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Οφί/Deal

Φέσι 1,2 δισ ευρώ
στις φαρμακευτικές
SOS για την πλήρη διάλυση με ελλείψεις φαρμάκων

Πάνω
από 1,2 δισ ευρώ

για το 2015 υπολογίζονται
τα νέα χρέη του

Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές
εταιρίες που ζητούν από

την πολιτεία ένα εθνικό σχέδιο
για την υγεία Δημόσια νοσοκομεία

και ΕΟΠΥΥ οφείλουν
τα περισσότερα αφού όπως
εκτιμάται οι συνολικές οφειλές
τόσο προς τους προμηθευτές
όσο και προς τις επιχειρήσεις
παρόχους που εξυπηρετούν
τους ασφαλισμένους του
Οργανισμού έχουν πλέον
εκτοξευτεί συνολικά στα 3 δισ
ευρώ

Πιο συγκεκριμένα μόνο τα
νοσοκομεία χρωστούν προς τους
προμηθευτές υγειονομικού υλικού

και τις φαρμακευτικές εταιρίες

1,3 δισ ευρώ ενώ από την
άλλη τα χρέη του ΕΟΠΥΥ παλιά
και νέα προς τις επιχειρήσεις με
τις οποίες είναι συμβεβλημένος
έχουν εκτοξευτεί στα 1,8 δισ ευρώ

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό
πως από τα 7 δισ που είναι

τα συσσωρευμένα χρέη του
δημοσίου προς τους προμηθευτές

το 40 αφορά στο χώρο της
Υγείας

Σε πολλά νοσοκομεία ακόμα
και σε μεγάλα στην Αθήνα τα
χρωοτούμενα προς τις φαρμακευτικές

τους προμηθευτές
και τα ιατρικά κέντρα έχουν φτάσει

σε αστρονομικά ποσά
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι

ότι περίπου το 1/3 των χρεών

δηλαδή γύρω στα 600 εκατ
ευρώ αφορούν σε ανεκπλήρωτες

υποχρεώσεις προς εταιρίες
προμηθευτές ιατροτεχνολογικών
προϊόντων Προς τις φαρμακευτικές

εταιρίες υπολογίζεται πως
οι συνολικές οφειλές φτάνουν πάνω

από 480 εκατ ευρώ
Επιπλέον τα χρέη των νοσοκομείων

στα τέλη του 2014 ήταν
980 εκατ ευρώ εκ των οποίων
τα 593 εκατ αφορούσαν σε ληξιπρόθεσμα

Το 2015 η κατάσταση
επιδεινώθηκε με τα χρέη στο

τέλος της χρονιάς να ανέρχονται
σε 1,277 δισ ευρώ από τα οποία
τα 919 εκατ ήταν ληξιπρόθεσμα

Φέτος ο προϋπολογισμός οπό
το υπουργείο Υγείας ορίζει όριο
δαπανών για τα νοσοκομεία του
ΕΣΥ στα 1,672 δισ ευρώ ποσό
από το οποίο όμως πρέπει να
καλυφθεί η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ανασφάλιστων
πολιτών η οποία υπολογίζεται σε
100 εκατ ευρώ αλλά και να γίνουν

οι απαραίτητες προμήθειες
σε φάρμακα και υλικά

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Η φαρμακοβιομηχανία κρούει

τον κώδωνα του κίνδυνου προς
την πολιτεία για πλήρη διάλυση
της φαρμακευτικής περίθαλψης
των Ελλήνων πολιτών και προε
διοποιεί για σοβαρές ελλείψεις
φαρμάκων Με επιστολή της προς
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

ζητά

Σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής

των οφειλών του Δημοσίου

προς τις εταιρίες
Μόνο για το 2015 οι οφειλές

αυτές εκτιμώνται στα 1,2 δισ
ενώ αποτελεί επιπλέον ζήτημα το
γεγονός ότι οι φαρμακευτικές
εταιρίες τυγχάνουν διακριτικής
χειρότερης μεταχείρισης σε σχέση

με τους υπόλοιπους παρόχους
Ελεγχόμενο clawback μέσω

της επιβολής πλαφόν απλοποίηση
του συστήματος υποχρεωτικών

εκπτώσεων rebate και
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Συγκεκριμένα ο Κλάδος διεκδικεί

α τον καθορισμό ενός ανώτατου

clawback εφόσον προκύπτει

πιστοποιημένη υπέρβαση β
την αντικατάσταση όλων των
υπαρχόντων rebates από ένα μοναδικό

και απλοποιημένο rebate

Τι διεκδικεί ο κλάδος

για το clawpack
το rebate τη συ

νταγογράφηση και
τις μεταρρυθμίσεις

όγκου πωλήσεων το οποίο θα
προκύψει κατόπιν διαβούλευσης
με τους εμπλεκόμενους φορείς

Σε ότι αφορά στην παρακολούθηση

της δαπάνης και στη
διασφάλιση της Διαφάνειας έχουμε

προτείνει τη διάθεση στοιχείων
ΗΔΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ

Παράλληλα επαναφέρει με
ένταση την αναγκαιότητα να ενι¬

σχυθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

όπως η υποχρεωτική
χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων

και οδηγίες κλινικής
πρακτικής μητρώα ασθενειών
κ.ο.κ τα οποία θα βοηθήσουν
στον έλεγχο του όγκου και συγκράτησης

των δαπανών αλλά
και θα ενισχύσουν την επενδυτική

δραστηριότητα σε αντίθεση
με τα υπάρχοντα φοροεισπρα
κτικά μέτρα

Έλεγχο του όγκου της συ
νταγογράφησης και απλοποίηση

του μοντέλου τιμολόγησης
Το κλειδί για τον έλεγχο της

δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης

είναι ο έλεγχος του όγκου συ
νταγογράφησης Αποτελεί προτεραιότητα

επίσης η ενεργοποίηση
της επιτροπής διαπραγμάτευσης

του ΕΟΠΥΥ με την άμεση

θέσπιση κριτηρίων ώστε να εξοικονομηθούν

πόροι για την αποζημίωση

νέων φαρμάκων και να
αυξηθεί η πρόσβαση των ασθενών

σε καινοτόμες θεραπείες
Σε ότι αφορά στην τιμολόγηση
είναι πάγια θέση του ΣΦΕΕ να

ορίζεται ως χαμηλότερη τιμή τόσο

για τα εντός πατέντας on
patent όσο και για τα εκτός πατέντας

off-patent φαρμακευτικά
προϊόντα ο μέσος όρος των

3 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν

στην Ε Ε Επιπλέον καθώς
το παρόν σύστημα τιμολόγησης
έχει εξαντλήσει τα περιθώριό του
είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία

ενός νέου απλοποιημένου
συστήματος τιμολόγησης το
οποίο θα προκύψει με διαβούλευση

και δεν θα επηρεάζει τις τιμές

άλλων χωρών

ΚΩΝ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Να μην θυσιάζονται όλα στο βωμό του κέρδους
Βασικά φάρμακα καθημερινής χρήσης λείπουν

από τα ράφια των φαρμακείων είτε γιατί οι εταιρίες

δεν τροφοδοτούν την αγορά με τις απαραίτητες

ποσότητες είτε γιατί οι φαρμακαποθήκες
συνεχίζουν τις παράλληλες εξαγωγές αφού οι
τιμές στο εξωτερικό είναι υψηλότερες επισημαίνει

ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουρόντος
Οσο μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων και

δεν λαμβάνονται μέτρα για τις εξαγωγές τόσο θα
εντείνεται το φαινόμενο της έλλειψης φαρμακευτικών

σκευασμάτων από την ελληνική αγορά
δήλωσε ο κ Λουράντος Χαρακτήρισε δε

ανήθικο αυτό που συμβαίνει με τις παράλληλες
εξαγωγές οι οποίες όπως είπε ναι μεν δεν είναι

παράνομες ωστόσο για να γίνονται πρέπει
πρώτα να καλύπτεται η ελληνική αγορά και να
μην θυσιάζονται όλα στο βωμό του κέρδους και
κάλεσε τον ΕΟΦ να προβεί σε έλεγχο

Οι ελλείψεις εντοπίζονται σε συνταγογραφού
μενα και μη σκευάσματα μεταξύ άλλων για το
πεπτικό σύστημα παυσίπονα αναλγητικά αντιπηκτικά

αντιβιοτικά αντιεμετικά διουρητικά εμβόλια

αγχολυτικά φάρμακα κατά της οστεοπόρωσης

αντιμυκητιασικά αποσυμφορητικά και
αντιαλλεργικά
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Τραγικέ οι ελλείψεκ εμβολίων
για τη φυματίωση Απροστάτευτα
45.000 παιδιά στην Κ Μακεδονία

ΑΠΡΟΓΓΑΙΈΥΤΑ απέναντι στη φυματίωση

είναι περίπου 45.000 παιδιά

μόνο στην Περιφέρεια της Κεντρικής

Μακεδονίας λόγω έλλειψης

εμβολίων Τα παραπάνω ανέφερε

η αντιπεριφερειάρχης Υγείας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ιωάννα Τζάκη με αφορμή
τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης

Συγκεκριμένα όπως είπε η κυρία

Τζάκη κάθε χρόνο στην Περιφέρεια

εμβολιάζονται περίπου
40.000 παιδιά της α δημοτικού
Ομως λόγω της έλλειψης εμβολίων

πέρυσι έμειναν ανεμβολίαστοι
5.000 μαθητές ενώ το τρέχον σχολικό

έτος δεν εμβολιάστηκε κανένα
παιδί για τον ίδιο λόγο

85.000 του χρόνου
Η κυρία Τζάκη επισήμανε ότι την
επόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός
των παιδιών που θα πρέπει να

