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ΕΟΠΥΥ Η ανάταξη
του Έλληνα ασθενή

ΤΟΥ ΤΑΚΗ
ΓΈΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚλέΒω τον τίτλο από μια
αποστροφή της ομιλίας του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη στην πρόσφατη

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Τμήματος Υγείας

του ΣΥΡΙΖΑ όπου έγινε για πρώτη φορά νομίζω

παρουσίαση αναφορά και συζήτηση των
ζητημάτων που αφορούν στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και όσων
προβλημάτων σχετίζονται με αυτόν τον κρατικό
ασφαλιστικό οργανισμό και των υπηρεσιών υγείας

που χρηματοδοτεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δημόσιο χώρο της ιατρικής

Οι λογής λογής παθογένειες που είχαν επισημανθεί

από τη συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ αποτελούν

βίωμα της νέας διοίκησης και συνάμα βασικό
στόχο αλλαγών που απαιτούνται προκειμένου

αυτός ο γίγαντας της δημόσιας ασφάλισης να μην
μείνει με τα πήλινα πόδια όπως τον πρωτοδημι
ούργησαν με τον νόμο 3918/2011

Το ζητούμενο για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας αλλά και για τη νέα διοίκηση του
οργανισμού είναι να τον καταστήσει γίγαντα με
στέρεα πόδια να τον κάνει αξιόπιστο στα μάτια
των ασφαλισμένων και ικανό να προσφέρει ασφαλείς

και ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες

Δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ

με τον τρόπο που δημιουργήθηκε κουβαλάει από

το 2012 μέχρι σήμερα όλες τις παθογένειες
τα χρέη και τις υποχρεώσεις των παλιών ασφαλι¬

στικών ταμείων που τον συγκρότησαν
Ένας δημόσιος οργανισμός ασφάλισης που ξεκίνησε

να λειτουργεί με δανεικό ρεύμα δεν
αποτελεί και το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση

Χιλιάδες ανεξέλεγκτες υποθέσεις με τα παραστατικά

δαπανών των δικαιούχων εγκλωβισμένα
σε χαρτοκιβώτια ή καταχωνιασμένα στα

σακιά σε υπόγεια κτηρίων των ταμείων περιμένουν

τους εκκαθαριστές τους
Ένας τεράστιος διοικητικός μηχανισμός με

διάσπαρτες υπηρεσίες σε 52-53 σημεία της χώρας

που στερείται οργανισμού λειτουργίας από
το 2012 και υπηρεσιακού συμβουλίου δημιούργησε

διευθυντές με ανάθεση αλλά και ομάδες πατρικίων

και πληβείων στον χώρο των εργαζομένων

Η αγορά των υπηρεσιών Υγείας γίνεται αρκετές

φορές καθ υπερβολήν με ακριβές τιμολογήσεις

φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων υγειονομικών

υλικών ακόμη και ιατρικών πράξεων μοναδικών

στον ιδιωτικό τομέα αφού ο δημόσιος δεν
είχε αφεθεί να δημιουργήσει την αναγκαία ια
τροτεχνολογική υποδομή

Πρέπει να πούμε πώς η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ
αποτελεί πλέον νομοτέλεια

Μπορεί ο Ν 4238/14 να κατέστησε τον ΕΟΠΥΥ

μοναδικό αγοραστή υπηρεσιών Υγείας για τους
περίπου 10.000.000 ασφαλισμένους αλλά τον ο¬

δήγησε ταυτόχρονα στην αφαλάτωση στερώντας

του τον αναγκαίο ελεγκτικό μηχανισμό
δαπανών στα 52 σημεία υπηρεσίες της επαρχίας

Παράλληλα πολλαπλασίασε αντί να λύσει τα
λειτουργικά του προβλήματα όπως δεν άγγιξε
και τις παθογένειες του παρελθόντος ούτε ανέκοψε

την υπερχρέωση του οργανισμού παρά το
ότι είναι γνωστό πως ο ΕΟΠΥΥ επιχορηγείται από
τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και
τον κρατικό προϋπολογισμό σε ένα συνολικό ποσό

που για το 2016 θα φθάσει τα 5,2 δισ ευρώ
σχεδόν διπλάσιο από τον προϋπολογισμό του υπουργείου

