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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ορίστηκε η επιτροπή αξιολόγησης
υποψηφίων διοικητών νοσοκομείων
Με σταθερά βήματα προχωρά η
διαδικασία αξιολόγησης νυν διοικητών
και αναπληρωτών διοικητών
των νοσοκομειακών ιδρυμάτων της

διοικητές και αναπληρωτές διοικητές
Η σύνθεση της επιτροπής
αξιολόγησης

χώρας ενώ το υπουργείο Υγείας
και την επιτροπή αξιολόγησης
των υποψηφίων αντικαταστατών
αποπεμφθούν Σημειώνεται ότι
λίγες ημέρες πριν ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολά
όρισε

όσων

κης είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου ότι οι
των διοικητών των
του ΕΣΥ βρίσκονται στα
χέρια του υπουργείου και σύμφωνα
με τις πρώτες εκτιμήσεις η συντριπτική
πλειονότητα θα αποπεμφθεί
Ειδικότερα η επιτροπή ορίσθηκε
υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα
του υπουργείου Υγείας Πέτρου
Γιαννουλάτου και σύμφωνα με
την σχετική απόφαση θα προχωρήσει
σε αξιολόγηση των νυν διοικητών
και αναπληρωτών διοικητών σε
συνέχεια των εκθέσεων αξιολόγησης
που έχουν συσταθεί από τις Υ

των υποψηφίων αποφασίσθηκε
να είναι η εξής 1 Πέτρος
Γιαννουλάτος γενικός γραμματέας
του υπουργείου Υγείας 2 Παναγιώτης
Σκανδαλάκης πρόεδρος του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Κε
ΣΥ 3 Δημήτριος Νιάκας καθηγητής
Οικονομικών και Διοίκησης
Υγείας της Σχολής
Επιστημών του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου 4 Γεώργιος
Καπερώνης σύμβουλος του
Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού ΑΣΕΠ και 5 Νικόλαος
Μπερετάνος οικονομολόγος
σύμβουλος Διοίκησης της Α.Ε με
την επωνυμία Μαρινόπουλος
Εταιρεία Γενικού Εμπορίου
πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται
ο Πέτρος Γιαννουλάτος και γραμματέας
η Καλλιόπη Βουρλιώτη
του υπουργείου Υγείας
που υπηρετεί στο γραφείο του γενικού
γραμματέα
Υπηρεσιών

Κοινωνικών

αξιολογήσεις

νοσοκομείων

Ανωτάτου

Ανώνυμη

αξιολογήσει των διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ βρίσκονται στα χέρια του
υπουργείου και σύμφωνα με Tis πρώτε εκτιμήσει η συντριπτική πλειονότητα θα

Οι

αποπεμφθεί

γειονομικές Περιφέρειες ΥΠΕ
η επιτροπή έχει αναλάβει
τη σύνταξη καταλόγου αξιολόγησης
των υποψηφίων έπειτα από πρό¬
Επιπλέον

σκληση του υπουργού για εκδήλωση
ενδιαφέροντος και εν συνεχεία θα
κάνει εισήγηση προς τον Ανδρέα
Ξανθό ο οποίος και θα διορίσει τους

υπάλληλος
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Νοσοκομεία Χαος από
τα κενα σε προσωπικό
είναι

οι ελλείψεις
προσωπικού στα

νοσοκομεία

καθώς

Τρομακτικές
σύμφωνα

με στοιχεία της Πανελλήνιας

17.000 αποχώρησαν στα χρόνια των

Μνημονίων Σήμερα αντιστοιχεί
μόλις μία νοσηλεύτρια σε 40 ασθενείς

Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στα Δημόσια
Νοσοκομεία

ΠΟΕΔΗΝ τα

χρόνια

τελευταία

αποχώρησαν

7.000 εργαζόμενοι με
αποτέλεσμα να αντιστοιχεί
μόλις μία νοσηλεύτρια σε
40 ασθενείς
Το σύνολο του προσωπικού
που εργάζεται σήμερα
στα νοσοκομεία είναι κάτω
των 50.000 όταν πριν από
τα Μνημόνια ήταν 67.000
1

Μόνο φέτος αποχώρησαν
από το σύστημα 3.000
και το κύμα φυγής
εργαζόμενοι

θα αυξηθεί εξαιτίας

των δυσμενών αλλαγών

στο Ασφαλιστικό

Επικρατούν

συνθήκες εργασιακής
εξουθένωσης καθώς ακούμε
για προσλήψεις αλλά δεν
τις βλέπουμε Στο πρώτο εν
νεάμηνο του 2015 είχαμε
μηδέν προκηρύξεις και μηδέν
προσλήψεις τονίζει η
ΠΟΕΔΗΝ

στην Ελλάδα είναι μόλις
3,6 ανά 1.000 άτομα ενώ
οι κενές οργανικές θέσεις
στα νοσοκομεία ξεπερνούν
τις 20.000

Οφειλές 1,3 δια
είναι άδεια και
οι οφειλές προς τους
ξεπερνούν το 1,3
δισ ευρώ
Πολλά νοσοκομεία
Τα Ταμεία

προμηθευτές

Την ώρα που στις

περισσότερες

ευρωπαϊκές
χώρες η αναλογία μεταξύ
νοσηλευτών και πληθυσμού
είναι οκτώ νοσηλευτές
ανά 1.000 κατοίκους

εξάντλησαν

τους κωδικούς
των προϋπολογισμών τους
και αδυνατούν να προμη¬

θευτούν υλικά έστω με
πίστωση 0 ένας μετά τον
άλλον οι προμηθευτές
τις προμήθειες
με σημαντικές επιπτώσεις
στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών αναφέρει
η ΠΟΕΔΗΝ που καλεί
τα μέλη της να δώσουν
αύριο δυναμικό παρών
διακόπτουν

στις απεργιακές συγκεντρώσεις
ενάντια στο τρίτο
Μνημόνιο
Το ΕΚΑΒ στενάζει από

την έλλειψη ασθενοφόρων
και πληρωμάτων
Οι προνοιακές μονάδες
έχουν εγκαταλειφθεί στην
τύχη τους ενώ με το Μνημόνιο
3 θα επιχειρηθεί νέο
κύμα συγχωνεύσεων
μονάδων και
υπηρεσιών καταλήγει η
καταργήσεων

ΠΟΕΔΗΝ
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Πώς καταστρέφουν την εθνική παραγωγή και μας επιβάλουν
να εισάγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε

Οι «θεσμοί» παγιδεύουν την κυβέρνηση,
εξοντώνουν το φτηνό Ελληνικό φάρμακο και

ενισχύουν τις ακριβές εισαγωγές
τις τελευταίες ημέρες είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς παρέμβασης στις

ευρώΙ Την ίδια στιγμή τα νέα εισαγόμενα φάρμακα θα διατηρούν τις

τιμές των φαρμάκων, με στόχο τη χειραγώγηση me avooàc εις Bàooc της
εγχώριας παραγωγής και υπέρ των εισαγόμενων σκευασμάτων. Παράλληλα,
από ισχυρά κέντρα εντός και εκτός της Ελλάδας. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια
επιχείρηση παραπληροφόρησης, με στόχο να καλλιεργηθεί η εντύπωση
«προστασίας» της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο οι «θεσμοί», με μία
μονομερή και στοχευμένη πολιτική, που λειτουργεί ως «ΔούρειοςΊππος».
επιχειρούν, μέσω της επιβολής ενός μηχανισμού επιλεκτικής «μείωσης
τιμών», να διαλύσουν την ελληνική παραγωγή φαρμάκου, με αποτέλεσμα να
εισάγουμε και να πληρώνουμε ακριβότερα φάρμακα σε σύγκριση με αυτά που
μπορούμε να παράγουμε. Και αυτό. με επιβάρυνση των ασθενών, των
ταμείων και της εθνικής οικονομίας.

ονομαστικές τιμές τους...

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ «ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ» ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Γίνεται. Η κυβέρνηση εγκλωβίζεται σε μια διαδικασία, που ενώ διατηρούνται οι
ονομαστικές τιμές των νέων εισαγόμενων φαρμάκων, διαλύονται μονομερώς
οι τιμές των φτηνών παλαιών δοκιμασμένων σκευασμάτων, σε επίπεδα που
δεν θα είναι πλέον δυνατή η παραγωγή τους στην Ελλάδα - όπως σε τέτοιες
τιμές δεν μπορούν να παραχθούν πουθενά στην Ευρώπη. Πολλά Ελληνικά
ποιοτικά φάρμακα θα βγουν τελείως από την αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς και τα Ταμεία θα στερηθούν δοκιμασμένων
και οικονομικών φαρμακευτικών θεραπειών. Αυτές θα υποκατασταθούν
Βαθυιαία από νέα εισαγόμενα φάρυακα.Έτσι. ενώ ακούγεται ότι «επιδιώκεται
να φτηνύνουν τα φάρμακα», στην ουσία ακριβαίνουν, σε Βάρος των Ταμείων
και των ασθενών. Γιατί όταν βγουν από την αγορά τα ήδη πολύ φτηνά
ανταγωνιστικά Ελληνικά φάρμακα, το σύστημα υγείας θα μείνει δέσμιο των
πολύ ακριβότερων εισαγωγών.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ;
Σήμερα τα Ελληνικά φάρμακα είναι 30% - 60% οικονομικότερα από τα
αντίστοιχα εισαγόμενα. Η μεσοσταθμική λιανική τιμή τους κυμαίνεται γύρω στα
8 ευρώ ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή των εντός προστασίας εισαγόμενων είναι
28 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα φάρμακα υψηλού κόστους). Αυτό
σημαίνει ότι η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία εισπράττει ως κατώτατη τιμή
-μετά από τα ποσοστά του φαρμακείου και των χονδρεμπόρων, των
υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών στο Δημόσιο - γύρω στα 4 ευρώ.

