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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝ ΞΑΝΘΟΥ ΠΦΣ

Έως τον Σεπτέμβριο
το νομοσχέδιο
για το φάρμακο
και το χονδρεμπόριο

Την κατηγορηματική θέση ότι η συζήτηση για
τα φαρμακεία έχει κλείσει και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες

που να τα αφορούν για την επομένη αξιολόγηση

διατύπωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΦΣ ο υπουργός αποκάλυψε

ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει περάσει
από τη Βουλή νομοσχέδιο που θα αφορά τη φαρμακευτική

περίθαλψη και θα έχει ως αντικείμενο το
φάρμακο και το χονδρεμπόριο

Για το θέμα των ανασφαλίστων ο Αν Ξανθός απαντώντας

στον προβληματισμό του προέδρου του
ΠΦΣ Κ Λουράντου για την αύξηση της φαρμακευτικής

δαπάνης και για ενδεχόμενη καθυστέρηση στις
πληρωμές των φαρμακείων διαβεβαίωσε πως δεν θα
επιβαρύνει τη δαπάνη και δεν θα επηρεάσει τις πληρωμές

0 υπουργός καταλήγοντας ανέφερε ότι σε πορεία

διευθέτησης βρίσκονται τα θέματα του ωραρίου

του πειθαρχικού και των ΓΕΔΙΦΑ ενώ θα υπάρξουν

και άλλες επαφές για τα υπόλοιπα θέματα
Μ ΚΑΛ
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Περίθαλψη και χονδρεμπόριο στην ατζέντα

Εως τον Σεπτέμβριο το
νομοσχέδιο για το φάρμακο

Τ Τουζήτηοπ για τα φαρμα
Χ Ικεία έχει κλείσει και δεν

υπάρχουν εκκρεμότητες που να τα
αφορούν για την επομένη αξιολόγηση

όπως επισήμανε χθες ο υπουργός

υγείας Ανδρέας Ξανθός
στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Ο Ανδρέας
Ξανθός ενημέρωσε την αντιπροσωπεία

των φαρμακοποιών πως
αυτή την περίοδο συζητείται η

εργαλειοθήκη 3τουΟΟΣΑ η οποία
θα έχει νομοθετικές παρεμβάσεις
και αλλαγές και βελτιώσειςγιανα
μην παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό

καιπωςμέχριτον Σεπτέμβριο
θα έχει περάσει από τη Βουλή νομοσχέδιο

που θα αφορά τη φαρμακευτική

περίθαλψη και θα έχει ως
αντικείμενο το φάρμακο και το
χονδρεμπόριο Επιπλέον ξεκαθάρισε

πως δενεπίκειταινέαΥπουρ¬

γική Απόφασηγια το ιδιοκτησιακό
καθεστώς επισήμανε βέβαια ότι
το γενικότερο πλαίσιο δεν μπορεί

να τεθεί υπό αναθεώρηση
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Λουράντος κατέθεσε στον
υπουργό Υγείας 1 1 φακέλους με
όλα τα θέματα που αφορούν τον
κλάδο των φαρμακείων τα οποία
κατά καιρούς έχουν τεθεί υπόψη
των εκάστοτε ηγεσιών του υπουργείου

Υγείας Σε ό,τι αφορά τα
φάρμακαγενικής διάθεσης ΓΤ,ΛΙ
ΦΑ ο κ Λουράντος ζήτησε η απελευθέρωση

των τιμών να αφορά
μόνο τα ΓΕΔΙΦΑ Ο υπουργός δεσμεύτηκε

ότι η λίστα που αφορά
αποκλειστικά216 σκευάσματα και
43 δραστικές ουσίες δεν πρόκειται
να διευρυνθεί στο μέλλον και στη
λίστα θα συμπεριληφθούν μόνο
όσα σκευάσματα ζητήσουν οι εταιρείες
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Δεν υπάρχουν νέα μέτρα για φαρμακεία
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Το ενδεχόμενο αλλαγών σε μνη
μονιακά μέτρα που έχουν ψηφιστεί

όπως η πώληση μη συν
ταγογραφούμενων φαρμάκων
από τα σούπερ μάρκετ το ιδιοκτησιακό

και η απελευθέρωση
των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ φαίνεται

ότι απέκλεισε o υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός σε συνάντηση

