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VOICE
ΥΓΕΙΑ 0 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
προέκυψαν από την
πρόσφατη ενημερωτική
συνάντηση που
διοργάνωσε με
αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Κλινικών
Μελετών ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ

Γοάφει η
ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ

35

χ

ο
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Κάθε φορά που

εγκρίνεται μία κλινική
έρευνα εισάγονται
στην Ελλάδα περίπου
250.000 ευρώ άμεοτκ
επένδυα is και
προκαλείται βάσει
των δημοσιευμένων
δημοσιονομικών
πολλαπλασιαστών
καθαρή αύξηση του
ΑΕΠ ins xtopas pas
κατά περίπου 875.000
ευρώ

npocôpos Συνδέσμου
Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων EÄAaoos

6ισ ευρώ
επενδύει στην Ευρώπη η

φαρμακευτική βιομηχανία
για κλινικέε έρευνεβ από τα
οποία η Ελλάδα καταφέρνει να
αποσπά μόλιε 80 εκατ ευρώ τη
στιγμή που το Βέλγιο χώρα
ανάλογου πληθυσμού
απορροφά 2 δισ ευρώ

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Itôxos να γίνουμε
Βέλγιο oris kâivikss μελέτα

Δεν είναι μόνο to όχι καταγράφεται

αύξηση κατά 20 των εκπονούμενων

στη χώρα μας κλινικών

μελετών το 201 5 έναντι
της περασμένης χρονιάς αλλά επιπλέον

όπως προέκυψε από τη συνάντηση

καταγράφεται μία σπάνια ομοφωνία αισιοδοξίας

όλων των εμπλεκομένων για
to μέλλον των κλινικών μελετών Πολιτεία

εταιρίες φορείς γιατροί και σύλλογοι

ασθενών υπογράμμισαν τη θέληση

τους για συνεργασία προκειμένου να

αυξηθούν οι κλινικές μελέτες στη χώρα
με τα πολλαπλά οφέλη που κάτι τέτοιο
θα είχε καταρχάς στην υγεία των ασθενών

αλλά και στην οικονομία της χώρας

Ποσά
Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του

ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης κάθε
φορά που εγκρίνεται μία κλινική έρευνα

εισάγονται στην Ελλάδα περίπου
250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης και

προκαλείται βάσει των δημοσιευμένων
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών καθαρή

αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας
κατά περίπου 875.000 ευρώ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ
η φαρμακευτική βιομηχανία επενδύει 35
δια ευρώ για κλινικές έρευνες στην Ευρώπη

από τα οποία η Ελλάδα καταφέρ

I
Πολιτεία εταιρίεε
popeis γιατροί
και σύλλογοι ασθενών
υπογράμμισαν
σε ημερίδα τη θέληση
tous για συνεργασία
προκειμένου να

αυξηθεί ο αριθμόν
tous στην Ελλάδα

με απτά θετικά
αποτελέσματα στην

υγεία των ασθενών
και στην οικονομία

νει να αποσπά περίπου τα 80 εκατ ευρώ
τη στιγμή που το Βέλγιο χώρα ανάλογου

πληθυσμού απορροφά 2 δισ ευρώ
Ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ και πρόεδρος

της Επιτροπής Κλινικών Μελετών
του Συνδέσμου Σπύρος Φιλιώτης κωδικοποίησε

τα οφέλη των κλινικών μελετών

για τους ασθενείς τους επαγγελματίες

της υγείας το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και την εθνική οικονομία ως εξής

Για τους ασθενείς
► Ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες
► Βελτίωση θεραπευτικής αντιμετώπισης

διαφόρων παθήσεων
► Περισσότερες θεραπευτικές επιλογές
► Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης
► Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Για τους επαγγελματίες της υγείας

► Νέα φάρμακα
► Δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης

θεραπείας
► Απαντήσεις σε επιστημονικά ερωτήματα

► Διεύρυνση γνώσεων
► Αύξηση εμπειρίας

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
► Απόκτηση ερευνητικού know how
► Βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού

► Δημιουργία εσόδων
Για την εθνική οικονομία

► Εισροή επενδύσεων στην Ελλάδα
► Νέες θέσεις εργασίας σε τομείς υγείας
► Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
σε εξειδικευμένους τομείς

Σκόπελοι
Τη φωνή του ρεαλισμού στη συνάντηση

αντιπροσώπευσαν η πρόεδρος
του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου και ο πρύ¬

τανης του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ιατρικής

Σχολής Αθηνών καθηγητής Αθανά
σιος-Μελέτιος Δημόπουλος

Η κυρία Αντωνίου επαναπροσδιορίζοντας

τον φιλόδοξο στόχο να γίνουμε

Βέλγιο υπεραμύνθηκε της αυστηρότητας

του νομοθετικού πλαισίου
διαπιστώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα
μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στα

