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Οχι είπαν οι φαρμακοποιοί npos
το παρόν στο ενδεχόμενο anspyias
ΣΤΑΣΗ αναμονής κρατούν οι
απέναντι στο υπουργείο
Υγείας για την καταβολή των οφειλών
του ΕΟΠΎΥ στα φαρμακεία αλλά
και για μια σειρά κρίσιμων για
τον κλάδο ζητημάτων όπως η ρύθμιση
του ωραρίου
Το Δ.Σ του Πανελλήνιου
φαρμακοποιοί

Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ απέρριψε
προς το παρόν το ενδεχόμενο
κινητοποιήσεων αλλά θα θέσει όλα
τα προβλήματα του κλάδου στη γενική
συνέλευση της 13ης Ιουνίου
και ενώ θα έχουν προηγηθεί ανοικτές
περιφερειακές συνδιασκέψεις
σε όλη τη χώρα Εκφράσαμε την
έντονη δυσφορία μας για την οικο¬

νομική ασφυξία των φαρμακείων
αλλά και για τη μη υλοποίηση των
υποσχέσεων της κυβέρνησης σε
μια σειρά αιτημάτων όπως το
καθεστώς και το ωράριο
Αποφασίσαμε να δώσουμε
χρόνο στο υπουργείο Υγείας ώστε
να βρεθούν λύσεις χωρίς να
ο ήδη εξαντλημένος
ελληνικός λαός είπε στη δημοκρατία
ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας
Λουράντος Την ίδια ώρα το
υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ση
θα καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου
οι φαρμακοποιοί να πάρουν
τουλάχιστον τα χρήματα για ης
του Φεβρουαρίου
ιδιοκτησιακό

ταλαιπωρηθεί

συνταγές

Ο πρόεδρος τον ΠΦΣ ΚώσταςΛονράντος
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ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προθεσμία στον ΕΟΠΥΥ δίνουν οι φαρμακοποιοί
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη
οι φαρμακοποιοί πριν προχωρήσουν σε
κινητοποιήσεις Χθες είχαν μεταξύ τους συσκέψεις
σχετικά με τη στάση που θα κρατήσουν
λόγω των καθυστερήσεων εξόφλησης των
οφειλομένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ Σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
δίνουν

Συλλόγου Κώστα Λουράντο δίνουμε μέχρι
την Τετάρτη προθεσμία καθώς μας έδωσαν
κάποιες διαβεβαιώσεις από το υπουργείο
Πρόκειται για τπν αποπληρωμή μέρους του
Φεβρουαρίου 201 5
Εν αναμονή είναι άλλωστε μέσα στον Ιούνιο
το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το
οποίο θα περιλαμβάνει μια πρόταση για τη

φαρμακευτική πολιτική Στο μεταξύ για ελλείψεις
φαρμάκων στη θεσσαλονίκη έκανε λόγο
ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
θεσσαλονίκης Κυριάκος θεοδοσιάδης Οπως
ανέφερε σε πρωινή εκπομπή περισσότερα από
1 50
1 00
φαρμακεία στη συμπρωτεύουσα
έχουν παρουσιάσει προβλήματα ελλείψεων
Μ Ν ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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ασφαλιστικό

Ποια είναι
τα πέντε
σημεία
τριβής
Σε πέντε σημεία-«κλειδιά
οι διαφορές κυβέρνησης
και θεσμών στο ασφαλιστικό
συνταξιοδοτικό η

εντοπίζονται

μεταρρύθμιση

του οποίου μετατίθεται

για το φθινόπωρο συμφωνά
με όλες τις ενδείξεις Οι
διαφωνίες εστιάζονται στη ρήτρα
μηδενικού ελλείμματος στην
αναστολη εφορμογής των νόμων
που αφορούν τον νέο τρόπο
των συντάξεων από
την l-l-2015 στην αντιμετώπιση
υπολογισμού

των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
στις ενοποιήσεις Ταμείων
και στη διαδικασία διαλόγου για
τη βιωσιμότητα τσυ ασφαλιστικού
συστήματος που θα
το φθινόπωρα 6
πραγματοποιηθεί
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σημεία τριβής Ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα διαφωνίας με τους δανειστές

