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ΓΗΣΗ ME 43 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

σχοινί με 1 0 ανοιχτά μέτωπα
νικών επιδομάτων
που θα αντικατασταθούν

σταδιακά με το
ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα με στόχο
την εξοικονόμηση
900 εκατ ευρώ ως το
2019

3Η προώθηση των
αποκρατ ι κο π ο ι ή

σεων Πρώτη εκκρεμότητα
η ολοκλήρωση

και κύρωση από
τη Βουλή της σύμβασης

για το Ελληνικό

η ολοκλήρωση
της πώλησης του 5
του ΟΤΕ και η παραχώρηση

της διαχείρισης

της Εγνατίας
Οδού

4Η προώθηση του
διαγωνισμού για

την αποκρατικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ και

η έναρξη της διαδικασίας

δημοπρασιών
ηλεκτρικής ενέργειας
ΝΟΜΕ

5Η οριστικοποίηση
και ο διορισμός

της εποπτικής
αρχής για το νέο
υπερ-ταμείο αποκρατικοποιήσεων

6Η ολοκλήρωση
της νομοθεσίας

για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση

της
ΓΓΔΕ και η σύσταση
και λειτουργία της
Ανεξάρτητης Αρχής
Εσόδων

7 Η ολοκλήρωση
της αξιολόγησης

των διοικήσεων των
τεσσάρων συστημι
κών τραπεζών και
του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

8Η ολοκλήρωση
του θεσμικού

πλαισίου για τη διαχείριση

των κόκκινων

δανείων με
την αναμόρφωση
του νόμου Δένδια
για τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές των
επιχειρήσεων Αυτό
που εκκρεμεί είναι
να οριστικοποιηθεί η
εξωδικαστική διαδικασία

εκκαθάρισης
των επιχειρηματικών

δανείων όπως
και η αναμόρφωση
του Πτωχευτικού
Κώδικα Παράλληλα
θα πρέπει να θεσμοθετηθεί

η δικαστική
ασυλία για τα στελέχη

των τραπεζών
που θα αναλάβουν
τις εκκαθαρίσεις

9Οι αλλαγές στην
αγορά εργασίας

Οι δανειστές έρχονται

με αιτήματα
όπως η αλλαγή

του καθεστώτος των
ομαδικών απολύσεων

η αλλαγή του
συνδικαλιστικού νόμου

η επαναφορά
της ανταπεργίας και
η θέσπιση κινήτρων
για μερική απασχόληση

Η κυβέρνηση
διά του υπουργού
Εργασίας επιμένει

ότι το μόνο θέμα
διαπραγμάτευσης
είναι η επαναφορά
των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Η πρώτη
φάση της

αναμόρφωσης των
ειδικών μισθολογίων

του Δημοσίου
Το θέμα είναι

ακανθώδες αφού το
υπουργείο Εθνικής
Αμυνας έχει υποσχεθεί

αλλά δεν έχει
παρουσιάσει ακόμη
τα ισοδύναμα για να
σωθούν οι μισθολογικές

προαγωγές και
οι ωριμάσεις των
στρατιωτικών των
ενστόλων των πυροσβεστών

και των
λιμενικών
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NOGOKOllOCIKOÎ γΐαΤρΟΙ Η πλειοψηφία της ΟΕΝΓΈ αποφάσισε
να δοθούν χρήματα από το ταμείο της Ομοσπονδίας στη συνδικαλιστική οργάνωση του ΚΚΕ

προκαλώντας την έντονη αντίδραση της παράταξης που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ

Σΐίγμιότυno
από παλαιότερη

κινητοποίηση μεΑών
ιου ΠΑΜΕ έξω

από νοσοκομείο
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΗΜΣ ΠΕΛΕΧΟΗΕΝΑ ΚΑΜΕ
ΠΛΝΙΜΛΜΟ ΑΓΌΝΙΙΤΙΚΟ ΜΕΤΟΓ10

WmUlU ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ε ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΤΜΕΡ

Σάλος για την επιχορήγηση
των αγωνιστών του ΠΑΜΕ

Η νέα πρόε
5postnsOENrEK
Αφροδίΐη Ρέτζιου

του Βασίλη Βενιζέλου
ven.ygeia@gmail.com

Σε
μια πολύ σοβαρή καταγγελία

εις βάρος του ΠΑΜΕ προχώρησε

πρόσφατα ο γενικός
γραμματέας του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου ΓΠΣ και

μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας

καταγγελία η οποία δεν έλαβε ποτέ

μέχρι σήμερα τις απαραίτητες εξηγήσεις
πέραν του ισχυρισμού της πλειοψηφίας
της ΟΕΝΓΕ σύμφωνα με τον οποίον η

πλειοψηφία αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο

Με άλλα λόγια για το ηθικό αποφασίζει
η πλειοψηφία

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Βαρνάβας
κατήγγειλε μεταξύ άλλων το εξής με γραπτή

δήλωσή του
Ως λάφυρο φαίνεται πως εκλαμβάνει το

Ταμείο της Ομοσπονδίας η νέα πρόεδρος
της ΟΕΝΓΕ καθώς μία από τις πρώτες εισηγήσεις

που έφερε προς την εκτελεστική
γραμματεία είναι η επιχορήγηση του ΠΑΜΕ
από το ταμείο της Ομοσπονδίας Εις μάτην
επισημάνθηκε στην κ Ρέτζιου ότι πρόκειται

για πρωτοφανή ενέργεια και με την
εισήγηση αυτή ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς

Εφεξής το ΠΑΜΕ ο συνδικαλιστικός
βραχίονας του ΚΚΕ θα επιχορηγείται από
τον οβολό νοσοκομειακών γιατρών ορισμένοι

εκ των οποίων πιθανόν ασπάζονται
τις απόψεις και την πρακτική του Οι περισσότεροι

όμως είναι κατηγορηματικά
αρνητικοί στο να επιχορηγούν με αυτόν
τον πλάγιο και εκβιαστικό τρόπο μια παράταξη

όποια κι αν είναι αυτή

Τι απαντά το ΚΚΕ
Στον Δημήτρη Βαρνάβα απάντησε η συνδικαλιστική

παράταξη του ΚΚΕ η ΔΗΠΑΚ
η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής

Στη συνεδρίαση της στις 08/07/2016
η Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ με τη σύμφωνη γνώμη
όλων των παρατάξεων που συμμετείχαν
πλην της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΤΩΠΟ

αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά
τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των Ομοσπονδιών

και των Σωματείων που συσπει

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ Ε
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Εξωφρενική ενέργεια με
προκλητικά προσχήματα

ΑΠΟ τις πρώτες ενέργειες της νέας ηγεσίας στην ΟΕΝΓΕ υπήρξε η

χρηματοδότηση επαγγελματικών στελεχών του ΚΚΕ από το ταμείο της
Ομοσπονδίας Τέτοια εξωφρενική ενέργεια δεν μπορούσε βεβαίως να

γίνει απροκάλυπτα Γι'αυτό βρέθηκε ως πρόσχημα η ανάγκη οικονομικής

ενίσχυσης του ΠΑΜΕ επιστρατεύοντας τον ισχυρισμό της αγωνιστικότητας

Ομως και αυτό το πρόσχημα δεν έπαυε να είναι προκλητικό
Γι αυτό και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις εάν δηλαδή είναι

ηθικό οι εισφορές των εργαζομένων να εκτρέπονται προς πολιτικά
κόμματα και συνδικαλιστικούς βραχίονες κομμάτων Υποστηρίξαμε πως
εάν οι παρατάξεις και τα κόμματα αποζητούν οικονομική ενίσχυση οφείλουν

να το πράττουν με τρόπο διαφανή απευθυνόμενα κατευθείαν
στα μέλη και τους ψηφοφόρους τους Κάθε άλλη μεθόδευση είναι επιλήψιμη

Επιπλέον η ενίσχυση του ΠΑΜΕ μέσω του ταμείου μιας Ομοσπονδίας
εισάγει την παράδοξη πρακτική να χορηγεί η Ομοσπονδία πιστοποιητικά

αγωνιστικότητας και πολιτικών φρονημάτων σε παρατάξεις και
κόμματα τα οποία αυτομάτως μεταφράζονται σε χρηματικά έπαθλα
Είναι αξιοπρόσεκτο πως το ΠΑΜΕ αλλά και τα επαγγελματικά στελέχη
του ΚΚΕ στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν τα χρήματα
αποφεύγουν από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο να τοποθετηθούν
δημοσίως και να δώσουν εξηγήσεις

Την ευθύνη εξηγήσεων ανέθεσαν στον Ριζοσπάστη ο οποίος έφτασε
στην κατάντια να καταλόγιζα χρυσαυγίτικη τακτική στις εύλογες

