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ΣΦΕΕ 

Web Monitoring Report 

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 

 
 

Τίτλος:  
Παρέμβαση για τα φάρμακα  
 

Μέσο :  

http://www.enikos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.enikos.gr/society/77087%2CParemvash_gia_ta_farmaka_.ht

ml 

 

Το υπουργείο Υγείας παρεμβαίνει στο θέμα των φαρμάκων, μέχρι να 

αποκατασταθεί το πρόβλημα με τους φαρμακοποιούς. Όπως δήλωσε στο 
MEGA, ο αναπληρωτής υπουργός Μάριος Σαλμάς, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει τα 

φάρμακα από τις φαρμακοβιομηχανίες, σε χαμηλότερες τιμές και θα τα 
παρέχει με πίστωση στους φαρμακοποιούς. Ο κ. Σαλμάς, είπε επίσης, ότι 

αύριο το υπουργείο, θα δώσει στη δημοσιότητα και το χρονοδιάγραμμα 
της αποπληρωμής των χρεών, στους φαρμακοποιούς. 

Δείτε τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός στο MEGA.  

Δείτε τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός στο MEGA.  

http://youtu.be/6Z1N-7Sqh68 

http://www.enikos.gr/society/77087%2CParemvash_gia_ta_farmaka_.html
http://www.enikos.gr/society/77087%2CParemvash_gia_ta_farmaka_.html
http://www.enikos.gr/society/77087%2CParemvash_gia_ta_farmaka_.html
http://youtu.be/6Z1N-7Sqh68
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Θεματολογία:  
Σχέδιο διάσωσης του ΕΟΠΥΥ 
Το έλλειμμα του Ταμείου αγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ και τα 
χρέη του ανέρχονται στα 3,6 δισ. ευρώ 
 

Μέσο: 

http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473941 

 

Το πολλά υποσχόμενο υπερ-Ταμείο, με τα 9,5 εκατομμύρια 

ασφαλισμένους, πνέει τα λοίσθια. Το έλλειμμα του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το οποίο αγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ, 

δεν καλύπτεται, το ίδιο και τα χρέη του, τα οποία ανέρχονται στο ποσό 
των 3,6 δισ. ευρώ. Από την ως τώρα πορεία του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 

προσφάτως έχασε και ένα σημαντικό στέλεχός του, είναι δυσαρεστημένοι 
όλοι: από τους ασφαλισμένους ως τους παρόχους Υγείας, όπως είναι οι 

φαρμακοποιοί, και από τους γιατρούς και τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών 
κλινικών ως και τους προμηθευτές. Ούτε είναι λίγοι και εκείνοι που 

προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τον ΕΟΠΥΥ. Πρώτοι, μεταξύ αυτών, 
οι ασφαλισμένοι των Ταμείων των τραπεζών που έχουν υπαχθεί μαζί με τις 

ΔΕΚΟ στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του Σεπτεμβρίου θα 
παραδώσουν οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα κριθεί η 

βιωσιμότητα του Ταμείου τους. Τον ίδιο δρόμο θέλουν να ακολουθήσουν 

και οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου. 
 

 
Δεδομένης της οικονομικής στενότητας αλλά και της «εξέγερσης» 

ασφαλισμένων, φαρμακοποιών και γιατρών, οι οποίοι είτε δεν 
πληρώνονται είτε παίρνουν κάποια χρήματα με το σταγονόμετρο, η ηγεσία 

του υπουργείου Υγείας μελετά σχέδιο για τη διάσωση του ΕΟΠΥΥ.  
Στο πλαίσιο αυτό, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας κυρία Χριστίνα 

Παπανικολάου έχει καταθέσει προτάσεις στον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο και στον αναπληρωτή υπουργό κ. Μάριο Σαλμά. 

Όπως επισημαίνει η κυρία Παπανικολάου, οι παρεμβάσεις αυτές, που 
έχουν χρονικό ορίζοντα την επόμενη διετία, υπαγορεύονται από τον 

κίνδυνο της επιταχυνόμενης οικονομικής κατάρρευσης του ΕΟΠΥΥ, ο 
οποίος είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί πλέον με αποσπασματικά 

ημίμετρα ή μέσω των ενισχύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Στις άμεσες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:  
- Η μεταφορά μέρους των αποθεματικών των ασφαλιστικών συνιστωσών 

στον ΕΟΠΥΥ. 
- Η καθιέρωση συστήματος απευθείας εισροών των εισφορών Υγείας στον 

ΕΟΠΥΥ. 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473941
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473941
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- Η σταδιακή και αναλογική εξίσωση των ασφαλιστικών εισφορών Υγείας 
για τα Ταμεία εντός ΕΟΠΥΥ (π.χ. ελάχιστη αύξηση της εισφοράς των 

ασφαλισμένων του ΟΓΑ από 12 ευρώ σε 17 ευρώ). 
- Η θέσπιση ειδικού ελάχιστου φόρου (0,5% - 1%) σε προϊόντα επιβλαβή 

για την υγεία: καπνός, αλκοόλ, τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, 
ζάχαρη και λιπαρά.  

Επίσης, προτείνεται η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων για 
ορισμένες κατηγορίες παροχών και υπηρεσιών και η καθιέρωση ποσοστών 

συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια σε συνδυασμό με τη φύση της 

ανάγκης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
Για το προσεχές διάστημα προτείνεται η κατάρτιση ασφαλιστικού 

υγειονομικού χάρτη και η καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών ανά 
περιφέρεια ή νομό και η λειτουργική ενοποίηση των παρεχομένων 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω της σύστασης 
αντίστοιχων δικτύων ανά περιοχή. Στα δίκτυα αυτά θα συμμετέχουν 

συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ και 
Κέντρα Υγείας αστικού ή άλλου τύπου. Κάθε δίκτυο θα αξιοποιεί το 

πλησιέστερο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ως νοσοκομείο αναφοράς. Ο 
πληθυσμός αναφοράς των ασφαλισμένων ανά δίκτυο θα έχει πρόσβαση σε 

αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Θα απευθύνεται στο νοσοκομείο αναφοράς μόνο 
μέσω παραπεμπτικών του δικτύου και μόνο για επείγοντα περιστατικά, 

παρακλινικές εξετάσεις που δεν εκτελούνται στα εργαστήρια του δικτύου ή 
για γιατρούς ειδικοτήτων που δεν διαθέτει το δίκτυο. 

