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ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΝΘΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Καμία ανοχή και συγκάλυψη
σε φαινόμενα διαφθοράς

Συνάντηση με τους νέους διοικητές
των νοσοκομείων της χώρας είχε

χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας στο αμφιθέατρο του Εθνικού

Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Ε
ΚΕΠΥ στο Μαρούσι

Μιλώντας προς τους νέους διοικητές
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

ανέφερε Θέλουμε να εδραιώσουμε

ένα άλλο κοινωνικό ήθος στο
δημόσιο σύστημα Υγείας και πως η
επαφή με τους εργαζόμενους μας δίνει
μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή

που παρουσιάζει μερίδα των
MME Μίλησε για ανθρώπους που
είναι πολύ πιεσμένοι ζορισμένοι αλλά

εξακολουθούν να στηρίζουν το ΕΣΥ
και να εξυπηρετούν με αξιόπιστο τρόπο

τους πολίτες και που περιμένουν
από εμάς να τους στηρίξουμε στην κα
θημερινότητά τους Σε ό,τι αφορά τα
κρούσματα διαφθοράς στα νοσοκομεία

ο υπουργός Υγείας τόνισε πως
δεν θα υπάρξει καμία ανοχή και συγκάλυψη

σε φαινόμενα διαφθοράς και
εκμετάλλευσης των ασθενών

Μιλώντας για τις προτεραιότητες
που πρέπει να θέσουν οι νέοι διοικητές

ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος

Πολάκης τόνισε ότι η Νοί υπο
χρέωσή σας είναι μέχρι τον Αύγουστο
να έχετε δώσει 605 εκατ ευρώ για να
αποπληρώσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη

►Ληξιπρόθεσμες
οφειλές

1.121.000.000 ευρώ
μέχρι χο τέλος του 2016

των νοσοκομείων Αυτά τα χρήματα υπάρχουν

και πρέπει να πέσουν στην
αγορά Μέχρι το τέλος του 2016 θα
πρέπει να έχουν δοθεί 1.121.000.000
ευρώ

Ο Π Πολάκης κατέληξε με το θέμα
των εργολάβων των συνεργείων καθαριότητας

λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι πρέπει να διώξετε τους εργολάβους

από τα νοσοκομεία προωθώντας
τις ατομικές συμβάσεις εργασίας
σύμφωνα με τον Ν 4368 Αυτό θα φέρει

εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο

σύστημα Υγείας και σημαντική
βελτίωση στο καθεστώς εργασιακής
εκμετάλλευσης που υπήρχε μέχρι τώρα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ
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ΠΩΣ ΘΑ
ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ

5,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Σταδιακά έως το τέλος του 20 1 7
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Καθορίστηκαν με απόφαση του αναπληρωτή

υπουργού Οικονομικών Γ Χουλιαράκη
οι διαδικασίες οι προϋποθέσεις και οι προτεραιότητες

κατά την εξόφληση των οφειλών του
Δημοσίου προς τρίτους καθώς και το πώς θα
πληρώσουν τα χρέη προς τους προμηθευτές
τους τα υπουργεία τα νοσοκομεία τα ασφαλιστικά

ταμεία οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ειδικότερα στην
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικού

ύψους 5,5 δισ ευρώ θα προχωρήσει
το Δημόσιο σταδιακά εντός των προσεχών 18

μηνών
Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών Γ Χουλιαράκης καθορίζονται

οι διαδικασίες για τη μεταφορά πιστώσεων

από τον κρατικό προϋπολογισμό
προς τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής

Κυβέρνησης προκειμένου να εξοφλήσουν
τα χρέη τους προς τρίτους το αργότερο ώς το τέλος

του 20 17 Όπως προκύπτει από την απόφαση

το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να
εκταμιεύσει 3,5 δια ευρώ εντός του 2016 και άλλα

2 δια ευρώ εντός του 2017 για να εξοφληθούν
τα χρέη προηγούμενων ετών όλων των

υπουργείων των νοσοκομείων των ασφαλιστικών

ταμείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

και των λοιπών Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου
Ειδικότερα βάσει των όσων αναφέρονται

στην απόφαση του κ Χουλιαράκη η οποία δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

του Δημοσίου θα προκαλέσει δαπάνη ύψους

μέχρι 5.500.000.000 ευρώ συνολικά σε
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού των ετών
2016 και 2017 η οποία εκτιμάται περίπου σε
ύψος 3.500.000:000 ευρώ για το έτος 2016 και
2.000.000.000 ευρώ για το έτος 2017

