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Access to healthcare mission impossible
for Greek patients
By Jason lliou

Suffering through its sixthyear ofrecession Greece
has seen afree-fall in statefunds and a gradual
decrease in health budgets Several challenges lie
aheadfor the new Syriza government in its effort to
avoidfurther budget cuts which have severely
affectedsocial institutions and damaged the
country's quality ofhealthcare Pharmaceutical
companies have been at the centre ofthe
government's restructuringplan on drug usage
Greece has been pushingfor the usage ofgeneric
drugs which are much cheaper toproduce
Moreover thegovernment considers implementing
further taxes on multinationalpharmaceuticals
who operate in Greece Among them Novartis
Hellas is a major Swiss-basedpharmaceutical
company that operates in more than 180 countries
with more than 130,000 employees internationally
since 1996 The company is listed among the top 25
places to work in the world and currently employs
around 600people in Greece Country President
and General Manager ofNovartis Hellas Riccardo
Canevari spoke to Athens Views regardinggeneric
drug usage the challenges thatpharmaceuticals
face in Greece as well as the impact ofrecession on
health

Q Health under Syriza Its
plans for 70 percent generic
drug use 30 percent rebate
for multinational pharmaceuticals

drug trials in Greece
What are the challenges opportunities

and impact
A The health sector and specifically

the drug industry is driven
mainly by research and innovation

At Novartis we share
and understand the need for
rationalisation of health expenditure

However we believe
that the healthcare system
should provide high quality
services relevant to the European

level
To achieve this a holistic approach

an open and sincere
dialogue is required between
all the key players within a stable

framework which will set
the prerequisites for development

allowing multinational
companies to further invest in
Greece This cannot be
achieved with punishing measures

and anticipated revenue
e.g closed budgets for inno¬

vative medicines and imposing
high claw back and rebates
which essentially offer no substantial

change in the health
reform instead we saw that
despite the measures in recent
years there was an increase in

prescriptions in Greece Innovative

medicines and therapeutic

solutions are the result
of long research and high expertise

offering patients better
living conditions Moreover the
job openings in the healthcare
environment financially support
the country contributing to development

As far as clinical trials are concerned

the Minister's statements

are optimistic as they
refer to a change of the institutional

framework This sector
is really significant to knowledge

and we at NVS are pioneers

since we carry out
around 100 clinical studies

Q What is the impact of recession

on health and subsequently

on multinational

pharmaceutical companies
A The economic recession and
the social crisis have become
an integral part of Greeks
every-day lives Unfortunately
there is lack of funding in
Healthcare and patients access
to Healthcare has become a
mission impossible rather than

a taken-for-granted situation
Pharmaceutical companies remain

a significant contributor
to unmet needs of patients under

a lacking HC system Moreover

the constantly changing
operational framework the claw
back the rebate and the austerity

measures have serious
impact on pharmaceutical companies

To conclude both
Greek patients and pharmaceutical

companies are under
severe pressure having lost
their trust
Despite the recession we at
Novartis continue to invest in
Greece and stay loyal to our
mission to serve the patients
and improve people's lives
continuing to invest in R&D
clinical trials donations CSR
Programmes disease awareness

campaigns production
marketing of pharmaceutical
programmes in partnership with
Greek pharmaceutical companies

and many more

Q What is the impact of
generic drugs on companies
that create prototypes and
future challenges we should
know about
A After the financial crisis hit
in 2008 new austerity programmes

in many European
countries as well as in Greece
aimed at expanding the use of
generics advocated as a key
tool for managing healthcare
costs However there are still
barriers to the expanded use
of generics and innovative companies

still hold the highest
percentage of the market
Novartis strengthens its commitment

to provide patients
with valuable and affordable
safe and effective medicines
of high-quality through its
generics division Sandoz The
main impact of generic drugs
on companies which create

prototypes is the chance for
investments Companies can
invest in innovative medicines
which patients will embrace

Country President and General Manager ofNovartis Hellas
Riccardo Canevari

and as a result revenue will be
increase giving the chance to
reinvest in research and development

Q What is the activity of Novartis

in Greece and the Greek
pharmaceutical industry
A Our mission is to care and
to cure patients and our strategic

target is to discover develop
and successfully market innovative

products to prevent and
cure diseases to ease suffering
and to enhance the quality of
life Novartis is the only healthcare

company with leading positions

in pharmaceuticals eye
care and generic medicines
Furthermore we are an integral
part of the communities we
live and work in giving back to
the society We strive to provide
our associates with the safest
possible workplace and to promote

their health and well-being

Moreover we develop mutual

trust with patients medical
and academic community Media

Health Institutions Authorities

and all the other stakeholders

To this end at Novartis we
constantly pursue high performance

with high integrity It

is our conviction that responsible

business results in better
business Our goal is to con¬

tinue uninterrupted to invest
in Greece contribute to the industry

but above all to ensure
patients access to innovative
treatments

Q What are your future plans
goals and challenges
A Patients are in the centre of
all our activities and we follow
science to produce new and
innovative therapeutic solutions
Our goal is to reach more patients

to expand access to
healthcare and improve human
life In such a volatile environment

our biggest challenge is
how to support patients and
caregivers in the best way
At Novartis we apply our expertise

in science and innovation

to society's biggest health
challenges We take our role in

improving health seriously and
invest in areas where we can
lead and make a significant
impact We continuously evolve
our businesses to create a

patient-centered

portfolio consisting

of a wide range of products

and treatments to address
unmet medical needs Last but
not least we try to strengthen
healthcare systems by working
closely with healthcare professionals

and authorities combining

our scientific expertise
with on-the-ground experience
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Νέος Γενικός Διευθυντής στην Amgen Hellas
Τη θέση αναλαμβάνει ο Matti Arvela

Ο Matti Arvela ανέλαβε από την 1 η Ιουνίου 2015 τη θέση του Γενικού
Διευθυντή της Amgen Hellas Έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής
της Amgen Φιλανδίας από το 2011 αναλαμβάνει αρμοδιότητες που
καλύπτουν την Ελλάδα και την Κύπρο Ο ίδιος σχολίασε σχετικά Η
ανάθεση της Γζνικής Διεύθυνσης της Amgen σε Ελλάδα και Κύπρο
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ένδειξη εμπιστοσύνης Στόχος μου είναι
η βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες

της Amgen καθώς και η ενίσχυση της συμβολής της εταιρείας μας στην ανάπτυξη
του εθνικού συστήματος υγείας Ο Matti Arvela διαθέτει περισσότερα από 17 χρόνια
εμπειρίας έχοντας διατελέσει ανώτερο στέλεχος στους τομείς διοίκησης και μάρκετινγκ
στον φαρμακευτικό κλάδο σε εταιρείες όπως η Roche και Pharmacia Upjohn
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Ο Κ Λουράντο
πρόεδρος του

Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής

Φάρμακα Να πάνε ή όχι
στα σούπερ μάρκετ
Πρόκειται για καταστροφή του κλάδου λέει ο πρόεδρος Κ Λουράνδος

Σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται

η άτυπη μάχη χαρακωμάτων

στην υπό
απελευθέρωση αγορά των μη
συνταγογραφημένων φαρμάκων

η συνολική πίτα της
οποίας υπολογίζεται σε περίπου

800 εκατ ευρώ ετησίως

Από τη μια πλευρά του λόφου
βρίσκονται τα φάρμακα που θεωρούν

ζωτικής σημασίας τα ως
τώρα κεκτημένα ενώ από την άλλη

η κυβέρνηση μετά την αναταραχή

που δημιουργήθηκε αναζητεί

τη χρυσή τομή
Υποσχόμενη νέα λίστα για τα

μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
ΜΗΣΦΑ που θα πωλούνται

είτε σε φαρμακεία είτε σε σούπερ
μάρκετ τα οποία ακόμη δεν έχουν
πάρει δημόσια θέση για το καυτό

όπως εξελίσσεται ζήτημα
Όπως όλα δείχνουν το οικονομικό

διακύβευμα είναι εξαιρετικά

σημαντικό καθώς στην περίπτωση

που τα ΜΗΣΥΦΑ πωλούνται

ελεύθερα στα σούπερ
μάρκετ η αγορά απελευθερώνεται

οι καταναλωτές ευνοούνται
αλλά οι φαρμακοποιοί χάνουν ένα
σημαντικό τζίρο

Που μεταφράζεται μάλιστα σε
άμεση ρευστότητα που τους παρέχουν

τα συγκεκριμένα σκευάσματα

τα οποία πληρώνονται άμεσα
από το κοινό που τα προμηθεύεται

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα

φάρμακα που χρειάζονται
συνταγή και πληρώνονται κατά
κανόνα με μεγάλη καθυστέρηση
από τον ΕΟΠΠΥ

Η διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ από
τα σούπερ μάρκετ χαρακτηρίζεται

από τους φαρμακοποιούς ως
κίνηση που θα τους διαλύσει οικονομικά

Αποτελεί μάλιστα πεδίο

σφοδρής αντιπαράθεσης στα
τελευταία τρία χρόνια όταν η ΝΔ
ήταν στην κυβέρνηση

Γενικά οι πωλήσεις φαρμάκων
έχουν υποχωρήσει κατά 3 δισ ευρώ

37,5 την τελευταία 5ετία
όπως καταγράφεται από τα στοιχεία

του ΕΟΦ Την ίδια στιγμή
όμως η αγορά των μη συνταγο
γραφούμενων φαρμάκων ενισχύεται

