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I II II (111111111 II i I II Για να κλείσει η «µαύρη τρύπα» που υπολογίζεται από 500 ως 700 εκατ. ευρώ 

Πρόταση για κούρεµα 40% 
στα χρέη του ΕΟΙΠίΥ 

Τρία ακανθοοδη ζητήµατα καλείται να επιλύσει ο νέθ5 υπουργόε Υγείαβ Aocovis Γεοοργιάδΐι5 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 

Αυτούς που ως τώρα υπερασπιζόταν 
µε πάθος θα βρει απέναντι 

του µεθαύριο ο υπουργός Υγείας κ. 
Αδωνις Γεωργιάδης. Αλλά δηλώνει 
εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται 
ούτε να τους χαριστεί ούτε και να 
τους επιτεθεί. «Εγώ είµαι από αυτούς 

που εξακολουθούν να υποστηρίζουν 
την τρόικα, γιατί δεν 

ζητούν τίποτε παράλογο» επισηµαίνει 
ο νέος υπουργός, ο οποίος 

περιµένει τον κ. Τόµσεν και την παρέα 
του στην οδό Αριστοτέλους, το 

µεσηµέρι της Τρίτης. 
Ο νέος υπουργός καλείται να επιλύσει 

τρία ακανθώδη ζητήµατα, για 
τα οποία οι εκπρόσωποι των δανειστών 

µας απαιτούν άµεση λύση 
προκειµένου να µην αναγκαστούν 
να επιστρέψουν τον Σεπτέµβριο µε 
έκτακτα οικονοµικά µέτρα για την 
αναπλήρωση των δηµοσιονοµικών 
κενών που προκαλούν. Τα ζητήµατα 
αυτά είναι: 

1. To κλείσιµο της «µαύρης τρύπας» 
του ΕΟΠΥΥ που υπολογίζεται 

από 500 ως 700 εκατοµµύρια ευρώ. 
2. Η τιµολόγηση των γενοσήµων 

φαρµάκων, για τα οποία η τρόικα 
προτείνει µία ρύθµιση που θα βάλει 
λουκέτο σε αρκετές ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες. 

3. Την περικοπή της δαπάνης για 
τα νοσοκοµεία που θεωρείται αρκετά 

υψηλή. 
Και για τα τρία ζητήµατα ο κ. Γεωργιάδης 

έχει να προτείνει βιώσιµες, 
αλλά όχι και πολιτικά ανώδυνες 

λύσεις. 
Για την κάλυψη του ελλείµµατος 

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης θα δεχθεί τον κ. Τόµσεν και την παρέα του στην οδό 
Αριστοτέλους το µεσηµέρι της Τρίτης 

του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Γεωργιάδης προτείνει 
ένα κούρεµα της τάξης του 40% 

στις οφειλές που έχει ο Οργανισµός 
για τις δαπάνες των κλινικών και 
διαγνωστικών κέντρων. Τη ρύθµιση 
αυτή πιθανότατα θα δεχθεί η τρόικα, 

αλλά όχι και οι «κλινικάρχες» 
που είναι λογικό να αντιδράσουν. 
Οι αναδράσεις τους όµως µπορούν 
να µετριαστούν εφόσον η κυβέρνηση 

δεσµευθεί ότι θα τους καταβάλει 
άµεσα το ποσό των 2,3 δισ. ευρώ 
που τους οφείλει σε ληξιπρόθεσµες 
οφευ\ές. 

Οσον αφορά τη δυναµική τιµολόγηση 
των γενοσήµων φαρµάκων 

που προτείνει η τρόικα (ένα σύστη¬ 

µα µε το οποίο η τιµή της αγοράς 
θα καθορίζεται από το φθηνότερο 
γενόσηµο που θα κυκλοφορεί διεθνώς 

στο ∆ιαδίκτυο), η κυβέρνηση 
υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να 

την αποδεχθεί, επειδή οι ελληνικές 
φαρµακοβιοµηχανίες δεν µπορούν 
να ανταγωνιστούν τους ασιατικούς 
κολοσσούς και θα οδηγηθούν στον 
αφανισµό. Για αυτό και αντιπροτείνεται 

να ισοσκελιστεί το επιδιωκόµενο 
οικονοµικό όφελος της ρύθµισης 

µε αύξηση της φορολογίας στα 
γενόσηµα φάρµακα, αλλά µόνο γι' 
αυτά που αποδεδειγµένα θα καλύψουν 

τη ζήτηση της αγοράς. 
Σε ό,τι αφορά εξάλλου την περι¬ 

κοπή της νοσοκοµειακής δαπάνης 
συνολικότερα, η κυβέρνηση φαίνεται 

πως έχει αποφασίσει τη διακοπή 
λειτουργίας ορισµένων µικρών νοσηλευτηρίων 

που λειτουργούν στην 
Αθήνα (Αγία Βαρβάρα, Πατησίων 
κ.ά.), αλλά µε τη ρητή δέσµευση ότι 
δεν θα απολυθεί κανένας από τους 
εργαζοµένους και ότι θα µεταταγούν 
όλοι στα µεγάλα νοσοκοµεία της 
Αττικής, στα οποία υπάρχει έλλειψη 
ειδικευµένου προσωπικού. 

Επιχείρηση-«σκούπα» 
σε ∆ΕΚΟ και νοσοκοµεία 

Η αλλαγή ολόκληρης της πολιτικής 

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στον 
ανασχηµατισµό σηµατοδοτεί και την 
ολική αντικατάσταση των κρατικών 
λειτουργών που τη στελεχώνουν. Ηδη 
στο πρώτο σαρανταοκτάωρο µετά 
την ανακοίνωση της σύνθεσης της 
νέας κυβέρνησης, µε εντολή των 
συνεργατών του Πρωθυπουργού, 
αντικαταστάθηκαν οι διοικητές του 
ΕΟΠΥΥ, του ΟΓΑ και του ΕΟΦ, ενώ 
από την ερχόµενη εβδοµάδα, αλλαγή 

φρουράς θα υπάρξει και σε πολλούς 
άλλους εποπτευόµενους από το 

υπουργείο Υγείας φορείς. 
Επειδή, δε, διατυπώθηκαν παράπονα 

από το ΠαΣοΚ ότι τοποθετήθηκαν 
στις θέσεις αυτές µόνο 

στελέχη της Ν∆, εκτιµάται ότι σης 
προσεχείς τοποθετήσεις θα επιλεγούν 

αρκετά πρόσωπα που θα υποδειχθούν 
από τους συνεργάτες του 

κ. Eu. Βενιζέλου. 
Εντός της προσεχούς εβδοµάδας 

εξάλλου, θα αντικατασταθούν σχεδόν 
όλες οι διοικήσεις των νοσοκοµείων 

και θα τοποθετηθούν πρόσωπα 
τα οποία έχουν ήδη προεπυλεγεί 

από ειδική επιτροπή αξιολόγησης 
στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι 

και των δύο κοµµάτων. 
«Στα νοσοκοµεία θα παραµείνουν 

µόνον όσοι έχουν δείξει απτά 
δείγµατα του έργου τους και έχουν 
επιτύχει το νοικοκύρεµα που τους 
ζητήθηκε» υποστηρίζουν ανώτατες 
κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας 
µάλιστα ότι το ίδιο µοντέλο θα εφαρµοστεί 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
σε όλες τις διοικήσεις ∆ΕΚΟ 

ή άλλων δηµοσίων φορέων, καθώς 
αρχίζουν σταδιακά να αποχωρούν 
και οι λειτουργοί που είχαν υποδειχθεί 

καθ' υπόδειξιν της ∆ΗΜΑΡ. 
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