αντιδράσεις όσων δεν συμφωνούν με τη χρηματοδότηση και κατασκευάστηκε

παράταξη φάντασμα για να διοχετεύει σε ιστοσελίδες το χυδαίο
δημοσίευμα του κομματικού οργάνου του ΚΚΕ Ο υπογράφων ως
πρόεδρος της ΟΕΝΓΈ αγωνίστηκε ώστε η Ομοσπονδία να έχει φανερούς
και αποκλειστικούς οικονομικούς πόρους τις εισφορές των νοσοκομειακών

γιατρών να έχει ΑΦΜ τραπεζικό λογαριασμό να καταθέτει φορολογική

δήλωση να τηρεί λογιστικά βιβλία ώστε να μην υπόκειται σε

κανενός είδους κριτική αδιαφάνειας Διερωτόμαατε εάν το ΠΑΜΕ διαθέτη

αντίστοιχα δικό του τραπεζικό λογαριασμό και αν όντως διαθέτει
γιατί δεν κατατέθηκαν εκεί τα χρήματα αλλά πιστώθηκαν σε ιδιωτικούς
λογαριασμούς στελεχών του ΚΚΕ Η προσκείμενη στο ΚΚΕ ηγεσία της
ΟΕΝΓΈ οφείλει πλέον να αντιληφθεί την κατακραυγή που
έχει ξεσηκωθεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς για την
εκτροπή του ταμείου της ΟΕΝΓΈ ενώ ήδη άρχισαν αντιδράσεις

πολλών ενώσεων γιατρών της χώρας Καλό
είναι λοιπόν να επιστραφούν τα χρήματα στο ταμείο
της Ομοσπονδίας και να μην επαναληφθούν στο μέλλον

παρόμοιες πρακτικές Κυρίως όμως πρέπει να εκλείψει

η αντίληψη πως το ταμείο της Ομοσπονδίας
είναι λάφυρο στα χέρια της εκάστοτε

ηγεσίας

Ο κ Δημήτρης Βαρνάβας είναι γενικός γραμματέας
του Πανελληνίου Ιατρικού Άιλλάγου

ρώνονται στο ΠΑΜΕ Είναι γνωστό ότι
όλο το προηγούμενο διάστημα οι Ομοσπονδίες

και τα Σωματεία που συσπειρώνονται

στο ΠΑΜΕ μπήκαν μπροστά στον
αγώνα οργάνωσαν συλλαλητήρια συγκεντρώσεις

καταΜψεις μια σειρά δραστηριότητες

για μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού με πλήρη δικαιώματα για
κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης

για πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση

αποκλειστικά από το κράτος των

υγειονομικών μονάδων για την παροχή
σύγχρονων υψηλού επιπέδου και εντελώς
δωρεάν υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας για
όλο τον λαό για την υπεράσπιση της Κοινωνικής

Ασφάλισης Αυτός είναι ο λόγος
που τα συνδικάτα που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ έχουν το ηθικό ανάστημα και
το σθένος να ατευθύνονται ανοιχτά σε

όλους τους εργαζόμενους και να ιους
ζητούν οικονομική ενίσχυση

Εμφύλιος
Ο εμφύλιος στην ΟΕΝΓΕ καλά κρατεί
και αφήνει στην άκρη πολύ σημαντικά για
τους νοσοκομειακούς γιατρούς ζητήματα
όπως αυτό των ι:νδεχόμενων περικοπών
στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο Ηδη οι
Ενώσεις Γιατρών του ΕΣΥ της Ηπείρου και
της Λακωνίας ζητούν την επιστροφή των

χρημάτων στο ταμείο της Ομοσπονδίας
ενώ το σύνολο των εκπροσώπων της παράταξης

στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ
στο γενικό συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλουν

όπ τα χρήματα πιστώθηκαν στους
προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
δύο επαγγελματικών στελεχών του ΚΚΕ

Την ίδια στιγμή οι συνδικαλιστικές παρατάξεις

του ΠΑΣΟΚ και της Ν Δ στην
ΟΕΝΓΈ έχουν λάβει τη θέση του ΠΑΜΕ
ως μία πολύ καλή ευκαιρία για να εμφανίζεται

η ΟΕΝΓΕ διασπασμένη και αδρανής

με την Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων
Αθηνών Πειρακύς ΕΙΝΑΠ να λαμβάνει
εκ των πραγμάτων τον πρώτο ρόλο διαμέσου

της τοπικής συμμαχίας Ν.Δ ΠΑΣΟΚ

ΠΑΜΕ καθώς είναι η μεγαλύτερη

τοπική Ενωση γιατρών
του ΕΣΥ της χώρας και με

πρόεδρο του δ.σ της συνδικαλιστικό

στέλεχος
της Ν.Δ
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Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι για τις ελλείψεις

«Εμφραγμα» στα νοοοκομεία
και στο ούστημα Υγείας

» Όπως καταγγέλλουν
«πεθαίνουν άνθρωποι από

την κατάσταση του ΕΣΥ»

και η κυβέρνηση αδιαφορεί.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ανεβαίνει 
το θερμόμετρο

στον χώρο της Υγείας, με
τους εργαζόμενους στα

δημόσια νοσοκομεία να προγραμματίζουν 

δυναμικές κινητοποιήσεις 

διαμαρτυρόμενοι για τις σοβαρές 

ελλείψεις στο ΕΣΥ. Όπως
καταγγέλλουν «πεθαίνουν άνθρωποι 

από την κατάσταση του ΕΣΥ»
και η κυβέρνηση αδιαφορεί. Υποστηρίζουν 

μάλιστα ότι παρά τις εξαγγελίες 

για 4.500 προσλήψεις
στο ΕΣΥ, στα νοσοκομεία προσελήφθησαν 

μόλις 450 άτομα και
μάλιστα οι προσλήψεις αυτές «είχαν 

εγκριθεί από την προπροηγοΰ-
μενη κυβέρνηση».

Επιπλέον, σύμφωνα με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 

στα Δημόσια Νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ), δεν προβλέπεται κονδύλι 

στον προϋπολογισμό του υπουργείου 

Υγείας του τρέχοντος
έτους για νέες προσλήψεις.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι και οι
προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν
για 1 .660 θέσεις, λόγω της γραφει-
οκρατειας και τις έλλειψης κονδυ¬

λίων, θα ολοκληρωθούν από την
επόμενη κυβέρνηση, ακόμη και αν
η σημερινή εξαντλήσει την τετραετία.

Αποτέλεσμα των σοβαρών ελλείψεων 

σε προσωπικό είναι να
οφείλονται κανονικές άδειας από
το έτος 2012 και οι γιατροί να εφημερεύουν 

χωρίς ρεπό.
Ενδεικτικά, στο «Γ. Γεννηματάς» 

Αθηνών, οι ελλείψεις προσωπικού 

ανέρχονται στο 40% των
οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα
να συγχωνεύονται κλινικές προκειμένου 

να δοθούν καλοκαιρινές
άδειες. Στο Παπαγεωργίου κενές

παραμένουν 400 θέσεις προσωπικού, 
ενώ στο νοσοκομείο Φλώρινας, 

οι κενές θέσεις ανέρχονται
στο 60% των οργανικών θέσεων
ειδικευμένων γιατρών. Το νοσοκομείο 

23 ημέρες το μήνα είναι ακάλυπτο 

από Παιδίατρο (είναι
μόνο ένας), έχει έναν ορθοπεδικό
και υπηρετούν μόλις 2 Αναισθησιολόγοι.

Στο νοσοκομείο Νάουσας, οι
κενές θέσεις φθάνουν στο 45% των
οργανικών θέσεων, έκλεισε η
Μαιευτική κλινική ενώ κλειστή
παραμένει για 15 ημέρες το μήνα
η Παιδιατρική κλινική λόγω ελ¬

λείψεων σε Παιδίατρους. Στο νοσοκομείο 

Κορίνθου, οι ελλείψεις
προσωπικού είναι στο 40% των
θέσεων με αποτέλεσμα το κλείσιμο
της Παιδιατρικής κλινικής (εδώ
και ένα χρόνο). Η Ουρολογική
Κλινική εφημερεύει το μισό μήνα
και είναι αδύνατη η κάλυψη των
επειγόντων. Στο νοσοκομείο Ζακύνθου, 

μία νοσηλεύτρια απόγευμα
- νύκτα για την Καρδιολογική
κλινική και την Μονάδα Εμφραγμάτων.

Όσο για το νέο νοσοκομείο
Σαντορίνης η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει 

ότι «συνεχίζει να λειτουργεί
ως Κέντρο Υγείας και ως Κέντρο
Διακομιδής Ασθενών».

