του ΕΣΥ Υπάρχει

επίση5 ένα σοβαρό θέμα το οποίο
αφορά τον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων

Σύμφωνα με τον κ Ψυχάρη η σημερινή κατάσταση

δείχνει ότι οι μονάδες πρωτοβάθμιας

φροντίδας μαραζώνουν
Αν το υπουργείο Υγείας λέει δεν κάνει
κάποια ουσιαστική παρέμβαση θα κλείσουν

και ο κόσμος θα οδηγηθεί
στον ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας από την
τσέπη του
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Εφημερία 30 ωρών Tis
n£pioö0T£p£s στο χειρουργείο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στήριξη των δομών Υγείαε
με nopous από το ΕΣΠΑ

Τριάντα
ώρες και τις περισσότερες στο

χειρουργείο πέρασε στην εφημερία
της περααμένης Τετάρτης ο Παναγιώτης

Παπανικολάου
Νευροχειρουργός στο Κρατικό της Νίκαιας

γνωρίζει άριστα τι σημαίνει να εργάζεσαι
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και με αυτές

τις ελλείψεις Το ΕΣΥ γερνά και πεθαίνει

μας λέει χαρακτηριστικά για να εξηγήσει

Το σύστημα δεν ανανεώνεται οι κενές
θέσεις ιατρικού προσωπικού αυξάνονται και
γίνονται ελάχιστα για να καλυφθούν Το
τελευταίο διάστημα φαίνεται να κινείται
κάτι αλλά η ανάγκη να καλυφθούν τα κενά
είναι άμεση και επιτακτική Οι κενές οργανικές

θέσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη
τη λειτουργία των νοσοκομείων

Σύμφωνα με τον κ Παπανικολάου η πο¬

λιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας γνωρίζει

πλέον τον επείγοντα χαρακτήρα που
έχει η καλυψη των κενών

Αυτός τονίζει είναι και ο λόγος για τον
οποίο προκηρύσσει θέσεις επικουρικών
ώστε να τοποθετηθούν αμέσως σε οργανικές
θέσεις

Σοβαρά εμπόδια
Αγανάκτηση προκαλεί μια παρατήρηση

που κάνει σχετικά με τα γραφειοκρατικά και
άλλα εμπόδια Το 2013 ήρθε από το πουθενά

μια διάταξη η οποία ανέφερε ότι στις
πενταμελείς επιτροπές κρίσεων νέων γιατρών

πρέπει να συμμετέχουν δύο επιμελητές
α Λόγω της γήρανσης του ΕΣΥ οι περισσότεροι

επιμελητές α έχουν γίνει διευθυντές
με αποτέλεαμα να μην υπαρχουν άνθρωποι
να στελεχώσουν τις επιτροπές

Με
πόρους από το ΕΣΠΑ φιλοδοξεί το υπουργείο Υγείας

να διαμορφώσει το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έχει
χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη παρέμβαση ως τη βασική μεταρρυθμιστική

τομή στο σύστημα Σύμφωνα με τον κ Ξανθό
η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου νέου συστήματος απαιτεί μια
μεγαλη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό η οποία δεν μπορεί
να γινει ταυτόχρονα σε ολόκληρο το σύστημα Υγείας

Γι αυτόν τον σκοπό θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του σε
τέσσερις αστικές περιοχές Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα και
Ηράκλειο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Ο υπ Υγείας δήλωσε

ότι το πιλοτικό κομμάτι θα ξεκινήσει αμέσου ενώ συνολικά

το εγχείρημα θα έχει έναν ορίζοντα τουλάχιστον τετραετίας

Για την οικονομική στήριξη των υπαρχουσών δομών του
ΠΕΔΥ ο κ Ξανθός προανήγγειλε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ώστε
να υπαρχουν έσοδα και κίνητρα γιατην ανάπτυξή τους Στόχος
του υπουργείου είναι να προσελκύσει νέους γιατρούς ανοίγοντας

το σύστημα και παρέχοντας σε όσους ενδιαφέρονται τη
δυνατότητα να συμβάλλονται με χαμηλές αποζημιώσεις
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ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ

Οι προτεραιότητες για
την αναβάθμιση της Υγείας

Ο Ανδρέας Ξανθός
είναι υπουργός

Υγείας

ΙΑΝΥΣΑΜΕ μια κρίσιμη
περίοδο για την

οικονομία την κοινωνία

και τη χώρα
Αναζητούμε cos κυβέρνηση

και cos πολιτική

ηγεσία του
υπουργείου Υγεία

τη δυνατότητα pias βιώσιμα και κοινωνικά
δίκαια εξόδου από την κρίση Επιχειρούμε
να εφαρμόσουμε ένα πολιτικό σχέδιο που
θα εγγυηθεί την παραγωγική κοινωνική
και θεσμική ανασυγκρότηση ms xcopas
Είναι αλήθεια ότι η καθημερινότητα του Συ
στήματοβ Υγεία5 δεν βελτιώθηκε Μάλιστα
σε ορισμένε5 περιπτώσει υπήρξε επιδείνωση

των διαχρονικών προβλημάτων Η υπο
στελέχωση τα κενά στη χρηματοδότηση και
οι κάθε είδοα ελλείψει έχουν αρνητικό
αντίκτυπο axis παρεχόμενεβ υπηρεσίεε
npos tous πολίτε5
Ο ropéas ms Υγεία και ms KoivcoviKns πολι
TiKris γενικότερα είναι το μεγάλο στοίχημα
στην προσπάθεια αυτή Xtoxos ies είναι να
υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξα με κοινωνικό

πρόσημο Το πρώτο οκτάμηνο ms διακυβέρνησα

δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα γιατί δεν υπήρχε μηχανισμόβ
έγκαιρα κάλυψα των κενών σε προσωπικό
όλων των κατηγοριών Τα τραύματα είναι πολύ

βαθιά στο σώμα του δημόσιου συστήμα
TOS Τα προηγούμενα χρόνια έκλεισαν 1 1 νοσοκομεία

άλλα συγχωνεύτηκαν καταργήθηκαν
κλίνε5 και οργανικέβ θέσειβ

Μειώθηκαν οι δαπάνεε κατά 40 Πάγωσαν
για έξι χρόνια οι προσλήψεΐ5 προσωπικού
Εργαζόμενοι μπήκαν σε διαθεσιμότητα
Απορυθμίστηκαν οι δομέ5 Πρωτοβάθμιαε
Φροντίδαβ Υγεία5 Εγινε μετακύλιση του κό
otous ms περίθαλψα orous πολίτε5
Η δημόσια περίθαλψη κρατήθηκε και κρατιέται

όρθια χάρη orous YiaTpoûs και το λοιπό

προσωπικό που με ηρωισμό και αυταπάρνηση

εξακολουθούν να στηρίζουν το
δημόσιο σύστημα υγεία κάτω από συνθή
κε5 εργασιακήβ πίεσα και μισθολογικών
περικοπών Η πολιτική βούληση για προτεραιότητα

στη δημόσια περίθαλψη υπάρχει
Εκπονήθηκε σχέδιο έκτακτα ανάγκα για
την επιβίωση του ΕΣΥ και αντιστροφή τα
πορείαε λειτουργικήβ του κατάρρευσα
Η κάλυψη των κενών στελέχωσα του συ
στήματοβ Υγεία5 αποτελεί για την κυβέρνηση

βασική προτεραιότητα μαζί με την αύξηση
τα χρηματοδότησα Καταργήσαμε το

εισιτήριο των 5 ευρώ και τώρα θα εξασφαλίσουμε

την πρόσβαση σε ανασφάλι

bJP AMIο

orous συμπολίτεβ xas ενώ παράλληλα εξετάζουμε

και την κατάργηση του 1 ευρώ ανά
συνταγή Διασφαλίζουμε την επιβίωση των
δημόσιων δομών
• Με αύξηση του ορίου δαπανών των νοσοκομείων

κατά 1 50 εκατ ευρώ το 201 5
• Με παράταση ms Θητεία5 όλου του υπηρετούνε

επικουρικού προσωπικού μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2016
• Με συνολικό προγραμματισμό 3.500 μόνιμων

προσλήψεων γιατρών και λοιπού νοσηλευτικού

και παραϊατρικού προσωπικού
για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια Εχει
ήδη πραγματοποιηθεί η προκήρυξη για
1.000 και ακολουθούν για άλλεε 2.500 θέ
σειε όλων των ειδικοτήτων
Προχωρούμε παράλληλα oris απαραίτητεβ
διορθωτικέ5 κινήσει ώστε να απλοποιηθεί
η διαδικασία πρόσληψα επικουρικών γιατρών

και να προχωρήσει γρήγορα η τοποθέτηση

των 550 γιατρών που έχουν ζητήσει τα
νοσοκομεία όλα ms xcopas
Τα βήματα δεν γίνονται με tous ρυθμούβ
που επιθυμούμε Το αυστηρό δημοσιονομικό

πλαίσιο δεν επιτρέπει θεαματικέε προό
öous σε σύντομο διάστημα Οι αντιστάσειε
ενόβ ολόκληρου συστήματοβ συμφερόντων
καθιστούν τον δρόμο δύσβατο
Στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο τα συρρίκνωσα

τα ônpôoias περίθαλψα αντιπαραβάλλουμε

την εμμονή μα5 στην ισότητα
την κοινωνική αλληλεγγύη και την προσέγγιση

τα Υγείαβ cos κοινωνικού αγαθού
και όχι cos εμπορεύματοβ
Οι προτεραιότητεβ που θέτουμε για την επίτευξη

των στόχων μα5 είναι μεταξύ άλλων
οι εξήβ
• Η λειτουργική σταθεροποίηση του συστή
ματοβ Υγείαβ και η ανάσχεση τα αποδιοργάνωσα

των δημόσιων δομών
• Η ηθικοποίηση του συστήματοβ και η
ανθρωποκεντρική του στόχευση με ασφα
λιστικέ5 δικλίδεε noiômms και αξιόπιστοα
ελεγκτικού5 μηχανισμούβ
• Η αναδιοργάνωση του ΕΣΥ στην κατεύθυνση

Evös ολοκληρωμένου δημόσιου συστή

ματοβ Υγεία που θα λειτουργεί με βάση ns
apxés τα καθολικότηταε στην πρόσβαση
τα laômras στη φροντίδα και τα αποτελε
σματικότητα5 των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Η ανάπτυξη evös Εθνικού Δικτύου Πρω
τοβάθμε Φροντίδαβ Υγείαβ σε όλη τη χώρα

που θα βασίζεται oris αποκεντρωμένεβ
μονάδε5 Υγεία γειτονιά5 στα Κέντρα
Υγεία αστικού και αγροτικού τύπου στον
οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο
πληθυσμό ευθύνα και στη διεπιστημονική
ομάδα Υγεία
• Η αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων

με δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων
Επειγόντων Περιστατικών θέσπιση τα εξει
δίκευσα στην Επείγουσα Ιατρική
• Η αναβάθμιση του πληροφοριακού συ
στήματοβ των ραντεβού και τα λειτουργία
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με διαφανή

λίστα χειρουργείου και διαχείρισα
των κλινών εντατικήε θεραπεία
• Η ολοκλήρωση ms ψυχιατρική5 μεταρρύθμισα

στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού
του ασύλου και τα ανάπτυξα τομε

οποιημένων πρωτοβάθμιων και κοινοτικών
υπηρεσιών ψυχικήβ υγεία
Στον τομέα των εξαρτήσεων δίνουμε έμφαση

σε όλο το φάσμα τα αντιμετώπισήε tous
στην πρόληψη τη μείωση ms βλάβα τη θεραπεία

και την κοινωνική επανένταξη με λειτουργική

διασύνδεση όλων των δομών και
φορέων και με τελικό στόχο την καλύτερη
δυνατή φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων

Στο νεοφιλελεύθερο

μοντέλο Tns
συρρίκνωσα
Tns δημόσια
περίθαλψηε
αντιπαραβάλλουμε

την
εμμονή pas

στην ισότητα
την κοινωνική
αλληλεγγύη
και την προσέγγιση

Tns
Υγείαε us κοινωνικού

αγαθού

και όχι us
εμπορεύμα
tos λέει
ο unoupyôs
Υγεία5

Το αυστηρό δημοσιονομικό
πλαίσιο δεν επιτρέπει
θεαματικές προόδους
σε σύντομο χρονικό
διάστημα
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9 ΣΗΜΕΡΑ OCiHA
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ

Το σχέδιο για να βγει η δημόσια
Υγεία από την εντατική

ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΥ

Ο ομότιμος καθηγητής
Οικονομικών

της Υγείας Λυκούργος
Λιαρόπουλος

προτείνει την καθιέρωση

Εθνικής
Ασφάλισης Υγείας
με δημόσια χρηματοδότηση

στο 7
του ΑΕΠ ως ελάχιστο

όριο αλλά
και τη θέσπιση
μόνιμου υφυπουργού

Υγείας

ΠΟ ΤΟ ΕΝΑ άκρο
στο άλλο έχει φτάσει

το σύστημα Υγεί
as τηε χώραε Πριν
από την κρίση η Ελλάδα

ξόδευε για την
Υγεία 23 δισ ευρώ
ή το 10 του ακαθάριστου

εγχώριου προϊόντοε ΑΕΠ Το
2013 ξόδεψε τα 2/3 αυτού του ποσού και
σήμερα περίπου τα μισά την ώρα που τα
Ταμεία εισπράττουν εισφορέε Υγείαε Tis
οποίεε δίνουν για συντάξειε

Ο ΕΟΠΥΥ είναι σαν την Εθνική Υπηρεσία
Υγείαε τηε Βρετανίαε αλλά χωρίε λεφτά
σχολιάζει ο ομότιμοε καθηγητήε
Οικονομικών τηε Υγείαε Λυκούργοε
Λιαρόπουλοε προτείνονταε μόνιμο
υφυπουργό Υγείαε Σημειώνει επίσηε
neos στα νοσοκομεία υπάρχει έλλειψη
νοσηλευτών και υλικών με γιατρούε
απλήρωτουε μάχεε στα εξωτερικά ιατρεία
και χωρίε Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Σύμφωνα με τον καθηγητή αυτή η κρίση
είναι πολύ μεγάλη για να την αφήσουμε
να πάει χαμένη και αναφέρει πωε η
Υγεία έπεσε θύμα κομματικήε
εκμετάλλευση και ανάξιων ηγεσιών
Σύστημα Υγείαε σήμερα δεν υπάρχει
Οι προϋπολογισμοί δεν τηρούνται τα
όργανα δεν λειτουργούν και οι διοικήσει
αλλάζουν μετά τιε εκλογέε Το σύστημα
Υγείαε δεν ήταν και πολύ περισσότερο
δεν είναι τώρα βιώσιμο Η χρηματοδοτική
του δυναμική είναι αρνητική καθώε
εξαρτάται ακόμη από ανύπαρκτεε
εισφορέε Πάσχει στη θεσμική και στη
λειτουργική του διάρθρωση καθώε είναι
οργανωμένο από και για το προσωπικό

