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Τίτλος : 
Το 2020 θα επιστρέψουμε στο 2008 ως ΑΕΠ αλλά ... με 
έλλειμμα 20% υψηλότερο από τότε!  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/2020-2008-

20.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=F

eed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Μια χαμένη γενιά στην δωδεκαετία 2008-2020 και μια τεράστια απάτη σε 

βάρος ενός ολόκληρου έθνους αποκαλύπτει ο τρόπος υπολογισμού του 
ΑΕΠ της εποχής εκείνης από την τρόϊκα: Ένα κρίσιμο στοιχείο, λοιπόν, για 

τον υπολογισμό της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από την πλευρά 
της τρόϊκα, το ύψος τυ ΑΕΠ το 2020 αποκαλύπτεται ότι δεν είναι τίποτα 

περισσότερο παρά μια τεράστια ... "φούσκα" και ένας από τους βασικούς 

λόγους που το ΔΝΤ δεν ενέκρινε να δοθεί η δόση: 
 

Συγκεκριμένα από το προσχέδιο της Έκθεσης Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) 

που εξετάσθηκε στο Eurogroup προκύπτει ότι ΕΕ και ΕΚΤ προεξοφλούν 
υψηλό πληθωρισμό σε Ελλάδα και Ευρωζώνη για την επόμενη επταετία, 

κάτι το πολύ κακο, φυσικά αν συνδυαστεί με την σημερινή έλλειψη 
ρευστότητας. 
 

Θεωρούν πως ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα κινείται κοντά στο 3% και 
κατ'αυτό τον τρόπο η ανάπτυξη σε μέσα επίπεδα θα ξεπερνά το 2%. Ο 
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πληθωρισμός έχει την ιδιότητα να μεγεθύνει το ονομαστικό ΑΕΠ και να 
αυξάνει τα έσοδα. Πιο απλά οι φόροι επιβάλλονται στις ονομαστικές τιμές 

και όχι στις αποπληθωρισμένες. 
 

Καθώς οι τιμές αυξάνονται μεγεθύνεται και ο τζίρος της οικονομίας, που 

έχει σαν συνέπεια ν' αυξάνεται το ονομαστικό ΑΕΠ, να πληρώνονται 
περισσότεροι φόροι και να εμφανίζεται ταυτοχρόνως το ΑΕΠ αυξημένο. 
 

Με τον τρόπο αυτό η τρόικα εκτιμά πως το ελληνικό ΑΕΠ από 196 δισ. 
ευρώ το 2016 (φαντασθείτε, έστω κι έτσι, πόσο δύσκολα χρόνια θα βιώσει 

η χώρα μέχρι το 2016, αφού τότε θα έχει περίπου το ΑΕΠ του 2012) θα 
ανέλθει άνω των 250 δισ. ευρώ το 2020. Με την πρόβλεψη δε αυτή η 

τρόικα προεξοφλεί υψηλότερο πληθωρισμό - άρα και χαλαρότερη 

νομισματική πολιτική- στο σύνολο της Ευρωζώνης. 
 

Εκτός του ότι είναι 100% πλασματικός ο ρυθμός της ανάπτυξης και 

συνακόλουθα και το ΑΕΠ των 250 εκατ. ευρώ, το εντυπωσιακό είναι ότι το 
2020, μετά από μια υπερδεκαετή καταστροφή της ελληνικήςοικονομίας, 

θα φτάσει το ΑΕΠ να είναι ελαφρά υψηλότερο από το ΑΕΠ του 2008 
(232,9 δισ ευρώ), ενώ το χρέος το 2008 μόλις είχε ξεπεράσει το 100% 

του ΑΕΠ και τότε θα είναι 120% του ΑΕΠ με διαδοχικά κουρέματα. 
 

Τι χρεία άλλων μαρτυριών απαιτείται για να καταδειχθεί το έγκλημα που 

έχει συντελεστεί σε βάρος της χώρας; Αναγκάζονται να καταφύγουν σε 
λογιστικές αλχημείες από αυτές που κατηγορούσαν την Ελλάδα(άκουσον-

άκουσον: Ο πληθωρισμός θα ανέβει, άρα θα ανέβει και το ΑΕΠ!) για να 
επιστρέψει το ΑΕΠ στο επίπεδο του 2008, το έτος 2020 με έλλειμμα και 

πάλι υψηλότερο κατά 20% από αυτό που είχαμε το 2008! 
 

