1. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . KONTRA NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .09/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 4

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΟΝΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ κράτος και εξυγίανση
χωρίς χρήματα θα προσπαθήσει
ο υπουργός στην Υγεία.
Τελικά για τον Ανδρέα Ξανθό Μιλάμε,
η για τον ...Ιησού Χριστό!.
δημιουργήσει

"ΛΟΓΩ της οικονομικής κρίσης
έχουν λιγοστέψει τα φαινόμενα
αλλά και έχουν μειωθεί
τα σχετικά 'κόστη', με
παράδειγμα το
διαφθοράς,

αισθητά

χαρακτηριστικότερο

«φακελάκι»:

Πριν από τα μνημόνια γιατροί
ζητούσαν από τους ασθενείς ακόμα
και 5.000 ευρώ, ενώ σήμερα το αντίστοιχο
ποσό έχει πέσει στα 300
ευρώ"...,

μας πληροφορεί ο επιθεωρητής

δημόσιας διοίκησης Λέανδρος Ρακιτζής. Εκπτώσεις και δω παιδιά!
η Η ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ στη μείωση της
τιμής/φαρμακευτικό σκεύασμα, η
οποία εφαρμόστηκε τα τελευταία χρό¬

νια, είναι αδιέξοδη κατά τον υπουργό
Εργασίας Α Ξανθό. Αυτήν ακριβώς

την κατεύθυνση υπερασπίστηκε ο
υπουργός Υγείας και χθες , κατά τη

συνάντηση του με τροικανό τον κ. Καρόνε ο οποίος ουσιαστικά ζήτησε από
τον υπουργό να κάνει τα αντίθετα, απ

ότι ανακοίνωσε στη Βουλή.
>► ΠΧ ΦΕΡΕΤΑΙ να μην κάνει πίσω,

ούτε στο θέμα του ορίου των 12 ευρώ
ούτε στο θέμα της τιμολόγησης των
off-patent, παρότι έχουν γίνει και οι
αντίστοιχες προβλέψεις στο προσχέδιο
προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε
τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή.
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ εξέλιξη, όμως, θα
οδηγήσει σε αποσύρσεις καταξιωμένων
και οικονομικών φαρμάκων από την
αγορά και στην υποκατάστασή τους
από καινούριες και ακριβότερες θε¬

Επιμέλεια: Ηλίας Αλεξάκπς

ραπείες, ίδιας θεραπευτικής αξίας...
»... ΜΕ ΛΙΓΑ λόγια, όλα σχεδόν τα
παλιά δοκιμασμένα φάρμακα, τα οποία
κοστίζουν κάτω των 12 ευρώ, θα
από την αγορά, με αποτέλεσμα
να επιβαρυνθεί η φαρμακευτική
δαπάνη.
αποσυρθούν

η ΑΜΕΣΑ και συντονισμένα ανταποκρίθηκε
ο ΣΦΕΕ στο αίτημα του

Κέντρου

Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) για δωρεάν παροχή
φαρμάκων με στόχο την κάλυψη των
αναγκών πρωτοβάθμιας υγείας των
μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα
μας. Το Δωρεάν σώζει μόνο την
παιδιά από δω και στο εξής.
Αλλά δεν ξέρω ακόμα για πόσο θα
κατάσταση

συνεχιστεί.
ΣΕΙΡΑ συναντήσεων και επαφών

με Ευρωπαίους παράγοντες, έχει τις
τελευταίες μέρες το προεδρείο του

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
(ΠΦΣ)...
η ...ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ αλλαγές στο
ιδιοκτησιακό των φαρμακείων είναι
περισσότερο ορατές από ποτέ, καθώς
εντάσσονται στην προσπάθεια για
της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας. Πυρετός διαβουλεύσεων,
αλλά από αποτελέσματα να
δούμε.
» ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ σοφών και όχι
μόνο : «Αυτό θα πει Μπητ. Ζήσε τη
ζωή σου; Όχι, αγάπησε τη ζωή σου.
αύξηση

ελληνικής

Οταν θα 'ρθουν να σε πετροβολήσουν,
τουλάχιστον δεν θα 'χεις γυάλινο σπίτι,
θα 'χεις μονάχα το γυάλινο κορμί σου»
Τζακ Κέρουακ ( 1922-1969, Αμερικανός
συγγραφέας).
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π ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΙΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΝΤ Πρωταθλήτρια στις περικοπές π Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις
μεταρρυθμίσεις μειώσεις συντάξεων
στο ασφαλιστικό διαπιστώνει η έκθεση
του ΔΝΤ που δόθηκε χθες στη
στη Λίμα του Περού
ταυτόχρονα τις μικρότερες
αυξήσεις δαπανών τόσο για τις συντάξεις
όσο και για παροχές υγείας μέχρι
το 2050
Όπως αναφέρεται στην έκθεση
Παρατηρητήριο Fiscal
Monitor του ΔΝΤ που δόθηκε χθες στη
δημοσιότητα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
στην οποία την τριετία 2011-2014
αυξήθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
τέθηκαν αυστηρότεροι κανόνες
στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και
προοδευτικές μειώσεις στις
συντάξεις Παρ όλα αυτά προβλέπει ότι
υπό την πίεση των δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει η χώρα μας στο τρίτο
Μνημόνιο τόσο η δαπάνη για τις
όσο και για την υγεία θα συνεχίσει
να συρρικνώνεται παρά τη γή¬
δημοσιότητα

προβλέποντας

Δημοσιονομικό

εισήχθησαν

συντάξεις

ρανση του πληθυσμού Συγκεκριμένα
σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς
οργανισμού οι δαπάνες για
στην Ελλάδα αναμένεται να
με μέσο ρυθμό 0,5 του ΑΕΠ
στο διάστημα 201 5-2050 όταν ο μέσος
όρος αύξησης σε 35 αναπτυγμένες
θα είναι 1 του ΑΕΠ και όταν
ο μέσος όρος στις αναπτυσσόμενες
θα κινηθεί στο 1 8 του ΑΕΠ
Στις άλλες χώρες που προχώρησαν σε
παραμετρικές αλλαγές στο ασφαλιστικό
Καναδάς Τσεχία Γαλλία Ιρλανδία
Ολλανδία Πορτογαλία Σλοβενία
Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο η συμμετοχή
των συντάξεων στην αύξηση
των δημόσιων δαπανών μειώθηκε κατά
1 0 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κατά
μέσο όρο
Οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα
αναμένεται να αυξηθούν με μέσο
ρυθμό 0,8 του ΑΕΠ στο διάστημα
201 5-2050 όταν ο μέσος όρος αύξησης
σε 35 αναπτυγμένες οικονομίες θα εί¬
συντάξεις

αυξηθούν

οικονομίες

οικονομίες

Ιταλία

ναι 3,1 του ΑΕΠ και όταν ο μέσος όρος
στις αναπτυσσόμενες οικονομίες θα
στο 1,2 του ΑΕΠ
Η μεταβολή των δαπανών Υγείας
στην Ελλάδα σε όρους καθαρής παρούσας
αξίας θα κινηθεί στο 37,2 του ΑΕΠ
στο διάστημα 2015-2050 όταν σε
35 αναπτυγμένες οικονομίες θα είναι
στο 105,6 του ΑΕΠ και στις αναπτυσσόμενες
οικονομίες στο 43,2 του ΑΕΠ
κινηθεί

Όπως προκύπτει από την έκθεση το
βάρος του συνταξιοδοτικού σε όλες τις
αναπτυγμένες οικονομίες θα συνεχίζει
να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια εξαιτίας
της γήρανσης του πληθυσμού
Συγκεκριμένα την περίοδο 2015
2050 οι σχετιζόμενες με το δημογραφικό
αυξήσεις δαπανών εκτιμάται πως
σε όρους καθαρής παρούσας αξίας
NPV θα επιβαρύνουν το χρέος
κατά 81 του ΑΕΠ Το σχετικό
μέγεθος ήταν 71 του ΑΕΠ το 2014
και 55 του ΑΕΠ το 2011
παγκοσμίως
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ΕΟΠΥΥ

Τρύπα 7,8 δισ € και κίνδυνο στάοη πληρωμών

ΜΑΥΡΗ τρύπα ύψους 7,8 δισ ευρώ
στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας Μάλιστα είναι ορατός
ο κίνδυνος της μη καταβολής πληρωμών
στους παρόχους νοσοκομεία φαρμακοποιοί
κ.ά και τους ασφαλισμένους του αν δεν
δώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία ποσό τουλάχιστον
900.000.000 ευρώ από τα 1,76 δισ
που
ευρώ
οφείλουν τα ίδια στον ΕΟΠΥΥ
Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ επιμερίζονται σε
2,47 δισ ευρώ προς τον ιδιωτικό τομέα και
5,24 δισ ευρώ προς του φορείς της γενικής
κυβέρνησης όπως είναι τα δημόσια νοσο¬
καταγράφεται

κομεία Η μείωση της κρατικής επιχορήγησης
κατά 500.000.000 ευρώ από 0,4 του
ΑΕΠ που ήταν πέρυσι σε 0,2 του ΑΕΠ φέτος
έχει κάνει ακόμα πιο ασφυκτικό το τοπίο
στον ΕΟΠΥΥ
Οι εργαζόμενοι στην Κοινωνική Ασφάλιση
ζητούν την άμεση δημιουργία ενός
μηχανισμού είσπραξης των εισφορών έτσι
ώστε να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ αυτοτελώς να
αναλάβει την είσπραξη των εσόδων του και
τον έλεγχο των δαπανών του
Το πρόβλημα με τα χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ
διογκώνεται συνεχώς όσο οι Φορείς

Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω υποχρη
ματοδότησης θα παρακρατούν τις εισφορές
για να καταβάλλουν τις συντάξεις κάθε
μήνα
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού
στους Οργανισμούς Κοινωνικής
ΠΟΠΟΚΠ διαπιστώνει ότι από το
2013 όταν ανατέθηκε σε ιδιωτικούς
φορείς η εκκαθάριση των λογαριασμών
των παρόχων οι υπηρεσίες του
ΕΟΠΥΥ οδηγήθηκαν σε πλήρη απαξίωση
και αποδυνάμωση χωρίς να επιτευχθεί ιο
επιθυμητό αποτέλεσμα
Πολιτικής

ελεγκτικούς
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ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ η κατάσταση καθώς εκκρεμούν προς έκδοση περίπου 300.000 συντάξεις και εφάπαξ Στάση πληρωμών
προς τον ΕΟΠΥΥ εχουν κηρύξει τα Ταμεία Χρωστούν στον Οργανισμό 1,7 δισ από εισφορές που δεν έχουν αποδώσει

4 δισ € απειλεί τα Ταμεία

Βόμβα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚ0Λ0Σ

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

300.000 συντάξεις
κύριες και επικουρικές καθώς
Περίπου
και εφάπαξ βοηθήματα
εκκρεμούν προς έκδοση γεγονός το
οποίο αποτελεί βόμβα 4
ευρώ που απειλείτα ούτως
ή άλλως ελλειμματικά ασφαλιστικά

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 2015

δισεκατομμυρίων

ταμεία Κι ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι
περιμένουν στον προθαλαμοτης
από 1 έως και 3,5 χρόνια σε
ακραίες περιπτώσεις τα Ταμεία έχουν
κηρύξει στάση πληρωμών npos τον
ΕΟΠΥΎ στον οποίο χρωστούν 1,7 δισ
από εισφορές που δεν έχουν αποδώσει
με αποτέλεαμα το αφανές
να αγγίζει τα 6 δισ Σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσίασε ο
πρόεδρος των εργαζομέναιν στα
ασφαλιστικά ταμεία Αντώνης Κου
ρούκλης στο συνέδριοτης ΠΟΠΟΚΠ
Ομοσπονδία εργαζομένων στους
φορείς κοινωνικής ασφαλισης ο
ΕΟΠΥΎ κινδυνεύει να προβεί σε στάση
πληρωμών αν δεν λάβει άμεσα
900 εκστ ευρώ από τα χρωστούμενα
καθώς οι εισφορές υπέρ υγείας πα
ρακρστούνται από τα Ταμεία για να
πληρωθούν οι συντάξεις
Παρ όλα αυτά τα ελλείμματα δεν
αποσοβούνται Σύμφωνα με την
ΠΟΠΟΚΠ στο ΙΚΑ το έλλειμμα
να φτάσει στα 980 εκατομμύρια
από 930 που είχε προϋπολογιστεί
ενώ στον ΟΑΕΕ τα 540
Σε μεγαλο ασθενή
ο ΕΟΠΥΥ καθώς οι οφειλές
του προς ιδιώτες παρόχους
ασφαλισμένους και φορείς γενικής
κυβέρνησης νοσοκομεία κ.λπ
πια τα 7,8 δισ ευρώ ενώ το
πρώτο 8μηνο φέτος καταγράφεται
καταρρευση εσόδων από εισφορές
και κρατική επιχορήγηση Ειδικότερα
μέχρι και τον Αύγουστο είχαν
εισπραχθεί μόλις 1,6 δισ ευρώ από
εισφορές ασφαλισμένων ενώ πέρυσι
είχαν μπει στα ταμεία του
3,4 δισ
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ΙΚΑ
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διαδοχική 20 μήνες
αλλά στο ΤΕΑΥΕΚ 3,5 χρόνια

1
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συνταξιοδοτικές
υποθέσεις
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Κρατική
επιχορήγηση
2015
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σήμερα
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3,27 δισ

30.000
Σεπτ 2015

éé

Καμπανάκι από τον
ΕΟΠΥΥ για στάση πληρωμών
αν δεν λάβει
900 εκατ ευρώ
άμεσα

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

εκατομμύρια

αναδεικνύεται

Οργανισμού

SMM 12 prives

προϋπολογιζόμενο έλλειμμα του
υπερ-επικουρικού για φέτος ήταν
μηδενικό καθώς είχαν προυπολο
γιοτεί μειώσεις 8 την 1/1/15 και
7 την 1/7/1 5 λόγω εφαρμογής της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος Τώρα
ωστόσο προβλέπεται το 20 1 5 να
κλείσει με έλλειμμα 88 εκατομμυρίων
Σημειώνεται πως το ΕΤΕΑ έχει
λάβει από τον ΑΚΑΕΕ ενίσχυση 70
εκατομμυρίων
Ταστόχρονα τουλάχιστον 55.000
αιτήσεις για εφάπαξ εκκρεμούν σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αφού
δεν υπάρχει σαφής τρόπος υπολογισμού
από τον Σεπτέμβρη του 2013
και μετά Σήμερα τα ταμειακά διαθέσιμα
του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων είναι 200 εκατομμύρια
ενώ απαιτούνται συνολικά
823 εκατομμύρια για να πληρωθούν
τα εφάπαξ που συνωστίζονται στην

προβλέπεται

αγγίζουν

ΜΕΣΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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αναμονής αγγίζει τα 3,5 χρόνια στο
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Προς ασφαλισμένους
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γενικής κυβέρνησης
νοσοκομεία κ.λπ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ

2,47 δισ
1

00 εκ

5,24 δια
7,82 δισ

ουρά Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών
η δαπάνη για όλες τις εκκρε
μότητες προσεγγίζει τα 4 δισ
Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου
35.000 από τους ενταγμένους στην
ρύθμιση των 100 δόσεων με συνολικό
χρέος σχεδόν 1,5 δισ έχουν ήδη
βγει εκτός επειδή έχασαν δύο δόσεις
ενώ η αλλαγή των όρων και η οικονομική
δυσπραγία θεωρείται πιθανό
πως θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο
κύμα φυγής Οι αιτήσεις για ένταξη
είχαν φτάσει στις 350.000 με
ποσό 6 1 δισ ευρώ και
εισπραχθέν 300 εκατομμύρια
Αστή είναι η τραγική κατάσταση
στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιστικά
ταμεία για τα οποία το προσχέδιο
του προϋπολογισμού προβλέπει έλ
λειμμα 1 6 δισ για φέτος αυξημένο
κατά 704 εκατομμύρια σε σχέση με
τις προβλέψεις δηλώνει ο κ Κου
ρούκλης και κάνει λόγο για κίνδυνο
αφανισμού της κοινωνικής ασφαλι
σης Αν δεν βρεθούν νέοι πόροι για
το Ασφαλιστικό κάτι που φαίνεται
σήμερα δύσκολο θα συνεχιστεί η
πολιτική των περικοπών στις συντάξεις
που βαθαίνει την κρίση και πλήττει
συνταξιούχους και κοινωνία
σημειώνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος
πρόεδρος της ΠΟΣΕ ΙΚΑ
κεφαλαιοποιημένο

Το ΙΚΑ
Στο ΙΚΑ εκκρεμούν 79.644 αιτήσεις
για κύριες συντάξεις από αυτές
έχουν εκδοθεί 35.000 προσωρινές
με μέσο χρόνο αναμονής τους 12
μήνες που φτάνει υτους 20 σε
περίπτωση

διαδοχικής Αντίστοιχα
στον ΟΑΕΕ στην ουρά βρίσκονται
33.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με
τους 8.500 να έχουν λάβει προσωρινή
σύνταξη
Στον ΟΓΑ περιμένουν 30.000
αγρότες για έκδοση σύνταξης τη
στιγμή που ο Οργανιαμός έχει απορροφήσει
ήδη το 77 της κρατικής
χρηματοδότησης για φέτος Στο ETEA

ενιαίο επικουρικό Ταμείο

εκκρεμούν

29.885 αιτήσεις με τις 65.000
να αφορούν το ΕΤΕΑΜ Εδώ ο χρόνος
1

5. 1.500-2.000 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.500-2.000
νέεε προσλήψειε
μέοωτου ΑΣΕΠ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1.500-2 000 νέων
προσλήψεων μέχρι τα τέλη του έτους
από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ σε

διάφορες ειδικότητες ανακοίνωσε
χτες ο αν υπουργός Χρ Βερναρδάκης
ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία
με τα υπουργεία για την
αναγκών πρώτης ανάγκης
σε ανθρώπινο δυναμικό Ο αν υπουργός
παρουοι'ασε το σχέδιο της
σε όλο το Δημόσιο αναφέροντας
ότι θα βασιστεί ατα οργανογράμματα
υπουργείων και φορέων
και τόνισε ότι όποιος οργανισμός
δεν έχει έτοιμο οργανόγραμμα μέχρι
τα τέλη του έτους δεν θα μπορεί να
συμμετέχει στην κινητικότητα
καταγραφή

