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Τίτλος :  
Η κυβέρνηση αναζητά σχέδιο για τη διάσωση του ΕΟΠΥΥ 

Μέσο:  
http://m.capital.gr/  

∆ηµοσίευµα :   

http://m.capital.gr/News.aspx?id=1604045 

 

Τρόπους για να κάµψει το µέτωπο κινητοποιήσεων που έχουν ανοίξει 
φαρµακοποιοί και οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, αλλά και για να 
δώσει «ανάσα» στα χρονοδιαγράµµατα πληρωµών του οργανισµού προς 
τους παρόχους υγείας αναζητά εναγωνίως το υπουργείο Υγείας. ∆ύο είναι 
τα σχέδια τα οποία επεξεργάζεται αυτή τη στιγµή η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου, µε δεδοµένη την αδυναµία του ΕΟΠΥΥ να εξοφλεί τους 
παρόχους υγείας εντός του χρονικού διαστήµατος των 45 ηµερών που είχε 
καθοριστεί αρχικά. Το πρώτο αφορά στη διεύρυνση της πίστωσης που 
δίνεται από τις φαρµακοβιοµηχανίες προς τις φαρµακαποθήκες και 
ακολούθως στα φαρµακεία. 
 
Πιο συγκεκριµένα, στη χθεσινή µαραθώνια σύσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, παρουσία και του προέδρου του 
ΕΟΠΥΥ Γεράσιµου Βουδούρη, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος 
Σαλµάς ζήτησε από τους εκπροσώπους της ελληνικής 
φαρµακοβιοµηχανίας και των φαρµακευτικών εταιρειών να δίνουν 
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µεγαλύτερη πίστωση προς τις φαρµακαποθήκες, τουλάχιστον δύο µηνών. 
Παράλληλα προτάθηκε η επιµήκυνση του συνολικού χρόνου της πίστωσης 
των φαρµακοποιών από την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και η πληρωµή 
τους από τον ΕΟΠΥΥ στις 90 ηµέρες. 
 
Σε περίπτωση που το σχέδιο αυτό αποτύχει, οι φαρµακοβιοµηχανίες 
αρνηθούν να δίνουν µεγαλύτερη πίστωση και η αγορά του φαρµάκου δεν 
αυτορυθµιστεί, τότε θα µπουν σε εφαρµογή τα «σκληρά µέτρα». Ο 
αναπληρωτής υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρξει 
νοµοθετική ρύθµιση ή αγορανοµική διάταξη, ώστε να δοθούν µεγαλύτερα 
περιθώρια πίστωσης. 
 
«Να το κάνετε εσείς, διαφορετικά θα το κάνουµε εµείς και έχουµε τους 
τρόπους για να το κάνουµε» δήλωνε χτες ο Μ. Σαλµάς προς τους 
εκπροσώπους της φαρµακοβιοµηχανίας και των φαρµακευτικών εταιριών, 
δίνοντας στην ουσία το τελεσίγραφο πως το υπουργείο θα παρέµβει πιο 
δραστικά, δηµιουργώντας στον ΕΟΠΥΥ µηχανισµό παρέµβασης στη 
διανοµή. 
 
Πως θα γίνει αυτό; Το υπουργείο σκέφτεται να προµηθεύεται απευθείας 
και σε χαµηλότερες (νοσοκοµειακές) τιµές τα σκευάσµατα από τις εταιρείες 
µέσω του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια να τα δίνει στους φαρµακοποιούς. Οι 
φαρµακοποιοί θα δίνουν επιταγή στον οργανισµό για την αγορά των 
φαρµάκων και στη συνέχεια ο οργανισµός θα επιστρέφει στους 
φαρµακοποιούς το νόµιµο κέρδος τους. 
 
Οι αντιδράσεις 
 
Επιφυλακτικοί εµφανίζονται προς το παρόν οι εκπρόσωποι των 
φαρµακοποιών, οι οποίοι φοβούνται το ενδεχόµενο να µην τηρείται εκ 
µέρους του ΕΟΠΥΥ ούτε το όριο της αποπληρωµής των 90 ηµερών.  Όπως 
σηµείωσε µάλιστα ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου Κυριάκος Θεοδοσιάδης, «δεν δόθηκαν εκ µέρους του 
υπουργείου συγκεκριµένες δεσµεύσεις για το µείζον και ακανθώδες θέµα  
της αποπληρωµής των οφειλοµένων. Εφόσον δεν έχει λυθεί αυτό το θέµα, 
οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται». 
 
Να σηµειώσουµε πως σήµερα συνεδριάζει έκτακτα ο φαρµακευτικός 
σύλλογος Πειραιά και αύριο το διοικητικό συµβούλιο του Πανελλήνιου 
Φαρµακευτικού Συλλόγου, προκειµένου να συζητηθούν οι προτάσεις του 
υπουργείου Υγείας και ακολούθως το ζήτηµα της διακοπής πίστωσης προς 
τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει ξεκινήσει από την 1η 
Σεπτεµβρίου. 
 
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρµακοβιοµηχανίας φαίνεται να εξετάζει θετικά το ενδεχόµενο να δίνει 
µεγαλύτερη πίστωση, όµως από την άλλη ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών 
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Επιχειρήσεων Ελλάδος ζητά πρώτα να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για 
την αποπληρωµή των χρεών του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αγγίζουν σχεδόν τα 2 
δισ. ευρώ, και µετά να προχωρήσει στην αλλαγή της πιστωτικής του 
πολιτικής. 
 
Σκεφτικοί εµφανίζονται τέλος και οι εκπρόσωποι των φαρµακαποθηκών, 
µε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρµακαποθηκαρίων Μανώλη 
Κάτσαρη να ζητά από τις φαρµακευτικές εταιρείες ευνοϊκότερους όρους 
στην αποπληρωµή των παραγγελιών. 
 
Βίκυ Κουρλιµπίνη 
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Τίτλος :  
Στάση εργασίας την Τετάρτη από τους νοσοκοµειακούς 
γιατρούς 

Μέσο: 
http://iatrikostypos.com/ 

∆ηµοσίευµα :   

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9567-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE

%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82.html 

 

Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας και 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονοµικών θα 
πραγµατοποιήσουν την Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου οι νοσοκοµειακοί γιατροί, 
διαµαρτυρόµενοι για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα δηµόσια 
νοσοκοµεία, τις επικείµενες µειώσεις στα µισθολόγια τους καθώς και τα 
προβλήµατα στην καταβολή των εφηµεριών. 

Την ίδια στιγµή ωστόσο, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµος Βουδούρης 
απειλεί µε µονοµερή καταγγελία της σύµβασης τους και κυρώσεις τους 
συµβεβληµένους µε τον Οργανισµό γιατρούς που παίρνουν χρήµατα για 
την επίσκεψη από τους ασφαλισµένους. 

Όπως επισηµαίνει ο κ Βουδούρης, οι γιατροί έχουν πληρωθεί έως και το 
Μάιο, ενώ δροµολογείται ήδη και η εξόφληση του Ιουνίου µε απώτερο 
στόχο να εξοφλούνται οι ιατρικές πράξεις µήνα-µήνα. 
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Τίτλος :  
Προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων από τον ΙΣΑ προς τον 
υπουργό Οικονοµικών 
 

Μέσο:  
http://iatrikostypos.com/ 
 

∆ηµοσίευµα :   
http://iatrikostypos.com/oikonomia-tis-ygeias/item/9566-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-

%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.htm 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών µετά από 
ενδελεχή µελέτη και επισκόπηση των βασικών προβληµάτων του ιατρικού 
κλάδου έστειλε κείµενο προτάσεων για νοµοθετικές ρυθµίσεις προς τον 
υπουργό Οικονοµικών Ιωάννη Στουρνάρα.  

Όπως επισηµαίνει στο κείµενο του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών «Θα 
πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι ιδιώτες ιατροί που µε την ιδιότητά τους 
αυτή έχουν συµβληθεί µε ασφαλιστικά ταµεία για την παροχή υπηρεσιών 
σε ασφαλισµένους, αντιµετωπίζουν πλέον ιδιαίτερα σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα ενόψει της πλήρους σχεδόν αδυναµίας των 
αντισυµβαλλοµένων ασφαλιστικών οργανισµών να αποπληρώσουν τα 
οφειλόµενα σε αυτούς από διετίας. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα τίθεται 
σε κίνδυνο η βιωσιµότητα του ιατρείου τους, αλλά και η διασφάλιση των 
µέσων βιοπορισµού για τους ίδιους και τις οικογένειές τους». 

Για να βγουν λοιπόν από την οικονοµική δυσχέρεια στην οποία έχουν 
περιέλθει µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις τόσο προς το Κράτος όσο και προς τρίτους, 
ο Ιατρικός Σύλλογος κατέθεσε στον υπουργό Οικονοµικών τις εξής 
προτάσεις: 

1) Συµψηφισµό των οφειλοµένων και εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των 
ιατρών από ασφαλιστικούς φορείς µε οφειλές τους προς την εφορία.  

2) Συµψηφισµό των οφειλοµένων και εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των 
ιατρών από ασφαλιστικά ταµεία µε τις οφειλόµενες προς αυτά τα ίδια 
πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές (πχ ΤΣΑΥ, ΙΚΑ).  