Τον κατηφορικό δρόμο που έχει πάρει ο ΕΟΠΥΥ είχε επισημάνει πριν από 

αρκετούς μήνες ο αντιπρόεδρός του, επίκουρος καθηγητής κ. Κυρ. 
Σουλιώτης, ο οποίος στις 27 Αυγούστου υπέβαλε την παραίτησή του (είχε 

υποβάλει παραίτηση και τον Απρίλιο, η οποία δεν είχε γίνει αποδεκτή από 
τον τότε υπουργό) προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί τα ακαδημαϊκά του 

καθήκοντα. Ο κ. Σουλιώτης είχε τονίσει δημόσια ότι η διαμορφωθείσα 
οικονομική κατάσταση του Οργανισμού θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες 

στους ασφαλισμένους και στους φορείς της αγοράς υπηρεσιών Υγείας.  
Την καθιέρωση κοινωνικού ασφαλιστικού φόρου, την αύξηση του φόρου 

στον καπνό, στα αλκοολούχα ποτά και στις επιβλαβείς για την υγεία 
τροφές, καθώς και την αναπροσαρμογή της συμμετοχής των 

ασφαλισμένων στο κόστος προτείνουν και οι οικονομολόγοι της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας. Σε μελέτη που ολοκλήρωσε τον Αύγουστο ομάδα 

ειδικών της ΕΣΔΥ, υπό τον καθηγητή κ. Ι. Κυριόπουλο, η βασική ιδέα 
των ειδικών εντοπίζεται στην αντικατάσταση μέρους των ασφαλιστικών 

εισφορών από τα έσοδα που προέρχονται από τον ΦΠΑ. Προτείνεται 

δηλαδή η μετακύλιση ενός τμήματος της χρηματοδότησης της ασφάλισης 
από τις εισφορές Υγείας προς την κατανάλωση αντί των εργασιακών 

εισφορών.  
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Τίτλος :  
FDA: Το 10% της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων είναι 
πλαστό! 

Μέσο:  

http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα :   

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3319 

Πηγή: healthview.gr 
 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η πραγματική 
έκταση του φαινομένου δεν είναι γνωστή. 

Αντικαρκινικά φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς σε προχωρημένο 

στάδιο της νόσου και τα οποία δεν περιέχουν ίχνος δραστικής ουσίας! Σας 

φαίνεται εξωφρενικό, υπεράνω κάθε φαντασίας; Κι όμως είναι 
πραγματικότητα, και μάλιστα πολύ κοντινή μας: πρόκειται για ένα από τα 

μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων, το οποίο είδε 
πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.  

Επαγγελματίες που επέλεξαν να σταθούν αντιμέτωποι με αυτή την 

πρωτόγνωρης έκτασης και δύναμης μαφία της φαρμακευτικής αγοράς 
απειλήθηκαν απροκάλυπτα και χυδαία και είδαν την επαγγελματική και 

προσωπική τους ζωή να καταστρέφεται από ανθρώπους που αποφασίζουν 
για τη ζωή και το θάνατο με κριτήριο το κέρδος και με σύνθημα: «Μην το 

κάνεις τόσο μεγάλο θέμα: ούτως ή άλλως θα πέθαιναν». 

Η παραπάνω περίπτωση πλαστότητας είναι μόνο μία από τις εμφανιζόμενες 

στην αγορά. Πλαστό μπορεί να είναι ένα φάρμακο που μπορεί να μην 
περιέχει ίχνος δραστικής ουσίας, αλλά μπορεί να είναι επίσης: 

-   Ένα φάρμακο με ανεπαρκή ποσότητα δραστικής ουσίας 

-  Ένα φάρμακο με λάθος δραστική ουσία (δηλαδή, διαφορετική από το 

γνήσιο) 
-  Ένα φάρμακο με σωστή σύσταση και ποσότητα σε δραστική ουσία, αλλά 

με λανθασμένο όνομα παραγωγού και/η λανθασμένη ένδειξη της χώρας 
παραγωγής 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η πραγματική 

έκταση του φαινομένου δεν είναι γνωστή. Τα πλαστά φάρμακα είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3319
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3319
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ανιχνεύονται από χώρες ή εταιρείες, δεν ακολουθεί πάντα  αναφορά 
αυτών των περιπτώσεων.  

Πολύ συχνά, χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με πλαστά 

φάρμακα επιλέγουν να μην δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με την 

ποιότητα της αλυσίδας διανομής τους, ενώ εταιρείες που πλήττονται από 
τη δράση παραγωγών πλαστών φαρμάκων γίνονται εύκολα θύματα στην 

ανταγωνιστική φαρμακευτική αγορά. 

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA), τα πλαστά φάρμακα καταλαμβάνουν το 10% της 

παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιες 
πωλήσεις της τάξης των 35 δισεκ. δολαρίων.  Και φυσικά, δεν είναι 

αποκλειστικό φαινόμενο των αναπτυσσόμενων χωρών, παρά το ότι εκεί 
απαντάται συχνότερα λόγω της φτώχειας και των ανεπαρκών ελέγχων. 

Δείτε περισσότερα στο συναρπαστικό ημίωρο ντοκυμαντέρ με τίτλο: “Fake 
medicines Mafia in Europe”, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.youtube.com/watch?v=M3d6mawX6co&feature=related 

javascript:window.location.href='http://www.eefam.gr/disclaimer?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM3d6mawX6co%26feature%3Drelated';
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Τίτλος :  
«Μπλόκο» ξανά στα νέα φάρμακα! 

Μέσο: 

http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα :   

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3320 

 

Πηγή: iatropedia.gr 

Γιατί δε θα κυκλοφορήσουν νέες θεραπείες μόνο στην Ελλάδα. 