Στο πλαίσιο αυτή η ΠΟΕΔΗΝ
αποφάσισε να προχωρήσει σε δυναμικές 

κινητοποιήσεις με αφετηρία 
τα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον

πρωθυπουργό. Οι εργαζόμενοι θα
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο
το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου ενώ
αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν
«Πορεία Σωτηρίας» την Παρασκευή 

9 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με
την Ομοσπονδία, η πορεία επτά
χιλιομέτρων -με τίτλο «το Καραβάνι 

της Υγείας»- θα εκκινήσει από
το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θεσσαλονίκης 

σης 7.00 π.μ., θα διέλθει
από τα Νοοοκομεία θεαγένειο,
ΑΧΕΠΑ, Γεννηματά, Αγ. Δημήτριος 

και θα καταλήξει στο υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την πορεία του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση αποκαλύπτουν

πως διοχετεύθηκαν 1,1 δισ ευρώ από τα συνολικά 1,8 δισ της δόσης του Ιουνίου που αφορούν

στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μόλις 1,1 δισ πλήρωσε τσ Δημόσιο
σε ιδιώτες έως τσν Ιούλιο

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Οριακά
πάνω από 1,1 δισ

ευρώ διοχετεύθηκαν έως
το τέλος Ιουλίου από το

υπουργείο Οικονομικών σε φορείς
του δημοσίου για αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

προς ιδιώτες που αφορούν
σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του
Κράτους μηνών ή και ετών Τα
στοιχεία τηςΤράπεζας της Ελλάδας
για την πορεία του προϋπολογισμού
σε ταμειακή βάση αποκαλύπτουν
πως διοχετεύθηκαν 1,1 δισ ευρώ
από τα συνολικά 1 8 δισ της δοσης
τσυ Ιουνίου που αφορούν στην αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμων οφειλών

Πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα

με τους κανόνες της συμφωνίας
η κάθε δόση του ESM προς

τον ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμων οφειλών

θα γίνεται υπό την προϋπόθεση
ότι τουλάχιστον το 80 των χρημάτων

που προορίζοντανγια το σκοπό
αυτό από την προηγούμενη δόση
θα έχει ήδη φθάσει στην αγορά
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν η
Ελλάδα θέλει να λάβει μέσα στο
Σεπτέμβριο τη νέα υποδόση των 2,8
δισ ευρώ εφόσον εκπληρωθούν τα
15 προαπαιτούμενα θα πρέπει
παράλληλα να έχει εξοφλήσει συνολικά

1,4 διο ευρώ Η διαδικασία
όπως φαίνεται δρομολογείται ήδη
έστω και με αρκετές δυσκολίες
κυρίως απότην πλευρά τωνφορέων

της γενικής κυβέρνησης που δεν
ανταποκρίνονται πάντα με την ενδεδειγμένη

ταχύτητα στην απορρόφηση

των κονδυλίων για ναγίνουν
οι τελικές εκταμιεύσεις όπως σχολιάζουν

αρμόδιοι παράγοντες

ΟΦΕΙΛΕΙ 5,9 ΔΙΣ Τα συγκεκριμένα

κεφάλαια είναι πάντως καθοριστικής

σημασίας σε μια αγορά
στεγνή από ρευστότητα η οποία στα
τέλη Ιουνίου είχε να λαμβάνει 5,9
δισ ευρώ συσσωρευμένων οφειλών

από το Δημόσιο Στη λίστα

περιλαμβάνονται χιλιάδες επιχειρήσεις

ιδιαίτερα στον κλάδο της
υγείας προμηθευτές εργαζόμενοι
που συνταξιοδοτήθηκαν και αναμένουν

το εφάπαξ τους ενώ εάν
προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές

φόρων 1 3 δισ ευρώ στα
τέλη Ιουνίου οι συνολικές οφειλές
του δημοσίου ξεπέρασαν τα 7,2 δισ
ευρώ

Συνολικά φέτος με βάση τη
συμφωνία που έχει γίνει με τους
πιστωτές για εξόφληση ληξιπρόθεσμων

οφειλώντου δημοσίου προς

ιδιώτες θα διοχετευθούν 3,5 διο
ευρώ ενώ επιπλέον 2 δισ ευρώ
σχεδιάζεται να αποπληρωθούν
μέσα στο 2016

Στη διαδικασία αυτή δεν λείπουν

οι δυσκολίες Καταρχήν κλειδί
είναι να καταστεί δυνατή η αποφυγή

δημιουργίας νέας γενιάς
ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου

κάτι που προϋποθέτει σταδιακή

ανάκαμψη της οικονομίας και
ομαλή ροή χρηματοδοτήσεων από
τα ταμεία του ESM προς τη χώρα
χωρίς καθυστερήσεις που θα μπο¬

ρούσαν να προκύψουν στις αξιολογήσεις

που έρχονται Αυτό θα διασφάλιζε

ότι στο τέλος του 2016
πρακτικά θα έχει αποπληρωθεί το
σύνολο σχεδόν των ληξιπρόθεσμων
χρεών του δημοσίου εφόσον όλα
κυλήσουν ομαλά

ΟΡΟΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Ταυτόχρονα
όμως για να καταστεί αυτό εφι

κιό θα πρέπει να είναι ορθή και η
ανταπόκριση των φορέων της γενικής

κυβέρνησης από τους οποίους

περνά η εξόφληση ίων οφειλών
προς την αγορά Η διάθεση των
κεφαλαίων έχει αρκετές δικλείδες
ασφαλείας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις

όπως σύνταξη εκθέσεων
από τους φορείς για τη διάθεση των
πιστώσεων και στις οποίες πρέπει
να ανταποκριθούν εγκαίρως οι
φορείς Ο μεγαλύτερος ωφελημένος

από την εξόφληση των οφειλών
θα είναι εκ των πραγμάτων ο κλάδος

της υγείας Ενδεικτικό είναι
ότι στο τέλος Ιουνίου ο ληξιπρόθεσμες

οφειλές προς ασφαλιστικά
ταμεία και προς νοσοκομεία ανέρχονταν

σε 3,1 και 1,18 δισεκατομμύρια

ευρώ αντιστοίχως επί συνόλου

οφειλών 5,9 δισ ευρώ Σύμφωνα
με τον κυβερνητικό σχεδιασμό

κατά προτεραιότητα φέτος θα εξυπηρετηθούν

οι οφειλές
I Του ΕΟΠΠΥ 1,68 δισ ευρώ

για νοσήλια σε δημόσια ή ιδιωτικά
νοσοκομεία κλινικές διαγνωστικά
κέντρα και γιατρούς

Των δημοσίων νοσοκομείων

Με αυστηρό κανονισμό η διαδικασία εξόφλησης
Η διαδικασία εξόφλησης διέπεται από αυστηρό κανονισμό ενώ
πρέπει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν οι προσπάθειες εξόφλησης

ληξιπρόθεσμων οφειλών είχαν προσκρούσει στη
δυστοκία αρκετών φορέων να συμμορφωθούν εγκαίρως με
τις προϋποθέσεις Ειδικότερα όπως έχει ξεκαθαριστεί με εγκύκλιο

του υπουργείου Οικονομικών
DJ Για τη μεταφορά των πιστώσεων πρέπει 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 μνημόνιο συνεργασίας και να υποβάλλονται από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΓΔΟΥ τριμηνιαία
στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Β Οι φορείς οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς τρίτους στο τέλος του μήνα πριν την υποβολή

αιτήματος μεταφοράς πιστώσεων και καταρτίζουν με
ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική
κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές Εκεί αποτυπώνονται οι

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά και σύμφωνα

με τα σχετικά παραστατικά
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ιο,ο —
Ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου

9,565

ποσά σε διο ευρώ

Σύνολο

5,909

2011 2012 2013 2014 2015

Δεκέμβριος
Ιαν Φεβρ Μάρτ Απρ Μάιος Ιούν

2016

1,140 διο ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν

είτε μέσω ΕΟΠΥΥ είτε
και απευθείας για να εξοφλήσουν
διάφορους προμηθευτές και κυρίως
φαρμακευτικές εταιρείες

I Του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων

Υπαλλήλων για την καταβολή

των εφάπαξ και μερισμάτων
σε συνταξιούχους που βρίσκονται
εν αναμονή

I Διαφόρων Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης οι οποίοι οφείλουν

350 εκατ οε προμηθευτές
και εργολάβους

Του Υπουργείου Οικονομικών
για επιστροφές φόρου εισοδήματος

και επιστροφές ΦΠΑ
Τέλος άλλα 650 εκατ ευρώ

είναι οι οφειλές Νομικών Προσώπων
του Δημοσίου οε επιχειρήσεις

προμηθευτές και μελετητές
Περίπου 180 εκατ ευρώ εκτιμάται

πως θα χρησιμοποιηθούνγια
οφειλές προς εξαγωγείς ενώ άλλα
80 εκατ ευρώ θα καταβληθούν με
απόλυτη προτεραιότητα για την εξόφληση