κινητικότητας

Σημείωσε

ότι η κινητικότητα θα έχει
εθελοντικό χαρακτήρα αφήνοντας
ανοιχτό το παράθυρο για υποχρεωτικές
μετστάξεις εάν κριθεί αναγκαίο
και δήλωσε ότι από την καταγραφή
των οργανογραμμάτων και των
θέσεων εργασίας θα
υπάρχει ηλεκτρονική αποτύπωση
των πλεονασμάτων και των ελλειμμάτων
σε ανθρώπινο δυναμικό
περιγραμμάτων

φορέας είναι κερδοφόρος Ο κ Βερ
ναρδάκης προανήγγειλε και τη
πρωτοβουλία που θα δοθεί
σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη
εβδομάδα η οποία θα περιλαμβάνει
το Μητρώο Υπαλλήλων υψηλών
προσόντων την αξιολόγηση του
προσωπικού και την επιλογή
με την αποπολιτικοποίηση
της Δημόσιας Διοίκησης
νομοθετική

προϊσταμένων

Το σκεπτικό
Η

βασική φιλοσοφία του

νομοσχεδίου

της προηγούμενης πολιτικής

ηγεσίας παραμένει η ίδια για την
αξιολόγηση των υπαλλήλων από
συναδέλφους υφισταμένους και
προϊσταμένους καθώς και την
οργανικών μονάδων και
τμημάτων Σύμφωνα με πληροφορίες
στο Μητρώο για tous υπαλλήλους
υψηλών προσόντων θα
αξιολόγηση

περιλαμβάνεται

λίστα καθηγητών
αλλά και στελεχών του
ιδιωτικού τομέα που θα μπορούν να
αξιοποιηθούν στη στελέχωση φορέων
ιδιωτικού δικαίου
Για το μισθολόγιο τέλος ο
υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Χρ Βερναρδάκης
δήλωσε ότι θα συγχωνευτούν τα 20
ειδικά μισθολόγια σε 7 έως 10 ενώ
θα αποσυνδεθεί το μισθολόγιο από
το βαθμολόγιο
Μία τέτοια εξέλιξη θα συμβαλει
στη βαθμολογική εξέλιξα των υπαλλήλων
αναλογα με τα χρόνια υπηρεσίας
τους με πιθανότατη αύξαση
των κλιμακίων χωρίς όμως αυτό να
συνεπάγεται και μισθολογική αύξαση
Με τον τρόπο αυτόν όμως θα
ανοίξει ο δρόμος σε αρκετούς υπαλλήλους
να διεκδικήσουν την επιλογή
τους σε θέση ευθύνης μετά το
πάγωμα μισθολογικών και
κατατάξεων την τελευταία
εξαετία
πανεπιστημίων

αναπληρωτής

Επιβεβαίωση

Επιβεβαιώνοντας πλήρως το δη
μοοι'ευματου Εθνους της Κυριακής
γιατον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας
υπογράμμισε ότι η καταγραφή
των αναγκών θα συμβάλει στον
προγραμματισμό των
Παράλλπλα στο υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπαρ
χουν σκέψεις να απελευθερωθούν
οι προσλήψεις στους φορείς του στενού
αλλά κυρίως του ευρύτερου
τομέα που έχουν έσοδα από
ανταποδοτικά τέλη π.χ η καθαριότητα
των δήμων ή αμοιβές από τη
δραστηριότητά τους π.χ ΕΟΦ
Η πρόταση περιλαμβάνει την
των προσλήψεων μόνο
υπό όρους και στον βαθμό που ο
καλύτερο

προσλήψεων

δημόσιου

απελευθέρωση

βαθμολογικών

A H ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ θα συμβάλει στον καλύτερο πρόγραμμα
τισμό των προσλήψεων υπογράμμισε ο Χρ Βερναρδάκης

6. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΥΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Μεϊμαράκης υπέρ φαρμακοποιών
Στο πλευρό των φαρμακοποιών τάχθηκε ο Βαγγελης Μεϊ
μαράκης όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς
Το ζήτημα αυτό καίει δεδομένου ότι το άνοιγμα του
επαγγελματος του φαρμακοποιού είναι ανάμεσα στα
προαπαιτούμενα

για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του
δανείου Ο πρόεδρος της Ν.Δ στην ομιλία του στη Βουλή
υποστήριξε το γερμανικό μοντελο ιδιοκτησίας των
σύμφωνα με το οποίο το 51 της ιδιοκτησίας
των φαρμακείων παραμένει σε αδειούχο φαρμακοποιό
και το 49 σε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα
του φαρμακοποιού Το σύστημα που εφαρμόζεται στη
Γερμανία το έχει προτείνει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος ΠΦΣ ο οποίος αντιδρά έντονα στην
ΜΝ Γ
απελευθέρωση των φαρμακείων
φαρμακείων

7. ΚΡΥΦΟ ΧΡΕΟΣ 13 ΔΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Βουλιάζουν τα νοσοκομεία Απλήρωτοι οι προμηθευτές

διο
Κρυφό χρέος 13
και ΕΟΠΥΥ

Καταρρέουν Ασφαλιστικά Ταμεία
Καθυστερεί η έκδοση 273.000 συντάξεων
Ο Βόμβα για την οικονομία
το εσωτερικό χρέος των
Ασφαλιστικών Ταμείων
Ο Απλήρωτοι έως 2 έτη
χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι
Ο Κίνδυνος στάσης πληρωμών
στον ΕΟΠΥΥ εάν δεν
με 900 εκατ σελ.3
ενισχυθεί

ΤΑΜΕΙΑ
Κρυφό χρέος 5,2 διο ευρώ στα Ταμεία 3,4
διο ευρώ από απλήρωτες συντάξεις 1,7
διο προς ΕΟΠΥΥ Στοιχεία της Ομοσπονδίας
των εργαζομένων στα Ταμεία Σελ 3

Απλήρωτες συντάξεις

ταμείων

3,5

1

Ταμεία κύριας ασφάλισης

ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΟΓΑ χρωστούν
στη διετία

3,0

Απλήρωτα εφάπαξ
Δημοσίου
Το Ταμείο Πρόνοιας

Δημοσίων Υπαλλήλων
χρειάζεται

7. ΚΡΥΦΟ ΧΡΕΟΣ 13 ΔΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 3

5,2 δισ ευρώ χρωστούν τα Ταμεία από απλήρωτες συντάξεις 3,5 δισ ευρώ και

από τη μη καταβολή στον Ε

ΟΠΥΥ εισφορών και της συμμετοχής τους για δαπάνες ασθενείας 1,7 δισ ευρώ

7,8 δισ ευρώ χρωστά ο ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτες παρόχους υγείας νοσοκομεία και ασφαλισμένους

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

15 δισ ευρώ

Οι απλήρωτες

Κρυφό χρέος
στις συντάξεις και στην υγεία
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

συντάξεις των
Ταμείων
Ο Σε αναμονή για
1 2 χρόνια

• Ταμεία κύριας
ασφάλισης ΙΚΑ

κόστος έως 1,540
δισ ευρώ τον χρόνο
και 3 διο ευρώ στη

01 0ΦΕΙΑΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ρυφό χρέος 13 δια ευρώ

οτην κοινωνική αοφάλι
ση από απλήρωτες
συντάξεις και δαπάνες υγείας απειλεί
τα ασφαλιστικά ταμεία και κατ επέκταση
τους ασφαλισμένους και τους
συνταξιούχους τους με νέες περικοπές
Το εσωτερικό χρέος που δεν
εμφανίζεται επισήμως στα ταμειακά
ελλείμματα των ασφαλιστικών φορέων
προκύπτει από τα στοιχεία τα
έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής
Πολιτικής Αντώνης Κουρούκλης
Η λίστα των χρεών έχει ως εξής
Τα Ταμεία κύριας ασφάλισης δεν
έχουν εκδώσει οριστικές συνταξιοδοτικές
αποφάσεις ή κρατούν απλήρωτους
για 1 έως 2 χρόνια συνολικά
142.644 συνταξιούχους 43.500
προσωρινές χαμηλότερες
συντάξεις
Τα αναδρομικά ποσά που οφείλουν
υπολογίζεται ότι με μια μέση
σύνταξη 900 ευρώ φτάνουν το 1 5 δισ
ευρώ σε ετήσια βάση και τα 3 δισ
ευρώ στη διετία Στο ΙΚΑ εκκρεμούν
79.644 δίνονται 35.000 προσωρινές
οποία

ΙΚΑΕΤΑΜ

2012

2013

2014

2015(έως
Αύγουστο
2015

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΦΕΙΛΩΝ

85.997103
ευρώ

138318581

79126573

503459.876

806.902133

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

15.894383

37.200.000
ευρώ

53.094383

ευρώ

ΤΑΥΤΕΚΓΚμέοω ΙΚΑ

διετία
• Ταμεία επικουρικής

ευρώ

ΟΑΕΕ

35.978.230
ευρώ

277435.947
ευρώ

257987.277
ευρώ

571401.454

ΕΤΑΑ

92.210.836,54
ευρώ

23.244.959
ευρώ

48L123 ευρώ

69.447.000
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

ευρώ

ασφάλισης ΕΤΕΑ
129.885 κόστος
233 εκατ ευρώ τον
χρόνο και 466 εκατ
ευρώ στη διετία
• Συνολικό χρέος
3,5 δια ευρώ που
αν

περιορίζεται

συνυπολογιστούν οι
43.500 προσωρινές
συντάξεις που κατα
βάλλουν τα Ταμεία

15008449706

Το γενικό σύνολο αν συνυπολογιστούν και τα 256.972593 ευρώ που έχει παρακρατήσει το
το 1766 δ ευρώ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ 142.644