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ «ΘΕΣΜΟΙ»:
Η εξωφρενική απαίτηση των «θεσμών» είναι να μειωθούν ΜΟΝΟ οι τιμές των
παλιών φαρμάκων, κυρίως των Ελληνικών, κατά 60-80%. Η λιανική τιμή
τους να διαμορφωθεί έως το 1 ευρώ. η οποία καταλήγει σε καθαρή τιμή 0,5

Π

Πανιλληνια
ΕΝΩ1.Η
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ!

ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΘΕΣΜΩΝ»
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ;
Όχι! Γιατί λόγω του «κλειστού» προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης,
δεν προκύπτει το παραμικρό δημοσιονομικό όφελος και επίσης δεν προσφέρει
την παραμικρή εξοικονόμηση στα Ταμεία. Εξ αυτού άλλωστε του γεγονότος οι
σημερινές απαιτήσεις δεν υπήρχαν ως προαπαιτούμενα πριν τον Αύγουστο του
201 5. Μπήκαν σήμερα στο τραπέζι αυθαίρετα και χωρίς λόγο.
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ;
Με τις ρυθμίσεις αυτές θα εξουδετερωθεί η Ελληνική παραγωγή. Σήμερα το
80% των φαρμάκων που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Αυτά
διαμορφώνουν κατά κύριο λόγο τη φαρμακευτική δαπάνη. Μόνο το 20% είναι
φτηνότερα, κυρίως τα Ελληνικά. Με τις απαιτήσεις των «θεσμών» είναι

φανερό, ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερος χώρος για την
εισαγωγή νέων ακριβών σκευασμάτων. Επιδιώκεται δηλαδή μια νέα βίαιη
αναδιανομή της «πίτας» υπέρ των εισαγωγών, υε τα Ελληνικά φάρμακα να
περιορίζονται στο 5% της Φαρμακευτικής ανοοάς.
Η απαξίωση του προσιτού Ελληνικού φαρμάκου θα ανοίξει το δρόμο στην
οριστική κυριαρχία των ξένων φαρμάκων, κυρίως των πολυεθνικών
νενοσήμων. και θα επιτρέψει επίσης και την εισβολή προϊόντων από τρίτες
χώρες χαμηλού κόστους.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ;

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με 27 σύγχρονα εργοστάσια, παράγει
ποιοτικά ανταγωνιστικά φάρμακα που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη και
συνολικά σε 85 χώρες, αναδεικνυόμενη σε έναν από τους τρεις πρώτους
εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. Απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους,
υποστηρίζει δυναμικά την έρευνα και την καινοτομία, επενδύει διαρκώς και
στηρίζει την εθνική οικονομία. Είναι σταθερός πυλώνας απασχόλησης και
ανάπτυξης. Προσφέρει ποιοτικές, δοκιμασμένες και οικονομικές
φαρμακευτικές θεραπείες στον Έλληνα ασθενή και το εθνικό σύστημα υγείας
Και μπορεί να καλύψει υπεύθυνα το 60% των αναγκών της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης και το 50% της νοσοκομειακής.
Ζητάμε απά την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να αντισταθούν στις
αδιανόητες απαιτήσεις των «θεσμών». Να αντισταθούν στην απαξίωση των
παλαιών δοκιμασμένων προσιτών φαρμάκων, που παράγουν εξοικονομήσεις
στο σύστημα. Και να διεκδικήσουν μια περίοδο ουσιαστικού διαλόγου, κατά την
οποία η χώρα θα διαμορφώσει μια εθνική στρατηγική και πολιτική φαρμάκου,
μέσω της οποίας η αναγκαία φαρμακευτική δαπάνη θα αποτελεί και μοχλό
ανάπτυξης της οικονομίας.

Φάρμακο1
Αηστελεαμαηκά I Ασφαλές I Πρααπό
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ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Σε επίπεδα-ρεκόρ αξονικές
και μαγνητικές τομογραφίες
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
στον εοπυυ
►

αξονικές τομογραφίες
I 1.032.030 53,6 εκατ

2015

493.703 25,2 εκατ

όμηνο

►

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I 591.873 94,9 εκατ
2015
9μηνο

399.753 61 εκατ

ΠΗΓΉ ΕΟΠΥΥ ΟΟΣΑ 2015

Σχεδόν 150 εκατ ευρώ το kôotos των αξονικών
και μαγνητικών τομογραφιών για τον ΕΟΠΥΥ
Παρά την εξομάλυνση του φαινόμενου
τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά
στη σχετική λίστα του ΟΟΣΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓ0Σ

πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν
οι αξονικές και μαγνη
τικέςτομογραφίες στην Ελλάδα
Παράτη συνεχή υποχώρηση που
η χώρα μας στην κατάταξα
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξας ΟΟΣΑ περισσότερες
από 1,5 εκατομμύριο εξετάσεις
πραγματοποιούνται ετιιστ'ως σε

Σε

σημειώνει

νοσοκομεία και διαγνωστικά

κέντρα

Το κόστος για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά
κάθε χρόνο τα 148 εκατομμύρια ευρώ
το οποίο θεωρείται σημαντικό
για τη βεβαρημένη οικονομική
του Οργανισμού Ο απερχόμενος
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Κοντός έχει επισημάνει το
πρόβλημα στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας μαζί με ένα πακέτο
παρεμβάσεων για τον έλεγχο
κατάσταση

Δημήτρης

και τη δισχείριση της δαπάνης Τα
τελευταία χρόνια η Ελλάδα κατέχει
σταθερά μία από τις υψηλότερες θέσεις
μεταξύ των χωρώντου ΟΟΣΑ σε
εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας Τα
πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού
δείχνουν ότι n χώρα μας κατέχει την
όγδοπ θέση σε μαγνητικές τομογραφίες
68 εξετάσεις ανά 1 000 κατοίκους
και την τέταρτη θέση σε αξονικές
181 ανά 1.000
Η Τουρκία καταλαμβάνει την πρώτη
θέση στον ΟΟΣΑ σε μαγνητικές
τομογραφίες 119 ανά 1 000 κατοίκους
και οι ΗΠΑ στις αξονικές 240
ανά 1 000 Στην πρώτη περίπτωση
οι πολλές εξετάσεις αποδίδονται στην
προκλητή ξατηση και στη δεύτερη
στην απουστ'α συγκροτημένου συ
στήμστος Υγείας
Στο πρόσφατο παρελθόν n χώρα
μας αποτελούσε μόνιμο πρωταγωνιστή
στους πίνακες του ΟΟΣΑ κατα¬

λαμβάνοντας ακόμη και την πρώτη
θέση Η κρίση οδήγησε σε περιοριστικά
μέτρα και εξομαλυνση της
Το 2014 ο ΕΟΠΥΥ πλήρωσε
53 6 εκατομμύρια ευρώ για αξονικές
τομογραφίες και 94,9 εκατομμύρια
για μαγνητικές Τα αντίστοιχα ποσά
που έχει πληρώσει το πρώτο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους είναι 25,2
εκατομμύρια για αξονικές τομογραφίες
493.703 εξετάσεις και 47,7
εκατομμύρια ευρώ για μαγνητικές
299.542 εξετάσεις
Οι διαγνωστικές εξετάσεις αποτε
λούν συνολικά μία οικονομική αι
μορραγία για τον ΕΟΠΥΥ Κάθε
χρόνο δαπανάται πάνω από μισό
δισεκατομμύριο ευρώ για τομογραφίες
αιματολογικές εξετάσεις και
εικόνας

66

Πρώτοι σε μαγνητικές

τομογραφίες οι Τούρκοι
Στην κορυφή
οι Αμερικανοί
στις αξονικές

αναλύσεις κάθε είδους Εκτιμάται ότι
το 2015 θα πληρωθούν συνολικά
508 εκατομμύρια ευρώ έναντι 602
εκατομμυρίων το 2014 Η μείωση
αυτή προέκυψε από μία σειρά
που έγιναν φέτος όπως
οι κατευθυντήριες οδηγίες συνταγο
γράφησης και τα επιτρεπόμενα αριά
παραπομπής στους γιατρούς
παρεμβάσεων

