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Δυναμικό «παρών» δίνουν εκατοντάδες καρκινοπαθείς σε συγκεντρώσεις 
ανά την Ελλάδα, διεκδικώντας την άμεση πρόσβαση στα φάρμακά τους, 
ενώ οι νοσοκομειακοί γιατροί συγκεντρώθηκαν σήμερα στα Προπύλαια, 

στην Αθήνα, διαμαρτυρόμενοι για τις επικείμενες μειώσεις στους μισθούς 

τους. Η αγωνία των ασφαλισμένων-ασθενών του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να 
συνεχισθεί, καθώς οι γιατροί του Οργανισμού αποφασίζουν σήμερα αν θα 

παρατείνουν την επίσχεση εργασίας. 

Από την πλευρά του ο ΕΟΠΥΥ, σε ανακοινώσεις του, κατηγορεί 
συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες για τις ελλείψεις σε αντικαρκινικά 

φάρμακα και ανακοινώνει χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση των γιατρών 
που έχουν συμβληθεί με τον Οργανισμό. 

Η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών 

Σήμερα εκατοντάδες καρκινοπαθείς συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα 
διαμαρτυρόμενοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προμήθεια 

των αναγκαίων γι αυτούς φαρμάκων. Οι καρκινοπαθείς, αλλά και άτομα με 
χρόνια νοσήματα, αδυνατούν να βρουν τα φαρμακευτικά σκευάσματα που 

http://www.ert.gr/kiononia/item/21335-Anabrasmos-sthn-Ygeia-Astheneis-kai-giatroi-sto-%C2%ABkokkino%C2%BB
http://www.ert.gr/kiononia/item/21335-Anabrasmos-sthn-Ygeia-Astheneis-kai-giatroi-sto-%C2%ABkokkino%C2%BB
http://www.ert.gr/kiononia/item/21335-Anabrasmos-sthn-Ygeia-Astheneis-kai-giatroi-sto-%C2%ABkokkino%C2%BB
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χρειάζονται, επειδή είναι σε έλλειψη, ή δυσκολεύονται να τα αποκτήσουν, 
καθώς -λόγω κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών- πρέπει να πληρώνουν 

με δικά τους χρήματα και κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά ακριβά. 

Με αφορμή την τραγική εικόνα, σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού 

«Σκάι», γυναίκας καρκινοπαθούς, η οποία αναζητούσε εναγωνίως 
φάρμακα για τη θεραπεία της, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώσε ότι: 

«εδώ και μέρες έχουμε ζητήσει να προμηθευτούμε για τα φαρμακεία του 
Οργανισμού τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα με άμεση 

αντικαταβολή μετρητοίς, ωστόσο η φαρμακευτική εταιρεία που τα 
προμηθεύει αρνήθηκε να τα παραδώσει λόγω παλαιότερων οφειλών». 

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ και το ρεπορταζ του σταθμού, η 

φαρμακευτική εταιρεία NOVARTIS αναφερόμενη στο θέμα, που προέκυψε 
με το αντικαρκινικό φάρμακο GLIVEC, τονίζει σε ανακοίνωση της: 

«Ουδέποτε έχουμε αποσύρει οποιοδήποτε φάρμακο μας και συνεχίζουμε 

να εφοδιάζουμε κανονικά τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία». 

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, πάντως, καταλήγει: «Εμείς έχουμε υποχρέωση, 
και θα το κάνουμε, να προσφύγουμε ακόμη και στη Δικαιοσύνη, 

προκειμένου να υπερασπίσουμε την υγεία των ασφαλισμένων έναντι της 
έκθεσης σε κάθε κίνδυνο». 

Εξόφληση γιατρών για τον Ιούνιο 

Κι ενώ οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ αποφασίζουν αν θα 
συνεχίσουν την επίσχεση εργασίας, η διοίκηση του Οργανισμού 

ενημερώνει ότι τις επόμενες μέρες θα εξοφληθούν για τον Ιούνιο εκείνοι 
που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. «Παρακαλούνται όσοι 

ενδιαφερόμενοι δεν τα έχουν καταθέσει εγκαίρως, να επισπεύσουν την 
προσκόμισή τους, προκειμένου να μη δημιουργηθεί αδικαιολογήτως εικόνα 

απλήρωτων γιατρών» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός. 

Πάντως, με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα τα δημόσια 

νοσοκομεία, καθώς τα μέλη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, ενώ γιατροί 

συμμετείχαν το πρωί στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στα Προπύλαια 
αντιδρώντας στις ενδεχόμενες αλλαγές του ιατρικού μισθολογίου. 

Σε 3ωρες στάσεις εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως και τη λήξη της 

βάρδιας τελούν και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. 
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Θεματολογία:  
Φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ  
Προειδοποίηση του υπουργείου Υγείας κατά των 
φαρμακοποιών που δεν πωλούν με πίστωση 

 
Μέσο: 
http://news.kathimerini.gr/ 

Δημοσίευμα 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100085_12/09/2012_4

95231 

 

Της Πεννυς Mπουλουτζα 

Με άνοιγμα της αγοράς φαρμάκων και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων 

ακόμα και από σούπερ μάρκετ, απειλεί το υπουργείο Υγείας, απαντώντας 
στη σκληρή στάση των φαρμακοποιών που συνεχίζουν να μη χορηγούν με 

πίστωση φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος πληρωμής των 

φαρμακοποιών, υπό την προϋπόθεση της άμεσης λήξης των 
κινητοποιήσεων, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος στην 

εναρκτήρια ομιλία του στο 11ο Συνέδριο Healthworld 2012 του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, δήλωσε έτοιμος να λάβει αποφάσεις 

«στην κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης της αγοράς διάθεσης φαρμάκων 
υπό το βάρος της ακαμψίας της συνδικαλιστικής ηγεσίας των 

φαρμακοποιών», η οποία περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο διάθεσης 
φαρμακευτικών προϊόντων εκτός ιδιωτικών φαρμακείων, ακόμα και από τα 

σούπερ μάρκετ. 

Αμεση ήταν η αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, 

κύκλοι του οποίου σχολίαζαν ότι «θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους 
πως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν διατίθεται προς πώληση. Είναι ένα 

ύψιστο αγαθό που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο έντονων 
και ακραίων αντιπαραθέσεων. Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί τον 

θεμέλιο λίθο της κοινωνικής ασφάλισης και αυτό τον ρόλο θα συνεχίσει να 
επιτελεί και στο μέλλον». Οι φαρμακοποιοί του Πειραιά αποφάσισαν να 

κλείσουν σήμερα τα φαρμακεία τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση 
της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και τους εκβιασμούς για αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου του φαρμακείου. Μάλιστα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Πειραιά, καλεί τον ΠΦΣ να αναβάλει τη γενική συνέλευση του Σαββάτου -

όπου θα εξετασθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων- εφόσον σήμερα δεν 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100085_12/09/2012_495231
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100085_12/09/2012_495231
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100085_12/09/2012_495231
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καταβληθούν από τον ΕΟΠΥΥ οι οφειλές του Ιουνίου, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα. 

Πάντως, προχθές ο υπουργός μιλώντας στη ΝΕΤ, χαρακτήρισε το επάγγελμα 

του φαρμακοποιού στην Ελλάδα ως «προστατευόμενο» και αφού 
κατηγόρησε τους συνδικαλιστές φαρμακοποιούς -όπως δήλωσε «οι 

συνδικαλιστές θα πάρουν στον λαιμό τους τους φαρμακοποιούς»- 
προειδοποίησε για αλλαγές σε σχέση με τα «προνόμια» των ελληνικών 

φαρμακείων. Ο κ. Λυκουρέντζος έκανε λόγο για «εκβιαστική πρακτική της 
στέρησης του φαρμάκου, μέσω ενός προστατευόμενου επαγγέλματος» το 

οποίο -όπως τόνισε με νόημα- έχει σταθερό κέρδος «την ώρα που η ύφεση 
στην αγορά έχει πλήξει όλα τα επαγγέλματα και δεκάδες εκατοντάδες 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλείνουν». Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί ότι 
εξετάζεται το ενδεχόμενο άρσης της δυνατότητας αποκλειστικής διάθεσης 

από τα φαρμακεία κάποιων προϊόντων -πέραν των φαρμάκων- που 
αποφέρουν μεγάλα έσοδα στους φαρμακοποιούς, και σημείωσε ότι «το 

φαρμακείο πρέπει να είναι φαρμακείο». 
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Θεματολογία:  
Σαλμάς για εξόφληση 
Ο αναπληρωτής υπουργός Μάριος Σαλμάς προέβη σε μία 
κίνηση καλής θέλησης για να αρθεί το αδιέξοδο με τους 
φαρμακοποιούς. 

