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ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
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«θα υλοποιηθούν 
όλες οι 

δεσµεύσεις 
που έχει δώσει 
n χώρα και δεν 
θα ρισκάρουµε 
τις επόµενες 
δόσεις». 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΘΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΩ 
Μέσα στο επόµενο 15θιίµερο 
ο AS. Γεωργιάδηε θα προχωρήσει 
σε σαρωτικέε αλλαγέε στιβ διοικήσει 

Μέχρι τον Σεπτέµβριο θα έχω 
ελέγξει τα πάντα. Νοσοκοµεία 
ζηµίεε, κόστη, χρησιµότητα, κλίνεε, 
λέει ο νέοε unoupYOS Υγείαε 
αναφερόµενο$ στο σχέδιο 
Λοβέρδου που ουδέποτε 
υλοποιήθηκε 

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ 
saradakos@pegasus.gr 

Ο∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ του χαρακτήρας, αλλά και n 
επιτυχηµένη θητεία του στο υπουργείο Ναυπλίας 

επί κυβέρνησης Παπαδήµου, ήταν τα στοιχεία 
που συνηγόρησαν στην απόφαση του πρωθυπουργού 

να τον ορίσει υπουργό Υγείας. To 
όνοµα του κ. Αδ. Γεωργιάδη είχε ακουστεί πς παραµονές 

του ανασχηµαπσµού, αλλά κανείς δεν 
τον είχε συνδέσει µε τον ευαίσθητο και δύσκολο 
χώρο της Υγείας. Οπως αναφέρουν στελέχη της 
Ν∆, n τοποθέτησή του στο κπ'ριο της οδού Αριστοτέλους 

ήταν έκπληξη και για τον ίδιο, αλλά, 
όπως διευκρινίζουν εκείνοι που τον γνωρίζουν 
καλά, τα δύσκολα πάντοτε τον προκαλούσαν... 

Με το «καληµέρα», ο κ. Γεωργιάδης έπεσε στα 
«βαθιά», καθώς το έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ είναι αυτή 

την ώρα το µεγαλύτερο πρόβληµα στον τοµέα 
της Υγείας, που πρέπει µάλιστα να επιλυθεί µέσα 
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, µε δεδοµένη και 
την επιστροφή της τρόικας στην Αθήνα. Ο νέος 
υπουργός δηλώνει αποφασισµένος να βρει λύση, 
όχι µόνο για το συγκεκριµένο θέµα αλλά για όλα 
όσα απασχολούν την υγεία. «Ο βασικός µου στόχος» 

-δηλώνει µε ευθύτητα στο «Εθνος της Κυριακής»- 
«είναι να είµαστε πλήρως έτοιµοι σε ό,τι 

αφορά τα προαπαιτούµενα. ∆εν πρόκειται να ξεφύγει 
τίποτε!» «θα υλοποιηθούν όλες οι δεσµεύσεις 

που έχει δώσει n χώρα και δεν θα ρισκάρουµε 
πς επόµενες δόσεις», προσθέτει. Σε ό,π αφορά 

ειδικότερα τον ΕΟΠΠΥ, σι συσκέψεις στο υπουρ- 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ¦ 
To ύψ05 του δηµοσιονοµικού κενού για 

φέτος στο οποίο έχουν καταλήξει κυβέρνηση 
και τρόικα ανέρχεται στο 1 δια ευρω και κατά 
τα 2/3 ή περίπου 650 εκατ. ευρω προέρχεται 
από το ογκώδες έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ. Στο οικονοµικό 

επιτελείο εκτιµούν on σε περίπτωση 
κατά την οποία n τρόκα αποδεχθεί το σχέδιο 
του υπουργείου Υγείας για την εξάλειψη 

Tns «τρύπας» στον ΕΟΠΥΥ τότε θα υπάρξει 
συµφωνία για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού 

κενού. Ειδικότερα το πρόβληµα στον ΕΟΠΥΥ 
προτείνεται να αντιµετωπιστεί µε επιστροφές 

των ποσών που υπερβαίνουν τις 
προϋπολογισθείσες δαπάνες (claw back), µε 
µειώσεις τιµών σε εξετάσεις και λοιπές δαπάνες 

περίθαλψης αλλά και εκτεταµένους ποσοτικούς 
ελέγχους δαπανών. 