διαρκώς και σύμφωνα με
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
έχουν φτάσει να αντιπροσωπεύουν

το 15 του τζίρου των φαρμακείων

Οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί
ανεβάζουν σε ψηλότερα επίπεδα

τη συμμετοχή των σκευασμάτων

ΜΗΣΥΦΑ στο τζίρο των
φαρμακείων

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Η απελευθέρωση της αγοράς

και η πώληση των ΜΗΣΥΦΑ από
τα σούπερ μάρκετ έχει τρεις παραμέτρους

Κατ αρχήν τα καθιστά

ευχερέστερα στην αγορά τους
από τους ασθενείς οι οποίοι μάλιστα

υπολογίζονται σε 4 εκατομμύρια

Έλληνες που παίρνουν
έστω μια φορά το μήνα παυσίπονα

ή αντιβιοτικά τα οποία καλύπτουν

το 93 των ΜΗΣΥΦΑ
Σαφώς η πώληση των σκευα¬

σμάτων αυτών από τα σούπερ
μάρκετ θα φέρει περισσότερα έσοδα

στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις
ο τζίρος των οποίων βρίσκεται

σε πτωτική τροχιά την τελευταία

5ετία
Η τρίτη παράμετρος αφορά τις

εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς

που υποστηρίζουν ότι με την
απελευθέρωση την άρση της διατίμησης

και σε συνδυασμό με τη
διεύρυνση της λίστα των σκευασμάτων

θα υπάρξουν νέες παραγωγικές

επενδύσεις στον κλάδο

των ΜΗΣΥΦΑ Με συνέπεια να
υπάρχει δυνητικός στόχος για διπλασιασμό

του μεγέθους της χονδρικής

αγοράς που τώρα είναι

Οι δύο όψεις
του νομίσματος

για τα μη συνταγογραφούμενα

στα 260 εκατ ευρώ στα αμέσως
επόμενα χρόνια

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής Κώστας

Λουράντος ο οποίος στις τελευταίες

εκλογές αποκήρυξε τη ΝΔ
και ήρθε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ

δηλώνει ότι η τοποθέτηση των
ΜΗΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκετ θα
είναι καταστροφή για τον κλάδο
των φαρμάρκων Απορώ πραγματικά

πως η κυβέρνηση σκέφτηκε

να κάνει κάτι τέτοιο Ο

ίδιος πρόσθεσε ότι με την απελευθέρωση

οι Έλληνες πολίτες
θα πληρώνουν τέσσερις φορές

πιο πάνω απ ότι σήμερα
Ο γενικός γραμματέας Υγείας

και πρώην τομεάρχης υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου

Συλλόγου ΠΙΣ κ
Γιάννης Μπασκόζος διαβεβαιώνει

τους φαρμακοποιούς ότι πρόθεση

της κυβέρνησης είναι να αλλάξει

τον κατάλογο των ΜΗΣΥΦΑ

προστατεύοντας τους πολίτες και
τα φάρμακα

Σύμφωνα με τον κ Μπασκό
ζο ο κατάλογος των ΜΗΣΥΦΑ θα
περιορισθεί δραστικά καθώς θα
επανέλθουν πολλά σημαντικά
φαρμακευτικά σκευάσματα στο
καθεστώς της υποχρεωτικής συ
νταγογράφησης

θέση υπέρ των φαρμακείων
παίρνει ο Σύνδεσμος Εταιριών
Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης καθώς

υποστηρίζει ότι τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ
είναι φαρμακευτικό σκευάσματα
και ως εκ τούτου πρέπει να χορηγούνται

διά χειρός φαρμακοποιού
από νομίμως λειτουργούντα

φαρμακεία και μόνο

ΔΡ Ν ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

Θα ωφεληθεί η ελληνική οικονομία
Σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου υπάρχει

το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων σε όλο
τον κόσμο τα οφέλη χρήσης των ΜΗΣΥΦΑ
μπορεί να είναι πολύ μεγάλα και η ελληνική

οικονομία μπορεί να ωφεληθεί μέχρι
και 1 50 εκατ ευρώ αν τα χρησιμοποιήσουμε
όσο και οι Ευρωπαίοι αναφέρει ο καθηγητής

στη Δημόσια Σχολή Δημόσιας Υγείας
Νίκος Μανιαδάκης

Στην Ευρώπη φαίνεται όπως π χ στην
Αυστρία και Ελβετία να αυξάνεται ο κύκλος

σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου η
φαρμακευτική δαπάνη της χώρος τα τελευταία

χρόνια έχει μειωθεί κατά 60 και
η κατά κεφαλή δαπάνη στα ΜΗΣΥΦΑ είναι

μειωμένη Οι θετικές επιπτώσεις για τα συστήματα

υγείας είναι πολλές καθώς με τη
χρήση τους μειώνεται η ανάγκη να επισκεφθούμε

τους γιατρούς γεγονός το οποίο
μειώνει τον χρόνο και τα χρήματα που δαπανώνται

και έτσι κερδίζουν οι ασθενείς
και τα ασφαλιστικά ταμεία Είναι αξιοσημείωτο

ότι περίπου το 30 των ανθρώπων
καταφεύγουν στην αυτοθεραπεία επειδή
θέλουν γρήγορη απαλλαγή από τον πόνο
και μάλιστα με υψηλά ποσοστά ικανοποίησης

Βεβοίως υπάρχουν και δυνητικοί κίνδυνοι

καθώς αν δεν είναι εκπαιδευμένος
και καλά πληροφορημένος ο ασθενής μπορεί

να επιλέξει λανθασμένο σκεύασμα και

να καθυστερήσει τη θεραπεία ή να χρησι
μοηοιήσει Λάθος δόση άρα η σημασία καθοδήγησης

από τον φαρμακοποιό είναι σημαντική

σημειώνει ο Δρ Μανιαδάκης
Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας η απελευθέρωση των
ρυθμίσεων που αφορούν τα φαρμακεία δεν
οδηγεί σε καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα

ίσα-ίσα μπορεί να χειροτερεύσει την
ισότητα των πολιτών ως προς τη φαρμακευτική

περίθαλψη Αντίθετο σε χώρες με
κανόνες στη λειτουργία των φαρμακείων
παρατηρήθηκε έμφαση στη χορήγηση
ΜΗΣΥΦΑ με επιστημονικά κοι μόνον κριτήρια
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Θα πάψουν απαραίτητα φάρμακα
να ανήκουν στα ΜΥΣΥΦΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας

του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει

σε δραστικό περιορισμό του
αριθμού των φαρμακευτικών σκευασμάτων

τα οποία ανήκουν σήμερα
στην υπερδιογκωμένη λίστα των μη
υποχρεωτικώς συνταγογραφουμέ
νων και μη αποζημιουμένων από τα
ασφαλιστικά ταμεία φαρμάκων
ΜΥΣΥΦΑ πρόθεση την οποία είχε

διατυπώσει για πρώτη φορά από
την Αυγή της περασμένης Τρίτης 9
Ιουνίου επανέλαβε χθες το πρωί ο

γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Γιάννης Μπασκόζος κατά τη διάρκεια

συνέντευξης του στον τηλεοπτικό

σταθμό της ΕΡΤ Συγκεκριμένα απαντώντας

σε σχετική ερώτηση της
δημοσιογράφου της ΕΡΤ Σμαράγδας
Αγορογιάννη ο Γιάννης Μπασκόζος
τόνισε χαρακτηριστικά Θα πάψουν
να ανήκουν στα ΜΥΣΥΦΑ φάρμακα
απαραίτητα για τους ασφαλισμένους
και τους ασθενείς τα οποία τώρα δεν
αποζημιώνονται από την κοινωνική
ασφάλιση Γιατί δεν αποζημιώνονται
απαραίτητα φάρμακα Αυτό δεν θα
συνεχισθεί Την ίδια στιγμή προς
τη γενική τους συνέλευση στην Αθήνα

οδεύουν αύριο οι αντιπρόσωποι
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ ενώ οι σχέσεις

μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας και των συνδικαλιστών

του κλάδου βαίνουν από προχθές

διαρκώς βελτιούμενες

Δεν απεργούν ξανά
οι διευρυμένοι

Από την πλευρά της πάντως η

πρόεδρος του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού

Ινστιτούτου Ελλάδας ΦΑ
ΝΙΕ Μαίρη Λυγίζου ανακοίνωσε
χθες με γραπτή δήλωσή της ότι οι
φαρμακοποιοί της χώρας οι οποίοι
εργάζονται με διευρυμένο ωράριο
δεν πρόκειται να συμμετάσχουν εκ
νέου σε απεργία του κλάδου σχετικά
με τα ΜΥΣΥΦΑ

Συγκεκριμένα η Μαίρη Λυγίζου υπογραμμίζει

μεταξύ άλλων τα εξής
Το ΦΑΝΙΕ αποφάσισε από την

πρώτη ημέρα της λειτουργίας του ότι

επιθυμεί να εκφράζει την πρακτική
λογική Απέστειλε στα μέλη του την
άποψη ότι ο καθένας από εμάς οφείλει