εμβολιαστούν

θα ανέλθει στα 85.000
εκ των οποίων τα 5.000 θα είναι
αυτά που δεν εμβολιάστηκαν πέρυσι

τα 40.000 αυτά που δεν
εμβολιάστηκαν

φέτος και τα υπόλοιπα
40.000 αυτά που θα πρέπει να

εμβολιαστούν την επόμενη χρονιά
αλλά πιθανότατα θα εξακολουθεί

να υπάρχει έλλειψη σε εμβόλια
Την ίδια ώρα η Ελληνική

Πνευμονολογική Εταιρία με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης

διεκδικεί πρόσβαση στη διάγνωση

στον έλεγχο και στη θεραπεία

και επισημαίνει ότι η οικονομική

κρίση και οι δραστικές
περικοπές στην Υγεία έχουν επιδεινώσει

την κατάσταση Κατά την
τελευταία δεκαετία δηλώνονται κατά

μέσο όρο έξι νέες περιπτώσεις
φυματίωσης ανά 100.000 πληθυσμό

τον χρόνο στη χώρα μας ενώ
το 60 των δηλουμένων κρουσμάτων

αφορά Ελληνες και το 40 αλλοδαπούς

iiiiiiiiimmiiimiimmimiii
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Αθανάσιος
Γιαννόπουλος

πρόεδρος
του ΚΕΕΛΠΝΟ

Δεν υπάρχει καμιά
υγειονομική βόμβα
με τους πρόσφυγες

Αναμενόμενα και στατιστικά χαρακτηρίζει τα σποραδικά
κρούσματα που εμφανίζονται σε πρόσφυγες και μετανάστες 

που φιλοξενούνται στη χώρα μας, ο πρόεδρος του

Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων κ. Αθανάσιος

Γιαννόπουλος. Παρά τις τεράστιες αριθμητικά ροές με-
ταναστών-προσφύγων, ο κ. Γιαννόπουλος υπογραμμίζει
ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη υγειονομικά και σε

καμιά περίπτωση δεν υφίσταται θέμα υγειονομικής βόμ¬

βας. Διευκρινίζει ωστόσο ότι «καθίσταται επιτακτικό πλέον 

προκειμένου να ελέγξουμε πλήρως ιατρικά τους εισερχόμενους 

από τρίτες χώρες, να υπάρξει στους πρόσφυγες 

εντατικοποίηση των εμβολιασμών».
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-> Εχετε επισκεφθεί αρκετές φορές άτυπους
καταυλισμούς προσφύγων. Ποια είναι η εικόνα
που έχετε σχηματίσει;

Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι το καλοκαίρι 

μέχρι και τώρα έχω επισκεφθεί επανειλημμένα 

πάρα πολλά κέντρα και άτυπους
καταυλισμούς προσφύγων και συνεχίζω να
ιο κάνω. Η εικόνα στις περισσότερες περιπτώσεις 

από πλευράς συνθηκών είναι δύσκολη 

με μια καθημερινότητα διαβίωσης πάρα
πολύ οριακή, αλλά ταυτόχρονα με μια εικόνα
υγειονομικών συνθηκών σε επαρκές επίπεδο
χάρη στις άοκνες προσπάθειες και το ζήλο
των ανθρώπων μας, που μέσα από τα κλιμάκια
δίνουν το επιστημονικό είναι τους και την
ανθρωπιά τους και πρέπει να εξάρουμε αυτή
τη στάση, όχι μόνο ως δράση, αλλά και ως
αποτέλεσμα. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι από
την Ελλάδα πέρασαν -μέοω των κέντρων αυτών- 

προς την Ευρώπη την προηγούμενη
χρονιά, 1 εκατομμύριο άνθρωποι και δεν προέκυψε 

οε υγειονομικό επίπεδο κάτι. Ούτε για
τους πρόσφυγες, ούτε για τους γηγενείς. Αυτό 

και μόνο λέει πάρα πολλά για τη δουλειά
που γίνεται, στη συμβολή μιας ολοκληρωμένης 

επιχειρησιακής δράσης που είναι πρωτόγνωρη, 

όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα 
αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Και στατιστικά να το βλέπαμε κάτι θα μπορούσε 

να συμβεί, αλλά δεν συνέβη. Από την
άλλη τα άτυπα κέντρα εκ προοιμίου δεν αποτελούν 

οργανωμένους καταυλισμούς και κατά 

συνέπεια προβλήματα που δημιουργούνται
παρόπ δεν είναι ευχάριστα κατά μια έννοια
είναι αναμενόμενα.

Τα προβλήματα που αναφύονται με τους
μετανάστες και πρόσφυγες είναι σύμπλοκα
δεν έχουν μόνο ως θέμα την αντιμετώπιση
της νόσησης ή και της θεραπείας όσων νοσούν, 

αλλά σχετίζονται και με τη διατροφή
τους, τη διαμονή τους και με άλλα συναφή
θέματα.