οφειλών από έργα που
έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων

ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Τα κεφάλαια

που διοχετεύονται σταδιακά
στην αγορά και εκείνα που θα
φθάσουν εκεί έως το τέλος του έτους

σίγουρα θα αποτελέσουν μια
σημαντική ανάσα ρευστότητας που
είναι το μεγάλο ζητούμενο στα
χρόνια της κρίσης και της πολυετούς

ύφεσης

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται πως
μπορείνα λειτουργήσει βοηθητικά
στη διαδικασία επανεκκίνησης της
οικονομίας η οποία πασχίζει να
βγει από την ύφεση και να ξεκινήσει

να καταγράφει έστω και ισχνούς
ρυθμούς ανάπτυξης από το τρίτο
τρίμηνο του 2016 και μετά Φέτος η
κυβέρνηση αναμένει μικρή ύφεση
0,7 σε μέσα επίπεδα αισιοδοξώντας

για ανάκαμψη στο δεύτερο
εξάμηνο του έτους Εξέλιξη που

μαζί με μία όσο το δυνατόν mo ομαλή

έκβαση στο μέτωπο των αξιολογήσεων

του φθινοπώρου μπορεί
να στηρίξει το θετικό σενάριο για
την οικονομία που θα μπορέσει με
τη σειρά του να οδηγήσει στην ένταξη

των ελληνικών ομολόγων
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

της ΕΚΤ καινα διευκολύνει
τη δανειοδότηση τραπεζών μεγάλων

επιχειρήσεων και δημοσίου
από τις αγορές

Ταμειακό έλλειμμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,379 δισ ευρώ εμφάνισε ο κρατικός
προϋπολογισμός στο επτάμηνο Ιανουαρίου Ιουλίου 2016 σύμφωνα

με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καθαρές
δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση
Το πλεόνασμα είναι μικρότερο κατά περίπου 600 εκατ ευρώ σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015
Παράλληλα το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης
παρουσίασε έλλειμμα 1,807 δισ ευρώ έναντι ελλείμματος 1,416
δισ ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου Ιουλίου του 2015
Κατά την περίοδο αυτή τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
διαμορφώθηκαν σε 25,441 δισ ευρώ από 23,805 δισ ευρώ το
προηγούμενο έτος
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στις
οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύφους περίπου 1,109 δισ
ευρώ που αφορούν στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
διαμορφώθηκαν σε 27,736 δια ευρώ έναντι 25,712 δισ ευρώ
την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου του 2015

•*mmmmmmm i.niiiii.u.niuiii imijiwiimwuii m mwmmmmmmmmme0

SäftäP
33 Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού

Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ αίτημα μεταφοράς πιστώσεων

συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης και μηνι
άίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης πίστωσης Τα

αιτήματα αξιολογούνται από το ΓΛΚ που μεταφέρει τις σχετικές

πιστώσεις εφόσον κρίνεται αναγκαίο
4 Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων οι

φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν στην εξόφληση
των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα

Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά

προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις η οποία μπορεί
να ανατρέπεται μόνο σε περιπτώσεις μεταξύ άλλων εκτελεστών

δικαστικών αποφάσεων όταν προβλέπονται ποινές και

πρόστιμα μα σε περίπτωση καθυστέρησης όπως τόκοι υπερημερίας

όταν πρόκειται για αντιμετώπιση επιτακτικών και

επειγουσών αναγκών
53 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
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Ενίσχυση εταιρειών
με 126 εκατ μέσω
προγράμματος ΕΣΠΑ
Με ποσό που ανέρχεται σε 126 εκατ ευρώ δημόσια δαπάνη
θα ενισχυθούν επιχειρήσεις στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου
της δράσης Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ του επιχειρησιακού

προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα

και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ.Το παραπάνω

ποσό αφορά τις ενισχύσεις του πρώτου κύκλου
ενώ η δράση προβλέπεται να υλοποπιθεί συνολικά σε τρεις
κύκλους με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται
σε 280 εκατ ευρώ Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων
δεν έχουν ακόμη καθορισθεί καθώς η εν λόγω δράση βρίσκεται

ακόμη στο στάδιο της προδημοσίευσης
Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί

οργανισμοί ενώ οι προτάσεις που Θα ενισχυθούν μπορούν
να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε
από ομάδες επιχειρήσεων
είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων

με ερευνητικούς οργανισμούς

Στο πλαίσιο της
δράσης αυτής περιλαμβάνονται

τρεις παρεμβάσεις
• Ερευνα και ανάπτυξη από
ΜμΕ Απευθύνεται σε ΜμΕ
κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως

της ημερομηνίας
ίδρυσής τους
• Συμπράξεις επιχειρήσεων
με ερευνητικούς οργανισμούς

Αφορά επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως νομικής μορφής

μεγέθους και χρόνου λειτουργίας και ερευνητικούς
οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις
• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων Δυνητικοί δικαιούχοι

είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως
νομικής μορφής μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης

Η ενδεικτική κατανομή των 280 εκατ ευρώ δημόσιας
δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως εξής 51,8 εκατ ευρώ
στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
50,4 εκατ ευρώ στον τομέα υγείας φαρμάκων 44,8 εκατ
ευρώ στον αγροτοδιατροφικό τομέα 33,6 εκατ ευρώ στον
τομέα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης 28 εκατ
ευρώ στον τομέα υλικών κατασκευών 23,8 εκατ ευρώ
στον τομέα ενέργειας 22,4 εκατ ευρώ στον τομέα τουρισμού
πολιτισμού δημιουργικών βιομηχανιών 19,6 εκατ ευρώ

στις αναδυόμενες τεχνολογίες και 5,6 εκατ ευρώ στον
τομέα των μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι ενισχύσεις
θα δοθούν
στο πλαίσιο
του πρώτου
κύκλου της δράσης

Ερευνώ
Δημιουργώ
Καινοτομώ
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Κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ
προετοιμάζει η ΠΟΕΔΗΝ
Γιο ένα θερμό φθινόπωρο με νέες κινητοποιήσεις

προετοιμάζονται οι εργαζόμενοι

στον χώρο της Υγείας οι
οποίοι καταγγέλλουν την κυβέρνηση
και κυρίως την ηγεσία του υπ Υγείας
για αδιαφορία Συνεχίζοντας την

κόντρα με τον αναπληρωτή υπουργό
Παύλο Πολάκη η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων

αμφισβητεί ότι οι 1.660
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
που έχουν εξαγγελθεί θα προκηρυχθούν

στο σύνολο τους και προβλέπει
ότι ακόμα και εάν αυτό συμβεί οι
προσλήψεις θα γίνουν από την επό¬

μενη κυβέρνηση Ειδικά για τον κ Πολάκη

τονίζουν ότι μάταια προσπαθεί
να το παίξει Ζορό που πολεμάει τη
διαφθορά τη διαπλοκή και τη γραφειοκρατία

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

και μόνο
Η ΠΟΕΔΗΝ διοργανώνει κινητοποιήσεις

στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα
εγκαίνια της ΔΕΘ καθώς θα πραγματοποιήσει

το πρωί της Παρασκευής 9/9
πορεία διαμαρτυρίας με τίτλο Το Καραβάνι

της Υγείας από το Ιπποκράτειο

Θεσσαλονίκης έως το υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης ενώ την επομένη

θα συμμετάσχει σε συλλαλητήριο
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Οι γιατροί οι εταιρείες
τα συνέδρια και ο νόμος
Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τι ισχύει σε άλλες χώρες

0 πρώτος παρών σε διεθνές ιατρικό συνέδριο αναμένει συναδέλφους ίου 0 επιστημονικός διάλογος η ευθύνη του
λειτουργήματος και οι χορηγίες φαρμακευτικών εταιρειών συνθέτουν ένα πλαίσιο όπου ζητούμενο είναι η διαφάνεια

Τον ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Ηταν μια μάλλον ασυνήθιστη συνεδρίαση

της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

αυτή της 29ης Ιουνίου Τις προηγούμενες

ημέρες δύο φαρμακευτικές
εταιρείες δημοσίευσαν ως

όφειλαν τα ονόματα γιατρών που
υποστηρίζουν ιατρικά υλικά για

τη συμμετοχή τους σε συνέδρια
Αλλωστε ήταν κατ εφαρμογήν του
ν 4316/2014 που φέρει την υπογραφή

του πρώην υπουργού Μάκη
Βορίδη όπου στο άρθρο 66 ορίζεται
ότι κάθε φαρμακευτικό επιχείρηση
οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά

στην ιστοσελίδα της και στην
ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ το αργότερο

εντός έξι μηνών από το
κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού
έτους κάθε παροχή που χορηγεί
προς τρίτους επαγγελματίες υγείας
και επιστημονικούς υγειονομικούς
φορείς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