Μέσο: 

http://www.inews.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.inews.gr/230/M-salmas-exoflisi-gia-ton-mina-iounio-se-

farmakopoious-kai-giatrous.htm 

 

Εντολή δόθηκε σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό υγείας, κ. Μάριο 
Σαλμά, να πιστωθούν οι διανεμητικοί λογαριασμοί των συλλόγων, αλλά 

και των υπολοίπων φαρμακείων της χώρας, για την εξόφληση του 
Ιουνίου. Επίσης, δόθηκε εντολή να πιστωθούν οι λογαριασμοί των 

γιατρών οι οποίοι έχουν υποβάλλει αποδείξεις για τον μήνα Ιούνιο.  
«Ακόμη και όταν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες συσκέπτονται επί μακρόν και 

βασανίζουν τους πολίτες η Πολιτεία οφείλει να είναι συνεπής. 

Από ʽκει και πέρα ο καθένας με την συνείδηση του και αναλαμβάνει τις 

ευθύνες του. 

Σήμερα , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δόθηκε εντολή να εξοφληθεί ο 
μήνας Ιούνιος για φαρμακοποιούς και γιατρούς», τόνισε στη δήλωση που 

προέβη ο κ. Σαλμάς. 

http://www.inews.gr/230/M-salmas-exoflisi-gia-ton-mina-iounio-se-farmakopoious-kai-giatrous.htm
http://www.inews.gr/230/M-salmas-exoflisi-gia-ton-mina-iounio-se-farmakopoious-kai-giatrous.htm
http://www.inews.gr/230/M-salmas-exoflisi-gia-ton-mina-iounio-se-farmakopoious-kai-giatrous.htm
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Τίτλος :  
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα 
Κινητοποιήσεις καρκινοπαθών για τα προβλήματα με τα 
φάρμακά τους 

 
Μέσο: 
http://www.tanea.gr/  
Δημοσίευμα : 

 http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4751537 
  

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα και σε πλατείες άλλων κεντρικών πόλεων 
πραγματοποιούν καρκινοπαθείς, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην προμήθεια των φαρμάκων που έχουν ανάγκη. 
 

«Σε ισχύ η θανατική ποινή. Οι καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα και χωρίς 
γιατρούς» γράφει το πανό που έχουν αναρτήσει. 

 
Οι καρκινοπαθείς και τα άτομα με χρόνια νοσήματα αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια των φαρμάκων τους, καθώς είτε τα 
σκευάσματα αυτά βρίσκονται σε έλλειψη, είτε κατά διαστήματα καλούνται 

να τα πληρώσουν από την τσέπη τους, καθώς οι φαρμακοποιοί δεν τα 
δίνουν επί πιστώσει λόγω των χρεών του ΕΟΠΥΥ. 

 
Εν τω μεταξύ σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, 

καθώς και οι νοσοκομειακοί γιατροί, από σήμερα, Τετάρτη.

http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4751537
http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4751537
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Τίτλος :  
Ηράκλειο: Κινητοποιήσεις καρκινοπαθών για τα 
προβλήματα με τα φάρμακά τους  

 

Μέσο:  
http://www.crete2day.gr/ 

 

Δημοσίευμα :   
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%C
E%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE
%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%C

E%B1%CE%B8/ 

 
 

«Σε ισχύ η θανατική ποινή. Οι καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα και χωρίς 
γιατρούς» γράφει το πανό που έχουν αναρτήσει. 

Οι καρκινοπαθείς και τα άτομα με χρόνια νοσήματα αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια των φαρμάκων τους, καθώς είτε τα 
σκευάσματα αυτά βρίσκονται σε έλλειψη, είτε κατά διαστήματα καλούνται 

να τα πληρώσουν από την τσέπη τους, καθώς οι φαρμακοποιοί δεν τα 
δίνουν επί πιστώσει λόγω των χρεών του ΕΟΠΥΥ. 

Εν τω μεταξύ σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, 
καθώς και οι νοσοκομειακοί γιατροί, από σήμερα, Τετάρτη. 

http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
http://www.crete2day.gr/2012/09/12/%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8/
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Τίτλος :  
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Απλησίαστα τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς 
 
Μέσο:  
http://www.imerisia.gr/  

 

Δημοσίευμα :  
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112920

945 

Στο σημείο να μην συνεχίζουν την θεραπεία τους, γιατί δεν έχουν 
χρήματα να τα αγοράσουν, έχουν φθάσει οι καρκινοπαθείς, ενώ 

στα νοσοκομεία χειρουργικές επεμβάσεις σε καρκινοπαθείς 
αναβάλλονται λόγω επίσχεσης εργασίας των γιατρών, επισήμανε η 

αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 

νομού Θεσσαλονίκης «Άλμα Ζωής», Ροδούλα Τσαλουσίδου. 

Τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου επισκέφτηκαν σήμερα τα γραφεία 
του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη και εξέθεσαν στον διευθυντή Κωνσταντίνο 

Δαλαμπούρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των χρεών του 
ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς και λόγω των κινητοποιήσεων των γιατρών 

στα νοσοκομεία. 

«Τα φάρμακα των καρκινοπαθών μπορεί να στοιχίζουν από 80 έως 4.000 

ευρώ το μήνα. Υπάρχουν ασθενείς που τα αγόρασαν και δεν τους έχει 
καταβληθεί η δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ από τον περασμένο Ιούνιο. Λόγω 

έλλειψης χρημάτων αδυνατούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Από την 
άλλη λόγω της επίσχεσης εργασίας των γιατρών την περασμένη εβδομάδα 

στο Θεαγένειο από τις 10 προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις 
έγιναν μόνο 5» πρόσθεσε κ Τσαλουσίδου 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112920945
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112920945
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112920945
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Θεματολογία:  
Αποκαλυπτική η κατάσταση στο νοσοκομείο Σερρών 
 
Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/  

Δημοσίευμα 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7034101&publDate=13/9/2012 

 

Αποκαλυπτική για τις συνέπειες που έχει η παράδοση των δημόσιων 

νοσοκομείων στον έλεγχο της αγοράς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο 
Σερρών. 

Από τον Αύγουστο, η Διοίκηση έχει εφαρμόσει την αλλαγή του αριθμού 

των εφημερευόντων (χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ιατρών, διευθυντών, 

διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, επιστημονικής επιτροπής) και τη 
συλλειτουργία κλινικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: 

Κλινικές να μην έχουν εφημερεύοντα ιατρό και οι ασθενείς τους να 

μένουν «στον αυτόματο». Νευρολογική, Πνευμονολογική, Ουρολογική, 
Ορθοπεδική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ έχουν κάθε μέρα ειδικό ιατρό σε 

εφημερία ετοιμότητας. Ακόμα και τις μέρες που εφημερεύει ειδικευόμενος 
σε ενεργό εφημερία και καλύπτει ιατρικά την κλινική, δε δύναται να 

καλυφθούν τα επείγοντα χωρίς την παρουσία ειδικού. 

Ο εργαστηριακός τομέας βρίσκεται τις καθημερινές σε μικτή και τις αργίες 

σε εφημερία ετοιμότητας. Ετσι, Ακτινολογικό, Αξονικός, Μικροβιολογικό, 
Αιματολογικό, Αιμοδοσία υπολειτουργούν και το νοσοκομείο καθίσταται 

επικίνδυνο. 

Με τη συλλειτουργία Αιματολογικού - αιμοδοσίας - μικροβιολογικού 
υπάρχουν ημέρες που εφημερεύει Αιματολόγος (κλινική ειδικότητα) για 

όλο το εργαστήριο. Ετσι αν χρειαστεί ειδική εξέταση π.χ. ΕΝΥ πρέπει να 

και έρθει στο νοσοκομείο Μικροβιολόγος που δεν εφημερεύει. 

Στη ΜΕΘ υπάρχουν ημέρες που ο εντατικολόγος βρίσκεται σε μικτή ή σε 
εφημερία ετοιμότητας και στη ΜΕΘ παραμένει ειδικευόμενος Γενικής 

Ιατρικής. 

Εχουν βγει τελείως εκτός εφημεριών οι Οδοντίατροι. Δηλαδή το επείγον 

οδοντιατρικό περιστατικό θα πρέπει να πάει να πληρώσει σε ιδιώτη και αν 
είναι και αργία είτε να περιμένει την καθημερινή, είτε να «παρακαλάει» 

τον ιδιώτη να αντιμετωπίσει το περιστατικό, πληρώνοντας μεγάλο ποσό. 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7034101&publDate=13/9/2012
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7034101&publDate=13/9/2012
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Δερματολόγος, Γαστρεντερολόγος, Παθολογοανατόμοι είναι και αυτοί 
εκτός εφημερίας. 