Προτάσεις

διοίκηση του
έχει προτείνει στο υπουργείο
Υγείας και άλλα μέτρα ελέγχου
της δαπάνης μεταξύ των οποίων η
υποχρεωτική έκπτωση με βάση τον
αριθμό των εξετάσεων που διενεργεί
κάθε παροχος κλιμακωτό rebate
Η πρόταση αυτή αφορά έξι κύριες
κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων
δηλαδή μαγνητικές αξονικές τομο
γραφίες μέτρηση οστικής πυκνότητας
απινθηρογραφήματα υπερήχους
και εξετάσεις αίματος Σε περίπτωση
που υλοποιηθεί η συγκεκριμένη
μπορούν να εξοικονομηθούν
ετησίως 1 10 εκατομμύρια ευρώ
Η απερχόμενη

Οργανισμού

έκπτωση

Θεωρείται περισσότερο από βέβαιο
πως η πολιτική ηγεσία θα προχωρήσει
σε επιπλέον μαίρα για τον έλεγχο

της δαπάνης Μεταξύ αυτών
η ανακοστολόγηση
εξετάσεων

περιλαμβάνεται

δεκάδων

5. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ TOUS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Ελλείψεις

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Διαμαρτυρία
από tous

νοσοκομείο της χώρας
διαμαρτύρονται για την
προσωπικού σε όλες
τις ειδικότητες τον οικονομικό
στραγγαλισμό του
ιδρύματος και τις
στην
ελλείψεις
Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας
Διεκδικούν προκήρυξη όλων
των κενών οργανικών θέσεων
άμεση καταβολή αυξημένης
χρηματοδότησης από
τον κρατικό προϋπολογισμό
απρόσκοπτη χορήγηση των
οφειλόμενων αδειών και ρεπό
Ζητούν επίσης να
οι εργολαβικοί εργάτες
τα χρωστούμενα μηνών
Το σωματείο εργαζομένων
προαναγγέλλει τη δυναμική
συμμετοχή στην αυριανή
απεργία με αιτήματα
δημόσια δωρεάν
καθολική και υποχρεωτική
Κοινωνική Ασφάλιση και
αποκλειστικό δημόσια και
δωρεάν Υγεία Πρόνοια για
όλο τον λαό
έλλειψη

εργαζομένους
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο

διαμαρτυρίας

στο τμήμα επειγόντων

περιστατικών πραγματοποίησαν
χθες το πρωί εργαζόμενοι
στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Το σωματείο
τους αποφάσισε να γίνει
αποκλεισμός των ταμείων
του νοσηλευτικού ιδρύματος
ώστε κανένας εργαζόμενος
άνεργος ανασφάλιστος
μετανάστης και συνταξιούχος
να μην πληρώνει για

εξετάσεις
Σε σχετική τους ανακοίνωση
επισημαίνουν ότι εξωτερικοί
ασθενείς άμεσα ή έμμεσα
πληρώνουν παχυλά για φάρμακα
και πανάκριβες εξετάσεις
Η προηγούμενη κυβέρνηση
μπορεί να να κατάργησε
το επαίσχυντο πεντάευ
ρω αλλά πολλές από Tis

εξετάσεις εξαιρούνται από
την κάλυψη των ασφαλιστικών
ταμείων και πληρώνονται
απευθείας από την τσέπη
μας
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους
έπειτα από το συνεχιζόμενο
κλείσιμο τμημάτων
εργαστηρίων αλλά της μη
επιδιόρθωσης ιατρικών
στα νοσοκομεία
λόγω υποστελέχωσης και
μηχανημάτων

υποχρηματοδότησης ολόκληρο
πλέγμα εξετάσεων
περνάει καθαρά και αποκλειστικά
στον ιδιωτικό τομέα

νοσηλευτικού

πληρωθούν

αποκλειστικά

6. ΣΕ ΔΙΚΗ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ
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7. ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 3,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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► ►

ΣΤΑ 5,9 ΔΙΣ € Ol ΟΦΕΙΛΕΣ

Στον αέρα 3,6 δια ευρώ των
ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου
ΣΤΟ ΑΕΡΑ βρίσκεται πλέον το πρόγραμμα
αποπληρωμής των 3,6 δισ ευρώ από τα
συνολικά 7 δια ευρώ των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου μέχρι και το τελος
του χρόνου μετά και τη νέα αναβολή της
υποδόσης των 2 δια ευρώ
Μέχρις στιγμής από τα 1 3 δια που δόθηκαν
από την πρώτη δόση του δανείου για

χρηματοδοτικές ανάγκες έχουν δοθεί για
οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα τα 800
εκατ ευρώ τον Σεπτέμβριο Το ίδιο ποσό
είχε υπολογιστεί για τον Οκτώβριο αλλά δεν
δόθηκε αφού η καταβολή της υπο-δόσης
των 2 δια ευρώ βρίσκεται από αναβολή
σε αναβολή Το ίδιο αμφίβολο είναι αν και
πότε θα δοθεί και το 1 δια ευρώ που θα
μοιραστεί τους δυο τελευταίους μήνες της
χρονιάς 500 εκατ ευρώ τον Νοέμβριο και
500 τον Δεκέμβριο αφού είναι άγνωστο
πότε θα δοθεί και π δεύτερη υπο-δόση του
1 δισ
ευρώ
Πάντως η καταβολή των πρώτων 800
εκατ ευρώ για τον Σεπτέμβριο συγκράτησε
το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου κοντά στα 5,9 δισ ευρώ όσα
ήταν και τον Αύγουστο Με βάση τα στοιχεία
του ΓΛΚ το πρόβλημα με την αύξηση των
ληξιπρόθεσμων συνεχίζει να υπάρχει στα

ασφαλιστικά ταμεία 2,7 δια ευρώ τον
από 2,57 δια τον Αύγουστο και τα
νοσοκομεία ενώ οι συσσωρευμένες οφειλές
των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ παρουσίασαν οριακή
μείωση
Την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός τομέας
βλέπει την αποπληρωμή του Δημοσίου να
αναβάλλεται συνεχώς το Δημόσιο είδε τα
έσοδα του Οκτωβρίου να καταγράφουν
αύξηση περίπου 720 εκατ ευρώ σε σχέση
με το 201 4 και περίπου 200 εκατ ευρώ σε
σύγκριση με το στόχο που είχε τεθεί για το
συγκεκριμένο μήνα
Τα δημόσια έσοδα έφτασαν τον περασμένο
μήνα τα 4,4 δια ευρώ έναντι στόχου για
έσοδα 4,2 δια ευρώ και έσοδα 3,7 δια ευρώ
τον ίδιο μήνα του 2014 για δύο βασικούς
λόγους
Την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝ
ΦΙΑ που παραδοσιακά ενσωματώνει και τις
καταβολές κάποιων ιδιοκτητών ακινήτων
οι οποίοι λόγω του μικρού ποσού οφειλής
εξοφλούν το φόρο σε μία δόση
Την πληρωμή για πρώτη φορά από ελεύθερους
επαγγελματίες και επιχειρήσεις των
αυξημένων από τον Ιούλιο συντελεστών
ΦΠΑ
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σεπτέμβριο

8. ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
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► ►

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αθλητές σκοράρουν κατά του διαβήτη
ΜΕ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΓ 1 0 πολυβραβευμένους
Ελληνες αθλητές μια αποστολή
ζωής ξεκινά να επισκεφθεί τα σχολεία
σε 1 0 περιοχές της επικράτειας για να
ενημερώσει τα Ελληνόπουλα για την
ύπουλη απειλή του σακχαρώδους διαβήτη
τύπου 2
Με το διεθνή μπασκετμπολίστα Θοδωρή

Παπαλουκά στο τιμόνι μια
εθνική ομάδα-πρότυπο για τη νεολαία
θα μεταφέρει το μήνυμα πως η μάχη
ενάντια στο διαβήτη έχει δύο μυστικά
την υγιεινή διατροφή και την άθληση
Το πρόγραμμα Αποστολή Διαβήτης
είσαι μέρος της λύσης-γίνε μέρος της
ομάδας περιλαμβάνει επισκέψεις σε
σχολεία σε Αθήνα Αλεξανδρούπολη
Θεσσαλονίκη Πάτρα Ρέθυμνο Σέρρες
Καβάλα Λέσβο Χίο και Ρόδο Εκεί οι
αθλητές μεταξύ των οποίων και ο
Μερούσης που τα τελευταία
Χριστόφορος

3 χρόνια τερματίζει πρώτος στον κλασικό
Μαραθώνιο της Αθήνας θα συναντήσουν
μαθητές του δημοτικού και θα
συμμετάσχουν σε δράσεις μύησης των
παιδιών στο σωστό τρόπο ζωής

ο διαβήτης συνοδεύει τα περιττά κιλά
δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως
η πατρίδα μας σπάει το κοντέρ στην
παιδική παχυσαρκία
Τα νέα ευρήματα μας κατατάσσουν
2ους στον κόσμο στα παχύσαρκα αγόρια

