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Δέκα υπουργοί θα καταψηφίσο
Οι ύποπτοι αντάρτες δημιουργούν πονοκέφαλο στον Τσίπρα που επιδίδεται σε αγώνα δρόμου

Δέκα
ίσως και δώδεκα υπουργοί απειλούν να καταψηφίσουν

τη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών

εφόσον υπάρξει φυσικά στο βαθμό που
το περιεχόμενο της είναι ακραία αρνητικό για τα ελληνικά

συμφέροντα Στον παραπάνω όρο οι εν λόγω συμπεριλαμβάνουν

ακόμα και τις ελληνικές αντιπροτάσεις
όπως έχουν απεικονιστεί πρώτα από το γνωστό κείμενο

των 47 σελίδων και στη συνέχεια από την εξασέλι
δη ύστατη πρόταση της περασμένης Κυριακής οι οποίες

έχουν απορριφθεί από τους δανειστές

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι εν γνώσει
της έκρυθμης κατάστασης και του βαθέως χάσματος που

υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης πια και όχι απλά
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ή του κόμματος Έχει συζητήσει

τα προβλήματα της διαπραγμάτευσης με ορισμένους

απ αυτούς Για άλλους υπάρχει η έμμεση πληροφόρηση

που του μεταφέρει ο καθ ύλην αρμόδιος
υπουργός Επικρατείας Αλ Φλαμπουράρης Ενώ υπάρχει
και η γενική γνώση των δημόσιων τοποθετήσεων κάποιων

ακόμα Όπως των στελεχών της Αριστερής Πλατφόρμας

που κατέχουν υπουργικά πόστα

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Η πρώτη σπουδαία περίπτωση διαφωνίας στην κεντρική

κυβερνητική πολιτική προέρχεται από τον Γιάνη
Βαρουφάκη Πέραν των όσων έχουν ειπωθεί παρασκηνιακά

από τον ίδιο σε σειρά κυβερνητικών συσκέψεων
υπάρχει και η σχεδόν δημόσια υποστήριξή του στη λογική

της ρήξης που εξέφρασαν πολλοί βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής

Ομάδας
Συνεργάτες του κ Τσίπρα υποστηρίζουν ότι ο υπουρ

Η στάση του Βαρουφάκη οι Βούτσης
Σκουρλέτης Κουρουμπλής κ ά

γός Οικονομικών έχει δεύτερες σκέψεις κάτι που υπονοούν

και για την πρόεδρο της Βουλής οι οποίες μάλιστα

δεν προέκυψαν εξαιτίας της υποβάθμισής του στο
κυβερνητικό διαπραγματευτικό σχήμα Με μια λέξη υπονοούν

ότι στο βάθος βρίσκονται υψηλότερες προσωπικές

βλέψεις του κ Βαρουφάκη ακόμα και στο εγχώριο

πολιτικό σκηνικό Υπό την έννοια αυτή θεωρούν
βέβαιη την εκούσια έξοδό του από την κυβέρνηση αμέσως

μετά την επίτευξη ή το πολύ μετά την ψήφιση της

συμφωνίας από τη Βουλή Προηγουμένως θα εκφράσει
τη σοβαρή διαφωνία του και θα επενδύσει σ αυτήν για
το μέλλον Ορισμένοι πάντως επιμένουν ότι μπορεί να
προχωρήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις αλλά δεν θα
καταψηφίσει ως βουλευτής τη συμφωνία

Οδυνηρή έκπληξη στον πρωθυπουργό προκαλεί όμως
το γεγονός ότι στη λίστα των ανταρτών υπουργών
έχουν προστεθεί ονόματα που πριν λίγους μήνες δεν θα
το περίμενε ούτε ο ίδιος ούτε οι γνώστες της κατάστασης

στο εσωτερικό της κυβέρνησης Στα ονόματα αυτά
π χ φιγουράρουν οι Νίκος Βούτσης Πάνος Σκουρλέτης

και Παναγιώτης Κουρουμπλής Όλοι του προεδρικού

στρατοπέδου και δεινοί υποστηρικτές του ίδιου του
κ Τσίπρα

Όμως Ο πρώτος τη τάξει υπουργός θεωρεί ήδη ανεπίτρεπτες

για τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ τις ελληνικές υποχωρήσεις