που είχε με αντιπροσωπεία

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Μόνη εξαίρεση

αποτελεί το θέμα του ωραρίου

για το οποίο ο υπουργός
δεσμεύθηκε ότι θα υπάρχει ρύθμιση

τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
η οποία όπως είπε θα είναι
κοντά σε αυτά που επιθυμούν
οι φαρμακοποιοί Πάντως ο
υπουργός διαβεβαίωσε τους φαρμακοποιούς

ότι δεν υπάρχουν
στον ορίζοντα νέα μνημονιακά
μέτρα για τα φαρμακεία

Κατά τη συνάντηση που είχε
ο υπουργός με τους εκπροσώπους
των φαρμακοποιών τόνισε ότι
η συζήτηση με τους θεσμούς

για τα φαρμακεία έχει κλείσει
και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες
που να τα αφορούν για την επόμενη

αξιολόγηση ενώ πρόσθεσε
ότι αυτή την περίοδο συζητείται
η εργαλειοθήκη 3 του ΟΟΣΑ που
θα έχει νομοθετικός παρεμβάσεις
και αλλαγές για να μην παρεμποδίζεται

ο ανταγωνισμός οι
οποίες ωστόσο δεν θα αφορούν
τα φαρμακεία

Ωστόσο στις προτάσεις των
φαρμακοποιών σχετικά με τα
Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

την εξ αποστάσεως πώ

Τον Σεπτέμβριο θα διευθετηθεί
το θέμα του ωραρίου είπε ο
υπουργός Υγείας

Διαβεβαίωση από
Ξανθό ο οποίος
απέκλεισε τυχόν
αλλαγές σε μέτρα
που έχουν ψηφιστεί
λησή τους και το ιδιοκτησιακό
των φαρμακείων o υπουργός
φέρεται να μην είναι διατεθειμένος

να αλλάξει το νομοθετικό
πλαίσιο Ειδικότερα για το ιδιοκτησιακό

επισήμανε ότι το
γενικότερο

πλαίσιο δεν μπορεί να
τεθεί υπό αναθεώρηση ενώ
δεν δεσμεύθηκε στο αίτημα των
φαρμακοποιών η απελευθέρωση
τιμών των μη συνταγογραφού
μενων φαρμάκων να ισχύσει
μόνο για τα Γενικής Διάθεσης
Φάρμακα υποκατηγορία των
ΜΗΣΥΦΑ που μπορούν να πωλούνται

και από τα σούπερ μάρκετ

Σημειώνεται ότι η απελευ¬

θέρωση τιμών των ΜΗΣΥΦΑ θα
ισχύσει από τις αρχές του 2017
Αντίθετα ο υπουργός φέρεται
να δηλώνει ότι υπάρχει σαφές
νομικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο

θέμα Απάντηση δεν
έλαβαν οι φαρμακοποιοί ούτε
στο αίτημά τους η πώληση μέσω
ηλεκτρονικών φαρμακείων των
ΜΗΣΥΦΑ να αφορά μόνο την
υποκατηγορία των Γενικής Διάθεσης

Φαρμάκων
Πάντως όσον αφορά το ωράριο

ο κ Ξανθός επανέλαβε τη θέση
ότι είναι ένα αρρύθμιστο τοπίο
που θέλει διευθέτηση και πρόσθεσε

ότι τον Σεπτέμβριο θα
υπάρξει ρύθμιση που θα βρίσκεται

κοντά σε αυτά που επιθυμούν
οι φαρμακοποιοί Υπενθυμίζεται
ότι τον περασμένο Μάιο ο υπουργός

από το βήμα της Βουλής είχε
εκφράσει τη βούληση της κυβέρνησης

για νέα ρύθμιση για
συγκεκριμένο ωράριο πέραν
όμως του κλασικού από το πρωί
έως αργά το απόγευμα τις καθημερινές

και έως το μεσημέρι
το Σάββατο και με υποχρεωτική
συμμετοχή σε διημερεύσεις-δια
νυκτερεύσεις

Σημειώνεται ότι οι φαρμακοποιοί

πήγαν στη συνάντηση με
έντεκα φακέλους με τις προτάσεις
τους για διάφορα θέματα που
τους απασχολούν μεταξύ των
οποίων τα ηλεκτρονικά φαρμακεία

το ωράριο το ιδιοκτησιακό
τα γενικής διάθεσης φάρμακα
ΓΕΔΙΦΑ τη δυνατότητα πώλησης

τυποποιημένων γυαλιών
υγρών φακών επαφής και ιατρο
τεχνολογικών προϊόντων από τα
φαρμακεία κ.ά
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Προχειρότητα και βιασύνη
για το νοσοκομείο Σαντορίνης
Για προχειρότητα βιασύνη και
έλλειψη συντονισμού στη λειτουργία