Υγείας

Η νέα κατάσταση
Ζητούμενο σήμερα για την κυβέρνηση την πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλά και τη
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είναι να καταστήσουν τον
οργανισμό αξιόπιστο καθολικό χρηματοδότη των
υπηρεσιών Υγείας για τον δημόσιο αλλά και για
τον ιδιωτικό τομέα σε όφελος των ασθενών

Η χρηματοδότηση δεν μπορεί παρά να γίνεται
με κανόνες που θα θέτει ο ίδιος ο οργανισμός αναγνωρίζοντας

ταυτόχρονα τους διακριτούς ρόλους

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα Υγείας

Είναι αναγκαίο η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να επιδείξει

πλεόνασμα σεβασμού για το δημόσιο χρήμα
που διατίθεται στον οργανισμό για την αγορά

των αναγκαίων υπηρεσιών Υγείας
Αυτός ο στόχος μπορεί και να προκαλέσει συγκρούσεις

με οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα
που πλαγιοκοπούντον ΕΟΠΥΥ αλλά και με παγιωμένες

στρεβλές αντιλήψεις που μπορεί να ενδημούν

στον ΕΟΠΥΥ
Είναι όμως στόχος αναγκαίος αλλά και εφικτός
Είναι ο στόχος της προσφοράς στους ασθενείς

πολίτες των αναγκαίων υπηρεσιών Υγείας όπως
αυτές καθορίζονται από την ιατρική επιστήμη

Σε αυτή την κατεύθυνση το Τμήμα Υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι Ο.Μ Υγειονομικών οφείλουν
να καταστούν παραγωγοί πολιτικής όντας αρωγοί
στην σκέψη αλλά και διαρκείς συνομιλητές και

συνδιαμορφωτές αυτής της νέας πολιτικής
Το πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας αποτελεί το κύριο

στοίχημα για τη ριζοσπαστική Αριστερά και
την υγειονομική της πολιτική Ένα σύστημα ολιστικής

αντιμετώπισης του ασθενή με τις αναγκαίες

υπηρεσίες σε ετοιμότητα με ισότιμη πρόσβαση

των ασθενών σε αυτές με ισόνομη αντιμετώπιση

κάθε υγειονομικού εργαζόμενου Και

πρέπει να πετύχει
Χρέος όλων είναι να βρεθούν τρόποι και διάθεση

για να συντεθούν οι απόψεις και να διαμορφωθεί
η διαφορετική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που θα αφήσει

το δικό της κοινωνικό αποτύπωμα ένα υγειονομικό

σύστημα που θα εξυπηρετεί τον πολίτη

ασθενή κι όχι τα καρτέλ του υγειονομικού
χώρου

Ο Τάκης Γεωργακόπουλος
είναι αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
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SOS για WTpoùs
και φάρμακα

ΕΚΚΛΗΣΗ για φάρμακα και
γιατρούς απευθύνει το Μητροπολιτικό

Κοινωνικό Ιατρείο

Ελληνικού ΜΚΙΕ Συγκεκριμένα

το ΜΚΙΕ ζητά τα
εξής φάρμακα εισπνεόμε
να αντιβιοτικά γη παιδιά και
για ενήλικες δερματικές κρέμες

και ανημυκητιακές γα
στροπροστατευηκά κολλύρια

αποχρεμπηκά και ανπβη
χικά παυσίπονα και ανππυρε
πκά σιρόπια για παιδιά

Παράλληλα καλεί τους
γιατρούς να προσφέρουν βοήθεια

στα κοινωνικά ιατρεία
και φαρμακεία σε όλη τη χώρα

ζητώντας τη συνδρομή
κυρίως παθολόγων παιδιάτρων

δερματολόγων και γενικών

γιατρών Πληροφορίες
στο 210-9631950
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Εντείνονται τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά

Στα 5,5 δισ. τα χρέη του Δημοαίου σε ιδιώτες
» Την ίδια ώρα, η Γενική

Κυβέρνηση εμφάνισε

πρωτογενές πλεόνασμα 1,2

δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

Τα 
5,5 δια ευρώ άγγιξαν τα

ληξιπρόθεσμαχρέητου δημοσίου 

προς τον ιδιωτικά τομέα
τον Ιανουάριο, εντείνοντας περαιτέρω 

τα προβλήματα ρευστότητας στην
αγορά.