γείο είναι καθηµερινές και, όπως εξηγεί, έχει 
καταλήξει στη µέθοδο του «claw back», τον συµψηφισµό 

οφειλών δηλαδή, µεταξύ του ΕΟΠΠΥ 
και των διαγνωσπκών κέντρων και των κλινικών. 
Με βάση αυτόν τον σχεδιασµό και ορισµένες λογιστικές 

αλλαγές που θα προωθήσει, θεωρεί on 
το έλλειµµα που σήµερα εµφανίζει ο οργανισµός 
θα µειωθεί δρασηκά και δεν πρόκειται να εµφανιστεί 

ξανά. Προαναγγέλλει δε, εξονυχιστικούς 
ελέγχους στο πεδίο των εγκρίσεων δαπανών και 
µέσα στο επόµενο 15θήµερο θα προχωρήσει σε 
σαρωηκές αλλαγές σης διοικήσεις των νοσοκοµείων. 

Αµεση δράση. To δεύτερο µεγάλο στοίχηµα για 
τον νέο υπουργό Υγείας, είναι n µείωση του αριθµού 

των νοσοκοµείων. Ενα σχέδιο που είχε εκπονηθεί 
από τον κ. Ανδρ. Λοβέρδο αλλά ουδέποτε 

υλοποιήθηκε. Ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει στο «Εθνος 
της Κυριακής» αποφασισµένος να προχωρήσει 
και σε αυτό το θέµα «Μέχρι τον Σεπτέµβριο θα 
έχω ελέγξει τα πάντα Νοσοκοµεία ζηµίες, κόστη, 

χρησιµότητα κλίνες. Εάν χρειαστεί να κλείσω 
νοσοκοµεία θα τα κλείσω!», τονίζει. 

Τέλος, οης άµεσες προτεραιότητές του είναι 
και n αποπληρωµή οφειλών. «Χρωστάµε περίπου 
1,7 δια θα προχωρήσω πολύ γρήγορα, ακόµη και 
µε πράξεις νοµοθεηκού περιεχοµένου προκειµένου 

να αποπληρωθούν τα χρέη αυτά», δηλώνει. 
Ο κ. Γεωργιάδης, και από αυτές ης πρώτες του 

δηλώσεις, δείχνει on έχει ήδη µια συγκεκριµένη 
στρατηγική για τα θέµατα 
της Υγείας. Εχει επιλέξει 
τρία, τα πιο βασικά, και 
σε αυτά θα επικεντρώσει 
την προσπάθειάτου. Ο κ. 
Αντ. Μπέζας είναι βέβαιον 

on θα συµβάλει µε ης 
γνώσεις του για τα οίκο- 

li 
νοµικά, ενώ n κυρία Ζ. 
Μακρή θα έχει την ευθύνη 

γιατοντοµέατης πρόνοιας. 

Κρίσιµη παράµετρος 
για την επιτυχία του σχεδιασµού 

που έχει κάνει ο 
νέος υπουργός είναι και 
οι σχέσεις που διατηρεί 
µε τον υπουργό Οικονοµικών. 

Ο κ. Γ. Στουρνάρας 
έχει θεηκή γνώµη για τον 
κ. Γεωργιάδη και πιστεύει 

on θα έχουν µια άριστη 
συνεργασία 

Επίσης, επειδή θεωρείται δεδοµένο on θα χρειαστεί 
να ληφθούν δυσάρεστες αποφάσεις, το 

Μέγαρο Μαξίµου περιµένει πολλά και σε επικοινωνιακό 
επίπεδο από τον νέο υπουργό, ο οποίος 

πολύ σύντοµα θα κληθεί να εξηγήσει δηµόσια 
crtous πολίτες την πολιηκή που θα ακολουθήσει. 
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Γεωργιάδης επιµένει on 
δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω ο ασφαλισµένος 
και πως ήρθε n οηγµή να πληρώσουν οι έχοντες 
και σι κατέχοντες. 

Χρωστάµε 
περίπου 1,7 δισ. 
θα προχωρήσω 
πολύ γρήγορα, 
ακόµη και µε 
πράξεκ 
νοµοθετικού 
περιεχοµένου 
προκειµένου να 
αποπληρωθούν 
τα χρέη 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΘΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΩ 
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ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Αλλεπάληλες συσκέψεις πραγµατοποιεί ο Αδωνις Γεωργιάδης από την 
πρώτη στιγµή µετά την ορκωµοσία του, µε στόχο την καλύτερη προετοιµασία 

εν όψει Tns αυριανής έλευσης των τροϊκανών. 