στη διαπραγμάτευση Ο υπουργός Εργασίας αποτιμά

ως λανθασμένη τη διαπραγματευτική τακτική Ενώ
αν αποσυρθούν από τις προτεραιότητες της κυβερνητικής

πολιτικής η επαναφορά των ΣΣΕ και η σταδιακά

αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού ο ίδιος αυ
τοακυρώνεται πλήρως ως υπουργός Ο δε υπουργός Υγείας

από την πλευρά του καταθέτει συνολική διαφωνία με

τον προσανατολισμό της επιζητούμενης λύσης
Η συμφωνία θα ταρακουνήσει επίσης άλλα τρία

πρόσωπα στην κυβέρνηση Τους αναπληρωτές υπουργούς

Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Γιώργο Κατρούγκαλο
Αμφότεροι έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους και στη

συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου πιο ηχηρά η πρώτη
Ενώ αν οι επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο ακυρωθούν
ο κ Κατρούγκαλος επίσης αυτοακυρώνεται κατά το παράδειγμα

Σκουρλέτη
Επίσης σε δύσκολη θέση και έντονο προβληματισμό

για τον αν θα υπερψηφίσει συμφωνία που θα εμπεριέχει
και την πώληση του ΟΛΠ έχει και ο αναπληρωτής

υπουργός Ναυτιλίας Θόδωρος Δρίτσας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΜΑΣΑΖ
Πέραν των παραπάνω τις περιπτώσεις των οποίων

πλην Βαρουφάκη ο κ Τσίπρας θεωρεί διαχειρίσιμες ο

πρωθυπουργός συνυπολογίζει την ομαδική ανταρσία
της Αριστερής Πλατφόρμας Στους βέβαιους αντάρτες
συμπεριλαμβάνονται ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγιώτης
Λαφαζάνης επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης

και οι αναπληρωτές υπουργοί Κοινωνικών Ασφα

Επισημάνσεις το αδιέξοδο και τα λαθη
Τα τελευταία 24ωρα η διαπραγμάτευση

μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της
φαίνεται να έχει οδηγηθεί σε νέο αδιέξοδο
με την ευθύνη να μοιράζεται εκατέρωθεν
Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης

βλέπουμε να συνεχίζεται

μια αποδεδειγμένα
λανθασμένη παρελκυστική

τακτική που
οδηγεί σε διαρκή αναβολή

των αποφάσεων
Εάν δεν επιτευχθεί άμεσα

συμφωνία η κατάσταση

στην πραγματική
οικονομία θα είναι μη
αναστρέψιμη Δυστυχώς

δεν έχουμε την πο

—
Του Κ ΜΙΧΑΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΑ

λυτέλεια να περιμένουμε υπομονετικά
τους θεσμούς όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός

Ένα ακόμη σοβαρότερο λάθος που
έχουν διαπράξει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις

και συνεχίζουν να διαπράττουν
και οι δανειστές μας είναι η εστίαση στο
δημοσιονομικό τομέα αντί στις διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις Δεν έχει γίνει ακόμη
αντιληπτό ότι χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί
να υπάρξει ούτε πραγματική δημοσιονομική

εξυγίανση ούτε αποκατάσταση του κοινωνικού

ιστού Πρωτογενή πλεονάσματα
που στηρίζονται αποκλειστικά στην υπερ
φορολόγηση των πολιτών δεν μπορούν να
είναι βιώσιμα Οι δαπάνες του κράτους για
τις συντάξεις δεν μπορούν να μειωθούν αν

δεν αυξηθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι

που συνεισφέρουν έσοδα στα Ταμεία

Κυβέρνηση και δανειστές οφείλουν να
συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα της
ελληνικής οικονομίας δεν είναι δημοσιονομικό

αλλά διαρθρωτικό Μια χώρα χωρίς
υγιή παραγωγική βάση χωρίς ισχυρό ιδιωτικό

τομέα χωρίς ανταγωνιστικά προϊόντα
και υπηρεσίες είναι καταδικασμένη

να δημιουργεί συνεχώς ελλείμματα και χρέη
Το ζητούμενο ήταν και είναι να δημιουργηθεί

επιτέλους ένα βιώσιμο σταθερό και
ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον στην
Ελλάδα Αυτό όμως δεν φαίνεται να απασχολεί