Μάλιστα, οι καθυστερήσεις στην
έναρξη και κυρίως τη ν ολοκλήρωση
της αξιολόγησης προκειμένου να
αποδεσμευτεί η δόση των 5,7 δισ.
ευρώ προμηνύουν περαιτέρω αποστράγγιση 

της ρευστότητας στην α¬

γορά με ο,τι αυτό συνεπάγεται για τις
προσπάθειες εξόδου της οικονομίας
απόιτινι3φεσιι.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, δείχνουν ότι τον

Ιανουάριο το Δημόσιο χρωστούσε σε
προμηθευτές και φορολογούμενους,
5,47 1 δια. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά
9 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον περασμένο 

Δεκέμβριο που είχε διαμορφωθεί 

σε 5,380 δισ. ευρώ. Οι εκκρεμείς 

επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν 

σε 706 εκατ. ευρώ, με μικρή
μείωση σε σχέση με τα 739 εκατ. ευρώ
του περασμένου Δεκεμβρίου, βελτίωση 

την οποία υπερκάλυψε η αύξηση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
του δημοσίου προς τους ιδιώτες από
τα 4,64 1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο σε

4,765 διο. ευρώ (αύξηση 124 εκατ.
ευρώ). Τα μεγαλύτερα χρέη καταγράφονται 

στο μέτωπο των ασφαλιση-
κών ταμείων με τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης να χρωστούν
στους προμηθευτές τους 2,810 διο.
ευρώ. Από αυτό το ποσό, χρέη 1 ,740
δισ. ευρώ αφορούν μόνο προμηθευτές 

του ΕΟΠΎΥ, ενώ 6 1 8 εκατ. ευρώ
είναι οι οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας 

Δημοσίων Υπαλλήλων. Στο 1 δια
ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των
νοσοκομείων, ενώ 283 εκατ. ευρώ
χρωστούν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα η Γενική Κυβέρνηση 
εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα

1,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο έναντι
πλεονάσματος 381 εκατ. ευρώ που

ηταν τον αντίστοιχο περσινό μηνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου 

Οικονομικών, η βελτίωση αυτή
αποδίδεται κυρίως στην καλύτερη
εικόνα του κρατικού προϋπολογισμού, 

ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν
μεγάλη συγκράτηση των δαπανών
και αύξηση των εσόδων του προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων.
«Οι πολίτες βρίσκονται στο "ίδιο

έργο θεατές": Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

του Δημοσίου, επί της αριστερής 

διακυβέρνησης, συνεχίζουν
να "τραβούν την ανηφόρα"», δήλωσαν 

ο συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων 

της Νέας Δημοκρατίας,
Χρ. Στάνκούρας και ο υπεύθυνος του
Τομέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γ.Λ.Κ., Χρίστος Δήμας. ,



5. ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ 24 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/03/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/03/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 6

ΒΑΡΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Στο εδώλιο 24 άτομα για τις μίζες
Με βαριές κατηγορίες παραπέμπονται σε δίκη 24 άτομα
κυρίως γιατροί για το σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τη βρετανική

εταιρεία προμήθεια ορθοπεδικού υλικού DE PUY η
οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο προμήθευε ελληνικά

νοσοκομεία με υπερκοστολογημένο εξοπλισμό δίνοντας

παράλληλα μίζες σε γιατρούς και στελέχη νοσοκομείων
Η θυγατρική εταιρεία του αμερικανικού κολοσσού

JOHNSON JOHNSON φέρεται να έδρασε την περίοδο από
το 2000 ώς το 2006 προκαλώντας ζημία άνω των 11,5 εκατ
ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο Σύμφωνα με το κατηγορητήριο

υπερκοστολογούσε τα μηχανήματα κατά τουλάχιστον
35 και τα προμήθευε σε 114 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη
χώρα Για να το πετύχει αυτό δωροδοκούσε μεγαλογιατρούς

