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Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών
από το Δπμόσιο ζητούν οι Φαρμακευτικές
» Σοφές χρονοδιάγραμμα τακτικών τικές εταιρείες, «υπάρχει κίνδυνος μη

βιωσιμότητας

αποπληρωμών των χρεών ζητά από το Δημόσιο
ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με επιστολή
του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη.
Σύμφωνα με πηγές της «Α», τα εκκρεμή
Επιχειρήσεων

χρέη του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές
«αγγίζουν τα 1,2 δισ. ευρώ, αφού οι
πληρωμές έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον
12 μήνες».
Ο ΣΦΕΕ ζητεί τη σύσταση σαφούς
τακτικών αποπληρωμών,
καθώς, όπως υποστηρίζουν οι φαρμακευ¬
χρονοδιαγράμματος

της αλυσίδας διανομής εξαιτίας
της έλλειψης ρευστότητας».
Επίσης, ο Σύνδεσμος αιτείται την εφαρμογή
της οδηγίας της Ευρωπαϊκής'Ενωσης
(201 1/7), που προβλέπει την πληρωμή
60 ημερών, καθώς και να μην υπάρχει
διακριτική μεταχείριση ανάμεσα σε παρόχους και εταιρείες. Τέλος, οι ίδιες πηγές
σημειώνουν ότι η αποπληρωμή των χρεών
του Δημοσίου «θα πρέπει να είναι προτεραιότητα
της κυβέρνησης, καθώς δεσμεύτηκε
γι' αυτό και στις εξαγγελίες της».
Μ.ΚΑΛ.
εντός
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Το κόλπο με τα φθηνά κατά 32,5
ΑΛΛΑΓΕΣ στο καθεστώς προστασίας των

γενόσηρα

πρωτότυπων

φαρμάκων που προβλέπουν μείωση της τιμής
τους έως και 50
περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών που συςητείται στη
Βουλή Στόχος είναι να ψαλιδιστεί η φαρμακευτική
δαπάνη από 2 δισ ευρώ που είναι σήμερα στα
1 9
δισεκατομμύρια Ειδικότερα μετά τις σοβαρές
που προέβαλαν οι δανειστές μέσω του
για τα θέματα Υγείας Τζουζέπε Καρόνε το
υπουργείο Υγείας πρόσθεσε στο πολυνομοσχέδιο με
τα προαπαιτούμενα μέτρα διάταξη για την τιμολόγηση
των φαρμάκων εκτός πατέντας
Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει ότι η τιμή
ενός πρωτότυπου φαρμάκου μετά τη δεκαετή λήξη
της προστασίας του μειώνεται είτε στο 50 είτε
στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανάλογα
με το ποια είναι η χαμηλότερη Επιπλέον οι
των
τιμές
γενόσημων φαρμάκων ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας έγκρισής τους μειώνονται στο 32,5
της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων Αυτό
ισχύει σήμερα μόνο για τα φάρμακα που έχασαν
την πατέντα τους από το 2012 έπειτα από αίτημα
των δανειστών
Μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2015 εκδόθηκε
υπουργική απόφαση που προέβλεπε τη μείωση κατά
50 στις τιμές τους χωρίς όμως να λαμβάνονται
υπόψη οι τιμές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης Η εξέλιξη αυτή είχε δυσαρεστήσει τότε τους
δανειστές μας γι αυτό και τώρα την πρόσθεσαν στο
πολυνομοσχέδιο Από την πλευρά της η Πανελλή
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Το πρωτοσέλιδο της δημοκρατίας στις 10 Οκτωβρίου

2015

νια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας εκτιμά ότι με τη
αυτή οι τιμές των γενοσήμων θα πέσουν τόσο
χαμηλά που θα είναι ασύμφορο να παραχθούν
σαι χώρα μας με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν από
τα φαρμακεία αλλά και να συρρικνωθεί η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία
διάταξη

