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Τίτλος : 
Μάριος Σαλμάς: «Τα γενόσημα κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος»  

 
Μέσο :  
http://www.ertonline.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.ertonline.gr/kiononia/item/22607-Marios-Salmas-Ta-

genoshma-kerdisoyn-synechws-edafos 

 

Μία νέα κοινωνική συμφωνία, με μειωμένα κέρδη για τους παρόχους στο 

χώρο της υγείας, προανήγγειλε μέσω της ΝΕΤ ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, τονίζοντας πως τον Οκτώβριο θα 

εφαρμοστούν μέτρα περικοπής 1 δισ. ευρώ στους συνεργαζόμενους με 
τον ΕΟΠΥΥ. Ακόμα, γνωστοποίησε πως με την καταβολή της 

αναμενομένης δόσης θα πληρωθούν τα αναδρομικά των παρόχων, αφού 
προηγουμένως ελεγχθούν, ενώ προειδοποίησε πως θα τίθεται εκτός 

συστήματος για πάντα όποιος φαρμακοποιός διανοηθεί να κλέψει κουπόνι 
αξίας έστω και ενός ευρώ. 

«Θα στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Τα γενόσημα κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος στην αγορά καθώς τα προτιμούν οι ασφαλισμένοι. Αυτό 

σημαίνει εξοικονόμηση πάνω απο 200 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ», 
δήλωσε στη ΝΕΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς. 

http://www.ertonline.gr/kiononia/item/22607-Marios-Salmas-Ta-genoshma-kerdisoyn-synechws-edafos
http://www.ertonline.gr/kiononia/item/22607-Marios-Salmas-Ta-genoshma-kerdisoyn-synechws-edafos
http://www.ertonline.gr/kiononia/item/22607-Marios-Salmas-Ta-genoshma-kerdisoyn-synechws-edafos
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Ο υπουργός τόνισε ότι ο ΕΟΠΥΥ με την δημιουργία του είχε έλλειμμα 1 
δισ. ευρώ, γιατί έγινε λάθος εκτίμηση του προϋπολογισμού και πως τώρα 

είμαστε σε μία φάση όπου εφαρμόζεται η νομοθεσία. Τον Οκτώβριο -όπως 
είπε- θα υπάρξουν περικοπές ενός δισ ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να θιγεί η 

περίθαλψη των ασφαλισμένων. «Θα κόψουμε από την φαρμακευτική 
δαπάνη και από τις δαπάνες από τις συμβάσεις με τους παρόχους του 

Οργανισμού. Υπάρχει κάποιο λίπος που πρέπει να διορθώσουμε. Οι 
δαπάνες του ΕΟΠΥΥ είναι 7 δισ. και πρέπει να μειωθούν», επισήμανε και 

πρόσθεσε ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών για το θέμα της υγείας στην 
Ελλάδα οφείλεται στο γεγονός ότι «δεν υπήρχαν περιοριστικοί 

κανόνες και εξορθολογισμός του χρήματος, ώστε να πιάνει τόπο το 
κάθε ευρώ του ασφαλισμένου. Αυτό που μετρά είναι ο βαθμός 

ικανοποίησης του ασθενούς». 

Ο κ. Σαλμάς ανέφερε ότι «ο ΕΟΠΥΥ έχει καταντήσει προνοιακό ίδρυμα, 

παρέχει υπηρεσίες ακόμη και σε αυτούς που δεν πληρώνουν τις εισφορές 
τους. Οι δαπάνες του θα πάνε εκεί που μπορεί να τις αντέχει. Οι 

απλήρωτοι είναι το σύμπτωμα. Η παθογένεια είναι ότι κάποιος πολιτικός 
δεν έλυσε την εξίσωση: δαπάνες- έσοδα. Είναι μία κρίσιμη πολιτική 

εξίσωση, που χρειάζεται λεπτή δουλειά». 

Επίσης, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο προχωρά σε μία νέα κοινωνική 

συμφωνία που θα μειώσει τα κέρδη των παρόχων Υγείας, προκειμένου να 
διασωθούν οι υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους, μέσα στις συνθήκες 

κρίσης και ύφεσης που αντιμετωπίζουμε ως χώρα.  

«Εμείς είμαστε που βάζουμε χρονοδιάγραμμα πληρωμών στους 
φαρμακοποιούς, τακτοποιώντας τα χρέη του ΕΟΠΥΥ. Θα στηρίξουμε τον 

ΕΟΠΥΥ» τόνισε ο κ Σαλμάς και πρόσθεσε ότι «οι φαρμακοποιοί έχουν 
διαπιστώσει τη δουλειά που γίνεται, γι' αυτό και ανέστειλαν τις 

κινητοποιήσεις τους». 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι «στο νέο κανονισμό 

παροχών που καταρτίζουμε όποιος φαρμακοποιός διανοηθεί να κλέψει 
έστω και ένα κουπόνι θα διαγράφεται απο τον Οργανισμό οριστικά», και 

πρόσθεσε από τη Δευτέρα θα μπορεί κάθε ασφαλισμένος  να υποβάλει 
ηλεκτρονικά τα διακαιολογητικά στο ΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, ενώ προχωράει 

και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. «Με το νέο κανονισμό παροχών θα 
έχουμε εξοικονόμηση 250 εκατομμυρίων» είπε ο κ. Σαλμάς 

διευκρινίζοντας ότι «στα άτομα με ειδικές ανάγκες δίνουμε πάρα πολλές 
παροχές». Υποστήριξε δε ότι «είναι υψηλό το επίπεδο του κοινωνικού 

κράτους στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κοινωνικό κράτος 

για να μην κλονιστεί». 

Σχετικά με τη συνταγογράφηση και τη δραστική ουσία στα φάρμακα, ο κ. 
Σαλμάς ανέφερε ότι από την Παρασκευή, είναι ανηρτημένα στην 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλες οι δραστικές ουσίες και πως από την 
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1η Οκτωβρίου ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει την πιο φθηνή δραστική ουσία. «Το 
γενόσημο φάρμακο στην Ελλάδα είναι αξιόπιστο, και θα υπάρξει 

εξοικονόμηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ». 

Ερωτηθείς για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, τόνισε ότι υπάρχει 
ανάγκη εξορθολογισμού του συστήματος και πως έτσι θα βελτιωθούν οι 

παροχές υγείας.  

Για τις αυξημένες δαπάνες σε εξετάσεις και υπηρεσίες υπογράμμισε 

ότι «ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ήταν βασισμένος σε ξύλινα πόδια. Για 
μία μαγνητική, η δαπάνη είναι 230 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία 

είναι 120 ευρώ. Πολλές εξετάσεις είναι υπερκοστολογημένες, λιγότερες 
είναι υποκοστολογημένες». 

Τέλος ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επισήμανε «είμαστε σε διαρκή 

αγώνα, για να πετύχουμε. Αν πετύχει η κυβέρνηση αυτή, πετυχαίνει η 

Ελλάδα». 

