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Θεματολογία:  
Το επώνυμο γενόσημο είναι η λύση για τη διόγκωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης παγκοσμίως  

Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/el/component/k2/item/1794-to-eponymo-
genoshmo-einai-h-lysh-gia-th-diogkosh-ths-farmakeytikhs-dapanhs-

pagkosmivs 

Η ΠΕΦ προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσει μια ήπια και σοβαρή στάση κατά τη 

διάρκεια της κρίσης αναλογιζόμενη το τεράστιο πρόβλημα και την ανάγκη εξορθολογισμού 

της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Με υπεύθυνη και τεκμηριωμένη στάση από τις αρχές του 2004 έχουμε καταθέσει σε όλες τις 

πολιτικές ηγεσίες πολλάκις τις προτάσεις μας για την ανάγκη αυτή. Έχουμε καταστήσει 

σαφές ότι τα Επώνυμα Ελληνικά γενόσημα αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα και όχι το ίδιο 

το πρόβλημα. 

Με συνεχείς παραστάσεις και αναλύσεις τεκμηριώσαμε στην ελληνική πολιτεία ότι η 

εμμονή της Τρόικα και η αδικαιολόγητη πίεση για την συνταγογράφηση αποκλειστικά με 

Δραστική δεν πρόκειται να φέρει κανένα επιπλέον όφελος για το ελληνικό δημόσιο. 

Στον αντίποδα αυτού έχουμε προτείνει σειρά ισοδύναμων μέτρων, όχι τώρα εδώ και χρόνια 

που οδηγούν σαφέστατα στη μείωση των δαπανών εντός των στόχων του μνημονίου αλλά 

και δίνουν μια αναπτυξιακή διάσταση σε ένα κλάδο όπως αυτός την φαρμακοβιομηχανίας. 

http://www.ygeia360.gr/el/component/k2/item/1794-to-eponymo-genoshmo-einai-h-lysh-gia-th-diogkosh-ths-farmakeytikhs-dapanhs-pagkosmivs
http://www.ygeia360.gr/el/component/k2/item/1794-to-eponymo-genoshmo-einai-h-lysh-gia-th-diogkosh-ths-farmakeytikhs-dapanhs-pagkosmivs
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Δεν διεκδικούμε το ρόλο του λευκού ιππότη. 

Σ' εμάς στις ελληνικές επιχειρήσεις, ένα πράγμα είναι σαφές, αν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν 

είναι βιώσιμα δεν θα είμαστε και εμείς. Άρα άλλος στόχος πέρα από τον εξορθολογισμό δεν 

υπάρχει. Σε αυτό είμαστε αρωγοί. 

Είμαστε αντίθετοι όμως σε οποιαδήποτε αβάσιμη και αδικαιολόγητη προσπάθεια 

αποβιομηχάνισης ενός ολοκλήρου κλάδου χωρίς όφελος. 

Είμαστε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη χώρα μας . 

Είμαστε επιχειρήσεις που απασχολούν 8.500 Έλληνες δηλαδή πάνω από το 50% του 

συνολικά απασχολουμένου δυναμικού από τις υπόλοιπες 150 εμπορικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο. 

Έχουμε επενδύσει στη χώρα μας σε πάγιες υποδομές πάνω από €300 εκ. τη τελευταία 5ετια. 

Οι εξαγωγές μας αγγίζουν τα 275 εκ δηλαδή το 2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. 

Ας αποκαταστήσουμε κάποιες αλήθειες. Η συνταγογράφηση αποκλειστικά με δραστική θα 

οδηγήσει σε μια σειρά γεγονότων στην αγορά που θα εκπαραθυρώσουν τις βιομηχανίες μας . 

Η Τρόικα επιχειρηματολογεί ότι επιτέλους οι ελληνικές βιομηχανίες θα πρέπει να γίνουν 

ανταγωνιστικές. 

Ας αποκαλύψουμε λιγάκι τι σημαίνει αυτό. 

Ρευστότητα 

Οι ελληνικές βιομηχανίες δρώντας στην Ελλάδα έχουν «εκχωρήσει τη ρευστότητα τους στο 

ελληνικό δημόσιο. Τα ελληνικά νοσοκομεία αδυνατούν να πληρώσουν με διογκούμενα 

χρέη. Μη λησμονούμε το κούρεμα στα ελληνικά ομόλογα με τα οποία πληρωθήκαμε. 

Παράλληλα όλη η αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει φαρμακεία και ιδιωτικές κλινικές 

έχει σε ένα βαθμό υποστηριχτεί από τις ελληνικές εταιρείες. Από την άλλη πλευρά οι 

εισαγωγικές εταιρείες όχι μόνο απαιτούν πληρωμές για να προμηθεύσουν προϊόντα αλλά 

κάποιες από αυτές έχουν αποσύρει ήδη κάποια προϊόντα τους από το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας. Την ίδια στιγμή οι Ελληνικές βιομηχανίες συνέχισαν απρόσκοπτα και αδιάλειπτα 

την προμήθεια και υποστήριξη του συστήματος παρά το δυσβάστακτο κόστος. 

Αυτό σαφέστατα έχει οδηγήσει σε στραγγαλισμό της ρευστότητας των επιχειρήσεων μας 

την ώρα που εισαγωγικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε άπλετη ρευστότητα από τη 

«μαμά» προκειμένου να απελάσουν στη αγορά. 