Οι παθολογικές, χειρουργικές και μαιευτικές κλινικές βρίσκονται σε 

συλλειτουργία με μείωση του αριθμού εφημερευόντων. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι γιατροί που μένουν να εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία 
καλούνται να καλύψουν το σύνολο των περιστατικών που έρχεται στο 

νοσοκομείο χωρίς να έχουν τη βοήθεια άλλων ειδικοτήτων και πολλές 
ώρες χωρίς εργαστηριακό τομέα. 
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Θεματολογία:  
Iατρικός Σύλλογος: Σε δυσχερή θέση ο ΕΟΠΥΥ 
 
Μέσο: 
http://www.naftemporiki.gr/  

Δημοσίευμα 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2234945 

 

Σε δυσχερή θέση είναι ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της 

Αθήνας και χρειάζεται πλήρως αναδιάρθρωση από μηδενική βάση για την 
επιβίωσή του. Ο ΙΣΑ κατέληξε στη διαπίστωση αυτή, μετά τα στοιχεία που 

ζήτησε από τον ασφαλιστικό οργανισμό και του κοινοποιήθηκαν στις 30 
Αυγούστου. 

Συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ επισημαίνει:  

-Ο προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 μετά και τις τροποποιήσεις 
είναι 5,9 δις ευρώ έναντι 6,77 δις ευρώ του 2011 των ταμείων που αρχικά 

υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (μείωση 13%),ενώ το έλλειμμα που 
δημιουργηθηκε από τα ταμεία αυτά το 2011 ήταν περί το 1,7 δις. ’ρα ο 

ΕΟΠΥΥ πρέπει να δαπανήσει 2,6 δισ. λιγότερα το 2012 από αυτά που 
δαπάνησαν τα αρχικά ταμεία που τον συνέστησαν το 2011 

-Ο αρχικός προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μετά τις τροποποιήσεις 
στα έσοδα κατά 500.000.000 λόγω ελλάτωσης της κρατικής επιχορήγησης 

από 0,6% σε 0,4% επί του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 
105.000.000 (50.000.000 από τα φάρμακα, 55.000.000 παραπάνω για 

λειτουργικές δαπάνες). Για να καλυφθεί αυτή η μείωση και η αύξηση των 
δαπανών (σύνολο 605.000.000) ελαττώθηκε η δαπάνη για Ιατρική 

περίθαλψη κατά 590.000.000 και το επίδομα μητρότητας κατά 
20.000.000. Επιγραμματικά ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του 

ΕΟΠΥΥ γίνεται με μείωση μόνο των δαπανών για ιατρική περίθαλψη και 
επιδόματα μητρότητας. 

-Ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ αναλογούν 20� για παρακλινικές εξετάσεις 

ετησίως σε Ιδιωτικά Εργαστήρια-Πολυιατρεία. 

-Η φαρμακευτική δαπάνη είναι 2,8 δισ. (48% του προυπολογισμού του 

ΕΟΠΥΥ) 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2234945
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2234945
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%99%CE%A3%CE%91
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-Η δαπάνη για πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 269.548.000 (4,5% του 
προυπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), έναντι 651.767.000 του 2011 (μείωση 

59%) 

-Τα κρατικά νοσοκομεία έχουν πληρωθεί 59.515.000 έως τις 30/7/2012 

(8,5% του προϋπολογισμού τους έναντι 750.000.000 που έχουν 
προϋπολογιστεί για το 2012. 

-Μείωση αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων Ιατρικής περίθαλψης συγκριτικά 

με το 2011 κατά 313.828.000 (79% μείωση). Μείωση νοσοκομειακής 
περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 1.176.000.000 (62% μείωση) 

-Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την κάτωθι εισφορά μέχρι στιγμής επί των 
εσόδων του ΕΟΠΥΥ: 

α) ΙΚΑ 34% 

β) ΟΑΕΕ 9% 

γ) ΟΠΑΔ 26% 

δ) ΟΓΑ 2,5% 

ε) Λοιπά ταμεία 1,5% 

στ) Κρατική επιχορήγηση 27% 

-Σύνολο ελλείμματος ΕΟΠΥΥ  

-2012 2.350.000.000 (πρόβλεψη)  

-2011 2.000.000.000 

Ο ΙΣΑ προτείνει καθολική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ με 

-Αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% τουλάχιστον 

του ΑΕΠ  

-Ελάττωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ 

-Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις φάρμακα βάσει 
εισοδηματικών �φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης 

-Ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε 
επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους 

http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%99%CE%9A%CE%91
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%95
http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=%CE%9F%CE%93%CE%91
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-Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου 
κέρδους των φαρμακοποιών αλλά με απευθείας μείωση στις χονδρικές 

τιμές φαρμάκων και στήριξη τις ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας  

-Απευθείας εισφορά ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΟΠΥΥ μέσω 

νομοθετικής ρύθμισης 

Ζητεί επίσης τη δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου 
του ΕΟΠΥΥ, με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς, η οποία θα 

εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών και είμαστε 
πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην αναδιάρθρωση του Οργανισμού σύμφωνα 

με τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των λειτουργών Υγείας.  
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Θεματολογία:  
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Χρειάζεται λαϊκό μέτωπο πάλης για να έχουν όλοι δωρεάν 
πρόσβαση 
 
Μέσο: 
http://www2.rizospastis.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7034269 

 

Να μη λειτουργούν τα νοσοκομεία ως επιχειρήσεις έθεσαν στόχο του 
κινήματος οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, σε χτεσινή σύσκεψη συνδικαλιστικών 

οργανώσεων 

Την κατεπείγουσα ανάγκη να σχηματιστεί ένα πλατύ μέτωπο 
υγειονομικών, συνταξιούχων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, 

ανασφάλιστων κι ανέργων με στόχο να έχουν όλοι ανεξαιρέτως δωρεάν 
πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας και στο Φάρμακο 

ανέδειξαν, χτες, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ Υγείας - Πρόνοιας συμμετέχοντας 
σε σύσκεψη που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα 

Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) με θέμα το συντονισμό για την προάσπιση 
του δημόσιου συστήματος Υγείας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ, της ΑΔΕΔΥ, της 

ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΟΣΕ ΙΚΑ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 
της ΟΛΜΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ. 

Στη χτεσινή σύσκεψη ορίστηκε ένα πρόγραμμα δράσης: 

-- Στις 17/9 επίσχεση εργασίας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για 
καταβολή των δεδουλευμένων και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 

-- Στις 20/9 συγκεντρώσεις στα προαύλια των νοσοκομείων σε συντονισμό 
με τοπικούς μαζικούς φορείς και συνδικάτα, κλείσιμο των ταμείων των 

νοσοκομείων. 

-- Στις 25/9 συνέντευξη Τύπου των ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ και άλλων φορέων 
και συνδικάτων. 

-- Στις 27/9 πανελλαδική 5ωρη στάση εργασίας όλων των εργαζομένων 
στα νοσοκομεία και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και στις κατά 

τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες. 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7034269
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7034269
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-- Στις 6/10 - Πανευρωπαϊκή Μέρα Δράσης για την Υγεία - συγκέντρωση 
για τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. 

Χρηματοδότηση τώρα απ' το κράτος 

Βεβαίως χρειάζονται κινητοποιήσεις και κλιμάκωση, αλλά όπως σημείωσαν 
οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ Υγείας - Πρόνοιας, μπροστά στα εκρηκτικά 

προβλήματα απαιτείται ένα παλλαϊκό μέτωπο, όπου θα συμμετέχουν και 
εργατικά συνδικάτα, συνταξιουχικές οργανώσεις, μαζικοί φορείς, για να 

καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στις δημόσιες υπηρεσίες 
Υγείας, αλλά και γενικά στον τομέα της Υγείας και να χρηματοδοτηθούν 

άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό τα δημόσια νοσοκομεία και ο 
ΕΟΠΥΥ. Το ζητούμενο είναι αν θα έχουν όλοι το δικαίωμα σε δωρεάν, 

αξιοπρεπείς υπηρεσίες Υγείας και όχι να σπρώχνονται, όσοι δεν έχουν να 
πληρώσουν, στις υποβαθμισμένες, αποσπασματικές και αναποτελεσματικές 

υπηρεσίες των ΜΚΟ ή άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων, σημείωσε η 

Λέττα Μεθωνιού, μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, και πρόσθεσε: Δεν 
μπορούμε ως συνδικαλιστικό κίνημα να δεχτούμε τα νοσοκομεία να 

λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και να γίνεται διαγκωνισμός πώς θα 
πάρουμε λεφτά από τις τσέπες του ασθενή, ποιος θα κάνει απογευματινά 

ιατρεία για να έχει το νοσοκομείο έσοδα. Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν τώρα από το κράτος και όχι όταν και αν 

υπάρξει «δίκαιο» φορολογικό σύστημα ή όταν και αν υπάρξει ανάπτυξη. 
Επιπλέον, τα αιτήματα αυτά πρέπει να συνδέονται και με τις εργασιακές 

σχέσεις. Δε γίνεται να δεχόμαστε να απολύονται επικουρικοί, 
συμβασιούχοι, να παίρνουν προσωπικό με μπλοκάκι ή μέσω ΜΚΟ για 5 

μήνες, αλλά πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες με μόνιμο προσωπικό. 

