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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΟΝΤΙΑ

Επιμέλεια Ηλίας Αλεξάκπς
η ΕΠΕΙΔΗ στο θέμα της τιμολόγησης

το φαρμάκων τα πράγματα
έχουν γίνει μπάχαλο ας υπάρξει
επιτέλους μια συνεννόηση όλων
των εμπλεκομένων κυβέρνησης
και φαρμακευτικών εταιρειών ώστε
να ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση

και ισορροπήσουν τα πράγματα

Η ΑΚΟΜΗ και ο αναπληρωτής
κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ καθηγητής
Οικονομικών της Υγείας Νίκος Μα
νιαδάκης σε ομιλία του το Σάββατο
με θέμα Βασικές αρχές τιμολόγησης

στην Ευρώπη αναφέρθηκε
στην ανάγκη προστασίας της τιμής
των φθηνών φαρμάκων

Ο κ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ τόνισε
ότι χρειάζεται απλοποίηση της διαδικασίας

και αλλαγή του μείγματος
πολιτικής στην τιμολόγηση των
φαρμάκων στη χώρα μας καθώς
το ισχύον σύστημα δημιουργεί
στρεβλώσεις και ανισότητες στη
λειτουργία της αγοράς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ είναι σήμερα
στην Ελλάδα η συμμετοχή των
ασφαλισμένων να αγγίζει το 33
ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία
οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να
πληρώνουν πάνω από το 2 του
ετήσιου εισοδήματος τους για συμμετοχή

σε φάρμακα
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ τιμολόγησης

δημιουργεί στρεβλώσεις και ανισότητες

τόνισε ο καθηγητής αναφέροντας

χαρακτηριστικά ότι ένα
φάρμακο με εργοστασιακή τιμή 10
ευρώ καταλήγει στον ασθενή με
τιμή 15 ευρώ μετά την προσθήκη
του ποσοστού κέρδους των

φαρμακαποθηκών

και φαρμακείων και
των φόρων Ο ΕΟΠΥΎ προμηθεύεται

το ίδιο σκεύασμα στη μισή τιμή
5 ευρώ υπολογίζοντας υποχρεωτικές

εκπτώσεις rebates και μηχανισμό

επιστροφών clawback
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ και έλλειψη

πόρων έχουν προκαλέσει τεράστια
προβλήματα ομαλής τροφοδοσίας
των δημόσιων νοσοκομείων με το
αναγκαίο υλικό
Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ στενότητα
έχει δώσει τη χαριστική βολή στα
νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία
καλούνται να λειτουργήσουν με
ελλείψεις σε γάζες και κάθε είδους
φθηνό υγειονομικό αναλώσιμο

ΟΠΩΣ παραδέχθηκε ο υπουργός

Υγείας Α Ξανθός σε ραδιοφωνική

εκπομπή Επεσήμανε ότι
έχουν διατεθεί στα νοσοκομεία 350
εκατομμύρια ευρώ έναντι συνολικού

προϋπολογισμού 1,156 δισεκατομμυρίου

ΑΥΤΟ σημαίνει ότι με σχεδόν
συμπληρωμένο το μισό του έτους
η ροή πόρων είναι της τάξης του
25 Ο υπουργός ωστόσο ανέφερε

ότι επίκειται διάθεση άλλων
120 εκατομμυρίων ευρώ ποσό που
καλύπτει το 4 1 του ετήσιου προϋπολογισμού

¥ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΗ πρόσκληση και
κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι
εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής

σε περίπτωση ενεργοποίησης

των διατάξεων του ν
4368/2016 και της σχετικής απόφασης

της Διοίκησης του ΕΚΑΒ
που επεκτείνει την εφαρμογή της
για την χορήγηση άδειας διασώστη
σε μη πιστοποιημένους οδηγούς
με ταχύρρυθμη εκπαίδευση
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Αναβάθμιση και
επαναλειτουργία του

ιδρύματος ύστερα από
μια μακρά περιπέτεια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ

Πολλά δημόσιο νοσοκομεία
βρέθηκαν στο στόχαστρο και απειλήθηκαν

με λουκέτο κατά τη διάρκεια

της κρίσης και της επιβολής πολιτικών

λιτότητας Το κλείσιμό τους
μεθοδεύτηκε συστηματικά από τις
γαλάζιες και τις πράσινες πολιτικές
ηγεσίες μέσα από την υποχρηματο
δότηση και την πλήρη υποβάθμισή
τους σε τέτοιο βαθμό που να αδυνατούν

να επιτελέσουν τον κοινωνικό
τους ρόλο

Μία από τις πιο εμβληματικές περιπτώσεις

των τελευταίων χρόνων ήταν

και το γενικό νοσοκομείο Αγ
Βαρβάρα στη Δυτική Αττική για το
οποίο ο στόχος ήταν να αναβαθμιστεί

σε Κέντρο Υγείας Ύστερα από
έξι χρόνια συρρίκνωσης της δημόσιας

Υγείας τίθεται σε εφαρμογή ο

σχεδιασμός της σημερινής πολιτικής
ηγεσίας για αναβάθμιση και επαναλειτουργία

του ιδρύματος με αποκλειστικό

στόχο την παροχή δωρεάν
υπηρεσιών Υγείας και ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης

Αγ Βαρβάρα»:Ένα νοσοκομείο
που γλίτωσε το λουκέτο

Αναλώσιμα από την wenn
των εργαζομένων και
φάρμακα από δωρεές

Αξίζει να θυμηθούμε ότι στο Αγ
Βαρβάρα οι εργαζόμενοι περιέγραφαν

ότι η νοσηλεία των ασθενών γινόταν

σε πολεμικές συνθήκες Μιλούσαν

για ράντζα και ανάνηψη
στον διάδρομο προσωπικό εξαντλημένο

και ανεπαρκές ελλείψεις βασικού

υγειονομικού υλικού αφόρητες
συνθήκες εφημερίας Η υποχρημα
τοδότηση υπήρξε συνεχής και ακατάπαυστη

κάτω από το 50 και οδήγησε

σε διακοπή λειτουργίας βασικών

μηχανημάτων όπως του
μαγνητικού

τομογράφου των αναπνευστήρων

σε έλλειψη κλινών
ΜΕΘ χειρουργικών αιθουσών σε
περιορισμό συνεδριών ακτινοθεραπείας

σε τραγικές συνθήκες νοσηλείας

σε ελλείψεις φαρμάκων και βασικών

υγειονομικών υλικών σε αναβολή

χειρουργείων Σύμφωνα με
τους εργαζόμενους οι ίδιοι πλήρωναν

από την τσέπη τους αναλώσιμα
και τα περισσότερα φάρμακα που
βρίσκονται στη διάθεση του νοσο¬

κομείου ήταν από δωρεές

Ξανά σε λειτουργία τα
ιατρεία και άλλες υπηρεσίες

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς

και Αιγαίου σε αγαστή συνεργασία

με το υπουργείο Υγείας και

τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω

Χαϊδαρίου και Νίκαιας Ρέντη
ανακοίνωσαν χθες ότι έχουν μεταφερθεί

και ήδη λειτουργούν στους
χώρους του Αγ Βαρβάρα Τα ιατρεία

Αγίας Βαρβάρας το φυσικοθε
ραπευτήριο από το Κέντρο Οδοντο

προσθετικής ΚΟΠ Νίκαιας ο σταθμός

προστασίας Μάνας Παιδιού και
Εφήβου από το Κέντρο Οδοντοπρο
σθετικής ΚΟΠ Νίκαιας και το οδο
ντοπροσθετικό του ΚΟΠ Νίκαιας με
τις εργασίες μετεγκατάστασης να ολοκληρώνονται