ΙΚΑ φτάνει

κύριας ασφάλισης

Οι

οφειλές

του ΕΟΠΥΥ

λαμβάνουν

Ο 7,821 δια ευρώ
• Προς ιδιώτες

παρόχους

2,471 δισ ευρώ

• Προς τους ασφαλισμένους
100 εκατ
ευρώ

• Προς φορείς γενικής
κυβέρνησης
νοσοκομεία κ.ά
5,249 διο ευρώ

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας των
στο ΙΚΑ Γ
εργαζομένων

Τα Ταμεία κύριας
αοφάλισης δεν έχουν
c

εκδωοει οριστικές
1 ου
r

νταξιοδοτικές
αποφάσεις ή κρατούν
απλήρωτους για ένα
c

εως1 δυο χρονιά συνο

λικά 142.644
συνταξιούχους

43.500 λαμβάνουν
προσωρινές χαμπλο

Κυριακόπουλος οχε
δον οι μισές από αυτές
αφορούν το 201 5 αφού
χ
δεν
εχει εφαρμοστεί
ο ν.3863/10 ούτε και
έχουν αποσαφηνιστεί
οι νέε προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης μετά
ης αλλαγές που έγιναν
το καλοκαίρι Στον Ο
ΑΕΕ 33.000 συντάξεις
είναι σε καθυστέρηση
χορηγούνται 8.500

„

προοωρινές)για12.20
τερες συντάξεις
μήνες εφόσον υπάρχει
διαδοχική ασφάλιση
και στον ΟΓΑ 30.000
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης ΕΤΈΑ οφείλει συντάξεις
σε 129.885 άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί
από τα ταμεία κύριας ασφάλισης
μόνο στο ΕΤΕΑΜ του ΙΚΑ σι

Τα απλήρωτα
εκκρεμείς φάκελοι φτάνουν τους
65.000 και n δαπάνη υπολογίζεται
ότι φτάνει τα 233 εκατ ευρώ σε ετήσια
βάση και τα 466 εκατ ευρώ γτα τα
ποσά στη διετία Ο μέσος
χρόνος απονομής της επικουρικής
σύνταξης είναι 12 μήνες και 20 μήνες
με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης
και στο ΤΕΑΥΕΚ παραμένει στα
τρεισήμισι χρόνια
Καθυστερήσεις ελλείψει τρόπου
υπολογισμού αλλά και χρημάτων
και στα Ταμεία που χορηγούν
εφάπαξ Μόνο στο Ταμείο Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων εκκρεμούν
30.467 αιτήσεις και λείπουν 823
εκατ ευρώ για τις πληρωμές που θα
γίνουν με βάση νέο συντελεστή
10
νέες μειώσεις 5
και αφού δοθεί επιχορήγηση
οφειλόμενα

υπάρχουν

προσαρμογής

Τα
ταμεία χρωστούν επιπλέον
1,766 δισ ευρώ στον ΕΟΠΥΥ το
ΙΚΑ οφείλει 1 δισ ευρώ ο ΟΑΕΕ 57 1
εκατ ευρώ το ΕΤΑΑ 69 εκατ ευρώ
και το ΤΑΥΤΕΚΩ 53 εκατ ευρώ
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των
εργαζομένων αν ο ΕΟΠΥΥ δεν
άμεσα με τουλάχιστον 900 εκατ
ευρώ κινδυνεύει να προχωρήσει ακόμη
και σε στάση πληρωμών αντί των
ήδη γνωστών καθυστερημένων καταβολών
σε παρόχους υγείας γιατρούς
διαγνωστικά κέντρα φαρμακοποιούς
κ.ά και σε ασφαλισμένους Τα έσοδα
του ΕΟΠΥΥ έχουν μειωθεί και εκτιμάται
όη θα αρχίσουν να ενισχύονται
μετά την πρόσφατη αύξηση της ασφο
ράς ασθενείας των συνταξιούχων στο
6
στο αρχικό μεικτό ποσό τόσο στις
01 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ασφαλιστικά

ενισχυθεί

κύριες οοο και σης επικουρικές
Στις οφειλές μεταξύ των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα
πρέπει τέλος να συμπεριληφθούν
327 εκατ ευρώ που δεν έδωσε το ΙΚΑ
στον ΟΑΕΔ έναντι εισφορών που
παρακρατήθηκαν κανονικά από τους
μισθούς των εργαζομένων υπέρ των
πρώην ΟΕΚ και Εργατικής Εότιας

συντάξεις

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1,6 ΔΙΣ ΕΥΡΟ ΣΕ ΙΚΑ
ΟΑΕΕ ΕΤΕΑ
Με έλλειμμα 1 6 διο
ευρώ θα κλείσουν το 2015 το ΙΚΑ
ο ΟΑΕΕ και το ΕΤΕΑ Στο ΙΚΑ το
έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει τα
980 εκατ ευρώ στον ΟΑΕΕ τα 539
εκατ ευρώ και στο ΕΤΈΑ τα 88 εκατ
ευρώ Ελλειμμα 10 εκατ ευρώ έχει
αρχίσει να έχει κάθε μήνα και το
ταμείο Νομικών

εφάπαξ του
Δημοσίου
• 30.467 αιτήσεις
ενώ έχουν εκδοθεί
χωρίς να έχουν

πληρωθεί

ελλείψει
τρόπου υπολογισμού

21.050
• Ελλειμμα του

Ταμείου

Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων
623 εκατ ευρώ

έχει ταμειακά διαθέσιμα
200 εκατ ευρώ
και χρειάζεται 823
εκατ ευρώ για να
καταβάλει τα εφάπαξ

8. ΚΡΥΦΗ ΒΟΜΒΑ 8 ΔΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/10/2015
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Κρυφή βόμβα 8 δια στο ασφαλιστικό
Δεν υπολογίζονται οι δαπάνες νια 327.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης για την απόφαση του ΣτΕ και τις οφειλές στον ΕΟΠΥΥ
Το έλλειμμα των

ασφαλιστικών ταμείων θα
ανέλθει φέτος σε 1,5 δισ ευρώ και το 2016 σε
1,6 δισ ευρώ παρά τα μέτρα που ελήφθησαν
ήδη ή θα ληφθούν το επόμενο διάστημα σε
εφαρμογή του τρίτου μνημονίου Ωστόσο το
έλλειμμα αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του
προβλήματος που απειλεί τα ταμεία Υπάρχουν

κρυφά ελλείμματα το ύψος των οποίων υπερβαίνει
συνολικά τα 8 δισ ευρώ Στο επίσημο
έλλειμμα των ασφαλιστικών φορέων δεν
προς το παρόν η δαπάνη για 327.000
εκκρεμούσες αιτήσεις για κύρια και επικουρική
και
σύνταξη
εφάπαξ Πρόκειται για αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί έως και μία τετραετία

εμφανίζεται

Τα

Ι ΚΑ

Ο Α

έλλειμμα 2015

έλλειμμα 2015

Προβλεπόμενο
έλλειμμα 2015

c930
εκατ

€980
εκατ

€550
εκατ

€539
εκατ

Αριθμός συνταξιούχων

Προϋπολογιζόμενο

Προβλεπόμενο

678.640

έλλειμμα 2015

έλλειμμα 2015

€θ
εκατ

€88
εκατ

ε\χαν προϋπολογιστεί μειώσεις 8 την 1/1/15
7 την
1/7/15 λόγω εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος

Κρατική επιχορήγηση 2015

€3.277 εκατ

€954εκατ

έχει απορροφηθεί το 84

ΕΚΑΣ

αφορά χα συνολικά ποσά

επιχορήγηση Κλάδου Υποχρεωτικής Ασφάλισης
κρατική εισφορά Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη

Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη

€880 εκατ

€283 εκατ

Απορρόφηση ώς σήμερα

Συντάξεις σε καθυστέρηση

Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη

Συντάξεις σε καθυστέρηση

Κύριες

79.644

35.000 προσωρινές
Επικουρικές 65.000

33.000

8.500 προσωρινές

12
Διαδοχική

€300 εκατ

Èf
iCU

12

HHBBKHHHfll 20

€70 εκατ
Μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη

€248 εκατ
Συντάξεις σε καθυστέρηση
129.885 μόνο ΕΤΕΑΜ 65.000

Εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις

Διαδοχική

Κρατική χρηματοδότηση 2015

από ΑΚΑΓΕ

77

Μέσος χρόνος απονομής μήνες

Μέσος χρόνος απονομής μήνες

προηγούμενα

χρόνια Γι αυτά η κυβέρνηση αναζητεί

Σεπτέμβριος 201 5

Κρατική χρηματοδότηση

Κρατική χρηματοδότηση

τις περικοπές των συντάξεων τα

Ο ΓΑ

Ε

Προϋπολογιζόμενο

€3.586 εκατ

τουλάχιστον

ισοδύναμα ωστόσο υπάρχουν κι άλλες ομαδικές
προσφυγές συνταξιούχων για τις μειώσεις που
υπέστησαν Επίσης τα ασφαλιστικά ταμεία
οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ και άλλους φορείς άλλα
2 δισ ευρώ συνολικά σύμφωνα με την καταγραφή
που διενήργησαν οι εργαζόμενοι στους
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Σελ 3

Ταμεία Ασφάλισης σε αριθμούς
Ε

Προβλεπόμενο
έλλειμμα 2015

Προϋπολογιζόμενο

πριν και ακόμη δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις
Το κόστος τους υπολογίζεται σε 4 δισ ευρώ
Επίσης δεν εμφανίζεται το κόστος ύψους
2 δισ ευρώ από την εφαρμογή της
απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές

30.000

Μέσος χρόνος απονομής μήνες

12

Σεπ 2015
Αφορά υποθέσεις μόνο εσωτερικής
νομοθεσίας όχι με συνυπολογισμό χρόνου
ασφάλισης Ε Ε
διμερών συμβάσεων

Διαδοχική

20
ΤΕΑΥΕΚ 3,5 χρόνια
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στα 8 δισ το κρυφό έλλειμμα των Ταμείων

Σε εκκρεμότητα περισσότερες από 300.000 αιτήσεις συντάξεων που θα προκαλέσουν δαπάνη 4 δισεκατομμυρίων ευρώ
Της ΡΟΥΛΑΣ ΓΑΛ0ΥΡΟΥ

Κρυφό έλλειμμα ύψουβ 8 δισ ευρώ απειλεί

να τινάξει στον αέρα τον δημοσιονομικό
σχεδιασμό του οικονομικού
και να γκρεμίσει τα ασφαλιστικά
ταμεία Μόνο για Tis πάνω από 300.000
συνταξιοδοτικέ5 αιτήσει που βρίσκονται
σε αναμονή η δαπάνη εκτιμάται σε 4
δισ ευρώ Ο xpôvos αναμονά κυμαίνεται
από 12 éois και 24 μήνεε με ακραίεε
περιπτώσει διαδοχικήε ασφάλισα να
αγγίζουν τα 3 ή ακόμη και τα 4 χρόνια
Πονοκέφαλο προκαλεί στην ηγεσία του
υπ Εργασίαε και η υποχρέωση τα
να προσδιορίσει και να
ισοδύναμα μέτρα για την
των επιπτώσεων τα εφαρ
ioyns των αποφάσεων του ΣτΕ που
έκρινε αντισυνταγματικέε Tis περικοπέβ
επιτελείου

κυβέρνησα

θεσπίσει

αντιστάθμιση

σε συντάξει από το 2012 και μετά
καθώε το köotos εκτιμάται σε τουλάχιστον
2 δισ ευρώ Στελέχη Tns κοινω

virais ασφάλισα μάλιστα εκτιμούν
ότι το πραγματικό kôotos για την εφαρμογή
τηβ απόφασα μπορεί να αγγίξει
και τα 4,2 δισ ευρώ Στο υπέρογκο αυτό
κρυφό xpéos που δεν καταγράφεται
επίσημα πρέπει να προστεθούν και οι
οφειλέβ των Ταμείων npos τον ΕΟΠΥΥ
ms τάξα του 1,7 δισ ευρώ αλλά και
npos tous πρώην opYavunioùs Εργατικήε
EoTias και Εργατιά KaTOUCias 327,2
εκατ ευρώ για εισφορέ5 που πληρώνονται
από tous ασφαλισμένοι αλλά

δεν αποδίδονται otous οργανισμού5
Τα στοιχεία που παρουσίασαν χθε5
οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία
κατά την έναρξη του 31ου τακτικού
συνεδρίου tous είναι αφενό5 τραγικά

επίκαιρα

koOcos

δημοσιοποιούνται

λίγεβ ημέρεβ πριν από την παρουσίαση

του κυβερνητικού σχεδίου για τη νέα

Πονοκέφαλε η θέσπιση
ισοδυνάμων για αντιστάθμιση
των επιπτώσεων της εφαρμογής
αποφάσεων του ΣτΕ
που έκρινε αντισυνταγματικές

τις περικοπές σε συντάξεις
από το 2012 και μετά
αρχιτεκτονική του συστήματο5 κοινω
vuais ασφάλισα το οποίο οφείλει να
απορροφήσει το σύνολο των ελλειμμάτων
αυτών αφετέρου àKpos απο¬

καλυπτικά Η δαπάνη για αποφάσεΐ5
συνταξιοδότησα που έχουν κατατεθεί
ακόμη και πριν από 3 4 χρόνια και
δεν έχουν ακόμη εκδοθεί εκτιμάται
ότι ξεπερνάει τα 4 δισ ευρώ Συνολικά
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού
Οργανισμών Koivtûviraïs Πολιτικήβ
ΠΟΠΟΚΠ εκτιμά ότι οι αιτήσει απο
νομή5 κύριων και επικουρικών συντάξεων
kclQùs και εφάπαξ σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα αγγίζουν tis 327.000
εκ των οποίων οι 43.500 έχουν εκδοθεί
cos προσωρινέε Αναλυτικά στο ΙΚΑ
παραμένουν ανεκτέλεστεβ περίπου
141 644 αποφάσειε για χορήγηση KÙpias
και επικουρικήβ σύνταξα ενώ έχουν
εκδοθεί 35.000 npoacûpivés συντάξει
Στον ΟΑΕΕ βρίσκονται στην αναμονή
περίπου 33.000 αιτήσει από tis orates
για 9.500 έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή

σύνταξη Στον ΟΓΑ οι εκκρεμεί5 συν
ταξιοδοτικέε υποθέσει σύμφωνα με
στοιχεία Σεπτεμβρίου φτάνουν Tis
30.000

Στο ΕΤΕΑ το υπερ-επικουρικό των
μισθωτών υπάρχουν στην αναμονή
64.885 επικουρικέβ συντάξει
Στο Ταμείο npôvoias Δημοσίων Υπαλλήλων
ΤΠΔΥ υπάρχουν 30.467 εκκρε
izis αιτήσει απόδοσα εφάπαξ Υπάρχουν
μάλιστα άλλε8 25.000 εκκρεμείβ
υποθέσει anovouùs εφάπαξ οι οποίεε
προέρχονται από φορε-s npôvoias του
ιδιωτικού τομέα
Κάτω από το χαλί θα επιδιώξει να
κρύψει xpéos ύψουε τουλάχιστον 2 δισ
ευρώ η κυβέρνηση koOgjs η επιτροπή
σοφών για το ασφαλιστικό δεν μπορεί
να καταλήξει σε ισοδύναμα για την
εφαρμογή Tns απόφασα του ΣτΕ που

έκρινε αντισυνταγματτκέ5 Tis mrpucotes
σε κύριεε και επικουρία συντάξει
που επιβλήθηκαν από το 2012 και μετά
Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι η παράκαμψη
του προβλήματοβ μέσω τα véas
ασφαλιοτική5 μεταρρύθμισα Βέβαια
ήδη συνταξιούχοι τα ΔΕΗ αποφάσισαν
να καταθέσουν δύο αγωγέε σε ßäpos
Tns Πολιτείαβ για Tis μειώσει που
έχουν σημειωθεί oris κύριες και oris
ετπκουρικέβ συντάξει ônos προέκυψαν
από tous νόμοα 4051 και 4093/2012
και οι orates κρίθηκαν από το ΣτΕ αν
τισυνταγματικέ5 Πρόκειται για μια
ομαδικών αγωγών που αφορούν
όχι μόνο την άμεση παύση των
μειώσεων ôncos χαρακτηρίζονται
αλλά και την έντοκη
του ποσού που αναλογεί στον
κάθε συνταξιούχο χωριστά

διαδικασία

παράνομων

επιστροφή

8. ΚΡΥΦΗ ΒΟΜΒΑ 8 ΔΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Οφειλές

Επίσημη τρύπα
1,5 δισ φέτος
και 1,6 δισ το 2016
Τον εκτροχιασμό του

φανερού
ελλείμματοβ των ασφαλιστικών
το
2015
που
αναμένεται
οργανισμών
να εκτιναχθεί στο 1 5 δισ
έναντι
προϋπολογισμένου
ευρώ
750 εκατ ευρώ και αντίστοιχα
έλλειμμα 2,8 δισ ευρώ το
2016 το οποίο θα περιοριστεί
στα 1,6 δισ ευρώ εξαιτίαε των
μέτρων που ψηφίστηκαν ήδη και
εφαρμόζονται βάσει του 3ου Μνημονίου
προβλέπει το προσχέδιο
του κρατικού προϋπολογισμού
για το επόμενο έτοβ
Η εκτίμηση για tous Οργανι
σμούβ Koivtûvuais Ασφάλισα είναι
ότι για φέτοβ θα καταγράψουν
έλλειμμα 1,672 δισ ευρώ αυξημένο
κατά 704 εκατ ευρώ σε
σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό
για την τρέχουσα χρονιά
Οι λόγοι του αυξημένου ελλείμ
τεράστιο

ματοΒ είναι οι μειωμένε έναντι

των προβλέψεων ασφαλιστικέΒ
εισφορέ3 και η αύξηση tos συν
ταξιοδοτιιοά δαπάνα για KÙpurs
συντάξείδ κατά 167 εκατ ευρώ
Eirians οφείλεται στην αύξηση
uns öanävns κατά 326 εκατ ευρώ
των επικουρικών συντάξεων λόγω

μη εφαρμογήβ ms pmpas

μηδενικού

ελλείμματοε
Αλλά και το 2016 βάσει των
προβλέψεων του προσχεδίου το
ισοζύγιο των Οργανισμών Κοι
vaiviKris Ασφάλισα θα εκτιναχθεί