που φέρονται να έπαιρναν μίζες και δώρα από τα
μαύρα ταμεία της εταιρείας
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Παρ' ολίγον «λουκέτο» στα επείγοντα του Μποδοσακειου
ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει
πλέον η υποστελέχωση των νοσοκομείων 

της χώρας. Τμήματα
και κλινικές νοσοκομείων ειδικά
στην περιφέρεια έχουν μείνει με
ελάχιστο προσωπικό, με αποτέλεσμα 

να τίθεται εν κινδύνω η
λειτουργία τους. Χαρακτηριστική
περίπτωση το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών του Μποδοσακειου
νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, n λειτουργία 

του οποίου φαίνεται ότι
«ακροβατεί». Ο εκτελώνχρέη διοικητή 

και διευθυντής της Νεφρολογικής 

κλινικής του νοσοκομείου, 

Χρήστος Κατσίνας,
έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει 

ότι η λειτουργία του Τμήματος 

αναστέλλεται από τις 3
Μαρτίου λόγω παντελούς απουσίας 

γιατρών που να το στελε¬

χώνουν. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε 

στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων, n θητεία των ειδικευόμενων 

γιατρών που κάλυπταν τη
λειτουργία του ΤΕΠ έχει λήξει,
ενώ οι γενικοί γιατροί που υπηρετούν 

σε όμορα Κέντρα Υγείας
αρνήθηκαν να μετακινηθούν στο
συγκεκριμένο Τμήμα του Νοσοκομείου. 

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά 

είπε, η «τελευταία»
εφημερία του τμήματος έγινε χάρη 

στην εθελοντική παρουσία
του αντιπεριφερειάρχη Υγείας
που είναι παθολόγος. Ο κ. Κάτσι-
νας δήλωσε ότι έχει ενημερώσει
εγκαίρως και επανειλημμένως
για το πρόβλημα το υπουργείο
Υγείας, ενώ έφτασε στο σημείο
να υποβάλει και την παραίτησή
του από τη θέση του «προσωρινού
διοικητή». Σύμφωνα, πάντως, με
ανακοίνωση της 3ης Υγειονομικής

Απεφεύχθη η κρίση
στο νοσοκομείο Πτολε-
μαΐδας - Τρήματα και
κλινικές ειδικά στην
περιφέρεια έχουν μείνει
με ελάχιστο προσωπικό.

Περιφέρειας Μακεδονίας, μετά
τη μετακίνηση γιατρών από άλλες
μονάδες, τα ΤΕΠ του Μποδοσά-
κειου λειτούργησαν κανονικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σοβαρά
προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει 

και το όμορο Μαμά-
τσειο νοσοκομείο Κοζάνης, η παθολογική 

κλινική και το ΤΕΠ του
οποίου επίσης κινδυνεύουν με
«λουκέτο».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο

Υγείας πριν από περίπου ένα μήνα
έχοντας επίγνωση της τραγικής
κατάστασης στην οποία βρίσκονται 

τα δημόσια νοσοκομεία της
επαρχίας είχε αποστείλει εγκύκλιο
προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες 

για τη συμμετοχή των
γενικών γιατρών του ΠΕΔΥ (Κέντρα 

Υγείας, Περιφερειακό Ιατρεία
και πρώην μονάδες ΕΟΠΥΥ) στις
εφημερίες των νοσοκομείων και
συγκεκριμένα στα Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών, ανεξάρτητα 
από το αν αυτά λειτουργούν

ως αυτοτελές όργανικό τμήμα ή
όχι. Μάλιστα, όπως αναφερόταν
στη σχετική ανακοίνωση «ειδικά
σήμερα που τα δημόσια νοσοκομεία, 

ιδιαίτερα στην επαρχία,
έχουν μείνει με ελάχιστους ειδικευόμενους 

γιατρούς και με υπο-
στελεχωμένα ΤΕΠ, η συνεισφορά
των γενικών γιατρών στην ασφα¬

λή εφημέρευση των νοσοκομείων
είναι ζωτικής σημασίας για την
ενίσχυση της πρώτης γραμμής
άμυνας του ΕΣΥ».