γραφειοκρατικά

προβλήματα που αντιμετωπίζουν

οι κλινικές μελέτες
0 κ Δημόπουλος αναζητώντας τα

αίτια των χαμηλών επιδόσεων που καταγράφει

η χώρα μας στην προσέλκυση
κλινικών μελετών δεν δίστασε να αναφερθεί

στην απροθυμία των γιατρών να
τις Γτραγματοηοιήσουν υπογραμμίζοντας
δε ότι πρόκειται για μία επίπονη και
καθόλου εύκολη διαδικασία

Τέλος ο καθηγητής Βιοχημικής
Ογκολογίας μέλος της Εθνικής Επιτροπής

Δεοντολογίας Μιχάλης Καρα
μούζης επιβεβαιώνοντας την αύξηση
των αιτήσεων προς έγκριση κλινικών
μελετών που δέχθηκε η Αρχή το 201 5

την απέδωσε αφενός στους επιστήμονες
διαφόρων ειδικοτήτων που αφιλοκερδώς

αξιολογούν τις αιτήσεις και αφετέρου

στην πλήρη εναρμόνιση της Αρχής
με το κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει

την έγκαιρη αξιολόγηση
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αμιγώς πολιτική επιλογή
οι διοικήσεις ίων Υγειονομικών Περιφερειών

Σύμφωνα μι τον νόμο οι διοικήσεις των Υγειονομικών

Περιφερειών ΥΠΕ ορίζονται ή απομακρύνονται

αποκλειστικά με ευθύνη της πολιτικής

ηγεσίας δηλαδή συνιστούν μια αμιγώς
πολιτική επιλογή υπενθυμίζει το υπουργείο Υγείας

Σχολιάζοντας την αντίδραση της υποδιοι
κήτριας της 7ης ΥΠΕ κ Τριχοπούλου η οποία όταν

της ζητήθηκε να υποβάλλει την παραίτησή
της απέδωσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας μομφή για αναξιοκρατικές επιλογές
στη διοίκηση του συστήματος Υγείας η Αριστο¬

τέλους εξηγεί ότι το κλίμα καλής συνεργασίας
στη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ είχε διαταραχθεί με
μη αναστρέψιμο τρόπο και ότι επιβαλλόταν η α
ντικατάστασή της

Υπενθυμίζει επίσης ότι αυτή η κυβέρνηση σε
αντίθεση με τις προηγούμενες οι οποίες από την
πρώτη στιγμή απομάκρυναν το σύνολο των διοικητών

και των υποδιοικητών επέλεξε να κρατήσει
στις θέσεις τους πάνω από το 20 των υποδιοικητών

ΥΠΕ και το 15 περίπου των προηγούμενων

διοικητών υποδιοικητών των νοσο¬

κομείων Είμαστε επίσης σημειώνει στην τελική

φάση της αλλαγής διοικήσεων στα νοσοκομεία

και κατά γενική ομολογία οι επιλογές θεωρήθηκαν

απολύτως αξιοκρατικές
Τέλος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας

σημειώνει ότι σ αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας

δικαιούται να αισθάνεται αδικημένος ωστόσο

δεν δικαιούται να ανακαλύπτει αναξιοκρατικές

τάσεις μόλις η επιλογή είναι διαφορετική
από το πρόσωπο του

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Κρατήσαμε στα φαρμακεία το 87
των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Σχην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής

Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση
της πώλησης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ και εκτός φαρμακείων σύμφωνα
με την οποία η πολιτική ηγεσία αθέτησε τις δεσμεύσεις

της απαντά το υπουργείο Υγείας
Υπενθυμίζει ότι για το θέμα αυτό η δυνατότητα

πώλησής τους και εκτός φαρμακείου συμπεριελή
φθη στον νόμο 4336/20 1 5 δανειακή συμφωνία 3ο
Μνημόνιο που υπερψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και αυτό

που εκκρεμούσε ήταν η εφαρμοστική διάταξη

Στα φαρμακεία το 87 των ΜΗΣΥΦΑ
Η Αριστοτέλους υπογραμμίζει ότι διατηρώντας

την πολιτική θέση για την ανάγκη ασφαλούς διάθεσης

των φαρμάκων μέσω των φαρμακείων κατάφερε

να διαπραγματευτεί με τους θεσμούς και να

κάνει αποδεκτή την παραμονή του 87 των ΜΗΣΥΦΑ

στα φαρμακεία
Το υπόλοιπο 13 που ονομάζονται πλέον Γενικής

Διάθεσης Φάρμακα ΓΕΔΙΦΑ στην πλειοψηφία
τους είναι εύχρηστα αναλγητικά αντιπυρετικά

κ.λπ

Έλεγχος της αγοράς για ενδεχόμενη
κερδοσκοπία

Με τον τρόπο αυτό σημειώνει το υπουργείο η
συγκεκριμένη μνημονιακή υποχρέωση υλοποιείται

σε πολύ συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και
με ασφαλιστικές δικλίδες και απομένει ο αποτελεσματικός

έλεγχος αυτής της αγοράς για την αποτροπή

τάσεων κερδοσκοπίας εις βάρος των ασθενών

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙ ΟΤΟΥ
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Η αυταπάτη της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας!