Ταμείων

ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ

cl 5 δια

προς
ΕΟΠΥΥ
Σε εκατ ευρώ

στο 1,6 δισ ευρώ καθοκ οι ει
σφορέε θα παραμείνουν σε χαμηλά
επίπεδα λόγω του υψηλού
επιπέδου ανεργίαε και tos συνεχιζόμενα
Kpions otous ελεύθε
pous επαγγελματίεβ ενώ οι με
ταβολέβ στη συνταξιοδοτική
αυξάνονται καθώε μεγάλο5
αριθμό5 ασφαλισμένων επέλεξε
να συνταξιοδοτηθεί αξιοποιώντα5
μεταβατικέ5 διατάξει πρόωρα
συνταξιοδότηση3 εντόβ του 2015
και υπό τον φόβο του νέου Μνημονίου
Το σύνολο των εσόδων
από ασφαλιστικέ3 εισφορέε αναμένεται
να μειωθεί κατά 50 εκατ
ευρώ περίπου σε σχέση με το

Φόβους neos το έλλειμμα των Ταμείων θα διογκωθεί
KaOcbs

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

86

2012

στα ασφαλιστικά ταμεία το
στο ΙΚΑ θα κλείσει στα
930 εκατ ευρώ έναντι προϋπολογιζόμενου
ελλείμματοε 930
εκατ ευρώ παρά την κρατική
χρηματοδότηση ùipous 3,586 δισ
ευρώ και τη σχετικά αυξημένη
ροή των εσόδων του που écos
τον Αύγουστο του 2015 ανήλθαν
σε 6,237 δισ ευρώ εξαιτία3 των
capital controls και tos ευνοϊκή3
ρύθμισα των 100 δόσεων
Στον ΟΑΕΕ το έλλειμμα
να φθάσει τα 539 εκατ
ευρώ tins το τέλοβ του χρόνου
το
με ταμείο των ελεύθερων
να έχει απορροφήσει
έλλειμμα

138,32

2013

79,13

2014
2015
Το 2015

είναι έως τον Αύγουστο

Οργανισμούς

Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι ότι για
φέτος το έλλειμμα είναι
αυξημένο κατά 704 εκατ
ευρώ σε σχέση με τον
αρχικό προϋπολογισμό
για την τρέχουσα χρονιά

θεωρείται εύρωστο5 οργανισμόε
με εξαίρεση το ταμείο Νομικών
που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια
έλλειμμα περίπου 10 εκατ ευρώ
τον μήνα
Στο ΕΤΕΑ η μη εφαρμογή tos
pfripas μηδενικού ελλείμματοβ
οδηγεί το ταμείο σε έλλειμμα tos
τάξα των 88 εκατ ευρώ Mépos
από τα 336 εκατ ευρώ tos ρή
Tpas καλύφθηκε από το ΑΚΑΓΕ
70 εκατ ευρώ
Το Ταμείο Ilpôvoias Δημοσίων
Υπαλλήλων με 200 εκατ ευρώ

χρηματοδότησα

ταμειακά διαθέσιμα και πάνω

Στον ΟΓΑ το έλλειμμα υπολογίζεται
σε 150 εκατ ευρώ
Το ΕΤΑΑ το ταμείο των γιατρών
μηχανικών και δικηγόρων

από 30.000 εφάπαξ σε αναμονή
έχει ανάγκη συνολικά 823 εκατ
ευρώ
Σε επιπλέον 2 δισ ευρώ εκτιμάται
το ενδοκυβερνητικό xpéos

το 84

tos κρατική5

από τα χρέη των ταμείων npos
τον ΕΟΠΥΥ και tous πρώην Ορ
γανισμούβ Εργατικήε Εστ-as και
EpyaxiKns KaTOiKias

Συνολικά τα ταμεία οφείλουν
στον Οργανισμό 1,7 δισ ευρώ
ενώ άλλα 327,2 εκατ ευρώ χρωστούν
στον ΟΑΕΔ öiäöoxos των
ΟΕΚκαιΟΕΕ
Με τη σειρά του ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει
7,8 δισ ευρώ ήτοι 2,47 δισ
ευρώ npos tous ιδιώτε5 napôxous
και άλλα 5,24 δισ ευρώ npos tous
φορείε ms γενική5 κυβέρνησα
ônojs είναι τα νοσοκομεία Η μείωση
tos κρατικήε επιχορήγησα
κατά 500.000.000 ευρώ από 0,4
του ΑΕΠ πέρυσι σε 0,2 του ΑΕΠ
εφέτοβ έχει κάνει ακόμα πιο
ασφυκτικό το τοπίο στον ΕΟΠΥΥ

Νέο ασφαλιστικό έως τα μέσα του Νοεμβρίου
σκηνικό κατάρρευσα
και τον φαύλο κύκλο χρεών και
ελλειμμάτων το υπουργείο Εργα
ejias σχεδιάζει την προώθηση και
μάλιστα tas τα μέσα Νοεμβρίου
ενόε νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου
που θα αλλάζει άρδην το σκηνικό
στην κοινωνική ασφάλιση
ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνει
σημαντικέβ μειώσει συντάξεων
για tous ήδη συνταξιούχουΒ Ηδη
Ζε ouxd το

ounoupYôs EpYaoias ruopYOS Κα
τρουγκαλοε κατέβασε την Τετάρτη
ακόμη πιο κάτω τον πήχυ των
προσδοκιών και των μειώσεων
θέτονταε os στόχο την προστασία
των εισοδημάτων από συντάξει
κύριεβ επικουρικέ5 ή και μερίσματα
στα 1.000 ευρώ

Στο μεταξύ την επόμενη εβδομάδα
και στο πλαίσιο tos ψήφισα
των προαπαιτούμενων που
με tous δάνειοι
θα περάσει από τη Βουλή ένα

συμφωνήθηκαν

ακόμη πακέτο ασφαλιστικών
που θα ανατρέπει σειρά
ευνοϊκών διατάξεων του πρόσφατου
νόμου Στρατούλη και θα ανοίγει
μια σειρά από νέα ακανθώδη
θέματα καθώε οι δανεισκ ζητούν
σταδιακή αύξηση και του χρόνου
ασφάλισα εκτόε των ορίων ηλι
Kias στα 40 χρόνια για έξοδο στα
62 ενώ θέλουν επανεξέταση τα
ρυθμίσεων

ôuvotototos κατηγοριών

εργαζομένων

να απαλλάσσονται από

την αύξηση των ορίων ηλικία5
επειδή εντάσσονται σε καθεστώε
βαρέων και ανθυγιεινών
Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται
να συνεδριάσει για τελευταία
φορά και η επιτροπή εμπειρογνωμόνων
που έχει συσταθεί απρ τον
υπουργό EpYaoias Γιώργο Κα
τρούγκαλο ο onoios βρίσκεται
στο Περού αναζητώντα3 συμμά
xous στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση
στο Διεθνέ8 Νομισματικό

των συνολικά ρυθμισμένων οφειλών
Μάλιστα από την 1η Νοεμβρίου που αυξάνεται το επιτόκιο
ms ρύθμισα των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων
είχαν υπαχθεί στην ευνοϊκή διάταξη των 100 δόσεων
από το 3 ετησίωβ 0,25 unviaicos στο 5 ετησίου
φόβοι ότι θα υπάρξουν και νέε3 αποχωρήσει
Ektôs από το επιτόκιο ms ρύθμισα των 100 δόσεων
προσαρμογέ5 γίνονται και σε auTés των ρυθμίσεων
που είχαν θεσπιστεί είτε το 2013 ν 4152 είτε το 2014
εκφράζονται

Η εκτίμηση για τους

προβλέπεται

επαγγελματιών

περαιτέρω

αυξάνονται επικίνδυνα όσοι βγαίνουν

εκτόβ ρύθμισα των 100 δόσεων εκφράζουν οι εργαζόμενοι
στα ασφαλιστικά ταμεία Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθε5 από tous συνολκά
350.000 οφειλέτε3 που προχώρησαν σε διακανονισμό
οφειλών ύψοα 6,1 δισ ευρώ εκτό5 ρύθμισα στο τέλ05
Σεπτεμβρίου βρέθηκαν περίπου 35.000 ήτοι το 10 Μάλιστα
ônojs φαίνεται από τα στοιχεία των Ταμείων και
του Κέντρου Είσπραξα Ασφαλιστικών Οφειλών ΚΕΑΟ
πρόκειται για μεγαλοοφειλέτεε οι οποίοι έχουν συνολικό
xpéos σχεδόν 1,5 δισ ευρώ που αντιστοιχεί στο 25

δαπάνη

éTOs2015
Σύμφωνα με tous εργαζόμενοι

Δεν πληρώνουν
ούτε τα ρυθμισμένα
χρέη οι οφειλέτες

Θα περιλαμβάνει
σημαντικές μειώσεις
συντάξεων για τους

ήδη συνταξιούχους
Ταμείο Στόχοε του υπουργείου
Εργασία είναι μέσα από τη γενική
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
που θα ισχύσει από 1/1/2016 να
εξουδετερώσει μνημονιαχέβ
àn&is η επιβολή pftipas
μηδενικού ελλείμματθ5 η απομεί
ωση των κατώτατων συντάξεων
και του ΕΚΑΣ αλλά και οι διατάξει
που θα ψηφιστούν την ερχόμενη
εβδομάδα στο πλαίσιο των
Αν και το πόρισμα
αναμένεται να αποτυπώνει τρία
σενάρια αυτό που κερδίζει éôacpos
είναι εκείνο που προβλέπει ενιαίο
τρόπο υπολογισμού για όλου5
δεσμεύσει