 

Δείτε το video :  

http://www.ert.gr/webtv/net/item/7510-O-an-Ypoyrgos-Ygeias-M-Salmas-sth-ΝET-30-09-

02012#.UGgA3rT1OLM

http://www.ert.gr/webtv/net/item/7510-O-an-Ypoyrgos-Ygeias-M-Salmas-sth-%CE%9DET-30-09-02012#.UGgA3rT1OLM
http://www.ert.gr/webtv/net/item/7510-O-an-Ypoyrgos-Ygeias-M-Salmas-sth-%CE%9DET-30-09-02012#.UGgA3rT1OLM
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Τίτλος : 
Οι προμήθειες στο ΕΣΥ 

Μέσο :  
http://news.kathimerini.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_4

97108 

 

Του Νικου Πολυζου* 

Οι προμήθειες του ΕΣΥ το 2009 δημιουργούσαν προβλήματα νομιμότητας 

(αναθέσεις), αποτελεσματικότητας (διαγωνισμών) και έκβασης 
(υπερτιμολογήσεις). Η ρύθμιση (2010) χρεών παρελθόντων ετών προς 

προμηθευτές και νομιμοποίησης διαδικασιών ήταν το πρώτο βήμα. Το 

δεύτερο βήμα ήταν η διατήρηση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) 
για τη δημιουργία και ολοκλήρωση ενός προγράμματος προμηθειών (ΠΠ) 

2010–11 με κεντρικούς, περιφερειακούς και νοσοκομειακούς 
διαγωνισμούς. Παράλληλα εφαρμόστηκε το Παρατηρητήριο Τιμών, πρώτα 

αναλωσίμων και κατόπιν φαρμάκων και υπηρεσιών. 

Παρά τις προσωπικές ενστάσεις για τον τρόπο δημιουργίας (2007) και 
λειτουργίας (κυρίως 2008–09) της ΕΠΥ, ο μηνιαίος συντονισμός, η 

απλοποίηση διαδικασιών με νομοθετικές (από το ν. 3846 έως το ν. 4052) 
και άλλες παρεμβάσεις, καθώς και οι προσπάθειες μελών – υπαλλήλων 

της, με διοικήσεις – υπαλλήλους ΔΥΠε και νοσοκομείων απέδωσαν μεγάλο 

μέρος των αναμενομένων, π.χ. παρακολούθηση αναλωσίμων με το 
observe.net, συμπληρωματικά με το esy.net, μέση μείωση τιμών 20-30%, 

ορθολογισμός προδιαγραφών, κεντρικοί διαγωνισμοί βασικών – ακριβών 
υλικών και ηλεκτρονικών σε 60 δραστικές ουσίες φαρμάκων (μείωση 

τιμών 50%), αλλά και τεχνογνωσία για το μέλλον. 

Ο ν. 4052/12 προβλέπει την από 1/1/2013 δημιουργία επιτροπής 
προδιαγραφών (ΕΠ) αντί της ΕΠΥ, που ολοκληρώνει το έργο της 30/6/13. 

Πρώτη μου παρατήρηση για αλλαγή είναι η λειτουργία της ΕΠ να γίνει με 
απορρόφηση της ΕΠΥ, π.χ. 1/1/13 ή 1/3/13, έτσι ώστε να μην υπάρχουν 

δύο αρμόδια όργανα. Η επιλογή και πλήρης ενίσχυση διάδοχου σχήματος 

προϋποθέτει ολοκλήρωση όσων αναφέρθηκαν από ΕΠΥ έως 31/12/12 ή 
28/2/13 και συνέχιση των 1–2 από ΕΠ. 

Τι θα γίνει, όμως, με τα υπόλοιπα; Η απάντηση προϋποθέτει την από 

1/1/13 εφαρμογή διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4052: α) μεταφορά 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_497108
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_497108
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_497108
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των 7 υγειονομικών περιφερειών στις 7 κρατικές περιφέρειες, β) 
δημιουργία έως 85 Νοσοκομείων – ΝΠΔΔ, γ) ανάθεση σε ιδιώτη των 

προμηθειών, ξεκινώντας από το ΠΠ 2013. Θα πρέπει εδώ να ληφθεί 
υπόψη η εμπειρία 2002–03, αλλά και πρόσφατες αλλαγές, π.χ. Ενιαία 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Τέλος, πρέπει να λεχθεί ότι η 
αποτελεσματικότητα διεκπεραίωσης προμηθειών ανά έτος, από ΕΠΥ, ΔΥΠε 

(κυρίως) και νοσοκομεία ήταν δυσχερής. 

Είναι ανάγκη, λοιπόν, η πολιτική ηγεσία να δημιουργήσει σχέδιο – ομάδα 

παρακολούθησης του (νέου) συστήματος, όπου προτείνονται: 

1. Ενίσχυση ΕΠΥ για ένα τετράμηνο με στόχο να ολοκληρώσει το έργο της 
και να παραδώσει στην ΕΠ (ή σε όποιο κεντρικό σχήμα επιλεγεί, π.χ . 

NASA του NHS). 

2. Επιλογή διατάξεων που θα εφαρμοστούν ή όσων αλλάξουν, 

συμπεριλαμβανομένων ΠΠ δύο ετών τουλάχιστον, με ανάλογες συμβάσεις 
–συμφωνίες–πλαίσιο, που θα ολοκληρώνονται και θα ελέγχονται πλήρως 

και άμεσα από ένα φορέα (όπως στην Κύπρο κ.α.), π.χ. το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 

3. Εκτέλεση του ΠΠ 2012 (ή 2013) στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη από 

ιδιώτη που θα επιλεγεί με τη λειτουργία της ΕΠ (προϋποθέτει προετοιμασία 
ΕΠΥ και ΔΥΠε) και θα αναλάβει δοκιμαστικά και την εφοδιαστική αλυσίδα 

(logistics) των περιοχών αυτών, με αμοιβή από την εξοικονόμηση πόρων 
(π.χ. έως 10%). 

4. Δημιουργία έως 4 ανάλογων παραρτημάτων, του 1, στις έδρες των 
υπολοίπων περιφερειών (π.χ. Πάτρα ή/και Γιάννινα ή/και Λάρισα και 

Ηράκλειο), για να φανεί συγκριτικά με τον ιδιώτη η αποτελεσματικότητα 
του δημόσιου τομέα, ή έως 6, αν δεν προτιμηθεί το 3. 

Εναλλακτική των 3–4 αποτελούν τα 85 νοσοκομεία για το ΠΠ 2012, 

αναλαμβάνοντας όλες τις προμήθειες και τη διαχείριση και για τα 

υπόλοιπα. Η εμπειρία χωρών, όπως Αγγλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, 
είναι σημαντική και διερευνητέα με αντίστοιχα υπουργεία Υγείας, τρόικα 

και Task Force. 

* Ο κ. Νίκος Πολύζος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διοίκησης και 
Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, στο 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. 
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Τίτλος : 
ΕΟΠΥΥ: Κανονικά εκτελούνται οι συνταγές του στην 
Αττική 

Μέσο :  
http://ygeia.tanea.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=15648&la=1 

 

Κανονικά εκτελούν τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ από σήμερα οι φαρμακοποιοί της Αττικής, 

έπειτα από τις προχθεσινές διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου 

ότι  θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του ενιαίου ταμείου που αφορά στην εξόφληση των 

χρεών. 

 

Όπως είχε δηλώσει την Παρασκευή ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής 

(ΦΣΑ) Κώστας Λουράντος, μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας, έλαβε διαβεβαίωση από τον υπουργό ότι θα εξοφληθούν τα χρέη του ταμείου προς 

τους φαρμακοποιούς στην ώρα τους. 

 

Επιπλέον, ο κ. Λυκουρέντζος έστειλε μήνυμα και στους λοιπούς παρόχους υγείας, 

διευκρινίζοντας ότι δρομολογείται η τακτοποίηση και των δικών τους οφειλών στο «μέτρο 

του εφικτού».  

Ο κ. Λουράντος υπογράμμισε, από την πλευρά του, ότι αναμένει την τήρηση των 

δεσμεύσεων της Κυβέρνησης. 