Τι είπαν Ξανθός
και Πολακης για
τα προβλήματα

των νοσοκομείων

Ρεπορτάζ

rmela@dimokiatianews.gr

Στη 

δική της αυταπάτη φαίνεται
ότι ζει η ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας, καθώς θεωρεί ότι
«το ΕΣΥ δεν είναι υπό κατάρρευση» 

και πως «η χρηματοδότηση 

του θα είναι στα μέτρα του εφικτού 

και σ' αυτό θα συμβάλει και ο ΕΟ-
ΠΥΥ»... που χρωστά 3 δισ. ευρώ!

Την ίδια ώρα, ωστόσο, το υπουργείο 

παραδέχεται ότι 1 7.200 νέοι γιατροί 

έχουν μεταναστεύσει λόγω ανεργίας, 

ενώ η μοναδική δέσμευση που
έδωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί για τα
προβλήματα των ογκολογικών νοσοκομείων 

και των καρκινοπαθών -που
περιμένουν έως έξι μήνες για ακτινοθεραπεία- 

είναι ότι θα «φτιαχτεί ο δρόμος
που οδηγεί στο θεραπευτήριο "Αγιοι
Ανάργυροι" για να έχουν εύκολη πρόσβαση 

οι ασθενείς»!
Τα παραπάνω είπαν ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής 

Παύλος Πολάκης στο προεδρείο
της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
Αθήνας - Πειραιά (ΕΠΜΑΠ), στη χθεσινή 

συνάντηση που είχαν για τα οξυμένα 

προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων. 

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που
αμέσως μετά τη συνάντηση η ΕΙΝΑΠ
ανακοίνωσε πανυγειονομική απεργία
στις 8 Ιουνίου, καθώς εκτιμά ότι «συνεχίζονται 

η εξαπάτηση των εργαζομένων
και το παραμύθι των θυσιών για να έρθει 

η ανάπτυξη».
Ειδικότερα για τις προσλήψεις η

πολιτική ηγεσία θεωρεί ότι έχουν γίνει
ήδη αρκετοί διορισμοί και είναι σε εξέ¬

λιξη 380 νέες προκηρύξεις από τις αρχές 

του 201 5, ενώ αναμένεται άμεσα να
γίνουν άλλες 690.

Δεν είπαν κουβέντα, ωστόσο, για το
άνοιγμα των νοσοκομείων, των τμημάτων 

και των κλινών που είχαν κλείσει
ή καταργηθεί.

Τα «μπλοκάκια»
Ερωτηθέντες για τα «μπλοκάκια» επανέλαβαν 

ότι θα χρησιμοποιήσουν «κάθε
μέσο» για τη στελέχωση του συστήματος, 

ενώ για το προσωπικό που δουλεύει 
στα συνεργεία (καθαριότητα, τροφο¬

δοσία, φύλαξη) είπαν ότι «αν βελτιωθούν 
τα οικονομικά, μπορεί να επανα-

συσταθούν οι μόνιμες θέσεις».
Οσον αφορά τα φάρμακα στα νοσοκομεία, 

η ΕΙΝΑΠ εκτιμά ότι φέτος θα
οξυνθεί το πρόβλημα, καθώς κατόπιν
απαίτησης της τρόικας θα υπάρξει κλειστός 

προϋπολογισμός 600.000.000 ευρώ 

με ανώτατο όριο κάλυψης δαπάνης
τα 490.000.000. Εν ολίγοις, οι προμηθευτές 

γνωρίζουν ότι δεν θα πληρωθούν 
τη διαφορά (110.000.000 ευρώ

claw back), με ό,τι αυτό σημαίνει για
την επάρκεια των φαρμάκων.
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Βεντέτα στηνΚρήτη
μετά την αποπομπή
της υποδιοικήτριας

ΣΕ ΒΕΝΤΕΤΑ με το υπουργείο

Υγείας εξελίσσεται n
παραίτηση της υποδιοική
τριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτη
Αννας Τριχοπούλου με το
υπουργείο να υποστηρίζει
ότι την απομάκρυνε από τη
θέση της γιατί είχε διαταραχθεί

με μη αναστρέψιμο
τρόπο το κλίμα καλής συνεργασίας

με τη νέα διοι
κήτρια Ελένη Μαυρομάτη

Στην υπόθεση ωστόσο
υπάρχει αρκετό παρασκήνιο

καθώς η κυρία Τριχο¬

πούλου στην ανοιχτή επιστολή

προς τους συνεργάτες
της αναφέρει ότι υπέβαλε

την παραίτησή της
στον υπουργό Υγείας στις
18 Μαΐου έπειτα από τρία
χρόνια στη θέση της υπο
διοικήτριας και επτά μήνες