δωρεές χορηγίες κόστος
εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις

επιστημονικής ενημέρωσης
της ιατρικής κοινότητας έξοδα
μετάβασης και διαμονής ώς και κάθε

άλλη παροχή βάσει σύμβασης
ή από ελευθεριότητα αναφορικά
με την προώθηση των συνταγο
γραφούμενων φαρμάκων

Η υποχρέωση κοινοποίησης ονομάτων

γιατρών φορέων και ποσών
ίσχυε από την 1η Ιουλίου 2016
Ομως έγκαιρα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ ζήτησε από την Αρχή Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων
οδηγίες για το πώς θα εφαρμοσθεί
η διάταξη καθώς η χώρα μας είναι
η τελευταία της Ε Ε που δεν δημοσιεύει

ονόματα γιατρών που δέχονται

υποστήριξη από τη βιομηχανία

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης

όπως π.χ η Ισπανία τα
ονόματα δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενη

συγκατάθεση των επαγγελματιών

υγείας Σε άλλες όπως
π.χ η Γερμανία αυτό απαιτείται
για λόγους προστασίας προσωπικών
δεδομένων με αποτέλεσμα να δημοσιευτούν

μόνο 20 από 71.000
ονόματα γιατρών

Διαφάνεια και συναίνεση
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

απευθύνθηκε προς την Αρχή
με επιστολή του μόλις 15 ημέρες
πριν από την έναρξη ισχύος του
νόμου οι πρώτες δημοσιεύσεις
από εταιρείες είχαν δρομολογηθεί
ενώ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

είχε απευθυνθεί με σχετικό
υπόμνημα της καθηγήτριας Γλυκερίας

Σιούτη Ο δικηγόρος Βαγγέλης

Μάλλιος συνεργάτης του
καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου που
υποστήριξε τη θέση του ΣΦΕΕ
είπε στην Κ ότι σε πολλές περιπτώσεις

η διοικητική πρακτική
δεν επιβάλλει ειδική συναίνεση
του περί ου ο λόγος φορέα νομικού
ή φυσικού προσώπου να συναινεί
στη δημοσίευση των στοιχείων

της συναλλαγής όπως π.χ συμβαίνει

με την υποχρέωση να αναρτώνται

στη Διαύγεια οι δαπάνες
των δήμων για λόγους δημοσίου
συμφέροντος

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Εταιρειών Πασχάλης
Αποστολίδης είπε στην Κ ότι τα
τελευταία τρία χρόνια επιχειρούμε
ως ΣΦΕΕ να φέρουμε διαφάνεια
σε ένα σύστημα χωρίς ωστόσο
να δώσουμε σαν βορά το όνομα
του γιατρού σε ό,τι αφορά τη φύση
της συνεργασίας Ο κ Αποστολίδης

σημείωσε ότι το μέτρο θα

Σύμφωνα με πληροφορίες
της Κ ο ΕΟΦ

που θα συγκεντρώνει
και θα δημοσιοποιεί
τα στοιχεία διαφωνεί
με την απόφαση
της Αρχής Προστασίας
και επιχειρεί
να την αναθεωρήσει

ενισχύσει την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας στο συνταγογραφού
μενο φάρμακο

29 εκατ για συνέδρια
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει

συγκεντρώσει ο ΣΦΕΕ από τα μέλη
του το 2015 δόθηκαν 29 εκατομμύρια

ευρώ για συνέδρια ενώ άλλα
24 εκατομμύρια δόθηκαν σε φορείς

As σημειωθεί ότι αρκετές
εταιρείες έλαβαν τη συγκατάθεση
πολλών γιατρών για την επεξεργασία

των στοιχείων και τη δημοσίευση

των ονομάτων των αποδεκτών

χρημάτων που δίνουν οι
εταιρείες σε επαγγελματίες του
χώρου της υγείας

Ομως ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατού
λης τόνισε στην Κ ότι θα έπρεπε
να γίνει διάκριση στα χρήματα που
δίνουν οι εταιρείες μεταξύ επιστημονικών

και αμιγώς προωθητικών

συνεδρίων καθώς και ο ΕΟΦ
κάνει την ίδια διάκριση Ο νόμος
όμως είναι σαφής μιλάει για συνέδρια

και εκδηλώσεις επιστημονικής
ενημέρωσης Ο ΣΦΕΕ υποστήριξε

ότι οι παροχές που θα δημοσιοποιεί

θα πρέπει να αφορούν
τη συμμετοχή των επαγγελματιών

υγείας τόσο σε επιστημονικά όσο
και σε προωθητικά συνέδρια Η
Αρχή κατά πλειοψηφία διαφώνησε
επιβάλλοντας την υποχρέωση μόνο
για τα προωθητικά συνέδρια ενώ
εξαίρεσε από τη δημοσιοποίηση
τις χορηγίες των εταιρειών που γίνονται

στους ειδικούς λογαριασμού
έρευνας ΕΛΚΕ καθώς οι παροχές
αυτές δημοσιοποιούνται ήδη μέσω
του προγράμματος Διαύγεια Και
τούτο διότι με τον τρόπο αυτό
είναι δυνατόν να δημιουργηθεί
σύγχυση ως προς τον αριθμό και

το ύψος των παροχών αυτών των
κατηγοριών προσβαλλομένης έτσι
της ακρίβειας των δεδομένων
Σύμφωνα με πληροφορίες της Κ
ο ΕΟΦ που θα συγκεντρώνει και
θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία διαφωνεί

με την απόφαση της Αρχής
και επιχειρεί να την πείσει να την
αναθεωρήσει Πίσω από την αμυντική

θέση των γιατρών βρίσκεται
η ανησυχία ότι θα χρησιμοποιηθούν

τα στοιχεία για ασκήσεις
ανθρωποφαγίας χωρίς να λαμβάνεται

υπόψη η θέση των εταιρειών
στα ζητήματα εκπαίδευσης των
επαγγελματιών υγείας Ομως ο ΕΟΦ
έχει παρουσιάσει σε καθηγητές
και εκπροσώπους των γιατρών
πλατφόρμα που εκτονώνει τις ανησυχίες

των γιατρών

Η ρύθμιση
Πάντως η ελληνικό ρύθμιση που

προέκυψε από πιέσεις των εταιρειών

στους δανειστές μετά την
υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
το 2006 ενιαίων κανόνων συμπεριφοράς

των εταιρειών έναντι των
γιατρών δεν αφορά το σύνολο των
χρημάτων που δίνουν οι εταιρείες
στους γιατρούς αλλά μόνο τις δαπάνες

για συνέδρια Αντιθέτως σε
όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν
υιοθετηθεί διατάξεις που αφορούν
τα χρήματα που λαμβάνουν οι γιατροί

και σε καθημερινή βάση συναλλαγής

είτε για έρευνα είτε για
την εκπαίδευσή τους είτε για τον
εξοπλισμό τους για να προτιμούν
συγκεκριμένα φάρμακα Στην Ελλάδα

δημοσιεύονται μόνο όσοι λαμβάνουν

χρήματα μέσω λογαριασμών
του ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Ερευνας και οι

φορείς των ασθενών οι οποίοι
χρηματοδοτούνται
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Wnt βάση τα στοιχεία του ΣΦΕΕ που αφορούσαν ενημερώσεις
μέχρι το τέλος Μαίου τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις εταιρείες μέλη

του μέχρι το τέλος του 201 5 ήταν 536 εκατ ευρώ Με τις αποπληρωμές
των 270 εκατ ευρώ αυτές οι παλιές οφειλές μειώνονται λίγο πάνω από 50

συνεργασία Ικανοποίηση των εταιρειώνγια τη διαδικασία αποπληρωμής Ανάσα στην αγορά

ΕΟΠΥΥ Εξόφλησηληξιπροθέσμωνσηςφαρμακευτικές
Στους

φαπεζικους λογαριασμούς

των φορμακευτικών
εταιρειών βρίσκονται ήδη από
τις 18/8 τα 270 εκατ ευρώ που
ενταλματοποίησε ο ΕΟΠΥΥ προ
κειμένου να καλύψει μέρος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
αυτές

Συμφωνά με πληροφορίες
ενώ ο ΕΟΠΥΥ είχε αρχικά υποσχεθεί

ότι η εξόφληση θα έχει
ολοκληρωθεί στσ τέλης τσυ Αυγούστου

τελικά με εντολή του

προέδρου Σωτήρη Μπερσίμη ο
μηχανισμός των εξοφλήσεων
εντατικοποιήθηκε Έτσι οι εταιρείες

εξοφλούνται για χρέη του
ΕΟΠΥΥ μέχρι τον Οκτώβριο του
2015 ενώ δέσμευση του οργανισμού

είναι μέχρι το τέλος του
Σεπτέμβρη να έχουν εξοφληθεί
σηνολικά χρέη που είχαν δημιουργηθεί