να λειτουργήσει κατά συνείδηση
και διαχειρίστηκε με απόλυτη προσοχή

και σεβασμό προς όλους την
διατελέσασα απεργία Το ΦΑΝΙΕ πιστεύει

ότι η χώρα ζει κρίσιμες ώρες

Ότι όλοι οφείλουμε να βάλουμε πλάτη

ώστε να βρεθεί λύση Ότι πρέπει
να στηρίξουμε τον'Ελληνα πολίτη.Ό
τι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό
και ο πολίτης πρέπει να το βρίσκει όποτε

το έχει ανάγκη Κι ότι το δικαίωμα

στην εργασία είναι τόσο ιερό όσο

το δικαίωμα στην απεργία Το ΦΑΝΙΕ

έχει ήδη αποφασίσει να εισηγηθεί
στα μέλη τη μη συμμετοχή σε άλλες

πιθανές επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις

για το θέμα των ΜΥΣΥΦΑ

Οι'Ελληνες πολίτες δεν αντέχουν

άλλη ταλαιπωρία Η Ελλάδα δεν
αντέχει να μην είναι ενωμένη αυτές
τις κρίσιμες ώρες Καλούμε όλους να

βρούμε λύσεις και τους καλούμε να
βρούμε άλλους τρόπους έκφρασης
των δίκαιων αιτημάτων μας τρόπους

που δεν θα είναι εις βάρος των
Ελλήνων πολιτών
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Α ΙΑΝΘΟΣ ΣΕ Κ ΜΠΑΡΚΑ

Βιώσιμη συμφωνία
για να μην έχει πρόβλημα
το ΕΣΥ στο τέλος του χρόνου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

Την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές ώστε να
λυθούν και τα προβλήματα της υγείας υπογράμμισε ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση

του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα Ο Α Ξανθός ανακοίνωσε

ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς έχει συγκροτηθεί

ομάδα εργασίας του υπουργείου
Το σχέδιο παρουσιάζεται σήμερα
στην πολιτική ηγεσία

Φέτος ειδικά η καλοκαιρινή σαιζόν

θα είναι μια δύσκολη περίοδος
για το δημόσιο σύστημα υγείας επεσήμανε

ο Α Ξανθός αναφέροντας ότι
οι προϋπολογισμοί είναι πάρα πολύ
ελλειμματικοί ενώ έχουν γίνει περικοπές

και στις λειτουργικές δαπάνες
και στις δαπάνες εφημεριών και υπερωριών

του λοιπού προσωπικού
Σε μια περίοδο που αυξήθηκε 30

η ζήτηση υπηρεσιών από το δημόσιο

σύστημα έχουν μειωθεί 50 οι
δαπάνες και έχει μειωθεί 30 το ανθρώπινο

δυναμικό
Αυτό πρακτικά οδηγεί σε λειτουργικό black out προειδοποίησε ο

αναπληρωτής υπουργός Υγείας και πρόσθεσε Αν δεν καταφέρουμε
μέσα από μια βιώσιμη συμφωνία με τους εταίρους να πάρουμε τη δημοσιονομική

ανάσα που απαιτείται για να αναμορφώσουμε τους
προϋπολογισμούς των νοσοκομείων θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα

τους τελευταίους μήνες του χρόνου
Είμαστε με τη δημόσια περίθαλψη τόνισε ο Α Ξανθός ενώ ο Κ

Μπάρκας υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί έως τώρα
στην υγεία Κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ προγραμματισμός

για την πρόσληψη 4.500 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών
στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας πληρωμή των εφημεριών του
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού ιων νοσοκομείων που είχε
αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση σε εκκρεμότητα και υπογραφή
της υπουργικής απόφασης για τη διασφάλιση υγειονομικής και ασφαλιστικής

προστασίας σε όλον τον κόσμο ακόμα και στους ανασφάλιστους



6. ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΡΟΛΑ ΤΟ ΕΣΥ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
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Σκληρή η πραγματικότητα
Η Υγεία βρίσκεται σε ηληρη
αποδιοργάνωση δηλωσε

ο αν υπουργός Ανδ Ξανθός

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mcaà
rmela@dimokratianews.gr

Με
τα μελανότερα χρώματα
περιέγραφε την κατάσταση
που επικρατεί στα δημόσια

νοσοκομεία ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός κατά την ομιλία του στη Βουλή
Ο κ Ξανθός ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι αν
δεν υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς τα

νοσοκομεία θα οδηγηθούν σε λειτοβρ^ικό
μπλακάουτ στο τέλος του 2015 Απαντώντας
σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡ1ΖΑ Κώστα

Μπάρκα ο αναπληρωτής υπουργός περιέγραψε

την φαγι
κή κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει

το ΕΣΥ
προβλέποντας

κυνικά
ότι το καλοκαίρι

θα είναι μία πολύ
δύσκολη περίοδος
για τα νοσοκομεία
λόγω και της επιβάρυνσης

από τον
τουρισμό

Είναι σκληρή η

πραγματικότητα Το
ΕΣΥ είναι σε πλήρη
αποδιοργάνωση
σε κατάσταση διάλυσης

και όλα αυτά

οδηγούν σε λειτουργικό

μπλακάουτ
Η καλοκαιρινή

σεζόν θα είναι
μια δύσκολη περίοδος

για το σύστημα

υγείας είπε ο κ
η λ rÛ A r T-i\/ni τοwV ν ww 1— ι ν w ι Lt

ράστια και κραυγαλέα τα ελλείμματα στο κοινωνικό

κράτος η κρίση σοβεί γι αυτό έχουμε
ηθικό κοινωνικό και πολιτικό επιχείρημα

να κατοχυρώσουμε μια συμφωνία έντιμη και
αξιοπρεπή για τη χώρα Η κυβέρνηση επιδιώκει

μια βιώσιμη συμφωνία διαφορετικά τους
τελευταίους μήνες του χρόνου θα αντιμετωπίσουμε

σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία
μας συμπλήρωσε

Επί της ουσίας ο κ Ξανθός παραδέχτηκε
αυτό που χρόνια τώρα φωνάζουν οι εργαζόμενοι

στο ΕΣΥ ότι το δημόσιο σύστημα υγείας
της χώρας πνέει τα λοίσθια Η διαφορά ωστόσο

ανάμεσα στους εργαζομένους του ΕΣΥ και
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι ότι
η τελευταία έχει την κύρια ευθύνη να διορθώσει

την κατάσταση και όχι να αναλώνεται
σε κοινές διαπιστώσεις

Ο αναπληρωτής υπ
ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός

Τα νοσοκομεία
θα οδηγηθούν
σε λειτουργικό
μπλακάουτ στο

τέλος του 20 15

Επίσχεση
εργασία
στο ΕΚΑΒ

ΝΕΟΣ κύκλος ταλαιπωρίας
ξεκινά για τους ασθενείς

μετά την απόφαση
του Σωματείου Εργαζομένων

ΕΚΑΒ να ξεκινήσουν

επίσχεση εργασίας
την Τρίτη 16 Ιουνίου

Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται

να καταφύγουν σε
αυτή τη λύση καθώς δεν
έχουν πληρωθεί τις νυχτερινές

βάρδιες και τις αργίες

τους από τον Δεκέμβριο
του 2014 αλλά και τα

εκτός έδρας από τον περασμένος

Ιούνιο
Δυστυχώς παρά τις

διαβεβαιώσεις και τα δελτία

Τύπου του υπουργείου
Υγείας για την καταβολή
των χρημάτων που τους
οφείλονται μέχρι σήμερα

οι εργαζόμενοι παραμένουν

απλήρωτοι καταγγέλλει

σε ανακοίνωση
του το Σωματείο Εργαζομένων

ΕΚΑΒ Οι εργαζόμενοι

που αναγκάζονται
να κάνουν εκατοντάδες

χιλιόμετρα καθημερινά
ειδικά όταν πρόκειται

για εκτός έδρας με παλαιά

ασθενοφόρα που θα
έπρεπε να έχουν αποσυρθεί

δηλώνουν ότι αδυνατούν

να συνεχίσουν την
εργασία τους απλήρωτοι

και ζητούν την άμεση
επίλυση των οικονομικών
και των θεσμικών τους ζητημάτων

Σημειώνεται ότι
κατά τη διάρκεια της επίσχεσης

εργασίας η υπηρεσία

θα λειτουργεί με
προσωπικό ασφαλείας
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Πιο φθηνέ οι εξετάσει
uiynAns καινοτομία

ΚΑΤΑΡΓΕΓΓΑΙ η επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των
ασφαλισμένων για τις διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής καινοτομίας

με απόφαση του υπουργού Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι ασφαλισμένοι του
ΕΟΠΥΥ δεν θα χρειάζεται να καταβάλλουν ποσά ύψους 10

έως 50 ευρώ για ψηφιοποιημένη μαστογραφία και 40 έως
120 ευρώ για ψηφιακή μαστογραφία

Ειδικότερα καταργείται το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της
υπουργικής απόφασης οικ 70521/2014 που είχε λπφθεί
από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας Αξίζει

να σημειωθεί ότι όλο αυτό το διάστημα ο ΕΟΠΥΥ δεχόταν

σωρεία καταγγελιών και παραπόνων από τους ασφαλισμένους

για το χαράτσι στις διαγνωστικές εξετάσεις όπως
αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας Συγκεκριμένα