Χωρίς νέες πρωτοποριακές θεραπείες που κυκλοφορούν ήδη στην Ευρώπη 

και τον υπόλοιπο κόσμο, φαίνεται ότι θα μείνουν για άλλη μια φορά οι 

Έλληνες ασθενείς καθώς το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων βρίσκεται στα 
σκαριά αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, δε θα περιλαμβάνει ούτε αυτή τη 

φορά νέα καινοτόμα φάρμακα που θα διευκόλυναν τη ζωή εκατοντάδων 
ασθενών. Γιατί;  

  
Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο όλο η αγορά περιμένει κάποια κυβέρνηση (από 

τις αρκετές που έχουν σχηματισθεί) να δώσει τιμές σε νέες πρωτοπόρες 
θεραπείες που κυκλοφορούν ήδη στις υπόλοιπες χώρες. Γιατί όμως δε 

δίνονται οι τιμές; 
  

Γιατί μια τέτοια ενέργεια θα αύξανε αυτόματα τη φαρμακευτική δαπάνη 
κάτι βέβαια που δεν επιθυμεί η κυβέρνηση ούτε τώρα δεδομένου ότι η 

τρόικα επιμένει σε περαιτέρω μείωσής της.  
 

Αξιοσημείωτο είναι ότι και αυτή η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ετοιμάζει 

το νέο δελτίο τιμών το οποίο όμως δε θα περιλαμβάνει νέα φάρμακα, με 
πιθανές ελάχιστες εξαιρέσεις, και θα έχει κυρίως κάποια γενόσημα ή 

λιγότερο ακριβά σκευάσματα.  
  

Οι αρχικές σκέψεις ήταν να δοθούν τιμές το πολύ σε 5 με 10 νέα 
πρωτοπόρα σκευάσματα καθώς οι αιτήσεις που έχουν φθάσει στο 

υπουργείο ξεπερνούν τις 1000.  
 

Σε περίπτωση που δίνονταν τιμές σε όλα, η φαρμακευτική δαπάνη θα 
εκτοξευόταν πάνω κατά τουλάχιστον 250 εκατ. για το 2012 εκτιμούν όσοι 

δεν επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα τα νέα σκευάσματα.  
  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3320
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3320
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Πολλές φαρμακευτικές εταιρείες πάντως διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για 
την καθυστέρηση αυτή και υπογραμμίζουν ότι η οικονομία και η τρόικα 

«τρώνε» τις νέες θεραπείες από τους Έλληνες οι οποίοι μένουν πίσω 
φαρμακευτικά σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης.  

 
Η λίστα με τα φάρμακα που θα πάρουν τιμή θα φέρει αυτή τη φορά την 

υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Μάριου Σαλμά ο οποίος έχει 
αναλάβει όλο το κομμάτι των φαρμάκων.  

  

Πηγές αναφέρουν πάντως ότι η τρόικα που έρχεται την ερχόμενη 
εβδομάδα είναι έτοιμη να ελέγξει ξανά με λεπτομέρεια τη φαρμακευτική 

δαπάνη με την απαίτηση αυτή να περιορισθεί ακόμη και στα 2,1 δις ευρώ 
έως το τέλος του χρόνου. 

 
Στόχος μάλλον ανέφικτος εκτός βέβαια και αν οι ασφαλισμένοι 

αναγκαστούν να πάρουν φάρμακα χωρίς την οικονομική κάλυψη του 
κράτους.  
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Τίτλος :  
Ασθενής έβαλε αγγελία στο Facebook για να βρει 
φάρμακο για τον καρκίνο 

Μέσο:  
http://www.iefimerida.gr/  

 

Δημοσίευμα :   
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82
-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-
%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-
%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF 

 

Αδελφή καρκινοπαθούς από τον Βόλο τηλεφωνούσε επί τρεις μήνες 

καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία και φαρμακεία Ελλάδας και εξωτερικού 
για να βρει φάρμακο για τον καρκίνο και τελικά το βρήκε μέσω facebook 

στη ...Γερμανία. 

Πρόκειται για την Αρτεμη Τσουκαλά που εργάζεται στο τελωνείο του 
Βόλου, όπως αποκαλύπτει το Εθνος της Κυριακής. Η κυρία Τσουκαλά 

τηλεφωνούσε από τον Μάρτιο ως τις αρχές Μαίου σε όλα τα φαρμακεία 
της χώρας αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία σε Αθήνα και επαρχία, 

αναζητώντας το περιζήτητο φάρμακο. 

Αναγκάστηκε μάλιστα να βάλει αγγελία στο Facebook στην οποία έγραφε : 

«Παρακαλώ θερμά όποιον μπορεί να βοηθήσει για να βρω ένα φάρμακο 
για χημειοθεραπεία του αδελφού μου...(όνομα φαρμάκου). Χρειαζόμαστε 

11 αμπούλες των 100. Σας παρακαλώ από καρδιάς κοινοποιήστε το». 

Η κυρία Τσουκαλά αφηγείται στην εφημερίδα τον Γολγοθά της εξεύρεσης 
του φαρμάκου αφού σε ορισμένα φαρμακεία υπήρχαν λίγες αμπούλες και 

έπρεπε να φτάσουν στα χέρια της οικογένειας. Τηλεφωνούσε μάλιστα και 
στα Σκόπια και τη Γερμανία αναζητώντας το φάρμακο. Με τα πολλά βρήκε 

κάποιες ποσότητες φαρμάκου στο Λουτράκι, στη Βέροια, στη 

Θεσσαλονίκη. 

Η ίδια αναφέρει ότι με το μήνυμα στο facebook βρέθηκαν κάποιοι 
άνθρωποι που απάντησαν και της εξασφάλισαν ένα μέρος της θεραπείας 

για τον αδελφό της. Το φάρμακο βρέθηκε τελικά στη Γερμανία, σε κάποιες 
ποσότητες, σε μεγαλύτερη τιμή. 

Το φάρμακο κοστίζει μόλις 3,75 ευρώ και για κάθε θεραπεία του ασθενούς 
χρειάζονται συνολικά 9 ενέσεις, δηλαδή 119 αμπούλες. Η κυρία Τσουκαλά 

http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/66941/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-facebook-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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αναφέρει ότι οι εξαγωγείς φαρμάκων «εξαφανίζουν» τα φτηνά φάρμακα 
από την ελληνική αγορά αφού πετυχαίνουν μεγαλύτερα κέρδη στο 

εξωτερικό. 