  

3) Η µε ρητή διάταξη απαλλαγή των ιατρών που έχουν εκκαθαρισµένες 
απαιτήσεις κατά ασφαλιστικών οργανισµών από πάσης φύσεως 
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προσαυξήσεις, τόκους υπερηµερίας ή διοικητικές, ποινικές ή άλλης 
φύσεως ποινές για τις εκ µέρους τους οφειλές προς το κράτος και φορείς 
του δηµοσίου τοµέα, καθώς και τη µη εγγραφή τους στο Τειρεσία.  

Η υλοποίηση τέτοιων µέτρων όπως τονίζει κλείνοντας ο ΙΣΑ, είναι εφικτή, 
αφού αφορά σε εκκαθαρισµένες και άρα γνωστές σε κάθε ασφαλιστικό 
φορέα οφειλές έναντι των ιατρών. 

  

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος :  
Και φαρµακαποθήκη ο ΕΟΠΥΥ; 

 
Μέσο:  
http://www.iatronet.gr/  

∆ηµοσίευµα :  
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1063 
 
 

Φάρµακα από τον ΕΟΠΥΥ, αντί για τις φαρµακαποθήκες και τους 
συνεταιρισµούς, θα προµηθεύονται οι φαρµακοποιοί…  
 
Όχι, δεν πρόκειται για επιστηµονική φαντασία, αλλά για πρόταση 
φαρµακοποιού προς το υπουργείο Υγείας!  
 
Το θέµα αναφέρθηκε στη χθεσινή γενική συνέλευση του ΦΣΑ και 
αντιµετώπισε τη διαφωνία των φαρµακοποιών, δια βοής…  
Εµείς πάντως, οφείλουµε να αναρωτηθούµε, γιατί η πάλαι ποτέ κρατική 
φαρµακαποθήκη κατέληξε ως τµήµα του ΙΦΕΤ, που αγοράζει φάρµακα από 
το εξωτερικό (γιατί δεν κυκλοφορούν πλέον στην ελληνική αγορά), µε 
καθυστέρηση και υψηλότερες τιµές… 
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Θεµατολογία:  
Φάρµακα σε όλους τους δικαιούχους, ζήτησαν οι 
συνταξιούχοι  

Μέσο: 
http://ygeiaonline.gr/  

 

∆ηµοσίευµα:  
http://ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7

600:lupothimies&catid=124:healthpolic 

 
Ενταση και λιποθυµίες σηµειώθηκαν την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2012 στο 
υπουργείο Υγείας, όταν οι συνταξιούχοι που είχαν συγκεντρωθεί για να 
διαµαρτυρηθούν για τα προβλήµατα στον τοµέα της Υγείας, εισέβαλαν στο 
κτίριο απαιτώντας να συναντηθούν µε τον υπουργό, Ανδρέα 
Λυκουρέντζο.  
 
Τελικά ο υπουργός συναντήθηκε µε το προεδρείο των συνταξιούχων, 
χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο αποτέλεσµα. 
 
Την παράσταση διαµαρτυρίας διοργάνωσε η Οµοσπονδία Συνταξιούχων 
ΙΚΑ και ΕΤΜ, µε αίτηµα να δοθούν φάρµακα σε όλους τους δικαιούχους, 
χωρίς εµπόδια και να µην γίνονται οι συνταξιούχοι τα θύµατα της κόντρας 
που έχει ξεσπάσει ανάµεσα στον ΕΟΠΥΥ και στους φαρµακοποιούς. 
 
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ ∆ήµος Κουµπούρης, 
εξερχόµενος από το γραφείο του κ. Λυκουρέντζου, κατήγγειλε την 
κυβερνητική πολιτική και τη στάση του υπουργού. 
 
Οι συνταξιούχοι έδωσαν νέο ραντεβού στην πλατεία Κοτζιά, όπου το 
Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας των συνταξιοδοτικών οµοσπονδιών ΙΚΑ- ΕΛΤΑ- 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ- ΟΣΕ- ΟΑΕΕ- ΝΑΤ- ΟΤΑ- ΤΑΕ. 
 
Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρώην πρόεδρος 
των συνταξιούχων ΙΚΑ ∆ιαµαντής Μαυροδόγλου τόνισε ότι «µε την 
ίδρυση του ΕΟΠΥΥ τα πράγµατα πήγαν όπως τα είχαµε προβλέψει, 
προς το χειρότερο, καθώς σήµερα χρωστάει συνολικά περίπου 4,3 
δισ. ευρώ και µεταξύ αυτών χρωστάει εκατοντάδες εκατοµµύρια 
ευρώ στους φαρµακοποιούς µε συνέπεια τα θύµατα αυτής της 
κατάστασης να είµαστε εµείς που πληρώνουµε τόσα χρόνια».
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Θεµατολογία:  
Σε έλλειψη αντιπηκτικό σκεύασµα για ασθενείς µε 
καρδιολογικά προβλήµατα 
Ερώτηση ∆ΗΜΑΡ στο υπουργείο Υγείας για ελλείψεις και 
αντικαρκινικών φαρµάκων 
 

Μέσο: 
http://www.tovima.gr/  
 

∆ηµοσίευµα: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473158 

 
Σε συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ), βρίσκονται οι 
αρµόδιοι της εταιρείας Novartis, προκειµένου να διαπιστώσουν πού 
οφείλονται οι ελλείψεις του αντιπηκτικού σκευάσµατος SINTROM 4 mg 
(ασενοκουµαρόλη).  

Το θέµα προέκυψε έπειτα από σχετικές καταγγελίες των εκπροσώπων του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ). Πρόκειται για φάρµακο το οποίο 
κυκλοφορεί περισσότερα από 40 χρόνια στην ελληνική αγορά και αποτελεί 
την αγωγή δεκάδων χιλιάδων ατόµων µε καρδιολογικά προβλήµατα.  
 
Οπως επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του ΙΣΑ, «υπάρχει άµεσος κίνδυνος 
για µεγάλη κατηγορία καρδιοπαθών από την έλλειψη αυτού του µοναδικού 
στην ελληνική αγορά φαρµάκου και γι αυτό άµεση πρέπει να είναι και η 
παρέµβαση του ΕΟΦ».  
 
Σε ανακοίνωση της Novartis επισηµαίνεται ότι η εταιρεία εφοδιάζει 
επαρκώς την ελληνική αγορά µε το εν λόγω σκεύασµα. Μάλιστα, 
σηµειώνεται ότι αν δεν γίνονται παράλληλες εξαγωγές του σκευάσµατος 
δεν πρέπει να παρατηρούνται φαινόµενα ελλείψεων.  

 
 
Ερώτηση ∆ΗΜΑΡ για ελλείψεις και σε αντικαρκινικά φάρµακα  
 
Σοβαρές ελλείψεις αντικαρκινικών φαρµάκων αναφέρει η βουλευτής της 
∆ΗΜΑΡ Μ. Ρεπούση σε ερώτηση που κατέθεσε στο αρµόδιο υπουργείο 
 
Επικαλούµενη ενηµέρωση από ασθενείς που εξυπηρετούνται από το Ειδικό 
Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά-Μεταξά, κατά τη διάρκεια του 
Αυγούστου υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις αντικαρκινικών φαρµάκων στο εν 
λόγω νοσοκοµείο µε αποτέλεσµα να µη δύναται να παρασχεθεί 
ολοκληρωµένη θεραπεία σε µεγάλο αριθµό καρκινοπαθών και να µην 
µπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία νεοδιαγνωσθέντων ασθενών.  
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«Το φαινόµενο αυτό δυστυχώς παρατηρήθηκε όπως πληροφορηθήκαµε 
στο σύνολο των ογκολογικών νοσοκοµείων και των ογκολογικών-
αιµατολογικών τµηµάτων και κλινικών γενικών νοσοκοµείων της χώρας.  
 
» Συγκεκριµένα οι εταιρείες που πραγµατοποιούσαν την εισαγωγή των 
δραστικών ουσιών της ετοποσίδης και της ντακαρµπαζίνης ανακοίνωσαν 
στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) τη διακοπή των εισαγωγών των 
ουσιών αυτών για το µήνα Ιούλιο και Αύγουστο.  
 
» Ο ΕΟΦ ανέθεσε την εισαγωγή των φαρµάκων στο Ινστιτούτο 
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) το οποίο, λόγω του 
περιορισµένου χρόνου, µπόρεσε να καλύψει µέρος των αναγκών των 
νοσοκοµείων. Σηµειώνεται ότι τα συγκεκριµένα φάρµακα είναι χαµηλού 
κόστους και συµµετέχουν σε θεραπείες πρώτης γραµµής για πολλά 
νεοπλασµατικά νοσήµατα» αναφέρει η κ. Ρεπούση. 
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Θεµατολογία:  
Ο ΕΟΠΥΥ διώκει τους γιατρούς που συνταγογραφούν 
CIALIS και VIAGRA  
                                                                                                                                  
Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/ 
 
  

∆ηµοσίευµα: 
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1099-o-eopyy-diwkei-
toys-giatroys-poy-syntagografoyn-cialis-kai-viagra 

Στην πειθαρχική δίωξη γιατρών ουρολόγων που συνταγογράφησαν σε 
ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ ασθενείς τους τα φάρµακα για τη σεξουαλική 
δυσλειτουργία CIALIS και VIAGRA , αποφάσισε η ηγεσία του Οργανισµού, 
όπως καταγγέλει ο ΙΑτρικός Σύλλογος Αθηνών. 