-» θεωρείτε ότι υπάρχει απειλή για τη δημόσια
υγεία; Ποια νοσήματα μας ανησυχούν;

Το έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι το
ΚΕΕΛΠΝΟ ως ο κεντρικός βραχίονας υλοποίησης 

της υγειονομικής επιτήρησης στη
χώρα επιχειρεί με ένταση σε όλη την επικράτεια 

και παρά ης τεράστιες αριθμητικά ροές
μεταναστών - προσφύγων η κατάσταση είναι
ελεγχόμενη υγειονομικά και σε καμιά περίπτωση 

δεν υφίσταται θέμα υγειονομυαίς βόμβας, 

όπως ακούστηκε. Τα σποραδικά κρούσματα 

που εμφανίζονται είναι αναμενόμενα
και στατιστικά, αλλά με τα μέτρα που λαμβάνονται 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ακολουθεί
ο Οργανισμός δεν υφίσταται θέμα. Κρούσματα
όπως ης ηπατίτιδας Α ή και της ανεμοβλογτάς
αποτελούν ένα αναμενόμενο φαινόμενο στους
χιλιάδες πρόσφυγες, που ωστόσο πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα και υπεύθυνα. Αποτελεί
ένα στοιχείο νοσηρότητας που πρέπει να διερευνηθεί 

και να υπάρξει η μέγιστη πρόληψη.

Υπαρκτός
ο κίνδυνος
από τον Ζίκα

-+ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου 

και της έλευσης των κουνουπιών, 

υπάρχει ανησυχία για εμφάνιση 

κρουσμάτων από τον ιό
Ζίκα και ποια μέτρα λαμβάνονται
προληπτικά;

Στη χώρα μας όπως και σε άλλες περιοχές 

της Ευρώπης, είναι υπαρκτός
ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού Ζίκα
από μολυθέντες ταξιδιώτες ή από 

μετανάστες 

από χώρα με τρέχουσα
ενεργό μετάδοση του ιού διαμέσου
μολυσμένων κουνουπιών. Επίσης, θεωρείται 

υπαρκτός -αν και πολύ μικρός 

στην Ελλάδα- ο κίνδυνος συνεχιζόμενης 

τοπικής μετάδοσης και διασποράς 

του ιού, από εισαγόμενα περιστατικά, 

σε περιοχές όπου υπάρχει
δυνητικά ικανός διαβιβαστής.
Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη 

νόσων που μεταδίδονται με κουνούπια 

είναι να αποφύγουμε τα τσιμπήματα 

των κουνουπιών και τη μείωση 

του πληθυσμού τους γύρω από
το σπίτι που διαβιούμε. Τα κουνούπια
του γένους aedes albopictus είναι
δραστήρια κατά τη διάρκεια της ημέρας 

και του απογεύματος, ως εκ τούτου 

τα μέτρα ατομικής προστασίας
πρέπει να εφαρμόζονται καθ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ με δεδομένο ότι

μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εμβόλιο, 

έχει εκδώσει συγκεκριμένες 

οδηγίες προφύλαξης
και παράλληλα πρώιμου
προνυμφικού ψεκασμού.

αλλά δεν αποτελεί στοιχείο κινδύνου. Όλα τα
νοσήματα είναι «ανησυχηττκά» αν υποτιμηθούν
και όλα είναι «ανττμετωπίσιμα» αν υπάρχει
οργάνωση, καταγραφή και επάρκεια φαρμα-
κευττκών μεθόδων και εργαλείων. Η αποστολή 

η δικιά μας είναι πρώιμα να διαγνώσουμε
κάποια λοιμώδη νοσήματα, όπως η ελονοσία
η φυματίωση κ.λπ., σε αυτά ιδίως τα άτομα που

προέρχονται από Αφγανιστάν, Πακιστάν, όπου
ενδημούν τα νοσήματα αυτά.

-» Με ποιο τρόπο το ΚΕΕΛΠΝΟ μπορεί να διασφαλίσει 

ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος δημόσιας 

υγείας;
Η αγωνία όλων και n προσπάθειά μας στο

ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι να αποδώοουμε στο μέγιστο,
με άριστο τρόπο και με επιστημονική επάρκεια
προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ότι το
βασικό και υπέρτατο αγαθό της υγείας δεν
είναι υπό αίρεση στη χώρα του Ιπποκράτη.
Υπερασπιζόμαστε αυτό το οποίο έχουμε κληθεί 

να κάνουμε, δηλαδή να προστατεύσουμε
και να περιφρουρήσουμε τη δημόσια υγεία
των συμπολιτών μας αλλά και των προσφύγων, 

δεδομένα που είναι αλληλένδετα. Το
ΚΕΕΛΠΝΟ στελεχώνεται από επιστήμονες,
λοιμωξιολόγους και άλλων ειδικοτήτων εγνωσμένου 

επιστημονικού κύρους με μεγάλη
εμπειρία διεθνή και ελληνική.