του και το κόμμα όχι για τον κόσμο As
μην ξεχνάμε ότι το 2010 υπουργόε
Υγείαε είχε αναλάβει η τότε γραμματέαε
του κόμματοε Το ίδιο συνέβη και το
2012 Ο καθηγητήε εκτιμά neos έτσι
χάθηκε η Υγεία και τώρα χρειάζεται

πολιτική βούληση να σκεφθούμε έξω από
το κουτί Χρειάζεται θάρροε να
σκοτώσουμε lepés αγελάδεε να
ξεβολευτεί το σύστημα και να
αποκτήσουμε σύστημα Υγείαε για τον
λαό όχι για tous συντελεστέε του
πολιτικού5 και επαγγελματικούε
Προϋπόθεση για όλα είναι η
αποκομματικοποίηση παντού Σημαντικέε
παράμετροι είναι η χρηματοδότηση η
θεσμική και λειτουργική διάρθρωση και οι

Πριν αηό τιχν κρίση η Ελλάδα
ξόδευε για την Υγεία 23 δισ

ευρώ ενώ σήμερα ηερίηου τα
μισά την ώρα ηον τα Ταμεία

εισπράττουν εισφορές Υγείας
τις οποίες δίνονν για συντάξεις

Σήμερα τα
νοσοκομεία
αντιμετωπίζουν

μεγάλη
έλλειψη
νοσηλευτών
και υλικών
με yiaTpoûs
απλήρωτουε
και καθη
μερινέε
μάχεε στα
εξωτερικά
ιατρεία

υποδομέε Ο κ Λιαρόπουλοε προτείνει
την καθιέρωση Εθνικήε Ασφάλισηε
Υγείαε με δημόσια χρηματοδότηση στο
7 του ΑΕΠ cos ελάχιστο όριο Με
συνταγματική κατοχύρωση και πρόβλεψη
αναθεώρησηε του ορίου ανά πενταετία
Η Εθνική Ασφάλιση Υγείαε προβλέπει
βασικό πακέτο ΕΟΠΥΥ για όλου5 Το

δημόσιο σύστημα αγκαλιάζει όλουε όσοι
πληρώνουν σύμφωνα με τη δυνατότητα
που προκύπτει από τη φορολογική
δήλωση

Ενίσχυση ms ανάπτυξηε
Ταυτόχρονα με την κατάργηση των
εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων
ενισχύεται η ανάπτυξη αυξάνει το ΑΕΠ
και το σύστημα αποκτά σίγουρη και
επαρκή χρηματοδότηση
Η αναδιάρθρωση του συστήματοε Υγείαε
προβλέπει επιτελικό υπουργείο Υγείαε
200 υπαλλήλων υψηλήε κατάρτισα Εργο
του υπουργείου Υγείαε είναι η κατάρτιση
ετήσιου προγράμματοε Υγεία5 η
θεσμοθέτηση αντίστοιχων μέτρων
πολιτική5 και ο έλεγχοε των δημόσιων
οργανισμών που ασχολούνται με την
ποιότητα την ασφάλεια και την
αξιολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
Υγείαε
Εργο του είναι επίσηε η εποπτεία των
αγορών φάρμακο ιδιωτικόε τομέαε

ιδιωτική ασφάλιση ιδιωτική εκπαίδευση
και κατάρτιση και οι διεθνείε επαφέε με
την Ευρωπαϊκή Ενωση τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείαε και τον Οργανισμό

Οικονομικήε Συνεργασίαε και Ανάπτυξηε
ΟΟΣΑ Η υλοποίηση του προγράμματοε

Υγείαε και των μέτρων πολιτικήε μπορεί
να ανατίθεται σε μόνιμο υφυπουργό
Υγείαε με ελεγκτικό και σχεδιαστικό
αλλά όχι εκτελεστικό ρόλο με πενταετή
θητεία και μόνο μία ανανέωση
Οι εκτελεστικέε αρμοδιότητεε
προσλήψειε αποσπάσει μετατάξει
αναθέσει έργων μεταβιβάζονται στον

ΕΟΠΥΥ-2 ο onoios αποκτά
περιφερειακή οργάνωση και διοίκηση
από γενικό διευθυντή επιλεγμένο με
διεθνή διαγωνισμό Το πρόγραμμα
Υγείαε ο προϋπολογισμόε και η
λογοδοσία τηε διοίκησηε του ΕΟΠΥΥ θα
εγκρίνονται κάθε χρόνο από τη Βουλή
με αυξημένη πλειοψηφία Η λειτουργική
αναδιάρθρωση του τομέα τηε Υγείαε
μπορεί να γίνει με ριζική αναθεώρηση του
ρόλου τηε Πρωτοβάθμιαε και τηε
Δευτεροβάθμιαε Φροντίδαε Η πρώτη
ουσιαστικά δεν υπάρχει σήμερα και τα
όποια σχέδια για την αναμόρφωσή τηε
πρέπει να περιλάβουν τη σχέση τηε με τη
νοσοκομειακή και τη χρόνια Φροντίδα
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα πρέπει να είναι
ουσιαστικό και όχι απλώε το πρώτο
στάδιο επαφήε του πολίτη με το σύστημα
και ο καθοδηγητήε στην πορεία του
αρρώστου συνολικά Προκύπτει
συνεπώε η ανάγκη λειτουργικήε
διασύνδεσήε τηε με τιε άλλεε βαθμίδεε
αφού πρώτα ανασχεδιαστούν η
νοσοκομειακή όσο και η Επείγουσα
Φροντίδα
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Κατηγορεί
την
κυβέρνηση
για φιάσκο

4
Θεόδωρος Τρύφων 0 επικεφαλή5 ins ELPEN και npÔEÔpos
ms Πανελλήνιοι Evœons Φαρμακοβιομηχανίαε μιλά στην Ε για'χην πολύ επιθετική
στάση των θεσμών και για τα περιορισμένα περιθώρια avtiôpaons ins ελληνική5 πλευρά5

V
Για φιάσκο

σε ό,ΐΐ αφορά m
διαπραγμάτευση
για την πολιτική του
φαρμάκου κατηγορεί

την κυβέρνηση
η Π ΕΦ τονίζοντα
ότι έκανε αποδεκτή
παλαιά απαίτηση
των δανειστών
για απαξίωση του
ελληνικού φαρμάκου

Σύμφωνα με
την ΠΕΦ η απόφαση

οδηγεί πλέον
στην απόσυρση
πολλών προσιτών
ελληνικών φαρμάκων

και ανοίγει την
πόρτα στην υποκατάσταση

raus με
ακριβά εισαγόμενα

ΣΤΑΖΕΙ ΦΑΡΜΑΚΙ
ΓΙΑΤΙΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

του Βασίλη Βενιζέλου
ven.ygaO@gmoil.coin

Ο επικεφαλής της πολύ σημαντικής ελληνικής

φαρμακευτικής εταιρείας
ELPEN και πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης φαρμακοβιομηχανίας ΠΕφ
Θεόδωρος Τρύφων βρίσκεταιτο τελευταίο

χρονικό διάστημα στην καρδιά της επικαιρότητας
καθώς η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης

με τους δανειστές για τις μειώσεις στις τιμές των
φαρμάκων ιδιαιτέρως των γενοσήμων υπήρξε μακρά
έντονη και συγκρουσιακή Ο Θεόδωρος Τρύφων μιλά
σήμερα στην Ε για την ELPEN τη φαρμακευτική πολιτική

της χώρας καιτις απαιτήσεις των δανειστών για
τις τιμές των φαρμάκων Η ELPEN αποτελεί την κορυφαία

αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με δραστηριότητα

στην παραγωγή επώνυμων ελληνικών φαρμάκων

Σήμερα η εταιρεία κατατάσσεται στη 7η θέση σε
μια αγορά με 400 και πλέον φαρμακευτικές εταιρείες
εγχώριες καιπολυεθνικές Στο δυναμικό της έχει εντάξει
621 άτομα από τα οποία 285 είναι ειδικευμένα στελέχη
στα τμήματα πωλήσεων και marketing που ενημερώνουν

24.000 ιατρούς και 3.500 φαρμακοποιούς σε όλη
την ελληνική επικράτεια για τα προϊόντα της ELPEN Ο
ετήσιος κύκλος εργασιώντης
εταιρείας ανήλθε

το 2012 σε 126 εκατομμύρια ευρώ Επιπλέον από το
2000 η ELPEN έχει εξασφαλίσει συνεργασίες για πρωτότυπα

φαρμακευτικά σκευάσματα με πολυεθνικές
εταιρείες όπως η Novartis η Baxter η Bayer η Lundbeck
καιπρόσφατα η Ferring Η θυγατρική εταιρεία της ELPEN

στη Γερμανία η ELPEN Pharma GmbH ιδρύθηκε τον
φεβρουάριο το 2012 με σκοπό να γίνει μια ουσιαστική
και αναγνωρίσιμη δύναμη στη γερμανική φαρμακευτική
αγορά Ο ιθύνων νους της ELPEN Θεόδωρος Τρύφων
γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου Αποφοίτησε από το
Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε Οικονομικά καιΔιοίκη
ση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο του Southampton
στην Αγγλία Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο του City
London Business School Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών

σπουδών του στην Αγγλία εργάστηκε στη
Merrill Lynch καθώς και στην Colgate Palmolive To
1990-1991 εργάστηκε στην οικογενειακή του επιχείρηση

Henkel Ελλάδος Τρύφων Καστρινής Α Ε η οποία
και εξαγοράστηκε από τη Henkel Γερμανίας στις αρχές
του 1992 Από το 1992 έως και σήμερα είναι μέτοχος
αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
ELPEN Σημειωτέον ότι ο όμιλος αποτελούμενος από
τις εταιρείες ELPEN Α Ε Φαρμακευτική Βιομηχανία
ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε φαρμακευτική L Ιατρικά Υλικά Μηχανήματα

KaiWINMEDICA Α.Ε φαρμακευτική έκλεισε

•/movie

το 2012 με τζίρο 190 εκατ ευρώ έχοντας στο δυναμικό
του 800 εργαζομένους και κατέχοντας ηγετική θέση στην
αγορά του φαρμάκου Από το 1999 έως και το 2008 ο κ
Τρύφων διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕφ θέση την οποία κατέχει εκ
νέου σήμερα Από το 1999 έως καιτο 2003 υπήρξε μέλος
του Δ.Σ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών καθώς και μέλος του Γενικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Καμπανάκι κινδύνου
Καμπανάκι κινδύνου για ευρεία υποκατάσταση των φθηνών

παλαιών και δοκιμασμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων

από νέα και αισθητά πιο ακριβά φαρμακευτικά
σκευάσματα στην ελληνική αγορά στην περίπτωση

κατά την οποία επικρατήσουν κατά κράτος οι θέσεις των
δανειστών κρούει με δηλώσεις του στην Ε ο Θεόδωρος

Τρύφων Συγκεκριμένα μιλά για πολύ επιθετική
στάση της τρόικας και για περιορισμένα περιθώρια
αντίδρασης εάν προχωρήσουμε έτσι καιπροτείνει στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να συγκαλέσει
ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

της Βουλής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
προκειμένου να διαμορφωθεί από κοινού μια ριζικά νέα
εθνική στρατηγική για τη φαρμακευτική πολιτική καινά
φύγουμε οριστικά από τα αποσπασματικά μέτρα με
επίκεντρο τις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του για τον εορτασμό των 50 ετών λειτουργίας

της ELPEN ο κ Τρύφων υποστήριξε για πρώτη φορά

τη θέση σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα πρέπει
να εγκαταλείψει το λίαν αμφιλεγόμενο σύστημα τιμολόγησης

των φαρμακευτικών σκευασμάτων βάσει του
μέσου όρου των τριών γνωστών χαμηλότερων τιμών
της Ευρώπης σύστημα το οποίο εάν παραμείνει ισχύον
στη χώρα μας θα πλήξειπλέοντα γενόσημα φαρμακευτικά

σκευάσματα
Επίσης ο Θεόδωρος Τρύφων αναγνώρισε ότι η τιμολογιακή

εξάρτηση των γενόσημων φαρμακευτικών σκευασμάτων

από τις τιμές των off patent θα πρέπει να λήξει
επιτέλους και η χώρα μας να προχωρήσει σε ένα σύστημα

το οποίο να στηρίζεται όχι στο ενδιαφέρον για τις τιμές

αλλά στο ενδιαφέρον για την αποζημίωση των
φαρμακευτικών

σκευασμάτων από τα ασφαλιστικά ταμεία
στον όγκο των πωλήσεων στη δραστική μείωση της
οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων για την
προμήθεια των φαρμάκων τους στην πρόσβαση των
ασθενών στη φαρμακευτική περίθαλψη και στη βιωσιμότητα

τωνασφαλιστικώνταμείων Στο ως άνω πλαίσιο
ο Θεόδωρος Τρύφων παραδέχθηκε ότιακόμα και η τρόικα

θα δεχόταν μια ολοκληρωμένη ισορροπημένη και
αξιόπιστη πρόταση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης
για τη φαρμακευτική πολιτική κάτι το οποίο δεν έχει
συμβεί μέχρι σήμερα με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων

οι οποίες προσέρχονταν στις σχετικές συζητήσεις
με άδεια χέρια για να δεχθούν την τελευταία

στιγμή τα αποοπαματικά μέτρα για τις οριζόντιες μειώσεις
τιμών στα φάρμακα οι οποίες οδήγησαν σε σειρά κερδοσκοπικών

στρεβλώσεων την ελληνική αγορά φαρμάκου
Σχετικά με το ανώτατο όριο της δημόσιας εξωνο

σοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ο πρόεδρος της
ΠΕΦ πρότεινε να παραμείνειστα 2 δισ ευρώ αλλά χωρίς
να περιλαμβάνει τα εμβόλια και να δέχεται μια μικρή
αύξηση αναπροσαρμογής κάθε χρόνο
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Τον πρώτο προϋπολογισμό της κατέθεσε χθες η κυβέρνηση του Αλ

Τσίπρα εν μέσω της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς 0 νέος
προϋπολογισμός φέρνει πακέτο παρεμβάσεων 5,7 δισ ευρώ ώστε
να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5 του ΑΕΠ

το 2016 Μάλιστα εξ1 αυτών τα 3,2 δια ευρώ αφορούν σε έσοδα
που θα προκύψουν από νέες φορολογικές παρεμβάσεις και τα υπόλοιπα

2,5 δισ σε περικοπές δαπανών κυρίως σε συντάξεις εισφορές
και κοινωνικές παροχές Οι παρεμβάσεις αυτές θα συντελεστούν σε

περιβάλλον ύφεσης και υψηλής ανεργίας αφού ο προϋπολογισμός
του 2016 προβλέπει ύφεση 0,7 τον επόμενο χρόνο εξαιτίας της

0 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 3,2 ΔΙΣ ΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Φόρους και περικοπές
5,7 δισ ευρώ το 2016
φέρνει ο προϋπολογισμός
Στα 3,2 δια ευρώ εκ των οποίων τα 2,2 δισ
είναι νέοι φόροι ανέρχεται ο φορολογικός
λογαριασμός που θα κληθούννα πληρώσουν
το 2016 τα νοικοκυριά οι επιχειρήσεις οι
ελεύθεροι επαγγελματίες οι αγρότες και οι
ιδιοκτήτες ακινήτων Στο νέο προϋπολογισμό