στα τέλπ Ιουλίου
Σύμφωνα με τη 2η ΥΠΕ ήδη με

τον σχεδιασμό που έγινε εξυπηρετούνται

όλοι οι πολίτες με άμεση
πρόσβαση στα μικροβιολογικά εργαστήρια

για αιμοληψίες και εργαστηριακές

εξετάσεις Επιπλέον
προγραμματίζεται

η ενδυνάμωση του
Σταθμού Προστασίας Μάνας Παιδιού

με τη μεταστέγαση σε αυτόν και
του Σταθμού Προστασίας Μάνας
Παιδιού του Αιγάλεω ενώ σε διαδικασία

υλοποίησης βρίσκεται και η επισκευή

της στέγης της πρώην Παθολογικής

Κλινικής του νοσοκομείου
για την επαναλειτουργία της Τέλος
σχεδιάζεται και η μετεγκατάσταση
της δομής της Μονάδας Υγείας Αιγάλεω

σε ιδιόκτητο κτήριο και
προγραμματίζεται

η ενίσχυση των παρεχόμενων

υπηρεσιών με έναν ορ
θοπαντογράφο
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Στατιστικές και φέματα για το Δημόσιο

ΓΡΑΦΕΙ ο

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟμάημοΞ καθηγητά

Πανεπιστημίου

Αθηνών

Παρουοιάστηκε
πριν από λίγες μέρες

μελέτη του υπ Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

για την απασχόληση στον δημόοισ
τομέα Παρουοιάατιικαν στοιχεία με αριθμούς

ποσοστά του ΑΕΠ και του εργατικού

δηναμικού μισθολογική δαπάνη
και συγκρίσεις διαχρονικές και με άλλές
χώρες της ΕΙ και του ΟΟΣΑ Προφανής η
ηρσαπάθεια να δείξει ότι στην Ελλάδα
δεν έχουμε υπερβολικά πολλούς δημοστ
ους υπαλλήλους Μάταιος κόπος αλλά
και πολιτικά ύποπτη και επικίνδυνη
ηροσπάθεια αν σκοπός είναι να πρασλά
βουμε και άλλα από τα δικά μας παιδιά

Εξίσου λάθος είναι και η συχνά επαναλαμβανόμενη

μάντρα περί άχρηστων
δημοοι'ων υπαλλήλων και της ανάγκης
απολύσεων αλλά και του ιδιωτικού τομέα

που τάχα μου θα ήταν π λύση Και
οι δύο θέσεις είναι λάθος πολιτικά ιδιοτελής

n πρώτη αφελής n δεύτερη Μοιράζονται

το ίδιο σφαλμα αποφεύγουν δηλαδή

να ρωτησσην την κρίοιμη ερώτηση
τι θέλουμε από τον δημόοιο τομέα και

πόσο καλά κάνει τη δουλειά Τυχαίο παράδειγμα

η σύγκριση Βρετανίας και Ολλανδίας

Στην πρώτη γιατροί και νοσηλευτές

είναι κυρίως δημόοιοι υπάλλπλοι
στην Ολλανδία όχι αλλά και ατις δύο χώρες

τό σήστημα Υγείας είναι θαυμάοισ
Αλλά και αυτιί η σύγκριση δεν αρκεί αν

δούμε τη Βρετανία και την Ελλάδα χώρες
με κρατικά συστήματα Υγείας αλλά τραγικά

διαφορετικές επιδόσεις Δεν είναι
λοιπόν το αν έχουμε πολλούς ή λίγους
δημοοι'ους υπαλλήλους αλλά το τι κάνουν

και πόσο καλά το κάνουν Εκεί πάσχει

διαχρονικά η κοινοβουλεατική μας
δημοκρατία Ιστορικά εθισμένη και εξαρτημένη

από το ρουσφέτι κάθε κυβέρνηση

ασελγεί με τη διόγκωση του δημόσιου

τομέα αδιαφορώντας για το τι
ακολουθεί τον διορισμό και τη μονιμοποίηση

Η δημιουργι'α του ΕΣΥ ήταν το κλασικό
παράδειγμα Στρατιές μονίμων γιατρών
κανένα ενδιαφέρον για το έργο τους Και
διακομματικά με ζωντανό μάρτυρα τον
σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας Είναι