-» Σε ποια φάση βρίσκεται η επιδημιολογική
επιτήρηση των προσφύγων και τι δείχνουν τα
πρώτα στοιχεία;

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχοντας τη συνδρομική
επιδημιολογική επιτήρηση καθημερινά ενημερώνει 

για τα σποραδικά αναμενόμενα κρούσματα 

ανεμοβλογιάς και
ηπατίτιδας Α που

παρουσιάζονται
σε κάποιους
καταυλισμούς.
Οι συνθήκες
διαβίωσης βοηθούν 

επίσης
πολύ οε εμφάνι-οη κάποιων

ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙ

δερματολογικών νοσημάτων όπως ψώρας -
ψείρες του τριχωτού της κεφαλής, όπου με
άμεαη διάγνωση και παρέμβαση περιχαρακώνονται 

από μεγαλύτερη εξάπλωση.

-» Υπάρχει ανάγκη για εντατικοποίηση των
εμβολιασμών στους πρόσφυγες αλλά και στον
γηγενή πληθυσμό;

Η πλειονότητα των προσφύγων έχουν
«άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού», εφόσον
δεν διαθέτουν κατά την άφιξή τους έγγραφα
που να πιστοποιούν την εμβολιαστική τους
κάλυψη, με αποτέλεσμα την περαιτέρω δυσκολία 

στην ορθότερη προσέγγιση από τις
υγειονομικές αρχές της χώρας υποδοχής. Το
υπουργείο Υγείας επισημαίνει αυτή την αδυναμία 

«ιατρυχού ιστορικού» και στην εγκύκλιο
που έχει ήδη εκδώσει τονίζει ότι ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα είναι ο ελλιπής
εμβολιασμός, γεγονός που μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τον γηγενή 

πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό εκτός του
οτοχευμένου εμβολιασμού, που έχει γίνει όπου
προέκυψε ανάγκη, καθίσταται επιτακτικό
πλέον προκειμένου να ελέγξουμε πλήρως ιατρικά 

τους εισερχόμενους από ιρίτες χώρες,
να υπάρξει στους πρόσφυγες ενταττκοποίηση
των εμβολιασμών.

-» Αναφορικά με τις προσλήψεις για την ενίσχυση 

των δομών που φιλοξενούν πρόσφυγες,
το ΚΕΕΛΠΝΟ θα συντονίσει τις σχετικές διαδικασίες; 

Τι αριθμός επαγγελματιών εκτιμάται
ότι χρειάζεται;

Ως προς τον σχεδιασμό θέλω να επισημάνω 
πως ιο ΚΕΕΛΠΝΟ προολαμβάνει με σύμβαση 

ιατρικό νοσηλευτικό και άλλο βοηθητικό 
προσωπικό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει

τις μεταναστευτικές ροές μεταναστών και
προσφύγων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί 

με τον πλέον σύγχρονο αλλά και ενδεδειγμένο 

τρόπο από την άποψη ιης υγείας
και της περίθαλψης. Επομένως, μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, εφόσον ο
ρυθμός των μεταναστευτικών ροών διατηρηθεί 

σταθερός. Αν αλλάξει, θα τροποποιήσουμε 
και εμείς τον τρόπο αντιμετώπισης και τον

τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
Για την εξασφάλιση της πλήρους υγειονομικής 

περίθαλψης, θα έλεγα ότι προκύπτει η
ανάγκη συμμετοχής γυναικολόγων και παιδιάτρων. 

Να σημειωθεί ότι οι παιδίατροι, που
ανήκουν στο δυναμικό του ΚΕΕΛΠΝΟ, αξιοποιούνται 

καθημερινά στις δομές προσωρινής
φιλοξενίας στον Πειραιά, στο Ελληνικό, στον
Ελαιώνα και στην Ειδομένη. Επιπλέον, σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών, διενεργούνται εμβολιασμοί 

οε παιδιά, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Ειδικότερα δε για τις εγκύους λαμβάνεται 

μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί
η σωστή παρακολούθηση της κύησης καθ
όλη τη διάρκεια παραμονής τους στις προσωρινές 

δομές φιλοξενίας με εξασφάλιση γυναικών 

γυναικολόγων και μαιών.
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Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Ελλάδας Ταμείου ενώ επανήλθε η κόντρα με Ε.Ε για το χρέος

Μυλορ με το ΔΝΤ
ΠαρεμβάσειςΤζακΛιου ΒόλφγκανγκΣόιμπλε και Πιερ Μοσκοβισι
Αρωμα εμπλοκής με κίνδυνο για την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναδύει

η αντιπαράθεση της Ελλάδης με
το ΔΝΤ καθώς και π διελκοστίνδα ΔΝΤ
και Ευρωπαίων για τσ χρέος Λίγα
24ωρα μετά ηςαισιόδο^ς δηλώσεις περί