Τριπλάσια κρούσματα

μετά το Κουβέιτ και 3ους στον κόσμο
στα παχύσαρκα κορίτσια μετά το
Κουβέιτ και το Μπαχρέιν με 630.000
Ελληνόπουλα υπέρβαρα ή παχύσαρκα
Για την αντιμετώπιση της εγχώριας
μάστιγας υλοποιήθηκε το πρόγραμμα
Χάνω βάρος-Κερδίζω ζωή από την
Α Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ σε 70 σχολεία
της Αττικής και της περιφέρειας
μείωση των παχύσαρκων
παιδιών κατά 30 και των υπέρβαρων
παιδιών κατά 50
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολο

γικής Εταιρείας δρ Ιωάννης Ιωαννίδης
επισημαίνει πως ένα παιδί ανάμεσα σε
κάθε 400 παιδιά έχει διαβήτη και πως
πλέον για κάθε παιδί με νεανικό
κληρονομικό

διαβήτη υπάρχει άλλο ένα
παιδί με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
που κάποτε ήταν η νόσος των παππούδων
Η συχνότητα του διαβήτη στην
Ελλάδα τριπλασιάστηκε από το 1 985
μέχρι σήμερα και όμως η σωστή διατροφή
μαζί με 90 λεπτά γρήγορο βάδισμα

την ημέρα αρκούν για να τον προλάβουν
καταλήγει ο ειδικός Και καθώς

επιτυγχάνοντας

9. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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Και δημοσιογραφικά «ρολά»
στην πανελλαδική απεργία
Χωρίς τηλεόραση,
ραδιόφωνο και
διαδίκτυο αύριο και
δίχως εφημερίδες την
Παρασκευή μετά την
απόφαση της ΠΟΕΣΥ
για συμμετοχή και των

MME στην

πανεργατική
κινητοποίηση
►Του ΧΟΤΗΡΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
s. maniatis@efsyn.gr

κατεβάσει «ρολά»
αύριο σε όλα τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης
αποφάσισε το διοικητικό
συμβούλιο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών
(ΠΟΕΣΥ) συμμετέχοντας με αυτόν

Να

τον τρόπο στην πανελλαδική πανεργατική

απεργία της 12ης Νοεμβρίου
2015. Η κινητοποίηση, θα ξεκινήσει
από τις 06.00 το πρωί αύριο και
θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα την
Παρασκευή (13/11) και κηρύσσεται
σε όλα τα έντυπα (εφημερίδες και
περιοδικά), την ΕΡΤ και τα άλλα

ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά
MME της χώρας, καθώς και στο

αηό μέτρα (ΕΝΦΙΑ, εισφορά

Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτο
ρείο Ειδήσεων, τη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και τα

αλληλεγγύης, αυξήσεις
στον ΦΠΑ κ.λη.)».
Η ΠΟΕΣΥ προσυπογράφει
την ανακοίνωση

γραφεία Τύπου.

Σύμφωνα με την
απόφαση της ΠΟΕΣΥ,

της Συντονιστικής

Επιτροπής

των Συνεργαζόμενων
Ενώσεων στον

από την απεργία εξαιρούνται

χώρο του Τύπου και των

οι συνάδελφοι που
θα καλύψουν το ρεπορτάζ
των κινητοποιήσεων,
ενώ στα ραδιοτηλεοπτικά

MME που «καλεί τον
κλάδο σε κινητοποιήσεις,
διεκδικώντας: υπογραφή
Κλαδικών Συλλογικών
Συμβάσεων, όχι μείωση

MME επιτρέπεται η
δύο δεκάλεπτων απεργιακών
μετάδοση

δελτίων ειδήσεων σε ώρες
που θα καθορίσουν τα ίδια τα μέσα.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

επισημαίνεται ότι πρόκειται
για την αρχή κινητοποιήσεων που
μπορεί να μετατραπούν και σε
καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει
σειρά προβλημάτων και
ειδικά σε θέματα που αφορούν το
διαρκείας,

μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων
και την προάσπιση των πόρων τους.

Επισημαίνεται ότι το «Ασφαλιστικό
είναι μείζον θέμα για τον κλάδο
αφού εντάσσεται στη γενικότερη
κατεύθυνση διάλυσης της κοινωνικής
ασφάλισης και της μετατροπής

ενός κοινωνικού δικαιώματος σε
ατομική υπόθεση. Είμαστε αντίθετοι
στην πολιτική υλοποίησης των
της Ε. Ε. κατ' απαίτηση
της εργοδοσίας συνολικά, που αποσκοπεί
στην ενοποίηση των Ταμείων
κατευθύνσεων

και των παροχών με στόχο τη

συρρίκνωση

των συντάξεων, της πρόνοιας,
της ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης προς τα
ελάχιστα όρια. Και επισημαίνουμε
ότι στη χρηματοδότηση του κύριου
Ταμείου μας, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το

κράτος δεν είχε και δεν έχει
ενώ αντίθετα έχει καταληστεύσει
τα αποθεματικά του με το
συμμετοχή,

PSI».

Το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ κάνει αναφορά

και σε άλλα ζητήματα σημειώνοντας
ότι στα προαπαιτούμενα

περιλαμβάνονται

μέτρα που αφορούν

τον «περιορισμό των συνδικαλιστικών
ελευθεριών και τη συλλογική
εκπροσώπηση», ενώ υπάρχει και
«άγρια φοροεπιδρομή στο εισόδημα
μας, που εκφράζεται με σειρά

κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων,
διατήρηση των Ασφαλιστικών
μας Ταμείων, να μην περάσει κανένας
νόμος που θα παρεμποδίζει το
δικαίωμα στην απεργία, να σταματήσει
η φοροκαταιγίδα, να υπάρξει
προστασία των ανέργων για όλο το
διάστημα της ανεργίας κ.ά.».
Η Συντονιστική Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η
«αύξηση της ανεργίας, η αποδιοργάνωση
των εργασιακών σχέσεων
με την κατάργηση των ΣΣΕ, οι μειώσεις
των μισθών, οι μειώσεις των
συντάξεων, μαζί με την επιβολή νέων
έμμεσων και άμεσων φόρων
αδιέξοδο και επιβάλλουν
δημιουργούν

την οχύρωση του κλάδου και την
αναδιάταξη των δυνάμεών μας για

την υπεράσπιση των εργασιακών
μας δικαιωμάτων, της ενημέρωσης,
της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας».
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ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Πάνω από τον
στόχο τα έσοδα
τον Οκτώβριο
κατά 714 εκατ
Ο Γέμισαν τα δημόσια ταμεία
λόγω της πληρωμής του
ΕΝΦΙΑ και της χρήσης
του πλαστικού χρήματος

9 Αύξηση 470 εκατ

στα
έσοδα των ΔΟΥ και 244

εκατ των τελωνείων
Η καταβολή της πρώτης δόοης
του ΕΝΦΙΑ η εκτεταμένη χρήση
χρεωστικών και πιστωτικών καρτών
λόγω capital controls αλλά
και οι αλλαγές στους συντελεστές
ΦΠΑ οδήγησαν σε σημαντική αύξηση
των δημοσίων εσόδων Τον

Οκτώβριο εισπράχθηκαν 438 δια
ευρώ παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν
και οι επιστροφές φόρου
Εν τω μεταξύ τα φέσια του
Δημοσίου προς τους ιδιώτες αγγίζουν
τα 6 δισ ευρώ στο τέλος
Αυγούστου σελ 6

ΕΣΟΔΑ

Κατά 714 εκατ ευρώ αυξήθηκαν οι δημόσιες
εισπράξεις τον Οκτώβριο που διαμορφώθηκαν
στα 4,38 δισεκατομμύρια ευρώ

Σελ 6
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Η

πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και η χρήση καρτών ζέσταναν τα δημόσια ταμεία

Πάνω από τον στόχο τα έσσδα
τσν Οκτώβριο κατα 7 14 εκατ ευρώ
Τον προηγούμενο μήνα

ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ

έναντι μηνιαίου στόχου 4,196 διο
ευρώ παρά το γεγονός ότι τον

Ο Σε σχέση με τον

ίδιο μήνα αυξήθηκαν και

παρουσίασαν αύξηση
κατά 470 εκατ
ευρώ ενώ οι εισπράξεις

οι επιστροφές φόρου

Οκτώβριο του 2014
τα έσοδα των Δ.Ο.Υ

των τελωνείων

αυξήθηκαν κατά
244 εκατ ευρώ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Η