Τα πέντε κρίσιμα σημεία
της διαπραγμάτευσης
Ο κ Γιούνκερ

Του Στέλιου Παηαηέτρου

Τ

Ιο θέμα των πρόωρων

και η ρήτρα
μηδενικού

συνταξιοδοτήσεων

η μακροπρόθεσμη
οικονομική
του ασφολιστικσυ και
η εφαρμογή του νέου τρόπου
υπολογισμού των συντάξεων
συμφωνά με το νόμο 3863/2010
συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα
ίων διαπραγματεύσεων για το
ασφαλιστικό με τους εκπροσώπους
των δανειστών Παράλληλα
ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση
να μην προχωρήσει σε
ενέργειες στο Θέμα της
επαναφοράς των κατώτατων

βιωσιμότητα

ελλείμματος
Η συνέντευξη που παραχώρησε
ο πρόεδρος της Κο
μισιόν Ζ Κ Γιούνκερ στο
ΜΝΙ περιγράφει ένα
πλαίσιο συμφωνίας με τους
δανειστές Ομως σε ό,τι άφορο
το ασφαλιστικό θέτει ορισμένα
ερωτήματα κυρίως σε
σχέση με την τύχη της ρήτρας
▼

πρακτορείο

μονομερείς

μισθών

μηδενικού ελλείμματος Ενώ
οι απαντήσεις του κ Γιούνκερ
στα θέματα των πρόωρων
στο ύψος των

Τα αγκάθια

της διαπραγμάτευσης
1 Ρήτρα ελλείμματος Η ελληνική
κυβέρνηση έχει ως βασική
θέση τη νομοθετική αναστολή
ή ακύρωση επ αόριστο χρονικό
διάστημα της εφαρμογής της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος
Είναι η πρώτη φορά από τότε
που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις
που Ευρωπαίος αξιωματού
χος και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό
επίπεδο αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο μη εφαρμογής της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος
στις επικουρικές σηντάξεις Μάλιστα
ο κ Γιούνκερ κάνει ένα
βήμα παραπάνω Συνδέει τα βρο
χυπρόθεσμα θέματα των

διαπραγματεύσεων

με την ανάγκη
ενός κοινωνικού διαλόγου οτσν
οποίο θα συμμετάσχουν εργοδότες

και εργαζόμενοι επειδή
αυτό απαιτεί η ευρωπαϊκή

κανονικότητα

2 Δεύτερο σημείο τριβής στις

διαπραγματεύσεις αποτελεί η
θέση της ελληνικής πλευράς νια
αναστολη εφορμογής ίων νόμων
που αφορούν τον νέο τροιτο
ίων συντάξεων από 1
1 201 5 και
οδηγούν σε νέες μειώσεις
στις κύριες συντάξεις Οι
μειώσεις από την εφαρμογή αυτών
των διατάξεων είναι μικρές
στην αρχή δηλαδή για όσους
κάνουν φέτος τα χαρτιά τους και
αρχίσουν να ουνταξιοδοτούνται
μέσα στο 2016 και στη ουνέχεια
με την πάροδο του χρόνου προ
οδευτικά αυξάνονται
3 Πρόωρες συντάξεις Ολες
οι πληροφορίες από τις διαπρογ
ματεύσεις των Βρυξελλών σηγ
κλίνουν στην εκτίμηση ότι ένα
από τα κρισιμότερο θέματα στο
οποίο επιμένουν οι δανειστές
υπολογισμού

συντάξεων

καταβαλλόμενων

παροχών και στο
θέμα του κατώτατου μισθού
ήταν σαφείς χαρακτήρισε
υψηλές τις σηντάξεις και τον
κατώτατο μισθό σε σύγκριση
με άλλες 5 χώρες δεν συνέβη
το ίδιο με το θέμα της ρήτρος
μηδενικού ελλείμματος Μάλιστα
ο πολύπειρος πολιτικός
με τις εξαιρετικές επιδόσεις
σε θέματα πολιτικής
όταν ρωτήθηκε
για το συγκεκριμένο θέμα
απάντησε εηί λέξει ότι δεν
ξέρω τι είναι αυτό Δεν μπορεί
όμως ολόκληρο το ελληνικό
συνταξιοδοτικό σύστημα να
γίνει ηιο δαπανηρα και χρειάζεται
να το οδηγήσουμε στη
σωστή κατεύθυνση Προκει
ται για ένα μακροπραθεσμο
ζήτημα αλλά και μεσοπρόθεσμο
και βραχυπρόθεσμο
Δεν επιμένω τόσο πολύ στα
βραχυπρόθεσμα θέματα όσο
οι άλλοι γιατί καταλαβαίνω
επικοινωνίας