Πάντως, οι φαρμακοποιοί θα επανεξετάσουν τη στάση τους σε 15 

ημέρες. 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=15648&la=1
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=15648&la=1
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Θεματολογία:  
«Πρόβα θανάτου» στο Σύστημα Υγείας 
Επιστροφή στην... ανταλλακτική οικονομία στα 
νοσοκομεία λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και 
περικοπών 

Μέσο: 

http://www.tovima.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=477108 

 
 

Την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που 
έπασχε από μελάνωμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα περίμενε να πάρει 

τιμή ένα νέο φάρμακο για την ασθένειά του, το οποίο έχει έγκριση 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το εν λόγω φάρμακο μπορεί να τον κρατούσε 
στη ζωή, μπορεί και όχι. Ζούσε με αυτή την αγωνία κάθε μέρα. Δεν 

πρόλαβε. Τις ίδιες μέρες, ένας 48χρονος από την Αμαλιάδα άφηνε ορφανά 
δύο ανήλικα παιδιά. Ο άτυχος άνδρας πέρασε από πέντε νοσοκομεία και 

τρεις ιατρικές ειδικότητες. Στο ένα δεν εφημέρευε καρδιολόγος, στο άλλο 
χειρουργός, στο τρίτο δεν λειτουργούσε ο αξονικός τομογράφος... Επειτα 

από 13 ώρες περιπλάνησης, ο 48χρονος πατέρας έφυγε για το μεγάλο 
ταξίδι. 

Τα ίδια συνέβησαν και το καλοκαίρι με μία 44χρονη μητέρα τριών παιδιών 
από την Κω που υπέστη έμφραγμα και νωρίτερα με έναν νέο άνθρωπο ο 

οποίος έχασε τις αισθήσεις του ενώ γυμναζόταν. Στον χώρο φυσικά δεν 
υπήρχε απινιδωτής και το ασθενοφόρο έφθασε έπειτα από 50 λεπτά χωρίς 

γιατρό, μόνο με τραυματιοφορέα. Οταν το παιδί έφθασε στο νοσοκομείο, 
όλα είχαν τελειώσει.  

Τέτοιες ιστορίες πριν από λίγα χρόνια χρεώνονταν στην κακή οργάνωση, 

στις επιμέρους ελλείψεις, ακόμη και στην αδιαφορία κάποιων λειτουργών 
του συστήματος. Σήμερα ένοχη είναι η κάτω βόλτα που έχει πάρει 

ολόκληρος ο τομέας της Υγείας σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, αδυναμίας 
χρηματοδότησης και άγριων οριζόντιων περικοπών, οι οποίες υπηρετούν 

την ισορροπία των αριθμών, αγνοώντας τη ζωή των ανθρώπων. Και το 
χειρότερο είναι ότι αύριο όσα συμβαίνουν σήμερα μπορεί να μοιάζουν, όσο 

κυνικό κι αν ακούγεται, με απλή «πρόβα θανάτου».  
Η απόφαση των ιδιωτικών κλινικών να σταματήσουν κι αυτές από την 8η 

Οκτωβρίου, όπως έχουν κάνει επανειλημμένως οι φαρμακοποιοί και οι 
συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γιατροί, την πίστωση στα εκατομμύρια 

των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ απειλεί να αφήσει στον δρόμο χιλιάδες 
βαριά ασθενείς, η ζωή των οποίων θα τεθεί σε άμεσο κίνδυνο. 

Νεφροπαθείς, κατάκοιτοι ή άνθρωποι με σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις 
αδυνατούν να επωμιστούν το κόστος της νοσηλείας τους που μέχρι τώρα 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=477108
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=477108
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χρεωνόταν απευθείας στο Ταμείο τους. Και αυτά τα νοσήλια ήταν το 
διαβατήριό τους στη ζωή.  

Στις 160 ιδιωτικές κλινικές σε όλη τη χώρα, η οφειλή προς τις οποίες μόνο 
για την περίοδο 2007 - 2011 ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ, λειτουργούν 

15.000 κλίνες, χιλιάδες από τις οποίες καταλαμβάνουν ασφαλισμένοι οι 
οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν από την τσέπη τους το 

υψηλό κόστος της νοσηλείας τους ούτε για μία ημέρα. Μόνο στον 
ψυχιατρικό τομέα λειτουργούν περί τις 5.000 κλίνες σε όλη τη χώρα, από 

τις οποίες 1.800 στην Αθήνα, οι οποίες υπάρχει η απειλή από τη 
μεθεπόμενη Δευτέρα να πάψουν να... «παρέχουν τζάμπα άσυλο στους 

νοσηλευόμενούς τους», όπως λέει παράγοντας του χώρου της Υγείας. Το 
θέμα έχει θορυβήσει τον ΕΟΠΥΥ που ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες τις 

προηγούμενες ημέρες καταστάσεις με τους ασθενείς των ψυχιατρικών 

κλινικών. Πού θα τους πάει; Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι; Ουδείς 
γνωρίζει. Οπως κανένας δεν μπορεί να απαντήσει πώς θα πληρώνει ο 

νεφροπαθής τις αιμοκαθάρσεις, ο καρκινοπαθής τα φάρμακα ή κάθε άλλος 
ασθενής που βρίσκεται στις συμπληγάδες ενός Ταμείου που καταρρέει και 

ιδιωτών που, αφού επί τόσα χρόνια θησαύρισαν στην πλάτη του, τώρα 
που η στρόφιγγα έκλεισε του κλείνουν την πόρτα. Προτάσσοντάς τον 

μάλιστα ως όμηρο, προκειμένου να κερδίσουν τον πόλεμο. 
Σε αυτό το περιβάλλον τίποτε δεν φαντάζει παράξενο. Στα δημόσια 

νοσοκομεία θεωρείται περίπου φυσικό το ότι έχουν αρχίσει οι… 
ανταλλαγές προϊόντων. «Μας λείπουν γάζες, σας δίνουμε βαμβάκι», 

συνεννοούνται οι υπάλληλοι όμορων νοσοκομείων καθημερινά από το 
τηλέφωνο. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία οι γιατροί παίρνουν από το σπίτι 

τους γάντια και υγρά ή σαπούνια για την απολύμανση των χεριών.  
Από κοντά οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος κάνουν ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να καταβάλουν το claw back 

(μηχανισμός αυτόματων επιστροφών) από τη στιγμή που δεν πληρώνονται 
από το κράτος και προειδοποιούν ότι αντέχουν δύο μήνες ακόμα, με ό,τι κι 

αν σημαίνει αυτό. 
Οι συζητήσεις για τη διάσωση, χωρίς αυτή να εξασφαλίζεται, του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) παρ' όλα αυτά 
συνεχίζονται. Κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης αποφασίστηκε η 

υπαγωγή σε αυτόν ενός ακόμη Ταμείου, του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, 
δικηγόροι). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υγειονομικοί (ΤΣΑΥ), δηλαδή οι 

γιατροί, οι οδοντίατροι και οι φαρμακοποιοί, πρόκειται να ακολουθήσουν 
τον δρόμο των τραπεζών και κάνοντας χρήση του νόμου να εξαιρεθούν 

από τον ΕΟΠΥΥ. Σκέφτονται δηλαδή να κάνουν αυτοδιαχειριζόμενο 
Ταμείο, αφού πρώτα δείξουν με μελέτες ότι είναι βιώσιμο. 

 

Αιμοκαθάρσεις που κοστίζουν 3.000 ευρώ τον μήνα  

Σε απόγνωση έχουν έλθει χιλιάδες νεφροπαθείς της χώρας, μετά την 

απόφαση των ιδιοκτητών μονάδων τεχνητού νεφρού να διακόψουν την 
πίστωση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  
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Ετσι οι νεφροπαθείς, οι οποίοι εξυπηρετούνται από ιδιωτικές κλινικές όχι 
γιατί το επέλεξαν οι ίδιοι αλλά επειδή δεν υπάρχουν θέσεις στα δημόσια 

νοσοκομεία, θα πρέπει από την 1η Οκτωβρίου να πληρώνουν από την 
τσέπη τους την αιμοκάθαρση. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να καταβάλλουν 

μέρα παρά μέρα 200 - 250 ευρώ, δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ τον μήνα, 
για την αιμοκάθαρσή τους και στη συνέχεια να διεκδικούν τα χρήματά 

τους από το Ταμείο τους. Ως σήμερα, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν 
παίρνουν πίσω χρήματα από το Ταμείο σε χρόνο μικρότερο του εξαμήνου.  