Οι προϋποθέσεις
Για τη μεταφορά των πιστώσεων ως ανωτέρω

πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις

Να έχει οριστεί προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

24 του Ν 4270/2014
Να τηρείται λειτουργικό μητρώο δεσμεύσεων
και να γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους τα στοιχεία του μητρώου
μέσω του e-portal

Να έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού

Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης

του προϋπολογισμού του φορέα και
τριμηνιαίοι στόχοι να έχει συναφθεί μνημό
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νιο συνεργασίας και να υποβάλλονται από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΓΔΟΥ τριμηνιαία στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης

του προϋπολογισμού

Η προβλεπόμενη διαδικασία
Η μεταφορά πιστώσεων και η εξόφληση των

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω
πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία

Α Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οριστικοποιούν

το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

προς τρίτους στο τέλος του μήνα
πριν από την υποβολή αιτήματος μεταφοράς
πιστώσεων και καταρτίζουν με ευθύνη του
προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική

κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές
Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις κατά χρονολογική
σειρά ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους
και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά Η εν
λόγω κατάσταση φυλάσσεται από τον φορέα
με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών

και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε

ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους
Β Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους μέσω της αρμόδιας

ΓΔΟΥ
α Αίτημα μεταφοράς πιστώσεων συνοδευόμενο

από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης
και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης

πίστωσης
Στην έκθεση αιτιολόγησης τεκμηριώνεται το

αίτημα ως προς την αναγκαιότητα ενίσχυσης
των πιστώσεων και την τήρηση των παραπάνω

προϋποθέσεων Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται

τα εξής
η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων
Οι λόγοι δημιουργίας αυτών
Οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη

μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
στο μέλλον

Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν εξοφληθεί

οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Το συνολικό ποσό του αιτήματος δεν μπορεί

να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ενώ
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το
ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όπως
αυτό είχε διαμορφωθεί την 30.4.20 1 6 Το ύψος
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την
30.4.2016 περιλαμβάνεται στο αίτημα και πρέπει

να είναι σύμφωνο με τα υποβληθέντα στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία στο
πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών
στοιχείων και εκθέσεων

β)Έγγραφη βεβαίωση του προϊσταμένου της
ΓΔΟΥ για την πλήρωση των προβλεπόμενων
προϋποθέσεων

γ)Έγγραφη βεβαίωση του προϊσταμένου της
ΓΔΟΥ για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις
που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων οι
οποίοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
για την ορθή τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων

και την παρακολούθηση των υποχρεώσεών
τους

δ)Έγγραφη δέσμευση του προϊσταμένου της
ΓΔΟΥ για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή

των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων
και την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων
Γ Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί

τα αιτήματα σε συνδυασμό με τον συνολικό

χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις
δημοσιονομικές συνθήκες Οι πιστώσεις οι οποίες

κρίνονται αναγκαίες μεταφέρονται από
τις πιστώσεις του ΚΑ Εξόδου 6921 του τακτικού

προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών

Ε.Φ.23-200 σε ειδικούς φορείς του τακτικού

προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής

Διοίκησης που έχουν συσταθεί ή συ

V
►

Με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού

Οικονομικών Γ Χουλιαράκη
ορίζονται οι διαδικασίες

►
Τα 3,5 δια θα εκταμιευθούν
εντός του 2016 και άλλα

2 δισ ευρώ εντός του 2017
στήνονται για τον σκοπό αυτόν Η μεταφορά
πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά

ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος

Δ Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς
των πιστώσεων οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης

προβαίνουν στην εξόφληση των σχετικών

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν
από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

του προηγούμενου κάθε φορά έτους

εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας

για την εξόφλησή τους Οι φορείς οφείλουν

να φροντίσουν για την ολοκλήρωση της
αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από
τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων

Λοιποί φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης

Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης δύνανται

να επιχορηγούνται εκτάκτως αποκλειστικά και
μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών

τους προς τρίτους από πιστώσεις
που μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό σε ειδικούς

φορείς του τακτικού προϋπολογισμού
των αρμόδιων υπουργείων Ως ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης

ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις

προς τρίτους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

μετά την πάροδο ενενήντα 90 ημερών

από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

οι οποίες
α είτε έχουν καταχωριστεί στο μητρώο δεσμεύσεων

και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών

στοιχείων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής

πλατφόρμας σύνοψη e-portal
β είτε έχουν καταχωριστεί στις δύο επιπλέον

γραμμές του e-portal Νόμιμες δαπάνες
καθ υπέρβαση πιστώσεων και Απεικόνιση
υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου
προϋπολογισμού στο πλαίσιο της υποβολής
μηνιαίων οικονομικών στοιχείων στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής

πλατφόρμας
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα μας ο αντι καγκελάριος υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Ζίγκμαρ

Γκάμπριελ συνοδευόμενος από 40 επιχειρηματίες χαρακτηρίζεται ως γερμανική απόβαση για επενδύσεις Ο κ

Γκάμπριελ συναντήθηκε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πρωθυπουργό αλλά και με τους υπουργούς Οικονομίας

Γιώργο Σταθάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Ζ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Γερμανική απόβαση για επενδΰοεις
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ

Επενδυτικό
ενδιαφέρον για

παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος από ΑΠΕ αλλά

και για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

σε κτίρια εκδηλώνεται
από γερμανικές επιχειρήσεις
όπως προκύπτει από τις συναντήσεις

που είχε στην Αθήνα ο αντι
καγκελάριος υπουργός Οικονομίας

και Ενέργειας Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ με τους υπουργούς
Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πάνο Σκουρλέτη

Παράλληλα ο κ Γκάμπριελ
ο οποίος συνοδεύεται από 40 επιχειρηματίες

ανακοίνωσε χρηματοδοτικό

πρόγραμμα για ελληνικές
και γερμανικές επιχειρήσεις

που συνεργάζονται και δραστηριοποιούνται

στις δύο χώρες
Τα υπουργεία

Οικονομίας Ελ

u λάδας και ΓερμαΗ εΑΛηνικη νίας θα υπογρα
πλευρά έχει ήδη κα ψουν σήμερα
ταθέοει αναλυτικό Κοινή Δήλωση

σχέδιο δράσης για Προθέσεων για
Συνεργασία στην

την προώθηση των προώθηση των
εξαγωγών όπου πε Εξαγωγών η ο

ριγράφονται τα ποία αφορά τη

βήματα που πρέπει μεταφορά τεχνο
γνωσιας για την

να ακολουθηθούν ενδυνάμωση Των
θεσμικών υποδομών

της Ελλάδας στην προώθηση
εξαγωγών πρωτίστως σε σχέση
με μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η
ελληνική πλευρά έχει ήδη καταθέσει

αναλυτικό σχέδιο δράσης
για την προώθηση των εξαγωγών
όπου περιγράφονται τα βήματα
που πρέπει να ακολουθηθούν και
τα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς
Έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία
των δύο πλευρών σε επαφή και
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε

σύντομα να προκύψει κοινό
σχέδιο δράσης

Εξάλλου ο κ Σκουρλέτης αναφέρθηκε

στο σημερινό συνέδριο

που διεξάγεται και είναι
προσανατολισμένο στις Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας αλλά και
στα θέματα της ενεργειακής εξοι

ΤΙ ΨΑΧΝΕΙ 0 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ενέργεια
τουρισμό αγρστοδιατροφικό τομέα πράσινα

projects

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που τον συνοδεύουν

Mitsubishi Hitachi Powers
Systems η κρατική γερμανική τράπεζα
KfW ο όμιλος τραπεζών ProCredrt η

Fraport η ταξιδιωτική εταιρεία TUI ο
Ομοσπονδιακός

Σύλλογος Τουριστικής Οικονομίας

της Γερμανίας BTW καθώς και οι

βιομηχανίες χημικών και φαρμακοβιομηχανίες
Bayer BASF και Boehringer Ingelheim

Οι 120 μεγαλύτερες γερμανικές επιχειρήσεις

στην Ελλάδα απασχολούν 39.000

εργαζομένους με ετήσιο τζίρο επτά δισεκατομμυρίων

ευρώ

Το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Γερμανία κατέγραψαν αύξηση 6 σε σχέση

με το 2014 φτάνοντας τα 1,9 δισ ευρώ

Οι ελληνικές εισαγωγές έφτασαν τα
4,7 δισ ευρώ

κονόμησης Αυτή η συνάντηση
είναι εξαιρετικά κρίσιμη και δείχνει

ακριβώς τα μεγάλα περιθώρια
και τις μεγάλες δυνατότητες

για να υπάρξει μία συνεργασία
στο συγκεκριμένο τομέα μεταξύ
των δύο χωρών δήλωσε ο υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛ ΤΣΙΠΡΑ
Σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης

επικεντρώθηκε η συζήτηση
που είχε ο Ζ Γκάμπριελ με τον

Αλ Τσίπρα στη διάρκεια της συ
νάντησής τους στο Μαξίμου Επί
τάπητος τέθηκαν επίσης η πορεία
του οικονομικού προγράμματος
καθώς και η διαδικασία ελάφρυνσης

του ελληνικού χρέους Συγκεκριμένα

προτεραιότητα δόθηκε

στην επενδυτική συνεργασία
στους τομείς της ενέργειας

και των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας Παράλληλα τονίστη¬

κε η ανάγκη να προωθηθεί η ατζέντα

υπέρ της ανάπτυξης της
απασχόλησης και της δικαιοσύνης

στην Ευρώπη
Και οι δύο σημείωσαν την

κρισιμότητα της περιόδου εκτιμώντας

ότι χρειάζεται νέα προσέγγιση

στην Ευρώπη Ο κ Τσι
πρας υποστήριξε ότι είναι καιρός
να συζητήσουμε για το πρότζεκτ
της κοινωνικής Ευρώπης προσθέτοντας

πως είναι κρίσιμο να
συζητήσουμε πώς θα δημιουργήσουμε

ένα μέτωπο γιατί τώρα
είναι ανάγκη να αντικαταστήσουμε

τη λιτότητα με ατζέντα για την
ανάπτυξη την ανεργία με θέσεις
εργασίας και συνεπώς χρειάζονται

επενδύσεις Επίσης επεσήμανε

πως το αποτέλεσμα του
βρετανικού δημοψηφίσματος
είναι σήμα ότι πρέπει να ξυπνήσουμε

Η Ευρώπη είπε βαδίζει
υπνοβάτης και ελπίζουμε ότι
αυτό το αποτέλεσμα θα λειτουρ¬

γήσει σαν ξυπνητήρι για την Ε Ε
εκφράζοντας παράλληλα τον
φόβο του ότι διαφορετικά οι ακροδεξιές

δυνάμεις θα πάρουν
πρωτοβουλίες για να γίνουν ηγεμονικές

κάτι που όπως υπογράμμισε

πρέπεινα αποφευχθεί Πρέπει
να συνεργαστούμε πιο στενά

πρόσθεσε Στην κρισιμότητα της
συγκυρίας συμφώνησε και ο κ
Γκάμπριελ Ο Γερμανός αντικα
γκελάριος επισήμανε την αναγκαιότητα

μίας ατζέντας να φέρουμε

την Ευρώπη κοντά στο επίκεντρο

της ανάπτυξης και της
απασχόλησης τονίζοντας παράλληλα

ότι και αυτές οι χώρες
που βρίσκονται σε μία μεταρρυθμιστική

διαδικασία πρέπει να
στηριχθούν με επενδύσεις και
ανάπτυξη Ο κ Γκάμπριελ είπε
ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν
εργασία και βλέπουν τις ζωές
τους να χειροτερεύουν δεν θα
πάρουν το μέρος της Ευρώπης και

πως είναι οι πιθανοί ψηφοφόροι
για την έξοδο Το ζητούμενο είναι
πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά
την Ευρώπη γιατί αυτήν τη στιγμή

είμαστε σε διάσταση στην
Ε Ε τόνισε

ΜΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ Νωρίτερα ο
Ζ Γκάμπριελ είχε συνάντηση και
με τον Πρ Παυλόπουλο Υποδεχόμενος

τον Γερμανό αντικαγκε
λάριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

έκανε λόγο για έναν Ευρωπαίο

ηγέτη με ευρωπαϊκό όραμα
και τον ευχαρίστησε για τη στάση
του έναντι της Ελλάδας το περασμένο

καλοκαίρι Η Ελλάδα τόνισε

ο κ Παυλόπουλος παραμένει
και με την ετυμηγορία του

ελληνικού λαού αταλάντευτη
στην Ευρωπάική'Ενωση και στον
σκληρό πυρήνα της την Ευρω
ζώνη Και αυτό το πράττει με
πολλές θυσίες του ελληνικού
λαού επισήμανε
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Το οχεδιο του υπουργείου Υγείας για τη βελτίωση των νοσοκομείων

Με καθηκοντολοΥιο
οι νέοι διοικητές του ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

0 υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός υποστήριξε
ότι τα νοσοκομεία ήταν για