Ο ΙΣΑ εκφράζει την αγανάκτηση του για την ενέργεια της ηγεσίας του 
ΕΟΠΥΥ, επισηµαίνοντας ότι «δυστυχώς καθίσταται πλέον προφανής η 
αδυναµία συνεκτίµησης επιστηµονικών κριτηρίων κατά τη λήψη 
αποφάσεων από τους εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ, που για λόγους 
εντυπωσιασµού και µόνο του ευρύτερου κοινού επιτίθενται στο ιατρικό 
σώµα για δήθεν παραβιάσεις των διατάξεων περί συνταγογράφησης. 

Ο ΙΣΑ επισηµαίνει ότι «βάσει του Ν. 3457/2006 η συνταγογράφηση των 
συγκεκριµένων φαρµάκων επιτρέπεται όταν υφίσταται συνύπαρξη 
παθήσεων εγκεκριµένων ενδείξεων. Στα πλαίσια αυτά καταδικάζουµε 
ευθέως κάθε απόφαση της σηµερινής διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να διώξει 
πειθαρχικώς και να επιβάλει ποινές στους ιατρούς που προέβησαν 
δικαιολογηµένα και βάσει επιστηµονικών δεδοµένων στη συνταγογράφηση 
των συγκεκριµένων φαρµάκων». 
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Θεµατολογία:  
Α. Λυκουρέντζος: Πότε θα ενοποιηθούν οι 661 κλινικές 
του ΕΣΥ 
 

Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/ 

 

 

∆ηµοσίευµα: 
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1097-a-lykoyrentzos-

pote-tha-enopoihthoyn-oi-661-klinikes-toy-esy 

 

Έως το τέλος του χρόνου το υπουργείο Υγείας θα επιχειρήσει – όπως 
δήλωσε χαρακτηριστικά – ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος να 
ενοποιήσει τις 661 κλινικές και τµήµατα των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, αφού 
όµως προηγηθεί η έγκριση των νέων οργανισµών των νοσοκοµείων µέχρι 
τις 20 Σεπτεµβρίου. 

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος µιλώντας στο ραδιόφωνο Real Fm , δήλωσε ότι 
µε τις συγχωνεύσεις κλινικών και τµηµάτων δεν θα υπάρξει το παραµικρό 
εµπόδιο στην οµαλή πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας. 

Ο υπουργός Υγείας αναφερόµενος στα προβλήµατα του ΕΟΠΥΥ 
ανακοίνωσε ότι το µεσηµέρι της Τετάρτης θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη 
υπό τον κ. Στουρνάρα µε τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας για να 
µελετηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω χρηµατοδότησης του ΕΣΥ, άρα και 
του ΕΟΠΥΥ. 

Για τη χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ ο κ. Υπουργός διασαφήνισε ότι «η 
χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ δεν εξαρτάται από τη βούληση του Υπουργού. 
Εξαρτάται από το νόµο. Και ο νόµος προβλέπει ότι ο ΕΟΠΥΥ 
χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των ταµείων. Οι ασφαλισµένοι 
καταβάλουν κάθε µήνα την ασφαλιστική τους εισφορά για την υγεία, τα 
ταµεία τη µεταβιβάζουν στον ΕΟΠΥΥ και χρηµατοδοτείται από το κράτος 
µε το 0,4% του προϋπολογισµού. 

Το υπουργείο Οικονοµικών µεταβιβάζει κάθε µήνα την υποχρέωσή του. 
Εκεί που συναντούµε µεγάλες δυσκολίες είναι από την πλευρά των 
ταµείων και αυτό διότι η ύφεση της οικονοµίας έχει επηρεάσει πάρα πολύ 
την ικανότητα των ταµείων να εισπράττουν τις εισφορές. Και αναφέροµαι 
στο Ταµείο των Εµπόρων, των µικροµεσαίων, τον ΟΑΕΕ, αναφέροµαι στο 
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ΙΚΑ όπου η ύφεση στην οικοδοµή έχει θέσει σε ανεργία 130 επαγγέλµατα. 
Αυτή είναι µια δυσάρεστη πραγµατικότητα και επηρεάζει την ικανότητα 
του ΕΟΠΥΥ να έχει ρευστότητα. 

Σε ερώτηµα αν επαρκούν οι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ ιατροί, ο 
υπουργός Υγείας ανέφερε πως «∆εν υπάρχει ζήτηµα µε την πρόσβαση των 
ασθενών στους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Είχαµε και τελευταία µια προκήρυξη 
ανοιχτή για 5.000 θέσεις. Ανταποκρίθηκαν, δυστυχώς, πολύ λιγότεροι. 
Παρακολουθούµε από κοντά ένα αρνητικό φαινόµενο το οποίο 
εκδηλώνεται. Να επισκέπτεται ένας ασθενής κάποιους εκ των 
συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ να του εµφανίζει ότι έχει καλύψει το 
πλάνο των ασθενών τους οποίους είναι υποχρεωµένος να εξετάζει στο 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και να ζητούν να εισπράξουν αµοιβή 
µετρητοίς από τον ασθενή. Οποιοσδήποτε ασθενής πληρώσει, οφείλει να 
ζητήσει αµέσως απόδειξη από τον γιατρό, να τη φέρει στον ΕΟΠΥΥ να την 
εισπράξει και εµείς θα αναλάβουµε να καταλογίσουµε τις ευθύνες και τις 
ποινές που αξίζουν σε τέτοιες πρακτικές ορισµένων, ευτυχώς, ολίγων 
ιατρών». 
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Θεµατολογία:  
Αναβολή επιστηµονικής εκδήλωσης  
 
Μέσο: 
http://iatrikostypos.com/ 
 

∆ηµοσίευµα: 

http://iatrikostypos.com/ellada/item/9556-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%
BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%
B7%CF%82.html 
 

Σε σχέση µε την επιστηµονική εκδήλωση «Εξελίξεις στην Καρδιολογία 
2012: Αρρυθµίες», η οποία επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί 14 – 16 
Σεπτεµβρίου 2012, στο ξενοδοχείο CRETA PALACE, στο Ρέθυµνο, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας ανακοίνωσε 
την αναβολή της επιστηµονικής εκδήλωσης. 

 

Η αναβολή της εκδήλωσης κρίθηκε αναγκαία, λόγω της αντίξοης 
οικονοµικής συγκυρίας που διανύουµε. Πιθανή νέα ηµεροµηνία 
διεξαγωγής θα οριστεί ανάλογα µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα και 
θα σας ανακοινωθεί εν καιρ 
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Θεµατολογία:  
Σκληραίνει η κόντρα φαρµακοποιών - γιατρών µε ΕΟΠΥΥ 

 

Μέσο: 
http://www.naftemporiki.gr/ 
 

∆ηµοσίευµα: 
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2231234 

Την πλήρη ρήξη φαρµακοποιών και γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ επιβεβαίωσαν 
µε σηµερινές τους δηλώσεις σε µέσα ενηµέρωσης ο πρόεδρος του 
Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) Κώστας Λουράντος και ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.  

«Εµείς θέλουµε εδώ και τώρα λύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΣΑ 
στην κρατική τηλεόραση, υπεραµυνόµενος της απόφασης των 
φαρµακοποιών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. «Να δώσουν 
λύσεις», πρόσθεσε, «έχουµε προτείνει λύσεις αναίµακτες, δεν θέλουµε 
λεφτά θέλουµε συµψηφισµό [...] Το πρόβληµα είναι ότι όλα µετατίθενται 
στο µέλλον». «Το µισό δισ. δεν είναι κέρδος των φαρµακοποιών είναι 
χρήµατα που έχουν πάρει οι φαρµακευτικές, τις έχουµε ξοφλήσει», 
ανέφερε ο πρόεδρος του ΦΣΑ και πρόσθεσε: «∆εν µπορούµε να 
πληρώσουµε την εφορία για χρήµατα που δεν έχουµε εισπράξει».  

Ο κ. Λουράντος κάλεσε τέλος τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο 
Σαλµά και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµο Βουδούρη να εφαρµόσουν τη 
δέσµευσή τους για καταβολή στους ασφαλισµένους κατά προτεραιότητα 
των χρηµάτων από τα φάρµακα που προµηθεύονται. «∆εν κινδυνεύει 
κανείς ασφαλισµένος», υπογράµµισε και κατέληξε: «Ποιο είναι το 
πρόβληµα; Θα παίρνουν τα λεφτά τους, είπε ο ΕΟΠΥΥ, αµέσως». 

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός 
Σύλλογος (ΠΦΣ) επισηµαίνει πως «παρά τις δηµόσιες και γραπτές 
διαβεβαιώσεις τόσο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ όσο και της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, δεν κατεβλήθη ακόµη σε 29 νοµούς της 
χώρας το ποσόν των 67.000.000 ευρώ που οφείλεται για τις συνταγές 
Μαΐου και έπρεπε να είχαν εξοφληθεί στις 23 Ιουλίου». Προσθέτει µάλιστα 
πως «το παράλογο της όλης υπόθεσης είναι ότι τα χρήµατα υπάρχουν 
κατατεθειµένα στην Αγροτική Τράπεζα και δεν δίδεται η εντολή εξόφλησης 
των δικαιούχων». «Αναρωτιόµαστε εάν η κυβέρνηση θέλει λύση του 
προβλήµατος και εάν πιστεύει ότι έτσι φροντίζει για την αξιοπιστία της» 
καταλήγει σε ειρωνικό τόνο ο ΠΦΣ. 
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«Ας πάνε σπίτι τους όσοι δεν µπορούν να δώσουν λύση» ανέφερε ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ζητώντας να δοθεί άµεσα 
πολιτική λύση.  