Η Ελληνική Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας έχει 
ενημερώσει σχετικά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών, τονίζοντας 

ότι η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τη μη εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
προς τις ιδιωτικές κλινικές. Σύμφωνα με εκπροσώπους της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Νεφροπαθών το ποσό που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ στις μονάδες 

τεχνητού νεφρού ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.  
«Τρέχουμε όλη την εβδομάδα γι' αυτό το θέμα. Ο ένας μας έλεγε ότι 

χρειάζεται άνωθεν εντολή και ο άλλος ότι έχει σταλεί εντολή. Τι να 
πιστέψεις; Υπάρχει "φαγωμάρα" μεταξύ διοικητών οργανισμών και της 

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας; Κι αν ναι, εμείς τι φταίμε;» αναρωτιέται ο 
γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών κ. 

Γρηγόρης Λεοντόπουλος.  
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Γιώργο Καστρινάκη, 

«πρέπει να βρεθεί σύντομα μία λύση, διότι τα δημόσια νοσοκομεία είναι 
γεμάτα και δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλους νεφροπαθείς».  

Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αν σταματήσει να δέχεται ασφαλισμένους μία 
ιδιωτική Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία εξυπηρετεί 150 νεφροπαθείς, 

θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. 
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Θεματολογία:  
Με πίστωση από αύριο τα φάρμακα  

Μέσο: 
http://www.newsbomb.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/239105/me-pistosi-apo-ayrio-ta-

farmaka 

 
 

Τέλος μπαίνει από αύριο Δευτέρα η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων 
του ΕΟΠΥΥ στην Αττική, καθώς οι φαρμακοποιοί δίνουν και πάλι 

φάρμακα με πίστωση. 

Η αναστολή των κινητοποιήσεων αποφασίστηκε την Παρασκευή, μετά από 
διαβεβαιώσεις που έλαβε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Αθηνών, Κώστας Λουράντος από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα 
Λυκουρέντζο σχετικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

αποπληρωμής των χρεών προς τους φαρμακοποιούς αλλά και 
σχετικά με τα θεσμικά αιτήμα του κλάδου.

http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/239105/me-pistosi-apo-ayrio-ta-farmaka
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/239105/me-pistosi-apo-ayrio-ta-farmaka
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/239105/me-pistosi-apo-ayrio-ta-farmaka
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9A%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%A3
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Θεματολογία:  

«Κλειστόν» λόγω... στάσης πληρωμών από ΕΟΠΥΥ 
(ντοκουμέντο) 

 
Μέσο: 
http://www.newsnow.gr/ 
 

  

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/224436/kleiston-logo-stasis-pliromon-

apo-eopyy-ntokoumento.html 

Την παρακάτω ανάρτηση είδαμε δημοσιευμένη την Κυριακή σε σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για απελπισμένο συνάδελφο που 
βρίσκεται σε στάδιο αδυναμίας πληρωμής. Η παρατεταμένη στάση 

πληρωμών και - το χειρότερο - το δυσοίωνο μέλλον ενός κατά γενική 
ομολογία χρεωκοπημένου οργανισμού, οδηγεί πολλά φαρμακεία στο 

προσωρινά - αρχικά - λουκέτο και τους φαρμακοποιούς σε απόγνωση Είναι 
μια πραγματικότητα που πλέον δε μπορούμε να αρνηθούμε. Φαρμακεία 

κλείνουν αρχικά για να μην εκτεθούν σε νέα χρέη. Δε μπορούμε να μιλάμε 
για κέρδος φυσικά από συνταγές ΕΟΠΥΥ παρά μόνο για συσσώρευση νέων 

χρεών. 
 

Το φαρμακείο αποτελεί κύτταρο του οικοδομήματος της Υγείας. Σταθμός 
περίθαλψης και φροντίδας ασθενών. Σημείο πώλησης που με άρτια σχεδόν 

διασπορά σε όλη τη χώρα βοηθούσε ως τώρα και τον πιο απομακρυσμένο 
Έλληνα ασφαλισμένο να έχει πρόσβαση στο φάρμακο... Ως τώρα όμως. Τα 

προβλήματα πλέον πολλά και δυσεπίλυτα. Οι τράπεζες και οι επιταγές 

αμείλικτες... Πολλοί συνάδελφοι προτιμούν να βάλουν προσωρινό λουκέτο 
για να προστατευθούν όπως και ο συνάδελφος με την παρακάτω 

ανάρτηση, που για ευνόητους λόγους καλύπτουμε τα στοιχεία του. 
 

Υγεία ώρα μηδέν Δείτε την συγκλονιστική ανάρτηση 
farmakopoioi.blogspot.gr 

http://www.newsnow.gr/article/224436/kleiston-logo-stasis-pliromon-apo-eopyy-ntokoumento.html
http://www.newsnow.gr/article/224436/kleiston-logo-stasis-pliromon-apo-eopyy-ntokoumento.html
http://www.newsnow.gr/article/224436/kleiston-logo-stasis-pliromon-apo-eopyy-ntokoumento.html
http://www.newsnow.gr/article/224436/kleiston-logo-stasis-pliromon-apo-eopyy-ntokoumento.html
http://www.newsnow.gr/article/224436/kleiston-logo-stasis-pliromon-apo-eopyy-ntokoumento.html
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Θεματολογία:  
Η μανία στο Δημόσιο για «φαραωνικά» έργα 

Μέσο: 
http://news.kathimerini.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_4

97107 

 
Του Ανδρεα Δρυμιωτη* 

Αφορμή για το σημερινό κείμενο είναι το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου 
στην «Καθημερινή» της 20ής Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Η 

φαρμακευτική δαπάνη “τρέχει” με 300 εκατ. μηνιαίως». Μεταξύ άλλων το 

ρεπορτάζ αναφέρει ότι «η διακομματική επιτροπή για την υλοποίηση της 
συνταγογράφησης δεν έχει συνεδριάσει τους τελευταίους 6 μήνες». Αυτή 

η αναφορά μού θύμισε ένα άλλο περιστατικό στη μακρά πορεία της 
περίφημης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Οι αντιρρήσεις μου σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης αναφέρονται σε προηγούμενο κείμενό μου 
(«Καθημερινή», 8/7/2012). Τέλος πάντων, αφού η πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου επέλεξε να προχωρήσει με άλλο τρόπο, ξεκίνησε το περίφημο 
έργο από την ΗΔΙΚΑ χωρίς κανένα προϋπολογισμό και με πενιχρά μέσα. 

Πολύ σύντομα διαπίστωσαν ότι το έργο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό 

που αρχικά υπέθεσαν και δεν μπορούσαν να το υλοποιήσουν «με 
αυτεπιστασία και εσωτερική ανάπτυξη». Συνεπεία έπρεπε να προχωρήσουν 

σε κάποιου είδους διαγωνισμού για την ολοκλήρωσή του. Σε σύσκεψη που 
έγινε την 1η Απριλίου 2011, με όλους τους εμπλεκομένους, ζητήθηκε από 

τον Παντελή Τζωρτζάκη (πρόεδρο της Επιτροπή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών) να προετοιμάσει ένα κείμενο που να «αποτυπώνει τη 

σύγκριση της υλοποίησης του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 
είτε με τη διαδικασία έργου ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα) είτε ως δημόσιο έργο». 