σήμερα κανέναν από όσους κάθονται

στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης Αντί¬

θετα μετά από πέντε χρόνια βαθιάς ύφεσης

συζητάμε ξανά για αυξήσεις φόρων και
έκτακτες εισφορές προκειμένου να καλυφθεί

το δημοσιονομικό κενό Κανείς δεν δείχνει

να αντιλαμβάνεται ότι οι αντοχές των
φορολογουμένων έχουν εξαντληθεί Οι επιχειρήσεις

δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν
ούτε ένα ευρώ σε επιπλέον φόρους

Σε αυτή την κρίσιμη ώρα κάθε αστοχία
μπορεί να αποβεί μοιραία Ακόμη και αν επιτευχθεί

τελικά συμφωνία αυτή δεν θα είναι

βιώσιμη αν στηρίζεται στην ίδια λανθασμένη

συνταγή Η ευθύνη είναι μεγάλη τόσο

για την κυβέρνηση όσο και για τους εταίρους

μας Ας ελπίσουμε ότι και οι δύο
πλευρές θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
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υν τη συμφωνία
λίσεων Δημήτρης Στρατούλης Εθνικής Άμυνας Κώστας

Ήσυχος και Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης
Αποστόλου Αντίθετα δεν είναι σίγουρη η ευθυγράμμιση

του αναπληρωτή υπουργού Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Νίκου Χουντή

Εκείνο στο οποίο φιλοδοξεί να έρθει σε κεντρική
συμφωνία με τον κ Λαφαζάνη ο πρωθυπουργός

είναι οι όποιες παραιτήσεις από την κυβέρνηση των
στελεχών της Αριστερής Πλατφόρμας να διαχωριστούν

από το θέμα της στάσης τους στη Βουλή έναντι

της συμφωνίας Ελπίζει δηλαδή το ίδιο ισχύει
και για τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη ότι θα

αρκεστούν στην παραίτηση τους από το υπουργικό
συμβούλιο και δεν θα προχωρήσουν σε καταψήφιση

στη Βουλή πράγμα που θα βάλει σε άμεση αμφισβήτηση

τη δεδηλωμένη της κυβέρνησης
Επί αυτού ο κ Τσίπρας έχει παρακάμψει στενούς

συνεργάτες ή λοιπούς ενδιάμεσους καλοθελητές
και έχει ήδη συζητήσει με τον κ Λαφαζάνη τις πολιτικές

συντεταγμένες των κινήσεων του τελευταίου
Οριστική συμφωνία πάντως δεν υπάρχει μεταξύ

τους προς το παρόν με ορισμένους να ελπίζουν
ότι αυτή ενδέχεται να βρεθεί επί Ρωσικού εδάφους
όπου βρίσκονται από χθες και οι δυο

ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Εκλογές αν αρθεί στη Βουλή η δεδηλωμένη
Την ώρα που ο κ Τσίπρας ψάχνει τη χρυσή

τομή με τους δανειστές ανοιχτά παραμένουν
όλα τα πιθανά και απίθανα σενάρια για τις πολιτικές

εξελίξεις Το επικρατέστερο σενάριο είναι
αυτό της επίτευξης συμφωνίας με επώδυνα στοιχεία

που θα θέσει σε σοβαρή δοκιμασία την κοινοβουλευτική

πλειοψηφία της
κυβέρνησης Ήδη προς την κατεύθυνση

αυτή κινούνται συγκεκριμένοι

υπουργοί και στελέχη

του Μεγάρου Μαξίμου
ώστε να ελέγξουν και να περιορίσουν

κατά το δυνατόν τις εσωτερικές

αντιδράσεις Το εντελώς
πειραματικό κρας τεστ της συνεδρίασης

της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της περασμένης Τρίτης
δεν ήταν ενθαρρυντικό Μπορεί

να μην έτρεξε αίμα όμως
το κλίμα εν πολλοίς είχε επηρεαστεί

θετικά υπέρ των κυβερνητικών χειρισμών
καθώς κυριαρχούσε η εικόνα της σφοδρής αντίστασης

των Ελλήνων διαπραγματευτών στις παράλογες

απαιτήσεις των δανειστών
Δυστυχώς επρόκειτο για εικονική πραγματικότητα

σύμφωνα με σχόλιο ανώτατου κυβερνητικού

παράγοντα Απέχοντας πολύ από το κλίμα

που θα διαμορφωνόταν στην περίπτωση που
ο κ Τσίπρας κατέθετε υπόψη των ΣΥΡΙΖαίων
βουλευτών ένα τελικό περιεχόμενο συμφωνίας
με τους πιστωτές της χώρας Ως εκ τούτου και οι