Η αδελφή του ασθενούς εξομολογείται ότι το μαρτύριο ξεκίνησε από το 

νοσοκομείο στη Λάρισα όπου δεν υπήρχαν ούτε τα απαραίτητα. Το 
νοσοκομείο δεν είχε τα απαραίτητα για τη βιοψία ενώ η οικογένεια 

αγόραζε με δικά της έξοδα ακόμη και τις γάζες και το Μπεταντίν ! 
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Τίτλος :  
Γερμανικό «πρέσινγκ» σε δήμους, Υγεία και εφορίες 
Η στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους τεχνοκράτες 
αλλάζει την κουλτούρα του δημόσιου τομέα 
 
Μέσο:  
http://www.tovima.gr/  

Δημοσίευμα :  
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=474018 

 
Ο κουρνιαχτός από την παρουσία των ομάδων τεχνικής βοήθειας έχει 

κατακαθήσει τόσο πολύ ώστε η παρουσία των επικεφαλής τους ελάχιστα 
απασχολεί πια την επικαιρότητα, όπως έδειξε η επίσκεψη του γερμανού 

υφυπουργού Εργασίας Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ στο Μέγαρο Μαξίμου την 
προηγούμενη εβδομάδα ή η πιο διακριτική παρουσία του κ. Χορστ 

Ράιχενμπαχ σε άλλες περιστάσεις. Παρά ταύτα, η διαδικασία 
αναμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης προχωρεί και ήδη έχουν υπογραφεί 

«οδικοί χάρτες» με πέντε υπουργεία για στοχευμένες παρεμβάσεις 
εκσυγχρονισμού των δομών τους, ενώ ετοιμάζονται νέα εργαλεία 

χρηματοδότησης των δήμων. Αν και αυτά μοιάζουν γενικόλογα, 

καταλήγουν σε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα: μείωση κατά 50% των 
δομών του δημόσιου τομέα, μετακίνηση των επικεφαλής σε ευαίσθητες 

υπηρεσίες (π.χ. πολεοδομίες, εφορίες κ.ά.) ανά τριετία, συντονισμός των 
δράσεων 11 διαφορετικών φορέων για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.  
 

Παρ' ότι οι ομάδες αυτές κρατούν χαμηλό προφίλ και δεν σπεύδουν να 
δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους, τα υπουργεία ακολουθούν τον 

αντίθετο δρόμο. Η αρχική καχυποψία για τους ξένους «επιτρόπους» 
αντικαταστάθηκε σύντομα από διάθεση πλήρους συνεργασίας μαζί τους. 

Σε αυτό πιθανότατα συνέβαλε η συνειδητοποίηση από την πλευρά των 
υπουργών ότι όταν σημειώνονταν δίπλα στις μνημονιακές δράσεις τους οι 

λέξεις «τεχνική βοήθεια» η πίεση της τρόικας εξαφανιζόταν.  
 

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδης, ο οποίος συνόδευσε τον κ. 

Φούχτελ στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμά ότι σύντομα οι δήμοι θα μπορέσουν 
να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή εμπειρία και να βρουν «έξυπνες» πηγές 

χρηματοδότησης. Παραδείγματος χάριν, με μόχλευση της ακίνητης 
περιουσίας τους, με Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, με την 

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες κτιρίων που 
αποτελούν δημοτική περιουσία (οι δήμοι έχουν στην ιδιοκτησία τους 

15.000 σχολεία). Παράλληλα, θα τους παρασχεθεί η τεχνογνωσία για τον 
εξορθολογισμό των οικονομικών τους και για τον εκσυγχρονισμό των 

κοινωνικών τους δικτύων. Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αντ. 
Σαμαρά ορίστηκε ο κ. Στυλιανίδης εντεταλμένος της ελληνικής 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=474018
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=474018
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κυβέρνησης, ώστε η ομάδα του κ. Φούχτελ να μη μιλάει μόνο με τους 
δημάρχους απευθείας και μένουν ασυντόνιστες οι προσπάθειες.  

 
Σύμφωνα με την εικόνα που έχει το υπουργείο Εσωτερικών, το 50% των 

δήμων και πολλές περιφέρειες ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας αλλά τα προγράμματα δεν προχωρούν με ικανοποιητικό 

ρυθμό. Ετσι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα ειδικό γραφείο στο 
υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, 

καθορίστηκαν συγκεκριμένοι άξονες συνεργασίας και έγινε αποδεκτή η 

πρόταση της ΚΕΔΕ και των περιφερειαρχών για πιλοτική εφαρμογή 
καινοτόμων δράσεων σε δήμους που θα προσφερθούν εθελοντικά να 

εφαρμόσουν προγράμματα σε τομείς όπως π.χ. η ανακύκλωση 
απορριμμάτων ή η ενέργεια. Ο κ. Φούχτελ μετέφερε στον Πρωθυπουργό 

την εντολή που του έδωσε η γερμανίδα καγκελάριος κυρία Ανγκελα 
Μέρκελ να βοηθήσει με κάθε τρόπο την Ελλάδα.  

 
Ενα υπουργείο το οποίο έχει επενδύσει πολύ στη συνεργασία με τους 

ξένους τεχνοκράτες της ομάδας Ράιχενμπαχ είναι το υπουργείο Υγείας. Ο 
υπουργός κ. Α. Λυκουρέντζος και ο υφυπουργός κ. Μ. Σαλμάς έχουν 

συστήσει επτά ομάδες για τη βελτίωση σχεδόν κάθε «μαύρης τρύπας» που 
υπάρχει στον χώρο της Υγείας: συνταγογράφηση, φαρμακευτική δαπάνη, 

λειτουργία δημόσιων νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ κ.ά.  
 

Ειδικά σε ό,τι αφορά το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, μελετάται η 

μεταφορά στην Ελλάδα ενός μοντέλου η ανάπτυξη και η εφαρμογή του 
οποίου διήρκεσαν επτά χρόνια στη Γερμανία. Οι Γερμανοί πήραν την 

αρχική ιδέα από την Αυστραλία, την ανέπτυξαν και μέχρι στιγμής την 
έχουν δώσει στην Ελβετία και το επόμενο διάστημα και στην Ελλάδα. Οι 

ξένοι τεχνοκράτες λένε συχνά στους έλληνες συνομιλητές τους: «Γιατί να 
καθυστερήσετε 7 ή 10 χρόνια σε τομείς που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην 

υπόλοιπη Ευρώπη;».  
 