του νέου νοσοκομείου
Σαντορίνης κατηγορεί την ηγεσία
του υπουργείου Υγείας η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία

Οπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία
στο νοσοκομείο το οποίο

εγκαινίασε ο πρωθυπουργός την
προηγούμενη Παρασκευή και
άνοιξε τις πόρτες του προς

το κοινό τη Δευτέρα δεν λειτουργούν

τα χειρουργεία για
τεχνικούς λόγους και από έλ

Βέλη της Πανελληνίας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων

στα Δημόσια
Νοσοκομεία κατά του
υπουργείου Υγείας

λειψη γιατρών δεν υπάρχει
αναισθησιολόγος δεν υπάρχει
προσωπικό για να λειτουργήσει
τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
και δεν καλύπτονται οι εφημερίες
γιατί δεν υπάρχει επαρκής αριθμός

γιατρών Μάλιστα όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της
έγκυος γυναίκα που άκουσε

τον πρωθυπουργό ότι μπορεί
να γεννήσει στο νοσοκομείο
το επιχείρησε τη Δευτέρα
18/7/2016 πρώτη ημέρα λειτουργίας

του Κατέληξε να γεννήσει

σε νοσοκομείο της Κρήτης
με διακομιδή επειδή το νοσοκομείο

Σαντορίνης διαθέτει μόνο

μία γυναικολόγο ιατρό δεν διαθέτει

αιμοδοσία νεογνολογικό
τμήμα Το ίδιο συνέβη με άλλες
πέντε εγκύους που παραπέμφθηκαν

σε άλλα νοσοκομεία
Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας

επισκέφθηκε τη Σαντορίνη την
Τρίτη Οπως αναφέρει ως συμπέρασμα

της αυτοψίας είναι
εμφανείς η προχειρότητα η
βιασύνη η έλλειψη συντονισμού
στη λειτουργία του νοσοκομείου
χωρίς να διαθέτει ασφαλή κάλυψη

σε ιατρικό προσωπικό και
άλλους επαγγελματίες υγείας
ενώ κάνει λόγο για εκμετάλλευση

της ανάγκης για εργασία
γιατρών και προσωπικού που
προσλήφθηκε Το προσωπικό
που προσλήφθηκε από την ΑΕ
ΜΥ Α.Ε εκτός ΑΣΕΠ είναι με
συμβάσεις εργασίας ενός έτους
Οι αμοιβές τους είναι 800 ευρώ
τον μήνα Είναι σε τραγική κατάσταση

καθότι προέρχονται
από άλλες περιοχές της χώρας
και για την ενοικίαση σπιτιού
απαιτείται σχεδόν ολόκληρος
ο μισθός τους Αναγκάζονται
λοιπόν να διαμένουν στις κλίνες
του Κέντρου Υγείας που έβαλε
λουκέτο και σε ξενώνα του Δήμου

Τρεις εργαζόμενοι σε κάθε
ένα μικρό δωμάτιο

Η Ομοσπονδία προβλέπει ότι
το νοσοκομείο τον χειμώνα θα

λειτουργεί ως Κέντρο Υγείας και
μόνο το καλοκαίρι ως γενικό νοσοκομείο

με αποσπάσεις νέες
συμβάσεις εργασίας προκειμένου
να εισπράττουν τα ασφαλιστικά
συμβόλαια των τουριστών



5. 1,6 ΔΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/07/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 26

1,6 δισ για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων χρεών
Το ποσό του 1,6 δισ ευρώ έχει
ήδη εκταμιεύσει το υπουργείο
Οικονομικών για την αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμων οφειλών
στους ΟΤΑ στον ΕΟΠΎΥ και
στο υπουργείο Υγείας και κατά
συνέπεια στα νοσοκομεία όπως
αποκάλυψε χθες ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών κ
Γ Χουλιαράκης φωτ από το
βήμα της Βουλής Βέβαια ακό
μη είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τι μέρος των κεφαλαίων
αυτών έχει φθάσει και στην πραγματική οικονομία
δεδομένου ότι οι φορείς θα πρέπει να κινήσουν τις
διαδικασίες γρήγορα Ταυτόχρονα ο κ Χουλιαράκης
προσπάθησε και πάλι να βάλει τέλος στην ιστορία για
την ύπαρξη Plan Β πέρυσι όπως αυτό περιγράφηκε
από τον κ Γκάλμπρε'ίθ Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως
ο πρωθυπουργός o ίδιος θεώρησε ότι η στρατηγική
θέση της χώρας ήταν αδιαπραγμάτευτα μέσα στο ευρώ
και αυτό ακριβώς κάναμε καθιστώντας σαφές ότι