Για το έγκλημα αυτό της απώλειας μιας ολόκληρης γενιάς (2008-2020) 

ποιος θα πληρώσει; Γιατί αν δεν πληρώσει κάποιος ή κάποιοι το μόνο 
βέβαιο είναι ότι θα επαναληφθεί... 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Τίτλος : 
Θετικός ο Σόιμπλε στη διαγραφή του χρέους από το 2015  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/2015.html?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN

%29 
Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εμφανίζεται 

θετικός στο ενδεχόμενο μίας νέας διαγραφής του ελληνικού χρέους, σε 

μία ένδειξη ότι το Βερολίνο χαλαρώνει τη στάση του προς την Αθήνα, μία 
ημέρα μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για το ελληνικό ζήτημα 

στο Eurogroup. 
 

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Dow Jones Newswires, ο 

Σόιμπλε θέτει, ωστόσο, ως προϋπόθεση την τήρηση των δεσμεύσεων εκ 
μέρους της ελληνικής πλευράς. 
 

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών φέρεται στη διάρκεια των συζητήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Παρίσι και στις οποίες 

συμμετείχαν Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, να είναι θετικός στο ενδεχόμενο της 
διαγραφής του ελληνικού χρέους. 
 

Νωρίτερα, σήμερα, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε για 
τον κίνδυνο αποχώρησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το 

πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, σύμφωνα με μαρτυρία του 
χριστανοδημοκράτη βουλευτή Μίχαελ Φουκς, ο οποίος συμμετείχε στην 

πρωινή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU από τον 

υπουργό. 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
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Τίτλος : 
Οι Έλληνες έχουν τα αντιβιοτικά για… καραμέλες  
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http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-

post_1378.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
Σαν καραμέλες χρησιμοποιούν οι Έλληνες τα αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα 
να εμφανίζονται όλο και πιο ανθεκτικά μικρόβια στην κοινότητα. Η χώρα 

μας παραμένει πρώτη στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη και μία 

από τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής στα 
αντιβιοτικά. 
 

Η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στην προμήθεια των αντιβιοτικών 
χωρίς την προσκόμιση ιατρικής συνταγής, και το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης των αντιβιοτικών (>80%) 
προέρχεται από την συνταγογράφηση αντιβιοτικών για την θεραπεία 

ιογενών λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού, στις οποίες δεν ενδείκνυται 
η χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας, είναι οι πιο σημαντικές 

διαπιστώσεις που διογκώνουν το πρόβλημα στη χώρα μας. 
 

Τα παραπάνω δεδομένα ενισχύονται και από δημοσκοπική έρευνα της 

Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το 
2007 έως το 2010. 
 

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι για το 2010, το 13% των ερωτηθέντων 
προμηθεύτηκαν αντιβιοτικά χωρίς συνταγή ιατρού, ενώ τρεις στους 10 

ερωτηθέντες έχουν αντιβιοτικά στο σπίτι τους για «ώρα ανάγκης». Η 

συνολική χρήση των αντιβιοτικών στην κοινότητα αυξήθηκε το 2010 σε 
57% από 47% το 2009, ενώ τρεις στις 10 περιπτώσεις χρήσης 

αντιβιοτικού αφορούν χορήγηση σε παιδί κάτω των 14 ετών. Τα 
συμπτώματα για τα οποία, συνήθως, συνταγογραφούνται αντιβιοτικά 

αφορούν ιογενείς λοιμώξεις, όπως συνάχι, βήχας πονόλαιμος και πυρετός. 
 

Σε αυτά ακριβώς τα σημεία θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια όλων 

μας, επισημαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς και στη συνεχή ενημέρωση των 
επαγγελματιών υγείας και του κοινού. 
 