Το υπουργείο Οικονομικών έθεσε τον πιο φιλόδοξο στόχο: την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Για 

τον σκοπό αυτόν κάθησαν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι 11 
διαφορετικές υπηρεσίες, από το ΣΔΟΕ και τον γενικό επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης ως τους οικονομικούς εισαγγελείς, για να συζητήσουν 
πώς θα συντονίσουν τη δράση τους και πώς δεν θα παραβλέπει ή, ακόμη 

χειρότερα, δεν θα ακυρώνει η μία υπηρεσία τη δουλειά της άλλης. Η 

συνεργασία ήταν τόσο αποδοτική ώστε μέσα σε λίγες εβδομάδες ο «οδικός 
χάρτης» που θα κατευθύνει τα βήματά τους θα είναι σχεδόν έτοιμος, ενώ 

οι πιο αισιόδοξοι εκτιμούν ότι ως τις αρχές του επόμενου έτους θα 
υπάρξουν και χειροπιαστά αποτελέσματα. Αν μη τι άλλο, αυτή η στενή 

συνεργασία ανώτατων στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με 
συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι μπολιάζει με 

διαφορετική κουλτούρα τον δημόσιο τομέα της χώρας μας και βελτιώνει το 
κλίμα σε ένα μη ορατό αλλά καθοριστικό επίπεδο.  
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Θεματολογία:  
Αναζητούν «φάρμακο» για τα... φάρμακα των 
ασφαλισμένων 

Μέσο: 
http://www.real.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=171950&catID=

3 

Οριστικό τέλος στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα φάρμακα 

επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υγείας. Εντός της ημέρας αναμένεται να 
ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή των 

χρεών προς τους φαρμακοποιούς. 
 

Πρόθεση του υπουργείου είναι να αυξηθεί σε όλη την αλυσίδα του 
φαρμάκου ο χρόνος της πίστωσης για να δοθεί ανάσα ρευστότητας στην 

αγορά. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Μάριος Σαλμάς: «Θα 
βάλουμε τρεις ημερομηνίες που προκύπτουν μετά από μια εκτενή 

συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό κ. Λυκουρέντζο και τις διοικήσεις 
των ασφαλιστικών ταμείων που μας ενημέρωσαν πόσα χρήματα θα 

πάρουν, ως ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τέλος του έτους». 

«Που να τα βρούμε τα λεφτά;», λένε και ξαναλένε οι ασφαλισμένοι του 
ΕΟΠΥΥ που καλούνται από την τσέπη τους, με τα ελάχιστα χρήματα που 

έχουν απομείνει, να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία 
τους. «Δουλεύω 40 χρόνια και δε μπορώ να εξυπηρετηθώ», λέει με 

αγανάκτηση ένας συνταξιούχος, ενώ ένας άλλος καταθέτει την αγωνία 
του: «Ο συνταξιούχος χωρίς φάρμακα δε μπορεί να ζήσει και μάλιστα όταν 

είναι ασθενής». 

Την ίδια ώρα οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί που βρίσκονται σε 
επίσχεση εργασίας, περιμένουν το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για 

αποπληρωμή των οφειλών, ώστε να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. 

 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=171950&catID=3
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=171950&catID=3
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=171950&catID=3
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Θεματολογία:  
Έκκληση για καρδιολόγο στο νοσοκομείο Σητείας 

Μέσο: 
http://www.tvkosmos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=762501 
 

Την άμεση ανάγκη τοποθέτησης καρδιολόγου στο νοσοκομείο Σητείας 
ανέδειξε ο δήμαρχος, Θοδωρής Πατεράκης, με επιστολή του στον υπουργό 

Σητείας, ζητώντας την παρέμβασή του για την επίλυση του ζητήματος. 

Αναλυτικά στην επιστολή του αναφέρει: 

Κύριε Υπουργέ, 

Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε εκ νέου στο θέμα της 
έλλειψης καρδιολόγου στο Νοσοκομείο Σητείας καθώς παρά τις 

επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας το πρόβλημα παραμένει μέχρι σήμερα άλυτο. 

Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των 

κατοίκων της περιοχής μας καθώς, η έλλειψη καρδιολόγου επηρεάζει 
άμεσα τη λειτουργία του Χειρουργείου, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα 

της υποχρεωτικής προεγχειρητικής καρδιολογικής εκτίμησης αλλά και της 

περιεγχειρητικής κάλυψης σε περίπτωση εμφάνισης καρδιολογικών 
επιπλοκών. Αποτέλεσμα είναι η αναστολή όλων των επεμβάσεων (Γενικής 

Χειρουργικής / Ορθοπαιδικής / Μαιευτικής – Γυναικολογίας) και η ανάγκη 
διακομιδής των ασθενών στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που 

σημειωτέον απέχει 1,5 ώρα από τη Σητεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την ασφάλεια των πολιτών. 

Γνωρίζουμε ότι προκηρύχθηκε μία θέση επικουρικού γιατρού, για να 

μπορέσει όμως η Καρδιολογική Κλινική να λειτουργεί και να εφημερεύει 
καθημερινά, είναι αδήριτη ανάγκη να προκηρυχθεί άμεσα τουλάχιστον μία 

θέση ακόμη ειδικευμένου γιατρού - καρδιολόγου. Ακόμη και σε αυτή την 

περίπτωση όμως οι ανάγκες θα καλυφθούν προσωρινά και στη συνέχεια οι 
ελλείψεις θα βγουν και πάλι στην επιφάνεια. 

Μέχρις ότου όμως αποκατασταθεί η λειτουργία της Κλινικής με την 

πρόσληψη καρδιολόγων, οφείλετε να μεριμνήσετε για τη μετακίνηση, από 
την περιφέρεια, γιατρών, έτσι ώστε να καλύπτονται οι εφημερίες 

καθημερινά. 

http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=762501
http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=762501
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Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την άμεση κάλυψη των αναγκών της 
Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας. 

Σε θέματα που αφορούν ανθρώπινες ζωές επιβάλλεται να δίνονται άμεσες, 

αποτελεσματικές λύσεις μακράς πνοής. 

Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας και στην άμεση επίλυση του 

προβλήματος». 

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος 

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012, 22:14 

πηγή: tvkosmos.gr/www.zougla.gr 
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Θεματολογία:  
Ξαναμπαίνει στο στόχαστρο της τρόικας η Υγεία 

Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19397 

Στο 'στόχαστρο' της τρόικας μπαίνει ξανά ο δοκιμαζόμενος χώρος της 
Υγείας. 

 
Οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας θέτουν μία σειρά 

προϋποθέσεων, προκειμένου να προχωρήσει η εκταμίευση της δόσης των 
31 δισ. ευρώ. 