Ρίτα Μεϋά
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Στα 5,92 δια ευρώ
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου
ΣΤΑ 5,92 ΔΙΣ ευρώ έφτασαν οι
οφειλές του Δημοσίου στα
τελη Αυγούστου από 5,7 δια ευρώ
τον Ιούλιο ακολουθώντας σταθερά
ανοδική τροχιά από την αρχή του
χρόνου αφού τον Δεκέμβριο του 201 4
οι οφειλές του Δημοσίου συμπεριλαμβάνοντας
και τις καθυστερούμενες
επιστροφές φόρων δεν ξεπερνούσαν
τα 3,76 δισ ευρώ Αναλυτικότερα τα
ληξιπρόθεσμα από τα ασφαλιστικά ταμεία
έφτασαν στα τελη του Αυγούστου
στα 2,57 δισ ευρώ από 2,45 δισ ευρώ
που ήταν τον Ιούλιο Περισσότερο από
το μισό χρέος αφορά τις μη πληρωμές
στο ΕΟΠΠΥ και έφτασε το τελος
Αυγούστου τα 1 8 δισ ευρώ από 1 7
δια ευρώ τον Ιούλιο Οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές των ΟΤΑ έφτασαν στο τελος
Αυγούστου τα 31 7 εκατ ευρώ παραμένοντας
πρακτικά αμετάβλητες σε σχέση
με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ιουλίου
που έφταναν τα 31 6 εκατ ευρώ
Μεγάλο είναι το πρόβλημα και στα
ληξιπρόθεσμες

δημόσια νοσοκομεία με τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές να φτάνουν πλέον το
1 22 δισ ευρώ για τον Αύγουστο από
1 18 δια ευρώ που ήταν τον Ιούλιο
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ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΣΑΝ ΣΤΑ 6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη
από φορείς του Δπμοσίου
►

Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΑΙ οι

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
οι οποίες τον Αύγουστο φούσκωσαν στα 6
δισ ευρώ καθιστώντας εντονότερο το πρόβλημα
της ρευστότητας στην αγορά Μέσα σε αυτό το
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η κυβέρνηση
διά στόματος αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Γιώργου Χουλιαράκη προαναγγέλλει την
εξόφληση τουλάχιστον 3,1 δισ ευρώ από αυτά
τα χρέη το 2015 ενώ άλλα 3,9 δισ ευρώ θα δοθούν
το 2016 Αρκεί βέβαια να μη δημιουργηθούν
νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από τους φορείς
του Δημοσίου οι οποίοι με τις διατάξεις του νέου
πολυνομοσχεδίου μπαίνουν σε καθεστώς αυστηρής
παρακολούθησης
Οπως ηροκύπτε
από τα στοιχεία του

ΟαναπΛηρωτή
υπουργό
Οικονομικών
Γιώργο Χουήιαράκηί
προαναγγέήϋει την
εξόφήηση οειδιώτεε
τουλάχιστον 3 1 δια
ευρώ το 2015 ενώ
άΛΛα 3,9 δια ευρώ θα

δοθούν το 2016

η

ανοδική

πορεία των χρεών του Δημοσίου προς τους

προμηθευτές

του συνεχίστηκε και τον Αύγουστο
Οι συνολικές οφειλές συμπεριλαμβανομένων
των εκκρεμών επιστροφών φόρων ανήλθαν
στα 5,9 δισ ευρώ από περίπου 5,7 δισ ευρώ
που ήταν έναν μήνα νωρίτερα και 3,7 δισ ευρώ
στις αρχές του 2015 Από αυτά τα 5,9 δισ τα
809 εκατ ευρώ αφορούν φόρους που δεν έχουν
επιστραφεί στους δικαιούχους ενώ τα υπόλοιπα
5,1 δισ είναι χρέη προς προμηθευτές Σχεδόν τα
μισά χρέη 2,5 δισ ευρώ προέρχονται από τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Εξ αυτών
το 1 8 δισ είναι του ΕΟΠΥΥ και τα 475 εκατ του
Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία χρωστούν
σε ιδιώτες 1,225 δισ και οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 317 εκατ ευρώ
Σε ό,τι αφορά την πορεία του προϋπολογισμού
σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών
δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ
στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015
από 2,4 δισ που ήταν την αντίστοιχη περσινή
περίοδο λόγω ουσιαστικά της άτυπης στάσης
πληρωμών που έχει κηρύξει το κράτος
Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης χωρίς
τους φορείς το πλεόνασμα είναι ακόμα
Ανέρχεται στα 2,97 δισ ευρώ
έναντι 1 2 δισ ευρώ το 2014
Πάντως η κατάσταση στα ασφαλιστικά
ταμεία είναι στο κόκκινο Οι
φορείς κοινωνικής ασφάλισης
πρωτογενές έλλειμμα
600 εκατ ευρώ φέτος έναντι
206 εκατ ευρώ πέρσι
λόγω της πτώσης των εσόδων
τους κατά 2,4 δισ ευρώ Πτωτική
πορεία καταγράφουν και τα
των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Ακολουθούν