Κόστος χρήματος 

Ακόμα και η διατήρηση αυτής της πολιτικής απέναντι στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει 

τεράστιο κόστος στις εταιρείες μας αν αναλογιστούμε ότι το κόστος χρήματος σήμερα 

ξεπερνά το 10% ενώ οι εισαγωγικές έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μέσω κόστος κάτω 

το 3,5% 



 

[3] 
 

Λειτουργικό κόστος 

Το κόστος λειτουργίας μιας βιομηχανικής επιχείρησης είναι ανελαστικό, σε αντίθεση με μια 

εισαγωγική. Είπα νωρίτερα ότι 30 εταιρείες απασχολούν 8.500 εργαζόμενους. Το 50% του 

συνολικού αριθμού στο φάρμακο, ενώ άλλες 150 απασχοληθούν τους υπόλοιπους περίπου 

8.000 ΜΟ δηλαδή 280 εργαζόμενους για το 18% της αγοράς έναντι ΜΟ 55 για το υπόλοιπο 

82% !!!! 

Η ανταγωνιστικότητα όμως των ελληνικών επιχειρήσεων μας όμως είναι αυταπόδεικτη όταν 

οι εξαγωγές ελληνικών φαρμάκων αγγίζουν το 2% των ελληνικών εξαγωγών . Η απάντηση 

μου στον εκπρόσωπο της Τρόικα σχετικά με την εντολή του να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί 

ήταν ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ ελέγχει το 10% στη δική του χώρα την Ολλανδία. 

Τιμολογιακή πολιτική 

Το επώνυμο γενόσημο είναι η λύση στο πρόβλημα της διόγκωσης της φαρμακευτικής 

δαπάνης παγκοσμίως. Αποτελεί την κατεξοχήν επιλογή καθώς αποτελεί μια ισοδύναμη και 

αρκετά φθηνότερη επιλογή για τον γιατρό και τον ασθενή. Σήμερα τα γενόσημα είναι στο 

40% της αξίας των πρωτοτύπων. Ας αναλογιστούμε υπάρχουν τέτοιες διαφορές σε άλλα 

προϊόντα ??? 

Σε αυτή τη πολιτική έχουμε συμφωνήσει και εμείς γιατί είναι βασικό και κομβικό σημείο 

αλλά όχι ως μόνο και αποσπασματικό μέτρο. Και αυτό το τονίζω, έχουμε συναινέσει στη 

μείωση των τιμών στο 40% ως μέρος μιας σειράς θεσμικών αλλαγών που θα διασφαλίσουν 

το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και στο κράτος αλλά και δεν θα αφανίσουν τις ελληνικές 

εταιρείες. 

Συνταγογράφηση με δραστική. 

Φτάνουμε στο πιο καίριο και φλέγον ζήτημα στο οποίο μονίμως αντιμετωπίσαμε τη 

λυσσαλέα και αδικαιολόγητη αντίδραση της Τρόικα. 

Μέσω των διαβουλεύσεων με την ελληνική πολιτεία έχουμε καταλήξει σε μια δέσμη μέτρων 

που διασφαλίζει ότι η δαπάνη φαρμάκων για το 2013 θα είναι εντός των στόχων του 

μνημονίου δηλαδή στα 2,4 δις. 

Ενώ αυτά έχουν αρχίσει να υλοποιούνται η Τρόικα εμμένει στο θέμα της υποχρεωτικής 

αναγραφής με δραστική. Η κίνηση αυτή θα φέρει μια σειρά γεγονότων στην αγορά που όχι 

μόνο θα ακυρώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά θα οδηγήσουν σε υποκατάσταση με 

ακριβότερες θεραπείες άρα υψηλότερη δαπάνη για τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Τακτική που την έχουμε βιώσει και πληρώσει ως Έλληνες ασφαλιζόμενοι εκατομμύρια τα 

τελευταία χρόνια. Νέα φάρμακα πολλαπλάσιου κόστους έρχονται να αντικαταστήσουν τα 

ήδη καταξιωμένα και φτηνότερα τη στιγμή που οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να 

ενημερώνουν το γιατρό ακόμα και με τη αναγραφή της δραστικής εφόσον είναι 

μονοπωλιακά. 

Οι συνέπειες της εφαρμογής της αναγραφής της δραστικής είναι δεδομένες και το πλάνο 

σαφές 
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• Απαξίωση των τιμών στα παλιά και καταξιωμένα φάρμακα 

• Επέλαση εισαγόμενων γενοσήμων με το πρόσχημα της φθηνότερης τιμής 

• Αποσταθεροποίηση και αποβιομηχάνιση των ελληνικών εταιρειών 

• Υποκατάστασης καταξιωμένων θεραπειών προς ακριβότερες 

• Έλεγχος της αγοράς σε αξίες και όγκους από πολυεθνικές 

Άρα λοιπόν θα έχουμε στην επομένη διετία μια διόρθωση της αγοράς σε αξίες ενώ αμέσως 

μετά θα βιώσουμε μια εκτράχυνση των δαπανών λόγο των παραπάνω ενώ παράλληλα θα 

έχουμε αποβιομηχανοποιήσει τη χώρα από έναν ακόμα από τους ελάχιστους παραγωγικούς 

της κλάδους. 

Έχουμε προτείνει σειρά ισοδύναμων μέτρων όπως θα σας αναλύσουν οι συνάδελφοι μου 

που φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εστιάσεις της Τρόικας είναι αβάσιμες όχι μόνο 

στο τρόπο λειτουργίας της αγοράς όπως ανέφερα αλλά και στο αντίκτυπο της 

αποβιομηχάνισης ενός κλάδου όπως ο δικός μας . 