η ώρα που πρέπει να μας απασχολεί
η επόμενη μετά τη σημερινή λαίλαπα
μέρα 0 ρόλος του κράτους στην Υγεία
την Εκπαίδευση και όχι μόνο πρέπει να
μας απασχολήσει όχι αριθμητικά αλλά
ποιοτικά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα
Το ζήτημα έχει και ιδεολογική πτυχή αλλά

είναι πρωτίστως πρακτικό Ας αποφα
οι'σουμε τι θέλουμε από την Υγεία και την
Παιδεία και μετά ας αξιολογήσουμε Τα
εργαλεία υπάρχουν αυτό που χρειάζεται
είναι κυβέρνηση με το θάρρος να πάρει
σωστές αποφάσεις και ένας λαός-κριτής
που κάποτε πρέπει να ενπλικιωθεί Τώρα

πια τα έχει ζήσει όλα Ας διαλέξει
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΑΥΡΙΟ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Αναζητώντας τη δίκαιη ανάπτυξη
Με τα ελάχιστα αναπτυξιακά εργαλεία
που έχει στη διάθεση της η κυβέρνηση,
επιλέγει να βάλει στο επίκεντρο της
χρηματοδότησης τις μικρές επενδύσεις
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
σε δεύτερο πλάνο τις μεγάλης κλίμακας
επενδύσεις

► Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ

(γα λεφτά και εργαλεία αλλά πολλή φαντασία
και επικοινωνία περιλαμβάνει το αναπτυξιακό
σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα
στην οικονομία, αναζητώντας αντίμετρα για να
αντιμετωπίσει την επελαύνουσα ύφεση (-1,4%)
πριν αρχίσουν καλά καλά να εφαρμόζονται τα
βαριά φορολογικά μέτρα του τρίτου Μνημονίου.

Από το «success story» Σαμαρά το 2014, που
πήγε άκλαυτο, ώς τη «δίκαιη ανάπτυξη» της
κυβέρνησης Τσίπρα, που σηματοδοτείται επικοινωνιακά 

αύριο με τη φιέσΐα στο Μουσείο
της Ακρόπολης και την ταυτόχρονη απόφαση
αποδέσμευσης της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ στο
Eurogroup, οι διαφορές στο πολιτικό στίγμα για
το πώς θα έρθει η ανάπτυξη συμπιέστηκαν τόσο
που πλέον ελάχιστα διακρίνονται.

Το αφήγημα της ανάκαμψης και της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης παραμένει κοινό και
τα μέσα παρόμοια, με δύο ίσως πιο τρανταχτές
διαφορές:• Πρώτον, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, σε αντίθεση 

με τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση,
δεν θεωρεί την υψηλή φορολογία πρόβλημα
αλλά αντίθετα την αντιμετωπίζει ως μέσο για
να ασκήσει κοινωνική πολιτική και να μοιράσει
«δίκαια» τη μελλοντική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας 

μέρος από τα πλεονάσματα ως ισοδύναμα
των μνημονιακών δεσμεύσεων για περικοπές
επιδομάτων και αυξήσεις φόρων (π.χ. ΕΚΑΣ,
ΦΠΑ νησιών κ.λπ.).