Συναντηθήκαμε στις 4/4/2011 στις 09.00, στο γραφείου του ειδικού 

γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλησης, ο Παντελής Τζωρτζάκης, ο ειδικός 
γραμματέας για τα ΣΔΙΤ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, ο πρόεδρος 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η σύμβουλος της κ. Κατσέλη για θέματα 
πληροφορικής και το στέλεχος της μελετητικής εταιρείας που είχε 

αναλάβει να εκπονήσει τις προδιαγραφές του έργου. Υστερα από διεξοδική 
συζήτηση βαθμολογήσαμε τις δύο εναλλακτικές προτάσεις με δώδεκα 

διαφορετικά κριτήρια. Η τελική βαθμολογία ήταν 11–1 υπέρ της λύσης 
ΣΔΙΤ. Ενα από τα σημεία που μας προβλημάτισαν ιδιαίτερα ήταν η ανάγκη 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_497107
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_497107
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_30/09/2012_497107
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για συγκρότηση και λειτουργία της διακομματικής επιτροπής, η οποία 
επιβάλλεται από το νόμο σε περίπτωση διαγωνισμού προμήθειας με υψηλό 

τίμημα. Βλέπετε, όλοι είχαμε κακή εμπειρία από μεγάλα έργα, όπου 
παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις γιατί δεν συνεδρίαζε η αρμόδια 

διακομματική επιτροπή. Αντίθετα, σε περίπτωση διαγωνισμού ΣΔΙΤ δεν 
εμπλέκεται καμία διακομματική επιτροπή. 

Στις 5 Απριλίου 2011 ο κ. Τζωρτζάκης με e-mail ενημέρωσε όλους τους 

ενδιαφερόμενους αλλά και το γραφείο του πρωθυπουργού για το πόρισμά 

μας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Μέσω μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, το 
Δημόσιο δεν προμηθεύεται απλώς ένα σύστημα αλλά ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες. Η σύνδεση της αμοιβής του αναδόχου με το επίπεδο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων για 

τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του έργου σε άρτια λειτουργική κατάσταση. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συστήματος σε 

βάθος χρόνου. Επιπλέον, αποφεύγεται μακροχρόνια καθυστέρηση από τη 
σύγκληση και λειτουργία διακομματικής επιτροπής, όπως επιβάλλεται στην 

προμήθεια μεγάλου προϋπολογισμού». (Σημ. η υπογράμμιση είναι από 
αρχικό e-mail.) 

Παρά τη συντριπτική υπεροχή της επιλογής ΣΔΙΤ, κάποιοι αποφάσισαν να 
προχωρήσουν με διαγωνισμό, όπως επεδίωκε πάντοτε η ΗΔΙΚΑ. Κανείς 

από εμάς δεν κατάλαβε το σκεπτικό τους. 

Είναι πράγματι ακατανόητο, να αναθέτεις σε κάποια ομάδα να αξιολογήσει 
τις εναλλακτικές προτάσεις και μετά να αποφασίζεις με εντελώς άλλα 

κριτήρια και παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις ότι με την επιλογή αυτή θα 
υπάρξουν καθυστερήσεις. Και φυσικά υπήρξαν. Η πρόβλεψη ήταν ο 

διαγωνισμός να ολοκληρωθεί εντός του 2011, αλλά θα είμαστε 
ικανοποιημένοι αν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013. Από τον Απρίλιο που 

πάρθηκε η απόφαση για τον διαγωνισμό, η πρόσκληση ενδιαφέροντος 

έγινε την 29/9/2011, δηλαδή μετά 5 μήνες. Η κατάθεση των φακέλων 
έγινε στις 14/11/2011. Στις 26/3/2012, στην 7η συνεδρίαση της 

διακομματικής επιτροπής παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 
προεπιλογής των υποψηφίων και στις 9/4/2012 εγκρίθηκε από τη 

διακομματική επιτροπή η απόφαση ολοκλήρωσης της α΄ φάσης. Τελικά οι 
δεσμευτικές πρόσφορες κατατέθηκαν στις 30/8/2012 και θα δούμε πότε 

θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Φυσικά στις καθυστερήσεις συνέβαλαν και 
οι ενστάσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα των εταιρειών, αλλά αυτά πάντα 

συμβαίνουν στους διαγωνισμούς. 

Ο χώρος της υγείας και ειδικότερα η υπερσυνταγογράφηση υπήρξαν 

καθοριστικοί παράγοντες στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Παρά το 
γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούσαν ότι το πρόβλημα έπρεπε 

να αντιμετωπιστεί με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, εντούτοις οι 
περισσότερες αποφάσεις που πάρθηκαν δημιουργούσαν καθυστερήσεις. 

Δεν θέλω να αποδώσω πρόθεση. Η πιθανότερη εξήγηση είναι η μανία που 
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υπάρχει στο Δημόσιο να σχεδιάζουν «φαραωνικά» έργα, τα οποία είτε 
θέλουν πολύ μεγάλο χρόνο και χρήμα στην υλοποίηση είτε 

εγκαταλείπονται στη μέση. Η πείρα στο ιδιωτικό τομέα είναι να 
αποφεύγονται τα «αφηνιασμένα» έργα πληροφορικής και να προχωρούμε 

με σταδιακή υλοποίηση. Παντού, αλλά και ειδικότερα στην πληροφορική, 
ισχύει ο νόμος του Παρέτο: «Με το 20% της προσπάθειας επιτυγχάνεται 

το 80% ενός έργου». Η παθογένεια του Δημοσίου είναι ότι δεν δέχεται να 
λύσει ένα πρόβλημα κατά 80%. Θέλει από την αρχή να επιτύχει το 100%, 

στόχος που είναι πρακτικά αδύνατος. 

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων. 
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 Τίτλος : 
Το μαρτύριο της σταγόνας με τα 31,5 δισ.  

 
 
Μέσο :  
http://epohi.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://epohi.gr/portal/politiki/12673--ss--ss---315- 

 

Δεν εγκρίνει τα μέτρα η τρόικα, ζητά απολύσεις και λουκέτα σε ΑΕΙ 

- ΤΕΙ και νοσοκομεία 
 

 
Θέμα τμηματικής καταβολής της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ θέτει η τρόικα, 

σύμφωνα με διαρροές για τρεις υποδόσεις -«εργαζόμαστε για την εφάπαξ 
καταβολή της δόσης και όχι για την τμηματοποίηση της», δηλώνουν από 

το υπουργείο Οικονομικών- ενώ η σύγκλιση των Α. Σαμαρά, Ευ. Βενιζέλου 
και Φ. Κουβέλη δεν φαίνεται να πείθει για [όλα] τα μέτρα και την τρόικα. 

Η τελευταία ζητά άμεσα 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αντί για 
εφεδρεία, μαζικά λουκέτα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, συγχώνευση / κατάργηση νοσο-

κομείων, ενώ δεν πείθεται ότι από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα 

υπάρξει εμφανής μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 
Και, βέβαια, η τρόικα [αύριο θα βρίσκεται πάλι στην Αθήνα] δεν έχει καθό-

λου συμφωνήσει με την επιδίωξη της συγκυβέρνησης τα περίπου 8 δισ. 
ευρώ που προβλέπεται να κοπούν από μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, 

να μην είναι όλα άμεσης απόδοσης, όπως επιμένει, αλλά να «απλωθούν» 
σε τέσσερα χρόνια –«ανησυχώ μήπως δόση και επιμήκυνση δεν μας... κά-

τσουν ή μήπως πάρουμε με δόσεις τη βοήθεια των 31,5 δισ. και όχι εφά-
παξ» δήλωσε στον Alpha 9.89 [28.09.12] ο γραμματέας της ΔημΑρ, Σπ. 

Λυκούδης. 
 