φωτογραφίζονται οι φορο ανατροπές
που σχεδιάζονταιμε το δεύτερο πακέτο

προαπαιτούμενων

με αύξηση της φορολογίας
για τους αγρότες και τους φορολογούμενους
που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια
καθώς και αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

και τους συντελεστές των φυσικών
προσώπων Παράλληλα στο στόχαστρο της
κυβέρνησης μπαίνουν 716 φοροαπαλλαγές
που κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω
από 2,5 δισ ετησίως

Ειδικότερα τα πρόσθετα έσοδα θα προέλθουν

1 142,2 εκατ ευρώ από την αύξηση των συντελεστών

φορολόγησης εισοδήματος από
ενοίκια Η αύξηση των συντελεστών θα εφαρμοστεί

αναδρομικάγια τα φετινά ενοίκια
Σήμερα τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται

από το πρώτο ευρώ με συντελεστή
1 1 για εισόδημα έως 12.000 ευρώ και 33

για το ύψος του εισοδήματος που υπερβαίνει
τις 12.000 ευρώ
1 32 εκατ ευρώ από την αύξηση του φόρου
εισοδήματος στους αγρότες Τα εισοδήματα
των αγροτών φορολογούνται σήμερα με
συντελεστή 13 από το πρώτο ευρώ και
σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο θα πρέπει ο

φορολογικός συντελεστής να αυξηθεί στο
20 για το φορολογικό έτος 2016 εισοδήματα

2015 και 26 για το φορολογικό έτος
2017 εισοδήματα 2016
1 150 εκατ ευρώ από την αναμόρφωση του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Στο πλαί

Βαοικά μεγέθη ελληνικής οικονομίας
2015 2016

Μεταβολή ΑΕΠ 0 0,7

ΑΕΠ σε δισ Ευρώ 175,65 174,4

Πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης ΑΕΠ 0,2 0,5

Χρέος γενικής κυβέρνησης ΑΕΠ 187,8 180,2

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε δια Ευρώ 316,5 327,6

Ανεργία 25,4 25,4

Εξαγωγές μεταβολή 0 19

Εισαγωγές μεταβολή 0,6i Ρ*3ΡΙ

σιο αυτό εξετάζονται αλλαγές στις φορολογικές

κλίμακες των φυοτκών προσώπων
1 1310 δια ευρώ από ης αλλαγές στους
συντελεστές ΦΠΑ και την σταδιακή κατάργηση

της έκπτωσης 30 στα νησιά
1 377 εκατ ευρώ από την αναμόρφωση συντελεστών

στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης

1 32 εκατ ευρώ από την αύξηση συντελεστών

στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης
1 150 εκατ ευρώ από την αύξηση συντελεστών

στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Ι 90 εκατ ευρώ από την αύξηση στα ασφάλιστρα

1 20 εκατ ευρώ από την κατάργηση ορισμένων

απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ
1 157 εκατ ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής

φόρου εισοδήματος στα νομυαί
πρόσωπα

114 εκατ ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής

φόρου εισοδήματος στους ελεύ

θέρους επαγγελματίες
1 79 εκατ ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής

φόρου εισοδήματος στους αγρότες

ι 56 εκατ ευρώ από τους ελέγχους οχημάτων

για ΚΤΕΟ
1 13 εκατ ευρώ από mv κατάργηση επιστροφής

του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική
χρήση
1 41 εκατ ευρώ από την ενεργοποίηση φορολόγησης

επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

1 5 εκατ ευρώ από την παροχή κινήτρων
για την αντιμετώπιση του φαινομένου των
ανασφάλιστων οχημάτών
1100 εκατ ευρώ από την επέκταση της συμμετοχής

του Ελληνικού Δημοσίου στο 30
των κερδών από παιχνιδομηχανές
1 210 εκατ ευρώ από την επτβολή του ειδικού

τέλους 5 λεπτά ανά στήλη σε κάθε τυχερό

παιχνίδι του ΟΠΑΠ
1 123 εκατ ευρώ από λοιπές παρεμβάσεις

Κούρεμα φοροαπαΑΑανών

Το υπουργείο Οικονομικών επανεξετάζει από μηδενική βάση
τις 716 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν στον προϋπολογισμό
πάνω από 2,5 δισ ευρώ Οι περισσότερες από αυτές είτε θα
καταργηθούν είτε θα ανττκατασταθούν με άμεσες ενισχύσεις
στους φορολογούμενους που τις έχουν ανάγκη Ειδικότερα

✓ Στα 275,29 εκατ ευρώ ανέρχονται οι 123 φοροαπαλλαγές
που έχουν απομείνει στα νοικοκυριά ιατρικές δαπάνες

δωρεές και χορηγίες,έκπτωση φόρου λόγω αναπηρίας έκπτωση

1,5 στην παρακράτηση φόρου Το μεγαλύτερο κόστος
85,2 εκατ ευρώ προέρχεται από τις ιατρικές δαπάνες για ης
οποίες εξετάζεται να αναγνωρίζονται μόνο οι δαπάνες άνω
των 100 ευρώ που γίνονται μέσω χρεωσηκών ή πιστωτικών
καρτών Αξίζει να σημειωθεί όη από τα 5,9 εκατ νοικοκυριά

που υποβάλουν φορολογική δήλωση 1,7 εκατομμύρια νοικο
κυριά περιορίζουν τη φορολογική τους επιβάρυνση μέσω ίων
ιατρικών εξόδων και νοσοκομειακής περίθαλψης ι ρ

✓ Στα 13,75 εκατ ευρώ ανέρχονται οι 109 φοροαπαλλαγές
των νομικών προσώπων

✓Οι 19 φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές που εφαρμόζονται

στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων κοστίζουν
στον προϋπολογισμό 426,24 εκατ ευρώ Από ης φοροαπαλλαγές

αυτές ευνοούνται 1.145.575 φορολογούμενοι
✓Οι 79 φοροαπαλλαγές που ισχύουν στον ΦΠΑ κοστίζουν

1,26 δισ ευρώ
✓Στα 972,4 εκατ ευρώ ανέρχονται οι φοροαπαλλαγές που

ισχύουν σήμερα στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης
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Θέμα 5

»To χέρι του Τσακαλώτου στο κουτί που...
κρύβει τον προϋπολογισμό του 2016

επίπτωσης των αρνητικών εξελίξεων του δευτέρου εξαμήνου του
2015. Πάντως εκτιμάται πως αν και συνολικά το επόμενο έτος θα
είναι υφεσιακό, από το δεύτερο εξάμηνο είναι πιθανόν να ξεκινήσουν
να καταγράφονται θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Φέτος δε

αναθεωρείται ριζικά η πρόβλεψη του προσχεδίου αφού πλέον προβλέπεται 

μηδενική μεταβολή του ΑΕΠ έναντι αρχικής εκτίμησης για

ύφεση 2,3% σωρρευτικά το 2015. Σε απόλυτα μεγέθη το ΑΕΠ αναμένεται 

στα 174,4 δισ. ευρώ το 2016 ενώ το χρέος της γενικής
κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί στα 327,6 δισ. ευρώ από 316,5
δισ. φέτος ή στο 187,8% του ΑΕΠ από 180,2%. Πάντως στόχος
παραμένει για την κυβέρνηση η επιστροφή του δημοσίου στις διεθνείς
αγορές μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού (σε δισ. Ευρώ)

2015 2016

Συνολικά έσοδα ΚΠ 53,09 53,5

Τακτικά έσοδα προϋπολογισμού 46,3 48,3

Αμεσοι φόροι 19,16 20,03ψ	
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 7,6 7,8

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 2,9

Φόροι στην περιουσία 2,8 3,8

Εμμεσοι φόροι 23,6 24,7

ΦΠΑ 13,5 14,37

Φόροι κατανάλωσης 8,8 9,1

Εσοδα αποκρατικοποιήσεων 0,273 1,99

'<·   Συνολικές δαπάνες 55,6 55,7

Πρωτογενείς δαπάνες 419 41,8

Ι Δαπάνες για μισθούς -συντάξεις 18,8 18,5%		i

Δαπάνες για ασφάλιση-περίθαλψη-κοινωνική προστασία 14,49 13,9 ;

Δαπάνες για τόκους 5,8 5,9

Εσοδα ΠΔΕ 4,47 4,42

Δημοσιονομικές παρεμβάσεις 5,7 δισ. Ευρώ το 2016

Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών 2531,6
Σύνολο παρεμβάσεων Δαπανών Κεντρικής Διοίκησης »10,2 ι
Σύνολο παρεμβάσεων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ]L6511

Σύνολο παρεμβάσεων στα νοσοκομεία 22

Σύνολο παρεμβάσεων στους λοιπούς τομείς Γενικής Κυβέρνησης 48,3 Ι
Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων 200,9

Αναμόρφωση Κώδικα ΦΠΑ 1310

Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 377

Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 150	 i
Αύξηση της προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες 114,2	-	Ι
Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια 142,2 J

Αύξησι· συντελεστών φόρου εισοδήματος από αγρότες 32,1

Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 150

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

«Τρύπα» 2,191 δισ.
στα ασφαλιστικά
ταμεία τοι"*- ."V

Στα 3,506 δισ. από
3,900 δισ. π δαπάνη
για ης επικουρικές

Μεγαλύτερο έλλειμμα οτα ασφαλιστικά ταμεία (2,191 δισ. ευρώ από
1,815 δισ. ευρώ φέτος) προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για το
2016 παρά τις περικοπές οε συντάξεις - ΕΚΑΣ και τις αυξήσεις εισφορών 

που θα γίνουν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού.
Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα έσοδα των ασφαλιστικών
ταμείων θα είναι λιγότερα (35,270 δισ. ευρώ έναντι 35,557 δισ. ευρώ)

κυρίως λόγω της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης 

(9,496 δισ. ευρώ από 9,954 δισ. ευρώ)
ενώ τα έξοδα για πληρωμές συντάξεων και
παροχές ασθενείας θα αυξηθούν μόλις κατά 89
εκατ. ευρώ (37,461 δισ. ευρώ από 37,372 δισ.
ευρώ). Το κονδύλι για τις πληρωμές συντάξεων,
μάλιστα, προβλέπεται να μειωθεί (!) στα 23,774
από 23,776 διο. ευρώ φέτος, στοιχείο που επιβεβαιώνει 

το «ψαλίδι» που θα μπει μέσω των
περικοπών τόσο στις ήδη καταβαλλόμενες όσο
και στις νέες συντάξεις αν ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι παραμένουν δεκάδες χιλιάδες απλήρωτες 

- σε αναμονή έκδοσης αποφάσεων-
συντάξεις. Για ης κύριες συντάξεις η δαπάνη δεν προβλέπεται να ξεπεράσει 

τα 20,268 δισ. ευρώ (από 19,876 διο. ευρώ φέτος) ενώ για τις
επικουρικές θα μειωθεί οτα 3,506 δισ. ευρώ από 3,900 διο. ευρώ.

01 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Επιπλέον όσων ήδη έχουν νομοθετηθεί (αυξήσεις εισφορών ασθενείας, 

μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις, χορήγηση μόνο ιου οργανικού
- ανταποδοτικού ποσού για τις κατώτατες συντάξεις έως τα 67 κ.α.):

I Από τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης που, όπως υπογραμμίζεται, 

θα αποκαταστήσει μέσω ενιαίων κανόνων (δηλαδή νέα
χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης) «την ισότητα και την αλληλεγγύη
τόσο μεταξύ των παλαιών όσο και μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων», 

προβλέπεται να εξοικονομηθούν 685 εκατ. ευρώ (172 εκατ.
ευρώ από το Δημόσιο και 513 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του ιδιωτικού
τομέα).

I Από την εφαρμογή συντελεστή μείωσης οτα εφάπαξ θα εξοικονομηθούν 

134,3 εκατ. ευρώ.
I Θα «κοπούν» 223 εκατ. ευρώ από δικαιούχους του ΕΚΑΣ.
►	Θα περικοπούν 40,7 εκατ. ευρώ από κοινωνικούς πόρους.
>	Θα αυξηθούν κατά 102 εκατ. ευρώ οι εισφορές των αγροτών στον

ΟΓΑ στο πλαίσιο της αλλαγής του «χάρτη» των ασφαλιστικών εισφορών

Συνολυώ, από τα μέτρα του ' 15 και του ' 1 6 οι περικοπές θα φτάσουν
τα 1,838 δισ. ευρώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ

Κατάργηση φορέων - ειδικών μισθολογίων    Πανάκριβα ι α έντοκα

1
*4

Σε «απογραφή» όλων των δαπανών του δημοσίου με στόχο την
κατάργηση φορέων της γενικής κυβέρνησης που δεν είναι απαραίτητοι 

θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών το 2016,
διαδικασία που είχε επαναληφθεί άλλες δΰο φορές τα τελευταία
χρόνια. Την ίδια ώρα το κονδύλι για μισθούς και συντάξεις θα
μειωθεί κατά 268 εκατ. ευρώ το 2016 ενώ με τον προϋπολογισμό,
περιγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις για τις αλλαγές στο
ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο. Παράλληλα για τα ειδικά 

μισθολόγια, 

το 2016 σχεδιάζεται η αναμόρφωση τους με στόχο
τον «εξορθολογισμό τους και τον περιορισμό του συνολικού
αριθμού τους». Μάλιστα, θα γίνει συγχώνευση ειδικών μισθολογίων 

ή ακόμα και κατάργηση κάποιων, με τους υπαλλήλους
να εντάσσονται στο νέο ενιαίο μισθολόγιο.

Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για το βραχυπρόθεσμο δανεισμό του
δημοσίου στους.. .πέτρινους μήνες της διαπραγμάτευσης. Σωρρευτικά
ο τζίρος των πράξεων διαχείρισης που έγιναν από το δημόσιο για την
εξασφάλιση πολύτιμης ρευστότητας το 2015 ανήλθε στα 700 δισ. ευρώ.
Δηλαδή μέοα σε λίγους μόλις μήνες ανακυκλώνονταν διαρκώς σε
πολύ μικρές χρονικές διάρκειες τα όποια διαθέσιμα διέθετε το δημόσιο
ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του δημοσίου, καθώς είχε
"στεγνώσει" η ρευστότητα. Συνολικά οι εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμου
χρέους (έντοκα γραμμάτια και repos) ανέρχονται φέτος σε 740,46 δισ.
από 129,1 δισ. πέρσι. Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν στις συνολικές 

ετήσιες εξοφλήσεις που αναχρηματοδοτούνται με νέες αντίστοιχες
εκδόσεις, δεδομένου ότι το υφιστάμενο ΰψος των εντόκων δεν υπερβαίνει 

τα 15 öto. και των repos τα 10 διο. ευρώ.
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Κανένα φάρμακο κάτω από ένα ευρώ
Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται

η υπουργική απόφαση για τις
νέες μειώσεις στις τιμές των γενοσή
μων και των εκτός προστασίας πατέντας

φαρμάκων στις οποίες συμφώνησε
π κυβέρνηση με τους δανειστές στο

πλαίσιο της διαπραγμάτευσης Η

υπουργική απόφαση θα περιγράφει τη
σταδιακή απομείωση των ορίων
προστασίας των τιμών γενοσήμων και

off pantent φαρμάκων στο ένα ευρώ
έως το τέλος του 2017 Αυτό ουσιαστικά

σημαίνει ότι από το 2018 κανένα
φάρμακο δεν θα έχει τιμή μικρότερη
του ενός ευρώ Σήμερα το όριο προστασίας

είναι στα 7,8 ευρώ για τα γε
νόσημα και στα 12 ευρώ για τα off patent

φάρμακα Η μείωση θα επιτευχθεί
σε τέσσερα στάδια μέσω της έκδοσης
δελτίων τιμών
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Προϋπολογισμός
με αυξήσεις φόρων
και εισφορών
Στα 4,2 δισ ο λογαριασμός το 2016

Με πρόβλεψη για μηδενική ύφεση pétos και
κενά cos npos το QKéAos των μέτρων κατατέθηκε

χθε ο προϋπολογισμό του 2016 στη
Βουλή Ο véos προϋπολογισμό προβλέπει ότι
το νέο éxos θα εφαρμοστούν μέτρα 4,2 δισ
ευρώ εκ των οποίων τα 2,2 δισ αφορούν véous
tpöpous και τα 1,4 δισ παρεμβάσεΐ3 στο ασφαλιστικό

με κύριο θύμα Tis επικουρία συντάξει

η δαπάνη για us οποίεε προβλέπεται
μειωμένη κατά 400 εκατ ευρώ Ctycos περί τα
1 4 δισ ευρώ από το σύνολο των 4,2 δισ είναι
στον αέρα ακόμα Παρ όλα αυτά είναι oacpés
ότι ο véos προϋπολογισμ05 στηρίζεται Kupicos
στην αύξηση φόρων και εισφορών pépvovros
σε ακόμα δυσκολότερη θέση νοικοκυριά και
επυ<ειρήσεΐ5 Αν και υπάρχει ποσοτικοποίηση
για το τι θα αποδώσουν οι αλλαγέε στη φορολογία

εισοδήματοε των φυσικών και νομικών
προσώπων συνολικά 300 εκατ ευρώ δεν
είναι aacpés το neos θα προκύψουν τα επιπλέον
έσοδα αφού τα ακριβή μέτρα δεν περιγράφονται

Επί xns ouaias οι παρεμβάσεΐ5 σε
ασφαλιστικό και φορολογία θα εξειδικευτούν
aus διαπραγματεΰσεΐ3 με tous θεσμού5 που
θα ακολουθήσουν Σελ 3 4
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Στα 4,2 δισ ο λογαριασμός των μέτρων για το 2016
Στον αέρα παρεμβάσεις ύψους 1,4 δισ ευρώ σε ασφαλιστικό φορολογία καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση
ΤουΣΙΙΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Με κενά ios npos χο σκέλοε των
μέτρων και πρόβλεψη για μηδενική
ύφεση φέτοε κατατέθηκε χθεε ο

προϋπολογισμέ του 2016 στη Βουλή

από τον υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο Σύμφωνα με
τα όσα προβλέπει ο véos προϋπο
λογισμόε το 201 6 θα εφαρμοστούν
μέτρα uiJjous 4,2 δισ ευρώ εκ των
οποίων τα 2,2 δισ ευρώ αφορούν
σε νέου5 cpöpous και το 1 4 δισ ευρώ
σε παρεμβάσειε στο ασφαλιστικό
Ομωε περί το 1,4 δισ ευρώ από το
σύνολο των 4,2 δισ ευρώ είναι στον
αέρα ακόμα Παρόλα αυτά είναι

σαφέβ ότι ο véos προϋπολογισμό5
στηρίζεται Kupitos στην αύξηση φόρων

και εισφορών φέρνονταε σε
ακόμα δυσκολότερη θέση νοικοκυ¬

ριά και επιχειρήσει Στο κείμενο
του προϋπολογισμού υπάρχουν ακόμα

κενά υπό την έννοια ότι από
Tis παρεμβάσειε 1,4 δισ ευρώ στο
ασφαλιστικό τα 645 εκατ ευρώ παραμένουν

αδιευκρίνιστο το neos θα
προέλθουν Παράλληλα υπάρχει
και τρύπα περίπου 400 εκατ ευρώ
καθώε από το ασφαλιστικό προβλέπεται

η εξοικονόμηση 1,8 δισ ευρώ
το 2016 αλλά από τα μέτρα που
έχουν περιληφθεί δεν προκύπτει
αυτό το ποσό Enions δεν ξεκαθαρίζει

εάν θα υπάρξει αύξηση των
εργοδοτικών εισφορών Μέτρο το
οποίο εξετάζει η κυβέρνηση για να
αποφύγει μέροε των περικοπών cms
συντάξει Ταυτόχρονα αν και υπάρχει

ποσοτικοποίηση για το τι θα
αποδώσουν οι αλλαγέβ στη φορολογία

εισοδήματο5 των φυσικών και

νομικών προσώπων συνολικά 300
εκατ ευρώ δεν είναι σαφέε το nios
θα προκύψουν τα επιπλέον έσοδα
αφού τα ακριβή μέτρα δεν περιγράφονται

Eni Tns ouoias οι παρεμ
βάσειε σε ασφαλιστικό και φορολογία
θα εξειδικευτούν otis διαπραγμα
τεύσειε με tous θεσμού που θα ακολουθήσουν

Πάντωβ θετική εξέλιξη
αποτελούν οι προβλέψει για την
πορεία ms ελληνικήε οικονομια5

Για το 2015 εκτιμάται
ότι η ύφεση τελικά
θα είναι μηδενική αντί
1,3 της τελευταίας
πρόβλεψης

Για το 2015 εκτιμάται ότι η ύφεση
τελικά θα είναι μηδενική αντί 1,3
τελευταία5 πρόβλεψηε καθώε η οικονομία

αντέδρασε πολύ καλύτερα
από ό,τι αναμενόταν στην κρίση
που διήλθε λόγω ms αβεβαιότηταε
που επικράτησε αλλά και από την
επιβολή των capital controls και την
τραπεζική αργία Το ΑΕΠ αναμένεται
να ανέλθει στα 175,6 δισ ευρώ φέτοβ
και θα υποχωρήσει στα 174,4 δισ
ευρώ το 2016 για το οποίο το οικονομικό

επιτελείο θεωρεί ότι θα είναι
επίσηε μικρότερη η ύφεση και θα
διαμορφωθεί στο 0,7 από 1,3

Η βελτίωση αυτή οδήγησε σε μείωση

των αναγκών για επιβολή μέτρων

Xcopis να αλλάξουν αισθητά
οι δημοσιονομικοί στόχοι φέτοβ θα
πρέπει να καταγραφεί πρωτογενέε
έλλειμμα 0,2 του ΑΕΠ και το 2016

πρωτογενέ3 πλεόνασμα 0,53 του
ΑΕΠ τα μέτρα που θα εφαρμοστούν
μειώθηκαν σε σχέση με την πρόβλεψη

του προσχεδίου του προϋπολογισμού

κατά 647 εκατ ευρώ Η μείωση

αυτή αφορά όμω5 Kupicos τα
μέτρα του 2015 492 εκατ ευρώ και
όχι του 2016 που η δημοσιονομική
προσαρμογή παραμένει βαριά

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο xpéos
αυτό εκτιμάται neos θα διαμορφωθεί
στα 316,5 δισ ευρώ ipéTos ή στο
180,2 του ΑΕΠ ενώ το 2016 θα
αυξηθεί στα 187,8 του ΑΕΠ ή στα
327,6 δισ ευρώ Αξίζει να σημειωθεί
ότι η κυβέρνηση αναφέρει στον

προϋπολογισμό

ότι μετά τη νέα ρύθμιση
για το xpéos η Ελλάδα θα μπορέσει
στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 να
επιστρέψει στιε αγορέε

Πέραν αυτών το οικονομικό επι¬

τελείο προβλέπει για το 2016
L Μείωση ins δημόσιαε και ιδιω

t\kùs κατανάλωσα κατά 1 και
0,7 αντίστοιχα Φέτοε η δημόσια
κατανάλωση αναμένεται να υποχωρήσει

κατά 0,3 ενώ η ιδιωτική να
αυξηθεί κατά 0,5

2 Νέα κάμψη των επενδύσεων
κατά 3,7 αλλά με μικρότερο ρυθμό
από ό,τι φέτθ5 8,4

3 Αύξηση των εξαγωγών κατά
1,9 μετά από μηδενική μεταβολή
τουε φέτοε

4 Μιχρή ενίσχυση των εισαγωγών
0,6 όταν φέτθ5 προβλέπεται να

υποχωρήσουν κατά 1,9
5 Μείωση ms απασχόλησα κατά

0,4 Το 2015 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί

κατά 0,8
6 Σταθεροποίηση ms ανεργίαε

στο 25,4

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2015

42.762

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2016

44.766
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

4,7

Εσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2015

Αμεσοι φόροι

Φόρος
εισοδήματος

Φυσικών
προσώπων

Νομικών
προσώπων

Ειδικών
κατηγοριών

Φόροι
στην περιουσία

19.165

11.842

7.630

2.910

1.302

2.868

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2016

20.028

12.025

7.834

2.945

1.246

3.788

4,5

1,5

2,7

1,2

4,3

32,1

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2015
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2016 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Εμμεσοι φάροι 23.597 24.738 4,8 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
2015

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2016

9.102

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Φόροι συναλλαγών 14.019 14.875 6,1 Φόροι κατανάλωσης 8.798 3,5
ΦΠΑ 13.519 14.376 6,3 Φόρος ασφαλίστρων 325 378 16,3

πετρελαιοειδών 1.750 1.747 0,2
Τέλος ταξινόμησης

οχημάτων 112 112 0,0καπνού 687 686 0,1
λοιπών 11.082 11.943 7.8

ΕΦΚ ενεργειακών
προϊόντων

4.142 4.124 0,4
Λοιποί φόροι
συναλλαγών 500 499 0,2

Λοιποί ΕΦΚ
καπνού κ.λπ

2.782 2.872 3,2

μεταβίβαση
κεφαλαίων

195 195 0,0 Τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων

1.090 1.088 0,2

χαρτόσημο 300 299 0,3 Λοιποί φόροι
κατανάλωσης

347 528 52,2 €1,9 δια

Οι προβλέψεις
για την

ελληνική οικονομία
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

2015

0,0 ΑΕΠ 0,7

0,5 Ιδιωτική κατανάλωση 0,7

0,3 Δημάσια κατανάλωση ι,ο
8,4 Επενδύσεις 3,7

0,0 Εξαγωγές 1,9

1,9 Εισαγωγές 0,6

ι,ο Εναρμονισμένος
πληθωρισμός 0,5

0,8 Απασχόληση 0,4

25,4 Ποσοστά ανεργίας 25,4
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Πρόσθετοι φόροι 2,2 δισ
το νέο έτος για νοικοκυριά
επιχειρήσεις και αγρότες
Τον ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επιπλέον cpôpous ûtJious 2,2 δισ ευ
ρώ θα πληρώσουν το νέο étos νοικοκυριά

επιχειρήσει και αγρότε5
σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού που κατατέθηκε

χθεε στη Βουλή
Στη φορολογία εισοδήματο5 τα

νοικοκυριά θα καταβάλλουν επιπλέον

150 εκατ ευρώ οι αγρότε5
εξαιτίαβ των αλλαγών στην φορολογία

tous θα πληρώσουν περίπου
88 εκατ από την αύξηση των φορολογικών

συντελεστών ms προ
καταβολή5 φόρου και ras κατάρ
Ynons ras επιστροφή5 του ΕΦΚ
ενώ οι ιδιοκτήτε5 ακινήτων για τα
εισοδήματα που εισπράττουν από
τα ενοίκια θα πληρώσουν επιπλέον
144,2 εκατ ευρώ Εντύπωση προκαλούν

τα αυξημένα κατά 1 δισ
ευρώ έσοδα το 2016 από tous φό
pous στην περιουσία Στον κωδικό
αυτό του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται

τα έσοδα από τον ΕΝ
ΦΙΑ και ενδεχομένου έσοδα από
τη νομιμοποίηση εισοδημάτων που
βρίσκονται στο εξωτερικό ή την
Ελλάδα Συγκεκριμένα αυτά θα διαμορφωθούν

στα 3,78 δισ από 2,86
δισ ευρώ το τρέχον ézos

Φοροαπαλλαγές
Ταυτόχρονα ο προϋπολογιστώ

προβλέπει την κατάργηση το 2016
των περισσότερων φοροαπαλλαγών
που ισχύουν σήμερα και οι οποίε5
ανέρχονται στα 3,6 δισ ενώ από
το νέο έτοε ενσωματώνεται η εισφορά

αλληλεγγύη στη φορολογική
κλίμακα από την οποία θα εισπραχθούν

περισσότερα έσοδα
ùi|jous 314 εκατ ευρώ Enians από
την αύξηση των συντελεστών στον
ΦΠΑ το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί

ότι θα εισπράξει περαιτέρω
έσοδα ûvpos 1 3 δισ ευρώ

Ειδικότερα οι νέοι φόροι του
2016 θα προέλθουν
• Από την αύξηση των συντελεστών

ΦΠΑ 883 εκατ ευρώ
• Από την αναμόρφωση ms εισφο
pàs αλληλεγγύηβ και την ενσωμά
τωσή ms στην κλίμακα φορολογίαβ
εισοδήματο5 314 εκατ
• Από την αύξηση των συντελεστών

στον φόρο εισοδήματο5 νομικών

προσώπων 150 εκατ
• Από την αύξηση των συντελε¬

στών στον φόρο ασφαλίστρων
53,8 εκατ
• Από Tis τροποποιήσει otous νό
μουε των ρυθμίσεων οφειλών npos
το Δημόσιο 10,5 εκατ
• Από την αύξηση ms προκατα
βολή5 φόρου otous ελεύθερου5
επαγγελματίε3 114,2 εκατ
• Από την αύξηση ms προκατα
βολήβ φόρου otous αγρότεε 42,9
εκατ
• Από την κατάργηση ms έκπτω
ons εφάπαξ πληρωμή5 φόρου ει
σοδήματθ5 φυσικών και νομικών
προσώπων 28,6 εκατ
• Από την παροχή κινήτρων για
την αντιμετώπιση ms anoxris από
τα ΚΤΕΟ 40,9 εκατ
• Από την κατάργηση ms επιστρο
pris του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για
αγροτική χρήση 13 εκατ
• Από την ενεργοποίηση ms φο
ρολογία5 επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

10,2 εκατ
• Από την αύξηση των συντελεστών

φορολόγησα του εισοδήμα
TOS από ενοίκια 144,2 εκατ
• Από την επέκταση ras συμμετο
xûs του ελληνικού Δημοσίου στο
30 των κερδών του ΟΠΑΠ από
παιχνιδομηχανέ5 100,1 εκατ
• Από την αύξηση των συντελεστών