εκτιμήσεις για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας κατά την κρίσιμη ψηφοφορία

στη Βουλή είναι εντελώς επισφαλείς 30 βουλευτές

θεωρούνται ήδη ύποπτοι να καταψηφίσουν

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο κ Τσίπρας απέφυγε

να σχολιάσει στους Στ Θεοδωράκη

και Φ Γεννηματά κατά

τις πρόσφατες συναντήσεις
τους τη ρητή τοποθέτηση του
πρώτου και την κάπως πιο συγκαλυμμένη

της δεύτερης ότι
εάν η συμφωνία διασφαλίζει την
παραμονή της χώρας στην Ευ
ρωζώνη οι βουλευτές του Πο
ταμιού και του ΠΑΣΟΚ θα την
υπερψηφίσουν

0 Όμως είναι εκτός κάθε συ
g^Z ζήτησης η περίπτωση είτε αλλαγής

κυβερνητικού εταίρου είτε

παραμονής έστω και για μια ώρα της κυβέρνησης

στη θέση της αν χαθεί η δεδηλωμένη
Μπορεί δηλαδή να προκύψει το παράδοξο η συμφωνία

να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αλλά η
χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες κάλπες μέσα στον
Ιούλιο αν η υπερψήφιση της συμβεί με λιγότερες

από 151 ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ Επί αυτού ο κ Τσίπρας είναι ανένδοτος

Και θα θέσει και ο ίδιος θέμα κομματικής
πειθαρχίας στην ψηφοφορία στους βουλευτές
του όταν έρθει η κατάλληλη ώρα

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ

Σε αναμονή ραγδαίων εξελίξεων
Σενάρια ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και

μετασχηματισμού

του πολιτικού σκηνικού αναπτύσσονται

με καταλύτη τους τη συνεχιζόμενη
καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας Ήδη μεγάλο

ενδιαφέρον προξενούν ανεξάρτητες μεταξύ
τους κινήσεις που όμως φαίνεται ότι όλες γίνονται

στο φόντο ακριβώς μιας ολοένα και πιο πιθανής

αλλαγής του σκηνικού
Ενδεικτικά σημειώνονται η ηγετική εμφάνιση

Αβραμόπουλου με την έκκληση για εθνική συνεννόηση

που απηύθυνε προς όλες τις πολιτικές
δυνάμεις Η δραστηριοποίηση Σαμαρά προς τους
πρώην πρωθυπουργούς ανεξαρτήτως κόμματος
που έχουν προσφέρει στην ευρωπαϊκή προοπτική
της χώρας Η προσωρινή παράκαμψη του πρωθυπουργού

από τις Βρυξέλες με τις απευθείας επικοινωνίες

Γιούνκερ Σουλτς μόνο με τους κ Σα¬

μαρά και Θεοδωράκη Οι κινήσεις προσέγγισης Τσί
πρα από τους Στ Θεοδωράκη Φ Γεννηματά και
Ντ Μπακογιάννη Η ρήξη της προέδρου της Βουλής

Ζ Κωνσταντοπούλου με τον διοικητή της ΤτΕ
Γ Στουρνάρα το όνομα του οποίου όπως και των
Γ Προβόπουλου Π Πικραμμένου και Δ Αβραμόπουλου

συζητούνται σε διάφορα επίπεδα ως πιθανών

υποψήφιων πρωθυπουργών ενός οικουμενικού

κυβερνητικού σχήματος Όλων αυτών των
θεωρητικά ασύνδετων μεταξύ τους θεμάτων κοινή

συνισταμένη είναι η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού

στην οποία οδηγεί η αναμενόμενη συμφωνία
ή και η επικίνδυνη τροχιά που ακολουθεί η χώρα

προς τη χρεοκοπία Και οι πολιτικοί αναλυτές
θεωρούν τα επόμενα 24ωρα πολύ κρίσιμα καθώς
θα αρχίσουν να αποσαφηνίζονται σταδιακά κάποιες

από τις συντεταγμένες του νέου σκηνικού
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Μετά 
από τις Siemens, Mercedes και η Bayer Hellas ήρθε να προστεθεί στη

λίστα των γερμανικών σκανδάλων στην Ελλάδα. Όταν Σεπτέμβρη του
2013 - ο CEO της ελληνικής θυγατρικής του «κολοσσού» της φαρμακοβιομηχανίας, 

Joao Barroca, έθετε με δηλώσεις του την διαφάνεια ως μια από τις
προϋποθέσεις προκειμένου να «ωριμάσει» το έδαφος για επενδύσεις στον χώρο
του φαρμάκου, προφανώς δεν μπορούσε να «μαντέψει» τι θα συμβεί μετά από ενάμιση 

χρόνο.