Και επειδή οι αριθμοί δύσκολα λένε ψέματα ας αναλογιστούμε τα εξής: 

Οι εταιρείες μας το 2011 , κατέβαλαν στο Ελληνικό δημόσιο 200 εκ Ευρώ σε ΦΠΑ, Φόρους, 

Μισθολογικές εισφορές, Τέλη ΕΟΦ και Rebate . 

Ας αναλογιστούμε ότι η δαπάνη το 2013 μετά την εφαρμογή όλων των μέτρων θα είναι 2,4 

δις . 

Αν αναλογιστούμε μια χώρα χωρίς εγχώρια βιομηχανία τότε η πολιτεία θα πρέπει να 

απαιτήσει από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις το 11% της δαπάνης σε φάρμακα να διατίθεται 

κάθε χρόνο δωρεάν από αυτές προκειμένου να ισοσκελιστεί το δημοσιονομικό όφελος 

.......... 

Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι είμαστε η λύση και όχι μέρος τους προβλήματος. 

  

Του Βασίλη Κάτσου, γεν. Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 
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Θεματολογία:  
Οι Γερμανοί ζητούν Έλληνες γιατρούς για τα νοσοκομεία 
τους  

 
Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  

 
Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1814-oi-germanoi-
zhtoyn-ellhnes-giatroys-gia-ta-nosokomeia-toys 

Τη δυνατότητα απόκτησης ιατρικής ειδικότητας στη Γερμανία, ανέλυσε σε περισσότερους 

από 100 νέους Έλληνες γιατρούς, η υφυπουργός Υγείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 

Μάρλις Μπρέντεχορστ, στο πλαίσιο Διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 

Ήδη, 14 νοσοκομεία του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της 

Γερμανίας, τους παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδίκευσης σε κάποια από τις 1000 

κενές θέσεις που διαθέτουν. 

«Στο κρατίδιο μας υπάρχουν ήδη 2000 Έλληνες γιατροί οι οποίοι εργάζονται Επιπλέον, 

επειδή ζουν εκεί Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, υπάρχει μία πολύ καλή κοινωνική 

ένταξη και αποδοχή. Θεωρώ ότι και μελλοντικά όποιος θελήσει να αναζητήσει σε αυτό το 

ομόσπονδο κρατίδιο τη δυνατότητα να κάνει ιατρική ειδίκευση θα συναντήσει ένα πολύ 

καλό περιβάλλον» επισήμανε στο ΑΜΠΕ η κ. Μπρέντεχορστ. 

«Από τη μία υπάρχουν πολύ καλά εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι γιατροί στην Ελλάδα 

και από την άλλη πλευρά η Βόρεια Ρηνανία -Βεστφαλία αυτή τη στιγμή αναζητά 1000 

γιατρούς για θέσεις ειδικευόμενων. Στόχος μας δεν είναι να αντλήσουμε τους νέους 

γιατρούς, έτσι ώστε οπωσδήποτε να εδραιώσουν εκεί την μελλοντική τους εργασία. Το 

σκεπτικό είναι να επιστρέψουν μετά την ειδικότητά τους στην Ελλάδα και να μπορούν να 

παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στη πατρίδα τους. Αυτό προάγει πάρα πολύ και την 

κινητικότητα εντός της ΕΕ. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα βαθύ ευρωπαϊκό πρόγραμμα το 

οποίο συνδέει αλληλέγγυα δύο λαούς με μελλοντική προοπτική συνεργασίας» πρόσθεσε η 

Γερμανίδα υφυπουργός Υγείας. 

 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1814-oi-germanoi-zhtoyn-ellhnes-giatroys-gia-ta-nosokomeia-toys
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1814-oi-germanoi-zhtoyn-ellhnes-giatroys-gia-ta-nosokomeia-toys
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1814-oi-germanoi-zhtoyn-ellhnes-giatroys-gia-ta-nosokomeia-toys
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Θεματολογία:  

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και «έξυπνη» κάρτα 
ασφαλισμένου 

Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1811-hlektronikh-syntagografhsh-
kai-eksypnh-karta-asfalismenoy 

Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομούνται κάθε μήνα, με την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ η εξοικονόμηση με την εισαγωγή της τιμής αναφοράς 

του φαρμάκου υπολογίζεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. 

Αυτό επισημάνθηκε σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν την Πέμπτη ο Δ/νων 

Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Βλάσης Σφυρόερας και ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ Μιχάλης 

Κούτρας, για την πορεία υλοποίησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την εφαρμογή 

της έξυπνης κάρτας ασφαλισμένου (Smart Card). 

"Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ανέφερε, αποτελεί ένα από τα λίγα έργα της τελευταίας 

διετίας το οποίο προχώρησε με ταχείς ρυθμούς και σχεδόν χωρίς καθόλου χρηματοδότηση. 

Σε κανένα άλλο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παγκοσμίως δεν έχει σημειωθεί 

διείσδυση σε ποσοστό 92% του συνόλου των συνταγών που εκτελούνται ηλεκτρονικά σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα". 

Ο κ. Βλ. Σφυρόερας συνέχιες, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από 

το σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ 

επισημαίνοντας πως "το μέσο κόστος ανά συνταγή με το οποίο επιβαρύνονται τα 

ασφαλιστικά ταμεία έχει μειωθεί κατά 30% από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα". 

Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ Μιχάλης Κούτρας μιλώντας για την έξυπνη κάρτα δήλωσε ότι «το 

πρόγραμμα φιλοδοξεί να οδηγήσει τον ΟΠΑΔ από την εποχή του βιβλιαρίου στην εποχή της 

'έξυπνης κάρτας', με σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως, με τον 

ασφαλισμένο στο επίκεντρο αυτού του εκσυγχρονισμού». 

Το επόμενο βήμα στη χρήση των καρτών ασφάλισης μπορεί να είναι η κάρτα αυτή α) να 

προδιαγραφεί και ως Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), και β) να 

προδιαγραφεί ώστε να καταγράφονται επ' αυτής τα barcode των συνταγών φαρμάκων και 

ιατρικών πράξεων, θέτοντας έτσι το θεμέλιο του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών. Θα 

μπορεί έτσι να καταργηθεί η ανάγκη εκτύπωσης των συνταγών, με μείωση του λειτουργικού 

κόστους των παρόχων και μετάβαση σε ένα επόμενο στάδιο, αληθούς ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η έκδοση από την ΗΔΙΚΑ 

καρτών πιστοποίησης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας της χώρας και η προμήθεια 

από τους τελευταίους των αναγκαίων καρταναγνωστών. 

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1811-hlektronikh-syntagografhsh-kai-eksypnh-karta-asfalismenoy
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1811-hlektronikh-syntagografhsh-kai-eksypnh-karta-asfalismenoy
http://www.ygeia360.gr/el/news/item/1811-hlektronikh-syntagografhsh-kai-eksypnh-karta-asfalismenoy
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Θεματολογία:  

Νέα καταιγίδα για τους φαρμακοποιούς με την επιβολή 
αναδρομικού rebate 5% ακόμη και για τα ακριβά 
φάρμακα  

Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1803-nea-kataigida-gia-
toys-farmakopoioys-me-thn-epibolh-anadromikoy-rebate-5-akomh-kai-

gia-ta-akriba-farmaka 

Νέα εισπρακτικά μέτρα προωθεί το υπουργείο Υγείας με το πολυνομοσχέδιο που 

επεξεργάζεται. 

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του 

ygeia360.gr, περιέχει διατάξεις – φωτιά για τους φαρμακοποιούς. 

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται στους φαρμακοποιούς rebate 5% ακόμη και για τα ακριβά 

φάρμακα. Επίσης και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το rebate θα έχει 

αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012, ενώ θα αποσυνδέεται το rebate από την 

αποζημίωση από τα Ταμεία. 

Στο μεταξύ, με απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τα φαρμακεία σε όλη 

τη χώρα απεργούν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου συμμετέχοντας στις πανελλαδικές 

κινητοποιήσεις κατά της ψήφισης των μέτρων του Μνημονίου. 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1803-nea-kataigida-gia-toys-farmakopoioys-me-thn-epibolh-anadromikoy-rebate-5-akomh-kai-gia-ta-akriba-farmaka
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1803-nea-kataigida-gia-toys-farmakopoioys-me-thn-epibolh-anadromikoy-rebate-5-akomh-kai-gia-ta-akriba-farmaka
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1803-nea-kataigida-gia-toys-farmakopoioys-me-thn-epibolh-anadromikoy-rebate-5-akomh-kai-gia-ta-akriba-farmaka
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1803-nea-kataigida-gia-toys-farmakopoioys-me-thn-epibolh-anadromikoy-rebate-5-akomh-kai-gia-ta-akriba-farmaka
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Θεματολογία:  

Διακριτικά παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις ο 
Λυκουρέντζος  
 
Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/  

 
Δημοσίευμα: 
 
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1805-diakritika-
parakoloythei-tis-politikes-ekselikseis-o-lykoyrentzos 

 

Έξω από τις δαιδαλώδεις εξελίξεις στο κορυφαίο πολιτικό επίπεδο επιθυμεί να παραμείνει ο 

υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος διατηρεί πολύ στενή 

επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ανδρέας Λυκουρέντζος αποφεύγει να συζητά ή να σχολιάζει 

ακόμη και με στενούς συνεργάτες του τις τελευταίες εξελίξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο 

και η εικόνα την οποία έχει διαμορφώσει είναι ότι παραμένει προσηλωμένος στα δύσκολα 

καθήκοντά του στο υπουργείο Υγείας. 

http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1805-diakritika-parakoloythei-tis-politikes-ekselikseis-o-lykoyrentzos
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1805-diakritika-parakoloythei-tis-politikes-ekselikseis-o-lykoyrentzos
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1805-diakritika-parakoloythei-tis-politikes-ekselikseis-o-lykoyrentzos
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Θεματολογία:  
Στάση εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 

Μέσο: 
http://www.capital.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1654897 

 

 
Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 11.00 έως τις 15.00 οι εργαζόμενοι στα 

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) σε όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία της χώρας.  

 

Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν στις 12.00 το 

μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ. Όπως 

ανέφερε στο ΑΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ), Πέτρος Κετικίδης , οι κινητοποιήσεις 

πραγματοποιούνται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα της κυβέρνησης, την 

υποχρηματοδότηση της υγείας, τις συγχωνεύσεις των μονάδων υγείας, τις ελλείψεις 

προσωπικού , την μείωση του εφάπαξ και την κατάργηση των δώρων.  