σε αυτήν της διοικήτριας
της 7ης ΥΠΕ και συνεργάστηκε

άψογα με άτομα διαφορετικών

ιδεολογικών και
κομματικών πεποιθήσεων
Η κυρία Τριχοπούλου αφήνει

αιχμές για τη συνεργασία
της με τη νέα διοικήτρια

που σύμφωνα με πληροφορίες
ανήκει στο στενό περιβάλλον

του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου
Πολάκη

Βρίσκομαι αντιμέτωπη
με αντιλήψεις και πρακτικές

που δεν εξασφαλίζουν
μια αξιοκρατική και αποτελεσματική

Δημόσια Διοίκηση

σημειώνει καταλήγοντας
στην επιστολή της και

προσθέτει ότι οι ενέργειες
αυτές θίγουν την αξιοπρέ
πειά της
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Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

*5 Γ\ Γ\ /"\ /"\ Κενές οργανικές θέσεις
Ο \J . \J \J \J στα δημόσια νοσοκομεία

Λ Ο £" Λ Λ	Μείωση εργαζομένων στην
I Ο ·     \J \J	Υγεία την τελευταία τριετία

2ΡΛΛ	Μείωση εργαζομένων στην V*

. ID\J\J	το 2016 σε σχέση με το 2015 '\

1f\ f\ f\	Εκτίμηση αποχωρήσεωνiUUU	έως Tis 12 Matou 2016 j
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«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

30.000 οι κενές θέσεις
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Την τελευταία τριετία έχουν αποχωρήσει 13.500
άτομα από το ΕΣΥ. Μία νοσηλεύτρια καλείται να καλύψει 

βάρδια με 40 ασθενείς. Κλειστά 50 κρεβάτια
εντατικής θεραπείας λόγω των ελλείψεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΠΡΓΟΣ

Περισσότερα 

από δέκα μεγάλα
νοσοκομεία, όπως σ «Ευαγγελισμός», 

θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

εάν προσλαμβάνονταν
όσοι λείπουν σήμερα από το ΕΣΥ!

Οι κενές οργανικές θέσεις προσωπικού 

στο σύνολο των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων ανέρχονται σε 30.000, όταν
στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας
απασχολούνται συνολικά 2.000 άτομα.
Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά. 

Από την αρχή του έτους έως τα μέσα 

Μαΐου, έχουν αποχωρήσει 1.000
εργαζόμενοι του ΕΣΥ, το οποίο βιώνει
μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της
33ετούς ιστορίας του.

Τα στοιχεία
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας 

εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ), την τελευταία 

τριετία έχουν αποχωρήσει
1 3.500 άτομα από το σύστημα. Από τα
επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι στον
τομέατης Υγείας μισθοδοτούνται φέτος
2.500 λιγότερα άτομα σε σχέση με πέρυσι.

Η κατάσταση βγαίνει συχνά εκτός

ελέγχου και αναμένεται να επιδεινωθεί
έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με τη λήξη των
συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού. 

Λόγω των ελλείψεων, μία νοσηλεύτρια 

καλείται να εξυπηρετήσει στη
βάρδια 40 ασθενείς. Η μη ανανέωση
των 190 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού 

οδήγησε στο κλείσιμο 50 κρεβατιών 

εντατικής θεραπείας.
Στην έξαρση της γρίπης, 80 άτομα

περιλαμβάνονταν καθημερινά στη λίστα 

αναμονής του EKAB για κρεβάτι
εντατικής. Η ύφεση της επιδημίας βελτίωσε 

μεν την κατάσταση, αλλά ακόμη
και σήμερα περιμένουν 30 άτομα...

Οι υγειονομικοί κρούουν τον κώδωνα 

του κινδύνου, κάνοντας λόγο για
κινδύνους ακόμη και γιατις ζωές ασθενών. 

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια 

νοσοκομεία πραγματοποιούν
24ωρη απεργία στις 8 Ιουνίου, ζητώντας
-μεταξύ αλλων- επαρκή στελέχωση και
χρηματοδότηση, μονιμοποίηση του
επικουρικού προσωπικού και ανανέωση 

συμβάσεων για όσους υπηρετούν
στην εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων.

Το περιβάλλον γίνεται ασφυκτικό
από τις καθημερινές ελλείψεις υλικού.