μεγαλύτερο

καταγράφουν

πλεονάσματος
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Στον αέρα 120 κλίνες Δεκάδες ασθενείς σε λίστες αναμονής

Ξεμένουν απο νοσηλευτές
οι μονάδες εντατικής θεραπείας
Εληξαν οι συμβάσεις

όλης της χώρας και σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΝΕ έχουν ήδη
101 νοσηλευτές από το
ΕΣΥ Περισσότεροι από τους
58 νοσηλευτές απασχολούνταν
οε ΜΕΘ της Αττικής

170 νοσηλευτών παρά τις

αποχωρήσει

διαβεβαιώσεις για

μισούς

τακτοποίηση του θέματος
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μόνο από το Σωτηρία
έφυγαν 15 νοσηλευτές με αποτέλεσμα
να υποδιπλασιαστούν τα
κρεβάτια από 20 κρεβάτια
που διέθεταν η ΜΕΘ και η
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
ΜΑΦ πλέον λειτουργούν τα εννέα
ΚΕΝΑ

αέρα παραμένει n
λειτουργία 120 κλινών

Στον

εντατικής

θεραπείας μετά τη
λήξη των συμβάσεων εργασίας των
170 νοοτιλευτών του Κέντρου
Πρόληψης Νοσημάτων και
παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων
για τακτοποίηση του θέματος
Χθες εκπρόσωποι τηςΈνωσης
Νοσηλευτών Ελλάδας ΕΝΕ
με τον πρόεδρο του
Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης
κ Αθανάσιο Γιαννόπουλο
ο οποίος διαβεβαίωσε ότι είναι
έτοιμο το κείμενο της νέας προκήρυξης
για την πρόσληψη 400 νοσηλευτών

ανεπτυγμένα

Ελέγχου

συναντήθηκαν

Νοσημάτων

και
σύμβαση

100 γιατρών διετής
συνολικού κόστους

18.000.000 ευρώ προκειμένου να
στελεχωθούν οι εντατικές και να
μην κλείσουν κλίνες
Διευκρίνισε ωστόσο ότι
είναι η έκδοση Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου και αμέσως
μετά απαιτούνται περί τις 20
ημέρες για να ολοκληρωθεί η
Αυτό σημαίνει ότι οι κλίνες
δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν
τουλάχιστον μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου Την ίδια στιγμή η νέα
παράταση των συμβάσεων που
προκρίθηκε ως λύση κρίνεται
αδόκιμη από το σύνολο
προϋπόθεση

διαδικασία

εξαιρετικά

των συμβασιούχων νοσηλευτών
μιας και δεν προσφέρει καμία
λύση ούτε στο φλέγον
ζήτημα των κλειστών κλινών ούτε
στο εργασιακό μέλλον των συναδέλφων
σύμφωνα με την ΕΝΕ
Η Ένωση εμμένει στη θέση της
για πρόσληψη μονίμων νοοτιλευτών
όπως άλλωστε είχε εξαγγείλει
και ο πρωθυπουργός της χώρας
από τον Απρίλιο όμως μέχρι
αυτές να δρομολογηθούν σύμφωνα
με τις χρονοβόρες διαδικασίες του
ΑΣΕΠ θεωρούμε ότι η άμεση έκδοση
της προκήρυξης για την επόμενη
διετία είναι μονόδρομος
ουσιαστική

καταλήγει
Σημειώνεται ότι μονάδες εντατικής
θεραπείας οε πολλά νοσηλευτικά
ιδρύματα έχουν στελεχωθεί
με συμβασιούχους νοσηλευτές
μέσω προγράμματος του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Πρόκειται για

120

κλίνες

μονάδων εντατικής θεραπείας
ΜΕΘ αυξημένης φροντίδας
ΜΑΦ και ειδικών λοιμώξεων
ΜΕΛ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Από την πλευρά του το