Σε δύο παραδείγματα έκφρασης της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία 

αναφέρθηκε ενδεικτικά ο Ηλίας Σιώρας, μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ: Ενας 
ελεύθερος επαγγελματίας που έβαλε λουκέτο στην επιχείρησή του 

πλήρωσε στο νοσοκομείο 450 ευρώ για στενογράφημα - επίσημο, κρατικό 
«φακελάκι». Την ίδια ώρα πολυεθνική φαρμάκου δεν προμηθεύει πια όλα 

τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με σκευάσματα για 
καρκινοπαθείς και οι τελευταίοι πρέπει ή να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές 

της χώρας ή να πληρώσουν από την τσέπη τους τα πανάκριβα φάρμακα. 
Αυτή ακριβώς είναι η επιχειρηματική δράση στην Υγεία. Αναφορικά με τον 

ΕΟΠΥΥ είπε πως χρειάζεται 5 δισ. ευρώ για να «ξεχρεώσει» και 
ταυτόχρονα η δανειακή σύμβαση απαγορεύει τη μετακίνηση κονδυλίων 

από έναν άλλο τομέα για να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές ανάγκες, όπως 
η Υγεία. Επομένως, συμπλήρωσε, το κίνημα πρέπει να διεκδικήσει να 

καταργηθεί η δανειακή σύμβαση, που σημαίνει ρήξη και σύγκρουση με την 

ΕΕ και με τους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Χωρίς να τοποθετηθούν συγκεκριμένα σε όλα τα παραπάνω, που πρακτικά 
«καίνε» κάθε υγειονομικό, κάθε εργαζόμενο, κάθε ανασφάλιστο, κάθε 

συνταξιούχο, οι υπόλοιποι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι αρκέστηκαν να 
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θέσουν ως στόχο πάλης την υπεράσπιση του υπάρχοντος, διαλυμένου και 
εμπορευματοποιημένου «δημόσιου» συστήματος Υγείας, βάζοντας ως 

επικεφαλίδα της «ενότητας» που επιζητούν: Μέτωπο για την προάσπιση 
της δημόσιας Υγείας. Αν όχι τώρα, πότε; 
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Θεματολογία:  
ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥΥ 
Λύση στο πρόβλημα των φαρμάκων από τη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 

Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112921

007 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων πήρε πρωτοβουλία για να βρεθεί 
λύση αναφορικά με το πρόβλημα των φαρμάκων που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες των Χανίων, αποφασίζοντας να καλύψει 

η ίδια το κόστος των φαρμάκων που δεν έχει πληρωθεί από τον 
ΕΟΠΥΥ στα φαρμακεία των Χανίων για τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο 2012, προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου η παροχή 

φαρμάκων.  

Ως εκ τούτου όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να 
προμηθεύονται κανονικά τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία των Χανίων. 

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών 
των Χανίων την κρίσιμη αυτή περίοδο των απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Έναντι της πληρωμής αυτής, τα φαρμακεία θα εκχωρήσουν στην τράπεζα 
τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι το 

προϊόν της χρηματοδότησης θα κατευθύνεται απευθείας στους 
προμηθευτές των φαρμακείων. 

Την πρόταση αυτή κατέθεσε ο κ. Μαρακάκης, Πρόεδρος της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στη σημερινή του συνάντηση με τον 
Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων κ. Βάμβουκα, ενώ 

αναμένεται η αποδοχή των φαρμακοποιών προκειμένου αυτή να 
υλοποιηθεί. 

«Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων πήραμε την απόφαση να 
παρέμβουμε σε αυτό το κρίσιμο για τη δημόσια υγεία θέμα, γιατί 

θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας ως ενεργού εταίρου της κρητικής 
κοινωνίας. Ως συνεταιριστική τράπεζα είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και 

όχι ένας απρόσωπος οργανισμός, παρατηρητής των γεγονότων. Σε αυτή 
την κρίσιμη στιγμή ο ρόλος μας είναι να είμαστε κοντά στους πολίτες και 

να δίνουμε λύσεις στις πραγματικές τους ανάγκες», δήλωσε ο Πρόεδρος 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κύριος Μ. Μαρακάκης. 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112921007
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112921007
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112921007
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Θεματολογία:  
Εξοφλούνται για τον Ιούνιο φαρμακοποιοί και γιατροί 

Μέσο: 
http://www.nooz.gr/  

Δημοσίευμα: 
  

http://www.nooz.gr/greece/eksoflointai-apo-ton-eopuu-gia-ton-ioinio-

farmakopoioi-kai-giatroi 

Σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τους φαρμακοποιούς και τους 
συμβεβλημένους γιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, το υπουργείο Υγείας 
τηρεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που είχε ανακοινώσει.  

 
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, έδωσε εντολή να 

πιστωθούν οι διανεμητικοί λογαριασμοί των  συλλόγων, αλλά και των 
υπολοίπων φαρμακείων της χώρας, για την εξόφληση του Ιουνίου. 

Επίσης, δόθηκε εντολή να  πιστωθούν οι λογαριασμοί των γιατρών, οι 

οποίοι έχουν υποβάλει αποδείξεις για τον μήνα Ιούνιο. 
 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πάντως, έχει συγκαλέσει Γενική 
Συνέλευση για το Σάββατο, προκειμένου να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα 

τα οποία όπως δήλωσε στο ΑΠΜΕ ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Πειραιά Κώστας Κούβαρης, κρίνονται θετικά, καθώς το 

υπουργείο φαίνεται να τηρεί τις δεσμεύσεις του.  
 

Ωστόσο, το οικονομικό αδιέξοδο του ΕΟΠΥΥ δεν έχει τέλος, καθώς και 
προμηθευτές ιατρικών ειδών ανακοίνωσαν, ότι διακόπτουν από την 

Παρασκευή, τη χορήγηση υλικών σε Νοσοκομεία.  
 

Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, 
καθώς τα μέλη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών 

Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) πραγματοποιούν 24ωρη απεργία, ενώ γιατροί 

συμμετείχαν το πρωί στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στα Προπύλαια 
αντιδρώντας στις ενδεχόμενες αλλαγές του ιατρικού μισθολογίου. 

 
Εξάλλου, εκατοντάδες καρκινοπαθείς συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα 

διαμαρτυρόμενοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προμήθεια 
των αναγκαίων γι αυτούς φαρμάκων.

http://www.nooz.gr/greece/eksoflointai-apo-ton-eopuu-gia-ton-ioinio-farmakopoioi-kai-giatroi
http://www.nooz.gr/greece/eksoflointai-apo-ton-eopuu-gia-ton-ioinio-farmakopoioi-kai-giatroi
http://www.nooz.gr/greece/eksoflointai-apo-ton-eopuu-gia-ton-ioinio-farmakopoioi-kai-giatroi
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Θεματολογία:  
Novartis: αίρει το εμπάργκο στον ΕΟΠΥΥ αν πληρωθεί 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19442 

 

Θετική στην άρση του εμπάργκο των έξι φαρμάκων της προς τον ΕΟΠΥΥ 

εμφανίζεται η Novartis Hellas σε απάντηση προς την τηλεοπτική πρόταση 
της διοίκησης του Οργανισμού να πληρωθεί με την παράδοση των 

προϊόντων της από τον ΕΟΠΥΥ. 

Η διοίκηση της Novartis, απαντώντας στο ζήτημα έλλειψης του φαρμάκου 
Glivec που παρουσιάστηκε σε πρωινή εκπομπή, ανακοίνωσε ότι διερευνά 

το θέμα της συγκεκριμένης ασθενούς, σημειώνοντας πως ουδέποτε έχει 
αποσυρθεί οποιοδήποτε φάρμακα της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου και 

του Glivec, και ότι εφοδιάζονται κανονικά όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία 

(142 συνολικά), οι φαρμακαποθήκες (140 συνολικά), οι συνεταιρισμοί και 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα ιδιωτικά φαρμακεία (12.000 συνολικά). 