Εν τω μεταξύ, ευρεία σύσκεψη
του ΓΣΑ με επιστημονικές Ενώσεις
και Επαγγελματικούς φορείς υγειονομικών 

πραγματοποιήθηκε
χθες στο αμφιθέατρο του υπουργείου 

Υγείας. Κατά τη σύσκεψη,
αποφασίστηκε να υπάρξει μία
υγειονομική συμμαχία «ενάντια
στη λαίλαπα των μέτρων που οδηγούν 

στην κατάρρευση το σύστημα 

υγείας». Παράλληλα, καταγγέλθηκε 

«έλλειψη σχεδιασμού
για την αντιμετώπιση του προσφυγικού 

και μεταναστευτικού
ρεύματος που απειλεί να τινάξει
στον αέρα το δημόσιο σύστημα
υγείας, το οποίο βρίσκεται σε
ασφυκτική κατάσταση λόγω της
υποχρηματοδότησης».
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Σία 5,5 δισ ευρώ οι οφειλές
του Δημοσίου προς ιδιώτες
Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

προς τους ιδιώτες ανήλθαν στα 5,471 δισ ευρώ
τον περασμένο Ιανουάριο έναντι 3,95 δια ευρώ
τον Ιανουάριο του 2015 Δηλαδή μέσα σε ένα έτος
οι υποχρεώσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 1,5
δισ ευρώ και όπως όλα δείχνουν το ποσό αυτό θα
αυξηθεί περαιτέρω Σελ 18
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Κατά 1,5 δια ευρώ αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου σε ένα έτος
Στα 5,471 δισ ευρώ έφθασαν οι
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
τον περασμένο Ιανουάριο έναντι
3,95 δισ ευρώ τον Ιανουάριο του
2015 σύμφωνα με τα μηνιαία
στοιχεία της γενικής κυβέρνησης
που δόθηκαν στη δημοσιότητα
Δηλαδή μέσα σε ένα έτος οι υποχρεώσεις

του Δημοσίου αυξήθηκαν
κατά 1,5 δισ ευρώ και όπως

όλα δείχνουν το ποσό αυτό θα
αυξηθεί περαιτέρω Συγκριτικά
με τις οφειλές του Δεκεμβρίου
2015 οι υποχρεώσεις του Δημοσίου

διογκώθηκαν κατά 91 εκατ
ευρώ τον πρώτο μήνα του έτους
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
του υπουργείου Οικονομικών τα
χρέη του Δημοσίου ανήλθαν τον
περασμένο Ιανουάριο στα 4,765
δισ ευρώ ενώ οι εκκρεμείς επι¬

στροφές φόρων ανήλθαν σε 706
εκατ ευρώ έναντι 739 εκατ ευρώ
τον Δεκέμβριο Σημειώνεται ότι
ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες

υποχρεώσεις προς τρίτους
εκτός γενικής κυβέρνησης που
δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση

90 ημερών από την ημερομηνία

οφειλής και οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν

στοιχεία εκκρεμών επιστροφών

για τις οποίες έχει εκδοθεί
και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ
Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης μέχρι
και το τέλος του μήνα αναφοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των Οργανισμών

Κοινωνικής Ασφάλισης
ανήλθαν τον Ιανουάριο σε 2,819
δισ ευρώ έναντι 2,765 δισ ευρώ
τον Δεκέμβριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σε 283 εκατ ευρώ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των
νοσοκομείων ανήλθαν τον Ιανουάριο

σε 1,02 δισ ευρω

έναντι 290 εκατ ευρώ τον προηγούμενο

μήνα των νοσοκομείων
σε 1,02 δισ ευρώ έναντι 931

εκατ ευρώ και των λοιπών νομικών

προσώπων σε 207 εκατ
ευρώ έναντι 203 εκατ ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα
Πρωτογενές πλεόνασμα 1,2

δισ ευρώ παρουσίασε τον Γενάρη
το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης

έναντι πλεονάσματος 381
εκατ ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο

περυσινό μήνα Σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών n βελτίωση αυτή
αποδίδεται κυρίως στην καλύτερη
εικόνα του κρατικού προϋπολογισμού

ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν

μεγάλη συγκράτηση των
δαπανών και αύξηση των εσόδων
του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων Ειδικότερα και όπως
προκύπτει από το δελτίο της γενικής