υπουργείο

Υγείας διαβεβαιώνει
ότι έχει διασφαλιστεί
πλήρως η λειτουργία των
κλινών ΜΕΘ στα δημόσια
νοσοκομεία με τη συνέχιση
της παρουσίας των 190
νοσηλευτών και των 40

γιατρών για όσο χρονικό
διάστημα χρειαστεί μέχρι
τη σύναψη νέων συμβάσεων
μίσθωσης έργου με τις
διοικήσεις των Νοσοκομείων
Παράλληλα προχωρούν
οι διαδικασίες ώστε
να προκηρυχθούν μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ 500 θέσεις
100 γιατροί 400 νοσηλευτές

Άλλοι δεκατρείς νοσηλευτές
έφυγαν από τον Ευαγγελισμό
δώδεκα από το Αττικόν 8 από
το Ογκολογικό Αγίων Αναργύρων
τέσσερις από τη ΜΕΘ του
Γενικού Κρατικού Νίκαιας καθώς
και τέσσερις νοσηλευτές απο ιο
νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία
Μικρότερες απώλειες από
έναν ένα νοσηλευτή έχουν τα
νοσοκομεία Τζάνειο και Λαικό
Επίσης έληξαν οι συμβάσεις των
νοσηλευτών στα νοσοκομεία Ρίου
τρεις αποχωρήσεις Σπάρτης
εννέα νοσηλευτές Πύργου
πέντε Κορίνθου τέσσερις
τέσσερις Παπα
νικολάου τρεις Λάρισας δύο
Βόλου δύο Τρικάλων ένας
Καρδίτσας δύο Ιωαννίνων έξι
και ΑΧΕΠΑ αποχώρησαν τρεις
νοσηλευτές
Τις επόμενες μέρες το πρόβλημα
θα ενταθεί όπως έχει δηλώσει
ο πρόεδρος της ΕΝΕ κ Δημήτρης
Σκουτέλης
έφυγαν

Αλεξανδρούπολης
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Ελλειμμα
Πρωτογενές έλλειμμα 598
εκαχ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου
2015, έναντι πλεονάσματος
206 εκατ. ευρώ πέρυσι το
ίδιο διάστημα, εμφανίζουν τα
ασφαλιστικά ταμεία. Το τελευταίο
έτος τα έσοδα των Ταμείων
μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ.
Είναι ενδεικτικό ότι από τα
νέα χρέη των 5,9 δισ. του
στο οκτάμηνο, τα 2,5
δισ. αφορούν τα Ταμεία.
Δημοσίου
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Σία 5,9 δια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου τον Αύγουστο
δεινή κατάσταση βρίσκονται
τα ασφαλιστικά ταμεία με τα έσοδα
τους να έχουν μειωθεί κατά
2,5 δισ ευρώ μέσα σε ένα χρόνο
και να παρουσιάζουν πρωτογενές
έλλειμμα 598 εκατ ευρώ στο τέλος
Αυγούστου 2015 έναντι πλεονάσματος
206 εκατ ευρώ πέρυσι το
ίδιο διάστημα Την ίδια ώρα οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του
συνέχισαν να αυξάνονται
και τον Αύγουστο φθάνοντας
Σε

Δημοσίου

συνολικά

στα 5,9 δισ ευρώ από 3,7
δισ ευρώ που ήταν στις αρχές του
έτους Σύμφωνα με τα στοιχεία
του υπουργείου Οικονομικών ο
προϋπολογισμός της γενικής
κατέγραψε στο οκτάμηνο
κυβέρνησης

Ιανουαρίου Αυγούστου
2015 πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 2,6 δισ ευρώ έναντι 2,4
δισ ευρώ που ήταν πέρυσι την
αντίστοιχη περίοδο Το αποτέλεσμα
αυτό όμως προήλθε
από την πορεία του κρατικού
προϋπολογισμού και τη στάση
πληρωμών στην οποία οδηγήθηκε
η κυβέρνηση για να συγκρατήσει
αποκλειστικό