Τα νοσοκομεία βρίσκονται σήμερα στο
«κόκκινο», καθώς -σύμφωνα με την
ΠΟΕΔΗΝ- οφείλουν στους προμηθευτές
τους 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα σοβαρά αυτά θέματα έθεσε χθες
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας το προεδρείο της Ενωσης Νοσοκομειακών 

Ιατρών Αθήνας - Πειραιά
(ΕΙΝΑΠ). Το υπουργείο περιμένει να
βελτιωθεί π κατάσταση με τη νέα 

χρηματοδότηση 

έπειτα από τη συμφωνία
με τους δανειστές, με την πάταξη της
διαφθοράς και της σπάταλης, κυρίως
μέσω των προμηθειών και της αυξημένης 

ροής εισφορών από τα Ταμεία στον
ΕΟΠΥΥ.

Προσλήψεις
Για τις προσλήψεις γιατρών, π ηγεσία 

του υπουργείου ανέφερε ότι είναι
σε εξέλιξη 380 νέες προκηρύξεις από
τις αρχές του 2015, ενώ αναμένεται
άμεσα να γίνουν και αλλες 690 εκ των
οποίων οι 620 θα αφορούν θέσεις επιμελητών 

β' και οι 70 κατ' εξαίρεση
θέσεις επιμελητών α' ή διευθυντών.

Εδωσε διαβεβαιώσεις ότι από την
πρόσφατη συμφωνία με τους «θεαμούς»
εξαιρέθηκε το ιατρικό προσωπικό από
τον περιορισμό «1 προς 5» (1 πρόσληψη 

για κάθε 5 αποχωρήσεις από το
Δημόσιο). Από τσ υπουργείο Υγείας
έγινε λόγος για ένα νέο πακέτο 10.000
έως 1 5.000 προσλήψεων στο Δημόσιο
και από τις θέσεις αυτές οι περισσότερες 

θα διατεθούν στην Υγεία και την
Εκπαίδευση.
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Οργισμένοι στην
απεργία οι υγειονομικοί

Πανελλαδική συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 8 Ιουνίου αποφάσισε η
ΠΟΕΔΗΝ για τη μη διαχειρίσιμη πλέον κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία Οπως
αναφέρουν οι εργαζόμενοι έκλεισαν 50 κλίνες ΜΕΘ επειδή δεν ανανεώθηκε η
σύμβαση των 190 εργαζομένων που απασχολούνταν σ αυτές μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ
προκειμένου η κυβέρνηση να προσλάβει τα δικά της παιδιά εκτός ΑΣΕΠ

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

dan/vergou&yahoo com

ανυγειονομική απεργία στις 8 Ιουνίου

με πανελλαδική συγκέντρωση στο
υπουργείο Υγείας αποφάσισε η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων

Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ καθώς η

λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων
είναι μη διαχειρίσιμη εξαιτίας της υπο

χρηματοδότησης και των μεγάλων ελλείψεων

ενώ η μη επάρκεια σε κρεβάτια
Μονάδων Εντατικής θεραπείας θέτει σε
κίνδυνο τις ζωές των ασθενών

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι
εργαζόμενοι έκλεισαν 50 κλίνες ΜΕΘ
επειδή δεν ανανεώθηκε η σύμβαση των
190 εργαζομένων που απασχολούνταν
σε αυτές μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου

η κυβέρνηση να προσλάβει τα

δικά της παιδιά αφού οι προσλήψεις
είναι εκτός ΑΣΕΠ Ακόμη οι υπουργοί
μαγειρεύουν τις λίστες Στην έξαρση της
γρίπης στις λίστες αναμονής του ΕΚΑΒ
ήταν πάνω από 80 ασθενείς περιμένοντας

να βρουν ΜΕΘ Τώρα είναι πάνω
από 30 Και οι πιθανότητες να χάσουν
τη μάχη για τη ζωή εκτός ΜΕΘ τριπλασιάζονται

τονίζουν
Ακόμα επισημαίνεται ότι το προσωπικό
είναι κάτω των ορίων ασφαλείας ενώ

σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του
υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης φέτος
μισθοδοτούνται 2.500 λιγότεροι υπάλληλοι

στο ΕΣΥ σε σχέση με πέρυσι και
συνολικά την τριετία 13.500 λιγότεροι
ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν στη
διάρκεια της χρονιάς προκειμένου να
προλάβουν τις νέες δυσμενείς αλλαγές
περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι

Η κυβέρνηση καταφεύγει στις λύσεις
του επικουρικού προσωπικού για την
κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών
αρνούμενη να το μονιμοποιήσει Την
ίδια ώρα τα νοσοκομεία αδυνατούν να
προμηθευτούν υλικά και φάρμακα με τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να ανέρχονται

στα 2 δια ευρώ και τη φετινή χρηματοδότηση

να είναι μειωμένη κατά 350
εκατ ευρώ σε σχέση με πέρυσι
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Βουνό οι ελλείψεις προσωπικού Αδυναμία ομαλής λειτουργίας του ΕΣΥ

