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θα φύγουν xcopis αποζημίωση
Επίκειται άμεσα η συνολική διοικητική αναδιάρθρωση

για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της
χώρας μας προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής Σύμφωνα με όσα έχει
γράψει η Αυγή είναι πολύ πιθανόν η συνολική
διοικητική αναδιάρθρωση για τα νοσοκομεία του

ΕΣΥ όλης της χώρας να σημάνει μεταξύ άλλων
την κατάργηση των θέσεων των διοικητών των

ιδρυμάτων οι οποίοι έτσι θα απομακρυνθούν
αζημίως για το Δημόσιο από το σύστημα και την
επαναθεσμοθέτηση των θέσεων προέδρων για
τα Δ Σ των νοσοκομείων του ΕΣΥ Β.Β
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Ν ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΡ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φόρτωσαν ίο έλλειμμα ίου 2009 με 4,4 δισ μη εγκεκριμένες δαπάνες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

Από τα 6,6 δισ ευρώ των νοσοκομείων

που χρησιμοποιήθηκαν
για να διογκωθεί το έλλειμμα του
2009 μόνο τα 2,2 δισ πέρασαν από
το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκάλυψε ο

πρ αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Νίκος
Λογοθέτης καταθέτοντας χθες στην
εξεταστική επιτροπή για το Μνημόνιο

Εκτίμησε ακόμη ότι ο πρόεδρος
της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου προστατευόταν

από έναν σκοτεινό άρχοντα

την περίοδο της επανεκτίμησης
του ελλείμματος Έπειτα από ερωτήσεις

τόνισε ότι ο σκοτεινός άρχοντας

είναι ο Σόιμπλε ενώ επέρριψε

προσωπικές ευθύνες στον Α Γεωργίου

για την διόγκωση του ελλείμματος

Ο Ν Λογοθέτης υπογράμμισε ότι έγιναν

αλχημείες στο έλλειμμα του

2009 με αποτέλεσμα να διογκωθεί
και η Ελλάδα να μπει στα Μνημόνια
Η διόγκωση του ελλείμματος το

2009 ήταν τουλάχιστον ένας λόγος
που οδηγηθήκαμε στα Μνημόνια
είπε κατηγορηματικά

Επισήμανε ακόμη πως λόγω της
τεχνητής διόγκωσης του ελλείμματος

ελήφθησαν περισσότερα μέτρα
αναφέροντας ότι μία παράγραφος
του πρώτου Μνημονίου φέρεται να
λέει ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονταν

θα προσαρμόζονταν στα στοιχεία

που προέκυψαν δηλαδή στο έλλειμμα

του 2009

Παραβιάστηκαν
πολλά κριτήρια

Ο Ν Λογοθέτης δεν έκρυψε και
την αντιπαράθεση που είχαν τα μέλη

της ΕΛΣΤΑΤ με τον Α Γεωργίου
για τον τρόπο υπολογισμού του ελλείμματος

Παραβιάστηκαν πολλά

Η διόγκωση
των ελλειμμάτων
νομιμοποίησε χο πρώτο
Μνημόνιο και
δικαιολόγησε το δεύτερο
για την εφαρμογή
επαχθών μέτρων

κριτήρια για την ένταξη των ΔΕΚΟ
στα ελλείμματα Το έλλειμμα διογκώθηκε

ακόμα περισσότερο με τη
δημοσιονομική μονοπρόσωπη λογική

του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ Α Γεωργίου

Δεν έπρεπε το έ\λειμμα του
2009 να περνάει πάνω από 10 Η

αλχημεία που έγινε καταρράκωσε
την αξιοπιστία μας οδήγησε τα
spreads στα ύψη και δεν μπορούσαμε

να βγούμε στις αγορές
Η διόγκωση των ελλειμμάτων νομιμοποίησε

το πρώτο Μνημόνιο και
δικαιολόγησε το δεύτερο για την ε¬

φαρμογή επαχθών μέτρων τόνισε ο

πρ αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Ακόμη

σημείωσε ότι παρά τις αντιδράσεις
των μελών της ΕΛΣΤΑΤ ο Α Γεωργίου

δημοσίευσε τα στοιχεία για το
έλλειμμα με δική του ευθύνη και με
την έγκριση της Eurostat



3. ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 18

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΗΣΥΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Στο επίκεντρο τα προβλήματα
των στρατιωτικών νοσοκομείων
» Μία ημέρα μετά την επίσκεψη του στο 424 ΓΣΝΕ (Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως), στη θεσσαλονίκη, όπου ενημερώθηκε από τη
διοίκηση του νοσοκομείου για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης 