Παράλληλα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του προέδρου του 
Οργανισµού, Γεράσιµου Βουδούρη, τονίζοντας ότι «ξεκίνησε έναν ΕΟΠΥΥ 
µε τηλέφωνα που χρεώνουν τους ασφαλισµένους αλλά χωρίς να κάνει 
συµβάσεις µε τους γιατρούς».  

«Ας βγει να πει ότι θα κάνουµε για έξι µήνες εθελοντισµό και ότι δεν θα 
πάρει κανείς το µισθό του, και ας προχωρήσουµε έτσι», είπε σε έντονο 
ύφος ο κ. Πατούλης. 

Σε σηµερινή του ανακοίνωση ο ΙΣΑ τονίζει ότι αποτελεί επιτακτική και 
επιβεβληµένη ανάγκη η συνάντηση των κοµµάτων της κυβέρνησης µε τον 
Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλµά και τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, 
προκειµένου «να συζητηθούν τα θέµατα εξυγίανσης και εξορθολογισµού 
του χώρου της υγείας, καθώς επίσης η σωστή διαχείριση των ποσών που 
διατίθενται για την Υγεία».  

«Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δαπάνη της υγείας είναι ανελαστική και ότι 
το ιατρικό επάγγελµα οφείλει να γίνεται απρόσκοπτα µέσα από αξιοπρεπή 
επιβίωση των λειτουργών του», συµπληρώνει ο Σύλλογος. 

Εξάλλου, για εικόνα εξαθλίωσης στα δηµόσια νοσοκοµεία έκανε λόγο ο 
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών, 
∆ηµήτρης Βαρνάβας, καταγγέλλοντας ότι «έχουν ξεµείνει από υλικά» και 
ότι το προσωπικό είναι «ελάχιστο και εξαθλιωµένο».  

«Έχουµε χάσει 40% από τις αποδοχές µας και ο κ. Στουρνάρας µιλάει για 
άλλο 10%» υπογράµµισε ο κ. Βαρνάβας και πρόσθεσε ότι υπάρχουν 
γιατροί που δεν έχουν πληρωθεί τις εφηµερίες από τον περασµένο Ιούλιο.  

Ανακοίνωσε τέλος ότι θα σταλεί διάβηµα διαµαρτυρίας στο υπουργείο 
Οικονοµικών και εξήγγειλε τετράωρη στάση εργασίας για σήµερα έως τη 
λήξη της βάρδιας.  

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Γεράσιµος Βουδούρης, 
απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται το τελευταίο διάστηµα, έθεσε τα 
εξής ερωτήµατα στον ραδιοφωνικό σταθµό ΒΗΜΑFM : «Πιστεύει κανείς ότι 
το πρόβληµα του ΕΟΠΥΥ είναι πρόβληµα ∆ιοίκησης, πρόβληµα Βουδούρη; 
∆ηλαδή δεν µαζεύει τα χρήµατα; ∆εν τα διαχειρίζεται σωστά; Πηγαίνει σε 
αδιαφανής δράσεις;» διερωτήθη για να συµπληρώσει ότι «το πρόβληµα 
είναι ό,τι αυτή τη στιγµή δεν έχουνε ακόµη προσαρµοστεί στην ιδέα 
κάποιοι ότι δεν µπορεί µε την κάθε αλλαγή µιας Κυβέρνησης να σταµατάνε 
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οι θητείες σε όσους τις έχουνε αναθέσει µέσα από διαδικασίες του 
Κοινοβουλίου ».  

Αναφορικά µε την απεργία των γιατρών επισήµανε ότι «η συµµόρφωση µε 
τους νόµους κι ό, τι υπογράφει κανείς δεν είναι απειλή», προσθέτοντας ότι 
οι γιατροί «δεν µπορούν να πηγαίνουν σε επίσχεση εργασίας γιατί έχουν 
σύµβαση έργου».  

Εξέφρασε παράλληλα την έκπληξή του για την απόφαση των 
φαρµακοποιών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς όπως είπε 
δεν υπήρξε κλίµα έντασης στη συνάντηση.  

Τέλος για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ υποστήριξε ότι είναι «παλαιές οφειλές 
από τα ταµεία που συγχωνεύθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και κυρίως από τον 
ΟΠΑΠ» και επανέλαβε ότι αυτές τις «αµαρτίες του παρελθόντος» δεν είναι 
δυνατόν να τις πληρώνουν σήµερα οι ασφαλισµένοι».  

Ενταση σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας συνταξιούχων 

Εν µέσω των συνεχιζόµενων κινητοποιήσεων, συνταξιούχοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και 
ΕΤΜ και πραγµατοποίησαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το 
υπουργείο Υγείας διαµαρτυρόµενοι για την κατάσταση που έχει 
διαµορφωθεί µε τα φάρµακα και ζητώντας δωρεάν υγεία.  

∆εν έλειψαν µάλιστα οι λιποθυµίες και οι εντάσεις όταν κάποιοι από τους 
συγκεντρωθέντες εισέβαλαν στο κτήριο ζητώντας να συναντηθούν µε τον 
υπουργό, Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο οποίος και τους δέχθηκε. 

Ωστόσο, εξερχόµενος του υπουργικού γραφείου, ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας ∆ήµος Κουµπούρης, κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική 
και τη στάση του υπουργού. 

Οι συνταξιούχοι έδωσαν νέο ραντεβού στην πλατεία Κοτζιά, όπου το 
Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας 
των συνταξιοδοτικών οµοσπονδιών ΙΚΑ-ΕΛΤΑ-∆ΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΣΕ-ΟΑΕΕ-
ΝΑΤ-ΟΤΑ-ΤΑΕ. 

«Απαιτούµε να δοθούν τα φάρµακα σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς 
εµπόδια και προϋποθέσεις και όχι να παίζονται παιχνίδια σε βάρος µας µε 
κίνδυνο τη ζωή µας», αναφέρει η Οµοσπονδία σε ανακοίνωσή της. 

Πρωτοβουλία Α∆Ε∆Υ  

Στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο χώρο της Υγείας 
παρενέβη και η Α∆Ε∆Υ αναλαµβάνοντας πρωτοβουλία συνεννοήσεων µε 
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όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στο σύστηµα υγείας, µε πρώτη 
συνάντηση τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο  

Όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση, οι εξελίξεις στο χώρο της 
υγείας όπως διαµορφώνονται µε βάση τις επιταγές της τρόικας και την 
απόλυτη εφαρµογή των µνηµονίων, στα οποία δυστυχώς συµφώνησε και 
υλοποιεί η τρικοµµατική κυβέρνηση της Ελλάδας, δηµιουργούν γεγονότα 
που διαλύουν κυριολεκτικά το δηµόσιο σύστηµα υγείας και οδηγούν τους 
ασφαλισµένους Έλληνες σε πρωτοφανή εγκατάλειψη. 

«Τα νέα επώδυνα µέτρα που µας επέβαλαν οι δανειστές και οι 
κερδοσκόποι, οι εκµεταλλευτές της κοινωνίας, της εργασίας και της ζωής 
των ανθρώπων, στερούν από τους ασφαλισµένους το ύψιστο αγαθό της 
Υγείας, αφού φαρµακοποιοί και γιατροί διέκοψαν τις συµβάσεις µε τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αδυνατώντας να συνεργαστούν µε το ∆ηµόσιο σύστηµα 
Υγείας» προσθέτει η Α∆Ε∆Υ. 

Η συνάντηση του προεδρείου της Α∆Ε∆Υ και του προεδρείου του Π.Ι.Σ. θα 
πραγµατοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 11:50 π.µ. στα γραφεία της Α∆Ε∆Υ. 

ΓΣΕΕ: Απαράδεκτος κοινωνικός εκβιασµός 

Για «θέατρο του παραλόγου µεταξύ κυβέρνησης, φαρµακοβιοµηχάνων, 
φαρµακοποιών και γιατρών» και απαράδεκτο κοινωνικό εκβιασµό, κάνει 
λόγο η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος ΓΣΕΕ . 

Τονίζει ακόµη ότι «οι µόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόµενοι και οι 
συνταξιούχοι, που για άλλη µια φορά καλούνται να πληρώσουν το 
µάρµαρο».  

Η Συνοµοσπονδία καλεί την κυβέρνηση «να δώσει άµεση λύση και 
παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου, να επανεξεταστεί η 
οργάνωση, η χρηµατοδότηση και η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και της 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης, ώστε να εκλείψουν τέτοιου είδους 
προβλήµατα για τους ασφαλισµένους». 

