
1. ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/01/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/01/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 22



2. ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/01/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/01/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 22

ΕΟΦ

Ιεκινά η διαδικασία
ανακοστολόγησης
των φαρμάκων

Σήμα εκκίνησης των διαδικασιών γενικής ανακοστολόγησης

του συνόλου των φαρμάκων που κυκλοφορούν
στη χώρα έδωσε ο ΕΟΦ με ανακοίνωση του 0 κατάλογος
με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν
θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΟΦ εντός των επόμενων

ημερών προκειμένου οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας

να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους που
θα αφορούν σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων αναφέρει

χαρακτηριστικά ο ΕΟΦ

Παράλληλα παράταση μέχρι σήμερα δόθηκε στις φαρμακευτικές

για την υποβολή παρατηρήσεων Σημειώνεται
ότι η ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα

χρησιμοποιηθεί

με Βάση την ισχύουσα αγορανομική διάταξη
είναι αυτή της 4ης Ιανουαρίου 2016 και όσον αφορά την
υποβολή στοιχείων φύλλων έρευνας ώστε να ξεκινήσει
ο υπολογισμός των τιμών ο ΕΟΦ σημείωσε πως θα ακολουθήσει

νέα ανακοίνωση
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Ουτε μια πρόσληψη
φετος στα νοσοκομεία

UVXOI IM JO/1 1 1013

ΠΝΜΙ1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΙΥΜΒΟΥΑΙΟΥ

Υπογράφηκε πράξη στην εκηνοη του
20 1 5 Μόλις 1 0.000 ευρώ ανά ίδρυμα για

την κάλυψη 2.500.000 ανασφαλίστων

Επάνω ΗΠράξη ΥπουργικούΣυμβουλίου 30 Δεκεμβρίου

2015 με την οποία παρατείνεται η αναστολή των
προσλήψεων στο Δημόσιο άρα και στα νοσοκομεία έως
τις 31 Δεκεμβρίου 20161

Ρεπορτάζ
PIM ΜεΛό
rmda@dimokratianews.gr

όλις 10.000 ευρώ

θα λάβει κάθε

νοσοκομείο
για τους συνολικά

2.500.000
ανασφάλιστους που θα χρειαστούν

νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη το 2016
Την ίδια ώρα σε ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε

στα τέλη Δεκεμβρίου
του 201 5 παρατείνεται η

αναβολή των προσλήψεων στο
Δημόσιο άρα και
στα νοσοκομεία
έως τις 31 Δεκεμβρίου

2016 Τα
παραπάνω καταγγέλλει

η Πανελλήνια

Ομοσπονδία

Εργαζομένων

Δημόσιων
Νοσοκομείων

ΠΟΕΔΗΝ η οποία αποκαλύπτει
την Πράξη Υπουργικού

Συμβουλίου με την οποία επεκτείνεται

η απαγόρευση των
προσλήψεων στο Δημόσιο και
για φέτος

Οι υπουργοί της Υγείας
δηλώνουν συνεχώς προσλήψεις

προσωπικού αλλά ο απολογισμός

έως τώρα είναι μηδέν

Μεγάλα ψέματα οι συνεχείς

δεσμεύσεις του πρωθυπουργού

και των υπουργών
Υγείας

Ειδικότερα στον φετινό
προϋπολογισμό των νοσοκομείων

όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ

στον κωδικό 5113 σελ
33 για Δαπάνες Πλήρωσης θέσεων

Προσωπικού προβλέπονται
μηδέν ευρώ Σύμφωνα

με την ομοσπονδία ο πετσοκομμένος

προϋπολογισμός των

ΠΟΕΔΗΝ Μεγάλα
ψέματα οι συνεχείς

δεσμεύσεις
πρωθυπουργού και
υπουργών Υγείας

νοσοκομείων που φέτος ανέρχεται

σε 1,1 δισ ευρώ έναντι
του 1,5 δισ του 2015 ουσιαστικά

αφήνει μετέωρες τις προεκλογικές

δεσμεύσεις για δωρεάν

υγεία σε όλους τους πολίτες

αφού πλέον γίνεται αντιληπτό

ότι λεφτά δεν υπάρχουν
Από τον συγκεκριμένο

μνημονιακό προϋπολογισμό
επιβεβαιώνεται η εικονική

πραγματικότητα που μεταφέρουν
οι υπουργοί της Υγείας

για αύξηση της χρηματοδότησης
του ΕΣΥ εφέτος σημειώνει

χαρακτηριστικά η ομοσπονδία
Σύμφωνα με

την ΠΟΕΔΗΝ
στον κωδικό

2323 που αφορά
την επιχορήγηση

σε Νοσηλευτικά

Ιδρύματα
για δαπάνες

νοσοκομειακής
περίθαλψης οικονομικά

αδυνάτων προβλέπονται

1.265.000 ευρώ Δηλαδή
10.000 ευρώ ανά νοσοκομείο

για να καλύψουν τη ζήτηση
σε υγειονομικές υπηρεσίες

2.500.000 ανασφάλιστων πολιτών

Παράλληλα τα νοσοκομεία

λειτουργούν σε συνθήκες

έκτακτης ανάγκης black
out καθώς οφείλουν στους
προμηθευτές πάνω από 2 δισ
ευρώ με συνέπεια να αδυνατούν

να προμηθευτούν υλικά
και φάρμακα και να κινδυνεύουν

ανθρώπινες ζωές Η
επιχορήγηση φέτος του Ε0
ΠΎΎ που πνέει τα λοίσθια είναι

525.000.000 ευρώ όσα και
πέρυσι όταν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον συστατικό
νόμο 0,6°/ο του ΑΕΠ έπρεπε
να είναι 500.000.000 ευρώ περισσότερα
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ΙΣΑ

Διακοπή δωρεάν

εξετάσεων γιο
τον ιο ης γρίπης

Τη
διακοπή δωρεάν εξετάσεων

για την ανίχνευση

του ιού της γρίπης

ακόμα και σε ασθενείς
που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος

Αθηνών
Ο ΙΣΑ ζητά από το υπουργείο
Υγείας να διευθετήσει άμεσα
το σοβαρότατο θέμα που έ¬

χει δημιουργηθεί σχετικό με
το διαγνωστικό τεστ για τον
ιό της γρίπης το οποίο οι ασθενείς

είναι υποχρεωμένοι
πλέον να πληρώνουν από την
τσέπη τους ακόμα και όταν
νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας
Ειδικότερα το Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς Γρίπης Βορείου

Ελλάδος ενημέρωσε ότι
δεν έχει πλέον τη δυνατότητα

διενέργειας δωρεάν εξετάσεων

για την ανίχνευση
ιών γρίπης σε δείγματα ασθενών

ΜΕΘ λόγω έλλειψης
κονδυλίων για την κάλυψη
του κόστους των αντιδραστηρίων

και των αναλώσιμων
υλικών

Ακάλυπτοι οι ασθενείς

Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ
Πατούλης επεσήμανε τα εξής
Την ώρα που προστίθενται καθημερινά νέα

περιστατικά σοβαρών επιπλοκών από τον ιό
της γρίπης το υπουργείο Υγείας αφήνει ακάλυπτους

τους ασθενείς αδυνατώντας να εξασφαλίσει

ακόμα και τα αυτονόητα όπως είναι
η δωρεάν διενέργεια του διαγνωστικού τεστ
σε όσους ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρές επιπλοκές

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να
διευθετήσει άμεσα το θέμα για τη προστασία
της Δημόσιας υγείας
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01 ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ

Μικρότερα κονδύλια
επιπλέον ταλαιπωρία
Αφενός οι βαριά πάσχοντες
που θα πρέπει να
συνωστίζονται σε ουρές στα
νοσοκομεία για να λαμβάνουν
τα φάρμακά τους κι αφετέρου
τα ίδια τα νοσοκομεία
που δεν χρηματοδοτούνται
αρκετά θα πληρώσουν τα
σπασμένα του μνημονίου
στην Υγεία Α Ξανθός
Η χρηματοδότηση των

νοσοκομείων έχει αυξηθεί

►Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

παλάκι οι βαριά πάσχοντες μεταξύ των
εκάστοτε ηγεσιών του υπουργείου Υγείας
αλλά και των ευρωμνημονιακών απαιτήσεων

που άλλοτε τους στέλνουν να βρουν
τα φάρμακά τους στα φαρμακεία του ΕΟ
ΠΥΥ και τώρα στα ήδη πολυάσχολα και
υποστελεχωμένα φαρμακεία των νοσοκομείων

και χωρίς να έχει προβλεφθεί
επιπλέον κονδύλι για τα φάρμακα υψηλού
κόστους ΦΥΚ

Καρκινοπαθείς ρευματοπαθείς νεφροπαθείς

και άλλοι βαριά πάσχοντες
ταλαιπωρούνται στις ουρές των φαρμακείων

Μετά το βέτο της τρόικας επί
υπουργίας Λοβέρδου για μη διάθεση των
φαρμάκων τους μέσω της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία

και λόγω της υποχρηματοδότη
σης των νοσοκομείων οι ασφαλισμένοι
στήνονταν στις ουρές των φαρμακείων
του ΕΟΠΥΥ επί ώρες για να πάρουν τις
απαραίτητες θεραπείες Πρόσφατα με
απόφαση του υπουργείου Υγείας αποφασίστηκε

οι άνθρωποι αυτοί να απευθύνονται

ξανά στα νοσοκομεία για τις
θεραπείες τους

Στα φαρμακεία νοσοκομείων ήδη
γίνεται το αδιαχώρητο από τους κατόχους

βιβλιαρίων πρόνοιας καθώς μόνο
από αυτά μπορούν να προμηθευτούν τα
φάρμακά τους Δεκάδες φουκαράδες ταλαίπωροι

περιμένουν καθημερινά στην
ουρά για τα φάρμακά τους πίσω από τους
οποίους τώρα θα στήνονται και οι βαριά
πάσχοντες Η πλήρης απαξίωση λέει ο
Πάνος Παπανικολάου μέλος των Δ.Σ της
Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών

ΕΙΝΑΠ και του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου ΠΙΣ

Ακόμα ένα θέμα που προκύπτει από
την απόφαση αυτή είναι η δαπάνη για τα
φάρμακα υψηλού κόστους που θα επιβαρύνει

τους ήδη πετσοκομμένους προϋπολογισμούς

των νοσοκομείων Ενδεικτικά
παραθέτουμε το παράδειγμα της ναυαρχίδας

του Εθνικού Συστήματος Υγείας το
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Για το 2015
το νοσοκομείο έλαβε 24 εκατομμύρια
ευρώ ενώ οι ανάγκες του ήταν όλα τα

προηγούμενα

χρόνια 42 εκατομμύρια ευρώ
σύμφωνα με τον Ηλία Σιώρα πρόεδρο του
Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου

και μέλος του Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ

Πώς θα φτάσουν
Στο τέλος του χρόνου το νοσοκομείο

είχε ξοδέψει 33 εκατομμύρια ευρώ σε φάρμακα

ποσό που συμπλήρωσε με έκτακτη
επιχορήγηση θέτοντας μεγάλους περιορισμούς

και χωρίς να περιλαμβάνονται
στη δαπάνη τα ΦΥΚ Οταν όμως σταδιακά
προστίθενται και άλλα φάρμακα αλλά τα
κονδύλια είναι σταθερά μειούμενα πώς
θα φτάσουν τα φάρμακα για όλο τον χρόνο

διερωτάται Ο λόγος γίνεται για ένα
σοβαρό κόστος αν λάβουμε υπόψη μας
τον αριθμό των ασθενών Μόνο οι ογκολογικοί

ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία

στο νοσοκομείο είναι 60-70 καθημερινά

Το πρόβλημα αναδεικνύει και η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ σε
ανακοίνωσή της Τα νοσοκομεία που
λειτουργούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης

black out οφείλουν στους προμη¬

θευτές πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ
αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά και
φάρμακα φέτος επιβαρύνονται επιπλέον

με το κόστος χορήγησης των ακριβών
φαρμάκων που πέρυσι χορηγούνταν από
τον ΕΟΠΥΥ

Για το θέμα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση
της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Εύης Χριστο
φιλοπούλου Ο κ Ξανθός επισήμανε ότι
όλα αυτά προέκυψαν την τελευταία 4ετία
εξαιτίας των πετσοκομμένων προϋπολογισμών

των νοσοκομείων τα οποία δεν
μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στη χορήγηση

των φαρμάκων υψηλού κόστους με
αποτέλεσμα η δαπάνη να μετακυλίεται
στον ΕΟΠΥΥ Αναλυτικότερα στην απάντηση

αναφέρονται τα εξής
Φέτος για πρώτη φορά ύστερα από 6

χρόνια αυξήθηκε η χρηματοδότηση των
νοσοκομείων Πιο συγκεκριμένα το 2015
το όριο δαπανών ανήλθε σε μόλις 1,388
δισ ευρώ με αποτέλεσμα προς το τέλος
του έτους να γίνει αύξηση του ορίου κατά
150 εκατ ευρώ προκειμένου να μη σταματήσει