Συνθήκες αοφυξίας
στα δημοσία νοσοκομεία

Μόνο φέτος

μισθοδοτούνται 2.500

λιγότεροι υπάλληλοι στο ΕΣΥ

σε σχέση με πέρυσι και

συνολικά την τριετία 13.500

λιγότεροι υπάλληλοι

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε
συνθήκες ασφυξίας

λειτουργούν τα δημόσια
νοσοκομεία λόγω των σοβαρών

ελλείψεων προσωπικού
Μόνο φέτος μισθοδοτοΰνται2.500
λιγότεροι υπάλληλοι στο ΕΣΥ σε
σχέση με πέρυσι και συνολικά την
τριετία 13.500 λιγότεροι υπάλληλοι

Σε αυτούς εκτιμάται ότι θα
προστεθούν τουλάχιστον 1.000
εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποχωρήσουν

προς συνταξιοδότηση από
το ΕΣΥ το 2016

Παράλληλα τον Σεπτέμβριο
λήγουν οι συμβάσεις του Επικουρικού

Προσωπικού και αν δεν ανανεωθούν

θα χαθούν και άλλες
θέσεις

Συνολικά οι κενές οργανικές
θέσεις στο ΕΣΥ ανέρχονται σε
30.000 με αποτέλεσμα μόλις μία
νοσηλεύτρια στη βάρδια να αντιστοιχεί

σε κάθε κλινική των 40
ασθενών Η ζωή των ασθενών
τίθεται σε κίνδυνο κατ εξακολούθηση

εξαιτίας των προβλημάτων

του ΕΣΥ τα οποία βρίσκονται σε
μη διαχειρίσιμα επίπεδα αναφέρει

χαρακτηριστικά σε ανακοίνω
σή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία

Όπως τονίζει χάνουν τη
ζωή τους ασθενείς ψάχνοντας να
βρουν κλίνη σε εντατική ΜΕΘ
και καταγγέλλει ότι έκλεισαν 50
κλίνες ΜΕΘ επειδή δεν ανανεώθηκε

η σύμβαση των 190 εργαζομένων

που απασχολούνταν στις
ΜΕΘ μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου

η κυβέρνησηνα προσλάβει
τα δικά της παιδιά αφού οι

προσλήψεις είναι εκτός ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της

ΠΟΕΔΗΝ στις λίστες αναμονής
του ΕΚΑΒ βρίσκονταικαθημερινά
τουλάχιστον 30 ασθενείς περιμέ¬

νοντας να βρουν ΜΕΘ και οι
πιθανότητες να χάσουν τη μάχη
για τη ζωή εκτός ΜΕΘ τριπλασιάζονται

ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Την ίδια

στιγμή τα νοσοκομεία υποφέρουν

από υποχρηματοδότηοτι
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους
ανέρχονται στα 2 δισ ευρώ και
τα Ταμεία τους είναι άδεια Φέτος
η χρηματοδότηση είναι μειωμένη
350 εκατ ευρώ σε σχέση με πέρυσι

1 150 δισ ευρώ και έως τώρα
αν και κύλησαν πέντε μήνες του
έτους έλαβαν μόνο 150 εκατ ευρώ

Δραματική είναι η κατάσταση
αναφέρει η Ομοσπονδία και

στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
με την κατάργηση Μονάδων

πάνω από 50 στην Πρόνοια
με περιστολή της σχετικής δαπάνης

στο 0,5 του ΑΕΠ καθώς και
στη Ψυχική Υγεία όπου βαίνουν
προς κατάργηση τα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία και άλλες Μονάδες
Ψυχικής Υγείας με τη σύσταση
των Περιφερειακών Διοικήσεων
Τομέων Ψυχικής Υγείας οι οποίες

αποφασίζουν ή εισηγούνταιτην
ίδρυση και την κατάργηση Μονάδων

τη μεταφορά υπηρεσιών και
προσωπικού ακόμη και προς τις
Ιδιωτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας

του Τομέα στους τομείς
Ψυχικής Υγείας συμπεριλαμβάνονται

και οι Ιδιωτικές Μονάδες
Ψυχικής Υγείας

Το ΕΚΑΒ στενάζει από τις
ελλείψεις ασθενοφόρων και Πληρωμάτων

Ασθενοφόρων σημειώνει
η ΠΟΕΔΗΝ ενώ ειδική αναφορά

κάνει στον ανασχεδιασμό
του Υγειονομικού Χάρτη της
χώρας και την έκδοση νέων

οργανισμών

όπου η κυβέρνηση
επιχειρεί την κατάργηση των

διασυνδεόμενων νοσοκομείων
την ενοποίηση και την κατάργηση
υπηρεσιών τις συγχωνεύσεις
κλινικών και κλινών