νοσοκομειακής μονάδας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής
Άμυνας ΚώσταςΉσυχος συναντήθηκε την Τρίτη με τον υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή για να συζητήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα νοσοκομεία και για να βρουν πεδίο συνεργασίας.
Ενδεικτικά, τα χρέη του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας) μόνο προς το 424 ΓΣΝΕ ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ 

μεγάλες είναι και οι ανάγκες που αφορούν τη συντήρηση του υπάρχοντος 

ιατρικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που ξεπερνούν 

κάθε χρόνο τα 2,5 εκατ. ευρώ. Όπως είχε πει στη διάρκεια της επίσκεψης 

του στο νοσοκομείο ο ΑΝΥΕΘΑ, θα ληφθούν πρωτοβουλίες από 

την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων, 

με προτεραιότητα σε αυτά που απαιτούν διοικητικές παρεμβάσεις 

και τη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό.
Α.Γ.
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ΘΕΡΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ

Πολιτική λύση για βιά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΝΙΚΟΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
και η κυβέρνηση του δεν αποφεύγουν
την ευθύνη μπαίνουν μπροστά και αναλαμβάνουν

το κόστος τούτο υπογράμμισε
ο ίδιος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων

που έκανε από κοινού με τον σταθερό
φίλο της χώρας μας τον Αυστριακό καγκελάριο

Βέρνερ Φάιμαν Και υπογράμμισε

ξανά ότι η λύση θα προέλθει από

πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν
από τις ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες
φράση που προϊδεάζει για όσα θα συμβούν

με μεγάλη πυκνότητα τις ώρες που
διανύουμε

Η ευθύνη δε αφορά και τις δύο ενδεχόμενες

καταλήξεις της διαπραγμάτευσης
τόσο δηλαδή αυτή του έντιμου συμβιβασμού

όσο και εκείνη της μη συμφωνίας

Δεν αποφεύγω είπε με έμφαση ο

πρωθυπουργός να παίρνω αποφάσεις

Φάιμαν Θα υποστηρίξω
εσένα και τον Γιουνκερ Θα
αναλάβουμε ίο κόστος ενός
έντιμου συμβιβασμού και αν
δεν υπάρξει σύγκλιση θα
αναλάβουμε τπν ευθυνπ να
πούμε το μεγάλο όχι στπ
συνέχιση μιας
καταστροφικής πολιτικής

σιμη και κο
ούτε πετώ την μπάλα στην εξέδρα Στην
περίπτωση ειδικότερα του έντιμου συμβιβασμού

ο Αλ Τσίπρας δήλωσε πως θα

αναλάβει το κόστος να φέρει σε πέρας τη
συμφωνία Ενώ αν δεν υπάρξει σύγκλιση

πάλι εμείς εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση

θα αναλάβουμε την ευθύνη να

πούμε ένα μεγάλο όχι στη συνέχιση
μιας καταστροφικής πολιτικής

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε

ξανά ότι δεν είναι στο μυαλό
του η επιλογή να κληθεί εκ νέου ο λαός
στις κάλπες Το σκεπτικό απλό οι πολίτες

έχουν αποφανθεί τι θέλουν από την
κυβέρνησή τους μέσω της προσφυγής
στις κάλπες Συνεπώς η κυβέρνηση έχει
νωπή όσο και συγκεκριμένη λαϊκή εντολή

για διαπραγμάτευση στην κατεύθυνση

της λύσης Ο πρωθυπουργός προσδιόρισε

μάλιστα και τα χαρακτηριστικά
αυτής που πρέπει να είναι οικονομικά
βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την
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ινωνικά αποδεκτή συμφωνία
90λέπτη συνάντηση έκανε επίσης εκτενή

αναφορά στις προτάσεις που
κατέθεσε η ελληνική πλευρά και οι
οποίες διασφαλίζουν εν πολλοίς
τους δημοσιονομικούς στόχους που
οι θεσμοί έθεσαν για το 2015 και το
2016 Στο σημείο αυτό όμως ο Αλ
Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία να καταγγείλει

και τις ακρότητες των συνομιλητών

μας όπως η αύξηση του
ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και
στα φάρμακα ή η προσδοκία τους για
επιπλέον έσοδα 1,8 δισ εντός του
2016 από την κατάργηση των
πρόωρων συντάξεων

Ενώ σε συνέχεια σχετικής αναφοράς

του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής

Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης

Τσίπρας έστειλε σαφές μήνυμα
κυρίως προς το εξωτερικό Η Ελλάδα

είναι ένα κυρίαρχο κράτος και έχει

μια κυβέρνηση που έχει πρόσφατη

εντολή λαϊκή και η κυβέρνηση
αυτή είναι υπεύθυνη για το πώς

θα κατανείμει τους φόρους από πού
θα βρει αυτά τα χρήματα Η επιμονή
γι αυτά τα χρήματα να προέλθουν
σώνει και καλά από νέες περικοπές
στις συντάξεις αποτελεί για εμάς μια
ακατανόητη επιμονή και οφείλουμε
πια όχι σε συνεννόηση με τους τε¬