 
Το απόγευμα της Κυριακής, η τρόικα είχε δίωρη συνάντηση με τον 

υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, με τον οποίο συζήτησαν το 
γενικότερο πλαίσιο των περικοπών που πρέπει να γίνουν το επόμενο 

διάστημα. 
 

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται επιπλέον μειώσεις στη φαρμακευτική 

δαπάνη, η οποία δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 2,88 δισ. ευρώ έως το τέλος 
του έτους. 

 
Η τρόικα θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης μείωσης τη διετία 

2013 – 2014 και η δαπάνη να φτάσει κοντά στα 2 δισ. ευρώ. 
 

Ετέθη, επίσης, θέμα σημαντικών μειώσεων (έως 40%) στα ειδικά 
μισθολόγια, τα οποία περιλαμβάνουν και τους νοσοκομειακούς γιατρούς. 

 
Ανοικτό παραμένει, επίσης, το θέμα κατάργησης δώρων και επιδόματος 

άδειας σε όλες τις συντάξεις και της αύξησης κατά δύο έτη των ορίων 
συνταξιοδότησης. 

 
Συνάντηση 

 

Ο κ. Στουρνάρας και οι συνεργάτες του παρουσίασαν στους κ.κ. Πόουλ 
Τόμσεν (ΔΝΤ), Ματίας Μορς (ΕΕ), Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) το ελληνικό 

σχέδιο για τις διαρθωτικές αλλαγές. 
 

Η τρόικα εκδήλωσε αναμενόμενες ενστάσεις για ορισμένα από αυτά, για τα 
οποία ζήτησε περαιτέρω εξειδίκευση. 

 
Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι ο κ. Στουρνάρας 

παρουσίασε μέτρα πάνω από 17 δισ. ευρώ, ώστε να γίνει επιλογή και να 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19397
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19397
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προκύψει το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των μέτρων ύψους 11,9 δισ. 
ευρώ.  

 
Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Στουρνάρας ενημέρωσε τη σύσκεψη 

των πολιτικών αρχηγών.
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Θεματολογία:  
Πώς θα πέσουν οι τιμές στα φάρμακα  

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp 

 

Ένα «μπέρδεμα» μεταξύ θεσμοθετημένης τιμολόγησης και επίπεδων 

μειώσεων τιμών θα εφαρμόσει το υπουργείο Υγείας αυτή τη φορά, για να 
κατεβάσει τη φαρμακευτική δαπάνη.  

 
Από τις χώρες αναφοράς του Παρατηρητηρίου, δεν θα εξαιρεθούν χώρες 

με προβλήματα ισοτιμίας (Αγγλία, Ουγγαρία), ούτε οι χώρες με μη 
έγκυρες πηγές στοιχείων τιμολόγησης (Ολλανδία, Φινλανδία και 

Σλοβενία).  
 

Τα πρωτότυπα με πατέντα φάρμακα, θα κοστολογηθούν βάσει του μέσου 
όρου των 3 φθηνότερων τιμών στην ΕΕ.  

Τα πρωτότυπα χωρίς πατέντα και τα γενόσημά τους, θα μειωθούν 15% όχι 
όμως κάτω από το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ε.Ε.  

 

Και επίσης προβλέπεται μείωση 3% στα φάρμακα που κοστίζουν μέχρι 3 
ευρώ, μείωση 5% στα φάρμακα που κοστίζουν μεταξύ 5-10 ευρώ, και 

μείωση 10% στα φάρμακα που κυκλοφόρησαν πριν το 2000 και κοστίζουν 
πάνω από 10 ευρώ.  

Όσο για τα καινούρια φάρμακα που περιμένουν τιμή, όχι μόνο δεν θα 
συμπεριληφθούν ορφανά φάρμακα, παράγωγα αίματος, αντιρετροϊκά και 

πιθανόν και τα εμβόλια, αντίθετα αποσυρθούν και από το προηγούμενο 
Δελτίο Τιμών του περασμένου Απριλίου, τα φάρμακα που παρανόμως 

είχαν συμπεριληφθεί. 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Θεματολογία:  
Σε επίπεδα 2004 οι μισθοί δικαστικών, διπλωματών, 
γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και ένστολων 

Μέσο: 
http://www.newsnow.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-

dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-
enstolon.html 

 

 
Στα «ρετιρέ» του Δημοσίου μεταφέρει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το 

«Βήμα της Κυριακής», μεγάλο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής 
καθώς, όπως διαπιστώνει το οικονομικό επιτελείο, μεγάλες κατηγορίες 

όπως... οι βουλευτές, οι δικαστικοί και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, παρά τις 
περικοπές που υπέστησαν στην τελευταία διετία, εξακολουθούν να 

απολαμβάνουν αμοιβές τις οποίες δεν αντέχει ο προϋπολογισμός.  
 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας το υπουργείο Οικονομικών 
έχει έτοιμο και θα παρουσιάσει σήμερα στους τροϊκανούς το συνολικo 

σχέδιο περικοπών στα ειδικά μισθολόγια. Ακόμη θα εισηγηθεί στους 
πολιτικούς αρχηγούς που θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις την εφαρμογή 

του ενιαίου μισθολογίου σε όλες τις ΔΕΚΟ. 
 

Ο στόχος είναι, όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι μισθοί δικαστικών, 

διπλωματών, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και ενστόλων 
(αστυνομικών πυροσβεστών, λιμενικών, στρατιωτικών) να επιστρέψουν 

στο 2004, όταν για τους υπαλλήλους των υπουργείων οι αμοιβές 
βρίσκονταν ακόμη πιο χαμηλά. Με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου 

έχουν γυρίσει ήδη 10 χρόνια πίσω, στα επίπεδα του 2002 και θα 
υποχωρήσουν περαιτέρω αφού ήδη έχει αποφασιστεί να καταργηθούν τα 

επιδόματα των 1.000 ευρώ το χρόνο που αντικατέστησαν τον 13ο και τον 
14ο μισθό.  