Νέο «κούρεμα»; 
 

Ο Αντ. Σαμαράς, που φέρεται να κατανοεί τη θέση των δύο άλλων εταί-
ρων του να μην ψηφιστούν τα μέτρα πριν διασφαλιστούν η επιμήκυνση 

και η δόση των 31,5 δισ. ευρώ, επιμένει [συνέντευξη στους New York 

Times, 28.09.12] στην τακτική του καλού παιδιού στέλνοντας «μηνύμα-
τα» προς τις Βρυξέλλες [«αλλάζουμε, αλλά την ίδια στιγμή οφείλετε να 

μας βοηθήσετε»], τους πολίτες [«δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος 
να βγει η Ελλάδα από το ευρώ»] και… τον ψυχίατρό του [«ξέρετε κάποιον 

να είναι χαρούμενος με το να γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας; Είναι η 

http://epohi.gr/portal/politiki/12673--ss--ss---315-
http://epohi.gr/portal/politiki/12673--ss--ss---315-
http://epohi.gr/portal/politiki/12673--ss--ss---315-
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πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο. Είναι πόνος» -τόσος μαζοχισμός; Δεν εί-
ναι πιο εύκολο να παραιτηθεί;]. 

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι πλέον τόσο εύκολα, καθώς έχει οξυνθεί η α-
ντιπαράθεση ΔΝΤ με Ευρώπη. Το ΔΝΤ ζητεί νέο «κούρεμα» του ελληνικού 

χρέους, καθώς δεν το θεωρεί βιώσιμο, ενώ η Κομισιόν [διάβαζε Γερμανία] 
«παίζει» με επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων και απειλεί και με έξοδο από 

το ευρώ –μαζί με τους «δορυφόρους» της Φιλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, 
κ.λπ. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ένωση Τραπεζών [IIF] παρενέβη στη σύ-

γκρουση και πρότεινε δραστική μείωση των επιτοκίων και τα κεφάλαια που 
απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να εξαιρεθούν από 

το χρέος. 
Η Κρ. Λαγκάρντ επιμένει ότι «δεν χρειαζόμαστε μόνο 11,5 δισ. ευρώ περι-

κοπών, χρειαζόμαστε σειρά περικοπών και ενίσχυση εσόδων για να καλυ-

φθεί το κενό», ζητά επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και το χρηματοδο-
τικό κενό στο πρόγραμμα να το καλύψει η ευρωζώνη. Ο Γ. Στουρνάρας ε-

κτιμά ότι θα χρειαστούν έως 15 δισ. ευρώ για την επιμήκυνση του μνημο-
νίου κατά δύο χρόνια, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. 

Σταϊκούρας δηλώνει πως «δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2016 οι 
λήξεις ελληνικών ομολόγων που κατέχει το Ευρωσύστημα ανέρχονται σε 

28 δισ. ευρώ περίπου, θα εξεταστεί η δυνατότητα μετακύλισης των λή-
ξεών τους», η εφημερίδα Suddeutsche Zeitung σημειώνει ότι τόσο Βρυ-

ξέλλες όσο και οι κεντρικές τράπεζες φέρονται να αποτιμούν «σε περίπου 
30 δισ. ευρώ το νέο κενό χρηματοδότησης». 

Βλέπουμε, λοιπόν, μια διαφωνία των πιστωτών για το ποιοι θα «θυσια-
στούν». Και η έκθεση της τρόικας, που ουδείς μπορεί να εκτιμήσει πότε θα 

δημοσιοποιηθεί, αναμένεται να επισημάνει ότι το ποσοστό του ελληνικού 
χρέους προς το ΑΕΠ δεν θα φτάσει τον στόχο τού 120% το 2020 και άρα 

δεν θα θεωρείται «βιώσιμο» από ΕΕ και ΔΝΤ. Με βάση δε τα νέα δεδομένα, 

φαίνεται πως η ψήφιση των μέτρων τοποθετείται στο ενδιάμεσο μεταξύ 
του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου και της Συνόδου Κορυφής, στις 18 

Οκτωβρίου. 
 

Θ. Μιχ. 
 

 
 

Θέμα με Μανιτάκη; 
 

Η συγκυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει και το θέμα Αντ. Μανιτάκη, 
αν ο τελευταίος επιμείνει σε παραίτηση σε περίπτωση που υπάρξουν απο-

λύσεις στο δημόσιο -«κάθε συζήτηση για μείωση ή απόλυση, και μάλιστα 
150.000 χιλιάδων ή 15.000 υπαλλήλων, ή και για εφεδρεία είναι αυθαίρε-

τη και αβάσιμη», δήλωνε ο Αντ. Μανιτάκης κατά την ανάγνωση των προ-

γραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή. Το αδιέξοδο έχει 
κληθεί να άρει ο Γ. Στουρνάρας προκειμένου να εξευρεθεί «συμβιβαστική 

λύση» που θα ικανοποιεί και τις απαιτήσεις της τρόικας και θα διασώζει 
την πολιτική αξιοπιστία του υπουργού Αντ. Μανιτάκη –εκτός και αν ο τε-
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λευταίος το θεωρήσει μεγάλη ευκαιρία για την «απόδρασή» του από τη 
συγκυβέρνηση!...  
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Τίτλος : 
Στα 14,5 δισ. ανεβαίνει το «πακέτο» των περικοπών και 
επιβαρύνσεων 
 
 
Μέσο :  
http://www.naftemporiki.gr/  
 

 

 
Δημοσίευμα: 
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2240135 

 

Στα 14,5 δισ. φτάνει τελικά το συνολικό πακέτο των νέων μέτρων του 

μνημονίου για τα επόμενα χρόνια. Από τα μέτρα αυτά, μόνο το 2013, 
μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν επιβαρύνσεις ύψους 8,5 δισ. 

ευρώ. Τούτο βέβαια αν εγκριθούν ως έχουν τα μέτρα που παρουσιάζει 
σήμερα το μεσημέρι στην τρόικα το οικονομικό επιτελείο, αφού πρώτα τα 

έχει συμπεριλάβει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του επόμενου 
χρόνου, που αναμένεται να κατατεθεί επίσης εντός της ημέρας. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται περικοπές δαπανών 10,5 δισ. ευρώ μέχρι 

και το 2014. Θεωρώντας όμως ως δεδομένο ότι το ελληνικό πρόγραμμα 

θα πάρει επιμήκυνση μέχρι και το 2016, για το σύνολο της περιόδου 
2013-2016 αποτυπώνονται περικοπές συνολικού ύψους 11,5 δισ. Σε αυτά 

προστίθενται και μέτρα που θα οδηγήσουν σε πρόσθετα έσοδα ύψους 3 
δισ. ευρώ, φτάνοντας το συνολικό ύψος των μέτρων στα 14,5 δισ. ευρώ. 

Μάλιστα, όπως αποδεικνύεται από τα μέτρα που πρόκειται να παρουσιάσει 
το υπουργείο στην τρόικα, το επιπλέον 1 δισ. των εσόδων προέκυψε από 

την ανάγκη να κλείσει δημοσιονομικό κενό ύψους 1,1 δισ. ευρώ για τη 
διετία 2013-2014. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το πακέτο είναι 

εξαιρετικά «εμπροσθοβαρές», αφού το σύνολο του πακέτου, περισσότερα 
από 8,5 δισ. ευρώ που θα αφορούν και περικοπές δαπανών αλλά και 

αύξηση φορολογίας, θα εφαρμοστούν από το 2013. 

Στο σύνολο της περιόδου, οι συνολικές περικοπές δαπανών των 11,5 δισ. 