τα ελλείμματα Αντιθέτως

η πορεία των οικονομικών των
φορέων της γενικής κυβέρνησης
ήταν αρνητική και ειδικότερα
• Το πρωτογενές πλεόνασμα των
ασφαλιστικών ταμείων του 2014
ύψους 206 εκατ ευρώ μετατράπηκε
φέτος σε έλλειμμα 598 εκατ
ευρώ Μάλιστα τα έσοδα των
μειώθηκαν κατά 2,5 δισ
ευρώ μέσα σε ένα χρόνο εξαιτίας
κυρίως των μειωμένων ασφαλιστικών
εισφορών κατά 640 εκατ
ευρώ αλλά και των κατά 1,5 δισ
ευρώ λιγότερων μεταβιβάσεων
από τον προϋπολογισμό Παράλληλα
πτωτικά κινήθηκαν και οι
δαπάνες των Ταμείων κατά 1,6
δισ ευρώ συνολικό εκ των οποίων
τα 707 εκατ ευρώ ήταν περικοπές
στις κοινωνικές παροχές
• Οι
Οργανισμοί Τοπικής
ΟΤΑ παρουσίασαν
πρωτογενές πλεόνασμα 74 εκατ
ευρώ φέτος έναντι 282 εκατ ευρώ
πέρυσι
• Τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου
κατέγραψαν πλεόνασμα 537
εκατ ευρώ φέτος έναντι 1 δισ
ευρώ πέρυσι
Ταμείων

Αυτοδιοίκησης

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σε εκατ ευρώ

2015

2014

Πέραν αυτών δραματική είναι
και η εικόνα στην πορεία των
οφειλών του Δημοσίου
καθώς μέσα σε οκτώ μήνες
έχουν αυξηθεί κατά 2,2 δισ ευρώ
Στο τέλος Αυγούστου 2015 τα χρέη
του κράτους έφθασαν στα 5,9 δισ
ευρώ από 3,7 δισ ευρώ που ηταν
στις αρχές του έτους ενώ αυτή τη
στιγμή υπολογίζονται σε περίπου
7 δισ ευρώ Μάλιστα ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Γ
Χουλιαράκης δήλωσε χθες ότι εφόσον
ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα
μέτρα και ολοκληρωθεί επιτυχώς
ο έλεγχος του προγράμματος ώστε
να γίνουν οι εκταμιεύσεις των
δόσεων τότε φέτος
θα εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες
οφειλές 3,1 δισ ευρώ και το 2016
επιπλέον 3,9 δισ ευρώ
Από τα 5,9 δισ ευρώ των χρεών
του Δημοσίου τα 5,1 δισ ευρώ
αφορούν σε υποχρεώσεις προς
προμηθευτές και τα 809 εκατ ευ
ρώσε εκκρεμείς επιστροφές φόρων
Από τα 5,1 δισ ευρώ
• 2,5 δισ ευρώ είναι χρέη των
ασφαλιστικών ταμείων
ληξιπρόθεσμων

προγραμματισμένων

□
Γενική
Κυβέρνηση

Κρατικός Π/Υ
Λοιπά
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•

ΔΕΚ

MAP

ΑΠΡ

MAI

I0YN

Ι0ΥΛ

ΑΥΓ

3.008

3.732

4.116

4.291

4.584

4.955

5.105

156

261

478

525

601

753

728

î
ίάά

Tin

1

Τοπική

η

7

οη

ill
01 1

yoi

ono

1.767

2.008

2.165

2.232

607

903

949

755

688

3.763

4.420

Αυτοδιοίκηση
Οργανισμοί
Κοινωνικής
Ασφάλισης

Νοσοκομεία

Π1
ίτ>1

ilb

0 1"7
31

2.340

2.457

2.571

1.023

1.114

1.179

1.225

692

734

733

781

809

4.808

5.025

5.317

5.736

5.914

π
Εκκρεμείς
επιστροφές
Φόρων
ΣΥΝΟΛΟ
Α+Β

k

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

• 1,2 δισ ευρώ οφειλές των νο
σοκομείων
• 317 εκατ ευρώ χρέη των ΟΤΑ
• 264 εκατ ευρώ ληξιπρόθε
σμες υποχρεώσεις τωννομικών

προσώπων του Δημοσίου
728 εκατ ευρώ οφειλές των
υπουργείων και των εποπτευό
μένων φορέων τους
ΣΩΤΗΡΗΣ

νικάς
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