πληρωμή της πρώτης δόσης
του ΕΝΦΙΑ σε συνδυασμό με

την εκτεταμένη χρήση του
πλαστικού χρήματος λόγω των capital
controls αλλά και οι αλλαγές στους
συντελεστές ΦΠΑ ζέσταναν τα
ταμεία τον περασμένο μήνα Τα
έσοδα του προϋπολογισμού κατέγραψαν
σημαντική αύξηση τον περασμένο
μήνα καθώς διαμορφώθηκαν σε επίπεδο
υψηλότερο κατα 190 εκατ ευρώ
πάνω από τον μηνιαίο στόχο
Σύμφωνα με πληροφορίες τον
ειοτιρόχθηκαν 4,386 δισ ευρώ
έναντι μηνιαίου στόχου 4 196 διο ευρώ
παρά το γεγονός ότι τον ίδιο μήνα
και οι επιστροφές φόρου σε
σχέση με τις προϋπολογισθείσες Οι
επιστροφές έφτασαν τα 257 εκατ ευρώ
έναντι μηνιαίου στόχου 150 εκατ ευρώ
Σε σχέση με τσν Οκτώβριο του 20 1 4 τα
έσοδα των Δ.Ο Υ παρουσίασαν αύξηση
κατά 470 εκατ ευρώ ενώ οι εισπράξεις
των τελωνείων αυξήθηκαν κατά 244
εκατ ευρώ Συνολικά τον περασμένο
μήνα η αύξηση των εσόδων από εφορίες
και τελωνεία έφθασε τα 7 14 εκατ
ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2014
δημόσια

Οκτώβριο

αυξήθηκαν

Συγκράτηση
Ο Σημαντική

συγκράτηση

σημειώθηκε

στο ρυθμό

σε σύγκριση με το τέλος Αυγούστου

ΠΡΠΤΟΓΈΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Γ 3 II ι

Αύξηση

εισπράχθηκαν 4,386 δισ ευρώ

ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

ληξιπρόθεσμων

Σεπτέμβρης

Σεπτέμβριος

ZOOS

20M

Γενική κυβέρνηση ενοποιημένο

2.476

3.122

Κράτος Κεντρική διοίκηση

2.188

L737

Κεντρική κυβέρνηση εκτός κρατικού
προϋπολογισμού μη ενοποιημένη

774

L223

Τοπική Αυτοδιοίκηση
ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα

88

345

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα

204

U7

αύξησης

των ληξιπρόθεσμων

οφειλών
Τα πρώτα στοιχεία
που έχει στη διάθεση

του το υπουργείο
Οικονομικών δείχνουν
σαφή επιβράδυνση
του ρυθμού
αύξησης των απλήρωτων

φόρων Από
περίπου 1,5 δια ευρώ
που ήταν η αύξηση

των ληξιπροθέσμων
τον Σεπτέμβριο
περιορίστηκε
λίγο πάνω από τα
600 εκατ ευρώ
τον Οκτώβριο

Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους το συνολικό ύψος των
υποχρεώσεων της Γενικής
Κυβέρνησης ανήλθε σε 5,954 δισ
στο
τέλος Σεπτεμβρίου έναντι
ευρώ
5,929 δια ευρώ στο τέλος Αυγούστου
Ειδικότερα
Οι συνολικές οφειλές των
υπουργείων των ασφαλιστικών
ταμείων των νοσοκομείων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
και των λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου έφθασαν στα 5,147
διο ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2015
από 5,12 διο ευρώ στις 3 1 Αυγούστου
2015 καταγράφοντας αύξηση κατά 27
εκατ ευρώ μέσα στον Σεπτέμβριο του
τρέχοντος έτους
Πιο συγκεκριμένα οι οφειλές των
υπουργείων μειώθηκαν από 728 εκατ
ευρώ στο τέλος Αυγούστου σε 631
ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου
τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων
εκτινάχθηκαν από τα 2,571 διο
εκατ

όμως

Στον αντίποδα σημαντική συγκράτηση
σημειώθηκε στο ρυθμό αύξησης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Τα πρώτα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών
δείχνουν σαφή επιβράδυνση του

ρυθμού αύξησης των απλήρωτων
φόρων Από περίπου 1,5 διο ευρώ που
ήταν η αύξηση των ληξιπροθέσμων
τον Σεπτέμβριο περιορίστηκε λίγο
πάνω από τα 600 εκατ ευρώ τον
Οκτώβριο

Η κατακόρυφη αύξηση των εσόδων
αποδίδεται κυρίως στην καταβολή
της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ Συγκεκριμένα
πέρυσι η 1η δόση καταβλήθηκε
τον Σεπτέμβριο ενώ φέτος εξο¬

φλήθηκε τον Οκτώβριο Επιπλέον
χιλιάδες φορολογούμενοι με μικροποσά
ΕΝΦΙΑ κατέβαλαν εφάπαξ το
σύνολο του φόρου εντός της προθεσμίας
της πρώτης δόσης που έληξε τον
Οκτώβριο
Πιθανότατα στην καλή εικόνα των
εσόδων τον Οκτώβριο να συνέβαλε
και η εκτεταμένη χρήση πλαστικού
χρήματος λόγω capital controls εξέλιξη
που οδήγησε και σε αυξημένες
εισπράξεις από ΦΠΑ

Την ίδια ώρα
αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα
καταγράφηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου
ΓΓΑ 5,9 ΔΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ

ευρώ στις 3 1 Αυγούστου 20 1 5 στα 2 696
δια ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου Το
μεγαλύτερο μέρος των οφειλών των

ασφαλιστικών ταμείων είναι υποχρεώσεις
του ΕΟΠΥΎ Ο μεγαλύτερος
οργανισμός παροχών υπηρεσιών
όφειλε στο τέλος Σεπτεμβρίου
1,87 δισ ευρώ έναντι 1,801 δια ευρώ
στο τέλος Αυγούστου
Οι οφειλόμενες επιστροφές
φόρων διαμορφώθηκαν στα
807 εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου
από 809 εκατ ευρώ στο τέλος Αυγούστου
δηλαδή μειώθηκαν μόλις κατά
2 εκατ ευρώ εντός του Σεπτεμβρίου
υγείας
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Σε ποσοστό εως και 40

φτάνει το rebate

Κούρεμα στα τιμολόγια
των παροχών Υγείας
Η

απόφαση Α Πολάκη

5.000 ευρώ και για ποσά άνω των
5.000 ευρώ 5
Για υπηρεσίες κέντρων

έχει αναδρομική ισχύ από

αποκατάστασης και αποθεραπείας
κλειστής περίθαλψης το
rebate ορίζεται σε 0 για μηναία
δαπάνη έως 50.000 5 για δαπάνη
από 50.000 100.000 10 από

1ης Ιανουαρίου και εφαρμογή

έως και το 2018
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

100.000 200.000 15 για 200.000
400.000 και 20 από 400.000 και

έως και 40
στις απαιτήσεις των
παροχών Υγείας για
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με
αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
και εφαρμογή έως και το 20 18
προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας κ Ανδρέα
Πολάκη Συγκεκριμένα η απόφαση
περιλαμβάνει το νέο κλιμακούμενο
ποσοστό rebate επί των
του ΕΟΠΥΥ το οποίο
επί του συνόλου της αξίας
των δαπανών που ο πάροχος υποβάλλει
κάθε μήνα
Για τις υπηρεσίες νοσηλείας
κλινικών προβλέπεται
0 rebate για μηναία δαπάνη έως

άνω

Κούρεμα

οφειλών

υπολογίζεται

ιδιωτικών

Για υπηρεσίες νοσηλείας ιδιωτικών
κλινικών ψυχιατρικής το
rebate διαμορφώνεται σε 0 για
ποσά έως 20.000 5 από 20.000
30.000 10 από 30.000 40.000
15 από 40.000 50.000 20 από
50.000 60.000 και 25 για ποσά
άνω των 60.000 το μήνα

Για φορείς υποστήριξης αναπηρίας
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
το rebate είναι 0 για ποσά έως
5.000 5 από 5.000 20.000 10
ΟΠ020.000 40.000 15%από40.000
80.000 και 20 για 80.000 και άνω

Για φορείς υποστήριξης αναπηρίας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
το rebate ορίζεται σε 0 και 5 για

μηναία ποσά έως 5.000 και από
5.000 20.000 αντίστοιχα
Για τους γιατρούς διαμορφώνεται
σε ποσοστό 40 το μήνα για
κάθε αυτοπαραπομπή Για εκτέλεση
παραπεμπτικών που έχουν εκδοθεί
από άλλο γιατρό το ποσοστό
επιστροφής καθορίζεται σε 0 για
ποσά έως 1.000 ευρώ 20 από 1.000
2.000 ευρώ και 40 από 2.000
ευρώ και άνω
Για φυσικοθεραπευτές εργαστήρια
φυσικής ιατρικής και
καθώς και υπηρεσίες
κέντρων αποκατάστασης και
ανοιχτής περίθαλψης το
rebate διαμορφώνεται σε 0 10
15
20 και 30 για ποσά έως
2.000 ευρώ από 2.000 3.000 ευρώ
από 3.000 4.000 ευρώ από 4.000
6.000 ευρώ από 6.000 και άνω
αντίστοιχα
αποκατάστασης

αποθεραπείας

Για τις υπηρεσίες μονάδων
χρόνιας αιμοκάθαρσης και μονάδων
τεχνητού νεφρού το ποσοστό
rebate διαμορφώθηκε σε 0 για
ποσά έως 5.000 ευρώ και σε 5 από
5.000 ευρώ και άνω