ευρώ αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων συνολικού 
ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 4 δισ. ευρώ προκύπτουν από τη μείωση 

των δαπανών υγείας κατά 1,5 δισ. ευρώ, των δαπανών άμυνας κατά 650 
εκατ. ευρώ, της παιδείας (184 δισ. ευρώ), τον εξορθολογισμό των ΔΕΚΟ 

κατά 519 εκατ. ευρώ και 1,22 δισ. από την αναδιάρθρωση του δημόσιου 
τομέα. Από τις περικοπές αυτές, το 2013 θα καλυφθεί το μεγαλύτερο 

μέρος, δηλαδή 7,61 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 5,4 δισ. ευρώ προέρχονται 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2240135
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2240135
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από περικοπή των συντάξεων (3,7 δισ.), των μισθών του δημόσιου τομέα 
(940 εκατ. ευρώ) και των κοινωνικών επιδομάτων (770 εκατ. ευρώ). 

Το πακέτο των περικοπών συμπληρώνεται από 540 εκατ. ευρώ από την 

αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα, την υγειονομική περίθαλψη, από 
όπου αναμένεται εξοικονόμηση 840 εκατ. ευρώ, την άμυνα, από όπου 

σχεδιάζονται περικοπές 304 εκατ. ευρώ, την παιδεία (134 εκατ. ευρώ), τις 
ΔΕΚΟ (272 εκατ. ευρώ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από όπου 

αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 100 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο. Από 

την κλιμάκωση των μέτρων προκύπτει ότι ο προσανατολισμός που 
επιβάλλει για άλλη μια φορά η τρόικα είναι «εμπροσθοβαρής» για να έχει 

άμεση απόδοση και να υπάρχει χρόνος ώστε αν υπάρξουν αποκλίσεις να 
γίνουν διορθωτικές κινήσεις.  

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έδωσε το 

ίδιο στίγμα όταν, μιλώντας το Σάββατο στο συνέδριο Capital Vision, 
παραδέχθηκε ότι το πακέτο «είναι εξαιρετικά επώδυνο, αλλά δεν 

μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο». Ετσι, λοιπόν, για τον επόμενο χρόνο, 
που θα είναι πιο κρίσιμος για την πορεία του ελληνικού προγράμματος, το 

βάρος πέφτει στα «σίγουρα» μέτρα, που αφορούν περικοπές μισθών 

συντάξεων. Τα μεγάλο μέρος των διαρθρωτικών μέτρων, για τα οποία 
υπάρχει έντονη αμφισβήτηση από την τρόικα, μεταφέρεται σταδιακά για 

τα επόμενα χρόνια. Το σύνολο των μέτρων ύψους 14,5 δισ. ευρώ 
αναλύονται σε 10,5 δισ. ευρώ για το 2013, 2,97 δισ. ευρώ για το 2014, 

560 εκατ. ευρώ για το 2015 και 283 εκατ. ευρώ για το 2016. Τα μέτρα 
των επόμενων ετών αφορούν βασικά την εφαρμογή διαρθρωτικών 

παρεμβάσεων στην οικονομία, οι οποίες θα έχουν και δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα. Ο λογαριασμός που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα υψηλός για 

όλους και ειδικά για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και τους 
συνταξιούχους.  

Συντάξεις - επιδόματα  

Στο πεδίο των περικοπών που αφορούν το κοινωνικό κράτος οι συνολικές 
περικοπές φτάνουν τα 5,65 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 4,8 δισ. ευρώ 

αφορούν τις συντάξεις και 850 εκατ. ευρώ αφορούν τα κοινωνικά 
επιδόματα. Οι αντίστοιχες περικοπές το 2013, όπως θα αποτυπωθούν στον 

προϋπολογισμό, φτάνουν τα 4,45 δισ. ευρώ. 

Από αυτά, τα 3,7 αφορούν τις μειώσεις των συντάξεων και από αυτά, τα 

2,9 δισ. ευρώ εξασφαλίζονται από καθαρές περικοπές που αφορούν τα 
δώρα των συντάξεων (εξοικονόμηση 1,5 δισ.), τις κλιμακωτές περικοπές 

από 1% έως και 15% για τις συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ 
(εξοικονόμηση 640 εκατ. ευρώ), τη μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 

30 ευρώ από τα 360 ευρώ που είναι σήμερα (273 εκατ. ευρώ) και την 
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταγιοδότησης κατά 2 χρόνια, που 

αναμένεται να προσφέρει εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ.  

http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%9F%CE%93%CE%91
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Το υπόλοιπο των 800 εκατ. ευρώ θα αφορά την περικοπή των εφάπαξ 
(290 εκατ. ευρώ), τη μείωση των συντάξεων λόγω περικοπής των ειδικών 

μισθολογίων, που αναμένεται να έχει εξοικονόμηση 309 εκατ. ευρώ, και 
200 εκατ. ευρώ από την περικοπή παράτυπων συντάξεων, το πλαφόν στις 

συντάξεις των ανύπαντρων θυγατέρων και την κατάργηση των συντάξεων 
των συνδικαλιστών. 

Στα κοινωνικά επιδόματα, στη συνολική περικοπή των 774 εκατ. ευρώ τα 

περισσότερα (485 εκατ. ευρώ) αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα (114 

εκατ. ευρώ), τα ειδικά επιδόματα ανεργίας (114 εκατ. ευρώ), από 
καταβολή του ΕΚΑΣ μόνο σε άτομα ηλικίας άνω το 65 ετών, ενώ στην ίδια 

μερίδα προβλέπονται και κονδύλια 20 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Περικοπή δαπάνης μισθών  

Στο μισθολογικό κόστος του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η 
μισθολογική δαπάνη αναμένεται να περικοπεί κατά 1,6 δισ. ευρώ. Το 2013 

αναμένεται περικοπή ύψους 940 εκατ. ευρώ στο μισθολογικό κονδύλι του 
δημοσίου. Περίπου το ένα τρίτο από τα χρήματα αυτά θα αφορούν την 

κατάργηση των δώρων (340 εκατ. ευρώ), ενώ οι περικοπές από τα ειδικά 
μισθολόγια όπως αποτυπώνονται από τα μέτρα του οικονομικού επιτελείου 

φτάνουν τα 270 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος (147 εκατ. ευρώ) να 
αφορά πανεπιστημιακούς και δικαστικούς και τα υπόλοιπα 123 εκατ. ευρώ 

τους ένστολους. 

Τα υπόλοιπα 230 εκατ. ευρώ μοιράζονται σε περικοπές επιδομάτων 

προσλήψεων προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, περικοπές μισθών στους ΟΤΑ και 
την αύξηση των ωρών εργασίας στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αναδιοργάνωση Δημοσίου  

Η αναδιοργάνωση του Δημοσίου αναμένεται να έχει εξοικονόμηση ύψους 

1,22 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου τα μισά (540 εκατ. ευρώ) αναμένεται 
να εξοικονομηθούν το 2013 από την περικοπή του ΠΔΕ κατά 150 εκατ. 

ευρώ με την κατάργηση επικαλυπτόμενων έργων, τις περικοπές κατά 100 
εκατ. ευρώ σε φορείς εκτός αυτών της Γενικής Κυβέρνησης και τη μείωση 

κατά 25% των μη μισθολογικών δαπανών των υπουργείων, από όπου 
αναμένεται εξοικονόμηση 290 εκατ. ευρώ, η οποία αμφισβητήθηκε έντονα 

από την τρόικα κατά τη συνεδρίαση του EuroWorking group στις 
Βρυξέλλες, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στις περικοπές δεν 

περιλαμβάνονται κονδύλια για τη μείωση του προσωπικού του Δημοσίου, 
αφού το μέτρο της νέου είδους εφεδρείας θα πρέπει να εξηγηθεί επαρκώς 

στην τρόικα πριν γίνει αποδεκτό. Ο σχεδιασμός από την ελληνική πλευρά 
είναι για διαθεσιμότητα 15.000 υπαλλήλων μέσα στον επόμενο χρόνο, 
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έπειτα από αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει και γραπτές εξετάσεις. Το 
μέτρο έχει δεχθεί σκληρή κριτική από τους ελεγκτές μας. 