δεκαετίες χώρος αναξιοκρατίας

και παρεμβάσεων από κομματικούς

παράγοντες Αυτό

έχει τελειώσει

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηκοντολόγιο

στους
νέους διοικητές του
ΕΣΥ ανακοίνωσε η

πολιτικήηγεσίατουυπουργείοΥγείας
καλώντας τους να υπηρετήσουν

τη θέση που αναλαμβάνουνμε δικαιοσύνη

εντιμότητα και αξιοκρότια
Μιλώντας μάλιστα προς τους νέους
διοικητές ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός υποστήριξε ότι τα
νοσοκομεία ήταν για δεκαετίες χώρος

αναξιοκρότιαςκαιπαρεμβάσεων
από κομματικούς παράγοντες Εμείς
δεν θα στήσουμε κομματικό μηχανισμό

Αυτό έχει τελειώσει
Αναφερόμενος στην προσπάθεια

που καταβάλλουνοι εργαζόμενοι στα
δημόσια νοσοκομεία ο υπουργός
Υγείας υπογράμμισε Οι άνθρωποι
είναι πολύ πιεσμένοι ζορισμένοι
αλλά εξακολουθούνναστηρίζουντο
ΕΣΥ και να εξυπηρετούν με αξιόπιστο

τρόπο τους πολίτες Περιμένουν
όμως και από εμάς να τους στηρίξουμε

στην καθημερινότητά τους Χρει¬

άζεται να δείξουμε σεβασμό στους
ανθρώπους του ΕΣΥ οιοποίοιείναι
στα όρια των αντοχών τους

Ο κ Ξανθός προέτρεψε τους διοικητές

να αντιμετωπίζουν με σεβασμό

με ειλικρίνεια και χωρίς μεγα
λοστομίεςτους εργαζόμενους καινά
κάνουνμετρήσιμες παρεμβάσεις που
να βελτιώνουν την κατάσταση

Παράλληλα εξήγγειλε νέο σύστημα

προμηθειών και ανακοίνωσε
ότι το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο το
νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ Σε ό,τι αφορά τα
κρούσματα διαφθοράς στα νοσοκομεία

ο υπουργός Υγείας τόνισε
Καμία ανοχή και συγκάλυψη σε

φαινόμενα διαφθοράς και εκμετάλλευσης

των ασθενών Χρειάζονται
θεσμικές παρεμβάσεις Μια την έχουμε

ήδη νομοθετήσει Είναι η

λίστα χειρουργείου Τα χειρουργεία
θα προγραμματίζονται με γνώμονα
τις ανάγκες του ασθενή και όχι με
βάση ιη σχέση αοθενή-γιατρού

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας Παύλος
Πολάκης ανέφερε ότι για πρώτη
φορά η επιλογή διοικητών νοσοκομείων

δενέγινε με κομματικά κριτήρια

λέγονταςχαρακτηριστικά Δεν
πάμε να στήσουμε κομματικούς
στρατούς αλλά να λύσουμε τα προβλήματα

των ανθρώπων
Ειδικά στο ζήτηματης μετακίνησης
του ανθρώπινου δυναμικού

μετατάξεις αποσπάσεις κ.λπ επισήμανε

ότι έχουμε αποκεντρώσει
την αρμοδιότητα στις ΥΠΕ και με τη
δικήσας συνδρομή θέλουμενα αντιμετωπίσουμε

τα υπαρκτά οικογενειακά/κοινωνικά

προβλήματα των
εργαζομένων παράλληλα με τις ανάγκες

τωννοσοκομείων και χωρίς

τηλογικήτωνπελατειακώνσχέσεων
και της ρουσφετοκρατίας Στη συνέχεια

ο κ Πολάκης μιλώντας για
τις προτεραιότητες που πρέπει να
θέσουν οι νέοι διοικητές είπε

Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν
δοθεί 605 εκατ ευρώ για την αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμωνχρεώντων
νοσοκομείων Αυτά τα χρήματα υπάρχουν

καιπρέπεινα πέσουν στην
αγορά είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας

ότιμέχριτοτέλοςτου2016
θαπρέπειναέχουνδοθεί 1 12 1 000.000

ευρώ
Ζήτησε πάταξη της σπατάληςκαι

διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές
των νοσοκομείων Να γίνουν ενέργειες

για mo αποτελεσματικό
τρόπολειτουργίαςτωννοοοκομείων
ΕνδεικτικάοΠολάκηςτόνισε Πρέπει

νακυνηγήσετετηγραφειοκρότια
Και όσον αφορά την έγκαιρη καταβολή

των εφημεριών αλλά και στις
πληρωμές προς τους προμηθευτές
Έχετε αρκετά ταμειακά διαθέσιμα
Αυτά δεν πρέπειναλιμνάζουν Πρέπει