χνοκράτες που επιμένουν αλλά με
τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης
να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις

Η κρίση δεν δημιουργήθηκε
από εργαζόμενους
και συνταξιούχους

Εν τω μεταξύ η χώρα μας έχει βρει
έναν γνήσιο σύμμαχο στο πρόσωπο
του Αυστριακού καγκελάριου ο οποίος

δεν αρκέστηκε στα καλά λόγια

αλλά ήρθε ο ίδιος αντιμέτωπος με
την κοινωνική καταστροφή που προκάλεσαν

τα Μνημόνια κατά τη διάρκεια

της πρωινής επίσκεψής του στο
Κοινωνικό Ιατρείο της Αθήνας και
το νοσοκομείο Ευαγγελισμός κίνηση

την οποία εξήρε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ Προκοπής
Παυλόπουλος κατά την επίσκεψη
που είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα

στο Προεδρικό Μέγαρο ο Β Φάι
μαν

Υπ αυτό το πρίσμα θα πρέπει να
διαβάσει κανείς την αναφορά του η
κρίση δεν δημιουργήθηκε από τους
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους

Βλέποντας εξάλλου το όλον
Ευρώπη και όχι μόνο το μέρος Ελλάδα

τόνισε ότι η Ευρώπη δεν θα
βγει από την κρίση με υψηλή ανεργία

ανισότητες και με κοινωνικά συστήματα

να απειλούνται με καταστροφή
φράση που αποτυπώνει και τη

συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη
Διατυπώνοντας παράλληλα τη

βούλησή του για συμφωνία μέσα
στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο

ώς την τακτική Σύνοδο Κορυφής
στις 25 26 Ιουνίου εξέφρασε την
πλήρη υποστήριξή του στο πρόσωπο

του Αλ Τσίπρα όσο και σε εκείνο
του Ζαν Κλ Γιούνκερ που θέλει
συμφωνία όπως αναγνώρισε

Νωρίτερα κατά την επίσκεψη
στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας αφού ευχαρίστησε

τον Β Φάιμαν για την
προσπάθεια που καταβάλλετε να
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πορεία

της χώρας μου στην Ευρωζώ
νη και την Ευρώπη διαβεβαίωσε
όπως είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία

των δημοκρατικών δυνάμεων

στην Ελλάδα είναι αποφασισμένη

να διασφαλίσει αυτήν την
πορεία της χώρας μου στην Ευρω
ζώνη και την Ευρώπη Και ο δικός
μου ρόλος είναι ακριβώς να είμαι ο

εκφραστής αυτής της απόφασης
και αυτής της πολιτικής
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Φιλι τπς ζωής μέσω ΕΣΠΑ
Η συνάντηση του Μάρτιν Σουλτς με

τον υπουργό Υγείας και σχέδιο δράσης
για 13.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Ρεπορτάζ
Ρήα ΜεΑά
nnela@dimokratianews.gr

Σχέδιο

δράσης για
την ενίσχυση του
ΕΣΥ με 13.000 προσλήψεις

μέσω ΕΣΠΑ

και την αντιμετώπιση

της ανεργίας μέσω της
απασχόλησης νέων επιστημόνων

και επαγγελματιών υγείας
παρουσίασε χθες ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κου
ρουμπλής στον πρόεδρο του
Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν
Σουλτς και σε τρεις αρμόδιους
επιτρόπους στο πλαίσιο του
Συμβουλίου Υπουργών Υγείας

της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας οι δραματικές επιπτώσεις

της οικονομικής κρίσης
στις δομές του συστήματος
υγείας και στην υγεία των πολιτών