οι ιδιώτες πάροχοι υγείας απαιτούσαν την επιπρόσθετη

οικονομική επιβάρυνση χωρίς να καθορίζεται από καμία

κανονιστική πράξη το υψος της ανά είδος εξέτασης υψηλής

καινοτομίας Αυτό είχε αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι
του ΕΟΠΥΥ να καταβάλλουν συμμετοχή που υπερέβαινε
την αποζημίωση της εξέτασης με βάση το κρατικό τιμολόγιο

Απεικόνιση ψηφιακής μαστογραφίας σε νπολογισπί
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Εγγραφο-φωηά Καταβολή εφημεριώνμε ιαλίδι 35
ΟΡΓΗ και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στους
γιατρούς των Κέντρων Υγείας έγγραφο της 6ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας ΥΠΕ Πελοποννήσου

Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής

Ελλάδας που προτείνει μαχαίρι στις
εφημερίες κατά 35°/ο τη στιγμή που δεν έχουν
πληρωθεί πς εφημερίες τους από τον περασμένο

Ιανουάριο Ειδικότερα η διεύθυνση της 6ης
ΥΠΕ προτείνει στους διοικητές των νοσοκομείων

καθώς και στους διευθυντές των Κέντρων
Υγείας να προβούν σε εκκαθάριση των εφημεριών

για τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο
και Μάρηο με περικοπή περίπου 35

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής

Ενωσης Γενικής Ιατρικής Αργύρης Μα

ριόλης χαρακτηρίζει εξωπραγμαυκή τη μείωση τι αναφέροντ
του χρηματικού κονδυλίου γτα το 201 5 Στην Παράλληλα
περίπτωση που εφαρμοστεί η εν λόγω περι σης Γενικής 1

κοπή τονίζει σε επιστολή του προς το υπουρ χόμενο να κι
γείο Υγείας αντιλαμβάνεστε ότι ισοδυναμεί Σημειώνί
με κλείσιμο των Κέντρων Υγείας δεδομένου εφημερίες τω
όπ πλέον δεν θα μπορούν πρακτικά οι γιατροί εν λόγω ιατρ
να εφημερεύουν Οι εφημερίες των γτατρών στιες ελλείψί
έλαβαν χώρα κανονικά κατά συνέπεια οψεί Γενικό Νόσοι
λονται δεδουλευμένες αποδοχές οι οποίες θα ρία και το Κέ
πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθούν φωνα με τον
στους δικαιούχους σημειώνει μείου Ικαρία

Επιπλέον καλεί τους διευθυντές των Κέ μείνουν χωρί
ντρων Υγείας να μην τροποποιήσουν σε καμία ρουργό και γτ
περίπτωση τα υφιστάμενα προγράμματα διό οι συμβάσεις

αι σε δεδουλευμένες εφημερίες
ς πρόεδρος της Ελληνικής Ενω

ατρικής αφήνει ανοιχτό το ενδε
ηθεί νομικά

ται ότι εκτός από τις απλήρωτες
γιατρών των Κέντρων Υγείας οι

κές δομές αντιμετωπίζουν τερά
ις σε προσωπικό Ενδεικτικά το

ομείο Κέντρο Υγείας στην Ικα
ντρο Υγείας στον Εύδηλο σύμ
Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκο

μέσα στην τουριστική σεζόν θα

αναισθησιολόγο παιδίατρο χει
ιναικολόγο εάν δεν ανανεωθούν
τους
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► ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΟΝ

Ουραγός η Ελλάδα στους δείκτες δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη

Η φτώχεια κι η ανεργία αυξάνουν τη νοσηρότητα
του ελληνικού λαού επεσήμαναν οι κ.κ Γρπγόρπς
Κουράκλης Αγις Τσουρός Λευτέρης Θηραιός

ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ θέσεις της ευρωπαϊκής
κατάταξης βρίσκεται η χώρα μας σε ό,τι
αφορά τους δείκτες της δημόσιας Υγείας
γεγονός που αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο
του Μνημονίου στην υγεία των πολιτών
Η υγειονομική κατρακύλα καταγράφεται
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και
θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στο 41 ο
Πανελλήνιο συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας

Αθηνών
Οπως αναφέρει ο κ Αγις Τσουρός διευθυντής

Πολιτικής και Διακυβέρνησης για
την Υγεία και την Ευεξία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στο Γραφείο της Ευρώπης

Η φτώχεια κι η ανεργία αυξάνουν
τη νοσηρότητα του ελληνικού λαού αλλά

τα αποτελέσματα θα γίνουν αισθητά την
προσεχή 1 Οετία Στην Ελλάδα το φορτίο
Υγείας αφορά κατά 86 τα μη μεταδιδόμενα

νοσήματα με τις χρόνιες παθήσεις
πρωτίστως τους καρκίνους τα καρδιαγγειακά

και τον διαβήτη να αποτελούν το
μεγαλύτερο βαρίδι απορροφώντας το
80 της δαπάνης

Το λάθος στην Ελλάδα είναι πως το
σύστημα Υγείας που στηρίχθηκε στα νοσοκομεία

αντί σε Δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει

οξέα περιστατικά για παράδειγμα ατυχήματα

όταν η χώρα γονατίζει από τα
χρόνια νοσήματα εξηγούν ο πρόεδρος της
ΙΕΑ κ Γρηγόρης Κουράκλης και ο γενικός

γραμματέας της ΙΕΑ κ Λευτέρης Θηραιός
Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
είναι το 90 των χρόνιων νοσημάτων να
εξυπηρετούνται από υπηρεσίες κατ οίκον
νοσηλείας ενώ πρέπει να αξιοποιηθούν οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας e-health
ώστε μέχρι το 2020 κάθε πολίτης να κερδίσει

δύο επιπλέον υγιή χρόνια ζωής
Στο σημείο αυτό οι επιστήμονες της Ιατρικής

Εταιρείας Αθηνών επεσήμαναν πως
π προνομιακή κατάταξη που είχε η χώρα
μας στο παγκόσμιο προσδόκιμο επιβίωσης
έχει χαθεί με τον λαό μας να ζει τέσσερα
χρόνια λιγότερο λόγω της οικονομικής
κρίσης

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ TO MIT ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ MASS CHALLENGE ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ START UP ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

e-λπίδα orous καρκινοπαθείς

Θάνος Κοσμίδης Ειρήνη Κουιελά και Ηλίας Αθανασιάδης

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟ •

4otous5 12.000
καρκινοπαθείς
στρέφονται στο
Ιντερνετ για στήριξη

κλινικές μελέτες
για καινοτόμα
αντικαρκινικά
φάρμακα υπάρχουν
στον παγκόσμιο ιστό

πλάσιο 1.820
κίνδυνο για
κατάθλιψη έχουν οι
καρκινοπαθείς

τηλεφωνικές κλήσεις
το χρόνο με απορίες
καρκινοπαθών
δέχεται ο Σύλλογος
ΚΕΦΙ

Διπλή
διεθνή διάκριση από το

διάσημο Πολυτεχνείο MIT
των ΗΠΑ και το διεθνή γιγάντιο

επιταχυντή των καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών τον Οργανισμό

Mass Challenge απέσπασε
ένα ελληνικό start-up project που
αφορά στον ανερχόμενο τομέα της
e-υγείας

Πρόκειται για τη διαδικτυακή
πλατφόρμα Care across ελληνιστί

Φροντίδα χωρίς σύνορα
που βγάζει από την απομόνωση τη
σύγχυση την απελπισία και την κατάθλιψη

τους καρκινοπαθείς ασθενείς

προσφέροντάς τους άμεση και
έγκυρη διασύνδεση με ζωτικές πληροφορίες

όπως νέες θεραπευτικές
εξελίξεις ή πού διεξάγονται κλινικές
έρευνες για νέα φάρμακα οι οποίες
για τον καρκινοπαθή ασθενή κάνουν
τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και
το θάνατο

Βραβείο
Πα την έξυπνη εξειδίκευση τη χρπσι
μότητά της και τον ορίζοντα ελπίδας
που χαρίζει σε εκατομμύρια Ελλήνων

καρκινοπαθών η e-ηλατφόρμα
www.careacross.com επιλέχθηκε

από το MIT μεταξύ των 1 0 καλύτερων

start ups που θα διαγωνιστούν
και θα βραβευτούν την 1 η 1 ουλί
ου στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ενώ
παράλληλα επιλέχθηκε και από το
Οργανισμό Mass Challenge το διεθνή

προωθητικό μηχανισμό των
καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
ως το μόνο ελληνικό start up μεταξύ

218 άλλων projects
Οπως εξηγεί ο ιθύνων νους του

εγχειρήματος και συνιδρυτής της
e-πλατφόρμας Care across ο νεαρός

Θάνος Κοσμίδης Είναι σημαντικό

για τον καρκινοπαθή να
μην ξεμένει από επιλογές Και όταν
η νόσος υποτροπιάζει να μαθαίνει
ποιες είναι οι υπόλοιπες εναλλακτι

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
asvolou@e-typos.com

κές του Και συνεχίζει Σύμφωνα
με έρευνες 4 στους 5 καρκινοπαθείς
δεν έχουν τη στήριξη που χρειάζονται