Συναντήσεις Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας 

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ) ανακοίνωσε πως την 
Πέµπτη θα πραγµατοποιηθεί ευρεία σύσκεψη µε εκπροσώπους των 
χρηστών υγείας (ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΕΒΕΑ, ΕΣΕΕ ΠΣΣΕ, ΠΟΣ∆, ΠΣΣΟ). 
Ειδικότερα, ο πρόεδρος και το ∆Σ του ΙΣΑ θα συναντηθεί την Πέµπτη στις 
14.00 µ.µ µε εκπροσώπους των χρηστών υγείας: 

1) Της ΓΣΕΕ κ. ∆ηµουλά 

2) Της Α∆Ε∆Υ κ. Κουτσουµπέλη 
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3) Τον Πρόεδρο Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου κ. Κροκίδη 

4) Τον Πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ κ. Ζώη 

5) Τον Πρόεδρο Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ∆ηµοσίου κ. 
Βαβουγιό 

6) Τον Πρόεδρο ΕΒΕΑ κ. Μίχαλο 

7) Τον Πρόεδρο Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ 
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Θεµατολογία:  
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
«Λύση» στις εισφορές των ασφαλισµένων 
 
Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/ 
 

∆ηµοσίευµα:  
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7018672&publDate=5/9/2012 

 

Με τις εισφορές των Κλάδων Υγείας των Ταµείων που εντάχθηκαν στον 
Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προσπαθεί 
«να βολέψει» τις ανεξέλεγκτες πια διαστάσεις που έχει πάρει το πρόβληµα 
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης λόγω των τεράστιων οφειλών του 
Οργανισµού προς όλους τους παρόχους Υγείας και τις φαρµακευτικές 
εταιρείες. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από χτεσινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας 
Ανδρέα Λυκουρέντζου στο ραδιοσταθµό «Real Fm»: «Η χρηµατοδότηση 
του ΕΟΠΥΥ, είπε ο υπουργός Υγείας, δεν εξαρτάται από τη βούληση του 
υπουργού. Εξαρτάται από το νόµο, που προβλέπει ότι ο ΕΟΠΥΥ 
χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των Ταµείων... και από το κράτος µε 
0,4% του προϋπολογισµού. Το υπουργείο Οικονοµικών µεταβιβάζει κάθε 
µήνα την υποχρέωσή του. Εκεί που συναντούµε µεγάλες δυσκολίες είναι 
από την πλευρά των Ταµείων και αυτό διότι η ύφεση της οικονοµίας έχει 
επηρεάσει πάρα πολύ την ικανότητα των Ταµείων να εισπράττουν τις 
εισφορές. Και αναφέροµαι στο Ταµείο των Εµπόρων, των µικροµεσαίων, 
τον ΟΑΕΕ, αναφέροµαι στο ΙΚΑ όπου η ύφεση στην οικοδοµή έχει θέσει σε 
ανεργία 130 επαγγέλµατα. Αυτή είναι µια δυσάρεστη πραγµατικότητα και 
επηρεάζει την ικανότητα του ΕΟΠΥΥ να έχει ρευστότητα. Αυτό το οποίο 
κάνει η πολιτική ηγεσία και ο υπουργός είναι σε συχνές συναντήσεις µε 
τους διοικητές των Ταµείων και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να προσπαθούµε 
να εξασφαλίσουµε ένα χρονοδιάγραµµα εξόφλησης των υποχρεώσεών 
µας». 

∆ηλαδή, ο υπουργός Υγείας αποφεύγει ακόµα και φραστικά την 
υποχρέωση για κρατική χρηµατοδότηση συνολικά των δηµόσιων 
υπηρεσιών Υγείας. Αλλωστε, στην ατζέντα της συγκυβέρνησης, υπάρχει 
και νέο πακέτο περικοπών στη δηµόσια Υγεία που ξεπερνά το 1,1 δισ. 
ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία, στον ΕΟΠΥΥ και στα φάρµακα. Τα θέµατα 
αυτά, µε έµφαση την κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ, θα αποτελέσουν 
αντικείµενο της σηµερινής διυπουργικής σύσκεψης στο υπουργείο 
Οικονοµικών υπό τον αναπληρωτή υπουργό Χρ. Σταϊκούρα, στην οποία θα 
συµµετάσχουν οι υπουργοί Υγείας και Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης. 



 

[21] 

 

Συνεχίζονται τα «φαρµακερά» χαράτσια 

Εν τω µεταξύ, συνεχίζεται η άρση της χορήγησης φαρµάκων µε πίστωση 
απ' τους φαρµακοποιούς και η επίσχεση εργασίας των συµβεβληµένων 
γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ, µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να πληρώνουν απ' 
την τσέπη τους φάρµακα και εξετάσεις και άγνωστο πότε -και αν- θα 
εισπράξουν το µέρος των χρηµάτων που δικαιούνται. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, 
«παρά τις δηµόσιες και γραπτές διαβεβαιώσεις τόσο του Προέδρου του 
ΕΟΠΥΥ όσο και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, δεν 
κατεβλήθησαν ακόµη σε 29 νοµούς της χώρας το ποσόν των 67.000.000 
ευρώ που οφείλεται για τις συνταγές Μαΐου και έπρεπε να είχαν εξοφληθεί 
στις 23 Ιουλίου. Το παράλογο της όλης υπόθεσης είναι ότι τα χρήµατα 
υπάρχουν κατατεθειµένα στην Αγροτική Τράπεζα και δεν δίδεται η εντολή 
εξόφλησης των δικαιούχων». 

Την «ισότιµη εξόφληση των χρεών της Πολιτείας προς όλους τους 
παρόχους υγείας» ζητά µε χτεσινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ). Σύµφωνα µε το ΣΕΚ, οι οφειλές του κράτους 
και των Ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές είναι 800 εκατ. ευρώ µέχρι το 
τέλος του 2011 και 200 εκατ. ευρώ απ' την αρχή του 2012 µέχρι σήµερα. 
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Θεµατολογία:  
A∆ΙΕΞΟ∆Η Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
Γολγοθάς χωρίς τέλος για τους ασφαλισµένους 
 
Μέσο: 
http://www.ethnos.gr/ 

 

∆ηµοσίευµα:  
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=6370691

5 

 

Επισκέψεις και φάρµακα από την τσέπη τους πληρώνουν πλέον 
εκατοµµύρια ασφαλισµένοι. Σε υψηλούς τόνους το τετ α τετ του 
αναπληρωτή υπουργού µε τους φαρµακοποιούς, οι οποίοι επέµειναν στο 
θέµα του συµψηφισµού χρεών. Εγγραφη δέσµευση εξόφλησης των 
οφειλών ζητούν οι φαρµακευτικές εταιρείες για να αυξήσουν τον χρόνο 
πίστωσης 

 

Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοµµύρια ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ. Η 
περίθαλψή τους κοστίζει πλέον πολύ ακριβά, καθώς γιατροί και 
φαρµακοποιοί έχουν κόψει την πίστωση στον µεγαλύτερο φορέα παροχής 
περίθαλψης. Για εξέταση και φάρµακα, πληρώνουν από την τσέπη τους, 
περιµένοντας να τους επιστρέψει ο ΕΟΠΥΥ το ποσό που δικαιούνται έπειτα 
από ενάµιση και πλέον µήνα. 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 03/09 

Οι χρονίως πάσχοντες έχουν «στοκάρει» µεγάλες ποσότητες φαρµάκων, 
ελπίζοντας να καλύψουν µε αυτά τις ανάγκες τους για όσο το δυνατό 
µεγαλύτερο διάστηµα. Το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης «πήρε 
φωτιά» την περασµένη Πέµπτη και Παρασκευή. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει 
η κινητοποίηση των φαρµακοποιών, περνούσαν στο σύστηµα πάνω από 
1.200 συνταγές το λεπτό! 

Η ταλαιπωρία δεν φαίνεται να τελειώνει σύντοµα, καθώς η χθεσινή 
προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα 
κατέληξε σε αδιέξοδο. Ο αναπληρωτής υπουργός κ. Μάριος Σαλµάς 
συναντήθηκε αρχικά µε τους φαρµακοποιούς. Τους ανέφερε ότι υπάρχουν 
στην Αγροτική Τράπεζα 67 εκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία θα εξοφληθούν 
οι οφειλές Μαΐου του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρµακοποιούς. ∆εσµεύτηκε, 
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επίσης, ότι θα εξοφληθούν έως τα µέσα του µήνα οι οφειλές Ιουνίου, 
θέτοντας ως προϋπόθεση να σταµατήσουν οι κινητοποιήσεις. 

Για τα παλαιά χρέη (2011), είπε ότι θα πληρωθούν αµέσως µόλις λάβει η 
χώρα µας την πρώτη δόση της δανειακής σύµβασης. Οι φαρµακοποιοί 
αντέδρασαν και αναρωτήθηκαν τι θα γίνει µε τις οφειλές Ιουλίου, οι 
οποίες ξεπερνούν τα 300 εκατοµµύρια ευρώ. 

Επικράτησαν υψηλοί τόνοι, µε τους φαρµακοποιούς να τονίζουν στον 
υπουργό ότι έχουν περιέλθει σε οικονοµική ασφυξία. Επέµειναν για το 
θέµα του συµψηφισµού των οφειλών του ΕΟΠΥΥ µε τα ποσά που 
οφείλουν οι ίδιοι για φόρους. Ζήτησαν, επίσης, να αυξηθεί ο χρόνος 
πίστωσης από τις φαρµακευτικές εταιρείες και τις φαρµακαποθήκες, 
προκειµένου να «ανασάνουν». 

Ο κ. Σαλµάς δεσµεύτηκε ότι θα φέρει στο υπουργικό συµβούλιο το θέµα 
του «Τειρεσία» για τα φαρµακεία και τον συµψηφισµό των χρεών. Στο 
σηµείο αυτό, κλήθηκε στη συνάντηση και αντιπροσωπεία του Συνδέσµου 
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) υπό την πρόεδρό του κ. 
Κωνσταντίνο Φρουζή. Ο κ. Σαλµάς ζήτησε από τις εταιρείες να αυξήσουν 
σε 90 µέρες την πίστωση προς τους φαρµακοποιούς, από 45 µέρες που 
ορίζει ο νόµος. 