 

Μιλώντας για τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία ο κ Κετικίδης ανέφερε ενδεικτικά 

ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από το «Γεννηματάς» 116 νοσηλευτές και 

νοσηλεύτριες και έχουν γίνει μόνο 7 προσλήψεις. 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

Πηγή:www.capital.gr 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1654897
http://www.capital.gr/News.asp?id=1654897
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Θεματολογία:  
Πτώση κερδών 14% για την Pfizer το γ΄ τρίμηνο 
Μέσο: 
http://www.capital.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1655021 
 
Πτώση κερδών 14% κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer. 

Ειδικότερα, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τα κέρδη της εταιρείας 

υποχώρησαν στα 3,2 δισ. δολ., ή 43 σεντς ανά μετοχή, από 3,74 δισ. δολ., ή 48 σεντς ανά 

μετοχή, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση τα ανά μετοχή κέρδη μειώθηκαν στα 53 σεντς από 60 

σεντς. Την ίδια περίοδο τα έσοδα υποχώρησαν 16% στα 14 δισ. δολ.  

 

Από τη μεριά τους αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet τοποθετούσαν 

τα ανά μετοχή κέρδη στα 52 σεντς και τα έσοδα στα 14,7 δισ. δολ.  

 

Η Pfizer ανακοίνωσε επίσης την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αξίας έως 10 

δισ. δολ. μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του τμήματος Διατροφής στη Nestle. 

Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε το εύρος των αναμενόμενων ανά μετοχή κερδών του 2012 

στα 2,14 έως 2,17 δολ. από 2,12 έως 2,22 δολ. 

 

 

 

 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1655021
http://www.capital.gr/News.asp?id=1655021
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Θεματολογία:  

Οκτώ νοσοκομεία σε “βαθύ κόκκινο” 

Μέσο: 
http://www.capital.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1654801 

 
Από μια κλωστή κρέμεται η ομαλή λειτουργία οκτώ δημόσιων νοσοκομείων, καθώς οι 

προμηθευτές δηλώνουν εκ των πραγμάτων αδυναμία να εφοδιάζουν κανονικά όχι μόνο το 

ΕΣΥ, αλλά και τις ιδιωτικές κλινικές και τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ με υγειονομικό υλικό, και 

κυρίως με αναλώσιμα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  

 

Τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται «στο κόκκινο» από πλευράς χρεών προς τους 

προμηθευτές είναι ο Ευαγγελισμός, το Αττικόν, το Τζάνειο, το Σισμανόγλειο, το Αγία Όλγα 

στη Νέα Ιωνία και τα γενικά νοσοκομεία Ρόδου, Αλεξανδρούπολης και Καλαμάτας. 

Σοβαρές, όμως, δυσκολίες στη λειτουργία τους αντιμετωπίζουν και άλλες μονάδες της 

χώρας, πλην επί του παρόντος οι διοικήσεις τους αντιμετωπίζουν την κατάσταση.  

 

Όπως υποστηρίζουν οι προμηθεύτριες εταιρίες, μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων 

Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας, οι συνολικές οφειλές αγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ και 

εκκρεμούν ήδη από το 2007. Πιο συγκεκριμένα, δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, 

πρώην μονάδες του ΙΚΑ και νυν του ΕΟΠΥΥ οφείλουν στους προμηθευτές 140 εκατ. ευρώ 

για την περίοδο 2007-09, 91 εκατ. από το 2010, 240 εκατ. από το 2011 και άλλα 310 εκατ. 

για τη χρονιά που διανύουμε.  

 

Από αυτά, οι οφειλές του πρώην ΙΚΑ αγγίζουν τα 25 εκατ. ευρώ, ενώ του ΕΟΠΥΥ τα 26 

εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα χρέη βαραίνουν τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Να 

συμπληρώσουμε πως ο ΕΟΠΥΥ, παρά το γεγονός πως χρωστάει λίγα χρήματα προς τους 

προμηθευτές σε σχέση με τους παρόχους υγείας (γιατρούς, φαρμακοποιούς, κλινικές και 

διαγνωστικά κέντρα), εντούτοις δεν έχει προβεί σε καμία πληρωμή από την αρχή του έτους.  

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το προεδρείο του Συνδέσμου από το υπουργείο 

Υγείας, έχει προβλεφθεί κονδύλι για την αποπληρωμή των χρεών του πρώην ΙΚΑ προς 

παρόχους υγείας και προμηθευτές. Εντούτοις, επειδή στις προθέσεις του υπουργείου είναι οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας να καταβληθούν 

έχοντας υποστεί «κούρεμα» τουλάχιστον κατά 400 εκατ., οι προμηθευτές φοβούνται πως 

ούτε και αυτοί θα μπορέσουν να πληρωθούν στο ακέραιο από τα νοσοκομεία με τα οποία 

συνεργάζονται και πως το κούρεμα αυτό «αναγκαστικά» θα μετακυλήσει και στον κλάδο 

τους.  