Υπό τις συνθήκες αυτές η
ΠΟΕΔΗΝ προγραμματίζει Πανελλαδική

Πανυγειονομική Απεργιακή

Κινητοποίηση για τη
Τετάρτη 8 Ιουνίου και συγκέντρωση

έξω από το υπουργείο Υγείας
στις 11 π.μ
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Πλαφόν
στις συναλλαγές
με μετρητά από
την 1 η Ιουλίου
Εως 500 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
και 50 ευρώ yia επιχειρήσεις
Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η
Ιουλίου το σχέδιο της κυβέρνησης
για την ενίσχυση των συναλλαγών
μέσω του πλαστικού χρήματος Οι
καταναλωτές θα πληρώνουν υποχρεωτικά

με κάρτα για ποσά άνω
των 500 ευρώ από 1.500 ευρώ σήμερα

ενώ οι συναλλαγές μεταξύ
των επιχειρήσεων θα γίνονται με
ηλεκτρονικό τρόπο χρεωστικές
πιστωτικές e-banking για ποσά
άνω των 50 ευρώ Επιπλέον οι επιχειρήσεις

που θα ανοίγουν από
την 1η Ιουλίου θα πρέπει υποχρεωτικά

να έχουν εγκαταστήσει μηχανάκια

POS
Σε ό,τι αφορά το χτίσιμο του

αφορολογήτου n εφορία θα κάνει
δεκτές για το 2016 και τις αποδείξεις
ενώ από το 2017 θα γίνονται αποδεκτές

μόνο όσες δαπάνες έχουν
πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών

συστημάτων Για τις συναλ¬

λαγές που πραγματοποιούνται με
πλαστικό χρήμα οι φορολογούμενοι
δεν χρειάζεται να διακρατούν τις
αποδείξεις στο σπίτι τους καθώς
οι τράπεζες θα αποστέλλουν στη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

το σύνολο των δαπανών που
πραγματοποιούν μέσω χρεωστικών
ή πιστωτικών καρτών που είναι
στο όνομά τους

Διευκρινίζεται ότι από το 2017
οι συναλλαγές των φορολογουμένων
με ιατρικά κέντρα γιατρούς αλλά
και η δαπάνη φαρμάκων θα πρέπει
να γίνονται μέσω χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών Σε διαφορετικό
περίπτωση θα απορρίπτονται από
την εφορία και θα χάνουν την έκπτωση

που προβλέπει ο νόμος
Οι αλλαγές για το πλαστικό χρήμα
θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο

που θα κατατεθεί τις προσεχείς

ημέρες στη Βουλή Σελ 20
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Με αποδείξεις μέσω
καρτών το αφορολόγητο
από την 1η Ιουλίου
Η εφορία θα κάνει δεκτές και αποδείξεις που έχουν
πληρωθεί με μετρητά για το α εξάμηνο του 2016

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή

το σχέδιο της κυβέρνησης
για τις αποδείξεις μέσω πλαστικού
χρήματος με τις οποίες θα χτίζεται

το αφορολόγητο όριο Ολες
οι αλλαγές θα συμπεριληφθούν
σε νομοσχέδιο που Θα κατατεθεί
τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή
στο οποίο θα προστεθούν και διατάξεις

για τις επιχειρήσεις Συγκεκριμένα

οι συναλλαγές μεταξύ
των επιχειρήσεων θα γίνονται
με ηλεκτρονικό τρόπο για ποσά
άνω των 50 ευρώ σύμφωνα με
την τελευταία πρόταση ενώ οι
καταναλωτές θα πληρώνουν υποχρεωτικά

με κάρτα για ποσά άνω
των 500 ευρώ από 1.500 ευρώ
που είναι σήμερα

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής

του μέτρου η εφορία Θα
κάνει δεκτές και τις αποδείξεις
που έχουν πληρωθεί με μετρητά
ενώ από το 2017 θα γίνονται αποδεκτές

μόνον όσες δαπάνες έχουν
πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών

συστημάτων Ειδικότερα
και σύμφωνα με το σχέδιο της
κυβέρνησης

1 Αποδείξεις
• Μισθωτοί συνταξιούχοι και
αγρότες πρέπει να συλλέγουν
αποδείξεις για το χτίσιμο του
αφορολόγητου ορίου Διαφορετικά

θα χάνουν το αφορολόγητο
όριο
• Από την 1η Ιουλίου 2016 η εφορία

θα κάνει δεκτές μόνον όσες
αποδείξεις προέρχονται από συ¬

ναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο
με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών

καρτών e-banMng Ειδικά
για το 2016 θα γίνουν αποδεκτές
από την εφορία και οι αποδείξεις
του πρώτου εξαμήνου του έτους
που καταβλήθηκαν με μετρητά
• Από το 2017 για να έχει κάποιος
το όφελος του αφορολόγητου
ορίου θα πρέπει οι συναλλαγές
του να έχουν πραγματοποιηθεί
με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών

καρτών
• Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος

n εφορία θα ζητάει συγ

Από το 2017 θα γίνονται

αποδεκτές μόνο
όσες δαπάνες έχουν
πραγματοποιηθεί
μέσω ηλεκτρονικών
συστημάτων
κεκριμένο ύψος αποδείξεων Δηλαδή

για τις τέσσερις κατηγορίες
αφορολογήτου που ισχύουν σήμερα

8.636 για φορολογούμενο
χωρίς παιδιά 8.863 ευρώ για φορολογούμενο

με ένα παιδί 9.090
ευρώ για φορολογούμενο με δύο
παιδιά και 9.545 ευρώ για φορολογούμενο

με τρία παιδιά και πάνω

θα ζητούνται αποδείξεις που
θα ανέρχονται στο 10 του ει
σοδήματός τους Για ετήσιο εισόδημα

15.000 ευρώ θα πρέπει
να προσκομίζονται αποδείξεις
ίσες με το 15 του εισοδήματος

Οσο αυξάνεται το εισόδημα τόσο
θα αυξάνεται και το ποσοστό των
αποδείξεων που θα ζητάει η εφορία

Ωστόσο δεδομένου ότι μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση
συλλογής αποδείξεων καθώς δεν
προβλέπεται από κάποιο νόμο
ενδεχομένως για το 2016 να ζητούνται

λιγότερες αποδείξεις
• Στο σχέδιο νόμου θα προστεθεί
διάταξη στην οποία θα αναφέρεται

ότι με απόφαση του υπουργού
Οικονομικών θα καθορίζονται τα
κίνητρα στους φορολογουμένους
με στόχο να επεκταθεί η χρήση
του πλαστικού χρήματος Τα κίνητρα

θα καθορίζονται σε ετήσια
βάση από τον υπουργό Οικονομικών

και θα προβλέπουν κληρώσεις

δώρων αυτοκίνητα ταξίδια

κ.λ.π καθώς και ακινήτων
• Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται

με πλαστικό χρήμα
οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται
να διακρατούν τις αποδείξεις στο
σπίτι τους Οι τράπεζες θα αποστέλλουν

στη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων το σύνολο των
δαπανών που πραγματοποιούν
οι φορολογούμενοι μέσω χρεωστικών

ή πιστωτικών καρτών που
είναι στο όνομά τους
• Ολες οι αποδείξεις που συγκεντρώνουν

οι φορολογούμενοι
πλην ΔΕΚΟ θα γίνονται αποδεκτές

από την εφορία Από το 2017
οι συναλλαγές των φορολογουμένων

με ιατρικά κέντρα γιατρούς

αλλά και η δαπάνη φαρμάκων

θα γίνεται μέσω χρεωστικών
και πιστωτικών καρτών Σε

διαφορετικό περίπτωση θα απορ

Οι καταναλωτές θα πληρώνουν υποχρεωτικά με πλαστικό χρήμα για
ποσά άνω των 500 ευρω ενω μεταξύ επιχειρήσεων οι ηλεκτρονικές συναλλαγές

είναι υποχρεωτικές για ποσά άνω των 50 ευρω

ρίπτονται από την εφορία και θα
χάνουν την έκπτωση που προβλέπει

ο νόμος
• Οι συναλλαγές των πολιτών με
καταστήματα λιανικής για αγορές
άνω των 500 ευρώ θα γίνονται
υποχρεωτικά με πλαστικό χρήμα

2 Επιχειρήσεις
• Οι μεταξύ των επιχειρήσεων
συναλλαγές θα γίνονται από την
1η Ιουλίου με χρεωστικές πιστωτικές

ή e-banking για ποσά άνω
των 50 ευρώ
• Από την 1η Ιουλίου όλες οι νέες
επιχειρήσεις που θα ανοίξουν θα
πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα
μηχανάκια POS

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα
Αλεξιάδη η φιλοσοφία της κυβέρνησης

γύρω από το θέμα ηλε¬

κτρονικής πληρωμής κινείται σε
τέσσερις άξονες

α Παροχή κινήτρων σε καταναλωτές

και επιχειρήσεις για την
υιοθέτηση των ηλεκτρονικών
πληρωμών

β Καθιέρωση των ηλεκτρονικών
πληρωμών σε διαδικασίες του Δημοσίου

που λειτουργούσαν μέχρι
σήμερα με έναν απαρχαιωμένο
και γραφειοκρατικό τρόπο

γ Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου

στον ιδιωτικό τομέα ώστε να
δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή

εφόσον το επιθυμεί να
πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα

δ Ο έλεγχος και η διασφάλιση
των συναλλαγών μέσα από διαδικασίες

διασταυρώσεων με στόχο

την πάταξη της φοροδιαφυγής
και βεβαίως την αύξηση των δημοσίων

εσόδων
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