Ο κ. Φρουζής αντέτεινε στον αναπληρωτή υπουργό ότι αυτό µπορεί να 
συζητηθεί, εφόσον υπάρξει έγγραφη δέσµευση εξόφλησής τους από το 
υπουργείο Οικονοµικών. Με αυτή ? σηµείωσε ? θα ενηµερώσουµε τις 
µητρικές εταιρείες προκειµένου να πάρουµε έγκριση χορήγησης 
µεγαλύτερης πίστωσης. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν υπήρξε σαφής δέσµευση από την πλευρά 
του υπουργείου και η συνάντηση δεν οδήγησε σε αποτέλεσµα. 

Ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κ. 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης αναγνώρισε την προσπάθεια που καταβάλλει το 
υπουργείο Υγείας να επιλυθεί το πρόβληµα. Σηµείωσε, όµως, ότι δεν 
υπήρξε συγκεκριµένη δέσµευση για εξόφληση των φαρµακοποιών, οι 
οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. 

Ολες οι πλευρές τόνισαν την ανάγκη επαρκούς χρηµατοδότησης του 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος οφείλει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε όλους τους 
παρόχους. Ο κ. Σαλµάς απάντησε ότι το επόµενο διάστηµα θα υπάρξουν 
για το θέµα επίσηµες κυβερνητικές ανακοινώσεις. 

Ενταση επικράτησε στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του 
Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ). Το απόγευµα πραγµατοποιείται 
η γενική συνέλευση του Συλλόγου του Πειραιά (ΦΣΠ), ενώ αύριο 
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συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου (ΠΦΣ). 

Απαραίτητο και αναντικατάστατο σκεύασµα 
Σε κίνδυνο καρδιοπαθείς λόγω έλλειψης αντιπηκτικού φαρµάκου 

Ελλειψη του αντιπηκτικού σκευάσµατος sintrom 4mg, παρατηρείται τις 
τελευταίες µέρες. 

Για το θέµα έχει ενηµερώσει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) τον 
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) και την εταιρεία που το διαθέτει στην 
ελληνική αγορά. Το προεδρείο του ΙΣΑ ενηµερώθηκε για την έλλειψη από 
ιατρούς, σηµειώνοντας ότι το σκεύασµα είναι απαραίτητο και 
αναντικατάστατο για την αγωγή µεγάλης µερίδας ασθενών, οι οποίοι 
πάσχουν από διαταραχές πήξης του αίµατος. 

Θεωρούν ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για µεγάλη κατηγορία καρδιοπαθών 
από την έλλειψη του µοναδικού αυτού στην ελληνική αγορά φαρµάκου 
και γι' αυτό άµεση πρέπει να είναι και η παρέµβαση του ΕΟΦ. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς του ΕΟΦ, από τα µέχρι τώρα δεδοµένα, 
παρατηρείται µικρή µείωση της προµήθειας του φαρµάκου από την 
εταιρεία για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σε σχέση µε τους 
αντίστοιχους µήνες του 2011, ενώ οι «παράλληλες» εξαγωγές για τους 
πρώτους επτά µήνες του έτους είναι πολύ περιορισµένες. Η διοίκηση του 
ΕΟΦ ζήτησε από την εταιρεία να αυξήσει άµεσα την προµήθεια του 
φαρµάκου στην ελληνική αγορά, αίτηµα το οποίο έγινε αποδεκτό. 
Παράλληλα, διερευνά τα στοιχεία των «παράλληλων» εξαγωγών του 
σκευάσµατος για τον µήνα Αύγουστο 2012, προκειµένου να διαπιστωθεί 
εάν απαιτούνται µέτρα περιορισµού. 

Ζητούν εξόφληση οφειλών 
Επίσχεση εργασίας από το 93% των γιατρών 

Σχεδόν καθολική ήταν η συµµετοχή των κλινικών και εργαστηριακών 
γιατρών στη χθεσινή, πρώτη µέρα, επίσχεσης εργασίας κατά του ΕΟΠΥΥ. 
Σύµφωνα µε την Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, πάνω από το 93% των γιατρών 
συµµετείχαν, ζητώντας ποσό 10 ευρώ ανά επίσκεψη από τους 
ασφαλισµένους του Οργανισµού. 

Η επίσχεση θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, µε αίτηµα την 
εξόφληση των οφειλόµενων. 

Εάν δεν υπάρξει εξόφληση ή δέσµευση για εξόφληση, οι γιατροί θα 
προχωρήσουν σε κυλιόµενες πενθήµερες επισχέσεις εργασίας. 
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Οι γιατροί εκτιµούν ότι τα οφειλόµενα από τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνούν τα 550 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Ζητούν να οριστεί σαφές χρονοδιάγραµµα εξόφλησής τους για τα 
παλαιότερα χρέη και να υπάρξει τακτική εξόφλησή τους για τα 
νεότερα.Στο µεταξύ, µε απόφασή του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Γεράσιµος 
Βουδούρης τονίζει ότι καλύπτεται από τον Οργανισµό η δαπάνη που 
καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι για παρακλινικές εξετάσεις σε περιοχές 
όπου οι γιατροί έχουν αναστείλει την παροχή υπηρεσιών. 

Η απόδοση δαπάνης αφορά κοστολογηµένες παρακλινικές εξετάσεις και 
προβλέπει συµµετοχή 15% για τους ασφαλισµένους. 

Προϋπόθεση για την πληρωµή είναι ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος ή ο 
οικείος σύλλογος εργαστηριακών ιατρών να έχει προβεί σε έγγραφη 
ενηµέρωση της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ ή των κατά τόπους 
περιφερειακών του υπηρεσιών, σχετικά µε την αναστολή εκτέλεσης 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε υποβολή από τον ασφαλισµένο του 
παραπεµπτικού του θεράποντος γιατρού, µε το είδος των αναγκαίων 
εξετάσεων και την εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών του 
εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ιατρού µε τη συνολική αξία των 
εξετάσεων αυτών. 

Για χειρόγραφα παραπεµπτικά των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που 
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του κανονισµού παροχών του ΕΟΠΥΥ, 
απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού. ∆εν θα αποδίδεται κανένα ποσό για µη 
κοστολογηµένες εξετάσεις. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
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Θεµατολογία:  
Παρέµβαση Λυκουρέντζου για τα αντιδραστήρια 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

∆ηµοσίευµα:  
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19376 
 

Τριγµούς προκαλούν στο υπουργείο Υγείας οι καταγγελίες για εµπλοκή της 
υφυπουργού κ. Φωτεινής Σκοπούλη στο θέµα προµήθειας αντιδραστηρίων 
ελέγχου του αίµατος. 
 
Στο θέµα αναφέρθηκε την Τρίτη και ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας 
Λυκουρέντζος, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης. 
 
Απαντώντας σε ερώτηµα για τον µοριακό έλεγχο για τον ιό του δυτικού 
Νείλου, ο κ. Λυκουρέντζος ανέφερε: 
 
'Έχω από χθες εξηγήσει ότι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ) έλαβε εντολή για να ελέγξουµε το αίµα µέσω της διαδικασίας 
του µοριακού ελέγχου.  
 
Ουδέποτε µετακίνησε το ποσό αυτό και ουδέποτε έλαβε χώρα η διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης.  
 
∆εν χρειάστηκε να γίνει η κίνηση του ποσού από το ΚΕΕΛΠΝΟ στο Εθνικό 
Κέντρο Ελέγου Αίµατος (ΕΚΕΑ) και εκεί τελειώνουν όλα'. 
 
Αναφερόµενος στα σχετικά δηµοσιεύµατα, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε 
την εκτίµηση ότι δίνεται µεγαλύτερη διάσταση από την πραγµατική.
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Θεµατολογία:  
∆εν εκτελούν συνταγές για να µην χρεωθούν! 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

∆ηµοσίευµα:  
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19377 

 

Σε πρωτόγνωρες καταστάσεις οδηγεί η χρεοκοπία του ΕΟΠΥΥ. 

 

Οι φαρµακοποιοί αποφεύγουν να εκτελούν συνταγές, προκειµένου να µην 

εκτεθούν σε χρέος και αντιµετωπίσουν πρόβληµα µε τους προµηθευτές και 

τις τράπεζες! 

 

Γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν σύντοµα από τον ΕΟΠΥΥ, οι 

Φαρµακευτικοί Σύλλογοι αναστέλλουν τη χορήγηση φαρµάκων στους 

ασφαλισµένους του Οργανισµού. 

 

Είναι κοινό µυστικό ότι µε τον τρόπο αυτό, περιορίζουν τα οικονοµικά 

'ανοίγµατα' των µελών τους, ελπίζοντας να εξοµαλυνθεί η κατάσταση. 

 

Μέσα στο χάος που επικρατεί στην περίθαλψη, οι ασφαλισµένοι δίνουν 

πραγµατική µάχη επιβίωσης. 

 

Την απώλεια του ελέγχου αντιλαµβάνεται και η κυβέρνηση. Το θέµα του 

ΕΟΠΥΥ συζητείται την Τετάρτη σε διυπουργική επιτροπή, η οποία θα 

συνεδριάσει υπό τον υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και τη 

συµµετοχή των υπουργών Υγείας και Εργασίας. 