κυβέρνησης τον πρώτο μήνα
του έτους

1 Το πρωτογενές πλεόνασμα
της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε

σε 1,2 δισ ευρώ από 381
εκατ ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό

μήνα
2 Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης

ανήλθαν στα 4,14 δισ
ευρώ από 3,46 δισ ευρω το αντίστοιχο

διάστημα του 2015
3 Οι εγγυήσεις του ελληνικού

Δημοσίου ανέρχονται στα 99,4
δισ ευρώ εκ των οποίων τα 35,9
δισ ευρώ είναι με καθεστώς τραπεζικής

εγγύησης 14 δισ αφορούν

κρατικές εγγυήσεις και τα
υπόλοιπα 49,2 δισ ευρώ αφορούν
εγγυήσεις του μηχανισμού έκτακτης

ρευστότητας ELA
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Θα ελέγχει φαρμακευτικές δαπάνες
Στη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Νοσοκομειακής

Φαρμακευτικής Δαπάνης και εφαρμογής του claw
back μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης
προχώρησε το υπουργείο Υγείας Σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός
η επιτροπή θα παρακολουθεί τη νοσοκομειακή δαπάνη σε
μηνιαία βάση θα εντοπίζει ενδεχόμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες

θα προωθεί θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες

οδηγίες για τα νοσοκομειακά φάρμακα και θα
διατυπώνει προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων
όπου αυτά χρειαστούν Στο τέλος κάθε μήνα η επιτροπή θα
παραδίδει το πόρισμα της στον υπουργό Υγείας Οπως αναφέρει

σε ανακοίνωσή του το υπουργείο με τον τρόπο αυτό
θα ελέγχεται η ζήτηση αλλά και η διακύμανση της δαπάνης
με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμό και τον περιορισμό

της αναγκαιότητας του claw back
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Προϋπολογισμός Πλεόνασμα τον Ιανουάριο από πάγωμα δαπανών

Το πάγωμα των δαπανών του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο οδήγησε αφενός στην επίτευξη αυξημένου
πλεονάσματος ύψους 1,258 δια ευρώ έναντι 368 εκατ ευρώ πέρυσι οφεχέρου αύξησε τα ληξιπρόθεσμα
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες 3
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t nOW To πάγωμα των δαπανών ανέβασε κατά 124 εκατ. ευρώ, στα 4,765 διο., τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου

Αυξημένο πλεόνασμα με έκρηξη σφειλ
Του Θάνου Τσίρου
ttsiros^naftemponki.gr

Με 
«όπλα» το πάγωμα των

δαπανών, το οποίο με
τη σειρά του έφερε αύξηση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

αλλά και τα θετικά πρόσημα 
στα ισοζύγια τόσο των ασφο-

λιστικών ταμείων όσο και των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ο Ιανουάριος έκλεισε με
πρωτογενές πλεόνασμα l,268
δισ. ευρώ σε επίπεδο γενικής
κυβέρνησης, περίπου 3,5 φορές
μεγαλύτερο σηγκριτικά με τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα (368
εκατ. ευρώ).

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, 

το πλεόνασμα ανήλθε
στα 927 εκατ ευρώ από 241 εκατ
ευρώ πέρυσι και «γεννήθηκε»
κυ ρίως εξαιτίας των αυξημένων
εσόδων από ίο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και το ψα-
λίδισμα των πρωτογενών δαπανών.

Οι οργανισμοί ιοπικής αυ-
ιοδιοίκησης εμφάνισαν θετικό
αποτέλεσμα 202 εκατ. ευρώ, ενώ
θετικά -κατά 40 εκατ. ευρώ- έκλεισε 

ο μήνας και για τα ασφαλιστικά 

ταμεία, παρά την πτώση
στα έσοδα από τις εργοδοτικές
εισφορές.