μέχρι το τέλος του
Ιανουαρίου του 2016

Σημειώνεται ότι με βάση τα
στοιχεία του ΣΦΕΕ που αφο¬

ρούσαν ενημερώσεις μέχρι το
τέλος Μαΐου τα χρέη του ΕΟ
ΠΥΥ προς τις εταιρείες μέλη του
μέχρι το τέλος του 2015 ήταν
536 εκατ ευρώ

Με ης αποπληρωμές των 270
εκατ ευρώ αυτές οι παλιές οφοι
λές μειώνονται λίγο πάνω από
50 και αναμένεται ένα ανάλο
γο κονδύλι να εκταμιευτεί μέσα

στον Σεπτέμβριο για να καλύψει

όλο το υπόλοιπο ποσό
Συνολικά εκτιμάται πως μέχρι

σήμερα τα χρέη τσυ ΕΟΠΥΥ για
τις φαρμακευτικές ξεπερνούν
τα 800 εκατ ευρώ

Σύμφωνα με κύκλους της
φορμακευτικής αγοράς οι επιχειρήσεις

εκφράζουν τη σημαντική

ικανοποίηση για τη διαδικασία

αποπληρωμής και δεν
φείδονται ευσήμων προς τη διοίκηση

του οργανισμού για την
επίσπευση της διαδικασίας

Μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι
μετά από χρόνια οι εταιρείες

δεν φοίνεται να γκρινιάζουν
για κωλυσιεργίες ενώ κάνουν
λόγο και για καλή σηνεργασία
n οποία άμεσα στόχο έχει την
αποκατάσταση της κανονικότητας

με βασικό μέλημα τον Ελληνα

ασθενή
Υπενθυμίζεται ότι ήδη γίνεται

εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών από τα νοσοκομεία
προς τις φορμακευτικές και όλη
αυτή π διαδικασία αναμένεται
δώσει ανάσα στις εταιρείες και

σηνολικά πάνω από ίο 60%-70
των οφειλών προς τις εταιρείες
από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

που είναι της τάξης του 1 3
διο ευρώ θα έχει εξοφληθεί μέχρι

το τέλος του έτους
Παράλληλα μεθοδεύεται η

διαδικασία ώστε να εξορθολο
γιστεί το σύστημα συνολικά και
σι νέες οφειλές να ενταχθούν σε
ένα σταθερό πλαίσιο αποπληρωμών

SID 104602201
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Avôpêas
Γεωργίου
Ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ θεωρεί ότι
είναι αποδιοπομπαίος τράγος για τους έλληνες
πολιτικούς οι οποίοι αρνούνται να αναλάβουν
τις ευθύνες τους για την κατάρρευση της χώρας

Πώς μέτρησα
το έλλειμμα

Επιτρέπεται οι
πολιτικοί να αναμειγνύονται

στη
διαμόρφωση των
στατιστικών στοιχείων

Οι πολιτικοί δεν
επιτρέπεται να
αναμειγνύονται
καθόλου στις
αποφάσεις σχετικά

με τις στατιστικές

μεθόδους
τα πρότυπα και
τις διαδικασίες
καθώς και σχετικά

με το περιεχόμενο

και τη
χρονική στιγμή
της δημοσίευσης

στατιστικών
στοιχείων Αντιθέτως

ως σημαντικοί

χρήστες οι
πολιτικοί πρέπει
να μεταφέρουν
στη στατιστική
αρχή τις ανάγκες
τους για χρήσιμες

και κατάλληλες
στατιστικές

καθώς και τις
προτεραιότητες
μεταξύ των αναγκών

αυτών Η δε
στατιστική αρχή
πρέπει να τις αποτυπώνει

ανάλογα
στο πρόγραμμα
εργασιών της
στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό
και να τις ικανοποιεί

συνέντευξη ποιι ΝΙΚΟ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟ

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για
το 2009 είναι αυτή ακριβώς που εφαρμόζεται

και τώρα για την κατάρτιση των
στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος
τονίζει ο πρώην προεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας πρου Το
Βήμα της Κυριακής Ο ίδιος θεωρεί στι
είναι αποδιοπομπαίος τράγος για τους
έλληνες πολιτικοιχ οι οποίοι αρνούνται
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την
κατάρρευση της χώρας και επισημαίνει

άτι η αμφισβήτηση των στατιστικών
στοιχείων θο δημιουργήσει προβλήματα
τόσο στην ελάφρυνση του χρέους όσο
και στη χρηματοδότηση της χώρας από
τους εταίρους μας στην ευρωζώνη

Πώς μετρήσατε το έλλειμμα και πώς
καταφέρατε να επαναφέρετε την αξιοπιστία

των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων στην Ευρώπη
Το έλλειμμα και το χρέος μετρήθηκαν

με πλήρη εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών

κανονισμών και των διεθνών
στατιστικών αρχών Και αυτή η απαρέγκλιτη

και στινεπής εφαρμογή των
στστιστικών νόμων και δεοντολογικών
κανόνων έγινε από την πρώτη ημέρα της
ανάληψης των καθηκόντων μου στις 2

Αυγούστου 2010 ως και την τελευταία
στιγμή στο γραφείο μου το βράδυ της
2ας Αυγούστου 2015 Αυτή η πρακτική
έγινε σύντομα αντιληπτή ακόμη και από
τους πιο δύστιιστους παρατηρητές στην
Ευρώπη Και από εκεί που οι στατιστικές

της Ελλάδας δεν είχαν καμία απολύτως

αξιοπιστι'α νια πολλά χρόνια και
χαρακτηρίζονταν ανοιχτά απάτες και
λαθροχειρίες εξ ου και ο παγιωμένος
διεθνώς όρος greek statistics πολύ
σύντομα απέκτησαν αξιοπιστι'α Αυτό
πιστοποιείται από την εξαφάνιση των
επιφυλάξεων αστερίσκων της Eurostat
απάτα δημοσιονομικά μας στοιχεία Και
η Eurostat είναι κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ο μόνος αρμόδιος θεσμός νια την
πιστοποίησή τους Επίσης φαίνεται και
από την πλήρη αποδοχή των στοιχείων

του ελλείμματος και του χρέους από
τους διεθνείς οργανιορούς αλλά και τις
χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ενωσης που άμεσα ή έμμεσα μέσω των
διεθνών οργανισμών συνέδραμαν την
Ελλάδα και συνεχίζουν ως και σήμερα
να μας στηρίζουν με τα χρήματα των
φοραλογουμένων τους στη βάση ακριβώς

αυτών των στοιχείων και της μεθοδολογίας

τους

Δηλαδή ποια ήταν η μεθοδολογία
Εγινε ριζικός ανασχηματισμός των διαδικασιών

και της γενικότερης προσέγγισης

για την κατάρτιση των δημοσιονομικών
στατιστικών του ελλείμματος και

του χρέους Τις πολλαπλές δράσεις που

φέραμε σε πέρας στην ΕΛΣΤΑΤ στον το¬

μέα αυτόν μπορεί ο καθένας να τις διαβάσει

στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ
και πιο συνοπτικά σε δημοσιεύματα όπως
η Αναφορά στο Εργο της ΕΛΣΤΑΤ τα
οποία όλα βρίσκονται στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ

Τι ακριβώς μέτρησε διαφορετικά η
ΕΛΣΤΑΤ για το 2009 και τα στοιχεία
του ελλείμματος και του χρέους έγιναν

αποδεκτά από τη Eurostat χωρίς
αστερίσκους και επιφυλάξεις
Εν συντομία μπορώ να αναφέρω τα

εξής κατ αρχάς η μέτρηση που έκανε
η ΕΛΣΤΑΤ εκείνη την περίοδο είχε ως
απστέλεομα την αναθεώρηση του ελλείμματος

από 13,6 του ΑΕΠ σε 15,4 δηλαδή

αύξηση 1,8 ποσοστιαίων μονάδων
του ΑΕΠ και cou χρέους από 115,1°ο
του ΑΕΠ σε 126,8 δηλαδή αύξηση
11,7 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ
Κατά την κατάρτιση των στοιχείων του
ελλείμματος και του χρέους για το έτος
2009 διερευνήθηκαν διεξοδικά διάφοροι

μεγάλοι φορείς σχετικά με την ταξινόμηση

τους εντός ή εκτός της γενικής
κυβέρνησης σύμφωνα με τα ισχύοντα
για όλες τις χώρες-μέλη της EE κριτήρια
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2223 του
1996 δηλαδή του ESA95 Σύμφωνα με
αυτά δημόσιοι φορείς και δημόσιες
επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τη γενική
κυβέρνηση και τόσο ζημιογόνες ώστε
για τρία συνεχή έτη οι ετήσιες πωλήσεις
τους να μην καλύπτουν το 50 του ετήσιου