του φόρου εισοδήματοβ για
tous αγρότεβ 32,1 εκατ
• Από την αύξηση ms φορολογίαε
εισοδήματοβ φυσικών προσώπων
150 εκατ
• Από την επιβολή ειδικού τέλουε
5 λεπτά ανά στήλη στα παιχνίδια
του ΟΠΑΠ 210 εκατ
• Από Xomés παρεμβάσεκ 110 εκατ

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση

του προϋπολογισμού τα καθαρά

έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού

σε ταμειακή βάση
προβλέπεται να διαμορφωθούν
στα 49,107 δισ αυξημένα κατά
489 εκατ έναντι των εκτιμήσεων
του 2015

Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται να
ανέλθουν στο ποσό των 20,02 δισ
ευρώ Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνεται

και ποσό ûipous 920 εκατ περίπου

λόγω ms είσπραξη tous
npcinous μήνε5 του 2016 των δύο
δόσεων του ΕΝΦΙΑ του έτουε 2015

Οι έμμεσοι φόροι εκτιμάται ότι
θα διαμορφωθούν στο ποσό των
24,737 δισ napouaiàÇovras αύξηση
1,1 δισ έναντι του 2015

Το νέο πακέτο μέτρων για το 2016
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Σύνολο παρεμβάσεων 4.191,3
εκ των οποίων φόροι 2.200
Αναμόρφωση Κώδικα ΦΠΑ 883
Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 314
Αύξηση συντελεστών στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης 0
Αύξηση συντελεστών στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 150
Αύξηση συντελεστών στον φόρο ασφαλίστρων 53,8
Τροποποιήσεις στους νόμους των ρυθμίσεων οφειλών
προς το Δημόσιο 10,5
Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ 1,5
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα 1 Α

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους
επαγγελμοτίες 114,2

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες 42,9
Κατάργηση έκπτωσης εφάπαξ πληρωμής φόρου εισοδήματος
ηι ι ικιίιν πηηπίιΐπΐιΐυVUJJIIMAJV I I VUUUJ Μ LUV 14,1

Κατάργηση έκπτωσης εφάπαξ πληρωμής φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων

1 Λ Π14,5

Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής
από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα ΚΤΕΟ 40,9
Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση 13

Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 10,2
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου
των ανασφάλιστων οχημάτων 35

Κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων 16,7
Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια 142,2
Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30
των κερδών του ΟΠΑΠ αηό ηαιχνιδομηχανές VLT's 100,1

Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες 32,1
Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 150
Επιβολή ειδικού τέλους ανά στήλη κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ 189,7
Λοιπές παρεμβάσεις 96
Δαπάνες 1 996 5
Νέο ενιαίο μισθολόγιο Ci
Εξοικονόμηση από τις συντάξεις του Δημοσίου 187,6
Μείωση επιδόματος θέρμανσης 105,0
Μείωση αμυντικών δαπανών 400
Μείωση επιδοτήσεων 4,5
Εξοικονόμηση από τις συντάξεις των ασφαλιστικών ταμείων 516,4
Εξοικονόμηση από τις εισφορές 709,9
Ισοδύναμα από την κατάργηση του εισιτηρίου 5 ευρώ
νια εξέταση στα νοσοκομεία 22
Αύξηση εσόδων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων ΤΑΠΑ

30
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κατάργηση φορέων
μειώσεις για μισθούς
και συντάξεις
Επισκόπηση όλων των δαπανών του
Δημοσίου με στόχο να καταργηθούν
φορείε ms ycvuois κυβέρνησηε που
δεν χρειάζονται KaOcos και πλήρη
αναδιάρθρωση του ενιαίου μισθολογίου

και των ειδικών μισθολογίων
προβλέπει ο véos προϋπολογισμό5
Μάλιστα το υπουργείο Οικονομικών
προβλέπει ότι το κονδύλι για μισθού5
και συντάξει θα μειωθεί κατά 268
εκατ ευρώ το 2016 σε σχέση με φέ
Tos Oncos αναφέρεται στο κείμενο
του προϋπολογισμού του 2016 το
υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει

το επόμενο èxos σε μία εκτεταμένη

επισκόπηση δαπανών
otous φορείβ ms γενική5 κυβέρνη
ans oncos είχε συμβεί άλλε δύο
cpopés τα τελευταία χρόνια Μέσα
από την προσπάθεια αυτή θα πρέπει
να επαναξιολογηθεί η σκοπιμότητα
λειτουργίαβ των φορέων ms γενική5
κυβέρνησηε με στόχο την εξάλειψη
πιθανών επικαλύψεων και τη διοχέτευση

των πόρων εκεί που πραγματικά

αποδίδουν και συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη ôncûs
σημειώνεται Eni ms ouoias aroxos
ms κυβέρνησα είναι να διαπιστώσει

ποιοι φορείε δεν χρειάζονται
πλέον και μπορούν να καταργηθούν
Μάλιστα το υπουργείο Οικονομικών
ζητεί στην προσπάθεια αυτή και
την ενεργή συμμετοχή των υπουργείων

στέλνονταε με τον τρόπο
αυτό ένα μήνυμα otous υπουργούε
να μη βάλουν εμπόδια

Παράλληλα η κυβέρνηση περιγράφει

σε μεγάλο βαθμό και Tis αλ
λαγέε που θα έρθουν με το νέο ενιαίο
μισθολόγιο Oncos αναφέρεται το
νέο ενιαίο μισθολόγιο θα έχει δημοσιονομικά

ουδέτερο αποτέλεσμα
και θα προωθεί τη σύνδεση των
αμοιβών με Tis δεξιότητεβ Tis επι
δόσεΐ5 τα καθήκοντα και τη θέση
του προσωπικού Στο νέο σύστημα
αμοιβών θα προβλέπεται η αποσύνδεση

του βαθμού από το μισθολογικό
κλιμάκιο του υπαλλήλου ενώ

η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

θα πραγματοποιείται ανάλογα
με την κατηγορία εκπαίδευσήε tous
και η ένταξή tous στα μισθολογικά
κλιμάκια θα καθορίζεται ανάλογα
με τον χρόνο υπηρεσία3 και τα τυπικά

tous προσόντα ή την κατοχή
θέσηε ευθύνη

Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη

αποσυμπίεση σε όλο το

μισθολογικό φάσμα η μισθολογική
εξέλιξη συντελείται με διαφορετικό
τρόπο oris υπάρχουσε5 κατηγορίεε
των υπαλλήλων ενισχύονται τα επιδόματα

θέσηί ευθύνη αλλά και η
διασύνδεση ενόε μέρουβ των αποδοχών

του υπαλλήλου με την περιγραφή

των καθηκόντων κάθε θέσηβ
εργασία5 επισημαίνεται στον

προϋπολογισμό

Enians η κυβέρνηση
σχεδιάζει να προχωρήσει σε επιτό
mous ελέγχου σε φορείβ του Δημοσίου

των ΟΤΑ των ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ για την πλήρη εφαρμογή του
νέου μισθολογίου ώστε να αποφευχθούν

τα παραδείγματα μη εφαρ
μογήε του υφιστάμενου ενιαίου

μισθολογίου

Για τα ειδικά μισθολόγια το 2016
σχεδιάζεται η αναμόρφωσή tous
με στόχο τον εξορθολογισμό tous
και τον περιορισμό του συνολικού
αριθμού tous Μάλιστα θα γίνει
συγχώνευση ειδικών μισθολογίων

Προβλέπεται αύξηση
350 εκατ ευρώ
στις δαπάνες του Προγράμματος

Δημοσίων
Επενδύσεων που θα
ανέλθουν στα 6,75 δισ
ή ακόμα και κατάργηση κάποιων
με tous υπαλλήλου5 να εντάσσονται
στο νέο ενιαίο μισθολόγιο Παράλληλα

το 2016 θα σχεδιαστεί και η
αναμόρφωση του ειδικού καθεστώ
TOS των μετακινήσεων των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείαβ

Πέραν αυτών ο vtos προϋπολο
γισμόε προβλέπει τη μείωση κατά
• 268 εκατ ευρώ του κονδυλίου για
μισθού5 και συντάξει
• 570 εκατ ευρώ για ασφάλιση και
περίθαλψη
• 561 εκατ ευρώ για λειτουργία
δαπάνεε
• 280 εκατ ευρώ για εγγυήσειβ σε
φορείε ms γενικήε κυβέρνησα

Αντιθέτου προβλέπεται αύξηση
350 εκατ ευρώ των δαπανών του
Προγράμματοε Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΔΕ που θα ανέλθουν στα
6,75 δισ ευρώ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ
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κυριακάτικη δημοκρατία

Η
περαιτέρω μειω
οη ans iipés του οικονομικού

ελληνικού

φαρμάκου δεν
προσφέρει το παραμικρό

δημοσιονομικό όφελοβ
και την παραμικρή εξοικονόμηση

στα Ταμεία ενώ παράλληλα
πολλά ελληνικά ποιοτικά φάρμακα

θα βγουν τελείωβ από την
αγορά Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι οι ασθενείβ και τα Ταμεία
δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση
σε αποτελεσματικέβ και οικο
νομικέβ θεραπείεε καθώβ αυ
xés θα υποκατασταθούν βαθμιαία

από νέα ακριβά εισαγόμενα

φάρμακα Με λίγα λόγια
δηλαδή επιδιώκεται μία νέα βίαιη

αναδιανομή ms φαρμακευ
τικήβ αγοράβ υπέρ των εισαγωγών

δηλώνει στην κυριακάτικη
δημοκρατία ο αντιπρόε

ôpos ins Πανελλήνιαβ Evcoons
Φαρμακοβιομηχανίαβ θεόδω
pos Κωλέτηβ

Ποια είναι η συνεισφορά ms
κλλη ν ικ ms φαρμακοβιομηχα
vias αυτή τη στιγμή
Με 27 σύγχρονα εργοστάσια
που παράγουν ποιοτικά ανταγωνιστικά

φάρμακα με εξαγω
γέβ σε 85 χώρεβ και με περισσότερο

από το 60 των θέσεων ερ
γασίαβ η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

είναι από tous λίγουβ
σταθερούβ αναπτυξιακούβ πυ
λώνεβ ms εθνικήβ οικονομίαβ
Απασχολεί χιλιάδεβ εργαζομέ
vous υποστηρίζει δυναμικά
την έρευνα και την καινοτομία
επενδύει διαρκώδ και στηρίζει

την εθνική οικόνομία Προσφέρει

ποιοτικέβ δοκιμασμένεβ
και οικονομικέβ φαρμακευτικέβ
θεραπείεβ στον Ελληνα ασθενή
και στο εθνικό σύστημα υγείαβ
και μπορεί να καλύψει υπεύθυνα

το 60 των αναγκών ms
πρωτοβάθμιαβ περίθαλψηβ και
το 50 ms νοσοκομειακήβ

Γιατί αντιδράτε τόσο έντονα
tos κλάδοβ στη νέα πρόταση
των θεσμών για την τιμολόγηση

των γενοσήμων
Οι θεσμοί επαναφέρουν στο τραπέζι

των διαπραγματεύσεων το
θέμα των νέων μειώσεων τιμών
στα γενόσημα Είναι σημαντικό

να αναφέρουμε neos δεν πρόκειται

για κάποιο uépos των
συμφωνηθέντων

προαπαιτούμενων
αλλάγιανέεβ απαιτήσειβ των θεσμών

με στόχο m χειραγώγηση
ms αγοράς eis ßapos ms εγχώρι
as παραγωγήβ και υπέρ των εισαγόμενων

σκευασμάτων

Πείτε μαβ με ποια σημεία ms
πρότασηβ των θεσμών διαφωνείτε

Οι θεσμοί θέλουννα επιβάλουν
μονοδιάστατα την περαιτέρω
μείωση ms τιμήβ του οικονομικού

ελληνικού φαρμάκου κατά
60%-80 Ετσι έχουμε την παράλογη

απαίτηση va ias ζητούν
να μειώσουμε την τιμή του ελ

Οι θεσμοί θέλουν
να εξοντώσουν

το ελληνικό φάρμακο
0 ανυπρόεδροβ ms navEAÀrivms Evouons OappaKoßioujixavias
08ô6oi)pos Κωλέτηβ μιλά για τη νέα πρότααη περί upoXovnoTis

των γενοσήμων και ns επτπτώσειβ που θα υπάρξουν mous ασθενείβ

ληνικού φαρμάκου étos 1 ευρώ η
οποία σημειώνω neos καταλήγει
σε καθαρήτιμή 0,5 ευρώ την ίδια
στιγμή που τα νέα εισαγόμενα
φάρμακα θα διατηρούν ns ονο
μαστικέβ miés tous Αυτή η πρόταση

δεν έχει όμωβ και κανένα
θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα

καθώβ η φαρμακευτική δαπάνη

έχει κλειστό προϋπολογισμό
Η μείωση δηλαδή ans τιμέβ

δεν προσφέρει το παραμικρό δημοσιονομικό

όφελοβ και την πα
ραμικρή εξοικονόμηση στα Τα¬

μεία Autos άλλωστε είναι και
ο λόγοβ που οι σημερινέβ απαιτήσει

των θεσμών δεν υπήρχαν
cos προαπαιτούμεναπριναπό τον
Αύγουστο του 2015

Η περαιτέρω μείωση των τιμών

δεν είναι npos το συμφέρον
των ασθενών και των Ταμείων

Πρώτα απ όλα να τονίσουμε
ότι η απαίτηση των θεσμών διατηρεί

σχεδόν αναλλοίωτεβ ns
ονομαστικέβ τιμέβ των νέων ει¬

σαγόμενων φαρμάκων και διαλύει

μονομερώβ ns ημέβ των
οικονομικών και δοκιμασμένων

σκευασμάτων σε επίπεδα
που δεν θα είναι πλέον δυνατή
η παραγωγή tous στην Ελλάδα
Πολλά ελληνικά ποιοτικά φάρμακα

θα βγουν τελείωβ από την
αγορά Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι οι ασθενείβ και τα Ταμεία
δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση
σε αποτελεσματικέβ και οικονο
μ ι κέ s θεραπείεβ καθώβ autés θα
υποκατασταθούν βαθμιαία από

νέα εισαγόμενα φάρμακα Ετσι
ενώ ακούγεται ότι επιδιώκεται

να φτηνύνουν τα φάρμακα
στην ουσία ακριβαίνουν σε βά
pos των Ταμείων και των ασθενών

Γιατί όταν βγουν από την
αγορά τα ήδη πολύ οικονομικά
ανταγωνιστικά ελληνικά φάρμακα

το σύστημα υγείαβ θα μείνει

δέσμιο των πολύ ακριβότερων
εισαγωγών

Τι σημαίνει λοιπόν η περαιτέρω
μείωση των ημών

Προτού μιλήσουμε για το τι θα
σημάνει μια νέα μείωση τιμών
και μάλιστα στα επίπεδα που
απαιτούν οι θεσμοί πρέπει να
τονίσουμε neos βρίσκεται σε
εξέλιξη μια επιχείρηση παρα
πληροφόρησηβ από ôiàcpopous
παράγοντεβ με στόχο την καλλιέργεια

ms εντύπωσηβ neos η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία
χαίρει κάποιου είδουβ προ
στασίαβ Η αλήθεια είναι ότι
συμβαίνει ακριβώβ το αντίθετο
Οι θεσμοί με μία μονομερή και
στοχευμένη πολιτική επιχειρούν