Σημαντικά θα μπορούσε να βοηθήσει και η χρήση απλών και γρήγορων 
διαγνωστικών δοκιμασιών, π.χ. το Strept.test ή το γρήγορο test για την 
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γρίπη, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν και στο χώρο εξέτασης του 
ασθενούς και να χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή διάγνωση των 

λοιμώξεων εκείνων, για τις οποίες πραγματικά απαιτείται η χορήγηση 
αντιμικροβιακής θεραπείας. 
 

Με αφορμή τη 18η Νοεμβρίου, ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης για 
την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, το ΚΕΕΛΠΝΟ επισημαίνει, ότι θα 

πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, οι πολιτικές ηγεσίες, η επιστημονική 
κοινότητα, αλλά και οι πολίτες, γιατί οι λύσεις που προτείνονται είναι 

απλές και εφικτές και συνοψίζονται σε μία πρόταση: «μην παίρνετε 
αντιβιοτικά χωρίς λόγο για να παραμείνουν χρήσιμα όταν πραγματικά θα 

τα χρειαστείτε». 
 

Οι μικροβιακές λοιμώξεις αποτελούσαν για την ανθρωπότητα ιάσιμα 
νοσήματα, εντούτοις, σήμερα υπολογίζεται ότι 25.000 άνθρωποι 

πεθαίνουν, ετησίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω λοιμώξεων από 
πολυανθεκτικά παθογόνα, χωρίς να υπολογίζονται οι κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το υγειονομικό 
σύστημα. 
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Τίτλος : 
Κ. Σουλιώτης: Η θετική λίστα εκτινάσσει τη συμμετοχή 
των ασφαλισμένων στα φάρμακα!  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_5161.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
 

Η εκτίναξη της συμμετοχής των ασφαλισμένων στην προμήθεια μεγάλης 
σειράς φαρμακευτικών σκευασμάτων, πρωτότυπα ή γενόσημα 

(αντίγραφα), εκτίναξη η οποία φθάνει σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και 
στο... 80% της τιμής του φαρμακευτικού σκευάσματος, αποτελεί το πιο 

σημαντικό πρόβλημα της θετικής λίστας συνταγογραφουμένων 
φαρμάκων, σε συνδυασμό με την αποζημίωση στην τιμή αναφοράς. 
 

Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο επίκουρος καθηγητής Οικονομικών της 

Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης σε μελέτη 
του με τίτλο "Προκλήσεις και προβληματισμοί για την πολιτική Υγείας σε 

ένα περιοριστικό δημοσιονομικό περιβάλλον". 
 

Ο Κυριάκος Σουλιώτης, πρώην αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) επίσης, επισημαίνει ενδεικτικά ότι 
υπάρχει γενόσημο ατορβαστατίνης, για το οποίο ο ασθενής, σύμφωνα με 

τη νέα λίστα, θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του 26 ευρώ, αντί για 
10 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος, γεγονός το οποίο σημαίνει συμμετοχή 

ύψους... 72% για τον ασφαλισμένο! 
 

Σε μία τέτοια περίπτωση, αναφέρει ο Κυριάκος Σουλιώτης, δεν μιλάμε για 

συμμετοχή στο κόστος (co-payment), αλλά για πληρωμή του κόστους 
(payment) εκ μέρους του ασφαλισμένου... 
 

Βασίλης Βενιζέλος 

ΥGEIA360.GR 
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Σχεδόν όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων αγγίζουν οι αλλαγές στο 

ασφαλιστικό σύστημα, που προβλέπουν οι 18 συνολικά εφαρμοστικές 
εγκύκλιοι των νέων μέτρων, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 

του 2013, και έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα το υπουργείο 
Εργασίας.Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο. Ελάχιστος χρόνος 

ασφάλισης τα 15 έτη. Γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης: 40ετία και 
62ο έτος ηλικίας. Κατώτατη σύνταξη με 4.500 ημέρες εργασίας στο 67ο 

έτος της ηλικίας. 
 