μπορούν να αντιμετωπιστούν

μόνο με τη συνδρομή
ειδικών δράσεων
Εκτός από τον πρόεδρο

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ο υπουργός ήταν

προγραμματισμένο

να συναντηθεί

και με τον επίτρο¬

πο Μετανάστευσης Δημήτρη
Αβραμόπουλο και άλλους

αξιωματούχους Σημειώνεται
ότι για να μπορέσουν να σταθούν

στα πόδια τους τα δημόσια

νοσοκομεία τα Κέντρα
Υγείας και όλες οι υγειονομικές

δομές είναι απαραίτητη η
πρόσληψη 3.500 νοσηλευτών
500 ακτινολόγων 100 στελεχών

διοίκησης μονάδων υγείας
300 βοηθών μικροβιολογικού

750 φαρμακοποιών και
βοηθών 150 λογοθεραπευ
τών 500 ατόμων ως πλήρωμα

ασθενοφόρων

Οι διορισμοί
Επιπλέον πρέπει άμεσα να διοριστούν

διασώστες και
τραπεζοκόμοι

250 διαιτολόγοι
1 50 εργοθεραπευτές 100 επισκέπτες

υγείας 1 50 κοινωνικοί

λειτουργοί 700 τραυματιοφορείς

3.000 καθαριστές και
2.000 ως προσωπικό φύλαξης

Την ίδια ώρα ο ΕΟΠΥΎ
χρωστάει στους προμηθευτές

του πάνω από 1 δισ ευρώ
ενώ μόνο το ΚΑ οφείλει σχεδόν

60.000.000 ευρώ με ληξιπρόθεσμα

χρέη από τα έτη
2008 2009 2010 και 2011

Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής και
κάτω ο Μάρτιν Σουλτς

ΤοΕΚΔΒ
ανέστειλε

την επίσχεση
εργασία

ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ την προγραμματισμένη επίσχεση εργασίας
οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ Αθήνας μετά τη δέσμευση του
υπ Υγείας ότι θα υπάρξει πληρωμή μέρους των δεδουλευμένων

τους σης 27 Ιουνίου Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι
θα καταβληθούν άμεσα στους λογαριασμούς τους τα χρήματα

που τους οφείλονται και αφορούν τα εξαιρέσιμα γη
τον Ιανουάριο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015
αλλά και αποζημιώσεις για εκισς έδρας Οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ που διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης απέναντι

πους πολπες αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους
προσωρινά αναφέρουν στην ανακοίνωση τους
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Οι οφειλές
του Δημοσίου

θηλιά για
προμηθευτές

Τα χρέη αγγίζουν
το 1,15 δια ευρώ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ασφυξίας στην
αγορά προκαλούν τα χρέη
των δημόσιων νοσοκομείων

προς τους προμηθευτές
που αγγίζουν το 1,15 δισ
ευρώ Την ίδια ώρα η κατάσταση

επιδεινώνεται με τις
αυξανόμενες οφειλές του
ιδιωτικού τομέα οι οποίες
αποδίδονται στην οικονομική

κρίση
Τα παραπάνω ανέφεραν

οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Ιατρικών
και Βιοτεχνολογικών

Προϊόντων ΣΕ1Β και ο
πρόεδρος του Παύλος Αρ
ναούτης σε εκδήλωση με
αφορμή την ευρωπαϊκή
εβδομάδα ενημέρωσης για
τα ιατροτεχνολογικά και

βιοτεχνολογικά

προϊόντα 15
έως 21 Ιουνίου

Οι προμηθευτές τόνισαν

ότι λόγω της κρίσης
αναμένουν την εκταμίευση
των 200.000.000 ευρώ την
οποία υποσχέθηκε η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου
Υγείας

Συμψηφισμός ΦΠΑ
Μάλιστα ο Συνδέσμος Επιχειρήσεων

Ιατρικών και
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων

επειδή αντιλαμβάνεται
τις μεγάλες οικονομικές

δυσκολίες της χώρας ζητά
από την κυβέρνηση να

προχωρήσει άμεσα στον
συμψηφισμό του ΦΠΑ και
των εργοδοτικών εισφορών
με τα χρέη των νοσοκομείων

προς τους προμηθευτές
ώστε να συνεχιστεί η

προμήθεια ιατροτεχνολο
γικών και διαγνωστικών
προϊόντων

Σύμφωνα με τα στοιχεία

του συνδέσμου ο ετήσιος

τζίρος για τα προϊόντα
αυτά στην Ελλάδα ανέρχεται

στο 1 δισ ευρώ
0 ΣΕΙΒ είναι ο μεγαλύτερος

και παλαιότερος πανελλαδικός

σύνδεσμος των
εταιριών με 142 μέλη που
απασχολούν πάνω από
5.000 εργαζομένους και
προμηθεύουν με επιστημονικά

και ιατροτεχνολογικά

προϊόντα δηλαδή κάθε
είδους υγειονομικό υλικό
πλην φαρμάκων τον δημόσιο

και τον ιδιωτικό τομέα
Ρίτα Μεηά
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Ι ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ TO ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Χωρίς ελπίδες
για ουμφωνία το
σημερινό Eurogroup
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ

Ακόμα
ένα Eurogroup αλά

Ρίγα περιμένει σήμερα τον
Ελληνα υπουργό Οικονομικών

Γιάνη Βαρουφάκη στο Λουξεμβούργο
Επειτα από τέσσερις μήνες άκαρπων

διαπραγματεύσεων μεταξύ
Ελλάδας και δανειστών οι προοπτικές

που διαγράφονται για την ελληνική

πλευρά στο σημερινό
Eurogroup είναι σι πλέον δυσοίωνες

Οι προσδοκίες των δανειστών
για επίτευξα συμφωνίας ως σήμερα
διαψεύστηκαν παταγωδώς και οι
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης

δεν μπορούν να λάβουν καμία

απόφαση για συνέχιση της
χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας

Δεδομένου ότι το πρό
γραμματης Ελλάδας λήγει στο τέλος
του μήνα και ως τότε n χώρα πρέπει
να έχει βρει χρήματα για να πληρώσει

τις οφειλόμενες δόσεις 1,55
δισ ευρώ προς το ΔΝΤ η υπομονή
ορισμένων κρατών-μελών φτάνει
στα όριά της Θα μπορούσε λοιπόν
κανείς να φανταστεί ότι ο Γ Βαρου
φάκης θα περάσει σήμερατις πύλες
της κολάσεως καθώς οι περισσότεροι

ομόλογοι του αναμένεται να
καταφθάσουν με διάθεση να του
τα ψαλουν όπως ακριβώς είχε γίνει

πριν από δύο περίπου μήνες στη
Ρίγα της Λετονίας

Σύντομη η συζήτηση
Η συζήτηση στο Eurogroup θα

είναι σήντομη αφού δεν έχουμε
τίποτα ουσιαστικό να πούμε γιατην
Ελλάδα αν ως αύριο δεν έχει προκύψει

κάτι καινούργιο δήλωσε
χθες ανώτατος αξιωματούχος της
Ευρωζώνης

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν
από τους εκπροσώπους των θεαμών
για την πορεία των διαπραγματεύσεων

ενώ θα περιμένουν να ακούσουν

και τις εκτιμήσεις του κ Βαρουφάκη

ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος

και πρόσθεσε Η συζήτηση
θα καταλήξει σε αυτό που επαναλαμβάνουμε

τις τελευταίες ημέρες
ότι δηλαδή n μπαλα βρίσκεται στο
γήπεδο της Ελλάδας

Ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε
ότι απομένουν μόνο 14 ημέρες

ως τη λήξα του ελληνικού προγράμματος

και υπενθύμισε ότι οι διαδικασίες

που πρέπει να ακολουθήσουν
τα εθνικά κοινοβούλια για την επικύρωση

μιας ενδεχόμενης συμφωνίας
είναι χρονοβόρες και απαιτούν

τουλάχιστον μία εβδομάδα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθ
καν εξάλλου και οι δηλώσεις κ
επιτρόπου Οικονομίας Πιερ Μι
σκοβισί Ο Γάλλος επίτροπος αφο
τόνισε ότι ο χρόνος που απομέν
ως τις 30 Ιουνίου είναι ελάχιστο
σημείωσε ότι μια συμφωνία είνι
ακόμα εφικτή αν υπαρξει πολιτικ
βούληση από ελληνικής πλευρί
και αν π Ελλάδα κάνει μια τελικ
προσηάθεια για να δώσει ώθηο
στις διαπραγματεύσεις

Διαπραγματεύσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που όλ

αυτό το διάστημα έχει αναλάβει το
ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ τι
Ελλάδας και των δανειστών δηλό
νει έτοιμη να επανεκκινήσει τις δ
απραγματεύσεις σε περίπτωση no
n ελληνική πλευρά αναθεωρήσί
τις θέσεις της Η Επιτροπή τόνιζε
επίσης ότι οι θεαμοί από την πλει
ρά τους έχουν κάνει τεράστιες υπ
χωρήσεις Ο Π Μοσκοβισίχαρακτι
ρισε χθες την πρόταση των θεαμώ
λογική ρεαλιστική και κοστε

λογημένη τονίζοντας ότι αποτελι
καλή βάση για συμφωνία Υπ

ραμύνθηκε μαλιστα των θέσεω
της Επιτροπής λέγοντας ότι σε kc
μία περίπτωση δεν θέλει να επιβαλι
λιτότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Π Μοσκοβκ
οι θεαμοί έχουν επιδείξει σημαντικ
ευελιξία ειδικότερα όσον αφορι
τους στόχους για το πρωτογενέ
πλεόνασμα Οσον αφορά μέτρι
όπως ο ΦΠΑ στα φαρμακα και στ
ηλεκτρικό αλλά και το ΕΚΑΣ ο επί
τρόπος Οικονομίας τόνισε ότι ο