μέσω ms επιβολήβ ενόβ
μηχανισμού επιλεκτικήβ μεί
oons τιμών να διαλύσουν την
ελληνική παραγωγή φαρμάκου
Το αποτέλεσμα ms επιβολήβ
αυτών των ακραίων μέτρων θα
είναι να εισάγουμε και να πληρώνουμε

ακριβότερα φάρμακα
σε σύγκριση με αυτά που μπορούμε

να παράγουμε επιβαρύνονται

tous ασθενείβ τα Ταμεία
και την εθνική οικονομία

Οι συνέπειεβ για την ελληνική
παραγωγή
Με Tis ρυθμίσειβ αυτέβ θα εξουδετερωθεί

η ελληνική παραγωγή
Σήμερα το 80 των φαρμάκων

που καταναλώνουμε και
που κατά κύριο λόγο διαμορφώνουν

τη φαρμακευτική δαπάνη

είναι εισαγόμενα Μόνο
το 20 είναι πιο οικονομικά
και αυτά είναι κυρίωβ τα ελληνικά

φάρμακα Με ns απαιτή
σειβ των θεσμών επιχειρείται να
δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτε
pos xeopos για την εισαγωγή νέων

ακριβών σκευασμάτων Επιδιώκεται

δηλαδή μια νέα βίαιη
αναδιανομήms φαρμακευτικής
αγοράβ υπέρ των εισαγωγών με
τα ελληνικά φάρμακα να περιορίζονται

στο 5 ms φαρμακευ
τικήβ αγοράβ Το συγκεκριμένο
σύστημα τιμολόγησηβ οδηγεί
απροκάλυπτα στην απαξίωση
του προσιτού ελληνικού φαρμάκου

στη μαζική και ανεξέλεγκτη

είσοδο γενοσήμων από
τρίτεβ χώρεβ και στην κυριαρχία
ακριβών εισαγόμενων πρωτότυπων

φαρμάκων
Αν λοιπόν αυτέβ οι προτά

oe\s των θεσμών υλοποιηθούν
οι ημέβ των φαρμάκων θα φτάσουν

αναπόφευκτα σε υπερβολικά
επίπεδα για τον Ελληνα

ασθενή και οι ελληνικέβ φαρ
μακοβιομηχανίεβ θα οδηγηθούν

σε οικονομικό αδιέξοδο
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Σε κρίσιμη καμπή η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

màk

Λ
ΔημήτρηςΓιανναχόχονλος αντιπρόεδρος
Α Σ και αν διευθύνων σύμβουλος
τηςΒΙΑΝΕΞΛ Έ

Με
την περιστολή των δημόσιων

δαπανών υγείας όσον αφορά το
σκέλος της φαρμακευτικής δαπάνης

να έχει προ πολλού εξαντληθεί
είναι αναγκαίες τέσσερις παρεμβάσεις
ώστε να διασφαλιστεί μια ελάχιστη ευελιξία

στον ανεπαρκή και ανελαστικό
προϋπολογισμό

των 1 945 δισ ευρώ

Πρόκειται για τρεις κρίσιμες εξαιρέσεις
από τη φαρμακευτική δαπάνη των εμβολίων

του ΦΠΑ και της περίθαλψης των
ανασφάλιστων πολιτών Η τέταρτη αναγκαία

παρέμβαση αφορά την εισαγωγή
κλειστού προϋπολογισμού για τα Φάρμακα

Υψηλού Κόστους ΦΥΚ

Η εξαίρεση των εμβολίων δεν θα έπρεπε
να αποτελεί αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας

καθώς θεωρείται δεδομένη για τις
υπόλοιπες χώρες του κόσμου Το εμβολι
αστικό πρόγραμμα κάθε χώρας εντάσσεται

στις κοινωνικές πολιτικές πρόληψης
και δεν λογίζεται ως κόστος Αντίθετα

θωρακίζει τη δημόσια υγεία και προλαμβάνει

από μελλοντικές δαπάνες νοσηλείας

και φαρμακευτικής περίθαλψης
Επιπλέον το πρόγραμμα εμβολια¬

σμών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόζεται στα επιδημιολογικά δεδομένα

κάθε περιόδου Επομένως είναι
αναγκαίο να χρηματοδοτείται από ειδικό
κονδύλι και όχι να εντάσσεται λανθασμένα

στη φαρμακευτική δαπάνη της χώρας
η οποία άλλωστε άλλο σκοπό υπηρετεί
Το θέμα της φαρμακευτικής κάλυψης των
ανασφάλιστων πολιτών από αναφαίρετο
δικαίωμά τους έχει αναχθεί σε δυσεπίλυτο

πρόβλημα
0 λόγος είναι ότι χωρίς καμία αντίστοιχη
πρόβλεψη εντάχθηκε και η συγκεκριμένη
δαπάνη στον κλειδωμένο προϋπολογισμό

των 1 945 δισ ευρώ Παραβλέφθη
κε δε εντελώς το γεγονός ότι το ποσό αυτό

όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις αλλεπάλληλες

μειώσεις δεν επαρκεί ούτε
για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων

με συνέπεια να έχει αυξηθεί η
ιδιωτική δαπάνη των πολιτών για φάρμακα

από τη μια πλευρά και από την άλλη

οι φαρμακευτικές εταιρίες να καλούνται

να καταβάλλουν δυσβάσταχτες επιστροφές

καθώς σημειώνονται συνεχώς
υπερβάσεις

Ως προς το ζήτημα των υπερβάσεων της
φαρμακευτικής δαπάνης θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό

τα ακριβά εισαγόμενα φάρμακα Η εισαγωγή

κλειστού προϋπολογισμού στο
25 της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης

για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους
θα εξασφαλίσει τους πόρους για τις πραγματικά

καινοτόμες θεραπείες τις οποίες
έχουν απόλυτη ανάγκη οι ασθενείς Παράλληλα

θα υπάρξει και δικαιότερη κατανομή

στο rebate και το clawback μεταξύ
των φαρμακευτικών εταιριών Για τους

λόγους αυτούς ο κλειστός προϋπολογισμός

για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους
καθίσταται αναγκαίος

Τέλος η εξαίρεση του ΦΠΑ από τη φαρμακευτική

δαπάνη θα μπορούσε να δώσει
μία σημαντική ανάσα στη φαρμακοβιομηχανία

η οποία υφίσταται οικονομικό

στραγγαλισμό τα τελευταία χρόνια
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παρά το
ιδιαιτέρως ασφυκτικό περιβάλλον μέσα
στο οποίο συνεχίζει να παράγει ποιοτικό
ασφαλές και οικονομικό φάρμακο αποτελεί

τον πιο υγιή κλάδο της ελληνικής
οικονομίας
Η ετήσια συμβολή της στο ΑΕΠ ανέρχεται

σε 2.Θ δισ ευρώ Η προστιθέμενη αξία
που παράγει είναι πολύτιμη για κάθε ένα
ευρώ που δαπανάται σε εγχωρίως παραγόμενο

φάρμακο το ΑΕΠ ενισχύεται κατά
3.42 ευρώ με πολλαπλασιαστή μεγαλύτερο

από αυτόν του τουρισμού ή της ναυτιλίας

Με βάση σειρά μελετών συγκαταλέγεται

στους αναδυόμενους αστέρες
της ελληνικής οικονομίας και στους κύριους

πυλώνες στους οποίους θα βασιστεί

η ανάπτυξη
Η συμβολή όμως της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

δεν περιορίζεται στα αυστηρά

οικονομικά μεγέθη Εχει ιδιαίτερο
κοινωνικό βάρος καθώς προσφέρει

1 1 000 άμεσες θέσεις εργασίας ενώ οι
έμμεσες ξεπερνούν τις 50.000 Υπηρετεί
τη δημόσια υγεία καθώς στις υπερσύγχρονες

εργοστασιακές μονάδες της τηρούνται

οι βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές

και εφαρμόζονται τα υψηλότερα
διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

Στο πνεύμα αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει

να αποδείξει πως όντως στοχεύει
στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση

της χώρας αξιοποιώντας
στο έπακρο τις δυνατότητες της φαρμα¬

κοβιομηχανίας ως βασικού πυλώνα της
οικονομίας Αλλωστε η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

αντιστάθηκε σθεναρά
τα προηγούμενα χρόνια στους σχεδιασμούς

καταστροφής της εγχώριας παραγωγής

φαρμάκου με αύξηση της εξωστρέφειας

καιτων εξαγωγών διατήρησε
στο ακέραιο τις χιλιάδες θέσεις εργασίας

που προσφέρει συνέχισε να συμβάλλει
σημαντικά στο ΑΕΠ Για να συνεχίσει

όμως να το κάνει με την ίδια και μεγαλύτερη
ένταση θα πρέπει η Πολιτεία να διαμορφώσει

ένα ελάχιστο πλαίσιο για την
επιβίωση της ελληνικής φαρμακευτικής
παραγωγής

Την ώρα που οι πιέσεις των δανειστών
για νέες μειώσεις στη φαρμακευτική δαπάνη

κορυφώνονται με όχημα τις τιμές
των φτηνών παλαιών δοκιμασμένων
σκευασμάτων σε επίπεδα που δεν θα είναι

πλέον δυνατή η παραγωγή τους στην
Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει

να αντισταθεί και να υιοθετήσει έστω
τις εξαιρέσεις και τον κλειστό προϋπολογισμό

για τα ΦΥΚ
Η εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων θα

πρέπει να είναι άμεση και όχι να παραπεμφθεί

για το μέλλον
Μόνο έτσι θα διασωθεί η φαρμακευτική
περίθαλψη του ελληνικού λαού καθώς
και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων

από τις εξοικονομήσεις οι οποίες
μπορούν να προκύψουν αν η φαρμακευτική

πολιτική στραφεί στην εγχώρια παραγωγή
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2 δισ θα μπορούσε να προσφέρει
στη χώρα ο ιατρικοί τουρισμό
ΣΤΑ ΣΠΑΡΓΑΝΑ ΑΚΟΜΑ η ανάτττυ&ι του στην Ελλάδα παρά τκ μεμονωμένα npoanâdms Ακόμα αναμένεται η ανταπόκριση
ms Πολιτείαί για την ολοκληρωμένη εφαρμογή fvös πλαισίου λειτουργίας και τη διαμόρφωση εθνικού branding

Κι ενώ η γειτονική Τουρκία δέχτηκε πέρυσι περί
tous 700.000 aoöEVEis τουρίστες με τα νούμερα
να έχουν ανέβει έτι περαιτέρω φέτος η Ελλάδα
συζητεί ακόμη την ανάγκη yia avàrrruEn εναλλακτικών

μορφών τουρισμού μεταΕύ των οποίων

και ο ιατρικό ώστε να πολεμήσει μία από Tis
παθογένειες του κλάδου που λέγεται εποχικότητα

Tns Στεφανίας
Σούκη

Τα
νούμερα διεθνακ για τον ιατρικό τουρισμό είναι

τεράστια ôttgds και τα έσοδα που χάνει η Ελλάδα
από την έλλειψη στόχευσικ στον ασθενή τουρίστα

με τουλάχιστον πενταπλάσια δαπάνη σε σύγκριση με τον
κοινό θεωρητικά αν η Ελλάδα κατάφερνε με βάση tous
otoxous να προσεγγίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία 400.000
ασθενείς τουρίστες θα μπορούσε να έχει ένα οικονομικό
όφελθ5 περί τα 2 δισ ευρώ ενώ αυτή τη στιγμή τα έσοδα

παραμένουν αμελητέα

Ο ιατρικός τουρισμός σε αριθμούς

Με βάση τα στοιχεία που παρείχε στο business stories το
Συμβούλιο Ελλρνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΓΤΟΥΡ το
επίσημο duster για τον ιατρικό τουρισμό ανέρχεται στα 6ο
δια από τα 3,2 τρίο δολάρια που αποτιμάται το σύνολο Tns

τουρισπκιτ βιομηχανία ενώ για τοντουρισμό ευεδας ή wellness
το αντίστοιχο νούμερο είναι στα 439 δια δολάρια Συνολικά
λοιπόν έχουμε μια παγκόσμια αγορά μισού τρισ δολαρίων μι
κύριους αγοραστές τις ΗΠΑ τη Γερμανία την Ιαπωνία τη Γαλλία
και την Αυστρία που αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 της παγκόσμιας

ayopàs και το 6 των δαπανών αναφέρει ο κ Tarais
Μελέτης αντιπρόεδρο5 Tns Goldair Group και μέλθ5 του AL
Tns ΕΛΓΤΟΥΡ Συνολικά 30 εκατομμύρια άνθρωποι ταδδεύουν
κάθε χρόνο για ιατρική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας

κατά μέσο όρο σχεδόν έδ cpopés υψηλότερη προστιθέμενη

αδα arf ό,τι ο κλασικοί τουριοικκ Γα νούμερα είναι

ιλιγγιώδη και μπορεί το μερίδιο ms Ελλάδας στον γενικό τουρισμό
να είναι ικανοποιητικό μεάμεση συμμετοχή στο ΕθνικόΑκαθάριστο

Προϊόν 17 διό ευρώ ανερχόμενο σύμφωνα με υπολογισμούς
στα 35 δια ευρώ αν συνυπολογιστούν τα έμμεσα οφέλη στον ιατρικό

τουρισμό και την ευεδα όμως τα νούμερα είναι αμελητέα Η
Ελλάδα θα πρέπέι να διεκδικήσει μερίδιο από τη μεγάλη πίτα των

500 δια δολαρίων ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρο δαπανών

και ο χρόνος παραμονής των διεθνών ασθενών

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα αν και γίνονται μεμονωμένε προσπάθειεί που
αποδίδουν ακόμη αναμένεται η ανταπόκριση Tns Πολιτείας για
την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενό πλαισίου tenoupvias και
τη διαμόρφωση εθνικού branding για τον ιατρικό τουρισμό
Παρ όλα αυτά λόγω και Tns Kpions ο ιδιωτικό τομέα έχει ήδη
Ξεκινήσει να δραστηριοποιείται Kotapxas μέσα από ιδιώτες

napôxous υγείρς και πιο οργανωμένα μέσω xns ΕΛΓΤΟΥΡ η

οποία τον περασμένο μήνα έδωσε το παρών στο διεθνέδ

συνέδριο και έκθεση ιατρικού τουρισμού IMTECoro Ντουμπάι
Οι χώρες-σχόχοι για την Ελλάδα είναι η Γερμανία η Σκανδιναβία

και η Ιταλία από την Ευρώπη η Ρωσία και οι γύρω χώρες οι

αγορές της ΜέσηςΑνατολής και της ΒόρειαςΑφρικής και των ΗΠΑ

αναφέρει ο κ Μελέτη και συνεχίζει Η ανάπτυδι του ιατρικού
τουρισμού βαστιέται στην επαρκή ικανότητα παροχής πληροφόρησης