 

Όπως τονίζει στο Capital.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών 

και Υγείας Παύλος Αρναούτης, ήδη οι εταιρείες αδυνατούν να προμηθεύουν κανονικά τους 

φορείς υγείας λόγω έλλειψης ρευστότητας, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να παρατηρούνται 

κυρίως στα αναλώσιμα υλικά. Είναι χαρακτηριστικό, πως από τα 180 μέλη που είχε ο 

Σύνδεσμος, μόνο τα 120 είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Οι υπόλοιπες εταιρείες στην ουσία 

έχουν σταματήσει να λειτουργούν κανονικά.  

http://www.capital.gr/News.asp?id=1654801
http://www.capital.gr/News.asp?id=1654801
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Όπως σημειώνει ο κ. Αρναούτης, τα προβλήματα στην αγορά είναι λίγο πολύ κοινά: οι 

εταιρείες από το εξωτερικό που τους προμηθεύουν πιέζουν για την εξόφληση των 

τιμολογίων τους ή ζητούν να πληρωθούν τοις μετρητοίς και από την άλλη οι τράπεζες έχουν 

κλείσει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα, δεν έχουν ξεπεραστεί οι 

επιπτώσεις από το κούρεμα των ομολόγων, με τη ζημιά προς τις προμηθεύτριες εταιρείες να 

υπολογίζεται στα 600 εκατ. τουλάχιστον. 

 

 

Πηγή:www.capital.gr 
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Θεματολογία:  
Το νέο Μνημόνιο για συντάξεις και εφάπαξ 

Μέσο: 
http://www.capital.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1654798 

 

Τη... μερίδα του λέοντος, ήτοι 6,1 δισ. ευρώ θα έχει στις περικοπές την  περίοδο 2013-2016 

το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με το Μνημόνιο 3, για τη 

συγκεκριμένη περίοδο έχει προγραμματιστεί  μια νέα δέσμη μέτρων ύψους περίπου 6,1 δισ. 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης στη φαρμακευτική δαπάνη), που 

στοχεύουν τόσο στη μείωση των δαπανών του ασφαλιστικού συστήματος, όσο και στην 

εξασφάλιση της είσπραξης εσόδων.  

 

Αναφορικά με τη συνταξιοδοτική δαπάνη, η μεγαλύτερη αλλαγή που επέρχεται αφορά την 

καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων για τα έτη 2013 έως και 2016 με την 

εισαγωγή από 1/1/2013 και εφεξής, των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπονταν 

από 1/1/2015 και εφεξής. Στην πράξη, τίθεται πιο γρήγορα (κατά 2 χρόνια) σε εφαρμογή ο 

ασφαλιστικός νόμος Λοβέρδου – Κουτρουμάνη, αναφορικά με την αύξηση των ορίων 

ηλικίας συνταξιοδότησης.  Ταυτόχρονα προστίθενται στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης δύο επιπλέον έτη. Εκτιμάται ότι το 2013 θα εξοικονομηθούν 631 εκατ. 

ευρώ, το 2014 328 εκατ. ευρώ και συνολικά, έως το 2016 1,020 δισ. ευρώ. 

 

Προβλέπεται η προοδευτική μείωση του υπερβαίνοντος τα 1.000 ευρώ ποσού του συνολικού 

μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) για τους συνταξιούχους όλων 

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου. Μόνον το 2013, εκτιμάται ότι θα 

εξοικονομηθούν 1,080 δισ. ευρώ, ενώ έως το 2016 το κέρδος θα είναι συνολικά 1,158 δισ. 

ευρώ.  

 

Περαιτέρω μειώσεις προβλέπονται με την κατάργηση των επιδομάτων εορτών 

Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους 

συνταξιούχους, από το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης, καθώς και 

όλους τους φορείς - τομείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ. Πρόκειται για την 

πλέον... προσοδοφόρα για το ελληνικό δημόσιο παρέμβαση, καθώς μόνον σε ένα χρόνο, το 

2013 θα εξοικονομηθούν 2,3 δισ. ευρώ.  

 

Τίθενται οι προϋποθέσεις για τον εξορθολογισμό της σύνταξης των ανασφάλιστων 

ηλικιωμένων, καθώς θα απαιτείται πλέον να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι 

ενδιαφερόμενοι σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής. Επίσης, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 67ο 

έτος της ηλικίας και να αποδεικνύεται η μόνιμη και νόμιμη διαμονή του αιτούντος στην 

Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Τα 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1654798
http://www.capital.gr/News.asp?id=1654798
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εισοδηματικά κριτήρια του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος θα 

διαμορφώνονται πλέον με βάση το σύνολο της καταβαλλόμενης ετήσιας παροχής προς τους 

ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως αυτή διαμορφώνεται από 1/1/2013 και εφεξής. Συνολικά, 

έως το 2016 θα «κοπούν» 50 εκατ. ευρώ.  

 

Το εφάπαξ  θα υπολογίζεται πλέον με νέα τεχνική βάση, με τη μείωση μεσοσταθμικά να 

ξεπερνά το 25%.  

 

Θεσπίζεται επίσης από 1/1/2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις 

ανύπαντρες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 

διπλάσιο περίπου της κατώτατης σύνταξης του Δημοσίου. Το συνταξιοδοτικό αυτό 

δικαίωμα θα συνδέεται πλέον και με τη συνολικότερη οικονομική κατάσταση των 

δικαιούχων.  

 

Στο μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνεται επίσης πρόβλεψη για  «εξοικονόμηση» από την 

«κατάργηση των παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί από την απογραφή των 

συνταξιούχων, γεγονός που θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην αποκατάσταση της 

δικαιοσύνης στο ασφαλιστικό σύστημα»...  

 

Στον τομέα της πρόνοιας προβλέπεται μεταξύ άλλων παρεμβάσεων ο εξορθολογισμός των 

οικογενειακών επιδομάτων, όπου επιδιώκεται η σύνδεση του μεγέθους της οικογένειας με το 

καθαρό μετά φόρων οικογενειακό εισόδημα και ανάλογα θα καταβάλλεται ένα ποσοστό ή 

όλο το επίδομα.  