Υπογράμμισε δε, πως και η Θεσσαλονίκη είναι επαρκώς εφοδιασμένη με το 
Glivec. 

Η Novartis επανέλαβε ότι παράλληλα, συνεχίζει κανονικά να εφοδιάζει τα 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με όλα τα φάρμακα, πλην των 6 σκευασμάτων 
(Myfortic, Certican, Sebivo, Tasigna, Glivec και Afinitor) για τα οποία έχει 

αρθεί προσωρινά η πίστωση προς τον Οργανισμό, εξαιτίας του 
συσσωρευμένου χρέους του ΕΟΠΥΥ προς την εταιρία, που πλησιάζει τα 

100 εκατ. ευρώ. Τα φάρμακα παρόλα αυτά, είναι διαθέσιμα μέσω όλων 

των άλλων νομίμων καναλιών διανομής, δηλαδή των 142 δημόσιων 
νοσοκομείων και 12.000 ιδιωτικών φαρμακείων. 

Σε ότι αφορά την επανέναρξη παραδόσεων στον ΕΟΠΥΥ, για τα έξι 

παραπάνω σκευάσματα, η διοίκηση της Novartis δήλωσε χαρακτηριστικά: 
‘Απαντώντας στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι μας προσκάλεσε να πληρωθούμε 

με την παράδοση των φαρμάκων μας, πρόταση την οποία ακούσαμε 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σε αυτή την περίπτωση 

είμαστε θετικοί στο να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και για τα έξι 
προαναφερθέντα σκευάσματα’. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19442
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19442
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Θεματολογία:  
Ενδιαφέρουν τα ‘ορφανά’ και αντισταθμίζονται… 

 
Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

  

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp#1069 

 

Τρόπους να ξεπεραστεί το …πρόβλημα των νέων φαρμάκων που δεν 

πρόκειται να πάρουν τιμή ούτε και σε αυτό το δελτίο τιμών ‘σκέφτονται’ οι 
εταιρίες έρευνας, ώστε να ενισχύσουν το λόγο παρουσίας τους στη χώρα.  

 
Και αυτό που τους ενδιαφέρει εξαιρετικά όπως φαίνεται, είναι η κάλυψη 

της αγοράς με ορφανά φάρμακα.  
 

Έτσι, έκαναν τις απαραίτητες καταμετρήσεις: Τα ορφανά φάρμακα 
αφορούν περίπου 600 άτομα σε ετήσια βάση. Η επιβάρυνση που θα 

φέρουν στη φαρμακευτική δαπάνη, φθάνει τα 12 εκ. ευρώ, ενώ η 
εξοικονόμηση από τη χρήση γενοσήμων, μπορεί να φτάσει και τα 70-80 

εκ. ευρώ. Και από αυτά, μόνο τα φάρμακα του γαστρεντερικού, μπορούν 
να εξοικονομήσουν τα 30 εκ. ευρώ…  

 

Τον αντίλογο όμως, θα φέρει το υπουργείο και η επιτροπή τιμών, που θα 
μετρήσουν στην πράξη τις δυνατότητες εξοικονόμησης… 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231069
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp%231069
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Θεματολογία:  
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παράταση αναστολής πλειστηριασμών 
ακινήτων για ΑμεΑ  

 
Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19443 

 

Με αφορμή τα δημοσιεύματα εφημερίδων που αναφέρονται σε 
επικείμενες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για 
την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και ειδικότερα 
στην εφαρμογή του μέτρου της αναστολής πλειστηριασμών 
ακινήτων με κοινωνικά κριτήρια και για το έτος 2013, η 
Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητάει 'την πλήρη προστασία όλων των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους ειδικά στις περιπτώσεις που 
οι πλειστηριασμοί αφορούν την κύρια ή ακόμα και 
δευτερεύουσα κατοικία τους.  
 

Είναι γνωστό ότι τα άτομα με αναπηρία αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. Το εισόδημά τους 
επηρεάζεται δυσμενώς σε πολλαπλάσιο βαθμό, δεδομένου ότι 
έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόσθετο κόστος που 
απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την 
αναπηρία τους. Το πρόσθετο αυτό κόστος σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης βαίνει αυξανόμενο, δεδομένης και της 
υποβάθμισης του συστήματος παροχών υγείας- ψυχικής υγείας, 
πρόνοιας, και αποκατάστασής τους.  
 

Υπό αυτό πρίσμα, η πλήρης και με διακριτό τρόπο προστασία 
των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από 
πλειστηριασμούς ακινήτων, ανεξαρτήτως του οφειλόμενου 
ποσού, ειδικά στις περιπτώσεις που το μέτρο αφορά την πρώτη 
κατοικία του δανειζόμενου για το έτος 2013 και τουλάχιστον 
έως και το έτος 2016 αποτελεί το ελάχιστο που μπορεί να 
πράξει η πολιτεία για μία από τις πιο ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού.  
 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19443
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19443
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Η Πολιτεία επιτέλους πρέπει να πάρει διακριτά και ουσιαστικά 
μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση αστέγων ατόμων 
με αναπηρία και χρονίως πασχόντων και δη ατόμων με βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες.'
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Θεματολογία:  
'Τάγματα εφόδου' κατά γιατρού για 'φακελάκι' 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19449 

 

Το...βαρύ πυροβολικό της επιστρατεύει η ελληνική κοινωνία για να 
αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο χώρο της Υγείας. 

Οι πρόσφατες τηλεοπτικές εικόνες στέλνουν στους πολίτες το μήνυμα ότι 

η Χρυσή Αυγή κατέχει την 'τεχνογνωσία' στην αποκατάσταση της τάξης. 

Αφομοιώνοντας πλήρως το μήνυμα, ένας πολίτης από την Πάτρα, άφησε 

στην άκρη Σώματα Επιθεωρητών Υγείας, εισαγγελείς και αστυνομία... 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας 'Αλλαγή', ο πολίτης 
ζήτησε την...άμεση επέμβαση της Χρυσής Αυγής, όταν του ζητήθηκε 

'φακελάκι' από γιατρό του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου. 

Κλιμάκιο του κόμματος έφτασε επί τόπου και ανέλαβε να δικάσει, να 

καταδικάσει και να αποδώσει την ποινή στον επίορκο γιατρό.  

Και όλα αυτά, με τη μία... Τον ξυλοκόπησαν και αποχώρησαν ησύχως! 

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα, το περιστατικό συνέβη πριν από τρεις 

μέρες. 

Καταγγέλθηκε, δε, προφορικά στη διοίκηση του νοσοκομείου και στην 6η 
Υγειονομική Περιφέρεια. 

Με αγωνία, περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση του υπουργείου Υγείας 

για το θέμα, καθώς νεώτερες πληροφορίες από την αχαϊκή πρωτεύουσα 

δεν επιβεβαιώνουν την είδηση... 

 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19449
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19449
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Θεματολογία:  
Τα 3 ΑΑΑ της Επιτυχίας 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3337 

 

Πηγή: Γράφει: tsemperlidou.gr/Γράφει: Τάκης Κιουσόπουλος 

Σπάστε τα αόρατα δεσμά της παράλυσης και προχωρήστε στην 
πραγματοποίηση των σχεδίων σας, των επιθυμιών σας και ιδιαίτερα των 

ονείρων σας. 

Μια γρήγορη ματιά σε οποιαδήποτε έκφραση της ζωής, σε οποιαδήποτε 

σφαίρα δραστηριότητας, σου δίνει την πληροφορία ότι η επιτυχία είναι μια 
κατάσταση σχετικά σπάνια, που την απολαμβάνουν συγκριτικά λίγοι, ενώ 

η αποτυχία είναι μια κατάσταση συνηθισμένη που την ανέχονται ή την 
υποφέρουν πολλοί. 

Συμβουλές και κανόνες για την επιτυχία υπάρχουν πολλοί. Όπως 

υπάρχουν και μυστικά. Καλύπτουν κάθε τομέα: χρήματα, έρωτα, καριέρα, 
σπορ, οικογένεια, υγεία, επιχείρηση, δουλειά, σχέσεις, κλπ. 

Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία, άρθρα, συνεντεύξεις, γνωμικά… 

Εγώ σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τρεις ιδιότητες, που είναι και στάση 
ζωής. Φέρνουν κάθε άνθρωπο πιο κοντά στην επιτυχία που επιδιώκει. 

Πριν όμως αναπτύξω τα 3 άλφα της Επιτυχίας, τα 3ΑΑΑ, θέλω να σταθώ 
για λίγο στα μικρά ααα, τα άλφα της συμφοράς. Αυτά που φαίνονται να 

έχουν γραπώσει από το λαιμό την κοινωνία μας και προκαλούν σε πολύ 
κόσμο μια φάση μοιρολατρίας και ιδιότυπης παράλυσης, που εκφράζεται 

συχνά με τη φράση «για να δούμε τι θα γίνει». 