μέσα στην οικογένειά τους και
στρέφονται στο Διαδίκτυο για βοήθεια

και πληροφόρηση
Επιπλέον οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν

7ηλάσιο κίνδυνο κατάθλιψης

η οποία επηρεάζει δραματικά
την υγεία τους και δυσχεραίνει την
ανταπόκριση στη θεραπεία Ωστόσο
στο Διαδίκτυο όπου καταφεύγουν οι

Η διαδικτυακή
πλατφόρμα Care
across βγάζει από
την απομόνωση
και την κατάθλιψη
mus ασθενεί
npooqrépovcas
πληροφορία για νέε
θεραπεία έρευνα
και φάρμακα

καρκινοπαθείς η πληροφόρηση δεν
είναι έγκυρη και γι αυτό η πλατφόρμα

αναλαμβάνει να τους διασυνδέσει
με ελεγχόμενες πληροφορίες και με
τις 1 2.000 κλινικές μελέτες οι οποίες
υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό για
καινοτόμα αντικαρκινικά φάρμακα
Οπως εξηγεί ο κ Θάνος Κοσμίδης η

πλατφόρμα Care across έχει και μια
e-γωνιά όπου οι ασθενείς μπορούν

να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν

τις μοναξιές τους Από τη μεριά
της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας

ο ογκολόγος-παθολόγος
Ηλίας Αθανασιάδης επισημαίνει

πως η e-πλατφόρμα βοηθά και τους
γιατρούς καθώς εκείνοι δεν έχουν
το χρόνο να φιλτράρουν όλες τις
πληροφορίες που τους μεταφέρουν
οι ασθενείς στο ιατρείο και τις οποίες

έχουν προηγουμένως ψαρέψει
στο Ιντερνετ

Με την πλατφόρμα Care across
ξέρουμε πως από την αρχή ο ασθενής

μας έχει έγκυρη πληροφόρηση
οπότε δεν θα του γεννιούνται ερωτήματα

του τύπου θα ήταν άραγε
διαφορετικά τα πράγματα αν ήμουν
στη Βοστόνη και ο γιατρός μου ήταν
από το Harvard λέει ο κ Αθανασιάδης

Πληροφορίες
Και από τη μεριά των ασθενών η κ
Ειρήνη Κουτελά διευθύντρια του
Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών

Φίλων και Ιατρών ΚΕΦΙ
υπογραμμίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί

το χάσμα της άγνοιας ανάμεσα

στην πηγή της πληροφορίας
και τους καρκινοπαθείς Στο ΚΕΦΙ
δεχόμαστε 35 ελήσεις την εβδομάδα
για θέματα καθημερινής επιβίωσης
όπως πόσο είναι το ποσοστό αναπηρίας

που δικαιούμαι που επίσης
παρέχονται από την e-πλατφόρμα
λέει π κ Κουτελά

Info
Η πλοήγηση στην e-πλατφόρμα
είναι δωρεάν Επιστημονικός
υπεύθυνος είναι ο διακεκριμένος
παθολόγος-ογκολόγος Πάρις Κοσμίδης

20 ογκολόγοι παρέχουν
διαρκή πληροφόρηση καθηγητές
από το Πανεπιστήμιο Harvard
και το ερευνητικό Ινστιτούτο
Karolinska απαρτίζουν τη διεθνή
επιτροπή η οποία έχει αναλάβει
την επίβλεψη και το εγχείρημα
υποστηρίζεται αηό την Pfizer
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ακριβοί στα πίτουρα
και φτηνοί στ9 αλεύρι
ΣΤΑΓΟΝΑ στον ωκεανό των χαρατσιών
και των επιβαρύνσεων των πολιτών
η χθεσινή κατάργηση της επιπλέον
συμμετοχής των ασφαλισμένων σε
περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας

από τον υπουργό Υγείας Π

Κουρουμπλή τη στιγμή που τέτοιες
εξετάσεις γίνονται ελάχιστες τον χρόνο

ενώ διατηρείται η επιβάρυνση 1 5

για κάθε άλλη εξέταση ρουτίνας που

γίνεται στον ιδιωτικό τομέα την ώρα
που παραμένουν κλειστά τα εργαστήρια

του πρώην ΕΟΠΥΥ-νυν ΠΕΔΥ και
η αναμονή για το δημόσιο νοσοκομείο
είναι πολύμηνη

Η επιπλέον επιβάρυνση των ασφαλισμένων

σε περιπτώσεις εξετάσεων
υψηλής καινοτομίας όπως ψηφιοποι
ημένες ακτινογραφίες ή ψηφιοποιη
μένες μαστογραφίες που εκτελούνται

στον ιδιωτικό τομέα την οποία
κατάργησε ο υπουργός Υγείας ΦΕΚ
1021 Β 3-6-2015 είχε επιβληθεί
με απόφαση του τέως υπουργού Μάκη
Βορίδη ΦΕΚ 35/Β/2015 Η πρόσθετη
συμμετοχή όπως αναφέρει η ανακοίνωση

του υπουργείου προστίθεται

στη συμμετοχή
του ασφαλισμένου

που
είναι σαφώς
προσδιορισμένη

άρθρο 8
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας

ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ 3054/Β72012 και
καθορίζεται στο 1 5 της αξίας του
Κρατικού Τιμολογίου ή της εκάστοτε
ασφαλιστικής τιμής της εξέτασης και
φτάνει σε 1 0-50 ευρώ για ψηφιοποι
ημένη μαστογραφία και 40-1 20 ευρώ
για ψηφιακή μαστογραφία

Το χαράτσι της συμμετοχής στις
εξετάσεις ρουτίνας τη διετία 201 3 και
2014 ήταν 208,5 εκατ ευρώ για τους
ασφαλισμένους ποσό που πλήρωσαν
από την τσέπη τους σύμφωνα με στοιχεία

του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη

Κοντού Συγκεκριμένα ο ιδιωτικός

τομέας εισέπραξε 1,39 δια ευρώ
την εν λόγω διετία από τα οποία το
85 1 1 82 δισ ευρώ πλήρωσαν τα
ασφαλιστικά ταμεία και το υπόλοιπο
1 5 208,5 εκατ οι ασθενείς από την
τσέπη τους ΝΤΑ Β
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Κυβερνητική πρεμιέρα στην ΕΡΤ
Πλήθος παραγόντων της κυβερνητικής παράταξης έδωοε το στίγμα Δήλωση Τσίπρα
Πλήθος κυβερνητικών στελεχών στο
ραδιομέγαρο zns Ayias Παρασκευήε
προσεϊλκυσε η πρώτη ημέρα επα
ναλειτουργία5 xns ΕΡΤ αλλά και προκάλεσε

έντονεε αντιδράσειε εκ μέ
pous xns αντιπολίτευσηε που έσπευ¬

σε να καυτηριάσει xis πιο κραυγαλέεε
όψειε του ενημερωτικού δόγματοε
xns κρατικήε uas ραδιοτηλεόραση
Σε όχι λίγεε περιπτώσει το κλίμα
ανάμεσα σε δημοσιογράφουε και
υπουργουε ήταν σχεδόν οικογενει¬

ακό Αργά το βράδυ ο πρωθυπουρ
Yös Αλέξη5 Tainpas έκανε λόγο για
γιορτή xns Δημοκρατϊα3 και πρόσθεσε

ότι την ΕΡΤ δεν την άνοιξε
η κυβέρνηση την άνοιξαν οι αγώνεε
των εργαζομένων Σελ 16

Πρεμιέρα ΕΡΤ με παρέλαση υπουργών
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πανηγυρικό κλίμα συναισθηματική
φόρτιση και παρέλαση του μισού
σχεδόν υπουργικού συμβουλίου
από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής

σημάδεψαν την πρώτη
μέρα επαναλειτουργίας της ΕΡΤ

Στις 6 το πρωί ακριβώς έκανε
την εμφάνισή του το νέο λογότυπο

της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

μαζί με την ανάκρουση
του εθνικού ύμνου Η γαλανόλευκη

ανέμιζε με φόντο αρχαιότητες

και άλλα σύμβολα του ελληνισμού

σε μια ευφάνταστη
νεωτερική εκδοχή ανύψωσης
του εθνικού φρονήματος

Η πρώτη ενημερωτική εκπομπή
με παρουσιαστές τους Νίκο

Αγγελίδη και Βασιλική Χάι'νά μας
προετοίμασε για το πώς θα εξελισσόταν

η μέρα Πρώτος καλεσμένος

της νέας ΕΡΤ ήταν ο
πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης

Καλφαγιάννης ενώ ποδαρικό

εκ μέρους των πολιτικών
έκανε η πρόεδρος της Βουλής
Ζωή Κωνσταντοπούλου Τα πρώτα

λεπτά καταναλώθηκαν σε εκατέρωθεν

φιλοφρονήσεις αλλά
ήταν μια ερώτηση προς την πρό¬

εδρο της Βουλής πού βρίσκει το
σθένος για να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της που έδωσε
τροφή τόσο στήπρώτα.αιχμηρά
σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

όσο και σε σχετική ανακοίνωση

που εξέδωσε αργότερα
το μεσημέρι το Ποτάμι Η δημόσια

τηλεόραση μοιάζει πολύ
με την παλιά Υπουργοί της κυβέρνησης

παρελαύνουν ενημέρωση

βασισμένη στα non paper
του Μαξίμου και επαναστατικός
οίστρος για τη νίκη του κινήματος
της νυν και αεί ΠΟΣΠΕΡΤ συνθέτουν