θεαμοί είναι έτοιμοι να συζητήσου
εναλλακτικά μέτρα που δεν θα πλήι
τουντα ευαλωτα στρώματατου πλη
θυαμούτης Ελλάδας Οι υποχωριί
σεις που έχουν γίνει από την πλευ
ρά των θεαμών είναι τεράστιες όχ
μόνο στα δημοοιοοικονομικάζητή
ματα αλλά και σε τομείς που αφο
ρούντην αναδιαρθρωση αγορών
πρόσθεσε από την πλευρά του αξι
ωματούχος της Ευρωζώνης

Οσον αφορά το Eurogroup ο Π

Μοσκοβισί εκτίμησε ότι αν και δε1

αναμένονται αποτελέαμστα θαείνο
χρήσιμο Ο ίδιος συνέστησε ψυ

χραιμία και πολιτική βούληση
προκειμένου να καταφέρουν η Ελ
λάδα και οι θεαμοί να συμφωνήσουν
σε μια λίστα μεταρρυθμίσεων ποι

θα διέπεται από πνεύμα δικαιοσύ
νης Υπογράμμισε τέλος ότι τ
μόνο σεναριο πάνω στο οποίο ερ
γάζονται όλοι είναι ότι η Ελλάδα 0c

παραμείνει στην Ευρωζώνη
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Νέο μήνυμα
Παυλσπουλου
για παραμονή
στηνΕυρωζώνη

Νέο μήνυμα για τπν ανάγκη παραμονής

της χώρας στην Ευρωζώνη
έστειλε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πρ Παυλόπουλοε Κατό τη
διάρκεια της συνάντησης του με τσν
Αυστριακό καγκελαρισ Β Φάιμαν στο
Προεδρικό Μέγαρο ο Πρ Παυλόπου
λος ανέφερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία

των δημοκρατικών δυνάμεων
στην Ελλάδα είναι αποφαατσμένη να
διασφαλίσει την πορεία της χώρας
στην Ευρωζώνη και την Ευρώπη

Η οικονομική κρίση γίνεται
κοινωνική κρίση
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε

θερμά τον Αυστριακό καγκελάριο

για την προσπάθεια που κατα
βάλλει προκειμένου να διασφαλισθεί
η απρόσκοπτη πορεία της Ελλάδας
στην Ευρωζώνη και την Ευρώπη ενώ
εξήρε την πρωτοβουλία του να ξεκινήσει

την επίσκεψή του στην Αθήνα
επισκεπτόμενος χώρους όπως το Κοινωνικό

Ιατρείο το νοσοκομείο Ευαγγελισμός

και το Παιδικό Χωριό
SOS στην Κυψέλη πσυ δείχνουν
πως η μεγαλη οικονομική κρίση γίνεται

και κοινωνική κρίση Οπως
τόνισε εμφατικά o Πρ Παυλόπου
Xos είναι γεγονός ότι το πνεύμα
της Ευρώπης δεν συμβιβάζεται με
τέτοιου είδους φαινόμενα Είναι κοινός

στόχος να επιτύχουμε ώστε να
μην επιτρέψουμε η κοινωνική αυτή
κρίση να γίνει βαθύτερη

Φάιμαν Ο λαός έχει
πληγεί καίρια
Από την πλευρά τσυ σ Β Φάιμαν τόνισε

ότι είναι πολλά θέματα ανοιχτά
ακόμα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Είναι πολλές απαιτήσεις
ακόμα πσυ πρέπει να εκπληρωθούν
Δεν έχουμε φθάσει ακόμα στον τελικό

σκοπό προσθέτοντας ωστόσο ότι
εάν σεβόμαστε σ ένας τσν άλλον και

εάν υπάρχει κατανόηση ότι δεν μπορεί

κανείς να κάνει τα πάντα ή να
εξοικονομήσει τα πάντα νομίζω είμαι
πεπεισμένος ότι το μέλλον θα είναι
τέτοιο ώστε η Ευρώπη να είναι πιο
ισχυρή Και Θα είναι πιο ισχυρή εάν
πραγματικά επιδείξει υποστήριξη σε
εκείνους οι οποίοι χρήζουν αλληλεγγύης

και υποστήριξης αυτή τη στιγμή
περισσότερο από αλλους Οπως επεσήμανε

ο Αυστριακός καγκελάριος
σε μια χώρα με τόσο πολλή Ιστορία

που είναι n βάση της κοινής Ιστορίας
της Ευρώπης πονάει ναβλέπει κανείς
τη δυσκολία στην αντιμετώπιση ιατρικών

προβλημάτων τη φτώχεια και
την ένδεια Και βλέπουμε την οικονο
μική κρίση να έχει πλήξει τσν λαό
καίρια
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Κόντρα γιατρών
φαρμακοποιών

ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών ΙΣΑ έχει προκαλέσει π

πρόταση του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού

Ινυτιτούτου Ελλάδος ΦΑΝΙΕ
για διενέργεια απλών ιατρικών πράξεων

υτο φαρμακείο Πρόκειται για πρωτοβάθμιας

φροντίδας πράξεις δηλαδή
μέτρηση πίεσης ενέσεις αλλά και σε
συνεργασία με άλλους επιστήμονες
υγείας απλές διαγνωστικές εξετάσεις
διαβητολογικές υπηρεσίες υπηρεσίες
αισθητικής κ.τ.λ όπως αναφέρει μεταξύ

άλλων η ανακοίνωση του ΦΑΝΙΕ
Οι τρέχουσες εξελίξεις δίνουν μια

πρώτης τάξης ευκαιρία να επαναφέρουμε
τη συζήτηση στο επίπεδο της

λειτουργίας του φαρμακείου ως σημείου
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας Αντιδρώντας στην
πρόταση o Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
κάνει λόγο για προσπάθεια αντιποίησης

του ιατρικού επαγγελματος που
εγκυμονεί μεγάλους κίνδυνους για τη
δημόσια υγεία
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Work Institute Hellas

Βράβευση της Pfizer Hellas για
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Την
πρώτη θέση κατέκτησε η

Pfizer Hellas μεταξύ των εταιρειών

με το καλύτερο εργασιακό

περιβάλλον στην Ελλάδα Η εταιρεία

συμμετείχε στην κατηγορία των
επιχειρήσεων με περισσότερους από
250 εργαζομένους βάσει της έρευνας
που διενεργήθηκε από το Great Place
to Work Institute Hellas για 13η xpo
νιά

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

ρ η εταιρεία μας διακρίνεται στον θεσμό
του Best Workplaces και μάλιστα
κατακτώντας την πρώτη θέση στην
κατηγορία της Η αναγνώριση αυτή
είναι ακόμα πιο σημαντική επειδή

φ προέρχεταιαπό τους ίδιους τουςεργα¬

ζόμενους μας που δίνουν καθημερινά
τον καλύτεροτουςεαυτό προκειμένου
να κάνουν πραγματικότητα το όραμά
μας να εργαζόμαστεγια έναν υγιέστερο

κόσμο δήλωσε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Pfizer
Hellas Jim Sage

Η έρευνα για την ανάδειξη των
Best Workplaces 2015 υλοποιήθηκε
από το Great Place to Work Institute
Hellasμε την ακαδημαϊκή συνεργασία
του ALBAGraduate Business School
Η κατάταξη γίνεται με βάση την αξιολόγηση

συγκεκριμένων κριτηρίων
που αφορούν την αξιοπιστία της διοίκησης

τον σεβασμό προς τους εργαζομένους

το αίσθημαδικαιοσύνηςκαι
τοκλίμασυντροφικότηταςπουυπάρχει

στην εταιρεία καθώς και την υπερηφάνεια

που νιώθουν οι εργαζόμενοι
Η συνολική βαθμολογία προκύπτει
κατά τα δύο τρίτα από έρευνα μεταξύ
των εργαζομένων και κατά το ένα
τρίτο από την αξιολόγησητων πρακτικών

της εταιρείας
Η Pfizer Hellas επενδύει στη διαμόρφωση

ενός γόνιμου εργασιακού
περιβάλλοντος με έμφαση στην ανοιχτή

επικοινωνίακαι στον σεβασμότης
προσωπικότητας κάθε εργαζομένου
Παρέχει συστηματικά ευκαιρίες ανάπτυξης

και διατηρεί στο επίκεντροτης
εταιρικήςτης κουλτούραςτη δημιουργικότητα

την πρωτοβουλία και την
ενεργό συμμετοχή σε θέματα που αφορούν

την καθημερινότητα ή και το

μέλλον της εταιρείας
Όλοι εμείς στη Pfizer Hellas πιστεύουμε

ότι ένασπουδαίο εργασιακό
περιβάλλονχτίζεταιπάνω στις διαχρονικές

αξίες που χαρακτηρίζουν τις
σχέσεις και τις συμπεριφορές μας
τόσο ως άτομα όσο και ως εταιρεία Σε
μια χρονική συγκυρία που ο φαρμακευτικός

κλάδοςστηνΕλλάδα αντιμετωπίζει

μεγάλες προκλήσεις η ανάδειξη

μας στην κορυφή τηςλίσταςτων
Best Workplaces 2015 αποδεικνύει
με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι κινούμαστε

στη σωστή κατεύθυνση Με
αυτές λοιπόν τις αξίες και πάντα με

το αίσθημα ευθύνης προς τους συναδέλφους

τους ασθενείς και την κοινωνία

θα συνεχίσουμε ης προσπά
θειές μας να γινόμαστε ολοένα και
καλύτεροι τόνισε η διευθύντρια
Ανθρώπινου Δυναμικού της Pfizer
Hellas κ Ειρήνη Παγανοπούλου