• Και δεύτερον, ότι με τα ελάχιστα αναπτυξιακά 
εργαλεία που έχει στη διάθεσή της επιλέγει

να βάλει στο επίκεντρο της χρηματοδότησης
τις μικρές επενδύσεις και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και σε δεύτερο πλάνο τις μεγά-

Κλάδοι με συγκριτικό πλεονέκτημα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου
της κυβέρνησης βασίζεται στη μελέτη που -βάσει μνημονιακής
υποχρέωσης- η κυβέρνηση ανέθεσε να εκπονήσει το ΚΕΠΕ για
τις προτεινόμενες πολιτικές που θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστούν 

και τον εντοπισμό των κλάδων με συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Πρόκειται ουσιαστικά για επικαιροποίηση παλαιότερης
μελέτης που είχε γίνει από το ίδιο κέντρο με τον τίτλο «Το αναπτυξιακό 

όραμα της Ελλάδας του 2020». Η σχετική μελέτη έχει
ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η
κυβέρνηση θα τη χρησιμοποιήσει ως βάση διαλόγου με τραπεζίτες, 

βιομηχάνους, εξαγωγείς, αγρότες και επιχειρηματίες,
για να καταλήξουν από κοινού σε συγκεκριμένες επιλογές.

Κατά τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργο Στα-
θάκη, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας βασίζεται σε

τρεις άξονες:
■ Δεν θα είναι μια στρατηγική που θα βασίζεται στους χαμηλούς 

μισθούς και τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, 

αλλά στην αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας (ένας στους δύο είναι απόφοιτοι πα¬

νεπιστημίου) και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
■	Η χρηματοδότηση και η ενίσχυση θα στοχεύσει σε κλάδους 

με έντονα συγκριτικά πλεονεκτήματα και εξαγωγικό
χαρακτήρα, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, η καινοτομία
και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, ο
τουρισμός, η ναυτιλία, οι μεταφορές και τα logistics, η 

φαρμακοβιομηχανία 

(γε νόσημα), η ενέργεια και η ανασύσταση
παραδοσιακών βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. η

κλωστοϋφαντουργία, κ.λπ.
■	Το κράτος δεν θα απέχει από την επιχειρηματική δραστηριότητα, 

αλλά «θα συντηρεί, θα βοηθάει και θα είναι αρωγός στην
αναπτυξιακή προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα». Η κυβέρνηση
προτίθεται να αξιοποιήσει τα εργαλεία των συμπράξεων με
τους ιδιώτες και υπόσχεται να διαμορφώσει ένα φιλικότερο
επιχειρηματικό περιβάλλον απλοποιώντας τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, ώστε π.χ. η αδειοδότηση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στις περισσότερες περιπτώσεις να γίνεται
μέσα σε μία ημέρα και η έναρξη λειτουργίας σε τρεις.

Η κυβέρνηση
αντιμετωπίζει
την υψηλή
φορολογία ως
μέσο για να
ασκήσει κοινωνική
πολιτική και να
μοιράσει «δίκαια»
τη μελλοντική
ανάπτυξη
χρησιμοποιώντας
μέρος από τα
πλεονάσματα
ως ισοδύναμα
των μνημονιακών
δεσμεύσεων
για περικοπές
επιδομάτων και
αυξήσεις φόρων
(αχ. ΕΚΑΣ, ΦΠΑ
νησιών κλπ.)

λης κλίμακας επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό
προβάλλει ως πλεονέκτημα το μειονέκτημα
των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, χρησιμοποιώντας 

ως επιχείρημα τη στρατηγική
επιλογή «καλύτερα λίγα σε πολλούς παρά πολλά
σε λίγους». Η λογική αυτή ήδη διαπνέει τον νέο
αναπτυξιακό νόμο των 3,6 δισ. ευρώ διαθέσιμων 

πόρων, ο οποίος βάζει πλαφόν χρηματοδότησης 

τα 20 εκατ. ευρώ και δίνει φοροαπαλλαγές 
αντί χρημάτων και σταθερό φορολογικό

καθεστώς 12ετίας στα μεγαλύτερα projects, ενώ
είναι ορατή και στο νέο ΕΣΠΑ, όπου τα πρώτα
χρήματα κατευθύνονται σε νέους επιστήμονες
και μικρές επιχειρήσεις.

θέσεις εργασίας
Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ κοινός τόπος.