ο εφοδιασμός των νοσοκομείων Το
2016 το όριο δαπανών ανέρχεται σε 1,672
δισ ευρώ ενώ 112 εκατ ευρώ θα δοθούν
για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας ΠΦΥ στις Υγειονομικές
Περιφέρειες ΥΠΕ Συνολικά λοιπόν στο
ΕΣΥ θα διατεθούν 1,784 δισ ευρώ Για τα
νοσοκομειακά φάρμακα το όριο δαπανών
ανέρχεται στα 600 εκατ ευρώ έναντι 456
εκατ ευρώ το 2015 Με αυτόν τον τρόπο
τα νοσοκομεία έχουν πλέον την οικονομική

δυνατότητα να χορηγούν τα ειδικά
αυτά φάρμακα έτσι ώστε και οι ασθενείς
να μην ταλαιπωρούνται
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Προτού
προλάβει
Va απορροφηθεί
to φάρμακο
Μ Δεν έχει στεγνώσει
Καλά καλά το μελάνι
άπό την ανατιμολόγη
ση των φαρμάκων τον
Δεκέμβριο και ο ΕΟΦ

μαζί με το υπουργείο
Υγείας προετοιμάζονται

για τη νέα ανατιμο
λόγπσπ κατά την
Οποία χαμηλώνει και
το μαξιλάρι προστασίας

σε offpatent και
Υενόσημα δηλαδή το
όριο κάτω από το οποίο
δεν θα μειώνονται οι τιμές

Παράλληλα τις
ημέρες τα μέλη της
Επιτροπής Θετικής Λίστας

σηνεδριάζουν
προκειμένου να εξεταστούν

αιτήσεις που
υπέβαλαν οι φαρμακευτικές

εταιρείες για
ένταξη σκευασμάτων
στο σύστημα αποζημίωσης

Ακόμη για τα ακριβά
φάρμακα το υπουργείο
ανακοίνωσε χθες ότι o
Κλειστός προϋπολογισμός

προβλέπει για τα
νοσοκομεία 600 εκατ
ευρώ αν και μπορεί να
διαθέσει 570 εκατ ευρώ

Δηλαδή θα υπάρχει
ένα επιβεβλημένο

clawback 30 εκατ ευ
ρο για το 2016 Γ Σακ
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Ερευνα της ΓΣΕΒΕΕ

Φοβουνιαι xeipôtepes
μέρε5 τα νοικοκυριά
Το 70 εκτιμά ότι θα υπάρξει επιδείνωση ms οικονομία καιάσιασηθ

ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΟΥΦΟΥ

Χειρότερες
ημέρες προβλέπουν

ότι φέρνει το 2016 οι Ελληνες
Επτά στα δέκα νοικοκυριά εκτιμούν

ότι θα υπάρξει επιδείνωση της
οικονομικής κατάστασης το επόμενο

διάστημα ενώ το 94,2 δηλώνει
ότι τα εισοδήματά του παρουσίασαν
σημαντική μείωση από την αρχή της
κρίσης έως σήμερα Μάλιστα ένα
στα τρία νοικοκυριά διαβιοί με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των
10.000 ευρώ

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από
την έρευνα που πραγματοποίησε για
λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας

Επαγγελματιών Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ελλάδας ΓΣΕΒΕΕ η εταιρεία

MARC και αφορά το εισόδημα
και τις δαπάνες των νοικοκυριών για
το 2015

ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ιδιαίτερα ανησυχητικό
σύμφωνα με την έρευνα είναι ότι

οι συντάξεις αποτελούν την κυριότερη
πηγή εισοδήματος για το 51,8 των
νοικοκυριών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

το 2012 ήταν 42,3 Αν μάλιστα
αυτό συνδυαστεί με το γεγονός ότι τα
νοικοκυριά που δηλώνουν εισοδήματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα
ως κύρια πηγή εισοδήματος ανέρχονται

μόλις στο 6,1 από 12,6
το 2012 γίνεται εμφανής η σοβαρή
συρρίκνωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας

Σύμφωνα με την έρευνα το 15,2
των νοικοκυριών δηλώνει ότι τα εισο

δήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν

τις βασικές τους ανάγκες Είναι
χαρακτηριστικό ότι στο ενδεχόμενο
μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής
500 ευρώ το 15,2 δηλώνει ότι δεν
θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει

ενώ το 52,9 θα κάλυπτε αυτή τη
δαπάνη με μεγάλη δυσκολία Επίσης
τα 2/3 των νοικοκυριών 64,1 αναγκάζονται