μια γνωστή από τα παλιά
εικόνα σε όλους μας Μόνο οι
Μπόλεκ και Λόλεκ λείπουν

Μπορεί όντως το συμπαθές
καρτουνίστικο δίδυμο της κομμουνιστικής

Τσεχοσλοβακίας να
μην έκανε την εμφάνισή του αλλά
το παρών έδωσαν από το πρωί
πλήθος κυβερνητικών στελεχών
Εκτός από την πρόεδρο της Βουλής

το κατώφλι της ΕΡΤ πέρασαν
μέχρι νωρίς το απόγευμα o κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης ο υπουργός
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης ο
υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρ
λέτης ο αναπληρωτής υπουργός

Συναισθηματισμοί
και αγωνιστικό
φρόνημα κυριάρχησαν
την πρώτη ημέρα
λειτουργίας της

Η πρώτη ενημερωτική εκπομπή
της ΕΡΤ μάς ηροτετοίμασε για το
πως Θα εξελισσόταν η μέρα

Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος

Κατρούγκαλος ο υπουργός
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Παναγιώτης Κουρουμπλής
ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής

Αλέξης Μητρόπουλος ο γενικός

γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Γιώργος Ρωμανιάς
κ.ά Ενδεικτική του φιλικού κλίματος

που επεφύλαξαν οι εργαζόμενοι

της ΕΡΤ σε υπουργούς
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο
τίτλος που συνόδευε την παρουσία
του υπουργού Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής πολιτική με
ανθρώπινο πρόσωπο

Η δυσανάλογη παρουσία κυβερνητικών

στελεχών από τη Νέα
Δημοκρατία εμφανίστηκαν οι βου
λευτές Γιώργος Κουμουτσάκος
και Ευριπίδης Στυλιανίδης προκάλεσε

την αντίδραση της αξιωματικής

αντιπολίτευσης που ανάμεσα

σε άλλα καυτηρίασε και την
απευθείας σύνδεση της ΕΡΤ με
τον ραδιοφωνικό σταθμό Στο
κόκκινο μέσο που υποστηρίζει
το κυβερνητικό κόμμα Θα κοστίσει

βέβαια αρκετά παραπάνω
στον ελληνικό λαό αλλά θα απολαύσει

την κομματική προπαγάνδα
του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο της το με¬

γαλείο Αν ήταν άλλοι θα ντρέ
πονταν αλλά αυτοί δεν έχουν καμία

ντροπή καταλήγει n ανακοίνωση

της Νέας Δημοκρατίας Εάν
η ΕΡΤ μετατραπεί σε έναν προσωπικό

μηχανισμό προπαγάνδας
του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου

δεν προτίθεμαι
να πάω δήλωσε στον Real FM ο
κ.Κυριάκος Μητσοτάκης Απο την
πλευρά της η διοίκηση της ΕΡΤ
απάντησε στη Νέα Δημοκρατία
υποστηρίζοντας ανάμεσα σε άλλα
οτι είχε προσκληθεί και τρίτος εκπρόσωπος

από το κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης ο εκπρόσωπος

Τύπου Κώστας Καραγκούνης
ο οποίος τελικά ακύρωσε την

παρουσία του
Το βράδυ έπεσε στο ραδιομέγαρο

της Αγίας Παρασκευής υπό
τους ήχους των Μουσικών Συνόλων

της ΕΡΤ στο πλαίσιο
προγραμματισμένης

πανηγυρικής
συναυλίας

Η χθεσινή εικόνα που εξέπεμψε
η δημόσια τηλεόραση επιβεβαίωσε
τους χειρότερους φόβους Ας ελπίσουμε

πως ο χρόνος και n υποχώρηση

του υπερβάλλοντος ενθουσιασμού

θα λειτουργήσουν
ευεργετικά
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Μεγάλα βαρη
στα νοικοκυριό
από το νεο σχέδιο
για τον ΦΠΑ
Αυξήσεις σε τρόφιμα μεταφορές
Καταργούνται οι εξαιρέσεις στα νησιά

ΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σενάριο για βαρύτερο ΦΠΑ
σε ξενοδοχεία και εστίαση
Υπό την πίεση των δανειστών που ζητούν

επιπλέον έσοδα 1 του ΑΕΠ από
τις αλλαγές στον ΦΠΑ το οικονομικό
επιτελείο επεξεργάζεται νέο πιο σκληρό

σενάριο Σύμφωνα με αυτό διατηρούνται

οι τρεις υφιστάμενοι συντελεστές

6,5 13 23 Μετατάσσονται
από το 6,5 στο 13 η διαμονή στα

ξενοδοχεία

και οπό το 13 στο 23 η
εστίαση και κάποια τρόφιμα ενώ καταργείται

το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στα
νησιά Ο υπουρνός Οικονομικών κ Βα
ρουφάκης είπε πως θα βρεθεί κάποιος
τρόπος να επιστραφεί στους νησιώτες
το επιπλέον κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν

και ανέρχεται σε 300 εκατ
ευρώ περίπου Σελ 19

Με στόχο την αύξηση των εσόδων
από ΦΠΑ κατά 1-1,35 δισ ευρώ η
κυβέρνηση προτείνει στους θεσμούς

τη διατήρηση των τριών
υφιστάμενων συντελεστών 6,5
13 και 23 με μεταφορά προϊόντων

και υπηρεσιών σε υψηλότερους

συντελεστές και κατάργηση
των μειωμένων κατά 30 συντελεστών

στα νησιά Οι αλλαγές επιβαρύνουν

ιδιαίτερα τα νοικοκυριά
δεδομένου ότι τυποποιημένα τρόφιμα

όπως μακαρόνια ρύζι όσπρια
κονσέρβες και αναψυκτικά μεταφέρονται

στον υψηλότερο συντελεστή

του 23 όπως επίσης και
τα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς

κόμιστρα ταξί και αεροπο¬

ρικά εισιτήρια Ειδικότερα το σχέδιο

προβλέπει συντελεστή
• 6,5 σε φάρμακα βιβλία και

θέατρα
• 13 σε βασικά είδη τροφίμων

κυρίως φρέσκα προϊόντα ξενοδοχεία

εφημερίδες ηλεκτρική
ενέργεια και νερό

• 23 σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα

και υπηρεσίες ενώ εξετάζεται
να ενταχθεί και η εστίαση

Η πρόταση Χαρδούβελη ήταν
ηπιότερη Προέβλεπε διατήρηση
των τριών συντελεστών και των
χαμηλών συντελεστών στα νησιά
ενώ στον τουρισμό αύξανε μόνο τη
διαμονή στα ξενοδοχεία στο 13
από 6,5 που είναι σήμερα Σελ 19
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Χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
οι διαγνωστικές εξετάσεις
Αυστηρά στο 15 είναι εφεξής
η συμμετοχή των ασφαλισμένων
στο κόστος όλων των διαγνωστικών

εξετάσεων που διενεργούνται

από ιδιωτικά εργαστήρια
χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση

Με απόφαση του υπουργού

Υγείας Παν Κουρουμπλή
καταργήθηκε η δυνατότητα επιπρόσθετης

οικονομικής επιβάρυνσης

των ασφαλισμένων για
τις διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής

καινοτομίας που έδινε
υπουργική απόφαση του 2014
και η οποία είχε ως αποτέλεσμα
σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι

να πληρώνουν συμμετοχή

υψηλότερη από το ίδιο το
κόστος της εξέτασης

Σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας ο ΕΟΠΎΥ όλο το προηγούμενο

διάστημα γινόταν
αποδέκτης σωρείας καταγγελιών
και παραπόνων ασφαλισμένων
τα οποία αφορούσαν στην επιπρόσθετη

επιβάρυνση πέραν
του 15 συμμετοχής που προβλέπεται

από τον Ενιαίο Κανονισμό

Παροχών του Οργανισμού
από τους ιδιώτες παρό

χους για διαγνωστικές εξετάσεις
υψηλής καινοτομίας Οι πάροχοι
απαιτούσαν με αυθαίρετο τρόπο
την επιπρόσθετη αυτή οικονομική

επιβάρυνση χωρίς να καθορίζεται

από καμιά κανονιστικό
πράξη Οπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση ασφαλισμένοι

κλήθηκαν να καταβάλουν
έως 50 ευρώ για ψηφιοποιημένη
μαστογραφία και έως 120 ευρώ
για ψηφιακή μαστογραφία όταν

η κοστολόγηση της εξέτασης
με βάση το κρατικό τιμολόγιο
είναι 8,01 ευρώ

Την ίδια στιγμή την υπογραφή
νέας σύμβασης μεταξύ των

ιδιωτικών εργαστηρίων και διαγνωστικών

κέντρων με τον ΕΟΠΥΥ

η οποία θα διασφαλίζει
ότι όποια διαγνωστική εξέταση
εκτελείται θα αποζημιώνεται
ζητεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Ιατρικών Διαγνωστικών Εξετάσεων

ΠΑΣΙΔΙΚ με επιστολή
του προς τον υπουργό Υγείας
Ο ΠΑΣΙΔΙΚ επισημαίνει ότι τα
διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια

συνεχίζουν να εξυπηρετούν

καθημερινά πάνω από
το 90 των ασφαλισμένων του
ΕΟΠΥΥ διακινδυνεύοντας για
τρίτη χρονιά να μην αποζημιωθούν

για όλες τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους λόγω του μέτρου
της αυτόματης επιστροφής δαπανών

clawback και της αναγκαστικής

έκπτωσης rebate
Εν τω μεταξύ αρχές της προσεχούς

εβδομάδας θα ανακοινωθεί

η σύνθεση της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ
και η οποία αναμένεται να εξετάσει

τις τιμές με τις οποίες
αποζημιώνει ο Οργανισμός για
τα καινοτόμα φάρμακα Ηδη o
υπουργός Υγείας θεσμοθέτησε
το εμπιστευτικόν της διαδικασίας

διαπραγμάτευσης και
σύμφωνα με σχετική απόφαση
πολλά από τα πρακτικά των συνεδριάσεων

της επιτροπής θα
μένουν απόρρητα

Π ΜΠ
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Στο 7,1 οι απώλειες για τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις την περίοδο 2009-2014

Το Î015 προβλέπεται όχι η αγορά στο σύνολο της θα παρουσιάσει τάσεις
σταθεροποίησης εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις ενώ από
το 2016 ο κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει τάσεις ανάπτυξης

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία
των τελευταίων ετών και η έντονη
κρατικό παρέμβαση διαμόρφωση
τιμολογιακής πολιτικής οφειλές
ταμείων ομόλογα επηρέασαν
την αγορά φαρμακευτικών επιχειρήσεων

και ιδιαίτερα των εισαγωγικών

με αποτέλεσμα τη
σημαντική μείωση του συνολικού
μεγέθους της την τελευταία πενταετία

παρά τη σχετικά ανελαστική

ζήτηση των φαρμάκων Η
γενική αυτή διαπίστωση προκύπτει

από την κλαδική μελέτη για
τις Φαρμακευτικές επιχειρήσεις

που εκπόνησε η Στόχασις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε
στο πλαίσιο της σειράς μελετών
αγοράς που φέρουν τη διακριτικό
ονομασία Κλαδικές Στοχεύσεις

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς

φαρμακευτικών επιχειρήσεων
εκτιμάται σε 5.070 εκατ ευρώ

το 2014 εμφανίζοντας μείωση
1,7 σε σχέση με το 2013 και
Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής
ΜΕΡΜ 7,1 την περίοδο 2009
2014

Οσον αφορά το 2015 προβλέπεται
ότι η αγορά στο σύνολό

της θα παρουσιάσει τάσεις σταθεροποίησης

εφόσον δεν υπάρξουν

απρόβλεπτες εξελίξεις ενώ
από το 2016 ο κλάδος αναμένεται
να παρουσιάσει τάσεις ανάπτυξης

έχοντας καταφέρει να επιβιώσει

στις δύσκολες συνθήκες
συγκυρίες του άμεσου παρελθόντος

και του παρόντος ακολουθώντας

τη ρήση του Ισοκράτη
Ευ σοι το μέλλον έξει αν το παρόν

ευ τιθής όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει ο πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος της
Στόχασις κ Βασίλης Ρεγκούζας

Η μελέτη της Στόχασις προσεγγίζει

διακριτά τις αγορές των
παραγωγικών και εισαγωγικών
επιχειρήσεων την περίοδο 2009
2014 Ειδικότερα το μέγεθος της
αγοράς των παραγωγικών επιχειρήσεων

εκτιμάται οτι ανήλθε
σε 1.885 εκατ το 2014 με το
ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται σε
4,9 την περίοδο 2009-2014 Το
μέγεθος της εγχώριας αγοράς
των εισαγωγικών επιχειρήσεων
εκτιμάται σε 3.185 εκατ το 2014
με το ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται
σε 8,3 την περίοδο 2009-2014

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του
τμήματος Κλαδικών Στοχεύσεων
κ Παναγιώτα Κόκκα η ζήτηση
για φαρμακευτικά προϊόντα αν
και είναι ανελαστική λόγω της
ευαίσθητης φύσης του προϊόντος
επηρεάζεται σε σημαντικότερο
βαθμό από τη μείωση της δημόσιας

φαρμακευτικής δαπάνης η
οποία το 2014 εκτιμάται ότι ήταν
μειωμένη κατά 60 περίπου σε
σχέση με το 2009 στο πλαίσιο
της δημοσιονομικής προσαρμογής

Σε παράλληλη πορεία με τη
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης

συνεχίστηκε και η μετατόπιση

του βάρους της θεραπείας
προς τον ίδιο τον ασθενή προκειμένου

να ελαττωθεί το κόστος
υγείας Το ποσοστό των φαρμάκων

που βγαίνουν εκτός λίστας
καθώς και η μεσοσταθμική συμμετοχή

των ασφαλισμένων στο
φάρμακο βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα

με άμεση συνέπεια τη
μείωση στη ζήτηση φαρμάκων

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται
περίπου 110 επιχειρήσεις παραγωγικές

και εισαγωγικές με
τις 10 πρώτες επιχειρήσεις να

κατέχουν το 45 της αγοράς σε
αξία βάσει στοιχείων του 2013

Οσον αφορά τη χρηματοοικονομική
κατάσταση των επιχειρήσεων

του κλάδου σύμφωνα
με τον κ Βασίλη Σιέμο Manager

της Στόχασις η κεφαλαιακή διάρθρωση

των παραγωγικών επιχειρήσεων

του κλάδου διατηρείται
σε σταθερά και σχετικά ικανοποιητικά

επίπεδα την τριετία
2011-2013
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Η υποδοχή ms Zorns Κωνσιανιοποΰλου
οι aveföptnies δημοσιογραφικέ5 epoamoeis
και ίο πέρασμα ίου Πρωθυπουργού

Πρεμιέρα με
συμβολισμούς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν Ε ΙΕΡΕΙΔΗΣ

1 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 201 3 ο εθνικός ύμνος
παιανίζει η γαλανόλευκη κυματίζει
και στη συνέχεια στις οθόνες της
ΕΡΤ πέφτει το μαύρο 11 Ιουνίου
2015 ο εθνικός ύμνος παιανίζει η
γαλανόλευκη κυματίζει και στη συνέχεια

περνάει από τις οθόνες της
ΕΡΠ ένα βίντεο με όλα τα εταιρικά
λογότυπα από συστάσεως του

ραδιοτηλεοπτικού

φορέα Η χθεσινή
πρεμιέρα της δημοσίας ραδιοτηλεόρασης

ήταν η ημέρα της μαρμότας
από την ανάποδη Σαν να είχαν δώσει
ραντεβού στο ίδιο έργο θεατές και
εργαζόμενοι Μετά την παρένθεση
δύο ετών η περίφημη επανεκκίνηση
σηματοδοτήθηκε με γνώριμα πρόσωπα

και με τους πρωταγωνιστές της
μεταβατικής περιόδου

Το ντεμπούτο δεν θα μπορούσε παρά

να δοθεί με συμβολισμούς πέραν
της γαλανόλευκης Αίγο μετά τις 7 το
πρωί την είσοδο του Ραδιομεγάρου
περνούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Σαν να μην είχε υποστεί τη βάσανο
της ΙΟωρης ανακριτικής διαδικασίας
προ ημερών την υποδέχτηκε συγκινημένος

ο διευθύνων σύμβουλος Λάμπης
Ταγματάρχης Μαζί καταφτάνουν στο
στούντιο της πρωινής εκπομπής όπου
η Κωνσταντοπούλου πνίγεται στις
αγκαλιές των εργαζομένων Το συναισθηματικό

αρχείο της νέας ΕΡΤ
μόλις απέκτησε το πρώτο φορτισμένο
πλάνο του

ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗ Αν το
ποδαρικό στο κτίριο γίνεται με τον
τρίτο κατά σειρά θεσμό της χώρας για
το ποδαρικό της ενημέρωσης επιλέγε¬

ται ένας εξίσου δυνατός συμβολισμός
βγαλμένος από τα ιερά και τα όσια
του συνδικαλισμού Πρώτος καλεσμένος

στο ενημερωτικό πρόγραμμα των
Νίκου Αγγελίδη Βασιλικής Χαϊνά ο
πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης
Καλφαγιάννης Τους γνωρίζει και τους
δύο από την περίοδο που παρουσίαζαν

το αντίστοιχο μαγκαζίνο στην
ERTOpen Στο τέλος της εκπομπής
από την οποία θα περάσει έκπληξη

και η Ζωή Κωνσταντοπούλου
μια διοικητική υπάλληλος αιφνιδιάζει
τους παρουσιαστές ακουμπώντας στο
τραπέζι τούρτα με το λογότυπο της
ΕΡΤ1 Δεν θέλουμε να κόψουμε το
σήμα της ΕΡΤ ακούγεται ο Ν Αγγελίδης

σε μια μάλλον εύκολη ατάκα
Τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνουν

οι Μαριλένα Κατσίμη και Γιάννης
Δάρας Και για πρώτη φορά ύστερα

Για πρώτη φορά
έπειτα από 24
pnves εμφανίζονται
ans rnXEOuxvôtnies
ms ΕΡΤ μέλη ins
Kußcpvnons που
είχαν επιβάλει
σιον εαυτό tous
το επιτίμιο
ms VEpiiiKTis
0K0ivG)vnaias
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Το πρώτο ζωντανό με Τσίπρα σιο Ραδιόμεγαρο
Δεν θα μπορούσε να Βρεθεί πιο προνομιακή ημέρα για να δώσει το πολιτικό
του στίγμα το πρώτο κεντρικό ειδήσεων ms ΕΡΤ από τη χθεσινή εν μέσω
των διαπραγματεύσεων otis Βρυξέλλεε Τα ρεπορτάζ που βγήκαν στον
αέρα μετέφεραν μια μάλλον αισιόδοξη αίσθηση εμφανή ακόμη και orous

τίτλουε των σούπερ υπότιτλοι Από το δελτίο δεν έλειψαν και οι avacpopés
στην επαναλειτουργία Tns δημόσιαβ τηλεόρασηβ με ζωντανή σύνδεση με
το προαύλιο του Ραδιομεγάρου και κλου το πρώτο ζωντανό με δηλώσειε
του Πρωθυπουργού ο onoios επισκέφτηκε την ΕΡΤ αργά το βράδυ

από 24 μήνες στις τηλεσυχνότητες
της ΕΡΤ εμφανίζονται μέλη της κυβέρνησης

που είχαν επιβάλει στον εαυτό
τους το επιτίμιο της νεριτικής ακοι
νωνησίας Πρώτος ο υπουργός Οικονομίας

Γιώργος Σταθάκης ο οποίος
δέχεται στενό μαρκάρισμα από την
παρουσιάστρια για την τήρηση των
προεκλογικών υποσχέσεων του ΣΥΡΙ
ΖΑ σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις
Ποιος είπε ότι η επανεκκίνηση της
ΕΡΤ δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις
απαραίτητες δόσεις ανεξάρτητης δημοσιογραφίας

Τη σκυτάλη παίρνουν
Ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρ
λέτης και αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών

Γιώργος Κατρούγκαλος στο
ειδησεογραφικό δίωρο 10.00 12.00 με
τους Φώτη Παπαθανασίου Μάριον
Μιχελιδάκη Εκτός από τα κυβερνητικά

στελέχη στα πλατό φιλοξενούνται

Ποδαρικό στη δημόσια
τηλεόραση έκανε η Ζωή
Κωνσταντοπούλου που
πέρασε την είσοδο του
Ραδιομεγάρου λίγο μετά Tis
7 το πρωί Δύο χρόνια μετά
το μαύρο στην ΕΡΤ όλοι σε
εγρήγορση για την έναρξη
του πρώτου προγράμματοε

Ο Λάμπηε Ταγματάρχηβ
παρακολουθεί δακρυσμένοε
την πρεμιέρα Tns ΕΡΤ

Συναυλία στο προαύλιο Tns

δημόσιαε ραδιοτηλεόρασπε με
τα Μουσικά Σύνολα Tns ΕΡΤ

και εκπρόσωποι κομμάτων αλλά κατά
μόνας Για να μην τσακώνονται μεταξύ

τους αποσαφηνίζουν οι δυο
παρουσιαστές Το βραβείο για την
ερώτηση της ημέρας στην Πρόεδρο
της Βουλής η οποία ερωτάται πού
βρίσκει το σθένος και αντιμετωπίζει
τις επιθέσεις που δέχεται τελευταίως

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Το μεσημεριανό πρόγραμμα υπόσχεται

άλλη μία δόση ανεξάρτητης δημοσιογραφίας

Θα φανεί στο σημερινό
δελτίο θεαματικότητας πόσοι θεατές
έμειναν στους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν

το Αφιέρωμα στο
ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής
απ όπου παρήλασαν φίλοι και συνεργάτες

του υπουργού Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή σκιαγραφώντας τον

άνθρωπο πίσω από τον πολιτικό

Στους διαδρόμους του Ραδιομεγάρου
οι εντυπώσεις είναι μοιρασμένες

Τις πρώτες ώρες της επαναφοράς επικρατεί

καταλλαγή Υπάρχει ώσμωση
μεταξύ των εργαζομένων Αν και

είναι αντιληπτή μια δόση εχθρικής
διάθεσης αρκετοί είναι εκείνοι που
έχουν αντιληφθεί ότι το ψυχρό κλίμα
δεν οδηγεί πουθενά και τείνουν χείρα

φιλίας αναφέρει ερτικός Αλλά
τα πηγαδάκια δίνουν και παίρνουν
για πογκρόμ σε εξέλιξη Ολα τα
πεπειραμένα στελέχη της ΕΡΤ που
εργάστηκαν σε ΑΤ και ΝΕΡΓΓ πλην
ελαχίστων είναι στοχοποιημένα και
στο ψυγείο ισχυρίζονται οι ψιθυριστές

Η Αγγελική Αγγελοπούλου
λένε χαρακτηριστικά η πιο έμπειρη
αρχισυντάκτρια ειδήσεων υπεύθυνη
για το δελτίο ορίστηκε υπεύθυνη βραδινής

ζώνης Στη θέση της ορίστηκε
εργαζόμενος ο οποίος προ μαύρου
ήταν βοηθός για τα σούπερ δελτίων
Η Σταυρούλα Χριστοφιλέα πολύπειρη
παρουσιάστρια του δελτίου των 15.00
είναι πλέον συντάκτρια στο κεντρικό
δελτίο Η επί 18 χρόνια παρουσιάστρια
του κεντρικού μαγκαζίνο ειδήσεων
στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ Μαρία

Γεωργίου αντικαταστάθηκε από
νεαρή συντάκτρια διεθνών ειδήσεων

στην οποία έδωσαν εκπομπή Οι
Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας
Αντωνόπουλος ιδρυτικά στελέχη του
επιτυχημένου Kosmos βρέθηκαν στο
πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου
ενώ σε άλλοτε ραδιοφωνικό παραγωγό

του Δεύτερου Προγράμματος
ανατέθηκαν οι τύχες των εξειδικευμένων

προγραμμάτων του Τρίτου και
του Kosmos

Εκκίνηση με Αξιον εστί
και guest ιον Βαρουφάκη

ΘΥΜ AM ΑΙ το βράδυ της 1 1ης Ιουνίου 2013 τους δημοσιογράφους
της Ε ΡΤ με πρόσωπα παγωμένα συγκεντρωμένους μπροστά στις
τηλεο ράσεις της αίθουσας σύνταξης να παρακολουθούν τις τελευταίες

στιγμές της κρατικής ραδιοτηλεόρασης πριν από το μαύρο
Χθες έζησα μια ανάλογη εικόνα Αλλά με θετικό πρόσημο Τα
πρόσωπα ήταν φωτισμένα από χαρά Περνάμε σε νέα εποχή μου
λέει ερτική δημοσιογράφος Κερδίσαμε το στοίχημα όμως τώρα
αρχίζϊυν τα δύσκολα συνεχίζει Η στιγμή δεν αφήνει περιθώρια
για μιτισικακίες Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε Ακόμα και για
κάποιους ελάχιστους θέλω να πιστεύω που έχουν θυμό για εκείνους

του έκαναν αίτηση και προσλήφθηκαν είτε στη ΔΤ είτε στην
ΝΕΡΠ ο χρόνος θα κάνει διόρθωση εκτιμά άλλος δημοσιογράφος

ΟΛΟ I ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ Ολοι παρακολουθούν με προσήλωση τον Πάνο
Χαρίτο στο παρθενικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Αίφνης επικρατεί
αναβρασμός Κεφάλια γυρνούν προς την αντίθετη κατεύθυνση Ο
Γιάνν ις Βαρουφάκης συνοδευόμενος από τη Δανάη Στράτου κάνει
την εμφάνισή του στην αίθουσα των δημοσιογράφων Κλέβει την
παράσταση με το βαμβακερό τρέντι σιέλ ξεβαμμένο T-shirt Ολα
αυτά βέβαια προτού φτάσει στο προαύλιο ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρ ας έχοντας στο πλευρό του τον Λάμπη Ταγματάρχη με τον
οποίο θα αποχωρήσουν αργότερα για το γραφείο του δεύτερου

Κόσμος μπαίνει και βγαίνει στο κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης

Εργαζόμενοι η αντιπροσωπεία των καθαριστριών του
υπουργείου Οικονομικών υπάλληλοι από άλλες επιχειρήσεις
Ανάμι σα στο πλήθος που ακούει την πανηγυρική συναυλία ο Νίκος
Βούτοης η Αλέκα Παπαρήγα η Λιάνα Κανέλλη η Ραχήλ Μακρή ο
Γιάννης Μηλιός Ο μαέστρος Στάθης Σούλης σημαίνει την εκκίνηση
με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ να αποδίδουν μέρη από το Αξιον
εστί Γη σκυτάλη παίρνουν ο Θάνος Μικρούτσικος με την Αφροδίτη
Μάνου και τον Κώστα Θωμαΐδη η Λαϊκή Ορχήστρα Χρήστος Λεο
ντής.ιτιό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη ο Γιώργος Ανδρέου
με την Ελένη Τσαλιγοπούλου οι Encardia ο Κώστας Λειβαδάς ο
Απόσ ολος Ρίζος και ο Νίκος Ζιώγαλας
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