κόστους παραγωγής τους πρέπει να
ταξινομούνται εντός της γενικής κυβέρνησης

και συνεπώς τα ελλείμματά τους
και το χρέος τους να περιλαμβάνονται
στο έλλειμμα και στο χρέος αντίστοιχα
της γενικής κυβέρνησης Ηδη το πρώτο

εξάμηνο του 2010 η Eurostat είχε
εγείρει θέμα κατά πόσον τα κριτήρια
αυτά εφαρμόζονταν από τις ελληνικές
αρχές οι οποίες ήταν κατά τον Ευρωπαϊκό

Κανονισμό υπεύθυνες για την εφαρμογή

των κριτηρίων Ως απστέλεομα η
Eurostat έθεσε επιφύλαξη σε σχέση με
το θέμα αυτό κατά τη δημοσίευση των
δημοσιονομικών στοιχείων τον Απρίλιο
του 2010

Είχατε διαπιστώσει στατιστικές αλχημείες

και εικονική λογιστική
Κατά την απαιτούμενη από τον σχετικό

Ευρωπαϊκό Κανονισμό διεξοδική
εξέταση και δέουσα τεκμηρίωση που
ακολούθησε και διήρκεσε από τον Μάιο

ως τον Νοέμβριο του 2010 ανέκυψε
άτι τα κριτήρια του ισχύοντος από το
1996 Κανονισμού δεν είχαν εφαρμοστεί

στην Ελλάδα και 17 μεγάλοι φορείς
και δημασιες επιχειρήσεις όπως ΟΣΕ
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής
Αθηνών Πειραιώς ΗΛΠΑΠ Ελληνικά
Αμυντικά Συστήματα ΕΑΣ ΕΡΤ Ελληνικές

Γεωργικές Ασφαλίσεις ΕΛΓΑ
ήταν πολύ κάτω από το όριο του 50

éê
Δεδομένου όη για την

ελάφρυνση του χρέους
χρειάζεται να είναι γνωστό

το ύφος του διερωτάται
κανείς Μπορεί να γίνει
τέτοια ανάλυση από την

ελληνική κυβέρνηση ή από
τους δανειστές της αν ο

υπολογισμός του χρέους
θεωρείται λάθος

99
για τουλάχιστον τρία στινεχή χρόνια
Π.χ ο ΟΣΕ είχε μέσο όρα εσόδων από
πωλήσεις μόνο στο 27 του κόστους
παραγωγής για τα έτη 2007-2009 Ετστ
αναταξινομήθηκαν οι 17 αυτοί φορείς
στη γενική κυβέρνηση και τα ελλείμματα

και χρέη τους προσμετρήθηκαν στο
έλλειμμα και στο χρέος της γενικής κυβέρνησης

Περιττό να πω α έξι άλλοι
φορείς που επίσης διερευνήθηκαν τότε
βρέθηκαν να μην πληραύν το κριτηριο
νια αναταξινόμπση και παρέμειναν εκτός
γενικής κυβέρνησης όπως Αττικό Μετρό
ΑΜΕΛ Οργανισμός Αστικών Συγκοινω¬

νιών Αθηνών ΟΑΣΑ Οργανκτμός Διεξαγωγής

Ιπποδραμιών Ελλάδος ΟΔΙΕ
Αυτή η εργασία ελέγχθηκε πολλαπλές
φορές από τη Eurostat αυτούς τους μήνες

δηλαδή μεταξύ των δημοσιεύσεων
στοιχείων Απριλίου και Νοεμβρίου 2010
Μάλιστα έλεγχοι για το θέμα αυτό όπως
και για τα άλλα θέματα έγιναν και με
π συμμετοχή αντιπροσώπων εμπειρα
γνωμόνων στστιστικών υπηρεσιών άλλων
χωρών της EE στο πλαίσιο διεξοδικής
μεθοδολογικής επίσκεψης στην Ελλάδα
πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων

Πώς επηρέασαν έλλειμμα καιχρέος
οι αλλαγές αυτές
Η αναταξινόμηση των φορέων είχε ως

απστέλεομα την αύξηση του ελλείμματος
του 2009 κατά 0,7 του ΑΕΠ και

του χρέους κατά 7,8 του ΑΕΠ Επίσης
οδήγησε σε παρόμοιες αναθεωρήσεις
των στοιχείων του ελλείμματος και του
χρέους για τα έτη 2006-2008 Κατά την
κατάρτιση των στοιχείων του ελλείμματος

και του χρέους για το έτος 2009 σε
σχέση με τους Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης για τα οποία επίσης είχαν
εκφρασθεί επιφυλάξεις τον Απρίλιο του
2010 μεταξύ άλλων διερευνήθηκαν και
καταγράφηκαν ορθο οι επιχορηγήσεις
του κρατικού προϋπολογισμού προς αυτούς

όπου διορθώθηκαν διπλοεγγραφές
εσόδων 531 εκατ ευρω Επίσης υπολογίστηκαν

οχοστά τα έσοδα των τόκων από
ομόλογα του Δημοσίου που διακρατού
σαν τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης
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καταγράφηκαν οι υποχρεώσεις για την
παροχή του εφάπαξ στους συνταξιοδοτούμενους

δημόσιους υπαλλήλους κ.τ.λ
Η επίπτωση στο έλλειμμα του 2009 από
την εφαρμογή των κανόνων σε σχέση
με τα στοιχεία των ΟΚΑ ήταν 0,8 του
ΑΕΠ

Με τις νοσοκομειακές δαπάνες τι
ακριβώς έγινε
Εδώ θέλω να σημειώσω δύο πράγματα

Πρώτον η καταγραφή σύμφωνα
με τους κανόνες στα κατάλληλα

έτη των πληρωτέων υποχρεώσεων των
δημοσίων νοσοκομείων της περιόδου
2006-2009 είχε ήδη γίνει στις αρχές
του 2010 και είχε αποτυπωθεί στα στοιχεία

που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο
του 2010 μαζί με άλλες διορθώσεις
στην καταγραφή των δημοσιονομικών
στοιχείων για τα έτη 2006-2009 Οπότε
δεν συνέβαλε η καταγραφή αυτή στην
αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος

από το 13,6 το ΑΕΠ στο 15,4
Δεύτερον οι πληρωτέες υποχρεώσεις
των νοσοκομείων του έτους 2009 τόσο
στη δημοσίευση του ελλείμματος τον
Απρίλιο του 2010 όσο και στη δημοστ
ευση του ελλείμματος τον Νοέμβριο του
2010 ανέρχονταν στο ποσό των 611
εκατ ευρώ και όχι σε πολύ μεγαλύτερα
ποσά που διάφοροι αναληθώς αναφέρουν

Κατά την κατάρτιση των στοιχείων
του ελλείμματος και του χρέους

έπειτα από έρευνα από την ΕΑΣΤΑΤ
εντοπίστηκαν πληρωτέες υποχρεώσεις

των υπουργείων και των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που η καταγραφή

τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση του ελλείμματος το 2009 κατά

0,2 του ΑΕΠ Επιπλέον η ορθή
καταγραφή των εισπράξεων και των
πληρωμών των φορέων της γενικής
κυβέρνησης στα κατάλληλα έτη είχε
επίπτωση στο έλλειμμα του 2009 κατά
0,2 του ΑΕΠ

Στο χρέος τι άλλα στοιχεία προστέθηκαν

Στο χρέος προστέθηκαν και τα στοιχεία
για τις εκτός αγοράς συμφωνίες swaps ή
offmarket swaps που είχαν συναφθεί από
την ελληνική κυβέρνηση Η Eurostat είχε
λάβει πληροφορίες στις αρχές του 2010
ότι η Ελλάδα είχε ένα μεγάλου μεγέθους
offmarket swap που αρχικά είχε συναφθεί

το 2001 με την Goldman Sachs και
έθεσε επιφύλαξη και για αυτό το θέμα
στα στοιχεία που δημοστεύθηκαν τον
Απρίλιο του 2010 Το swap της Goldman
Sachs και άλλα μικρά offmarket swaps
έπρεπε να είχαν δηλωθεί στη Eurostat
κατόπιν σχετικού ερωτήματος της προς
τις ελληνικές αρχές το 2008 και να είχε
γίνει η κατάλληλη καταγραφή τους ως
χρέους σύμφωνα με την ξεκάθαρη οδηγία

της Eurostat προς όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2008 Αυτή η
απστύπωση στο χρέος της Ελλάδας έγινε
τελικά στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν
τον Νοέμβριο του 2010

Τι επίπτωση είχαν στο χρέος τα
swaps αυτά
Για όλα τα offmarket swaps υπήρξε μια

αυξητική επίπτωση στο χρέος με μια προ
σθήκη 5,3 δισ ευρώ δηλαδή 2,3 του
ΑΕΠ στο χρέος του 2009 θέλω εδώ να
σημειώσω δύο προγματα Υπήρχε παρόμοια