επικείμενης ουμφωνίας για την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης του ελληνικού

προγράμματος μέχρι ης l 1 Απριλίου

βγήκαν ξανά τα μαχαίρια ο γ.γ
Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος

Κουτεντάκης κατηγόρησε το ΔΝΤ
για σημπεριφορά Σάιλοκ καταλογίζοντας

στους εκπροσώπους του ότι
προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία

της αξιολόγησης Ο υπουργός

Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου
σηνέδεσε ευθέως τη ουμμετοχή του
ΔΝΤ σιο ελληνικό πραγραμμα με την
ικανοποιητική ελάφρυνση του χρέους

της χώρας Αμεση ήταν n απάντηση

του Γερμανού υπουργού Οικονομικών

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πως
δεν επείγει π σηζήτπσπ για τη βιωσιμότητα

του χρέους αλλά προέχουν
n ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας και η προ
ώθηση των μεταρρυθμίσεων Είναι
ένα ζήτημα που αφορά το ΔΝΤ τόνιζε

χθες από την πλευρά του ο Γάλλος
επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων
Πιερ Μοσκοβισι 4-5
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Δενθαγίνει
κούρεμα

καταθέσεων
Δεν υπάρχει καμία σκέψη για
κουρεμα τραπεζικών καταθέσεων

διαβεβαίωσε χθες στη
Βουλή ο Τρυφων Αλεξιάδπς
Ταυτόχρονα προανήγγειλε προοδευτική

φοραλσγική κλίμακα
για τα φυσικά πρόσωπα 5
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4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 201 6 Η ΝΑΠΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η εκτέλεση    Κυρίως σε συγκυριακούς λόγους οφείλεται η διαμόρφωση ίου πρωτογενούς πλεονάσματος σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του στόχου, ανέφερε χθες ο κ. Κουτεντόκης (σ,σ.: στο

του προϋπολογισμού    πρώτο δίμηνο, καταγράφηκε πλεόνασμα 3,038 δισ ευρώ έναντι στόχου 1 ,065 δισ ευρώ). Οι συγκυριακοί λόγοι είναι: · Τα μη φορολογικά έσοδα (παράβολα, προμήθειες
μερίσματα, κλπ ) είναι ιδιαίτερα αυξημένα, κυρίως λόγω του υψηλότερου μερίσματος από την ΤτΕ κατά 325 εκατ. πάνω από την πρόβλεψη (775 εκατ. ευρώ αντί 450 εκατ.

mW    ευρω). · Η πληρωμή γιο την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ γίνεται σταδιακά, ενω η πρόβλεψη ηταν να γίνει εφάπαξ Στο πρώτο δίμηνο, είχαν προβλεφθεί 281 εκατ. και

πληρώσαμε μόνο 78, δηλαδή, εξοικονομήσαμε 203 εκατ. που θα πληρωθούν τους επόμενους μήνες (8 δόσεις). ■ Αποδόσεις στην Ε.Ε. (συνεισφορές στον κοινοτικό

προϋπολογισμό) ζητήθηκαν 1 93 εκατ. λιγότερα από όσα είχαμε προβλέψει (386 αντί 579). ■ Καταναλωτικές δαπάνες από μεταφορά πληρωμών του 201 5 που δεν πρόλαβαν να

ολοκληρωθούν στο 201 6. Οι σχετικά χρονοβόρες διαδικασίες της λογιστικής μεταφοράς περιόρισαν τις δαπάνες κατά 203 εκατ. κάτω αηό την πρόβλεψη. ■ Λιγότερα αιτήματα
επιχορηγήσεων στον κοινωνικό προϋπολογισμό (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και κοινωνική προστασία) κατά 1 22 εκατ., καθώς υπάρχουν αρκετά ταμειακά διαθέσιμα.

[YfMHK] Καταγγελίες προς το ΔΝΤ για προσπάθεια καθυστέρησης της διαδικασίας - Αμεση διευθέτηση του δημοσίου χρέους θέλει το Ταμείο

Σύννεφα πάνω από τηναξιολόγηση, παρά
Εμπλεξαν 

τις... γραμμές τους ελληνική κυβέρνηση. Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαίοι. Δεν πέρασαν
λίγα 24ωρα από τις αισιόδοξες δηλώσεις περί επικείμενης 

συμφωνίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού 

πραγραμματος μέχρι τις 11 Απριλίου και βγήκαν ξανά 

τα «μαχαίρια»: ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 

Φραγκίσκος Κουτεντάκης κατηγόρησε το ΔΝΤ για συμ-
περιφορα... Σάιλοκ καταλογίζοντας στους εκπροσώπους του
ότι προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporikl.gr

Ο υπουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ, Τζακ Λιου , ουνέδεσε

ευθέως τη ουμμετοχή του ΔΝΤ
στο ελληνικό προγρομμα με την
«ικανοποιητική ελάφρυνση του
χρέους της χώρο», για να λάβει
άμεση απάντηση από τον
υπουργός Οικονομυίών της Γερμανίας 

Βολφκγκανγκ Σόιμ-
πλε>Δεν επείγει η συζήτηση
για m βιωσιμότητα του χρέους.
Προέχουν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά και η προ
ώθηση των μεταρρυθμίσεων».