 

'Η χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ δεν εξαρτάται από τη βούληση του 

υπουργού Υγείας', δήλωσε την Τρίτη ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, για να 

σηµειώσει: 

 

'Το υπουργείο Οικονοµικών µεταβιβάζει κάθε µήνα την υποχρέωσή του.  

 

Εκεί που συναντούµε µεγάλες δυσκολίες είναι από την πλευρά των 

ταµείων και αυτό διότι η ύφεση της οικονοµίας έχει επηρεάσει πάρα πολύ 

την ικανότητα των ταµείων να εισπράττουν τις εισφορές.  
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Και αναφέροµαι στο Ταµείο των Εµπόρων, των µικροµεσαίων, τον ΟΑΕΕ, 

αναφέροµαι στο ΙΚΑ όπου η ύφεση στην οικοδοµή έχει θέσει σε ανεργία 

130 επαγγέλµατα.  

 

Αυτή είναι µια δυσάρεστη πραγµατικότητα και επηρεάζει την ικανότητα 

του ΕΟΠΥΥ να έχει ρευστότητα'. 

 

Αξιοπιστία 

 

Έντονη είναι η αντίδραση των φαρµακοποιών, οι οποίοι περιµένουν να 

πληρωθούν τον Μάιο. 

 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το προεδρείο του Πανελλήνιου 

Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κάνει λόγο για αναξιοπιστία του 

υπουργείου: 

 

'Παρά τις δηµόσιες και γραπτές διαβεβαιώσεις τόσο του προέδρου του 

ΕΟΠΥΥ, όσο και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, δεν 

κατεβλήθησαν ακόµη σε 29 νοµούς της χώρας το ποσόν των 67 

εκατοµµυρίων ευρώ που οφείλεται για τις συνταγές Μαΐου και έπρεπε να 

είχαν εξοφληθεί στις 23 Ιουλίου.  

 

Το παράλογο της όλης υπόθεσης είναι ότι τα χρήµατα υπάρχουν 

κατατεθειµένα στην Αγροτική Τράπεζα και δεν δίδεται η εντολή εξόφλησης 

των δικαιούχων. 

 

Αναρωτιόµαστε εάν η κυβέρνηση θέλει λύση του προβλήµατος και εάν 

πιστεύει ότι έτσι φροντίζει για την αξιοπιστία της'. 

 

' Τραµπούκοι' 

 

Στον ορυµαγδό των εξελίξεων, οι συνταξιούχοι κατέλαβαν την Τρίτη το 

γραφείο του υπουργού Υγείας.  

 

Κατήγγειλαν, δε, ότι τους αποκάλεσε 'τραµπούκους'. 

 

Ο υπουργός, πάντως, δεν επιβεβαίωσε την καταγγελία: 

 

'Κανείς δεν αποκαλεί τους συνταξιούχους τραµπούκους. Κανείς δεν 

αποκαλεί τραµπούκο όποιον διαδηλώνει.  
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Αλλά πρακτικές οι οποίες µε τη βία επιχειρούν κάποιοι να επιβάλουν την 

παρουσία τους και όχι να υποβάλουν τα αιτήµατά τους, εκφεύγουν της 

δηµοκρατικής δεοντολογίας, της δηµοκρατικής συµπεριφοράς και 

επικοινωνίας.  

 

Με όλο το σεβασµό αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν να εκπροσωπήσουν 

σήµερα τους συνταξιούχους παραβίασαν αυτούς τους κανόνες 

δηµοκρατικής συµπεριφοράς'
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Θεµατολογία:  
«Θύελλα» για τα ειδικά µισθολόγια 

Μέσο: 
http://www.real.gr/ 
 

∆ηµοσίευµα:  
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=170795&catID=
3 
 
Αναβρασµός επικρατεί στους εργαζόµενους των ειδικών µισθολογίων που 
προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και διαµαρτυρίες, οι οποίες 
αναµένεται να κορυφωθούν µε την παρουσία του πρωθυπουργού, Αντώνη 
Σαµαρά στη ∆ΕΘ.  
 
Σήµερα οι νοσοκοµειακοί γιατροί, που διαµαρτύρονται έντονα για τις 
περικοπές στους µισθούς τους, προχωρούν σε στάση εργασίας από τις 11 
το πρωί έως το τέλος της βάρδιας και συγκέντρωση στο υπουργείο 
Οικονοµικών. Στις 11:30 η Πανελλήνια Οµοσπονδία των Νοσοκοµειακών 
Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) προγραµµατίζει να προχωρήσει σε διάβηµα έντονης 
διαµαρτυρίας στον υπουργό Οικονοµικών και στις 12:30 το Γενικό 
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας αναµένεται να συνεδριάσει προκειµένου να 
καθορίσει την στάση των νοσοκοµειακών γιατρών. 
 

 
 
Οι δικαστικοί, που αναµένεται να υποστούν µειώσεις 20%, 
προγραµµατίζουν σήµερα στις 12:30 Πανελλήνια πανδικαστική 
συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο. Στη κινητοποίηση συµµετέχουν τα µέλη 
των Ενώσεων ∆ικαστών και Εισαγγελέων, ∆ικαστικών Λειτουργών 
Συµβουλίου Επικρατείας, ∆ιοικητικών ∆ικαστών, Εισαγγελέων Ελλάδος, 
∆ικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Μελών Νοµικού 
Συµβουλίου τού Κράτους.  
 
Επιπλέον αναµένεται να πραγµατοποιήσουν πανδικαστικές συγκεντρώσεις 
στις 17 Σεπτεµβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις εφετειακές έδρες της 
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χώρας. Οι δικαστικοί προειδοποιούν µε στάσεις εργασίας και αυστηρή 
τήρηση του ωραρίου σε περίπτωση που ανακοινωθούν οι περικοπές των 
µισθών στη δικαιοσύνη.  
 
Οι πανεπιστηµιακοί αντιδρούν δυναµικά στις περικοπές και 
προαναγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις αρχής γενοµένης από την 
επόµενη ∆ευτέρα. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού & 
Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. (ΠΟΣ∆ΕΠ) κάλεσε τα µέλη της να 
συνεδριάσουν εκτάκτως τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου και πρότεινε 
απεργίες.  
 

 
 
Η ΠΟΣ∆ΕΠ κάλεσε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου να 
συνεδριάσει προκειµένου να προτείνει τη µορφή και τη διάρκεια των 
κινητοποιήσεων. Την ίδια µέρα στις 8 το απόγευµα οι πανεπιστηµιακοί 
αναµένεται να προχωρήσουν σε εκδήλωση διαµαρτυρίας στο Σύνταγµα.  
 
Σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι καθηγητές των ΤΕΙ αναµένεται 
να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και συγκεκριµένα µελετάται το 
ενδεχόµενο πενθήµερης απεργίας για την ερχόµενη εβδοµάδα.  
 
Ένστολη διαµαρτυρία αύριο στο Καλλιµάρµαρο 
 
Οι οµοσπονδίες ενστόλων όλων των σωµάτων ασφαλείας 
προγραµµατίζουν την Πέµπτη πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο. Αστυνοµικοί, λιµενικοί και 
πυροσβέστες από τη Σπάρτη, την Καλαµάτα, την Τρίπολη, το Άργος, το 
Ναύπλιο και την Κόρινθο αναµένεται να έρθουν στην Αθήνα µε λεωφορεία 
προκειµένου να συµµετέχουν στην κινητοποίηση.  
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Σε ανακοίνωση - κάλεσµα συµµετοχής στη διαδήλωση, η Ένωση 
Αστυνοµικών Αρκαδίας σηµειώνει πως «οι κυοφορούµενες φήµες για νέες 
περικοπές στους ήδη πενιχρούς µισθούς πείνας σβήνουν και την τελευταία 
ελπίδα. Η συγκυβέρνηση της χώρας και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός, να 
υλοποιήσουν τις προεκλογικές τους δεσµεύσεις ώστε να µην οδηγηθούµε 
σε κοινωνική και εργασιακή εξαθλίωση».  
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Θεµατολογία:  
Κάτι αλλάζει... 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 

 

∆ηµοσίευµα:  
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3300 

Αρχίζει εµφανώς να αλλάζει το κλίµα που διαµορφώνεται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο έναντι της Ελλάδας.  

Υστερα από ένα µακρύ και πολύ ταραγµένο διάστηµα, διαπιστώνεται µία 
στροφή τόσο στο γράµµα όσο και στο πνεύµα των δηλώσεων των 
Ευρωπαίων αξιωµατούχων αλλά και διαφόρων αναλυτών µε κοινό τόπο 
την αποµάκρυνση από τα σενάρια καταστροφής και εξόδου της χώρας από 
την ευρωζώνη.  

Είτε διότι αρχίζουν να πείθονται για τη βούληση επανευθυγράµµισης του 
προγράµµατος προσαρµογής µε την προώθηση των µέτρων είτε διότι 
συνειδητοποιούν ότι η στρατηγική της ευρωζώνης πρέπει να 
αναπροσανατολιστεί προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της συνοχής 
της, καθώς επικρέµαται η απειλή της Ισπανίας και της Ιταλίας, για την 
Ελλάδα αρχίζει να διαµορφώνεται ένα σχετικά καλό µοµέντουµ. Μία 
συγκυρία που φαίνεται να επιφυλάσσει εξελίξεις από τις οποίες η χώρα 
µας µπορεί να ωφεληθεί αν παραµείνει σε τροχιά βελτίωσης της σχέσης µε 
τους εταίρους. 