να κάνουν περικοπές για
να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ενώ
πάνω από τα μισά νοικοκυριά 56,5
αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις
διατροφικές ανάγκες της οικογένειας
και να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό
επίπεδο θέρμανσης δείκτης κοινωνικής

αποστέρησης Με τα μονομελή
και τα πολυμελή άνω των 5 ατόμων
νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν σοβαρότερο

πρόβλημα επιβίωσης

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ Ληξιπρόθεσμες όφειλες
έχει ένα στα πέντε νοικοκυριά προς
την Εφορία ενώ μόνο το 16,4 των

Οι συντάξει αποτελούν
πλέον mv κυριότερη πηγή
εισοδήματο5 για το 51,8
των νοικοκυριών ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό
το 2012 όταν 42,3

οφειλετών έχει καταφέρει να υπαχθεί
στη ρύθμιση των 100 δόσεων Ταυτόχρονα

το 12,5 των νοικοκυριών
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις
τράπεζες

Μάλιστα ένα στα τρία νοικοκυριά
δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει να

ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις

το 14,7%τωννοικοκυριών
δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει
τους φόρους για τα ακίνητα που διαθέτει

και το 33,7 εκτιμά ότι δεν θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές

υποχρεώσεις το επόμενο έτος
Επίσης το 33,9 των νοικοκυριών

δηλαδή πάνω από 1 εκατ νοικοκυριά
έχουν στην οικογένεια τουλάχιστον
έναν άνεργο

Η ΖΗΤΗΣΗ Η συρρίκνωση των εισοδημάτων

έχει ως κύριο αποτέλεσμα
τη συνεχιζόμενη κατάρρευση της
εσωτερικής ζήτησης με περισσότερα

από 120.000 νοικοκυριά να έχουν
προμηθευτεί τη χρονιά που πέρασε
τα βασικά είδη διαβίωσης μέσα από
τα κοινωνικά παντοπωλεία και μέσω
της κάρτας σίτισης

Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο χαρακτηρίζει

η έρευνα το γεγονός ότι
νοικοκυριά αύξησαν για δεύτερο
συνεχόμενο έτος την ιδιωτική τους
δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

λόγω της αύξησης της ιδιωτικής

συμμετοχής και της μείωσης της
δημόσιας δαπάνης στην υγεία ενώ 7
στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι θα
αντιμετωπίσουν σοβαρό οικονομικό
πρόβλημα αν αυξηθούν οι τιμές στα
είδη διατροφής που καταναλώνουν

Δυσοίωνεβ προβλέψειβ
για το 2016 κάνουν τα νοικοκυριά

7σιους 10
Ελληνεβ αναμένουν επιδείνωση Tns
οικονομικήβ tous κατάστασηβ το 201 6

1 σία 3
νοικοκυριά διαβιοί με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα κάτω
των 10.000 ευρώ

9 99

mi flu tili
10D στους

Ελληνεβ δεν θα μπορέσουν να
ανταποκριθούν oris φορολογικέβ
υποχρεώσει tous την τρέχουσα χρονιά

Η εγγεγραμμένη ανεργία
Σύνολο εγγεγραμμένων ανέργων

αναζητούντων εργασία

Σύνολο εγγεγραμμένων λοιπών
μη αναζητούντων εργασία

190.422
188.859

Σύνολο
επιδοτούμενων ανέργων

128.625
186.737
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33,7
των νοικοκυριών
δεν θα μπορέσουν
να καλύψουν Tis
δανειακέβ tous
ανάγκεβ

40
και πλέον των
νοικοκυριών έχουν
μειώσει Tis δαπάνεβ
για τρόφιμα

£}ίΗσιους4 ©4 δανειολήπτεβ φοβάται
LnJ ITU ότι θα χάσει το σπίτι του

1 εκατ
νοικοκυριά έχουν
στην οικογένειά
tous έναν άνεργο

64,5 120.000
νοικοκυριών πρέπει
να κάνουν περικοπέβ
για να καλύψουν τα
αναγκαία

νοικοκυριά προμηθεύονται
τα βασικά είδη διαβίωσηβ
από κοινωνικά παντοπωλεία
ή με κάρτα σίτισηβ

ΝοέμΒριθ3 201 5 Δεκέμβριοβ 201 5

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1.563
0,82

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
58.112
45,18

844.308
858.802
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
14.494
1,72

Πηγή ΟΑΕΔ
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