12. ΤΡΥΠΑ 2 ΔΙΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/11/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/11/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Τρύπα 2

δια ευρώ

Προϋπολογισμός
Εσοδα και δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων
Σε εκατ ευρώ

στα έσοδα των Ταμείων
και των νοσοκομείων

Ιανουάριος

Εοοδο

Κατάρρευση στο 9unvo λόγω μείωσης της κρατικής
χρηματοδότησης και των εργοδοτικών εισφορών
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Κατάρρευση των εσόδων των
ασφαλιστικών ταμείων παρά τη
μείωση των παροχών-συντάξεων
δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών για την εκτέλεση
του προϋπολογισμού στο
διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2015 προκαλώντας έναν ακόμη

πονοκέφαλο στην ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας που αναζητεί
τρόπους περιορισμού των
επερχόμενων περικοπών Αν και
το έλλειμμα των οργανισμών
ασφάλισης στο εννεά
μηνο περιορίστηκε στα 206 εκατ
ευρώ έναντι προϋπολογισθέντος
ελλείμματος για το έτος της τάξης

διάστημα κατά 1 1 3 πέφτοντας
το διάστημα Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου
2015 σε 10,450 δισ ευρώ
από 11,782 δισ ευρώ το αντίστοιχο
εννεάμηνο του 2014 Μείωση
κατά 2,6 παρουσιάζουν το ίδιο
διάστημα οι ασφαλιστικές εισφορές
Συγκεκριμένα ενώ οι εισφορές

εργαζομένων κυμαίνονται
στα ίδια επίπεδα ήτοι 5,230 δισ
ευρώ φέτος έναντι 5,242 δισ
ευρώ πέρυσι οι εργοδοτικές
ανήλθαν το εννεάμηνο
εισφορές

κοινωνικής

των 898 εκατ ευρώ η αιμορραγία
των Ταμείων στον τομέα των εσόδων

είναι μεγάλη Αναλυτικά o
περιορισμός της κρατικής

χρηματοδότησης

η σημαντική

μείωση

των εργοδοτικών εισφορών
και η περικοπή των φόρων
υπέρ τρίτων οδήγησαν στο τέλος
Σεπτεμβρίου τα έσοδα των
και των νοσοκομείων σε
μείωση κατά 2,054 δισ ευρώ ήτοι
σε σχέση με το αντίστοιχο
7,6
διάστημα του 2014 Αναλυτικά
τα έσοδα των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης Ταμεία νοσοκομεία
ανήλθαν το εννεάμηνο
στα 25 033 δισ ευ ρώ όταν το
περυσινό διάστημα ήταν
27,087 δισ ευρώ Η μεγαλύτερη
απώλεια καταγράφεται από τη
δεξαμενή του προϋπολογισμού
καθώς n κρατική χρηματοδότηση
μειώθηκε κατά το εξεταζόμενο
καθώς

Ταμείων

αντίστοιχο

Από τα 26,980 δια
ευρώ που ανέρχονταν
οι δαπάνες

στο εννεάμηνο του
2014 υποχώρησαν
στα 25,239 δισ ευρώ
ένα χρόνο αργότερα
του 2015 στα 7,133 δισ ευρώ
σε σχέση με τα 7,819 δισ
ευρώ του 2014 Βασική αιτία
n μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 2,9 ποσοστιαίες
μονάδες που σε συνδυασμό
με τη διατήρηση της ανεργίας σε
υψηλά επίπεδα και τους χαμηλούς
μισθούς οδήγησαν στον περιορισμό
των εισροών προς τα ασφαλιστικά
μειωμένα

θεωρείται

ταμεία
Μάλιστα και ενώ στο υπουργείο

Εργασίας αναζητούν τρόπους
ώστε να περιοριστεί η μείωση
των συντάξεων βάσει των δε¬

σμεύσεων για περιορισμό της
συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά
1,8 δισ ευρώ εντός του 2016 τα
στοιχεία του προϋπολογισμού
ότι η λύση του περιορισμού
των παροχών συντάξεων δεν είναι
από μόνη της αποτελεσματικό
αν δεν περιοριστεί η αιμορραγία
των Ταμείων από τη μείωση των
εσόδων Είναι χαρακτηριστικό
ότι σύμφωνα με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού η μείωση των
δαπανών άγγιξε τα 1,741 δισ ευρώ
ήτοι 6,5 Ειδικότερα από τα
26,980 δισ ευρώ που ανέρχονταν
οι δαπάνες στο εννεάμηνο του
2014 υποχώρησαν στα 25,239
δισ ευρώ ένα χρόνο αργότερα
Ξεχωρίζει η μείωση κατά 47,6
ή 715 εκατ ευρώ στις αγορές αγαθών
και υπηρεσιών καθώς φέτος
υποχώρησαν στα 788 εκατ ευρώ
από 1,503 δισ ευρώ που είχαν
ανέλθει πέρυσι Βάσει των στοιχείων
τη μεγαλύτερη μείωση
οι δαπάνες για αγορά αγαθών
υπηρεσιών στα νοσοκομεία
με αποτέλεσμα σημαντικές ελλείψεις
σε βασικά για την καθημερινή
λειτουργία τους είδη
Αλλά και όσον αφορά τις
παροχές διαπιστώνεται
μείωση της τάξης του 3,3 ή 756
εκατ ευρώ μέσα σε ένα έτος
στο φετινό εννεάμηνο
οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν
στα 22,163 δισ ευρώ όταν πέρυσι
δείχνουν

υπέστησαν

κοινωνικές

Συγκεκριμένα

την ίδια περίοδο έφταναν τα

22,919 δισ ευρώ Κατά 14,6 ή
452 εκατ ευρώ περιορίστηκαν οι
δαπάνες για παροχές ασθενείας
καθώς από 3,090 δισ ευρώ πέρυσι

2014

Σεπτέμβριος

25.033
333 I

Φόροι

208

Αμεσοι φόροι

0

Εμμεσοι φόροι

208

Ασφαλιστικές
εισφορές

13.861

Λοιπά έσοδα

Δαπάνες

Κοινωνικές
παροχές
Συντάξεις

Παροχές

ασθενείας

12015

333 I

501

WÊËËÈÊBÈÊSÈÈBË

I

358

26.980
25.239
22.919
22.163

WÊS3Ê

18.927

18.798

3.090
2.638

Ισοζύγιο
2014

350

2015

460

206

107
ι

έφτασαν στα 2,638 δισ ευρώ φέτος
Και οι δαπάνες για συντάξεις
κατέγραψαν μείωση κατά 0,7 ή
129 εκατ ευρώ καθώς έφτασαν
φέτος τα 18,798 δισ ευρώ από
18,927 δισ ευρώ που ήταν πέρυσι
Από τα στοιχεία της Γενικής
προκύπτει έλλειμμα για
τα Ταμεία που στο εννεάμηνο
ανέρχεται σε 206 εκατ ευρώ
έναντι πλεονάσματος 107 εκατ
ευρώ που είχε καταγραφεί το
περυσινό διάστημα Πάντως
σε σχέση με τον Αύγουστο
που το έλλειμμα έφτανε στα 600
εκατ ευρώ καταγράφεται σημαντική
μείωσή του παρότι στο τέλος
του 2015 σύμφωνα με τα στου<εία
Κυβέρνησης

αντίστοιχο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

εκτέλεσης του προϋπολογισμού
2015 το έλλειμμα θα κλείσει στα
898 εκατ ευρώ Στο προσχέδιο
του προϋπολογισμού για το 2016
βέβαια εκτιμάται ότι το έλλειμμα
των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης στο τέλος του 2015
θα κλείσει διπλάσιο στα 1,672
δισ ευρώ λόγω των μειωμένων
έναντι των προβλέψεων ασφαλιστικών
εισφορών της αύξησης
της συνταξιοδοτικός δαπάνης για
κύριες συντάξεις κατά 167 εκατ
ευρώ καθώς και της αύξησης της
δαπάνης κατά 326 εκατ ευρώ λόγω
μη εφαρμογής της ρήτρας
ελλείμματος στις επικουρικές
συντάξεις
μηδενικού
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• ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια
πρωτοφανή κίνηση το Τμήμα Εργατικής
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζομένους
να μετάσχουν στην αυριανή
απεργία που στρέφεται κατά της κυβερνητικής
πολιτικής Σελ 4

Διαδικασιες-εξπρές στη Βουλή

Νομοσχέδιο μέχρι τις 22/11 ώστε να εκταμιευθούν η νποδόση και τα 10 δια για τις τράπεζες
Της ΔΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

υπουργικού συμβουλίου
στη σημασία που έχει
η υλοποίηση του λεγόμενου
προγράμματος της
κυβέρνησης και ζήτησε από τους
υπουργούς του να καταθέσουν
μέχρι το τέλος της επόμενης
εβδομάδας σχέδιο δράσης και
χρονοδιάγραμμα για την
των προγραμματικών
δεσμεύσεων
αναφέρθηκε