Η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει το θετικό µοµέντουµ υπό τη µείζονα 
ασφαλώς προϋπόθεση ότι θα επιτύχει µία θετική αξιολόγηση από την 
τρόικα. 

Αυτό είναι το πιο σηµαντικό και ουσιαστικό βήµα που θα κρίνει τις 
εξελίξεις. Μία θετική αξιολόγηση θα ξεκλειδώσει την επόµενη δόση από 
την οποία τελικώς εξαρτάται η διάσωση της χώρας. Χωρίς τη δόση αυτή, 
τίποτα δεν µπορεί να προχωρήσει και η κυβέρνηση θα παραµένει όµηρος 
της ανά πάσα στιγµή επαπειλούµενης χρεοκοπίας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα χρήµατα αυτά το ∆ηµόσιο θα καταβάλει 
το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών προς τον ιδιωτικό τοµέα, που σήµερα 
προσεγγίζει τα 7 δις ευρώ, δίνοντας ανάσα στην αγορά, ενώ παράλληλα 
το τραπεζικό σύστηµα θα ανακεφαλαιοποιηθεί και θα δροµολογηθούν οι 
µεγάλες στρατηγικές κινήσεις αναδιάρθρωσής του.  
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Αν λοιπόν το σύστηµα αρχίζει να κινείται, η κυβέρνηση θα ανακτήσει µία 
σχετική πρωτοβουλία και ευχέρεια χειρισµών ενισχύοντας τα 
διαπραγµατευτικά της επιχειρήµατα ως προς το µείζον θέµα της 
επιµήκυνσης του προγράµµατος ή θέτοντας άλλα ζητήµατα, όπως την 
περαιτέρω µείωση των επιτοκίων των δανείων ή ακόµα και το µείζον θέµα 
της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από το EFSF σε 
επόµενο χρόνο ώστε να µειωθεί σηµαντικά το χρέος.  

Ολα λοιπόν εξαρτώνται από την αποτελεσµατικότητα στην προώθηση των 
νέων µέτρων που θα εδραιώσει το θετικό µοµέντουµ για την Ελλάδα και 
θα δώσει κίνηση σε έναν κύκλο θετικών εξελίξεων.  
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Θεµατολογία:  
Μαχαιρίδης: Φέτος ίσως η τελευταία χρόνια λειτουργίας 
κοινωνικών δοµών από ΕΣΠΑ 

 
Μέσο: 
http://iatrikostypos.com/  

 
∆ηµοσίευµα: 
http://iatrikostypos.com/ellada/item/9563-
%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-
%CF%86%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%82-%CE%B7-
%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-
%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%C
F%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-
%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1.html 

 
 

Την αισιοδοξία του ότι, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις που απέσπασε, θα 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί φέτος η χρηµατοδότηση 
των δοµών από το ΕΣΠΑ, «κάτι που δεν είναι βέβαιον ότι θα συνεχιστεί 
και για την επόµενη χρονιά, όπως του επισηµάνθηκε από το υπουργείο 
Εργασίας», εξέφρασε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης 
Μαχαιρίδης, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη ∆ωδεκανήσου Φώτη 
Χατζηδιάκου, κατά τη συνάντηση που είχε το µεσηµέρι στη Ρόδο, µε το 
Σύλλογο Γονέων και Φίλων ΑµΕΑ - που συνοδεύονταν από τον πρόεδρο 
της Α' ΕΛΜΕ Βασίλη Καραγιάννη. 

Για το λόγο αυτό, ο περιφερειάρχης συµφώνησε µε την άποψη για 
ενοποίηση των κοινωνικών δοµών και για την αναζήτηση διαδικασιών που 
θα διασφαλίζουν επί µονίµου βάσεως τη χρηµατοδότησή τους, 
αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο που επιτελείται για τα παιδιά. 

Απαντώντας στην αγωνία των γονέων για τη λειτουργία των κοινωνικών 
δοµών στην περιοχή µας (Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθµοί κλπ), ο 
περιφερειάρχης τους ενηµέρωσε αναλυτικά για την επικοινωνία που είχε 
επί δύο ηµέρες µε το υπουργείο Εργασίας, την Εταιρεία Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης & Ανάπτυξης και το νέο γενικό γραµµατέα του ΕΣΠΑ, σε 
µια προσπάθεια να διερευνήσει τις προθέσεις τους σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων δράσεων
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Θεµατολογία:  
Το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» προσφέρει άµεσα 10 
εκατοµµύρια ευρώ για την ενίσχυση του Παιδιού  
 
Μέσο: 
http://iatrikostypos.com/ 

 

∆ηµοσίευµα:  

http://iatrikostypos.com/ellada/item/9561-%CF%84%CE%BF-

%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-10-

%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF.html 

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του, για τη χορήγηση δωρεών ύψους 100 
εκατοµµυρίων ευρώ, µέσα στα επόµενα τρία χρόνια, για τη συµβολή στην 
αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα, το Ίδρυµα 
«Σταύρος Νιάρχος» ανακοινώνει 3 νέες δωρεές, συνολικού ύψους 10 
εκατοµµυρίων ευρώ, µε σκοπό την ενίσχυση οικογενειών που 
πλήττονται από την κρίση και, συγκεκριµένα, των παιδιών τους. 

  

Ειδικότερα, το Ίδρυµα αποφάσισε να πραγµατοποιήσει δωρεά ύψους 4,5 
εκατοµµυρίων ευρώ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, 
προκειµένου να ενισχυθούν βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί 
σταθµοί σε όλη τη χώρα, µε σκοπό να βοηθηθούν οι µητέρες που 
επιθυµούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δοµές παροχής φροντίδας και 
φιλοξενίας, ώστε οι ίδιες να είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα δύσκολο 
οικονοµικό περιβάλλον. 

  

Η δωρεά θα δώσει τη δυνατότητα εγγραφής σε σταθµούς επιπλέον 
3.000 παιδιών, σε µία εποχή που η ζήτηση για υπηρεσίες φροντίδας του 
παιδιού είναι αυξηµένη κατά 43% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Με 
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αυτό τον τρόπο, το Ίδρυµα ευελπιστεί να βοηθήσει µητέρες και 
οικογένειες χαµηλού εισοδήµατος, εργαζόµενες ή άνεργες, ώστε να 
ανακουφιστούν -έστω και λίγο- από τις διαρκείς δοκιµασίες. 

  

Από την αρχή του νέου σχολικού έτους, το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» 
αυξάνει επίσης την οικονοµική του ενίσχυση προς τον µη κερδοσκοπικό 
οργανισµό Πρόληψις ( www.prolepsis.gr ), µε σκοπό να συνεχιστεί και 
να διευρυνθεί το πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας και 
διατροφικής εκπαίδευσης στα σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2012-
2013. Μετά την επιτυχία του πιλοτικού προγράµµατος που 
εφαρµόστηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2012, στο οποίο 
συµµετείχαν 34 σχολεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, µε σύνολο 
6.272 µαθητών, η δεύτερη αυτή δωρεά, ύψους 5,3 εκατοµµυρίων 
ευρώ, στοχεύει στην αρωγή τουλάχιστον 18.000 µαθητών 
δηµόσιων σχολείων που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση. 

  

Επιπλέον, µε δωρεά προς τον µη κερδοσκοπικό οργανισµό Αποστολή 
Άνθρωπος ( www.missionanthropos.com ), ύψους 200.000 ευρώ, 
το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» ενισχύει πρόγραµµα εµβολιασµού, το 
οποίο θα βοηθήσει πάνω από 1.000 παιδιά Ελλήνων και 
µεταναστών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή δεν έχουν 
ασφάλιση για υγειονοµική περίθαλψη. 

  

Οι παραπάνω δωρεές αποτελούν µέρος της πρωτοβουλίας του Ιδρύµατος 
να διαθέσει 100 εκατοµµύρια ευρώ σε κοινωφελείς σκοπούς στην 
Ελλάδα που πλήττεται από την κρίση, ενώ από την αρχή του έτους 
ήδη έχουν διατεθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού 41 
εκατοµµύρια ευρώ και συνεχίζεται η διαρκής αξιολόγηση νέων 
προγραµµάτων. 

  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», κ. Ανδρέας 
∆ρακόπουλος, δήλωσε εκ µέρους των συναδέλφων του στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο: «Με τις δωρεές αυτές, το Ίδρυµα επαναβεβαιώνει τη 
δέσµευσή του να συµβάλει, στο µέτρο των δυνατοτήτων του, στην 
ανακούφιση όλων όσοι πλήττονται περισσότερο και πιο άµεσα από την 
τρέχουσα κοινωνικό-οικονοµική κρίση και, ιδιαιτέρως, των παιδιών, που 
έχουν την απόλυτη ανάγκη µας. Με προγράµµατα επισιτιστικής βοήθειας, 
εµβολιασµών και ενίσχυσης των βρεφονηπιακών σταθµών της χώρας, 
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πέρα από τα ίδια τα παιδιά, ευελπιστούµε να ανακουφίσουµε λίγο και τους 
γονείς, οι οποίοι βρίσκονται σήµερα αντιµέτωποι µε πρωτοφανείς 
δυσκολίες». 

 