«Μαξιλάρι»
Το πρωτογενές πλεόνασμα του
πρώτου μήνα λειτουργεί ήδη ως
«μαξιλάρι», καθώς όλοι οι μήνες
μέχρι και τον Ιούνιο είναι 

προγραμματισμένοι 

να φέρουν ταμειακά 

ελλείμματα, ειδικά από
τη στιγμή που δεν δείχνουν να
επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις
για ταχύτερη είσπραξη σημαντικών 

φορολογικών υποχρεώσεων, 

όπως είναι ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών προσώπων.
Η πολιτική που χαράχθηκε

ιον Ιανουάριο με το πάγωμα των
δαπανών ουνεχίζεται και θα συ-
νεχιστεί μέχρι να μπουν οι υπογραφές 

στη συμφωνία για την
ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης, 

καθώς πλέον δεν υπάρχει
άλλος τρόπος va καλυφθούν οι
ανελαστικές δαπάνες του Δημοσίου 

(μισθοί, συντάξεις, τόκοι).

Ηδη, το οικονομικό επιτελείο
περιμένει με αγωνία τα στοιχεία
για την εξέλιξη των εσόδων τον
Φεβρουάριο -οι πρώτες ενδείξεις
δεν είναι ιδιαίτερα θετικές- και
ελπίζει σε κλείσιμο της συμφωνίας 

το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου 

να μην εκτοξευτούν οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
του Δημοσίου.

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τοπ Δημοσίου (πα*, σε εκατ. ευρώ)

Santo Δεκ-11 Δεκ-12 Δεκ-13 Δεκ-14 Δεκ-15 Ιαν-16

Γενική κυβέρνηση 7.755 8.841 4.251 3.076 4.641 4.765

Κρατικός προϋπολογισμός 851 793 221 157 451 437

Λοιπά Νομικά Πρόσωπο 381 350 262 197 203 207

Τοπική Αυτοδιοίκηση 1.191 1.176 428 280 290 283

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 4.033 4.759 2.653 1.835 2.765 2.819

εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.158 628 342 586 618

εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ 2.183 2723 1.661 1.194 1.704 1.748

Νοσοκομεία 1.298 1765 687 607 931 1.020

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων 901 724 519 755 739 706

Σύνολο οφειλών και επιστροφών φόρου 8.656 9565 4.770 3.831 5380 5.471

1100,2%
τουΑΕΠ

WOi απαιτήσεις
του Δ NT

για νεα μέτρα
δεν μπορούν
να δικαιολογηθούν,
επισήμανε από
το βήμα της Βουλής
ο αναπληρωτής
υπουργός
Οικονομικών
Γιώργος
Χουλιαρόκης.

Πρωτογενές
αηοτέλεομα γενικής
κυβέρνησης (εκατ. ευρώ)

Ιανουάριος
2016

Ιανουάριος
2015

Μετύ τον πρωθυπουργό, ο

οποίος προσδιόρισε το
πρωτογενές αποτέλεσμα του
201 5 στο 0,2%, και ο αρμόδιος
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Γιώργος
Χουλιαράκης αναφέρθηκε χθες
στα ίδια ακριβούς στοιχεία. Ενω
τα επίσημα στοιχεία που θα

επιβεβαιώσουν την κυβέρνηση
αναμένεται να ανακοινωθούν

μέσα στον μήνα, η συγκεκριμένη
επίδοση χρησιμοποιείται ήδη ως
διαπραγματευτικό χαρτί της
κυβέρνησης κυρίως απέναντι
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Και αυτό διότι το μνημόνιο έθετε
ως βασικό στόχο τη συγκράτηση
του πρωτογενούς
αποτελέσματος στο -0,25%.
Αυτή η διαφορά η οποία
αντιστοιχεί σε περίπου 790
εκατομμύρια ευρω
χρησιμοποιείται από την ελληνική

κυβέρνηση ως βασικό
επιχείρημα κατά της απαίτησης
του ΔΝΤ για πρόσθετα μέτρα,
ειδικά μεσα στο 201 6. Πάντως,
ο κ. Χουλιαράκης δεν παρέλειψε
για μια ακόμη φορά να αναφέρει
απο το βήμα της Βουλής ότι α
απαιτήσεις του ΔΝΤ για νέα

μέτρα δεν μπορούν να

δικαιολογηθούν από τη στιγμή
που όλα τα οικονομικά μεγέθη
είναι καλύτερα συγκριτικά με τις
εκτιμήσεις που είχαν γίνει το
καλοκαίρι, πάνω σης οποίες
στηρίχθηκε και το μνημόνιο. Το