να τα δώσετε για να πάρετε νέα
επιχορήγηση

Ο κ Πολάκης κατέληξε με το
θέμα των εργολάβων των συνεργείων

καθαριότηταςλέγοντας χαρακτηριστικά

Πρέπει να διώξετε τους
εργολάβους από τα νοσοκομεία
προωθώντας τις ατομικέςσυμβάσεις
εργασίας Αυτό θα φέρει εξοικονόμηση

πόρων για το δημόσιο σύστημα
Υγείας και σημαντική βελτίωση στο
καθεστώς εργασιακής εκμετάλλευσης

που υπήρχε μέχρι τώρα
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ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΚΑΣ

Συμμετοχή 10
στα φάρμακα

Συμμετοχή 10 στα φάρμακα
Τη συνέχιση καταβολής μειωμένου

ποσοστού 10 συμμετοχής
στη δαπάνη για αγορά φαρμάκων

δίνει η κυβέρνηση αντί του
ΕΚΑΣ σε όσους χαμηλοσυντα
ξιούχους χάνουν το επίδομα
Την οδηγία για τη συνέχιση καταβολής

της μειωμένης συμμετοχής

εξέδωσε ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης Τ Πε
τρόπουλος με βάση σχετική νομοθετική

ρύθμιση που πέρασε
στη Βουλή ταυτόχρονα με τη
σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ
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Κίνδυνος επιβάρυνσης απόρων μέσω φαρμάκων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μία κρυφή συμμετοχή στη φαρμακευτική

δαπάνη επιφυλάσσει
από τις 15 Ιουλίου 2016 στους
κατόχους βιβλιαρίων προνοίας το
νέο σύστημα ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης των ανασφάλιστων Οι
κάτοχοι των βιβλιαρίων που σήμερα

παίρνουν τα φάρμακα τους
εντελώς δωρεάν από τα φαρμακεία
των νοσοκομείων από τα μέσα
Ιουλίου και μετά Θα τα λαμβάνουν
από τα ιδιωτικά φαρμακεία πληρώνοντας

όμως τη διαφορά μεταξύ
της ασφαλιστικής και της λιανικής

τιμής του φαρμάκου
Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες

της Κ το υπουργείο
Υγείας εξετάζει το νομικό πλαίσιο
για να βρεθεί τρόπος να απαλλαχθούν

εγκαίρως οι άποροι
σημερινοί κάτοχοι βιβλιαρίου
προνοίας ή όπως επισήμως ονομάζεται

Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά

Αδυνάτου από αυτήν
την οικονομική επιβάρυνση η
οποία ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες

φαρμάκων όπως τα σκευάσματα

για ψυχικές παθήσεις μπορεί
να είναι υψηλή Στόχος του

Το υπουργείο Υγείας
εξετάζει το νομικό
πλαίσιο για να απαλλαγούν

εγκαίρως
από τη δαπάνη
του νέου συστήματος

υπουργείου Υγείας είναι η παρέμβαση

απαλλαγής από την
κρυφή συμμετοχή να γίνει πριν

από τις 15 Ιουλίου Σε περίπτωση
που αυτό δενγίνει o μόνος τρόπος
να αποφύγουν αυτήν την επιβάρυνση

οι άποροι είναι να λάβουν
το φθηνότερο γενόσημο της δραστικός

ουσίας η λιανική τιμή του
οποίου θα συμπίπτει με την
ασφαλιστική δηλαδή με την

τιμή με την οποία αποζημιώνει
ο ΕΟΠΥΥ ο οποίος έχει αναλάβει
το οικονομικό βάρος της φαρμακευτικής

κάλυψης των ανασφάλιστων

Ο αριθμός των κατόχων
Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά
Αδυνάτου εκτιμάται ότι ανέρχεται
σε 300.000 ενώ σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας n δαπάνη των

Η δαπάνη των νοσοκομείων για την κάλυψη των φαρμάκων των απόρων

αγγίζει τα 30 εκατ ευρώ ετησίως

νοσοκομείων για την κάλυψη των
φαρμάκων των απόρων είναι περίπου

30 εκατ ευρώ ετησίως
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική

απόφαση του περασμένου
Απριλίου για την πρόσβαση των
ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα

υγείας οι κάτοχοι βιβλιαρίων

προνοίας εξομοιώνονται
όσον αφορά στις παροχές που

δικαιούνται με τους ανασφάλιστους
και πλέον λαμβάνουν τα

φάρμακά τους από τα ιδιωτικά
φαρμακεία και όχι από τα φαρμακεία

των νοσοκομείων όπως
γίνεται αποκλειστικά έως και σήμερα

Διατηρούν ωστόσο το δικαίωμα

να μην πληρώνουν τη
συμμετοχή στη δαπάνη για φαρμακευτικό

αγωγή που πληρώνουν

οι ασφαλισμένοι και η οποία καθορίζεται

με βάση την αναγραφόμενη

στη συνταγή διάγνωση
25 ή 10 Ωστόσο n ΚΥΑ αφήνει

ανοιχτό το ενδεχόμενο να
ισχύσουν για τους άπορους οι
άλλες επιβαρύνσεις που αυξάνουν
τη συμμετοχή στα φάρμακα όπως
είναι η διαφορά ασφαλιστικής
και λιανικός τιμής φαρμάκων και
το ένα ευρώ ανά συνταγή

Η ισχύς της δωρεάν φαρμακευτικός

κάλυψης ανασφάλιστων
θα ξεκινούσε σύμφωνα με την
ΚΥΑ την 1η Ιουνίου 2016 ωστόσο
έλαβε αναστολή για τις 15 Ιουλίου
λόγω αδυναμίας έγκαιρης προσαρμογής

και προετοιμασίας των
πληροφοριακών συστημάτων
των συναρμοδίων υπηρεσιών
όπως ανέφερε η σχετική εγκύκλιος

του υπουργείου Υγείας Εως
τότε τα φαρμακεία των νοσοκομείων

συνεχίζουν να χορηγούν
τα φάρμακα στους άπορους υπό
την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ
το βιβλιάριο οικονομικό αδυνάτου
ή ανασφάλιστου που κατέχουν
ή έχουν επαναλαμβανόμενη συνταγή

που έχει εκδοθεί πριν από
τη λήξη του βιβλιαρίου τους
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Πολάκης Χρήματα υπάρχουν και θα πρέπει να πέσουν στην αγορά
Το νοσοκομεία ήταν για δεκαετίες

χώρος αναξιοκρατίας και
παρεμβάσεων από κομματικούς
παράγοντες Εμείς δεν θα στήσουμε

κομματικό μηχανισμό
Αυτό έχει τελειώσει Με τον
τρόπο αυτό χθες o υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός καλωσόρισε

στο ΕΣΥ τους νέους διοικητές

των νοσοκομείων
Στο ίδιο κλίμα και ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας Παύλος
Πολάκηε που δήλωσε δεν τοποθετηθήκατε

με κομματικά
κριτήρια όπως οι προηγούμενοι

Δεν πάμε να στήσουμε
κομματικούς στρατούς αλλά
να λύσουμε τα προβλήματα
των ανθρώπων

Στην πρώτη επίσημη συνάν
τησή τους με την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας οι νέοι διοικητές

και αναπληρωτές διοικητές

νοσοκομείων περίπου
80 από τους 146 που θα διοριστούν

έλαβαν οδηγίες για τις
προτεραιότητες που πρέπει να
θέσουν αλλά και τη ρητή εντολή
καμία ανοχή και συγκάλυψη

σε φαινόμενα διαφθοράς και
εκμετάλλευσης των ασθενών

Στην πρώτη θέση του καθη
κοντολογίου των νέων διοικητών

είναι η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων

χρεών ύψους 605
εκατ ευρώ έως τον Αύγουστο
Οπως είπε χαρακτηριστικά ο κ
Πολάκης αυτά τα χρήματα

Οδηγίες του υπουργείου
Υγείας προς τους νέους
διοικητές και αναπληρωτές

διοικητές
νοσοκομείων
υπάρχουν και πρέπει να πέσουν

στην αγορά Μέχρι το τέλος

του 2016 θα πρέπει να έχουν
δοθεί 1,121 δισ ευρώ Οι διοικητές

κλήθηκαν να διαπραγματεύονται

με τους προμηθευτές
για εξοικονόμηση πόρων να
εξοφλούν εγκαίρως τις φαρμακευτικές

εταιρείες για να μην
παρατηρούνται ελλείψεις φαρ¬

μάκων και να κυνηγήσουν τη
γραφειοκρατία ειδικά στην έγκαιρη

καταβολή των εφημεριών
και στις πληρωμές προς τους
προμηθευτές Εχετε αρκετά ταμειακά

διαθέσιμα Αυτά δεν πρέπει

να λιμνάζουν Πρέπει να τα
δώσετε για να πάρετε νέα επιχορήγηση

τόνισε ο κ Πολάκης
που παρακίνησε τους διοικητές
να διώξουν τους εργολάβους καθαριότητας