Αύριο θα ακούσουμε τον πρωθυπουργό να μιλά
για την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων 80-
100 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία για
να αναπληρωθεί το επενδυτικό κενό που άφησε
πίσω της η περίοδος της ύφεσης, θα πληροφορηθούμε 

για φιλόδοξους στόχους δημιουργίας
τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου νέων θέσεων
εργασίας, για τις ιδιωτικοποιήσεις που θα 

προχωρήσουν 

και την αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας μέσω του υπερταμείου, το οποίο θα
αναλάβει τα υπόλοιπα, για τα σχέδια ενίσχυσης
της καινοτομίας και των εξαγωγών, για το ξεπά-
γωμα των συγχρηματοδοτούμενων έργων, τις
ευκαιρίες του πακέτου Γιούνκερ και γενικώς όλα
όσα ακούμε τα τελευταία χρόνια περιμένοντας
την κυβέρνηση που θα τα υλοποιήσει.

Η προσπάθεια της συγκεκριμένης κυβέρνησης 
να προσανατολίσει τη συζήτηση στην επόμενη 

μέρα της ανάπτυξης έχει τρεις συμμάχους
και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ξεκινά ακριβώς
την περίοδο που οι δανειστές αποδεσμεύουν
έπειτα από μήνες ξηρασίας 3,5 δια ευρώ για την
αποπληρωμή υποχρεώσεων του κράτους στους
ιδιώτες προμηθευτές, η ΕΚΤ κάνει ξανά αποδεκτά 

τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα φτηνού
δανεισμού για τις τράπεζες και έχει ανοίξει η
συζήτηση για το χρέος.

Από την άλλη, όμως, κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει αν όλα τα παραπάνω «αντίμετρα»,
σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση της οικονομίας 

από το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο,
θα είναι αρκετά για να αντισταθμίσουν τις πολλαπλασιαστικές 

υφεσιακές επιπτώσεις που θα
έχουν στην πραγματική οικονομία τα μέτρα που
ελήφθησαν για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση.
Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, καθώς, ενώ οι περισσότεροι 

διεθνείς οργανισμοί (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Ε.Ε.)
προβλέπουν οριακή ύφεση το 2016 στην οικονομία, 

άλλες τράπεζες και αναλυτές εκτιμούν
ότι η ύφεση φέτος μπορεί να ξεπεράσει το 2,5%.

Η αλήθεια είναι πως οι πηγές χρηματοδότησης 
που καλούνται να προικίσουν με χρήματα

το αναπτυξιακό σχέδιο είναι περιορισμένες. Ο
νέος αναπτυξιακός έχει διασφαλίσει για την ώρα
μόλις 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 δισ.
ευρώ θα κατευθυνθούν σε επενδυτικά σχέδια
του 2004 και του 2011. Στο ΕΣΠΑ η κυβέρνηση
εκτιμά ότι θα έχει ενεργοποιήσει το 50% των
προγραμμάτων μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο,
κινητοποιώντας 8 δισ. ευρώ, όμως θα περάσουν
μήνες μέχρι τα κεφάλαια αυτά να εκταμιευτούν
και να αρχίσουν να πέφτουν στην οικονομία.
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Πώς θα αποπληρωθούνοι

Wàp Παναγιώτης

Γεωργακοπουλος
Ενα σημαντικό
μέρος των
υποχρεώσεων
αφορούν χρέη
τα οποία
κληρονόμησε
ο ΕΟΠΥΥ απο τα
ασφαλιστικά ταμεία

▼ Το ζήτημα της ρευστότητας
και των αναγκαίων εξοφλήσεων

των παροχών αποτελεί

καίριο μέλημα της διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ ο οποίος φέρεται