και ε5/πήρέτησης Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ακόμη
εργαλεία πρέπει πρώτα να παρουσιάσουμε την Ελλάδα ως ενδε

ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

21 διανυκτερεύσει
Π 20 διανυκτερεύσει
5 10 διανυκτερεύσει
4 διανυκτερεύσει
2 διανυκτερεύσει
Καμία διανυκτέρευση

Ποσοστό 31

Ποσοστό 8° υ

Ποσοστό 2

δειγμένο προορισμό για ιατρικό τουρισμό και στη συνέχεια να γίνει
μία Μμπάνια ενημέρωσης στο εξωτερικό πάντα με την προϋπόθεση

ότι θα έχουμε να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα και κοστολογημένα

πακέτα ιατρικού τουρισμού για να βάλουμε την Ελλάδα

στονπαγιώογΜχάρ™.Σεαπόχρειάζετωησιη'εργασίατηςελλη
νικής πολιτείας και αναφέρομαι πρωτίστως στον μηχανισμό τουριστικής

προβολής της Ελλάδας στο υπουργείο Τουρισμού και τον
EOT καθώς και στο υπουργείο Υγείας ώστε να πείσουν για την
αρτιότητα την ποιότητα την ασφάλεια και την αδσπιστία των

υπηρεσιών στην παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας

στα σημεία όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα ήτοι την

είωσωμαηκή γονιμοποίηση την αιμοκάθαρση την αποκατάσταση

τις οδοντιατρικές υπηρεσίες τα οφθαλμολογικά την πλαστική

χειρουργική τα παιδιατρικά και τα check ιφ
Ενδεικτικά önoos αναφέρει στο b.s ο κ Νικόλαος Κου

βελάς επίκουροβ καθηγηπτ Tns Oôovnatpiiais Σχολήδ του
Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλή tns Eurodentica
Spedalized Dental Cats ο οδοντιατρικός είναι το δημοφιλέστερο
είδος ιατρικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αφού αφορά το

46 τωνχρημάτων που ίοδεύουνόσοι ταάδεύουνγια νασυνδυάσουν
διακοπές με θεραπεία Η Ελλάδα διαθέτει πολύ μεγάλο ποσοστό

εΕειδικευμένων οδοντιάτρων σε σχέση με τους γενικούς συγκρινόμενη

με άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο

Προτάσεις

Οι προτάσει npos την ελληνική πολιτεία για την ενίσχυση του

ιατρικού τουρισμού στη χώρα μα5 όπ&κ έχουν γίνει σε σύσκεψη

για τον σκοπό αυτό στο υπουργείο Τουρισμού από την
ΕΛΓΤΟΥΡ

Express Sperial Medical Visa για Tis αποδεδειγμένα αξιολογημένε

αιτήσει για παροχή θεραπεία αλλοδαπών

Δημιουργία εξειδικευμένου νομοθεπκού πλαισίου
Εκπαίδευση στελεχών του υπουργείου Υγείας και του EOT σε

θέματα ιατρικού τουρισμού με την εποπτεία wis ΕΛΓΤΟΥΡ

Εκπαίδευση επαγγελματιών στο επιδοτούμενο από ΛΑΕΚ
ΟΑΕΔ πρόγραμμα Medical Tourism Coordinators Facilitators
και Εμπλοκή Tns Περιφέρειας

Κοινά road shows με τη συμμετοχή των EOT ΕΛΓΤΟΥΡ σε

Πηνη Georges Washington University

ΙΟτκατομμίιρια άνθρωποι
αΙιδεύουν κάθε χρόνο για

να λάβουν ιατρική περίθαλψη σε
όλο τον κόσμο δήμιουpycwias
σχεδόν έά ρορέ υψηλότερη
Προστιθέμενη αδα απ'ό,τι ο

κλαοτκό τουρισμό κατά μέσο όρο

επιλεγμένε xcop8S-oroxous ώστε να αναδειχθούν η ποιότητα
των υπηρεσιών και η απστελεσματικότητα του συνόλου των

εμπλεκομένων στην παροχή υπηρεσιών για θεραπεία παραμονή

και γνωριμία με τα αδοθέατα Tns Ελλάδος πάροχοι
υγείας facilitators ήτοι owtoviotés ή διαμεσολαβητή ιατρικού
τουρισμού Σενοδοχεία νοσηλευπκό προσωπικό

Το παράδειγμα της Τουρκίας

Πέρυσι οι Τούρκοι υποδέχτηκαν περίπου 700.000 larpiKOÙs
toupienss με τη χώρα να αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε

σημανπκό παίκτη στον ιατρικό τουρισμό ουδάνονταςσυνεχώ
τα μερίδιά tous Πολλά Κέντρα Υγείας στην Κώνστανηνουπολη

πραγματοποιούν τώρα σχεδόν το ήμισυ του τζίρου tous από
Eévous ασθενείς Οι ΗΠΑ και η Γερμανία ήταν οι πιο δημοφιλείΐ
ιατρικοί προορισμοί στον κόσμο πέρυσι και ακολουθούν η
Ινδία η Μαλαισία η Κούβα το Βέλγιο και η Πολωνία Η ραγδαία
ανάπτυ&ι του ιατρικού τουρισμού στην Τουρκία οφείλεται
επίση στα κρατικά κίνητρα ενώ το 50%-70 τωνπροωθητικών
δράσεων υποστηρίζεται από το κράκ Επιπλέον μόλις τον
περασμένο Οκτώβριο η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι οι
επιβάτε5 που επισκέπτονται την Τουρκία για θεραπευπκού
λόγουΐ και ταδδεύουν με την αεροπορική θα μπορούν να έχουν
έκπτωση 50 cms μεταφορέΐ μετά την υποβολή των απαπού

μενων δικαιολογητικών διεθνές διαβατήριο ασθενούδ ηλεκτρονικό

εισπήριο ασθενού πιστοποιηπκό καταγραφή εισόδου

στο νοσηλευπκό ίδρυμα αντίγραφο του τελικού πμολο
γίου θεραπεία στο τοπικό γραφείο Tns στην πόλη διαμονή
tous Οι Ευρωπαίοι επισκέπτονται την Τουρκία για οφθαλμολογική

περίθαλψη οδονπατρική θεραπεία πλαστική χειρουργική

μεταμόσχευση μαλλιών και τεχνητή γονιμοποίηση Οι

Ιρακινοί και οι Λίβυοι δε επιλέγουν τη γείτονα επειδή δεν
μπορούν να έχουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη oris
χώρεί tous και η Τουρκία είναι γεωγραφικά mo κοντά

Με βάση Tis επίσημε5 ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας
Tns Τουρκίας σκοπεύει να αυδισει τον αριθμό των ιατρικών
τουριστών σε 2 εκατομμύρια έακ το 2023 εισάγοντας αφορο
λόγητε ζώνεΐ υγειονομική περίθαλψε ειδικά σχεδιασμένε5
για tous αλλοδαπού ασθενεί5



15. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣΕ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ XΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 38

Διευθυντά kàmkiîs
χειρουργούσε για
χρόνια xcopis πτυχίο
Συναγερμός για 47χρονο ο οποίος είχε οκταετή υπηρεσία
σε χειρουργική κλινική δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας
με πλαστό τίτλο σπουδών στην Ιατρική

εΚΑΝΟΛΛΟ

Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο
47ΧΡονος αναζητείται 

από το νοσοκομείο 

αλλά και
από τις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές
για να δώσει εξηγήσεις 

αλλά, όπως
όλα δείχνουν, έχει
εξαφανισθεί

Η ημερομηνία της
δήλωσης παραίτησης 

του συμπίπτει
με την ημερομηνία 

κατά την οποία
έφτασε στο νοσοκομείο 

κρίσιμη
απάντηση από το
προξενείότης Ελλάδας 

στη Νάπολι

Οπως είχέ ενημερώσει 

η Ιατρική
και Χειροϋργική
Σχολή στο Δεύτερο 

Πανεπιστήμιο 
Σπουδών της

Νάπολι (SUN),
σχετικά με τον
ελεγχόμενο «δεν
προκύπτει να έχει
λάβει από τσ παρόν 

πανεπιστήμιο
πτυχίο Ιατρικής
και Χειρουργικής
- έδρα Νάπολι»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΠΤ1ΚΑ

Μια πρωτοφανή υπόθεση για τα ιατρικά 

χρονικά στην Ελλάδα, ενδεχομένως 
και σε διεθνές επίπεδο, η οποία

διερευνάται τούτες τις ώρες, φέρνει
στο φως της δημοσιότητας «Το Βήμα»: 

47χρονος χωρίς πτυχίο Ιατρικής
χειρουργούσε επί σειρά ετών και ως
τον περασμένο μήνα σε δημόσιο νοσοκομείο 

της Αθήνας, έχοντας φτάσει
μάλιστα να γίνει και διευθυντής κλινικής. 

Πρόκειται για συγκλονιστική
περίπτωση - και λόγω του ότι αφορά
χειρουργική ειδικότητα, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Σοκάρει και μόνο η σκέψη 

πως το νυστέρι στο χειρουργείο
μπορεί να είναι σε χέρια που, αν μη
τι άλλο, δεν έχουν τα επιστημονικά
εχέγγυα καν των ιατρικών σπουδών...
Εχει σημάνει ήδη συναγερμός ώστε να
διαλευκανθεί η υπόθεση, να αναδειχθεί 

κατά πόσο ο ελεγχόμενος έθετε
σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών
υγείας προς τους ασθενείς και να ενισχυθούν 

οι δικλίδες ασφαλείας για να
μην προκύπτουν τέτοια φαινόμενα.

Αναζητείται από τις Αρχές
Υστερα από έρευνα, η οποία βρίσκεται
σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιώντας 

πλαστό τίτλο σπουδών
Ιατρικής και Χειρουργικής από το Πανεπιστήμιο 

της Νάπολι της Ιταλίας, ο
47χρονος κατάφερε να κάνει ειδικότητα, 

να ανελιχθεί επαγγελματικά και
να διορισθεί ως χειρουργός ιατρός
σε διευθυντική θέση νοσηλευτικού
ιδρύματος της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται 

από το νοσοκομείο αλλά και
από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές
για να δώσει εξηγήσεις αλλά, όπως
όλα δείχνουν, έχει εξαφανισθεί. Πριν

από λίγες ημέρες, αρχές Νοεμβρίου,
απευθύνθηκε με αίτηση προς το νοσοκομείο 

δηλώνοντας την παραίτη-
σή του από τη θέση που κατέχει, ενώ
αιτείται την απαλλαγή του από τα
ιατρικά του καθήκοντα για «λόγους
προσωπικούς».

Και μια λεπτομέρεια που μπορεί να
έχει και σημασία: η ημερομηνία της
δήλωσης παραίτησης του συμπίπτει με
την ημερομηνία κατά την οποία έφτασε 

στο νοσοκομείο κρίσιμη απάντηση
από το προξενείο της Ελλάδας στη Νάπολι. 

Οπως είχε ενημερώσει η Ιατρική
και Χειρουργική Σχολή στο Δεύτερο
Πανεπιστήμιο Σπουδών της Νάπολι
(SUN), σχετικά με τον ελεγχόμενο «δεν
προκύπτει να έχει λάβει από το παρόν
πανεπιστήμιο πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής 

- έδρα Νάπολι». Μάλιστα,
ήδη η εκεί πανεπιστημιακή αρχή είχε
στείλει επιστολή με στοιχεία της υπόθεσης 

στην Εισαγγελία της ιταλικής πόλης.

Ρακιντζής: Πώς άσκησε
επάγγελμα;
«Το Βήμα» επικοινώνησε με τον γενικό 

επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
κ. Λέανδρο Ρακιντζή, ο οποίος επιβεβαίωσε 

ότι εντοπίστηκε χειρουργός
χωρίς πτυχίο Ιατρικής σε νοσοκομείο
της Αθήνας. «Μετά το Κέντρο Υγείας
της Σκύρου, που απεκαλύφθη ότι ο
τότε διευθυντής δεν είχε πτυχίο Ιατρικής, 

έχουμε και ένα ακόμη κρούσμα.
Γιατρός χειρουργός με διευθυντική θέση 

σε κεντρικό νοσοκομείο Αθηνών
δεν έλαβε ποτέ πτυχίο Ιατρικής από
το Πανεπιστήμιο της Νάπολι Ιταλίας
και το κατατεθέν πτυχίο ήταν πλαστό»
δήλωσε ο κ. Ρακιντζής και πρόσθεσε:
«Προβήκαμε μεν σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την πειθαρχική και
ποινική τιμωρία του υπαιτίου, αλλά

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πολλοί φάκελοι γιατρών npos διερεύνηση
Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην αποκάλυψη του Μαΐου του 2014 ότι στη Σκύρο ο ασκών
χρέη διευθυντή Γενικής Ιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο δεν διέθετε πτυχίο
Ιατρικής - είχε πλαστογραφήσει τον τίτλο σπουδών του από το Πανεπιστήμιο Ρώμης Λα Σαπι-
έντσα. Είχε εντοπισθεί ύστερα από καταγγελίες το 2013 και, όπως προέκυψε από την έρευνα
των επιθεωρητών ελεγκτών Υγείας, δεν είχε χρησιμοποιήσει μόνο πλαστά πιστοποιητικά σπουδών 

- ειδικότητας αλλά κυκλοφορούσε και με τρεις ΑΦΜ, τρεις αστυνομικές ταυτότητες αλλά
και με πολυτελέστατο αυτοκίνητο.

Πέρα από τις καταγγελίες που προκύπτουν κατά καιρούς, οι έλεγχοι για την πιστοποίηση της
γνησιότητας πτυχίων στον χώρο της Υγείας έχουν αρχίσει από τα τέλη του 2013. Εντάθηκαν και
θεσμικά συστηματοποιήθηκαν σε όλη τη δημόσια διοίκηση (μεταξύ άλλων ελέγχονται με διασταύρωση 

στοιχείων από τις Αρχές που εκδίδουν τους τίτλους σπουδών τα πτυχία όσων διορίζονται 
αλλά και όσων αποχωρούν από το Δημόσιο) με παρεμβάσεις που έγιναν από το υπουργείο

Διοικητικής Μεταρρύθμισης επί υπουργίας κ. Αντώνη Μανιτάκη και ιδιαίτερα του κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη. Πάντως, και σήμερα οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης συνεχίζουν να διερευνούν
πολλούς φακέλους από τον χώρο της Υγείας.

τ. Η πλαστή, όπως προκύπτει, βεβαίωση του ιταλικού
υπουργείου Υγείας για τον έλληνα «γιατρό». 2. Το
έγγραφο του ελληνικού προξενείου στη Νάπολι, στο οποίο
αναφέρεται η απάντηση του ιταλικού πανεπιστημίου ότι ο
υπό έρευνα «γιατρός» δεν είχε λάβει ποτέ πτυχίο

ανακύπτει μέγα ζήτημα πώς οι μη κατέχοντες 

πτυχίο Ιατρικής ενεγράφησαν
σε ιατρικούς συλλόγους, έλαβαν ειδικότητα 

και άσκησαν επάγγελμα και
ενδεχομένιος επιτυχώς. Φοβάμαι πως
θα ανακύψουν και άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις και πρέπει να ληφθούν
μέτρα για την έγκαιρη αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών».