Ετσι, ενώ έχει ήδη αρχίσει
η αντίστροφη μέτρηση μέχρι
m συνεδρίαση του Eurogroup
της 22ας Απριλίου -υποτίθεται
ότι μέχρι m συγκεκριμένη ημερομηνία 

θα πρέπει όχι μόνο να
έχει επιτευχθεί συμφωνία με
τους δανειστές, αλλά να έχουν
ψηφιστεί και όλα τα μέτρα από
την ελληνική Βουλή- η διαπραγμάτευση 

αποκτά χαρακτηριστικά 

θρίλερ.
Εκτός από το περιεχόμενο

WAev υπάρχει
θέμα

«κουρέματος»
καταθέσεων.

Τρύφων Αλεξιαδπς,
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών.

και το ύφος των δημοσιονομικών 
μέτρων που θα πρέπει να

ουμφωνηθούν, ανοικτό παρο-
μένει πλέον και το αν το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει 

τελικώς εμπρακτα -δηλαδή 

συνεισφέροντας κεφάλαια
για πι χρηματοδότηση των αναγκών 

της Ελλάδας μέχρι το 2018-
σιην 3η δανειακή σύμβαση. «Είναι 

ένα ζήτημα που αφορά το
ΔΝΤ» τόνιζε χθες από την πλευρά 

του ο Γάλλος Επίτροπος Οικονομικών 

Υποθέσεων, Πιερ
Μοσκοβισί, απαντώντας σε σχετική 

ερώτηση του Ελληνα ευρωβουλευτή 

Στέλιου Κοϋλογλου:
«Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

είναι εταίρος στο πλαίσιο
του προγρομματος του ΕΜΣ. Σε
ό,τι αφορά τη συμμετοχή του
σε ξεχωριστό πρόγραμμα για
την Ελλάδα που θα συνεπάγεται
αποκλεισηκή χρηματοδότηση,
αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά 

to ΔΝΤ» ήταν η ακριβής απάντηση 

του Γάλλου επιτρόπου.
Η 2η μέσα σε λίγες ημέρες

επίθεση προς το ΔΝΤ από κυβερνητικό 

στέλεχος -είχαν προ
ηγηθεί την περασμένη Παρασκευή 

οι σκληρές δηλώσεις κύ-

WToAδεν θα
συμματάοχει
στο πρόγραμμα,
εάν δεν
διευθετηθεί
το χρέος.

Τζακ Λιου.
υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ

κλων του υπουργείου Οικονομικών 

που μιλούσαν ουσιαστικά 

για ανεύθυνη στάση ίου ΔΝΤ-
αποδεικνϋει ότι πίσω από τις
κλειστές πόρτες των διαβουλεύσεων 

έχουν προκύψει έντονες 

διαφωνίες τόσο ανάμεσα
στην ελληνική κυβέρνηση και
το ΔΝΤ όσο και μεταξύ των «θε-

W Η διευθέτηση

του χρέους δεν
είναι του
παρόντος.
Δεν επείγει
η συζήτηση.

Βολφκγκανγκ Ιοιμπλε.
υπουργός Οικονομικών
της Γερμανέ

υμών». Οι χθεσινές δηλώσεις
του γενικού γραμματέα δημοσιονομικής 

πολιτικής Φραγκίσκου 

Κουτεντάκη δείχνουν ότι
οι διαφωνίες εκτείνονται πέρο
από το ύψος του αφορολόγητου 

της κλίμακας φορολογίας
μισθωτών-συνιαξιούχων. Μεταξύ 

άλλων, ο κ. Κουιεντάκης

WH συμμετοχή
στην 3 η

δανειακή
σύμβαση είναι
ένα -ζήτημα
που άφορα
το ΔΝΤ.

Πιερ Ποσκοβιοι,
Επίτροπος Οικονομικών
Υηοθίσεων

είπε:
«Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

δεν ξέρει Π θέλει. Εχει φο
βερές ιδεολογικές εμμονές.

Τα νούμερο που βάζει στο
τροπέζι το ΔΝΤ δεν ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα.
Στηρίζονται στο ότι το 201 5 έκλεισε 

με πρωτογενές έλλειμμα 0,6%

του ΑΕΠ, όταν η ελληνική πλευρά 

εξακολουθεί να "βλέπει" πλεόνασμα 

0,2% ιου ΑΕΠ, κατά την
εκτέλεση του περυσινού προϋπολογισμού.

Με ευθύνη του ΔΝΤ καθυστέρησε 

η διαπρογμάτευση κατά 

δύο εβδομάδες, θέλουν να
βρεθεί η Ελλάδα στο χείλος tou
γκρεμού.