από τα νοσοκομεία
προωθώντας ατομικός συμβάσεις
εργασίες Αυτό θα φέρει εξοικονόμηση

πόρων για το δημόσιο
σύστημα Υγείας και σημαντική
βελτίωση στο καθεστώς εργασιακής

εκμετάλλευσης που
υπήρχε μέχρι τώρα είπε

Θέλουμε να εδραιώσουμε ένα
άλλο κοινωνικό ήθος στο δημόσιο
σύστημα Υγείας ανέφερε ο κ
Ξανθός ο οποίος παραδέχθηκε
ότι ακόμη δεν είναι αισθητή n
βελτίωση της καθημερινότητας
του συστήματος Υγείας παρά
το γεγονός ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις

όπως n καθολική κάλυψη

των ανασφάλιστων Τόνισε
ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

είναι πιεσμένοι αλλά εξακολουθούν

να στηρίζουν το ΕΣΥ
και κάλεσε τους διοικητές να
αντιμετωπίσουν με σεβασμό ειλικρίνεια

και χωρίς μεγαλοστομίες
τις διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις

των εργαζομένων
Π ΜΠ
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Οφειλές προς ιδιώτες ύψους 5,5 δισ ευρώ
θα πληρώσει το Δημόσιο έως τα τέλη 2017
Μετά τη στάση πληρωμών που είχε
κηρύξει το ελληνικό Δημόσιο για
πολλούς μήνες ξεκινάει σταδικά
n εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του συνολικού ύψους
5,5 δισ ευρώ έως το τέλος του
2017 Με απόφαση που υπέγραψε
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Γ Χουλιαράκης καθορίζονται
οι διαδικασίες για τη μεταφορά

πιστώσεων από τον κρατικό

προϋπολογισμό προς τους
φορείς της Κεντρικής και της Γενικής

Κυβέρνησης προκειμένου
να εξοφλήσουν τα χρέη τους
Οπως προκύπτει από την απόφαση

το υπουργείο Οικονομικών
θα εκταμιεύσει 3,5 δισ ευρώ εντός
του 2016 και άλλα 2 δισ ευρώ εντός

του 2017 για να εξοφληθούν
τα χρέη προηγούμενων ετών των
ασφαλιστικών ταμείων όλων των
υπουργείων των νοσοκομείων
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

και των λοιπών νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου
Ειδικότερα με την απόφαση του

Θα καταβληθούν
3,5 δισ ευρώ
εντός του 2016
και άλλα 2 δισ ευρώ
εντός του 2017

αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών

ορίζεται ότι
• Στον τακτικό προϋπολογισμό
των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης

θα μεταφέρονται πιστώσεις

από τον τακτικό προϋπολογισμό
του υπουργείου Οικονομικών

αποκλειστικά και μόνο
για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεών τους προς
τρίτους
• Οι λοιποί φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης φορείς εκτός Κεντρικής

Διοίκησης δύνανται να
επιχορηγούνται εκτάκτως αποκλειστικά

και μόνο για την εξόφληση

ληξιπρόθεσμων υποχρε¬

ώσεών τους προς τρίτους από
πιστώσεις που μεταφέρονται για
τον σκοπό αυτό σε ειδικούς φορείς
του τακτικού προϋπολογισμού
των αρμοδίων υπουργείων

Σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην απόφαση οι
φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση

Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους αίτημα μεταφοράς

πιστώσεων συνοδευόμενο
από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης

και μηνιαίο πλάνο
απορρόφησης της αιτούμενης
πίστωσης

Το Γενικό Λογιστήριο αξιολογεί
τα αιτήματα και οι πιστώσεις οι
οποίες κρίνονται αναγκαίες μεταφέρονται

από τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού
σε ειδικούς φορείς του τακτικού
προϋπολογισμού των φορέων της
Κεντρικής Διοίκησης που έχουν
συσταθεί ή συστήνονται για τον
σκοπό αυτό Η μεταφορά πιστώσεων

δύναται να πραγματοποι

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εξοφληθούν τα χρέη προηγούμενων

ετών των ασφαλιστικών ταμείων όλων των υπουργείων των
νοσοκομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ίων λοιπών
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

είται σταδιακά ανάλογα με την φληση των ληξιπρόθεσμων υπο
αξιολόγηση του αιτήματος Σε χρεώσεων του προηγούμενου κά
κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται θε φορά έτους εκτός εάν υφί
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επό στανται κωλύματα νομιμότητας
μενου έτους πριν από την εξό για την εξόφλησή τους
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