Σοκ στις αμοιβές τους αναμένεται να υποστούν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ 

και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που επιχορηγούνται από τον 
προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται από τον αναλυτικό πίνακα του υπουργείου 

Οικονομικών, από τις 90 επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του 
Δημοσίου που ελέγχθηκαν, παρ΄ότι το μέσο μισθολογικό κόστος 

υποχώρησε αισθητά σε σχέση με τις αμοιβές του 2009, σε 40 από αυτούς 
οι μέσες αμοιβές κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα από τα 1.900 ευρώ τον 

μήνα που έθεσε ως στόχο ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. 
 

patrastimes.gr

http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-enstolon.html
http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-enstolon.html
http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-enstolon.html
http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-enstolon.html
http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-enstolon.html
http://www.newsnow.gr/article/205604/se-epipeda-2004-oi-misthoi-dikastikon-diplomaton-giatron-tou-esy-panepistimiakon-kai-enstolon.html
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Θεματολογία:  
ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Ζυγίζουν τα μέτρα οι δύο «τρόικες»  

 
Μέσο: 
http://www.ethnos.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=6370946
0 

Συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις αξιώσεις της 

τρόικας καταβάλλουν οι κυβερνητικοί εταίροι. Οι εκπρόσωποι των 
δανειστών απέρριψαν μέτρα 2,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή 

υποχρέωσε τον πρωθυπουργό και τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και 
της ΔΗΜΑΡ να εστιάσουν την προσοχή τους σε δύο κατευθύνσεις: 

Να περιορίσουν τις απώλειες στα χαμηλά εισοδήματα και να 
εξασφαλίσουν την αποδοχή αναπτυξιακών προτάσεων 

Με ενιαία φωνή, απέναντι στην «τρόικα», εμφανίζονται ο πρωθυπουργός 
και οι ηγέτες των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και έχουν ως 

βασικό στόχο, έστω και στο «παρά πέντε» της διαπραγμάτευσης, να 
περιορίσουν τις απώλειες των χαμηλών ?εισοδηματικά? στρωμάτων, 

καθώς και την υιοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων παράλληλα με τη 
δημοσιονομική προσαρμογή. 

Οι κ. Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης, οι οποίοι θα έχουν την τελική, 

όπως φαίνεται, σύσκεψη μεθαύριο στις 7.30 το απόγευμα, συμφώνησαν 
κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης ότι θα πρέπει να 

επιμείνουν στη βασική αρχή ότι «υπάρχουν όρια» στην αντοχή της 
ελληνικής κοινωνίας και να προστατευθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι 

και ότι στις ημέρες που απομένουν μέχρι την έκτακτη συνεδρίαση του 

Eurogroup στη Λευκωσία θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
υπάρξει μέριμνα ειδικά για τους ανέργους και τους αναπήρους. 

Το μήνυμα αυτό, άλλωστε, εξέπεμψαν και με τις δηλώσεις που έκαναν 

μετά το τέλος της χθεσινοβραδινής σύσκεψης οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ και 
της ΔΗΜΑΡ. 

Ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού παρουσίασε με τον 
υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, τα αποτελέσματα της πρώτης 

συνάντησης που είχε το οικονομικό επιτελείο με την «τρόικα», σημείωσε 
την ύπαρξη προβλημάτων που αφορούν μέτρα ύψους 2,5 δισ. που είχε 

προτείνει μεν η κυβέρνηση αλλά δεν αποδέχεται -μέχρι στιγμής- η τρόικα. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63709460
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63709460
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63709460
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Ο πρωθυπουργός επεσήμανε στους ηγέτες του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ ότι 
τα χρονικά περιθώρια είναι ελάχιστα και πως στόχος του είναι τα μέτρα να 

έχουν «κλειδώσει» εντός της εβδομάδας. 

Ο κ. Βενιζέλος έθεσε θέμα παράλληλης υιοθέτησης αναπτυξιακών μέτρων, 

κάτι που ωστόσο και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έχει επισημάνει και δημόσια και 
στις συζητήσεις του με τους ξένους ηγέτες. 

Για την επιμήκυνση 

Συμφωνία επίσης υπήρξε για το θέμα της επιμήκυνσης της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, αλλά και για την ανάγκη άμεσης εκταμίευσης της δόσης 

των 31,5 δισ. ευρώ. 

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φ. Κουβέλης, μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης 

«ρήτρας ισοδύναμων», κάτι με το οποίο συμφώνησαν οι κ. Σαμαράς και 
Βενιζέλος, ενώ ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι και στην ομιλία του το 

Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, είπε δημόσια πως εφόσον η δημοσιονομική 
κατάσταση της χώρας βελτιωθεί, θα υπάρξουν μέτρα?«ανάσες» ειδικά 

προς τους ασθενέστερους. 

Οι κ. Βενιζέλος και Κουβέλης έθεσαν θέμα προστασίας των αναπηρικών 
επιδομάτων, ενώ επανέλαβαν την κάθετη διαφωνία τους ως προς το 

ενδεχόμενο απολύσεων από το Δημόσιο, λήψης οριζόντιων μέτρων και ως 

προς την κατάργηση των δώρων στο Δημόσιο. 

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κατέθεσε επίσης τη διαφωνία του και ως προς την 
αύξηση των εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία και για την πιθανότητα 

κατάργησης των εποχικών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, κατά τη χθεσινή σύσκεψη κανείς δεν θέλησε να δώσει 

συνέχεια στα όσα προηγήθηκαν της πραγματοποίησής της με τις βολές του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

Ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος έθεσε κάποια στιγμή θέμα τακτικότερης 
επικοινωνίας και ο πρωθυπουργός τού απάντησε ότι έχει -όπως και ο κ. 

Κουβέλης- πάντα πλήρη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα, είτε από τον ίδιο 
είτε από τον υπουργό Οικονομικών. 

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικράτησε στη σύσκεψη, ήταν η 

τοποθέτηση του κ. Σ. Κεδίκογλου, ο οποίος τόνισε ότι «η ενότητα της 
κυβέρνησης είναι αδιαμφισβήτητη». 

Γιάννης Σαραντάκος 
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Θεματολογία:  
ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ  
Το Spiegel, η Μέρκελ, και η «πειραγμένη» έκθεση της 
τρόικα 
 
Μέσο: 
http://newpost.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://newpost.gr/post/152433/%CE%A4%CE%BF-Spiegel--%CE%B7-

%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%C3%8E---
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7---

%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%
AD%CE%BD%CE%B7---

%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1/ 
 

Όταν έχεις παίξει όλα τα σενάρια, ε δεν μπορεί κάποτε θα πέσεις μέσα. Το 
τελευταίο που ανακάλυψε το Spiegel είναι ότι «η Άνγκελα Μέρκελ θέλει 

πάση θυσία να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ», και αφιερώνει μάλιστα 
στο περιοδικό για το θέμα αυτό πέντε σελίδες. Πάλι καλά.  