Τον Ιούλιο του 2015 ξεκίνησε η
διερεύνηση αυθεντικότητας του ακαδημαϊκού 

τίτλου που είχε καταθέσει
ο ελεγχόμενος χειρουργός. Το πιστοποιητικό 

αυτό - βεβαίωση σπουδών -
τον εμφάνιζε ως απόφοιτο του 1996
από τη Δεύτερη Σχολή Ιατρικής και
Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της
Νάπολι Ιταλίας.

Το εν λόγω πανεπιστήμιο έκανε
έλεγχο μετά το αίτημα των ελληνικών
Αρχών τόσο μέσω της αναζήτησης στο
μηχανογραφημένο αρχείο του όσο και
στα έντυπα έγγραφα και προέκυψε ότι
σε αντίθεση από όσα αναφέρονται
στο πιστοποιητικό δεν προκύπτει να
έχει αποκτήσει από το ίδρυμα αυτό
το πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής
(έδρα Νάπολι). Ειδικότερα, σύμφωνα
με όσα αναφέρει το ιταλικό πανεπιστήμιο, 

προκύπτει να έχει εγγραφεί
φοιτητής κατά το ακαδημαϊκό έτος
1987-88 στο πτυχιακό τμήμα Ιατρικής
και Χειρουργικής της I Σχολής Ιατρικής
και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου
Σπουδών της Νάπολι. Κατόπιν απώλεσε 

[την ιδιότητα (status) του φοιτητή
το 2004 διότι δεν έδωσε εξετάσεις
μαθημάτων για οκτώ ακαδημαϊκά έτη.

Βάσει αυτών, η πανεπιστημιακή αρχή
προχώρησε στην κοινοποίηση των στοιχείων 

- σημειώνοντας ότι αυτό πράττει
για κάθε υπόθεση ποινικά διωκόμενη -

προς την Εισαγγελία της Νάπολι προκειμένου 

να προβεί στις δέουσες ενέργειες, 

«εντοπίζοντας ενδεχόμενες ευθύνες
και ενδείξεις τέλεσης αδικήματος για
τα παραπάνω, για την προστασία της
πανεπιστημιακής αρχής».

Διορισμός και ανάκληση
Η απόφαση του διορισμού του ελεγχόμενου 

γιατρού στη συγκεκριμένη
θέση στο νοσοκομείο της Αθήνας εκδόθηκε 

σε ΦΕΚ το 2007 από τον τότε 

γενικό γραμματέα του υπουργείου
Υγείας. Πέντε χρόνια αργότερα, κατ'
εντολήν του υπουργού Υγείας ο γενικός 

γραμματέας εκείνη την περίοδο
ανακάλεσε την προηγούμενη και με
νέα απόφαση (2012) διορίζεται πια σε
εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου
Προσλήψεων-Κρίσεων με ανοιχτές
προκηρύξεις στη συγκεκριμένη θέση 

κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία,
αναδρομικά από την ημερομηνία της
ανακαλούμενης πράξης και για το
υπόλοιπο της θητείας. Επίσης αξίζει
να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, 

ο γιατρός χωρίς πτυχίο είχε
κάνει ειδικότητα επί τέσσερα χρόνια...

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης 

ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης θα διαβιβάσει τον φάκελο
της υπόθεσης στο Κεντρικό Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Γιατρών ΕΣΥ για πειθαρχικό 

έλεγχο και απόδοση πειθαρχικών
ευθυνών. Παράλληλα βέβαια θα 

προχωρήσουν 

οι διαδικασίες για ανάκληση 

της πράξης διορισμού του από το
υπουργείο Υγείας ενώ η υπόθεση θα
λάβει τον δρόμο προς τις εισαγγελικές
Αρχές προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες, εφόσον προκύπτει
και ζήτημα ποινικών ευθυνών.



16. ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 40

A3240 ΤΟ ΒΗΜΑ Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Κοινωνία

Ετοιμάζεται ρύθμισπ
βόμρα για τα
νοσοκομειακά φάρμακα
Κυβέρνηση και θεσμοί συζητούν τη χορήγηση σκευασμάτων
υψηλού κόστους αποκλειστικά από τα νοσηλευτικά ιδρύματα

Ανησυχία για ταλαιπωρία των ογκολογικών ασθενών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Την κατάργηση της ένδειξης στερείται
για τα νοσοκομειακά φάρμακα

και την αφαίρεση από τον ΕΟΠΥΥ της
δυνατότητας να τα χορηγεί στους χρονίως

πάσχοντες τρκτική που ακολουθήθηκε

τα τελευταία χρόνια εξαιτίας
των ελλειμματικών προϋπολογισμών
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σχεδιάζει

η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης

μεταξύ της ελληνικής πλευράς
και των εκπροσώπων των θεσμών με
τους τελευταίους να ζητούν επιμόνως
τη χορήγηση των νοσοκομειακών φαρμάκων

υψηλού κόσχους αποκλειστικά
και μόνο από τα νοσηλευτικά ιδρύματα

και την επιβολή σε αυτά clawback
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής

στην περίπτωση υπέρβασης των
προκαθορισμένων

δαπανών

Περιορισμένες αντοχές
Η ελληνική πλευρά προχωρεί κατ
απαίτηση των δανειστών στην εφαρμογή

του συγκεκριμένου μέτρου χωρίς
ωστόσο να έχει εξετάσει ένα σοβαρό
πρόβλημα τις περιορισμένες αντοχές

οικονομικές και λειτουργικές των
νοσοκομείων του ΕΣΥ και δη των ειδικών

όπως είναι τα αντικαρκινικά
τη στιγμή που οι απαιτήσεις θα αυξηθούν

δραματικά καθώς με τη νέα
απόφαση οι ασθενείς σχεδόν θα υποχρεούνται

να επισκεφθούν δημόσιο
νοσοκομείο για τη χημειοθεραπεία ή
την ακτινοθεραπεία τους Στην περίπτωση

που επιλέξουν ιδιωτικό νοσοκομείο

θα πρέπει να αγοράσουν οι
ίδιοι το φάρμακό τους Και αυτό διότι

όπως αναφέρουν οι πληροφορίες
στον ΕΟΠΥΥ θα δίδεται κάθε μήνα

ένα μικρό ποσό για φάρμακα υψηλού
κόστους το οποίο όμως θα διατίθεται

μόνο σε νοσοκομεία και κλινικές
που δεν διαθέτουν φαρμακείο Δώρο

άδωρο αφού φαρμακείο δεν διαθέτουν

μόνο τα μικρά νοσοκομεία
δυναμικότητας μέχρι 60 κλινών στην
πλειονότητα των οποίων δεν γίνονται
τέτοιου είδους θεραπείες

Οι εκπρόσωποι των ασθενών κρούουν

τον κώδωνα του κινδύνου Αν
τα φάρμακα διατίθενται μόνο από
τα νοσοκομεία τον ΕΣΥκαι όχι από
τον ΕΟΠΥΥ πολλοί ασθενείς που

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ TO CLAWBACK

σήμερα αντέχουν οικονομικά να επισκεφθούν

για τη θεραπεία τους ιδιωτική

κλινική πληρώνοντας μέρος
του νοσηλίου κάθε 20 ημέρες θα
στραφούν και αυτοί προς τα δημόσια

νοσοκομεία καθώς δεν θα μπορούν

να καλύπτουν και το κόστος των
φαρμάκων Ετσι θα μεγαλώσουν
οι λίστες αναμονής και θα αυξηθεί
η ταλαιπωρία των ασθενών τονίζει

Πιέζουν οι δανειστεί
Σήμερα λόγω των ελλειμματικών προϋπολογισμών από τα νοσοκομεία του
ΕΣΥ λείπουν πολλά ακριβά αλλά αναγκαία φάρμακα για την ανπμετώιτιση
σοβαρών παθήσεων Ετσι με την ένδειξη στερείται στην ιατρική συνταγή
ο ασθενής μπορεί να προμηθεύεται το φάρμακό του από τον ΕΟΠΥΥ και να
κάνει τη θεραπεία του είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα Η δαπάνη
αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ Ωσιόσο οι εκπρόσωποι των
δανειστών πίεζαν το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη χορήγηση των νοσοκομειακών

φαρμάκων αποκλειστικά και μόνο από τα νοσοκομεία διότι
θεωρούν ότι η ταισική αυτή είναι μια στρέβλωση που πρέπει να ανπμετωπι
στεί Οι κυβερνώντες χωρίς να μελετήσουν τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας

έλαβαν τη σχεπκή απόφαση και αντίθετα από τις προεκλογικές τους
δεσμεύσεις όχι μόνο παρέτειναν το clawback αλλά το επέκιειναν και στα
νοσοκομειακά φάρμακα ογκολογικά νευρολογικά ρευματολογικά αυτά
που χορηγούνται ενδοφλεβίως ή παρεντερικά κΛπ ακόμη και στα εμβόλια
κάτι το οποίο αποτελεί μία ακόμη ελληνική πρωτοτυπία

Να σημειωθεί ότι για να παραγγείλουν φάρμακα τα νοσοκομεία πρέπει να
παραθέσουν την προηγούμενη έγκριση δαπάνης από το υπουργείο Συνεπώς
για να υπερβούν τον προϋπολογισμό και να επιβληθεί clawback βάσει της
απόφασης πρέπει να έχει εγκρίνει ο αρμόδιος υπουργός την αντίστοιχη
δαπάνη Εν ολίγοις κατ αυτόν τον τρόπο ο υπουργός δεν υπερασπίζεται την
απόφασή του να μειώσει τις δαπάνες των νοσοκομείων Διότι ουσιαστικά
περί αυτού πρόκειται Ο υπουργός με το ένα χέρι εγκρίνει τη δαπάνη και με
το άλλο χέρι κόβει διά της πλαγίας οδού

Παράλληλα όπως παραδέχονται στελέχη του υπουργείου Υγείας το μέτρο
αυτό δεν θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς ούτι θα περικόψει
τις δαπάνες των νοσοκομείων αφού ο ΕΟΠΥΥ προμηθεύεται τα συγκεκριμένα
φάρμακα σε καλύτερη τιμή νοσοκομειακή τιμή μείον 5 ένανπ των νοσοκομείων

που τα παίρνουν συν 5 Τα δε νοσοκομεία δεν είναι μέχρι οτιγμής έτοιμα
να δεχθούν τη νέα επιβάρυνση και δεν διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης
της φαρμακευτικής δαπάνης εν συνόλω και ανά εταιρεία προκειμένου να
εφαρμόζουν το clawback όπου παρατηρείται υπέρβαση της σχετικής δαπάνης

η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών

Εθελοντών Φίλων και Ιατρών
ΚΕΦΙ κυρία Ζωή Γ ραμματόγλου
Σήμερα πάρα πολλοί ογκολογικοί

ασθενείς πηγαίνουν ειδικά για χημειοθεραπεία

στον ιδιωτικό τομέα
διότι δεν ταλαιπωρούνται προοθέιει
Υπολογίζεται ότι καθημερινά περισσότεροι

από 150 ογκολογικοί ασθενείς
ημερησίως κάνουν χημειοθεραπεία
στα μεγάλα ιδιωπκά νοσοκομεία της
Αθήνας Ερευνα που είναι σε εξέλιξη
από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
με επικεφαλής τον καθηγητή κ Κυριάκο

Σουλιώτη και τον σύλλογο
ΚΕΦΙ δείχνει ότι το 32 των ογκολογικών

ασθενών δεν έχει πρόσβαση σε
γιατρό με βασικό εμπόδιο την καθυστέρηση

στο κλείσιμο του ραντεβού
ενώ το 28 δεν έχει πρόσβαση στα
φάρμακα του

Την αγωνία τους εκφράζουν και
οι γιατροί των νοσοκομείων καθώς
όπως λένε οι δομές του ΕΣΥ βρίσκονται

ένα βήμα πριν από την κατάρρευση

Τα δε νοσηλευτικά ιδρύματα
και δη τα τέσσερα αντικαρκινικά που
υπάρχουν σε όλη τη χώρα δεν μπορούν

να αντέξουν άλλη πίεση

Επιασε οροφή
ο Αγιος Σάββας
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής

Αντικαρκινικής Εταιρείας
διευθυντή της Κλινικής Μαστού και
της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας
του Χειρουργικού Τομέα της Κλινικής
Μαστού στον Αγιο Σάββα κ Ευάγγελο

Φιλόπουλο στο τμήμα βραχείας
νοσηλείας όπου διενεργούνται

οι χημειοθεραπείες εισήχθησαν το
2014 περί τους 18 000 ασθενείς Οι
δε προγραμματισμένες ακτινοθεραπείες

μπορεί να έχουν αναμονή ως τρεις
μήνες Το νοσοκομείο έχει φθάσει
οροφή Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
περισσότερους αναφέρει

Τρεις μήνες χρειάζεται να περάσουν

για να ξεκινήσει ένας ασθενής
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία στο
Νοσοκομείο Μεταξά

Οι παρατεταμένες αναμονές προκύπτουν

από την έλλειψη πόρων
εξοπλισμός προσωπικό την άνιση

κατανομή τους και nç ανεπάρκειες
στο σύστημα παραπομπής Στην

Ελλάδα ένα οργανωμένο σύστημα
παραπομπής των ασθενών στο νοσοκομείο

είναι ανύπαρκτο Ο ασθενής
κάνει τα πάντα μόνος του τονίζει ο
κ Φιλόπουλος και συνεχίζει Μια
εθνική στρατηγική είναι αναγκαία
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
έχει επεξεργασμένες θέσεις και είναι

πρόθυμη να βοηθήσει την ηγεσία

του υπουργείου Υγείας σε αυτό
το ζήτημα

Την
αφαίρεση
από τον
ΕΟΠΥΥ της
δυνατότητας
να χορηγεί
φάρμακα
στους
χρονίως
πάσχοντες
σχεδιάζει το
υπουργείο
Υγείας

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ

Η ελληνική πλευρά

προχωρεί
κατ απαίτηση
των δανειστών
στην εφαρμογή

του μέτρου
χωρίς ωστόσο
να έχει εξετάσει
τις περιορισμένες

αντοχές των
νοσοκομείων του
ΕΣΥ και δη των
ειδικών όπως
είναι τα αντικαρκινικά

Οι εκπρόσωποι
των ασθενών

κρούουν
τον κώδωνα του
κινδύνου καθώς
ανησυχούν ότι θα
μεγαλώσουν οι
λίστες αναμονής
και θα αυξηθεί η
ταλαιπωρία

Την αγωνία τους
εκφράζουν και
οι γιατροί των
νοσοκομείων καθώς

όπως λένε
οι δομές του ΕΣΥ
βρίσκονται ένα
βήμα πριν από
την κατάρρευση
Τα δε νοσηλευτικά

ιδρύματα
και δη τα τέσσερα

αντικαρκινικά
που υπάρχουν σε
όλη τη χώρα δεν
μπορούν να αντέξουν

άλλη πίεση
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