προαπαιτούμενων

ενοποίηση κύρια και επικουρική
σύνταξα εθνική σύνταξη που θα
χρηματοδοτείται από τη φορολογία
και ανταποδοτική που θα υπολογίζεται
με βάση Tis εισφορέβ Στο
υπουργείο Εργασία σε συνεργασία
με την Εθνική Αναλογιστική
Αρχή εξετάζονται σενάρια ακόμη
και για επανυπολογισμό όλων των
συντάξεων αν και ειδικοί τα κοινωνία
ασφάλισα χαρακτηρίζουν
ένα τέτοιο ενδεχόμενο ασφαλιστικό
παράδοξο που δύσκολα
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για
τεχνικούβ όσο και για vopiKOùs
λόγου5 Το όλο εγχείρημα στηρίζεται
στη λογική τα εφαρμογήβ
ενιαίων κανόνων ασφάλισα για
όλουβ με koivoûs ôpous για Tis
εισφορέε και Tis napoxés στο
πλαίσιο τα κοινωνικήβ αλληλεγ
γύα τόσο μεταξύ των γενεών όσο
και μεταξύ των ασφαλισμένων τα
ίδια γεν-às KaOcos βέβαια υπάρχει

ν 4305
Το αρχικά υπολογισμένο επιτόκιο και οι υπόλοιπεβ
ανεξόφλητε3 δόσεΐΐ τα ρύθμισα
θα αναπροσαρμοστούν
αναλόγου του

υπολοίπου

που προκύπτει μετά
την εφαρμογή του νέου
επιτοκίου

Να σημειωθεί ότι από Tis
αλλαγέ5 εξαιρούνται οι κύ
ριες οφειλέ5 écos 5.000 ευρώ
καθώ3 βάσει του νόμου δεν

Το 25
των οφειλών
που είχαν ενταχθεί

στη ρύθμιση
των 100 δόσεων
δεν εξυπηρετείται

επιβάλλεται μηνιαία
στη ρυθμισμένη πλέον
οφειλή εφόσον ο οφειλέτα
είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει étos 14/10/2015
στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι
• Το ποσό Kùpias οφειλήβ υπερβαίνει το 50 του δη
λωθέντο5 ετήσιου ατομικού εισοδήματό3 του
• Η ακίνητη περιουσία του δεν υπερβαίνει Tis 150.000
προσαύξηση

ευρώ

μπορεί τελικά και να υπερβαίνει
το 11 και για τον λόγο αυτό
εκτιμούν ότι οι μειώσει θα ξεκινήσουν
από μικρότερα ποσά Μάλιστα
οι συνδικαλιστέ5 ms ΠΟ
ΠΟΚΠ επισήμαναν χθεβ κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου ms Ομο
anovôias tous ότι τόσο οι
μνημονιακοί νόμοι όσο
και το 3ο μνημόνιο περιλαμβάνουν
μόνιμου5 μηχανισμού5 που οδηγούν
σε περικοπέβ συντάξεων
αλλά και αύξηση των ορίων ηλικία

Παράλληλα τα Ταμεία και το ΚΕΑΟ αναμένουν την
υπογραφή τα υπουργικήβ απόφασα που θα καθορίζει
τα κριτήρια ώστε οι αρμόδιε3 υπηρεσίεβ να προβαίνουν
σε μείωση του αριθμού των δόσεων εάν έπειτα από έλεγχο
αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησα τα οφειλή3 σε
λιγότερεε δόσειδ από Tis αρχικά χορηγηθείσε5 Σύμφωνα
με στελέχη των Ταμείων η αύξηση του επιτοκίου αναμένεται
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκροή οφειλετών με άμεση
συνέπεια στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων
Για τον λόγο αυτό το ΚΕΑΟ αναμένεται να ξεκινήσει
το κυνήγι αναζήτησα κρυφού πλούτου σε τραπεζικούβ
λογαριασμού5 χιλιάδων οφειλετών KaOois βάσει των
δεσμεύσεων του 3ου μνημονίου θα αποκτήσει άμεση
πρόσβαση σε λογαριασμού5 περίπου 600.000 οφειλετών
ενώ θα υπάρξει διασύνδεση και με το TAXIS Evrôs του
επόμενου μήνα το ΚΕΑΟ θα ξεκινήσει εκ νέου την αποστολή
σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων για την
έναρξη λήψα αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτε5 που
έχουν ενταχθεί oris λίστεβ του για ποσά οφειλήβ που
ανέρχονται συνολικά στα 6 δισ ευρώ Παράλληλα προωθείται
σύμφωνα με πληροφορίεβ η εκκαθάριση ms
λίσταΒ των οφειλετών KaOcos και η δημιουργία ενιαίαβ
βάσα δεδομένων για Tis οφειλέε από εισφορέβ κοινωνικά
ασφάλισα η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κο ivcovuais

συνταξιοδότησα

ασφάλισα

η δέσμευση για άμεσεβ apuconés
1
του ΑΕΠ cvtôs του 2016 το
μαχαίρι θα πέσει oris ήδη κατα
βαλλόμενε5 συντάξει για τουλάχιστον
το 30 των συνταξιούχων
που λαμβάνουν συνολικά εισοδήματα
από συντάξει άνω των 1.000
κοι
ευρώ μεικτά Οι ειδικοί
v&ivuais ασφάλισα επισημαίνουν
βέβαια ότι μεσοσταθμικά η μείωση

τα

προηγούμενοι
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ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

33 δισ. ετησίως κοστίζουν
γραφειοκρατία - διαφθορά
Ιστορίες τρέλας για το ελληνικό Δημόσιο
διηγήθηκε προχθές σε βιβλιοπωλείο ίων
Αθηνών ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, που
εκτιμά το κόστος της γραφειοκρατίας και
της διαφθοράς στα 33 δισ. ετησίως. Αν
είχαμε καταφέρει να πατάξουμε αυτά τα
φαινόμενα, θα είχαμε ξεμπερδέψει με
το δημόσιο χρέος, λέει. Σελ. 4
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Τα κουβανέζικα λεφτα και ο 93χρονος νομικός σύμβουλος
στέλνοντας παράλληλα σχετικές
υποθέσεις στο αρχείο
Από τις πλέον τραγελαφικές
περιπτώσεις δήμαρχος στα Ανω
Λιόσια που πήρε ευρωπαϊκή
10 εκατ ευρώ για τον
δήμο και κατέθεσε τα χρήματα
σε λογαριασμό στην Ελβετία

Γης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάζοντας τις ετήσιες εκθέσεις
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας

Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή ο
οποίος μίλησε προχθές το βράδυ
στον Ιανό έρχεται κανείς
με ιστορίες τρέλας στο
ελληνικό Δημόσιο που δεν αφορούν
μονάχα το επίμαχο θέμα
των επιόρκων Περιστατικά που
φέρνουν γέλιο αλλά και μεγάλη
θλίψη αν σκεφτεί κανείς τον
σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία το κόστος της διαφθοράς
και της γραφειοκρατίας ανέρχεται
σε 33 δισ τον χρόνο Αν είχαμε
καταφέρει να πατάξουμε τα
αυτά σε δέκα χρόνια θα
είχαμε ξεμπερδέψει με το δημόσιο
χρέος Ιδού μερικές από τις πιο
χαρακτηριστικές περιπτώσεις σε
πολεοδομία δημόσια έργα ΟΤΑ
και κοινωνική πρόνοια
Οι πολεοδομίες ήταν από τις
πλέον αμαρτωλές δημόσιες υπη
ρεσίες αν σκεφθεί κανείς ότι

επιχορήγηση

αντιμέτωπος

στο όνομά του Στην έρευνα

που διενήργησε ο Γενικός

αιρετός άρχοντας
δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το
επιτόκιο ήταν μεγαλύτερο στο
εξωτερικό

λογαριασμό

Km στην Υγεία

φαινόμενα

Στα 33 δισ τον χρόνο
εκτιμά ο κ Λέανδρος
Ρακιντζής το συνολικό
κόστος διαφθοράς
και γραφειοκρατίας
υπάρχουν περίπου 2.000.000
κτίσματα στην Ελλάδα
τα οποία έχουν πλέον γίνει σε
μεγάλο βαθμό νόμιμα καθώς οι
παράνομα

ιδιοκτήτες εκμεταλλεύθηκαν τις
ειδικές ρυθμίσεις Το περιστατικό

την
ανικανότητα της πολιτείας να

που δείχνει πιο ανάγλυφα

δράσει είναι αυτό της Αικατερίνης
Φωτοπούλου που έκανε πολυετή
δικαστικό αγώνα από το 1987
για να γκρεμιστεί ένας παράνομος
τοίχος ύψους 2,5 μέτρων ο οποίος
σηκώθηκε μπροστά από το
εξοχικό της στη Φολέγανδρο και
της κρύβει τη θέα στο Αιγαίο
Εχει δικαιωθεί ώς και στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων όπου η χώρα μας
έφαγε 4 φορές πρόστιμο από
100.000 ευρώ για την υπόθεση
της μη κατεδάφισης αλλά o τοίχος
είναι στη θέση του Για να
πέσει πρέπει να γίνει διαγωνισμός
και να ταξιδέψει εργολάβος στη
Φολέγανδρο
Τα δημόσια έργα είναι μια ανοιχτή
πληγή με τεράστιο κόστος