Εάν αρκούν μόνο δύο σειρές για να συμπυκνώσουν τις νέες 

συντεταγμένες του συνταξιοδοτικού συστήματος που άλλαξε εν μια νυκτί 
απαιτήθηκαν 18 νέες εγκύκλιοι, κάποιες από αυτές πολυσέλιδες, για να 

αποτυπωθεί το νέο σκηνικό σε συντάξεις, ασφάλιση και εισφορές. Οι 
συνέπειες στην ηλικία συνταξιοδότησης κατά κανόνα δεν προσθέτουν 

πάνω από 2 έτη με βάση την ημερομηνία συνταξιοδότησης που καθόριζε ο 
προηγούμενος νόμος. Ομως σε πάμπολλες εξαιρέσεις αυτού του κανόνα, 

όπως φαίνεται και από τις εγκυκλίους (αναλυτικά στο www.kathimerini.gr) 

η παράταση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να φτάνει ακόμη 
και τα πέντε χρόνια. Τούτο προκύπτει από δύο τινά: Οχι μόνο αυξάνεται 

το γενικό όριο κατά δύο έτη, αλλά ακουμπά συγχρόνως πάνω στις ήδη 
αυξημένες προϋποθέσεις που επρόκειτο να ισχύσουν από την 1.1.2015 με 

βάση τα όσα όριζε ο νόμος Λοβέρδου (άρθρο 10, του ν.3863/2010) και 
τώρα δρομολογούνται δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή από την 1.1.2013. 

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης 
εξαιρούνται 
 

α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως 
μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με 

γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε 
βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισμένοι των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής 

εφεδρείας του ν. 4024/2011. 
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Βεβαίως οι μεγάλοι τυχεροί παραμένουν όσοι διασφαλίζουν τα 
θεμελιωμένα (ελάχιστος χρόνος προϋπηρεσίας και ηλικία εξόδου) έως και 

31.12.12 συνταξιοδοτικά δικαιώματα καθώς και ό,τι έχουν κατοχυρώσει με 
ή χωρίς την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων, κάνοντας χρήση των 

προϋποθέσεων που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2012. 
 

Με άλλη εγκύκλιο, τίθενται σε ισχύ από την 1η του χρόνου οι μειώσεις 

στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις από 5 έως και 20% για ποσά 
άνω των 1.000 ευρώ, ενώ περικόπτονται τα εφάπαξ έως και 83%. 
 

Oι 18 ερμηνευτικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που 

περιλαμβάνονται στο νόμο 4093/2012 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr) καθώς και στο site του υπουργείου 
(http://www.ypakp.gr). 
 

Isarkadias.gr 
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Τίτλος : 
Στις Βρυξέλλες για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ ο 
πρωθυπουργός  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-
post_2020.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Όχι, δεν προέκυψαν κι άλλα χρήματα που πρέπει να μπουν στο 

λογαριασμό μας για την περιβόητη δόση. Τα επιπλέον 20 δισ. αφορούν τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
 

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, ενόψει της 
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθεί ο 

κοινοτικός προϋπολογισμός. Οι 27 καλούνται να συμφωνήσουν για να μην 
προκαλέσουν κι άλλους τριγμούς στα θεμέλια της Ένωσης, αν και αυτό 

μόνο εύκολο δεν είναι. 
 

Η ελληνική πλευρά θα διεκδικήσει κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Θα δώσει μάχη 
για να περισώσει ό,τι μπορεί. Με τα σημερινά δεδομένα, η Ελλάδα δεν 

πρόκειται να πάρει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ. Η Αθήνα, όμως, θα 
διεκδικήσει 20 δισ. από τα κονδύλια της περιόδου 2014-2020. 
 

Πέρα από τη μάχη για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ο Αντώνης Σαμαράς θα 
θέσει και το θέμα της δόσης, που δεν εκταμιεύθηκε μετά το ναυάγιο του 

Eurogroup. Θα το συζητήσει με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ, με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν 

Ρομπάι ίσως ακόμη και με την Άνγκελα Μέρκελ. 
 

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός να 

παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα, όπου πλέον όλοι 
πιστεύουν ότι θα βρεθεί λύση και θα ανάψει το «πράσινο φως» για την 

εκταμίευση της δόσης στην Ελλάδα. 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

 

 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2020.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2020.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2020.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2020.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29