Υγεία, Παιδεία, Αμυνα, ΔΕΚΟ 

Εντονη αμφισβήτηση θα υπάρξει και για άλλους τομείς (Υγεία, Παιδεία, 
Αμυνα και ΔΕΚΟ), από όπου αναμένεται εξοικονόμηση 2,9 δισ. ευρώ για 

το υπόλοιπο του προγράμματος. Και σε αυτούς τους τομείς αναμένεται 
εξοικονόμηση συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το 2013. Από αυτά, τα 

850 εκατ. ευρώ αναμένονται από την περικοπή των δαπανών υγείας, με 
την επέκταση της χρήσης των γενοσήμων αλλά και τη λειτουργία της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να είναι από τα θέματα τα οποία 
αμφισβήτησαν έντονα οι δανειστές μας. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αναμένονται για το 2013 περικοπές 100 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά είχαν 
δηλωθεί στην τρόικα περικοπές 785 εκατ. ευρώ. 

Οι αντιρρήσεις των δανειστών μας είχαν ως αποτέλεσμα την 
ελαχιστοποίηση του ποσού και την κάλυψη του κενού από άλλα μέτρα. 

Στον τομέα της άμυνας αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 340 εκατ. ευρώ, 
με τα περισσότερα από αυτά (274 εκατ. ευρώ) να προέρχονται από 

αναστολή εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων.  

Στον τομέα της παιδείας περιγράφονται στο πρόγραμμα περικοπές 
συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ, με τους εκπροσώπους των δανειστών 

μας να πιέζουν για κλείσιμο αντί για συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ που 
προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Τέλος, υπάρχει η πρόβλεψη για 

εξοικονόμηση 272 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές που θα γίνουν στις ΔΕΚΟ, 

με το μεγαλύτερο μέρος από τα μέτρα αυτά να αφορούν τις περικοπές 
λειτουργικών δαπανών, από όπου αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση 

138 εκατ. ευρώ και αυξήσεις των εσόδων (τιμολόγια-εισιτήρια), από όπου 
αναμένονται επιπλέον έσοδα 76 εκατ. ευρώ. 

Επώδυνα φορολογικά μέτρα  

Συνολικά 3 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το ευρύ φορολογικό πακέτο το οποίο 
θα ισχύσει από τον επόμενο χρόνο. Εκτός από τη μείωση των 

φοροελαφρύνσεων περιλαμβάνονται φόροι για όλους. Από τα 11 μέτρα 
που έχουν πέσει στο τραπέζι θα θεσμοθετηθούν όλα φέτος, αλλά αυτά που 

αναμένεται να αποδώσουν άμεσα περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούν: Την 
εξίσωση της εισφοράς του ΙΚΑ παλιών και νέων ασφαλισμένων με 

αναμενόμενο όφελος 531 εκατ. ευρώ, τη μείωση της επιδότησης 
πετρελαίου των αγροτών με όφελος 130 εκατ. ευρώ, την αναμόρφωση 

της φορολογίας καπνού με όφελος 187 εκατ. ευρώ, τη φορολόγηση των 
παιχνιδομηχανών του ΟΠΑΠ, που αναμένεται να αποφέρει επιπλέον έσοδα 

ύψους 200 εκατ. ευρώ, και την εξίσωση της φορολογίας του πετρελαίου 
κίνησης με το υγραέριο, από όπου αναμένονται έσοδα ύψους 75 εκατ. 

ευρώ. 

http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%91%CE%95%CE%99
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%A4%CE%95%CE%99
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%99%CE%9A%CE%91
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Τα επώδυνα μέτρα που θα αφορούν τη φορολογία φυσικών προσώπων και 
επιχειρήσεων (κατάργηση του αφορολογήτου των παιδιών) θα 

εφαρμοστούν μεν από το 2013 αλλά θα αποδώσουν με τη φορολογία του 
2014. Σε αυτά εντάσσονται πρόσθετα έσοδα από τη φορολογία 

εισοδήματος ύψους 1,8 δισ. ευρώ από: 

-Τη φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με 
βάση τον κώδικα φορολογίας επιχειρήσεων με στόχο 1,6 δισ. ευρώ. 

-Την κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά, με προσδοκώμενα 
έσοδα 107 εκατ. ευρώ. 

-Τη μεταβολή των υψηλών συντελεστών φορολογίας (οι συντελεστές του 

26%, του 38%, του 40% και του 45% συγχωνεύονται στο 35%), όπου 
προκύπτει φορολογική δαπάνη 120 εκατ. ευρώ. 

-Τη μείωση των συντελεστών φορολογίας για τις επιχειρήσεις από το 20% 
για τα μη διανεμόμενα κέρδη και 25% στα διανεμόμενα σε 19% και για τις 

δύο κατηγορίες κερδών, όπου προκύπτει επίσης φορολογική δαπάνη 119 
εκατ. ευρώ. 

Πολλές εξηγήσεις... 

Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, εργασιακά, αποκρατικοποποιήσεις και 
κλειστά επαγγέλματα είναι τα θέματα πέραν των μέτρων του πακέτου που 

θα ανοίξει από σήμερα η τρόικα, στις διαπραγματεύσεις που θα έχει με τον 
υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Πρώτο και βασικό θέμα θα 

είναι η προώθηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η οποία έχει 
καθυστερήσει για παραπάνω από έξι μήνες. Οι εκπρόσωποι των δανειστών 

μας θα ζητήσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την 
ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών, οι οποίες εκκρεμούν από το Σεπτέμβριο.  

Το δεύτερο σκληρό μέτρο θα είναι αυτό που αφορά τη διαπραγμάτευση 

της περαιτέρω μείωσης των μισθών του ιδιωτικού τομέα. Μαζί και η 
εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των 

εργοδοτών κατά 5%, αλλά και η περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων με μείωση του ύψους των αποζημιώσεων. Τρίτο 

σημαντικό θέμα που έχει μείνει πίσω είναι, σύμφωνα με την τρόικα, η 
πορεία των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες, παρά την πρόσφατη έναρξη 

των διαδικασιών για τον ΟΠΑΠ και την πώληση του κτηρίου του ΙΒC, 
απέχουν πολύ και από τους ποσοτικούς αλλά και από τους ποιοτικούς 

όρους που είχαν τεθεί από το μνημόνιο. 

Τέλος, υπάρχει το ξεχασμένο θέμα των κλειστών επαγγελμάτων, το οποίο 

η τρόικα θεωρεί ζωτικής σημασίας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας 
και την αύξηση του ΑΕΠ. Στη φάση αυτή, το υπουργείο Οικονομικών θα 



 

[23] 
 

πρέπει επίσης να δώσει πολλές εξηγήσεις, αφού και σε αυτή την 
περίπτωση οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγάλες. 

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - tdas@naftemporiki.gr  
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Θεματολογία:  
Ομόλογα από τη Σερβική φαρμακοβιομηχανία Galenika 

Μέσο: 

http://www.balkans.com/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.balkans.com/gr/open-news.php?uniquenumber=158143 

 

Ανταποκριτής του Balkans.com Business News - 01.10.2012 

Η Σερβική φαρμακοβιομηχανία Galenika τοποθέτησε ένα ομολογιακό 
δάνειο 32 εκατ. δηναρίων ($357,350 / €278,200) διάρκειας 60 ημερών. 

Η Galenika πούλησε 3.200 ομόλογα στη τιμή των 10.000 δηναρίων το 
καθένα, τιμή ίση με την ονομαστική αξία τους. 
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