μια ομάδα κυβερνητικών στελεχών εργαζόταν για την
αποτροπή του Grexit και την επίτευξη του έντιμου
συμβιβασμού που τελικά ήρθε στα μέσα Ιουλίου

Ik
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{an. Υγαας]

Έρχεται
ν/σχγια
περίθαλψη
Συνάντηση με
φαρμακοποιούς

Την 
κατηγορηματική θέση όπ

«η συζήτηση για ta φαρμακεία 
έχει κλείσει και δεν υπάρχουν 

εκκρεμότητες που va ta αφορούν 

για την επόμενη αξιολόγηση» 
διατύπωσε ο υπουργός Υγείας 

Ανδρέας Ξανθός (φωτογραφία),
στη ουνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία 

του Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού 

Συλλόγου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 

ο υπουργός αποκάλυψε
ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει
περάσει από τη Βουλή νομοσχέδιο 

που θα αφορά τη φορμακευ-
τική περίθαλψη και θα έχει ως
αντικείμενο το φάρμακο και το
χονδρεμπόριο. Ο κ. Ξανθός ξεκαθάρισε 

πως «δεν επίκειται νέα
Υπουργική Απόφοση για to ιδιοκτησιακό 

καθεστώς», αλλά επεσήμανε 

ότι «το γενικότερο πλαίσιο 

δεν μπορεί να τεθεί υπό αναθεώρηση». 

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος κατέθεσε 

στον υπουργό l 1 φοκέλους
με όλα τα θέματα, τα οποία κατά
καιρούς έχουν τεθεί υπόψη των
εκάστοτε ηγεσιών και παραμένουν 

άλυτα.
Σχετικά με τα ΓΕΔΙΦΑ, ο υπουργός 

δεσμεύτηκε ότι η λίστα αφορά 

αποκλειστικά 216 σκευάσματα 
και 43 δραστικές ουσίες και

δεν πρόκειται να διευρυνθεί στο
μέλλον και στη λίστα θα ουμπε-
ριληφθούν μόνο όσα σκευάσμο-
ta ζητήσουν οι εταιρείες.

Για to ωράριο είπε πως είναι
ένα αρρύθμιστο τοπίο που θέλει
διευθέτηση. Τον Σεπτέμβριο θα
υπάρξει ρύθμιση που βρίσκεται
κοντά σε αυτά που επιθυμούν οι
φορμακοποιοί (δηλαδή σταθερό
ωράριο, υποχρεωτικές εφημερίες
σε όλους και αποκλεισμός των 

γυρολόγων 

φορμακοποιών).
Ο υπουργός καταλήγοντας ανέφερε 

ότι σε πορεία διευθέτησης
βρίσκονται τα θέματα του ωραρίου, 

του πειθαρχικού και των ΓΕΔΙΦΑ, 

ενώ θα υπάρξουν και άλλες 

επαφές για τα υπόλοιπα θέματα. 

[S1D:I03841721
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[Γ. Χουλκιρακης] «Φρέσκο χρήμα» αναμένει ο αν. υπ. Οικονομικών

Ρευστότητα 4 δισ.
από m χαλάρωση
των capital controls
Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου
chatzikon@parliament.gr

F 1 1 VEOT1 ρευστότητας, υφους
I—·] 3ή4δισ.ευρώ,προςσης
Μ i τράπεζες χάρη στο νέο

κύμα χαλάρωσης των capital controls 

αναμένει η κυβέρνηση, σύμφωνα 

με τον αναπληρωτή υπουργό 

Οικονομικών Γιώργο Χουλια-
ράκη, σ οποίος κατά τον απολογισμό 

τπς εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 

(Ιανσυάριος-Ιου-
νιος) χθες στη Βσυλη μίλησε για
υπέρβαση στόχου 2% στο πρωτογενές 

πλεόνασμα και διαβεβαίωσε 

ότι τσ 20 1 6 θα κλείσει με
πρωτογενές πλεόνασμα 0,5%.
«Φρέσκο χρήμα» που θα ξεπερνά
τα 3 ή 4 δισ. ευρώ ακόμη και με
σηντηρητικές εκτιμήσεις αναμένει 

η κυβέρνηση μετά την έγκριση 
από την EKT του νέου κύματος 

χαλάρωσης των capital controls 

και ιδίως της πρόβλεψης για
απεριόριστες κινήσεις στο νέο
χρήμα. Την προσδοκία της κυβέρνησης 

αποκάλυψε ο κ Χου-
λιαράκης, ο οποίας μίλησε για
«τόνωση μερικών δισ. νέου χρήματος», 

με σημαντικές συνέπειες
για την πραγματική οικονομία.