NEO ΜΕΤΩΠΟ 

Ανοίγουν θέµα αύξηση του 
ποσοστού οµαδικών απολύσεων 
ΑΥΞΗΣΗ του ποσοστού των 

οµαδικών απολύσεων -κυρίως 
σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης 

επιχειρήσεων ή συγχωνεύσεων- 
ζητά n τρόικα. To 

θέµα αναµένεται να τεθεί στις 
συναντήσεις που θα έχουν αυτή 

την εβδοµάδα οι εκπρόσωποι 
των δανειστών µε το οικονοµικό 

επιτελείο. 
Οι όποιες παρεµβάσεις θα 
αφορούν επιχειρήσεις που αλλάζουν 

αντικείµενο, περιορίζουν 
τις δραστηριότητές τους 

ή προχωρούν σε συγχωνεύσεις. 
Οι αλλαγές στο καθεστώς 
των οµαδικών απολύσεων 

θα αφορούν τόσο στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα (δηλαδή 

∆ΕΚΟ - τράπεζες) όσο και 
τον ιδιωπκό τοµέα. 
Επί τάπητος θα τεθούν δύο 
προτάσεις: 
- Η αύξηση του ποσοστού των 
οµαδικών απολύσεων στο 
10%. Σήµερα το ποσοστό αυτό 
διαµορφώνεται στο 5% τον µήνα 

για επιχειρήσεις που απασχολούν 
πάνω από 150 άτοµα 

(ειδικές ρυθµίσεις ισχύουν για 
τις µικρότερες επιχειρήσεις). 
Σήµερα ο ανώτατος αριθµός 
εργαζοµένων που µπορεί να 
απολυθεί φτάνει έως και τα 30 
άτοµα. Ο αριθµός αυτός δεν 
αποκλείεται να πάει στα 50 
άτοµα για «ειδικές περιπτώσεις». 

- Η «ελαστικοποίηση» των 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση 

έγκρισης για τις οµαδικές 
απολύσεις. Στόχος είναι να δί¬ 

νεται ευκολότερα n έγκριση 
στις επιχειρήσεις, που υποβάλλουν 

ολοκληρωµένο σχέδιο 
για τις σχεδιαζόµενες αλλαγές 

(δηλαδή συγχωνεύσεις, 
αναδιαρθρώσεις κ.ά.). 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο νόµος 
1387/83, που ρυθµίζει µία 
σειρά θεµάτων αναφορικά µε 
πς απολύσεις. Με βάση το 
ισχύον σύστηµα υπάρχει γνωµοδότηση 

από το Ανώτατο 
Συµβούλιο Εργασίας στον 
υπουργό, ωστόσο στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων 
n γνωµοδότηση είναι 

αρνητική. 
Την προηγούµενη εβδοµάδα 
ο επικεφαλής του γραφείου 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου στην Αθήνα Μποµπ 
Τράα έκανε αναφορά στην 
«απλοποίηση των διαδικασιών 

εισόδου και εξόδου από 
την αγορά εργασίας». Σηµειώνεται 

πως τα τελευταία χρόνια 
έχουν υπάρξει δύο παρεµβάσεις 

στις αποζηµιώσεις που 
καταβάλλονται λόγω απόλυσης. 

To θέµα των ανατροπών στο 
ισχύον καθεστώς για τις οµαδικές 

απολύσεις έχει τεθεί µε 
έµµεσο αλλά σαφή τρόπο 
από την τρόικα από τον περασµένο 

Απρίλιο, καθώς σι δανειστές 
έβαλαν στο τραπέζι 

των συζητήσεων το ερώτηµα 
αν είναι επαρκείς οι αλλαγές 
που έχουν γίνει. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ0ΚΚΑΛΙΑΡΗ 

li 
Την προηγούµενη 

εβδοµάδα 
ο επικεφαλή^ 

του 
γραφείου 
του ∆ιεθνού5 
Νοµισµατικού 
Ταµείου στην 
Αθήνα, Μποµπ 
Τράα,έκανε 
αναφορά στην 
«απλοποίηση 
των διαδικασιών 

εισόδου 
και εξόδου 
από την αγορά 
εργασίαε» 
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