Πριν από 3 μήνες είχε αφιερώσει 12 σελίδες με τον τίτλο «Ακρόπολη 
αντίο», εξηγώντας μας το γερμανικό σχέδιο για την ελληνική 

έξοδο. Ένα χρόνο πριν από αυτό μας είχε «αποκαλύψει», ότι η η Ελλάδα 
«εξετάζει έξοδο από την Ευρωζώνη». Τον περασμένο Νοέμβριο είχε παίξει 

το σενάριο εξόδου από το ευρώ ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις 
ελληνικές πολιτικές εξελίξεις.  

 
Μόλις πρόσφατα, στις 24 Ιουλίου του 2012, μας έκανε ακόμα μια φορά 

την... κηδεία.    

 
Τα όσα γράφει το Spiegel λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

μεγάλη επιφύλαξη, δεν είναι θετικά για τη χώρα μας. Ο υπότιτλος του 
άρθρου άλλωστε στο περιοδικό τα λέει όλα και φανερώνει και την 

σκοπιμότητα του.  
 

Το Spiegel τονίζει ότι «η Μέρκελ θέλει να εμποδίσει με κάθε μέσο την 
έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη» για να υποβάλλει στον αναγνώστη 

του, ότι για χάριν αυτού του στόχου θα «πειραχθεί» και η έκθεση της 
τρόικας, ώστε να διευκολύνει την παραμονή της χώρας στο ευρώ. 

Άρθρα όμως που υποστηρίζουν ότι θα «πειραχτεί» η έκθεση της τρόικας 
ώστε να ευνοηθεί η Ελλάδα δεν βοηθούν την χώρα μας, την υπονομεύουν 

ακόμα περισσότερο στην γερμανική κοινή γνώμη.   
 

http://newpost.gr/post/152433/%CE%A4%CE%BF-Spiegel--%CE%B7-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%C3%8E---%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7---%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7---%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
http://newpost.gr/post/152433/%CE%A4%CE%BF-Spiegel--%CE%B7-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%C3%8E---%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7---%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7---%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
http://newpost.gr/post/152433/%CE%A4%CE%BF-Spiegel--%CE%B7-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%C3%8E---%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7---%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7---%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
http://newpost.gr/post/152433/%CE%A4%CE%BF-Spiegel--%CE%B7-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%C3%8E---%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7---%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7---%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
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Στα δεδομένα τώρα: Κατά το περιοδικό η καγκελάριος φέρεται έχει 
καταλήξει στην πεποίθηση, ότι η χώρα δεν πρέπει να αποχωρήσει από 

τη νομισματική ένωση εντός του φθινοπώρου. «Πρέπει να βρούμε 
μια λύση για να το αποτρέψουμε» φέρεται σύμφωνα με το Spiegel να 

είπε την προηγούμενη εβδομάδα σε στενό κύκλο συνεργατών της. Αυτά 
συμβαίνουν επειδή η καγκελάριος και οι σύμβουλοί της, πάντα 

σύμφωνα με το «Der Spiegel» θα είχε ανεξέλεγκτες συνέπειες για την 
ευρωζώνη, πέρα από την άμεση ζημιά για τη Γερμανία ύψους 62 

δισεκατομμύριων ευρώ.  

 
Αυτή η απόφαση υπέρ της Ελλάδας, κατά το Spiegel, ελήφθη στην 

καγκελαρία πολύ πριν παρουσιάσει η τρόικα το νέο πόρισμα της για τη 
χώρα. Που κατέληξαν; Όχι βέβαια στην επιμήκυνση που ζητάει η ελληνική 

κυβέρνηση. Η Μέρκελ θέλει να αποφύγει ένα τρίτο πακέτο βοήθειας για 
την Ελλάδα (δηλαδή πρόσθετη βοήθεια σε αυτήν που ήδη έχει 

συμφωνηθεί) επειδή δεν θα είχε γι’ αυτό την αναγκαία πλειοψηφία στη 
γερμανική Βουλή. Αυτό που πάντα σύμφωνα με το Spiegel διαπιστώθηκε 

στη γερμανική κυβέρνηση ότι μπορεί να γίνει είναι «η ανακατανομή των 
δόσεων του σημερινού δεύτερου πακέτου: Μεγαλύτερες δόσεις στην αρχή 

και μικρότερες αργότερα, έτσι που τελικά να προκύψει μηδενική 
αλλαγή».  

 
Αν αυτή η πληροφορία του Spiegel ισχύει, τότε η εκτίμηση που έκανε το 

newpost στις 2 Σεπτεμβρίου (το παρασκήνιο της συνάντησης Στουρνάρα-

Σόιμπλε στο Βερολίνο) ότι ο Ολλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Μπεν Κνάπεν δεν είχε έρθει τυχαία στην Ελλάδα και δεν είχε 

προτείνει τυχαία στον Στουρνάρα «προκαταβολική εκταμίευση του  
συμφωνημένου δανείου», αλλά επρόκειτο για μια ενέργεια 

συμφωνημένη με το Βερολίνο είναι απολύτως ακριβής.  
 

Η εμπροσθοβαρής εκταμίευση των περίπου 70 δισ. που 
υπολείπονται για την Ελλάδα μπορεί να κρατήσει την χώρα ζωντανή 

τουλάχιστον για 12 μήνες. Για την κυρία Μέρκελ όμως  το μεγάλο 
πλεονέκτημα αυτού του σχεδίου είναι ότι βγάζει την Ελλάδα από το κάδρο 

ως τις επόμενες γερμανικές βουλευτικές εκλογές. Το «ελληνικό 
ζήτημα» άλλωστε κάνει τεράστια ζημιά στην γερμανική κυβέρνηση, 

φέρνει σε αμηχανία την αντιπολίτευση  και δεν είναι μια υπόθεση που θα 
ήθελε κανείς να είναι ανοικτή σε προεκλογική περίοδο.   

 

Για να επαληθευτεί το άρθρο του Spiegel θα πρέπει να γίνουν δύο 
πράγματα. Να «πειραχτεί» όντως η έκθεση της τρόικας και να γίνει στη 

συνέχεια ταχύτερη εκταμίευση δόσεων. Από την χθεσινή συνάντηση της 
τρόικας με τον κ. Στουρνάρα τουλάχιστον φαίνεται, ότι ακόμα δεν έχουμε 

φτάσει εκεί…  
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