 

Τα όρια ηλικίας για το ΕΚΑΣ, θα αυξηθούν τελικά από  την 1η/1/2014. Έτσι, για την 

καταβολή του Επιδόματος, αντί τη συμπλήρωση των 60 ετών θα ισχύουν τα 65 έτη σε 

συνδυασμό πάντα με τα εισοδηματικά κριτήρια που  εξακολουθούν να ισχύουν για τη 

συγκεκριμένη παροχή.  

 

Στο Μνημόνιο 3 προβλέπεται επίσης, η κατάργηση ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας, ειδικών 

εισοδηματικών ενισχύσεων ανεργίας, καθώς και των επιδοτήσεων ανεργίας απολυομένων 

μισθωτών λόγω συγχώνευσης-μεταφοράς-συνένωσης επιχειρήσεων εμπίπτει στα πλαίσια 

του γενικότερου εξορθολογισμού της δομής των κοινωνικών επιδομάτων. Ξεκαθαρίζεται 

βέβαια ότι δεν θίγονται τα υφιστάμενα επιδόματα ανεργίας των κοινών ανέργων, και οι 

ειδικές κατηγορίες ανέργων που προαναφέρθηκαν θα συνεχίσουν να επιδοτούνται μέχρι 

31/12/2013 αλλά πλέον με τις προϋποθέσεις των κοινών ανέργων.  

 

Με την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς ύψους 1,1% υπέρ των πρώην Οργανισμών 

ΟΕΚ και ΟΕΕ έχει απομείνει ένα ποσοστό ύψους 1,35% που επιβαρύνει τους εργαζόμενους 

και αποδίδεται πλέον υπέρ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Με τα νέα αυτά δεδομένα προβλέπεται ο επανασχεδιασμός 

των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού μετά την κατάργηση του ΟΕΕ με στοχευμένα 

κριτήρια για τις πιο ευάλωτες ομάδες και με παράλληλο στόχο την τόνωση των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και τη διατήρηση θέσεων 

εργασίας. Επίσης προβλέπεται η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων μερικής ή ολικής 

κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με την 

εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ θα είναι 

ύψους 25 εκατομμυρίων ετησίως, και θα καλυφθεί από την εισφορά 1,35% επί των 

αποδοχών των εργαζομένων.  
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Για την οικονομική ενίσχυση των ανέργων προβλέπεται η παροχή βοηθήματος ανεργίας σε 

μακροχρόνια ανέργους που έχουν εξαντλήσει το δωδεκάμηνο του επιδόματος ανεργίας για 

επιπλέον 12 μήνες το μέγιστο και κάτω από ένα όριο οικογενειακού εισοδήματος.  

 

Για το 2014 έχει σχεδιασθεί και η πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος Ελαχίστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος σε δύο περιοχές της χώρας με διαφορετική δομή οικονομίας και 

απασχόλησης, ένα πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ.  

 

Στον τομέα των εσόδων για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα 

εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, τον 

περιορισμό της ανασφάλιστης εργασίας και την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.  

 

Το υπουργείο Εργασίας έχει δρομολογήσει ένα νέο σχέδιο δράσης για τον τρόπο είσπραξης 

των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εισπρακτικού μηχανισμού 

και την αύξηση των εσόδων από εισφορές. Πρώτο βήμα στην αναδιάρθρωση αυτή θα είναι η 

ενοποίηση της είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των μεγάλων 

ασφαλιστικών ταμείων υπό μια ενιαία διοικητική αρχή, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί 

μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του 2013.  

 

Στην πλευρά των εσόδων αναμένεται και σημαντική ενίσχυση των ασφαλιστικών εισφορών 

μισθωτών λόγω της έμμεσης αύξησης των εισφορών για τους παλαιούς ασφαλισμένους. Στο 

Μεσοπρόθεσμο αναφέρεται ότι δρομολογείται η  εναρμόνιση του ανώτατου ορίου των 

αποδοχών προς υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών για παλαιούς και νέους 

ασφαλισμένους, έτσι ώστε να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών 

ασφαλισμένων.  

 

Οι συνολικές δαπάνες των Ταμείων θα μειωθούν  κατά 6,2 δισ. ευρώ το 2015 ως απόρροια 

των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για την περίοδο 2013-2016. Ειδικότερα η μείωση της 

δαπάνης για συντάξεις (κύριες και επικουρικές) το 2016 είναι της τάξης των 3 δισ. ευρώ (σε 

σχέση με την εκτίμηση του βασικού σεναρίου αν δεν λαμβάνονταν πρόσθετα μέτρα), ενώ 

σχεδόν 1 δισ. ευρώ είναι και η μείωση από τις φαρμακευτικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα 

εξοικονομηθούν 2,2 δισ. ευρώ από τις προνοιακές παροχές με την κατάργηση των 

επιδομάτων εορτών και αδείας, τη μείωση στα εφάπαξ βοηθήματα και τη χορήγηση του 

ΕΚΑΣ μετά τα 65 έτη, και περίπου 200 εκατ. ευρώ από τις παροχές ασθένειας.  

 

Στο χώρο των νοσοκομείων σημαντική εξοικονόμηση αναμένεται από την πλευρά των 

δαπανών, της τάξης των 200 περίπου εκατ. ευρώ σε όλη την περίοδο 2013-16 από την 

εφαρμογή του νέου υγειονομικού χάρτη και τις μειώσεις των λειτουργικών εξόδων τους.  