Σε νομοσχέδιο που η κυβέρνηση
θα φέρει npos ψήφιση στη Βουλή

παράλληλου

με διαδικασία επείγοντος την επόμενη
εβδομάδα με στόχο να ψηφισθεί

το αργότερο μέχρι την

άλλη Κυριακή 22 Νοεμβρίου

πρόκειται

να συμπεριληφθούν όλα

υλοποίηση

τα εκκρεμή ζητήματα της πρώτης
αξιολόγησης αλλά και οι ρυθμίσεις

για τα κόκκινα δάνεια η νομοθέτηση

Στη Μάλτα

των οποίων καθώς συνδέεται
με την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών σύμφωνα με
κυβερνητικές

από

πηγές θα γίνει πιο νωρίς
ό,τι αρχικά προβλεπόταν

μεταναστευτικό

ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αύριο
με την πρώτη μεγάλη εναντίον

της απεργία Μάλιστα χθες συνέβη
το πρωτοφανές ο ΣΥΡΙΖΑ
να καλεί τους εργαζομένους να
μετάσχουν στην κινητοποίηση
που στρέφεται κατά της δικής
του πολιτικής Το Τμήμα Εργατικής
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί
τους/τις εργαζόμενους/ες συνταξιούχους
άνεργους/ες νέους και
νέες να συμμετάσχουν στην κεντρική
απεργιακή συγκέντρωση
της Αθήνας στις 11.00 στην πλατεία
Κλαυθμώνος και στις αντίστοιχες
κινητοποιήσεις και
των εργαζομένων σε
όλη τη χώρα
Στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται
η κυβέρνηση αναμένεται να
συμπεριληφθούν τα ζητήματα που
βρίσκονται ακόμα σε διαπραγμάτευση
η οποία κατόπιν της προχθεσινής
συγκεντρώσεις

απόφασης του Eurogroup
θα πρέπει να κλείσει εντός της

Ο πρωθυπουργός πρόκειται
σήμερα να μεταβεί στη Μάλτα
προκειμένου να λάβει μέρος στη
σύνοδο για το προσφυγικό
ζήτημα η οποία
θα ολοκληρωθεί αύριο Το θέμα
βρίσκεται μαζί με τη διαπραγμάτευση
και την υλοποίηση του
μνημονίου στην κορυφή των
προτεραιοτήτων της κυβέρνησης
καθώς η πίεση από τις προσφυγικές
μεταναστευτικός ροές δεν
δείχνει να εκτονώνεται Το
για την Αθήνα παραμένει
n υλοποίηση ενιαίας ευρωπαϊκής
πολιτικής για το ζήτημα που
συνεπάγεται και ισοκατανομή
των προσφύγων ενώ αυξάνεται
ο προβληματισμός στην ελληνικό
κυβέρνηση για τους μεγάλους
αριθμούς αφιχθέντων οι οποίοι
για την Ε.Ε δεν έχουν καθεστώς
πρόσφυγα και κινδυνεύουν να
εγκλωβιστούν στην Ελλάδα Το
προσφυγικό μεταναστευτικό

Ο

κ ΑΑ Τσιπρας στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αναφέρθηκε στη σημασία

υλοποίησης

ίου λεγομένου παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης

θετική εξέλιξη το γεγονός ότι

εβδομάδος προκειμένου το Euro

working Group της προσεχούς
Δευτέρας να δώσει το πράσινο
φως για την εκταμίευση της υπο
δόσης των 2 δισ ευρώ αλλά και
των 10 δισ ευρώ για την
των τραπεζών
Στη χθεσινή συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου ο
Αλέξης Τσιπρας έθεσε
ανακεφαλαιοποίηση

πρωθυπουργός

ως άμεση προτεραιότητα της
κυβέρνησης την έγκαιρη
της διαπραγμάτευσης
η οποία αφορά μεταξύ άλλων
το θέμα των 100 δόσεων τα
για τον ΦΠΑ 23 στην
ιδιωτική εκπαίδευση και την
των γενοσήμων φαρ

Σε μια πρωτοφανή κίνηση
ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε
τους εργαζομένους να
μετάσχουν στην αυριανή
απεργία που επί της
ουσίας στρέφεται κατά
της δικής του πολιτικής

ολοκλήρωση

ισοδύναμα

τιμολόγηση

η κυβέρνηση δεν υποχώρησε
στα ανοιχτά ζητήματα Βεβαίως
η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
προϋποθέτει υποχωρήσεις
και συμβιβασμούς και παρά
τα περί του αντιθέτου λεγόμενα
τη μετακίνηση της κυβέρνησης
από τις αρχικές θέσεις της
από κυβερνητικό στελέχη
επισημάνθηκε τις προηγούμενες
ημέρες η ανάγκη ενός έντιμου
συμβιβασμού Το εύρος της
καθεμιάς από τις δύο
πλευρές θα φανεί μετά την
της συμφωνίας
Ο κ Τσίπρας όπως και στις
προηγούμενες συνεδριάσεις του
Αλλωστε

μετακίνησης

μάκων Από την κυβέρνηση

καταβάλλεται

ευδιάκριτη προσπάθεια
να παρουσιασθεί ως νίκη
η ολοκλήρωση της αξιολόγησης
και ο κ Τσίπρας χαρακτήρισε

ολοκλήρωση

ζητούμενο

βρίσκεται στην κορυφή της

ατζέντας της επίσκεψης του κ
Τσίπρα στην Τουρκία την επόμενη
εβδομάδα
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Σεπτέμβριος 5,95 δισ ευρώ
τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου
Στα 5,95 δκ ανήλθαν τέλος Σεπτεμβρίου οι
οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό
τομέα σημειώνοντας αύξηση 2,19 δισ σε σύγκριση
ληξιπρόθεσμες

με τον Δεκέμβριο του 2014 και μικρή άνοδο κατά
25 εκατ σε σύγκριση με τον Αύγουστο 6

Σεπτέμβριος Σύμφωνα με το ΓΛΚ κατά το εννεάμηνο 2015 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 2,476 δισ ευρώ

Στα 5,954 δισ τα καθυστερούμενα
του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα
χρεώσεων των ασφαλιστικών
είναι οφειλές παροχών εφάπαξ
προς ασφαλισμένους του
Δημοσίου που έχουν συνταξιοδοτηθεί

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

ταμείων

gpal@naften.porlki.gr

Η Εξέλιξη των ληξηρόΟεσμων χ peu ν Δημοσίου προς ιδιώτες

5,954 δισ ευρώ ανήλθαν
στο τέλος Σεπτεμβρίου οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα
σημειώνοντας αύξηση κατά 2,19
δισ ευρώ σε σύγκριση με το ΰψος
στο οποίο είχαν διαμορφωθεί στο
τέλος του 2014 και μικρή άνοδο
κατά 25 εκατ ευρώ σε σύγκριση
με το ποσό στσ σπσίσ είχαν
στο τέλος Αυγούστου

12000

ποσά σε εκατ ευρώ

Στα

Πρόκειται ουσιαστικά

διαμορφωθεί

Αυτό δείχνουν νεότερα στοιχεία
για τα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης
που ανακοινώθηκαν χθες
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Συμφωνά εξάλλου με τα στον
χεία του ΓΛΚ κατά το εννεάμηνο
Ιανσυαρίου-Σεπτεμβρίου 2015
οτον προϋπολογισμό

καταγράφηκε

της Γενικής Κυβέρνησης πρωτογενές
πλεόνασμα 2,476 δισ ευρώ
το οποίο ήταν μειωμένο κατά 646
εκατ ευρώ σε σύγκριση με το
πλεόνασμα της αντιστσι
χης περσινής περιόδου
Στο ίδιο χρανικό διάστημα στο
πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος
έτους το δημόσιο χρέος της
Κυβέρνησης μειώθηκε κατά
9,575 δισ ευρώ από 324,128 δισ
ευρώ στο τέλος του 2014 σε
314,552 δισ ευρώ στο τέλος

πρωτογενές

Γενικής

Σεπτεμβρίου

2015 καθώς αποπληρώθηκαν

παρελθόντα δάνεια
ύψους 10,011 δισ ευρώ με κεφάλαια
που δεν προέκυψαν από νέα

JÜÜüüüLlÜÜLllJlJÜ

ICL-11

ΔΕΧ.-12

Γενική κυβέρνηση

Μ

Δα-13

Δα-14

kjv-15

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

δάνεια αλλά ταυτόχρονα προστέθηκε
μια απρόβλεπτη επιβάρυνση
ύψους 439 εκατ ευρώ λόγω συ
ναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν εξαιτίας της υποτιμη
σης του ευ ρώ ενανη του δολαρίου
Οι διαφορές αυτές επιβάρυναν το
ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων
του Διεθνούς Νομισματικού
το οποίο υπολογίζεται με
τα λεγόμενα ειδικά τραβηχτικά
δικαιώματα SDRs κυρίως με
βάση το αμερικανικό νόμισμα
Οσον αφορά ης ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της Γενικής Κυ βέρ
νησης προς τον ιδιωτικό τομέα
τα αναλυτικά στοιχεία που
το ΓΛΚ δείχνουν όπ
1
Οι ουνολικές οφειλές των
Ταμείου