Σημειώνεται ότι το διαφοροποιημένο

χαρτοφυλάκιο προϊόντωνυγείας
που διαθέτει η Pfizer περιλαμβάνει
βιολογικάφάρμακα φάρμακαμικρών
μορίων εμβόλια καθώς και πολλά
από τα πιο γνωστά παγκοσμίως προϊόντα

προσωπικής υγιεινής και φροντίδας
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ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΑΒ

Αναστολή επίσχεσης εργασίας
Ανέστειλαν την επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ ύστερα από διαβεβαιώσεις τις ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας ότι στις 27 Ιουνίου θα τους καταβληθεί μέρος των
οφειλόμενων υπερωριών Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση

που εξέδωσε το σωματείο τους οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ που διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης απέναντι
στους πολίτες μετά και τις σημερινές εξελίξεις ότι θα πληρωθούν

στις 27 Ιουνίου ένα μέρος των χρημάτων που τους
οφείλονται και τη δέσμευση του υπουργού για την αποδέσμευση

των χρημάτων για τη λειτουργία του οργανισμού και
την εξόφληση των εξαιρέσιμων και εκτός έδρας που εκκρεμούν

αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους προσωρινά
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ! ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Καταγγελίες για αντιποίηση από ΙΣΑ

Την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προκάλεσε 

η πρόταση του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου 

Ελλάδος (ΦΑΝΙΕ) για μετεξέλιξη των φαρμακείων σε
σημείων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Ο ΙΣΑ κατηγορεί το ΦΑΝΙΕ για προσπάθεια αντιποίησης 

του ιατρικού επαγγέλματος, η οποία εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία. «Οποιαδήποτε ιατρική
πράξη που εκτελείται από μη γιατρούς, και μάλιστα σε ακατάλληλους 

χώρους πώλησης προϊόντων, εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους για την υγεία του ασθενούς», αναφέρει σε
ανακοίνωση του.
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Οι aXn6eies που είδε ο καγκελάρκ^ σιον Ευαγγελισμό
Σε «case study» του δημόσιου συστήματος 

υγείας έχει εξελιχθεί το μεγαλύτερο
και κεντρικό νοσοκομείο του ΕΣΥ, ο Ευαγγελισμός. 

Η χθεσινή επίσκεψη του καγκελάριου 

της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν
επιβεβαιώνει τον κανόνα, ότι οι ευρωπαίοι
αξιωματούχοι και ηγέτες που φτάνουν στη
χώρα μας κάνουν και μια περαντζάδα από
το νοσοκομείο του Κολωνακίου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον περασμένο
μήνα βουλευτές του γερμανικού Κοινοβουλίου 

είχαν περπατήσει στους ίδιους
διαδρόμους και κλινικές. Δύο χρόνια πριν,
οι πόρτες του Ευαγγελισμού είχαν ανοίξει
σε γάλλους τεχνοκράτες και καθηγητές -
με ειδίκευση στα οικονομικά της υγείας -,
με στόχο να μελετήσουν τα παράδοξα του
ελληνικού συστήματος.
Πάντως, κάθε φορά το συμπέρασμα είναι

το ίδ ίο: η κρίση βλάπτει σοβαρά την υγεία.
Ο καγκελάριος της Αυστρίας φέρεται να
εστίασε στο θέμα των ανασφαλίστων και
στις δυσκολίες πρόσβασής τους στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη.
Πιθανόν να είχε επηρεαστεί από τα όσα

είδε και άκουσε κατά τις διαδοχικές επισκέψεις 

του στα Παιδικά Χωριά SOS στην
Κυψέλη και στο Κοινωνικό Ιατρείο Αθήνας,
που προηγήθηκαν του ραντεβού στον Ευαγγελισμό.

«Για εμένα είναι εντυπωσιακό να βλέπω
ότι άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά εδώ,
καθώς και ότι οι άνθρωποι δεν δέχονται τη
φτώχεια, ότι μάχονται εναντίον της φτώχειας» 

δήλωσε ο Φάιμαν.
Την ώρα που ο καγκελάριος της Αυστρίας
διαπίστωνε τη φτώχεια (και) στον τομέα
της υγείας, ο έλληνας υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμττλής έδινε τη δική
του μάχη στις Βρυξέλλες για τη φτώχεια
του ΕΣΥ σε υγειονομικό προσωπικό. Εκεί
έθεσε το αίτημα 13.000(!) προσλήψεων μέσω
ΕΣΠΑ στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς. Αναμένεται απάντηση.
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