να έχει συγκεντρωμένες
οφειλές της τάξης του 1.65

δισ ευρω

Ia4.5nm.apM
Από την πλευρά του ο δρ Παναγιώτης

Γεωργακόπουλος
ιατρός πνευμονολόγος αντιπρόεδρος

του οργανισμού μιλώντας

χθες στο συνέδριο της
Ν για την ιδιωτική ασφάλιση

σημείωσε ότι τα συνολικά

χρέη επί της ουσίας είναι
πολύ χαμηλότερα ήτοι οι ληξιπρόθεσμος

οφειλέςφτάνουν
στα 415 εκατ ευρώ ή στο 25
αυτών που καταλογίζονται
Συμφωνά με τον κ Γεωργα

κόπουλο ένα σημαντικό μέρος

των υποχρεώσεων αφορούν

χρέη τα οποία κληρονόμησε

ο ΕΟΠΥΥαπό τα ασφαλιστικά

ταμεία που προϋπήρχαν

και τα οποία κατέβασαν

ρολά στο τέλος του
2011 Τα χρέη των προηγού¬

μενων ταμείων ήταν της τάξης

των 448 εκατ ευρώ και αυτά

πέρασαν στον ΕΟΠΥΥ όταν
την ίδια στιγμή οι πιστώσεις
στα ταμεία αυτά δεν μεταβιβάστηκαν

στον νέο οργανισμό
Όπως μάλιστα τόνισε ο

αντιπρόεδρος δεν ξέρει κα¬

νείςτι έγινανοι πιστώσειςγια
παροχές υγείας εκείνης της
περιόδου οι οποίες δεν μετε
γραφηκαν στον ΕΟΠΥΥ και θα
πρέπει το θέμα να διερευνηθεί

για τα χρέη
Σημείωσε δε ότι θα πρέπει
να υπάρξει σχετική νομοθετική

ρύθμιση για τα κλήρο
νομηθέντα χρέη του οργανισμού

τα οποία αφορούν το
10 της αξίας των υποβολών
χρεώσεων που δεν είχαν εκκαθαρίσει

τα προηγούμενα
ταμοία πριν ενταχθούν στον
ΕΟΠΥΥ
Επίσης από το συνολικό 1,65
δισ ευρώ των χρεών ένα σημαντικό

τμήμα αφορά σε rebate

και clawback το οποίο
δεν έχει αποδοθεί ή συμψη¬

φιστεί από τους παρόχους
υγείας δηλαδή κλινικές και
διαγνωστικά
Αυτό φτάνει έως και τα 517
εκατ ευρώ Ακόμη ένα τμήμα
των χρεών της τάξης των 270
εκατ ευρώ αφορά χρέη προς
τις φαρμακευτικές εταιρείες
και δεν αφορούν τους παρόχους

Έτσι κατά τονκύριο Γε
ωργακόπουλο τοσυνολικό ποσό

που απομένει να πληρωθεί
προς τους παρόχους περιορίζεται

στα 415 εκατ ευρώ

Σχετικά δε για τις αποπληρωμές

σημείωσε ότι θα γίνουν

μόλις εκταμιευτεί η δόση

των 7,5 δισ ευρώ
Ακόμη ο κ Γεωργακόπουλος
ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο

του 2016 εγκαινιάσαμε ένα
νέο σύστημα εκκαθάρισης
των δαπανών από κάθε πά
ροχο και μέχρι τέλος του 2016

θαγίνονται αυτόματα όλες αυτές

οι διαδικασίες αρκεί να
έχουμε μια σταθερή ροή χρηματοδότησης

Σχετικά με το ασφαλιστικό
σύστημα πρόσθεσε ότι χρειάζεται

συζήτησηγια τον προσδιορισμό

διακριτών ρόλων και
λειτουργιών σε κάθε πυλώνα
Αγοράζουμο υπηρεσίες υγείας

από τον ιδιωτικό τομέα υγείας
και πλέον και από τον δημόσιο

τομέα και θέλουμε να
καλύπτουμε τις παροχές που
είναιαναγκαίεςγια κάθε ασθενή

κι από κει και πέρο αν ο
ιδιωτικός τομέας μπορεί να
έχει συμπληρωματικό ρόλο
είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε

lSm:/0300782J
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