Ο αν. υπουργός Οικονομικών
ανέφερε μάλιστα ότι π χαλάρωση 

των capital controls, n αποπληρωμή 

των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και η σταθεραποίηση
της οικονομίας αποτελούν τρία
σημαντικά εργαλει'α που έχει στη

διάθεση της η κυβέρνηση για την
αντιστάθμιση της υφοσιακής λει-
του ργίας των νέων φορολογικών
μέτρων. Αναφερόμενης, συγκεκριμένα, 

σης ληξιπρόθεσμες οφειλές, 

ο κ. Χουλιαράκης μίλησε για
«δημοσιονομική ένεση» 3,5 δισ.
ευρώ, που θα αποπληρωθεί από
τον Ιούνιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 

του 2016. «Η εκταμίευση 

έχει ξεκινήσει» είπε και σημείωσε 

ότι τσ ΥΠΟΙΚ έχει ήδη
εκταμιεύσει το ποσό του 1 ,6 δισ.
ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών στους ΟΙΑ,
στον ΕΟΠΥΥ, στο υπουργείο Υγείας 

και τα νοσοκομεία. Ανόρερε,
μάλιστα, ότι το ποσό που πρα
ορίζεται για τα νοσοκομεία είναι
της τάξηςτων 587 εκατ. ευρώ και
έχει ήδη εγκριθεί. Ο κ. Χουλιαράκης 

παραδέχτηκε, όμως, ότι
αυτά τα τρία εργαλεία θα έχουν
βραχυμεσσπρόθεσμπ απόδοση
με χρονικό ορίζοντα 1 ή 1 ,5 έτους.
Σημείωσε, παράλληλα, ότι αν δεν
υπάρξουν μεγάλες δημόσιες και

> «Διν συζητήσαμε
για Plan Β»
0 κ. Χουληρακης, απαντώντας
στην κριτική της ΝΑ περί
σχεδίου επιστροφής στη
δραχμή, διαβεβαίωσε ότι η
κυβέρνηση ουδέποτε
συμμετείχε σε συζητήσεις περί
Plan Β.

ιδιωτικές επενδύσεις «δεν θα μπορέσουμε 

να διατηρήσουμε τους
ρυθμούς αυτούς για πολλά έτη
στο μέλλον». Δήλωσε, πάντως,
απόλυτα ικανοποιημένος από
την εκτέλεση του α' εξαμήνου
του προϋπολογισμού μιλώντας
για «εντυπωσιακή βελτίωση των
μεγεθών». Συγκεκριμένα ανέφερε 

ότι τσ πρωτογενές πλεόνασμα
διαμορφώθηκε σε 2,478 δισ. ή
1 ,4% του ΑΕΠ έναντι στόχου για
έλλειμμα. «Η υπέρβαση του στόχου 

είναι της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ 

ή 2% του ΑΕΠ» είπε και διαβεβαίωσε 

ότι το έτος θα κλείσει με
την ελληνική οικονομία να «προσγειώνεται» 

σε πρωτογενές πλεόνασμα 

0,5%.
Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα 

στις επόμενες τρεις εβδομάδες 
θα συζητηθούν στη Βουλη 3

νομοσχέδια που αποσκοπούν
στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: 

n υποχρεωτική χρήση 

ηλεκτρονικού χρήματος, n πάταξη 

του λαθρεμπορίου καυσίμων 

και η πάταξη του λαθρεμπορίου 

καπνού (έχει κατατεθεί
ήδη στη Βσυλη). Επίσης θα δημοσιευτεί 

τις επόμενες ημέρες
υπουργική απόφαση με την οποία
εγκαινιάζεται η επισκόπηση των
δημόσιων δαπανών «κωδικό προς
κωδικό» σε τρία υπουργεία (Οικονομικών, 

Οικονομίας και Πολιτισμού), 

με στόχο την εξοικονόμηση 

πόρων στη βάση συγκεκριμένων 

σεναρίων. [S1D:10384504]
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