αύξηση στο χρέος του 2006 του
2007 και του 2008 Δεν υπήρξε όπως
αναληθώς λένε διάφοροι νέα αύξηση
5 δισ κάθε έτος έτσι ώστε να αυξηθεί
αθροιστικά το χρέος σε τέσσερα χρόνια
κατά 20 δισεκατομμύρια Επίσης η διόρθωση

στην καταγραφή του offmarket
swap οδήγησε σε μειώσεις στο έλλειμμα
και όχι σε αυξήσεις όπως κάποιοι πάλι
αναληθώς λένε με μια μείωση 0,02
του ΑΕΠ στο 2009 και παρόμοια μείωση
στα έτη 2006-2008 θέλω να επισημάνω
γενικότερα ότι παρομοιες έρευνες και
αντίστοιχες διορθώσεις με αστές που
έγιναν για το 2009 έγιναν και για τα έτη
2006 2007 και 2008 και η μεθοδολογία
που εφαρμόστηκε για αστά τα έτη από
την ΕΑΣΤΑΤ είναι πανομοιότυπη αυτής
για το 2009

Εχει αλλάξει σήμερα η μεθοδολογία
αυτή

Οχι Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε
για το 2009 είναι αυτή ακριβώς που

εφαρμόζεται και τώρα για την κατάρτιση
των στοιχείων για το έλλειμμα και

το χρέος Συγκεκριμένα η δημοσίευση
των στοιχείων του ελλείμματος και του
χρέους τον Απρίλιο του 2016 για τα έτη
2012-2015 ακολουθεί ακριβώς την ίδια
μέθοδο καταγραφής με τη μέθοδο που
χρηστμοποιήθηκε για τα στοιχεία του
2009 Δηλαδή όσον αφορά την ταξινόμηση

των ΔΕΚΟ την καταγραφή των
offmarket swaps τη συμπερίληψη των
πληρωτέων υποχρεώσεων κ.τ.λ η μέθοδος

είναι η ίδια Και έτσι φυσικά πρέπει
να είναι γιατί αυτή η μέθοδος είναι πλήρως

σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Με αστόν τον τρόπο διασφαλίζεται η
συνέχιση της απουσίας έκφρασης επιφυλάξεων

για τα στοιχεία από τη Eurostat
και η συνέχιση της χρήσης των στοιχείων

της ΕΑΣΤΑΤ για τις εσωτερικές και
εξωτερικές ανάγκες της χώρας

Αισθάνεστε ότι ρίχνουν σε σας τα
βάρη των πολιτικών
Ναι

Είχατε προειδοποιήσει προσφάτως
πως αν υπάρξει καταδικαστική για εσάς
απόφαση η Ελλάδα θα έχει προβλήματα
στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για
το χρέος Πώς αυτή η εξέλιξη επιδρά
στη βιωσιμότητα τουχρέους και στην
ελάφρυνση του χρέους από τους ευρωπαίους

εταίρους
Τα στοιχεία του ελλείμματος και του

χρέους για το 2009 και η συγκεκριμένη
μεθοδολογία κατάρτισής τους έχουν

ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως ορθο και
ακριβή από τη Eurostat σε 12 συνεχόμενες

εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις από τον
Νοέμβριο του 2010 ως τον Απρίλιο του
2016 Στη βάση αστών των στοιχείων
και μεθοδολογίας η Ελλάδα παρουσιάζει

στους δανειστές την ανάλυσή της
για τη βιωσιμότητα του χρέους της και
ζητεί να υπάρξει ελάφρυνση του Ταυτόχρονα

όμως αμφισβητείται ξανά η ορ
θοτητα της μεθοδολογίας υπολογισμού
αυτών των στοιχείων Δεδομένου ότι για
την ελάφρυνση του χρέους χρειάζεται
να γίνει ανάλυση της βιωστμότητάς του
και φυσικά να είναι γνωστό το ύψος
του διερωτάται κανείς Μπορεί να γίνει

τέτοια ανάλυση από την ελληνική
κυβέρνηση ή από τους δανειστές της
αν ο υπολογιορός του χρέους θεωρείται
λάθος και η μεθοδολογία υπολογισμού
των δανειακών αναγκών της χώρας που
συνδέεται άμεσα με τον υπολογισμό του
ελλείμματος θεωρείται επίσης λάθος
Είναι απλά λογικό να αναγνωρίζει κα¬

νείς τη διαφαινόμενη αντίφαση σε αστά
τα πράγματα

Το έλλειμμα πώς το επηρεάζει
Στο πλαίσιο του πραγράμματός της με

τους ευρωπαίους εταίρους η Ελλάδα ζητεί

να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους
πόρους άλλων χωρών για να καλύψει το
δημοσιονομικό της έλλειμμα για το 2016
και τα επόμενα έτη βασιζόμενη και πάλι
πλήρως στη μεθοδολογία υπολογισμού
του ελλείμματος του 2009 που δημοσίευσε

η ΕΑΣΤΑΤ στις 15 Νοεμβρίου 2010
Αν η μεθοδολογία υπολογισμού αστού
του ελλείμματος είναι λανθασμένη και
το προγματικό έλλειμμα για το 2009 και
επομένως και για το 2016 και τα επόμενα

έτη είναι μικρότερο μπορεί να προχωρήσει

η συζήτηση για το προγρομμα
και η διαδικασία χρηματοδότησής τσυ
πριν από τη διαλεύκανση τσυ πραγματικού

ελλείμματος και της πραγματικής
ανάγκης χρηματοδότησης Λογικά κανείς
θο πίστευε ότι αστά τα θέματα θο έπρεπε
να διευθετηθούν πρώτα

Επηρεάζουν οι δικαστικές διαδικασίες
εναντίον σας την παραγωγή των

επίσημων στατιστικών της χώρας
Οι επιπτώσεις είναι αστονόητες και

θλιβερές Εντός της στατιστικής αρχής —
Η προσπάθεια ενδυνάμωσα ms ανεξαρτησίας
ms Εθνικής Σταπσπκής Υπηρεσίας έγινε για
να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μην
Ξανακυλήσει οτην άβυσσο της αναξιοπιστίας
των greek statistics

οι στατιστικοί που θα πρέπει να κάνουν
τη δουλειά τους με επιστημονική ανεξαρτησία

αμεραληψία και αντικειμενικότητα

βλέπουν τι συμβαίνει σε κάποιον
που ακολούθησε αστόν τον δρόμο Οι
επιλογές που θα κάνουν στο πλαίσιο
τέτοιων αντικινήτρων είναι πιο πιθανόν
τώρο να είναι υπέρ της επιστροφής στον
κακό δρόμο των greek statistics Και
μπορώ να προσθέσω ότι αστή η ζημιά
δεν αφορά μόνο τους στατιστικούς στην
Ελλάδα αλλά και τους στατιστικούς σε
όλον τον κόσμο

Οι επικριτές σας υποστηρίζουν ότι
κατά την πενταετή θητεία σας στην
ΕΛΣΤΑΤεπιμείνατε στην ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της Αρχής με σκοπό να
προφυλαχθείτε και από μελλοντικές
ευθύνες Ισχύει αυτό ή είναι διαστρέβλωση

των προθέσεων σας
Οχι δεν ισχύει Η προαπάθεια ενδυνάμωσης

της ανεξαρτησίας της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας έγινε για να

δημιουργηθούν

οι συνθήκες ώστε να μην
ξανακυλήσει στην άβυσσο της αναξιοπιστίας

των greek statistics Εγινε για να
μπορούν οι στατιστικοί που εργάζονται
εκεί να μπορούν να ασκούν το σημαντικό

λειτούργημά τους αμερόληστα και
αντικειμενικά χρηστμοποιώντας μόνο
στατιστικά κριτηρια στην κατάρτιση των
επίσημων στατιστικών της χώρος χωρίς
πολιτική ή άλλη πίεση Αστός είναι o μόνος

τροπος για να βοηθήσουν τη χώρα
ως παραγωγοί του δημόσιου αγαθού που
είναι οι αξιόπιστες επίσημες στατιστικές
μιας χώρας Την έλλειψη ανεξαρτησίας
της Εθνικής Στστιστικής Υπηρεσίας κατά
τα χρονιά των greek statistics την πληρώνουν

ακόμη η Ελλάδα και οι πολίτες της
Οπως αναφέρει και ο Κώδικας Ορθής
Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών

στην πλέον σημαντική του αρχή την
Αρχή 1 περί επαγγελματικής ανεξαρτησίας

η επαγγελματική ανεξαρτησία των
στστιστικών αρχών από άλλες πολιτικές
ρυθμιστικές ή διοικητικές υπηρεσίες και
φορείς καθώς και από φορείς του ιδιωτικού

τομέα διασφαλίζει την αξιοπιστία
των ευρωπαϊκών στατιστικών
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