πρωτογενές πλεόνασμα είναι το
δεύτερο θετικό αποτέλεσμα,
καθώς έχει προηγηθεί η
ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για
ύφεση 0,3% το 201 5,

μικρότερη από 0,7% που είχε
ανακοινωθεί στις 12

Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι με την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης, στο
δημόστο ταμείο θα εισρεύσουν
πάνω από 5,7 δισεκατομμύρια
ευρώ (είναι οι υποδόσεις του
3ου μνημονίου που κανονικά
επρόκειτο να εκταμιευτούν από
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο), 

εκ των οποίων περίπου
1,5 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί
για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών.

Ταλη(πρόθεσμαχρέη
Σε ανοδική τροχιά επανήλθαν
τον Ιανουάριο οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου, καθώς
το υπουργείο Οικονομικών επέστρεψε 

στη γνώριμη από πέρυσι 
πολιτική του παγώματος των

δαπανών προκειμένου να 
συγκρατήσει 

τα ταμειακά ελλείμματα.

Στο καλάθι των ληξιπρόθεσμων 

χρεών της γενικής κυβέρνησης 

προστέθηκαν περίπου 

124 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα 

αυία να ανέβουν στα 4,765
δισ. ευρώ από 4,641 δισ. ευρώ
που ήταν τον Δεκέμβριο του
2015.

Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών τον Ιανουάριο
οφείλεται και πάλι στους... συ-
νήθετς υπόπτους φορείς: νοσοκομεία. 

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 

Υπαλλήλων αλλά και ΕΟΠΥΥ

Ειδικότερα:
■	Ο ληξιπρόθεσμες οφειλές των
νοσοκομείων ανήλθαν στο 1 ,02
δισ. ευρώ από 931 εκατ. ευρώ
που ήταν τον Δεκέμβριο του
2015 και μόλις 607 εκατ. ευρώ
τον Δεκέμβριο του 2014.
■	Τα «κόκκινα» χρέη του ΕΟΠΥΥ
έφτασαν στο 1,748 δισ. ευρώ
από 1,704 δια ευρώ τον Δεκέμβριο 

του 201 5 και 1 ,194 δισ. ευρώ 

τον Δεκέμβριο του 2014.

■ Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων που χορηγεί τα εφάπαξ 

των δημοσίων υπαλλήλων
έχει πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές 

61 8 εκατ. ευρώ από 586 εκατ.
ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015
και 342 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 

του 2014.
Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς 

επιστροφές φορών, το
Δημόσιο είναι εκτεθειμένο απέναντι 

στον ιδιωτικό τομέα κατά
5,471 διο. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου 

τον Ιανουάριο ήταν λιγότερες 
σε σχέση με τις αντίστοιχες

του Δεκεμβρίου 2015, καθώς
διαμορφώθηκαν στα 706 εκατ.
ευρώ έναντι 739 εκατομμύρια
ευρώ τον τελευταίο μήνα του
2015.

Βέβαια, ο προγραμματισμός
που είχε γίνει κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισμού του 2016
προέβλεπε ότι θα εξοφληθούν
πολλοί περισσότεροι από όσους
έχουν λαμβάνειν από την εφορία.
Κάτι τέτοιο δεν σηνέβη, καθώς η
μη επιστροφών φόρων εντάχθηκε 

και αυτή στη λογική της
συγκράτησης των ταμειακών ελλειμμάτων.

Οι περισσότερες εκκρεμότητες 

αφορουν την άμεση φο-
ρολογιά, με το σχετικό ποσό να
ανεβαίνει στα 456 εκατομμύρια
ευρώ από 433 εκατ. ευρώ τον
Δεκέμβριο του 2015.

Αντίθετα, οι εκκρεμότητες με
τους έμμεσους φόρους (και κυρίως 

τον ΦΠΑ) σηγκροτήθηκαν
στα 110 εκατ. ευρώ από τα 150
εκατ. ευρώ πσυ ήταν τον Δεκέμβριο 

του 2015.
Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων 

από τα μη φορολογικά έσοδα 

ανήλθαν και αυτές στα 140
εκατ. ευρώ έναντι 155 εκατ. ευρώ 

τον Δεκέμβριο.
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