Τα 3 ααα της συμφοράς είναι η αναποφασιστικότητα, η αναβλητικότητα 
και η αναποτελεσματικότητα. 

Βλέπω αυτή την αρρώστια να έχει διεισδύσει για τα καλά μέσα στην 
κοινωνία. Αναποφάσιστα άτομα που αναβάλλουν αποφάσεις ζωής, 

δουλειάς ή αυτοβελτίωσης, περιμένοντας κάτι. Μάνατζερς και 
επιχειρηματίες, που αντί να δίνουν ρέστα στη δουλειά τους και να 

δείχνουν το ταλέντο τους, φρενάρουν τις δραστηριότητες της επιχείρησής 
τους. Ακούω από αξιόλογους ανθρώπους ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3337
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3337
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μπάτζετ τον Σεπτέμβριο/ Οκτώβριο για το 2013, γιατί δεν ξέρουν τι θα 
γίνει. 

Είναι φανερό ότι αυτό το κλίμα αβεβαιότητας έρχεται από ψηλά. Δύο 

μήνες μετά την ορκωμοσία της, η Κυβέρνηση φαίνεται μαγκωμένη, 

ανίκανη να προχωρήσει, ακόμα και σ’ αυτά που, προεκλογικά, οι επί 
μέρους υποψήφιοι που σχημάτισαν κυβέρνηση, μας έλεγαν ότι τα έχουν 

στο τσεπάκι τους.  

Τώρα δεν βρίσκουν τα ισοδύναμα, δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις, (πήραν 
πρόσφατα πίσω και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση), αμφιβάλλουν για το 

ένα, φοβούνται για το άλλο και τελικά δεν προχωρούν στην εκτέλεση ενός 
προγράμματος αποφασιστικής διόρθωσης των κακώς κειμένων και 

αναστροφής του κλίματος. 

Κάνουν ακόμα εξαγγελίες προθέσεων, μιλάνε για επαναδιαπραγμάτευση, 

σαν να επρόκειτο για τη λύση όλων των κακών και αποφεύγουν να 
διορθώσουν τα πραγματικά ελαττώματα της κοινωνίας μας και τις 

αδυναμίες μας που κατέστρεψαν την οικονομία μας, έχουν χαλάσει την 
εικόνα της χώρας και μας έχουν κάνει ουραγούς στην οικονομία της 

Ευρώπης. 

Η προτροπή μου σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μου κάνουν την 

τιμή να με διαβάζουν είναι: Αγνοείστε τα μηνύματα της 
αναποφασιστικότητας, της αναβλητικότητας, της αναποτελεσματικότητας.  

Σπάστε τα αόρατα δεσμά της παράλυσης και προχωρήστε στην 

πραγματοποίηση των σχεδίων σας, των επιθυμιών σας και ιδιαίτερα των 
ονείρων σας.  

Στην πορεία, θα σας βοηθήσουν πολύ τα 3 ΑΑΑ της Επιτυχίας, 
Αποφασιστικότητα, Αφοσίωση, Αποτελεσματικότητα. 

1. Αποφασιστικότητα 

Το Αν, το Ίσως και το Αλλά, δεν οδήγησαν ποτέ, κανέναν, πουθενά. 

Σωστό; Όχι, μάλλον λάθος, γιατί οδήγησαν πολλούς σε καθυστερήσεις και 
αδράνεια, στο δρόμο της αποτυχίας. 

Ξέχασε τους πολιτικούς και άλλους επιφανείς της πολιτείας που όλο το 

μελετάνε, το συζητάνε, το μηρυκάζουν και πάντοτε καταλήγουν αργά σε 
μισές αποφάσεις.  

Ξέχασε τον φοβισμένο αστό, τον αερολόγο αριστερό, τον ανεδαφικό 
επαναστάτη, τον συνομωσιολόγο ημιμαθή, τον διστακτικό προϊστάμενο, 

τον μίζερο συγγενή σου, τον υπεραναλυτικό φίλο σου. 
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Εσύ θα κάνεις τους δικούς σου λογαριασμούς, θα προχωρήσεις στις 
αποφάσεις που θα κάνουν τη δική σου ζωή καλύτερη. Θα το κάνεις με 

σωστές κινήσεις, όχι με παράτολμες επιπολαιότητες.  

Υπάρχουν χίλια, μύρια πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε όταν 

παίρνουμε αποφάσεις. Στο σώμα και στην υγεία μας, στη μόρφωσή μας, 
στις σχέσεις μας, στη συμπεριφορά μας, στην εμφάνισή μας, στην δουλειά 

μας, στην ικανότητα να βγάζουμε χρήματα, στη διαχείριση των 
περιουσιακών μας στοιχείων, στην ικανοποίηση που παίρνουμε από τη 

διασκέδασή μας. Η λίστα είναι μεγάλη. 

Αρκετές φορές μια απόφαση μας οδηγεί στο να σταματήσουμε να κάνουμε 
κάτι δυσάρεστο, επιβλαβές ή να διακόψουμε μια δραστηριότητα ή μια 

σχέση που δεν μας δίνει χαρά ή ανταμοιβή. Τις πιο πολλές φορές όμως μια 
απόφαση μας οδηγεί σε νέες δράσεις, επιτυχίες, απολαύσεις, εμπειρίες. 

Τα καλά, κόποις, κτώνται…αλλά πώς θα μας δώσουν οι κόποι μας το 
καλύτερο αποτέλεσμα; 

2. Αταλάντευτη Αφοσίωση 

Κατ’ αρχήν, όπως υπονοεί και η λέξη, χρειάζεται μια συναισθηματική 
προσήλωση, μια εστίαση στο στόχο, μια απομάκρυνση των περισπασμών. 

Χρειάζεται πάθος για την υλοποίηση και μια συστηματική αναζήτηση του 

καλύτερου, ειδικά στο στάδιο της εκτέλεσης. Ο διάβολος κρύβεται στις 
λεπτομέρειες. Σημαντικό είναι επίσης να προχωρήσει η υλοποίηση της 

απόφασης, χωρίς καμιά χρονική καθυστέρηση. Στη ζωή ελέγχουμε μόνο 
το τώρα, αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Διώξτε κάθε σκέψη 

αναβολής. 

Αλλιώς, θα μοιάσεις με τους πολιτικούς που όλο αναβάλλουν και στο τέλος 

τίποτα δεν γίνεται, ή σαν τον φίλο που έχει αποφασίσει να χάσει βάρος, 
σκέπτεται όμως να αρχίσει τη δίαιτα μετά το μεγάλο γλέντι που θα γίνει 

στην Κρήτη. Εσείς προχωρήστε αμέσως, αλλά όχι παρορμητικά. 

Αφιερώστε χρόνο στο σχέδιο, στην προετοιμασία, κινηθείτε με σύστημα, 

με πειθαρχία αλλά και με ενεργητικότητα. Κάντε γνωστό το περιεχόμενο 
της απόφασής σας στους φίλους, στην οικογένειά σας, στους συνεργάτες 

σας, στο ευρύτερο περιβάλλον και κατά την κρίση σας στα social media. 
Παντού από όπου μπορείτε να πάρετε βοήθεια. Ακόμη και αν κανείς δεν 

μπορεί να σας βοηθήσει, η αυτοδέσμευση και μόνο, θα σας κάνει πιο 
δυνατό στην υλοποίηση. 

Τελικά, για να τοποθετηθώ πιο συμβολικά, δείτε την απόφασή σας σαν μια 

μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να χαθεί αν δεν την κυνηγήσετε τώρα. 
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Φαντασθείτε μια έναστρη νύχτα, με διάττοντες αστέρες που διαγράφουν 
μια σύντομη τροχιά και μετά χάνονται.  

Εσείς έχετε την δυνατότητα να αρπάξετε ένα αστέρι που πέφτει αρκεί να 

κουνηθείτε γρήγορα. Δείτε έτσι το στάδιο από την απόφαση στην 

υλοποίηση. Αυτό θα σας δώσει μια έντονη συναίσθηση του τώρα και θα 
εξαφανίσει την προδιάθεση για αναβολή. 

Μέχρι εδώ όλα καλά. Θα διαπιστώσετε όμως ότι η αποφασιστικότητα, η 

ταχύτητα στην εκτέλεση, η εργατικότητα, η πειθαρχία, η πολλή δουλειά 
δεν αρκούν πάντα για να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουμε τις αρχές και τις μεθόδους της αποτελεσματικότητας. 