Τα τεχνικά κλιμάκια έχουν
προιείνει στην ελληνική κυβέρνηση, 

η οποία κρούει συνεχώς 

τον κώδωνα του κινδύνου 

για την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης 

της αξιολόγησης,
προκειμένου να διαλυθεί η 

αβεβαιότητα, 

να καθυστερήσει για
μερικές ημέρος η καταβολη των
μισθών και ιων συντάξεων.

Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή 

θέμα με τα ταμειακά διαθέσιμα 

του κράτους, αλλά είναι
αυτονόητο ότι αυτή η κατάσταση 

αβεβαιότητας δεν μπορεί να
συνεχιστεί επ' άπειρον».

Πέτρα 5,5 δ», ευρω
Οι αναφορές ιου κ. Κουτεντάκη 

δείχνουν ότι το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο εξακολουθεί
να εγείρει θέμα για το ύφος των
απαιτούμενων δημοσιονομικών
μέτρων (εξ' ου και η αναφορά
στον εσφαλμένο υπολογισμό
του περυσινού πρωτογενούς
αποτελέσματος από την πλευρά 

του Ταμείου). Οι μέχρι τώρα
πληροφορίες από τη διαπρογμάτευση 

δείχνουν ότι η ελληνική 

κυβέρνηση προσπαθεί να
τα «βρει» τουλάχιστον με τους
Ευρωπαίους επιβάλλοντας μέτρο 

της τάξεως ίου 3% ίου ΑΕΠ,
ήτοι περίπου 5,5 δισ. ευρώ.

Τρ. Αλεξιάδης: Συζητάμε την επιβολή προοδευτικής
Τ Ρητή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία 

σκέψη για «κούρεμα» τραπεζικών καταθέσεων 

έδωσε χθες από το βήμα της
Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλης ο Τρύφων Αλεξιάδης. Ταυτόχρο
να προανήγγειλε προοδευτική φορολογική 

κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα,
αλλά όχι για τα νομικά πρόσωπα και ανακοίνωσε 

ότι προωθούνται συνολικές αλλαγές 

στη φορολογία των αυτοκινήτων,
δεσμευόμενος για «δίκαιες παρεμβάσεις»,
«θέλω να πω με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει 

ούτε στο σχεδιασμό, ούτε στη διαπρογμάτευση, 

ούτε πουθενά αλλού τέτοια 

σκέψη για "κούρεμα" καταθέσεων»

ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου 

που ενσωματώνει οδηγίες για την
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
μεταξύ των κροτών-μελών της Ε.Ε. Ο κ.
Αλεξιάδης κατήγγειλε, μάλιστα, ότι όλες οι
σχετικές φήμες είναι εκ του πονηρού και
δεν κάνουν τίποτε άλλο παρο να δημιουργούν 

πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα. 

«Αυτή τη στιγμή, όποιος μιλάει για τέτοια 

θέματα, πολιτικά κινδυνολογεί και
δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλει να πει
και το μόνο που δημιουργεί είναι προ
βλήμα» συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Ουτονομικών

προανήγγειλε την π 1 1 βολή προοδευτικής
φορολογικής κλίμακας στα φυσικά πρόσωπα. 

«Περιμένετε και μη βιάζεστε» είπε
στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, που
έκαναν λόγο για επικείμενη «φοροκαται-
γίδο». και συμπλήρωσε: «θα δείτε ότι η
έννοια της προοδευτικότητας της κλίμακας 

της επιβάρυνσης είναι στα κύρια χαρακτηριστικά 

των (kx<w αυτή τη στιγμή συζητάμε 

στη διαπραγμάτευση». Ωστόσο, ο
κ. Αλεξιάδης απέρριψε την προταση για
επιβολη κλιμακωτής φορολόγησης στα
νομικά πρόσωπα. «Σε σχέση με τα νομικά
πρόσωπα δεν μπορεί να γίνει μια κλιμάκωση 

γιατί αν είχαμε μια κλίμακα στα νο¬

μικά πρόσωπα, θα ωθούσαμε τις ανώνυμες 

εταιροίες να σηάνε, όταν έφταναν σε
ένα επίπεδο» είπε και εξήγησε: «εάν λέγαμε, 

δηλαδή, μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ υπάρχει 

αυτός ο σηντελεστής και σηό 5-10
εκατ. ευρώ ο άλλος συντελεστής, τότε μόλις 

έφταναν τα 5 εκατ. το νομικό πρόσωπο 
θα έσηανε στα δύο για να μείνει πάντα 

στον χαμηλό συντελεστή». «Αυτό δεν
μπορεί να γίνει πρακτικά» ξεκαθάρισε.

Η φορολόγηση των αυτοκίνητων
Ο κ. Αλεξιάδης προκάλεσε ερωτήματα,
πάντως, σχετικά με τη φορολόγηση των
αυτοκίνητων, καθώς διαβεβαίωσε αρχι-
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