 

Παρεμβάσεις του ΜΟΔΣ 2013 - 2016 

Συντάξεις  4.680  563  140  92  5.475  

Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη  631  328  61  0  1.020  

Εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ του 2013 και 2014  247  0  0  0  247  

Κλιμακωτή μείωση των συντάξεων στο υπερβαίνον τα 

€1000 ποσό του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις  

1.080  24  26  29  1.158  

Μείωση συντάξεων ένστολων λόγω του νέου μισθολογίου  0  162  3  4  169  

Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών 100  2  2  3  106  
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μισθολογίων  

Κατάργηση δώρων στις κύριες/επικουρικές συντάξεις εκτός 

ΟΓΑ  

1.668  32  34  42  1.776  

Κατάργηση δώρων στις κύριες συντάξεις ΟΓΑ  673  15  14  14  717  

Πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων  42  0  0  0  42  

Κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη 

εντοπιστεί  

112  0  0  0  112  

Κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών  6  0  0  0  6  

Μείωση συντάξεων αιρετών  31  0  0  0  31  

Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων 

ΟΓΑ  

90  0  0  0  90  

Προνοιακά Επιδόματα  210  71  12  12  307  

Εξορθολογισμός σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων  12  12  12  12  50  

Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων  86  0  0  0  86  

Εισαγωγή προγράμματος αρωγής μακροχρονίως ανέργων  0  -35  0  0  -35  

Νέα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας  -25  0  0  0  -25  

Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ελαχίστου εγγυημένου 

εισοδήματος  

0  -20  0  0  -20  

Εξορθολογισμός κανόνων αποζημίωσης μετακίνησης για 

άτομα με αναπηρία  

82  0  0  0  82  

Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας  30  0  0  0  30  

Καταβολή ΕΚΑΣ μόνο σε αυτούς που υπερβαίνουν τα 65 

έτη  

0  114  0  0  114  

Μείωση ειδικών προγραμμάτων γεωργίας  25  0  0  0  25  

 

 

Πηγή:www.capital.gr 
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Θεματολογία:  

Η λιτότητα εμποδίζει την ανάπτυξη σε Ελλάδα και 
Ευρωζώνη 

Μέσο: 
http://www.kerdos.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1825484&nt=103&utm_source=K
erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

Προειδοποιήσεις για τις βλαπτικές επιπτώσεις της λιτότητας στην Ευρωζώνη 

και την Ελλάδα απηύθυναν ο Αμερικάνος νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ 

Στίγκλιτς και ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου Τζόν Λίπσκι με συνεντεύξεις τους στο πρακτορείο 

Bloomberg. 

 

Σύμφωνα με τον Στίγκλιτς η Ευρώπη έχει προωθήσει πακέτα λιτότητας 

που αναπόφευκτα θα αποδυναμώσουν την οικονομία της, την ώρα που οι 

αναδυόμενες οικονομίες επιβραδύνονται. Υπό τις συνθήκες δε αυτές είναι 

δύσκολο να υπάρξει κάποια ώθηση για την ευρωπαϊκή οικονομία. 

 

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συστηματικά αγνοήσει 

τις αρνητικές επιπτώσεις της λιτότητας και προειδοποίησε ότι αν η 

Ευρώπη δεν προχωρήσει στην τραπεζική ένωση τα προβλήματα θα γίνουν 

μεγαλύτερα καθώς για να σπάσει ο φαύλος κύκλος απαιτείται 

πανευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων και εξυγίανσης των 

τραπεζών. 

 

«Όλοι γνωρίζουν ότι η δυνατότητα της ισπανικής κυβέρνησης να διασώσει 

τις χρεοκοπημένες τις τράπεζες είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό θα 

συνεχιστεί η εκροή κεφαλαίων από την Ισπανία στις πιο σταθερές χώρες», 

τόνισε, ενώ αναφερόμενος στη Ελλάδα είπε πως ο μόνος τρόπος για να βγει 

η Ελλάδα από την σημερινή κρίση είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη. 

 

Ο νομπελίστας οικονομολόγος εξέφρασε ακόμη την άποψη ότι οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν και στο παρελθόν αναγνωρίσει την ανάγκη για ένα 

πακέτο ανάπτυξης, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα συγκεκριμένες αποφάσεις. 

 

Από την πλευρά του ο Λίπσκι τόνισε πως η υπόθεση της Ελλάδος θα 

μπορούσε να είχε τύχει καλύτερης διαχείρισης καθώς μέχρι σήμερα οι 

προσπάθειες δεν έχουν κατορθώσει να παρέχουν τις βασικές διαρθρωτικές 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1825484&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1825484&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1825484&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ώστε να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα 

στην οικονομία . 

 

«Η Ευρώπη πιέζει την Ελλάδα. Τα μέτρα λιτότητας επιδεινώνουν το 

οικονομικό πόνο και δεν πρόκειται να θέσουν τα θεμέλια για μια 

ανάκαμψη που θα διαρκέσει», δήλωσε το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος 

του ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι κανένας δεν μιλά για την προοδευτική 

απώλεια της ανταγωνιστικότητάς της Ελλάδος για το διάστημα που είναι 

μέλος της Ευρωζώνης. 

 

Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα για να έχει οποιαδήποτε ελπίδα 

επιστροφής της στην ανάπτυξη. πρέπει να άρει τους εμπορικούς φραγμούς 

και να έχει πιο εξαγωγικό προσανατολισμό.  
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