WOi

του υπουργείου Εργασίας είναι
ότι δεν μπορούν να θιγούν ώριμα
εκπρόσωποι

και θεμελιωμένα ασφαλιστικά
δικαιώματα και ειδικότερα
μητέρες με ανήλικα
παιδιά εργαζόμενοι στα βαρέα
επαγγέλματα και άτομα με αναπηρία
Το υπουργείο Εργασίας

των
θεσμών ζητούν τη
συγχώνευση ΟΑΕΕ
με το ΕΤΑΑ
γιατροί
μηχανικοί
δικηγόροι
φαρμακοποιοί και

εργαζόμενες

αντιπροτείνει τη σταδιακή εφορμογή
του μέτρου μετά το 2025
ενώ παράλληλα βάζει φρένο στις
πρακτικές των πρόωρων
με εθελουσία έξοδο
όπως έγινε στις τράπεζες
και σε πρώην ΔΕΚΟ
4 Ενοποιήσεις Ταμείων Σήμερα
υπάρχουν πέντε Ταμεία κύριας
ασφάλισης ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Οι δανειστές
ζητούν την ενοποίησή τους σε

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με ΙΚΑ

συνταξιοδοτήσεων

Η

κυβέρνηση
το μόνο που
συζητά είναι
τη λειτουργική

ενοποίηση
των Ταμείων
και όχι την

οργανωτική

3

είναι η κατάργηση όλων των πρόωρων
σηνταξιοδοτήσεων που
σε ηλικίες κάτω των 62
ετών Εδώ οι εκπρόσωποι των
θεσμών ζητούν την άμεση
όλων των ειδικών
που αφορούν τις πρόωρες
σηντάξεις Μάλιστα στην αρχή
ζητούσαν την εφορμσγή του μέτρου
από φέτος ενώ στη σηνέ
χεια τοποθέτησαν την εφορμογή
του από το 2016 Βασική θέση
γίνονται

κατάργηση

διατάξεων

μεγάλα Ταμεία μισθωτών

ελευθέρων επαγγελματιών αγρο
τών Αυτή η πρόταση των
των θεσμών προκτι
κά σημαίνει ότι θα πρέπει να
συγχωνευθούν ο ΟΑΕΕ με το
ΕΤΑΑ γιατροί μηχανικοί δικηγόροι
εκπροσώπων

φαρμακοποιοί και το

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με το ΙΚΑ Η κυβέρνηση
το μόνο που ουζητάει είναι
τη λειτουργική ενοποίηση των

ασφολιστικών ταμείων και όχι
την οργανωτική Δηλαδή
τη δημιουργία ενιαίου

αντιπροτείνει

συστηματος αντιμετώπισης της
εισφοροδιαφυγής της αδήλωτης

εργασίας και της είσπραξης
ασφαλιστικών οφειλών και την

κωδικοποίηση της ασφαλιστικής
νομοθεσίας
5 Διάλογος για τη βιωσιμότητα

του ασφαλιστικού

συστήματος

Το υπουργείο Εργασίας έχει
ήδη προτείνει να ανοίξει από το
ερχόμενο φθινόπωρο o διάλογος

της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς
εταίρους και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς για τη
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος Θα προηγηθεί η
ολοκληρωοη ιων αναλογιστικών
μελετών των Ταμείων καθώς και
η μελέτη που έχει ανατεθεί στον
κ Σάββα Ρομπόλη Ο ομότιμος
καθηγητής του Παντείου
και επί πολλά έτη
διευθυντής του ΙΝΕ
ΓΣΕ εκτιμά ότι βασικοί άξονες
της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
στην Ελλάδα πρέπει να είναι
n ανασύσταση του αποθεματικού
κεφολαίου των Ταμείων η
αποκατάσταση του δημόσιου
καθολικού και αναδιανεμητικού
Πανεπιστημίου

επιστημονικός

χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης και η λειτουργική
ανασηγκρότησή της
SID:9478394

ότι χρειάζεστε

διαπραγματεύσεις

με τους κοινωνικούς
εταίρους με τους εργοδότες
και τα συνδικάτα και αυτό είναι
επιστροφή στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα Με δεδομένο
ότι ο κ Γιούνκερ γνωρίζει

με επάρκεια τα μείζονα
ζητήματα που βρίσκονται στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων

προκαλεί εύλογη απορία
το γεγονός ότι όπως ο
ίδιος ανέφερε δεν επιμένει
στα βραχυπρόθεσμα ζητήματα
ο χαρακτηρισμός αφορά
τη ρήτρα μηδενικού
Τι σημαίνει αυτή
η απάντηση τοποθέτηση
ελλείμματος