ανακοίνωσε

Φεβ.-15

Μαρ-1 5

Αηρ.-15

Μΰι-,5

Ιούν-15

kxA-15

Αύγ,-15

Σεπ-1 5

Σεπτεμβρίου

Σύνολο

υπουργείων των ασφαλιστικών
ταμείων των νοσοκομείων των
ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ έφθασαν
στα 5,147 δισ ευρώ στις 30
9-2015 από 5,12 δια ευρώ στις
31-8-201 5 και 3,008 δισ ευρώ στις
31-12-2014 Αυξήθηκαν δηλαδή
μόλις κατά 27 εκατ ευρώ μέσα
στον Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους και κατά 2,139 δισ ευρώ
σ-το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σε
πτεμβρίου 2015
Πιο ουγκεκριμενα
α Οι οφειλές των υπουργείων
ανήλθαν σε 631 εκατ ευρώ στο
τέλος Σεπτεμβρίου από 728 εκατ
ευρώ στο τέλος Αυγούστου και
156 εκατ ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου
2014 Μειώθηκαν δηλαδή

για εφύπαξ που δεν έχουν ακόμο
καταβληθεί από το Ταμείο Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων προς
συνταξιούχους του Δημοσίου Τα
μο καταβληθέντα αυτά ποσά ανέρχονταν
σε 505 εκατ ευρώ στο τέλος
Σεπτεμβρίου έναντι 475 εκατ ευρώ
στο τέλος Αυγούστου και 342
εκατ ευρώ στο τέλος του 2014
γ Οι οφοιλές των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν
σε 328 εκατ ευρώ στο τέλος
από 332 εκατ ευρώ
οτο τέλος Αυγούστου και 280 εκατ
ευρώ στο τέλος του 2014
δ Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
των νοσοκομείων έφθασαν
το 1,214 δισ ευρώ στο τέλος
από 1,225 δισ ευρώ
οτο τέλος Αυγούστου και 607 εκατ
ευ ρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2014
ε Τα χρέη των λοιπών νομικών

κατά 103 εκατ ευ ρώ εντός του
αλλά αυξήθηκαν κατά
475 εκατ ευρώ στο εννεάμηνο Ια
νουαρίου-Σειπεμβρίου 2015
β Τα χρέη των ασφαλιστικών
ταμείων εκτινάχθηκαν στα 2,696
δισ ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου
από 2,571 δισ ευρώ στο τέλος
και 1,767 δισ ευρώ στο
τέλος του 2014 Σημείωσαν δηλαδή
αύξηση κατά 1 25 εκατ ευρώ
τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους και κατά 929 εκατ ευρώ εντός
του εννεαμήνου Ιανουαρίου
Σεπτεμβρίου 2015 Το μεγαλύτερο
μερος των οφειλών των ασφαλιστικών
ιαμείων είναι υποχρεώσεις
Σεπτεμβρίου

Αυγούστου

του ΕΟΓΓϊΎ Επίσης ένα σημαντικό
μέρος των ληξιπρόθεσμων υπο¬

Σεπτεμβρίου

προσώπων δημοσίου δικαίου
στα 278 εκατ ευρώ στο
τέλος Σεπτεμβρίου από 264 εκατ
αυξήθηκαν

ευρώ στο τέλος Αυγούστου και
197 εκατ ευρώ στο τέλος του 2014
2 Οι εκκρεμείς επιστροφές
φορών διαμορφώθηκαν στα 807
εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου
από 809 εκατ ευρώ στο τελος
και 755 στο τέλος του
2014

Αυγούστου

SID:9849159J
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Ψήνεται ο oupßißaopos
με tous ôaveioiés για τη δόση
των 2 δισεκατομμυρίων

τη Μεγάλη Δευτέρα

Την επόμενη Δευτέρα
περιμένει πλέον η κυβέρνηση
εκτιμώντας ότι έως
τότε θα έχουν κλείσει οι
διαφορές στη διαπραγμάτευση
με τους δανειστές
και το EuroWorking
Group θα αποφασίσει την
απελευθέρωση των 10+2
δισ ευρώ για την ανακε
φαλαιοποίηση και την
της υποδόσης που
συνδέεται με τα πρώτα
προαπαιτούμενα Ακολουθούν
ωστόσο ακόμα πιο
βαριά προαπαιτούμενα
μέσα στον Νοέμβριο
καταβολή
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Τα επόμενα βήματα
Ο Γερούν Ντεϊσελμπλούμ είπε χθεβ ότι το επόμενο μεγάλο Βήμα
ενόψει Tns αξιολόγησηε είναι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματοβ Μόλιε τελειώσει και η αξιολόγηση θα μπορεί να
ξεκινήσει η συζήτηση για το θέμα του xpéous

Η ανακεφαλαιοηοιηση
των τραπεζών θα

αρχίσει την επόμενη
Δευτέρα σύμφωνα
με κυβερνητικούβ
κύκλουε

των νοικοκυριών Ο Μοσκοβισί είχε
προχθές μόνο συμπάθεια για την
με την οποία όπως είπε
δουλεύουμε μέρα νύχτα
Αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του
Eurogroup Γερούν Ντεϊσελμπλούμ
εξέφρασε ευχάριστη έκπληξη για την
ταχύτητα με την οποία προχωρεί η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Το μυστικό γι αυτήν τη θετική
σύμφωνα με κοινοτικές
πηγές είναι η επιθυμία των υπουργών
Οικονομικών να μην τεθεί σε κίνδυνο
κυβέρνηση

αντιμετώπιση

έχει μετατοπίσει πλέον το επίκεντρο
του ενδιαφέροντος της Ευρώπης
Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση
δεν καλείται να πάρει δύσκολες
αποφάσεις Σύμφωνα με πηγές των
θεσμών αυτά που αναμένονται ώς τη
Δευτέρα είναι τα εξής
ψήφιση του νόμου για τους
πλειστηριασμούς της πρώτης
Η Ευρώπη επιμένει σε μια
λύση που θα προστατεύει μόνο όσους
έχουν πραγματική ανάγκη τους
και όχι τους κακοπληρωτές
όπως είπε χθες και ο Ντεϊσελμπλούμ
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμφωνία πάνω στη στρατηγική
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
γενικώς νοικοκυριών και επιχειρήσεων
και ολοκλήρωση μελέτης για
τη διαχείρισή τους κατά κλάδους
Δεν απαιτείται όμως ψήφιση νόμου
ακόμη
των ρυθμίσεων
3Αυστηροποίηση
για τις δόσεις ώστε να είναι
η ένταξη και ευκολότερη
η απένταξη για όσους δεν τηρούν τις
υποχρεώσεις τους
Τροποποίηση του νόμου για την

1Η

κατοικίας

ευάλωτους

2

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΤΗΣ

η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Μία εκκρεμότητα μπορεί να επηρέαζε
αρνητικά το ενδιαφέρον των ιδιωτών
επενδυτών να τοποθετηθούν στις
ελληνικές τράπεζες Επιπλέον η συμφωνία
του Ιουλίου με την κυβέρνηση
είναι ακόμη νωπή και η Ευρώπη ελπίζει
ότι με λίγη βοήθεια εκ μέρους
της μπορεί να τηρηθεί
Αλλωστε τό προσφυγικό πρόβλημα

και να καθορίζει το ύψος της τιμής
τους τη μεταφορά στοιχείων του

ενεργητικού του σε περίπτωση λύσης
του και θέματα ευθυνών των μελών
του διοικητικού τους συμβουλίου
Συμφωνία επί της αρχής για το νέο
Ταμείο στο οποίο θα ενταχθούν το
ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας ΤΧΣ
Χθες έφθασαν στην Αθήνα οι επικεφαλής
των δανειστών με τους οποίους
αναμένεται να αρχίσουν σήμερα
οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης
Στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων
στόχος είναι να συμφωνηθούν
οι εκκρεμότητες για τη δόση
της επόμενης εβδομάδας αλλά και
το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων
για το 1 δισ ευρώ ενώ είναι πιθανό
να ξεκινήσει ουσιαστικά και η αξιολόγηση
ενόψει της επόμενης δόσης
του δανείου Ο αρχικός προγραμματισμός
τους πάντως προβλέπει ότι
θα αναχωρήσουν στις 20 Νοεμβρίου

5

δυσκολότερη

4

ανακεφαλαιοποίηση των

τραπεζών

που αφορά μεταξύ άλλων το
δικαίωμα του ΤΧΣ να πουλάει μετοχές

Ολοι προσπαθούμε να κάνουμε εφικτή
10 δισ ευρώ
ra οποία συμφωνήσαμε καΐ αρχήν
ώ ris αρχές ins επόμενης εβδομάδας
δήλωσε χθες ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

ιην πληρωμή ίων