Επιθεωρητής

ο

Απίστευτες ιστορίες συμβαίνουν
και στο πολύπαθο σύστημα
υγείας Χειρουργός δημοσίου
είχε συμπεριλάβει στα
προσόντα του και μια συστατικό
επιστολή από τον Γιακούμπ τον
οποίο δεν είχε ποτέ γνωρίσει
Πλην όμως παρουσιαζόταν ως
καρδιοχειρουργός και έκανε
Είχε μεγάλο ποσοστό
θνησιμότητας στους ασθενείς
του και αυτός ήταν o λόγος που
διερευνήθηκε η περίπτωσή του
Αλλος γιατρός δημοσίου νοσοκομείου
διατηρούσε ιδιωτικό
Απασχόλησε τον ΣΔΟΕ για
τις μεγάλες καταθέσεις του Οταν
τον έπιασαν στα πράσα στο ιδιωτικό
ιατρείο με επτά πελάτες να
περιμένουν να εξετασθούν
πως είναι συγγενείς του
και τους είχε καλέσει για τα γε
νέθλιά του αλλά κανείς τους δεν
είχε δώρο ή τούρτα
νοσοκομείου

εγχειρήσεις

Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακινχζής
να φέρνουν γέλιο αλλά και υψηλό λογαριασμό

αναφέρθηκε σε περιστατικά που μπορεί

526 υπάλληλοι αντιμέτωποι με αυτοδίκαιη αργία
Αντιμέτωποι με αυτοδίκαιη αργία
είναι βάσει ίων νέων ρυθμίσεων
που προωθεί to υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 526 υπάλληλοι
οι οποίοι βαρύνονται με
και πλημμελήματα
0 αριθμός προκύπτει βάσει στοιχείων
που παρέδωσε ο Γενικός
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λέανδρος Ρακιντζής στον αρμόδιο
αναπληρωτή υπουργό Χριστόφορο
Βερναρδάκη Ως προςτα λεγόμενα
βαριά κακουργήμστα τα οποία
κακουργήματα

θα αντιμετωπίσει η νομοθετική

για τον κρατικό προϋπολογισμό
Αυτόν το μήνα αναμένεται να
ολοκληρωθεί το πολύπαθο έργο
της οδικής παράκαμψης Σπάρτης
τμήμα Σκούρα Πυρί μήκους
8,3 χλμ που ξεκίνησε το 2007
Αρχικά κόστισε 17 εκατ ευρώ o
εργολάβος πληρώθηκε αλλά δεν
τελείωσε ποτέ την παράκαμψη
καθώς σε πολλά σημεία οι εργασίες
ήταν ανύπαρκτες Παρ όλα
αυτά έγινε και προσωρινή και
οριστική παραλαβή του έργου
μετά την εντολή επιθεώρησης
Ο ανάδοχος ενώ πήρε τα χρήματα
εν συνεχεία πτώχευσε και
οι υπάλληλοι της πολεοδομίας

ρύθμιση η κατανομή σύμφωνα με
τα στοιχεία του κ Ρακιντζή έχει ως
εξής 28 υπάλληλοι κατηγορούνται
για απιστία άνω των 150.000 ευρώ
20 υπάλληλοι κατηγορούνται
για απιστία άνω των 30.000 ευρώ
17 υπάλληλοι κατηγορούνται για
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 14
κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης και 5 για διακίνηση
ναρκωτικών Εφόσον υπάρξει
αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη γΓ
αυτές τις περιπτώσεις τότε θα τεθούν
σε αυτοδίκαιη αργία και μόνο

που ενέκριναν

την παράδοση

έπαιρναν συνεχείς μεταθέσεις
γλιτώνοντας τις διώξεις και
ατιμώρητοι Το έργο
φάντασμα εντάχθηκε στο νέο
ΕΣΠΑ για να τελειώσει ενώ η
υπόθεση έφτασε στην Ευρώπη
που αναμένεται να τιμωρήσει τη
χώρα μας με πρόστιμα
To Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
καταργήθηκε το 2013 με υπουργική
απόφαση Χάρις σε έρευνα
του ΓΕΔΔ διαπιστώθηκε ότι κατά
την περίοδο 2006-2011 έγινε

ιατρείο

στην περίπτωση που αθωωθούν θα

επιστρέψουν στις θέσεις τους Οι
νομοθετικές ρυθμίσεις θα περιληφθούν
σε νομοσχέδιο που θα
εντός του μηνός από το
υπουργείο
Ως προς την επιτάχυνση των
ήδη με εντολή του κ
Βερναρδάκη αυτή την εβδομάδα
συγκλήθηκαν όσα πειθαρχικά
αδρανούσαν και έχει ξεκινήσει η
εκδίκαση των εκκρεμών
κατατεθεί

πειθαρχικών

υποθέσεων

Ε

Κ

οδοιπορικό Το Ταμείο είχε νομικό
σύμβουλο 93 ετών το 2010 και

με πλασματικές υπερωρίες
έκτακτες παροχές δαπάνες

είχε διοριστεί στο Δημόσιο ως
βετεράνος ταυ Β Παγκοσμίου
Πολέμου
Οι ΟΤΑ πεδίο όπου η διαφθορά
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με
σκάνδαλα Μπορεί ο Καλλικρά
της να περιόρισε τον αριθμό
των αιρετών στην αυτοδιοίκηση
αλλά σχεδόν όλοι οι δήμοι είναι
ελλειμματικοί και οι δαπάνες τους
είχαν πολλαπλασιαστεί Πολύ συχνά
η πολιτεία με νομοθετικές
ρυθμίσεις νομιμοποίησε παράτυπες
δαπάνες ατασθαλίες και

τηλεφωνίας και εικονικά

σπατάλες που έκαναν οι δήμαρχοι

παραμένουν

φαγοπότι

κινητής

δήλωσε

Κύκλωμα 32 γιατρών που δρούσε
σε μεγάλο νοσοκομείο είχε
διενεργήσει μέσα σε έξι μήνες
450 πλαστικές επεμβάσεις σε
ασθενείς τις οποίες πληρώνουν
οι φορολογούμενοι Υπό το πρόσχημα
ότι ορισμένες έπρεπε να

εισαχθούν ως επείγοντα περιστατικά
στο χειρουργείο π.χ
σκωληκοειδίτιδα δηλωνόταν
ψευδής λόγος εισαγωγής και
γινόταν

επέμβαση αποκατάστασης
του τραύματος Οι κατηγορούμενοι
αθωώθηκαν Πάντως
οι γιατροί που βγάζουν μαύρο
χρήμα καταστρέφοντας ακριβά
μοσχεύματα σε εγχειρήσεις ώστε
το νοσοκομείο να παραγγείλει
καινούργια από τις εταιρείες
κουβανέζικα λεφτά
Ονομάζονται έτσι διότι τα αχρη
στευμένα μοσχεύματα πετιούνται
στον κουβά του χειρουργείου
αλλά ο γιατρός εισπράττει ως
μίζα το 30 της αξίας τους
εισπράττουν

10. ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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Στάση αναμονής
m m

Εν αναμονή

εξελίξεων βρίσκεται

η φαρμακευτική αγορά την οποία
από πλευράς πολιτείας θα εποπτεύει
ο νέος υπουργός Υγείας Πάντως
σε επιχειρηματικό επίπεδο οι
εξελίξεις τρέχουν και σύντομα αναμένεται
να δοϋμε τι θα γίνει και με την
αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου
που θα ακολουθήσει η TEVA
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην
γενικός διευθυντής της εταιρείας
Κωνσταντίνος Φιταώρος αποφάσισε
να αποχωρήσει καθώς δεν ήθελε να
συνδυαστεί η δράση του με τις απολύσεις
που έγιναν Αποτελεί δε ένα
αξιόλογο στέλεχος της αγορας και με
ενδιαφέρον αναμένεται το επόμενο
βήμα του ειδικά στον καυτό τομέα
Γ Σακ./5/D v7,s 529
των γενοσήμων
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20.000 φάρμακα από

τις

εταιρείες μέλη του
ΣΦΕΕ προς
το ΚΕΕΛΠΝΟ
Αμεσα και συντονισμένα

ανταποκρίθηκε

ο ΣΦΕΕ στο αίτημα του
Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης
ΚΕΕΛΠΝΟ για δωρεάν
Νοσημάτων

παροχή

φαρμάκων

με στόχο την

ω

κάλυψη των

αναγκών

πρωτοβάθμιας

υγείας των
μεταναστών που

εισέρχονται στη
χώρα Ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος έχοντας
στον πυρήνα της φιλοσοφίας
του τον άνθρωπο αναγνωρίζει ότι
το μεταναστευτικό πρόβλημα
την ανθρωπιστική κρίση στη
χώρα μας καθιστώντας αναγκαία
βαθαίνει

τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών
Ο ΣΦΕΕ στο πλαίσιο της Εταιρικής
Κοινωνικής του Ευθύνης με
ευελιξία και αμεσότητα συνέδραμε
στην ανακούφιση επειγόντων
που σχετίζονται με την
περίθαλψη των εξαθλιωμένων αυτών
προβλημάτων

ανθρώπων και την προστασία
της Δημόσιας Υγείας προχωρώντας
στη δωρεά 20.000 φαρμάκων
Οι φαρμακευτικές εταιρείες
μέλη του ΣΦΕΕ Bayer Cana Leo
Pharmaserve-Lilly Sanofi και
Takeda ανταποκρίθηκαν με τη

χορήγηση

φαρμάκων μεριμνώντας
για βρέφη ανήλικα παιδιά
κακοποιημένες γυναίκες ασθενείς
και ηλικιωμένους

ιδιαίτερα