3. Αποτελεσματικότητα 

Η βούληση για το ζητούμενο, η αποφασιστικότητα, η αφοσίωση στην 

υλοποίηση, στην πραγματοποίηση του ονείρου, του οράματος ή του 
στόχου είναι αναγκαίες προϋποθέσεις, αλλά δεν μας εγγυώνται το 

αποτέλεσμα.  

Η επίτευξη της Αποτελεσματικότητας έχει τους δικούς της κανόνες και 

απαιτήσεις. Προσοχή, προσοχή! Αν δεν κινηθούμε σωστά σ’ αυτό το 
στάδιο, υπάρχει ο κίνδυνος να στραβώσει η ψυχολογία μας και να τα 

παρατήσουμε ενώ έχουμε σχεδόν φτάσει στην πηγή. Προς θεού, δεν 
πρέπει να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και την πίστη μας στην αξία 

των 3 ΑΑΑ της Επιτυχίας από λάθη Αποτελεσματικότητας. Είναι σαν να 
παραδινόμαστε σε μια κατάσταση που δεν ελέγχουμε, τα αφήνουμε στη 

μοίρα. Θυμηθείτε ότι από τη λέξη μοίρα προέρχεται και η λέξη Κακομοιριά. 

Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έχουμε καταλάβει ότι η αναποφασιστικότητα, η 

αναβλητικότητα και η αναποτελεσματικότητα φέρνουν φθορά, μιζέρια και 
οπισθοδρόμηση. Επί πλέον, είναι τα κύρια στηρίγματα των μετρίων, που 

βρέθηκαν κάποια εποχή σε θέση εχόντων και κατεχόντων. Εμποδίζουν την 
αξιοκρατία και την πρόοδο. 

Από την άλλη πλευρά, η επιτυχία γίνεται πραγματικότητα όταν την 

αναζητήσουμε με κέφι και με σύστημα. Μικρά, καθημερινά, θετικά βήματα 
οδηγούν σε μια μεγάλη νίκη. 

Καμιά συνταγή δεν εξασφαλίζει την επιτυχία. Όμως μπορούμε να 
μεγαλώσουμε τις θετικές προοπτικές δραματικά, όταν προχωρήσουμε με 

αποφασιστικότητα, χωρίς αναβολές και με σωστή μεθόδευση ως προς το 
αποτέλεσμα. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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Θεματολογία:  
Πώς καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα για πρώτη φορά 
 
Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3335 

 

Πηγή: kerdos.gr 
 

Για πρώτη φορά τον μήνα Αύγουστο εμφανίζει ο κρατικός προϋπολογισμός 
πλεόνασμα. Την ίδια ώρα ωστόσο στο οκτάμηνο του έτους τα έσοδα 

εξακολουθούν να υστερούν κατά τουλάχιστον 1,6 δις ευρώ. 

Παρά ταύτα η σημαντική συγκράτηση των δαπανών κατά 11,3% το ίδιο 

διάστημα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένο 
τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές 

έλλειμμα έναντι του οκταμήνου του προηγούμενου έτους κατά 6.307 και 
4.627 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

 
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 
2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.365 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές 
έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1.295 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο έναντι 

των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 
15.213 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 

4.201 εκατ. ευρώ. 

 
Ετσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 

33,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ειδικά για τον μήνα 
Αύγουστο, για πρώτη φορά, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του 

κρατικού προϋπολογισμού.  
 

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
- Εσοδα: Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 

ανήλθε σε 33.082 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου 
κατά 2.077 εκατ. ευρώ, υψηλότερα όμως έναντι του πρώτου οκταμήνου 

του 2011 (32.571 εκατ. ευρώ) κατά 1,6%.  
 

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.619 εκατ. ευρώ το 
διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 

1.501 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.120 εκατ. ευρώ) του 

συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3335
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3335
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Παρά την υστέρηση εσόδων στην είσπραξη των φόρων στην περιουσία 

λόγω καθυστέρησης στην είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ 2012 και στην είσπραξη 
των φόρων των νομικών προσώπων, η απόκλιση από τον στόχο έχει 

περιορισθεί, καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους 
άμεσους φόρους κατά 26,5% λόγω της είσπραξης του φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. 
 

Επίσης, αύξηση σημειώθηκε στον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και στα λοιπά μη 

φορολογικά έσοδα λόγω της είσπραξης μερισμάτων επιχειρήσεων του 
ελληνικού Δημοσίου. Ετσι, τον μήνα Αύγουστο τα έσοδα ήταν αυξημένα 

κατά 24,2% έναντι του περυσινού αντίστοιχου μήνα. 
 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο του 2012 
ανήλθαν στα 45.447 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.925 

εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (50.372 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού 2012. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον περιορισμό 

των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες έναντι 
του στόχου κατά 2.681 εκατ. ευρώ αλλά και στη μείωση των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του στόχου κατά 2.244 
εκατ. ευρώ.  

 
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες 

λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (2.396 εκατ. ευρώ χαμηλότερες 

του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (232 εκατ. ευρώ 
χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων 

σε φορείς εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης (103 εκατ. ευρώ 
χαμηλότερες του στόχου). 

 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο 2012 

παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους κατά 5.796 εκατ. ευρώ ή 10,7%. Σημειώνεται ότι 

σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που 

παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,7% (ή 3.290 εκατ. ευρώ), που αποτελεί 
και τον κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών. 

 
Μάλιστα, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά και τον Ιούλιο, οι 

πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 17,8% έναντι του αντίστοιχου 

περυσινού μήνα (τον Ιούλιο -17,4%). 
 

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.069 εκατ. ευρώ και 
είναι υψηλότερες του στόχου κατά 57 εκατ. ευρώ (11.012 εκατ. ευρώ). 

 
Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 

2.463 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 3.039 εκατ. ευρώ.  
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Η απόκλιση από τους στόχους οκταμήνου κατά 576 εκατ. ευρώ οφείλεται 
σε καθυστερήσεις εισροών (έλλειψη κανονικότητας) από τα ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σημαντικό μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τους 
επόμενους μήνες. 
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Θεματολογία:  
Novartis: “ουδέποτε αποσύρθηκε το Glivec από την 
αγορά!”  
 
Μέσο: 
http://iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-
%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%

CF%84%CE%B5-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%

B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-

%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html 

 

«Η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες παραμένει πάντοτε η 
κύρια προτεραιότητα για την Novartis Hellas και ουδέποτε προβήκαμε σε απόσυρση 
του σκευάσματος Glivec όπως ακούστηκε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, “Πρωινή 
Γραμμή”», τονίζουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας Novartis. 

 

Για την ακρίβεια η Novartis δεν έχει αποσύρει ποτέ κανένα φάρμακό της, 
συμπεριλαμβανομένου και του Glivec, και συνεχίζει να εφοδιάζει κανονικά και τα 
142 Δημόσια Νοσοκομεία, τις 140 φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις τα ιδιωτικά φαρμακεία που φτάνουν τις 12.000. 
Συγκεκριμένα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και η Θεσσαλονίκη είναι επαρκώς 
εφοδιασμένη με το Glivec.  

 

 Παρόλα αυτά, η εταιρεία ερευνά την περίπτωση της ασθενούς που εμφανίστηκε 
στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, για τα πιθανά αίτια της δυνητικής έλλειψης και να 
διασφαλίσει την άμεση πρόσβασή της στην θεραπεία. 

Παράλληλα, συνεχίζει κανονικά να εφοδιάζει τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με όλα της 
τα φάρμακα, εκτός από τα6 σκευάσματα (Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, 
Glivec® και Afinitor®,) για τα οποία όπως έχει ενημερώσει ήδη, έχει προσωρινά άρει 
την περαιτέρω πίστωσή της, εξαιτίας του δυσθεώρητου και συσσωρευμένου χρέους 
του ΕΟΠΥΥ προς την εταιρία, το οποίο πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. 
Παρόλα αυτά τα φάρμακα, είναι διαθέσιμα μέσω όλων των άλλων νομίμων 
καναλιών διανομής, δηλαδή των 142 δημόσιων νοσοκομείων και 12.000 ιδιωτικών 
φαρμακείων. 

  

http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
http://iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/9623-novartis-%E2%80%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-glivec-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%E2%80%9D.html
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Τέλος, σχετικά με την ανακοίνωση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Γεράσιμου Βουδούρη 
ο οποίος είπε στην εκπομπή ότι ο Οργανισμός κάλεσε την εταιρεία να πληρωθεί με 
την παράδοση των σκευασμάτων της στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ η Novartis 
απάντησε μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε ότι ουδέποτε συνέβη αυτό και την 
πρόταση την άκουσαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα στο 
SKAI. Παρόλα αυτά αυτή η πρόταση ισχύσει ή εταιρεία είναι θετική στο να συνεχίσει 
τη συνεργασία της με τον Οργανισμό και για τα έξι προαναφερθέντα σκευάσματα. 

  

 

 Ανθή Αγγελοπούλου 
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Θεματολογία:  
Μπαράζ κινητοποιήσεων προαναγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ 

 
Μέσο: 
http://iatrikostypos.com/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-

%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-
%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%

BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%

B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-
%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html 

 

Πανελλαδική σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 

Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) με τις Διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων των Νοσοκομείων, των Προνιακών Μονάδων, του ΕΚΑΒ και 

των Κέντρων Υγείας Η Ε.Ε. στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4-6) 
για αύριο Πέμπτη 13/9/2012 στις 09:30π.μ. με στόχο την εξειδίκευση του 

Προγράμματος Δράσης τους. 

  

Τα νέα μέτρα των 11.5 δις μετατρέπουν τον μισθό των Δημοσίων 

υπαλλήλων σε Προνοιακό Επίδομα, ανατρέπουν συνταξιοδοτικά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα και οδηγούν σε νέες απολύσεις τονίζει με 

ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ. 

  

Το Πρόγραμμα Δράσης που θα συζητηθεί είναι: 

  

• Την Πέμπτη 20 Σεπτέμβρη Αγωνιστικές Δράσεις των Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων στα Νοσοκομεία με συμμετοχή τοπικών κοινωνιών και των 

φορέων των πόλεων. Αναδεικνύουμε τοπικά και γενικότερα προβλήματα 
των Νοσοκομείων και των εργαζομένων. Συμβολικό κλείσιμο ταμείων για 

την μη είσπραξη του 5ευρω. 

  

http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
http://iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/9622-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B6-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CE%B7%CE%BD.html
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• Τα Σωματεία συστήνουν Επιτροπές Υγείας με τη συμμετοχή 
επιστημονικών – συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων για ενίσχυση 

των Αγωνιστικών Δράσεων. 

  

• Την Πέμπτη 27 Σεπτέμβρη ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ για την Αττική έξω από το Υπουργείο Υγείας και στη 
περιφέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ 

  

• Την Πέμπτη 4 Οκτώβρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας και Συγκέντρωση 
στο Υπουργείο Υγείας 

  

• Συμμετοχή στη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ με την κατάθεση 
των μέτρων των 11,5 δις ευρώ. 

  

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Θεματολογία:  
ΜEDISYN: Εβδομάδα Προνομιακού Προληπτικού ελέγχου 
για καρκίνο προστάτη 
 
Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/  
 

Δημοσίευμα 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19446 

 

Εβδομάδα Προνομιακού Προληπτικού ελέγχου για τον Καρκίνο του 
Προστάτη, για άνδρες άνω των 45 ετών, διοργανώνουν από τις 17 έως και 

τις 21 Σεπτεμβρίου 2012, τα ιατρεία - μέλη του Πανελλήνιου 
Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. 

Η δράση αποφασίσθηκε στο πλαίσιο συμπαράστασης του συνεταιρισμού 

των εργαστηριακών γιατρών προς τους συμπολίτες που δοκιμάζονται σε 
ένα περιβάλλον γενικευμένης κρίσης, αλλά και στο πλαίσιο της 

προσπάθειας να αναδειχθεί η αξία της πρόληψης. 

Η προσφορά ισχύει σε ολόκληρη τη χώρα, σε πόλεις όπου υπάρχουν 
Βιοπαθολογικά ιατρεία - μέλη του Συνεταιρισμού MEDISYN. Εκεί, άνδρες 

ηλικίας άνω των 45 ετών μπορούν να προσέλθουν και να 

πραγματοποιήσουν μέτρηση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA), σε 
προνομιακή τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα Ιατρεία του Συνεταιρισμού 

Εργαστηριακών Ιατρών ΜEDISYN που συμμετέχουν στη δράση στο 
www.medisyn.eu  και να τηλεφωνήσουν στο ιατρείο που επιθυμούν για 

ραντεβού.  

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα τον συχνότερο καρκίνο που 

διαγιγνώσκεται στους άνδρες άνω των 45 ετών, ενώ αποτελεί τη δεύτερη 
αιτία θανάτου από καρκίνο για τους άνδρες, μετά τον καρκίνο του 

πνεύμονα. Η νόσος παραμένει ασυμπτωματική μέχρι να φτάσει σε 
προχωρημένο στάδιο και για αυτό τον λόγο η έγκαιρη διάγνωσή της είναι 

σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Στην κατεύθυνση 
αυτή, η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για την 

αντιμετώπισή του.  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19446
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19446
http://www.medisyn.eu/
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Θεματολογία:  
ΣΤΗ 1 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
Στο υπουργείο Εργασίας η τρόικα 
 
Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/  
 

 

Δημοσίευμα 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112920

442 
 

Η δραστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους Εργασίας, βρίσκεται 
στην αιχμή των προτάσεων, με τις οποίες υποδέχεται στη 1 μετά το 
μεσημέρι στο υπουργείο Εργασίας ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, τους 

εκπροσώπους των δανειστών Κλάους Μαζούχ, Ματίας Μορς και Πολ 
Τόμσεν. 

Ο υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννης 

Βρούτσης, ανακοίνωσε χθες, από το βήμα του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ), επιπλέον μείωση κατά 3,9 μονάδες των 

εργοδοτικών εισφορών ως το 2013. Ο κ. Βρούτσης, είχε ανακοινώσει προ 
ημερών την κατάργηση των εισφορών υπέρ των πρώην Οργανισμών 

Εστίας και Κατοικίας που αντιστοιχούσαν στο 1,1 των εισφορών. Έτσι η 
συνολική μείωση φθάνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με στελέχη 

του υπουργείου Εργασίας, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, που 
ζητείται επίμονα από τις ενώσεις των εργοδοτών, αποτελεί το πλέον 

δραστικό όπλο για τη μείωση της ανεργίας και την αναστροφή της 
ύφεσης, που συνιστούν σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα. Από 

την πλευρά της, η τρόικα έχει ζητήσει επιπλέον μείωση του συνολικού 
κόστους εργασίας κατά 10%, ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση με χώρες 

όπως η Πορτογαλία, όπου επικρατούν ανάλογες με την Ελλάδα 
οικονομικές συνθήκες. 

Στην Πορτογαλία, ο πρωθυπουργός Πέντρο Πάσος Κοέλιο, εξήγγειλε πριν 

λίγες μέρες τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα, 
από το 23,75% που είναι σήμερα, στο 18%, με αντίστοιχη αύξηση των 

εισφορών των εργαζομένων από το 11% στο 18%. 
Στη δέσμη των προτάσεων του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνονται, η 

λήψη αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με 
αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και αυστηροποίηση των 

κυρώσεων καθώς και μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην αγορά 
εργασίας. Η μείωση θα προέλθει από την ηλεκτρονική διασύνδεσή τους με 

το πληροφοριακό σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, που ξεκινά τις επόμενες 
εβδομάδες. Το ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 25 

εκατομμύρια. 
Ο υπουργός Εργασίας προανήγγειλε χθες, ότι ετοιμάζει νομοθετική 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112920442
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112920442
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112920442


 

[37] 
 

ρύθμιση με την οποία θα μπορεί στο εξής η κυβέρνηση να θεσμοθετεί τα 
κατώτατα όρια των αποδοχών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), αφού προηγουμένως έχουν εκφραστεί οι απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων. Η ρύθμιση, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση 

της ΓΣΕΕ, θα παρουσιαστεί από την ηγεσία του υπουργείου κατά τη 
σημερινή συνάντηση με την τρόικα, εφόσον αποτελεί δέσμευση του 2ου 

Μνημονίου που έχει ήδη νομοθετηθεί και υλοποιείται σήμερα από τον κ. 
Βρούτση. 

Με ενδιαφέρον αναμένεται, εξάλλου, το αν κατά τη σημερινή συνάντηση 

θα τεθούν εκ μέρους της τρόικας θέματα γενικότερων παρεμβάσεων στα 
εργασιακά, αλλά και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 

έτη, θέμα που είχε τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρόσφατη 
συνάντηση των εκπροσώπων των δανειστών με το οικονομικό επιτελείο. 

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας, απαντώντας χθες σε ερώτηση 
αναφορικά με το «γνωστό mail» του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας για 

τα εργασιακά, είπε, ότι «είναι πολύ νωπό να ανοιχθούν εργασιακά 
ζητήματα» τονίζοντας, παράλληλα ότι, «κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο». 

ΑΠΕ 
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