Η υπόθεση «έσκασε» πριν από μερικά
24ωρα: η Εισαγγελία Διαφθοράς άσκησε
ποινική δίωξη σε 4 στελέχη της Bayer Hellas
για μίζες που δόθηκαν τη διετία 2005-06 σε
περίπου 800 γιατρούς στην χώρα, για να
συνταγογραφούν προϊόντα της εταιρίας.

Οι ανώνυμες καταγγελίες για δωροδοκία
γιατρών του ΕΣΥ «έβγαλαν λαβράκι» και
τώρα η ελληνική δικαιοσύνη παίρνει το λόγο 

για τα περαιτέρω.
Πέρα από τα γνωστά θέματα με τα εξοπλιστικά, 

η Bayer Hellas γίνεται τώρα η
3η εταιρία από τη Γερμανία, που «απασχολεί» 

την δικαιοσύνη στην Ελλάδα για παράνομες 

πράξεις της, ενώ, έχουν προηγη¬

θεί οι υποθέσεις με τις δωροδοκίες της
Siemens και την φοροδιαφυγή της
Mercedes.

Η «ταρίφα» της μίζας για τη συνταγο-
γράφηση σκευασμάτων της Bayer Hellas
κυμαινόταν μεταξύ 1.000-20.000 ευρώ και
μόνο στην Αττική εκτιμάται ότι κάποιοι πλούτισαν 

κατά 1,8 εκατ. ευρώ όσο και των σύνολο 

των «μαύρων» χρημάτων που δόθηκαν 
κάτω από το τραπέζι, είτε με άλλα δώρα, 

όπως ταξίδια κ. λ. π.
Οι ποινικές διώξεις κατά των συγκεκριμένων 

προσώπων για δωροδοκία σε βαθμό
κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίσταση 

του νόμου περί καταχραστών του Δη-

Στο «μικροσκόπιο» το
Η 3η γερμανική εταιρία που «απασχολεί» την ελληνική δικαι
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Μόνο στην Αττική οι μίζες
για συνταγογραφήσεις
σκευασμάτων της από
800 γιατρούς έφθασαν

στα 1,8 εκατ ευρώ

μοσ'ιου επισύρουν ακόμη και ποινή ισοβίων
Παράλληλα ποινική δίωξη για άμεση συ

νέργεια στο ίδιο αδίκημα ασκήθηκε επίσης
εναντίον ενός υπαλλήλου της ίδιας εταιρίας
και των νόμιμων εκπροσώπων δύο άλλων
ελληνικών εταιριών οι οποίες φέρονται ότι
εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια για να ξεπλένονται

οι παράνομες πληρωμές
Η υπόθεση της Bayer Hellas φέρεται μάλιστα

να υπήρχε κατά πληροφορίες σε λίστα

500 φυσικών ή νομικών προσώπων που
ερευνά το ΣΔΟΕ από το 2013

Το εντυπωσιακό είναι ότι σε βάρος των
γιατρών και των νοσηλευτών δεν ασκήθηκαν

διώξεις αφού τα ποσά που βρέθηκαν σε
λογαριασμούς τους δεν συνιστούν κακούργημα

και η δωροδοκία παραγράφεται ως αδίκημα

πλημμεληματικού χαρακτήρα λόγω
5ετίας Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
εξέτασης διενεργήθηκαν έλεγχοι από
το ΣΔΟΕ δόθηκαν στην Εισαγγελία

στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών

ενώ πραγματοποιήθηκαν

και έρευνες στα
γραφεία της Bayer

Η υπόθεση ωστόσο
θα ανατεθεί σε ανακριτή

για τη διενέργεια κύριας

έρευνας
Στην Ελλάδα η εταιρία

δραστηριοποιείται
πέραν των 50 ετών με
συνολικές πωλήσεις
140 εκατ ευρώ ετη¬

σίως οι οποίες προέρχονται από 3 διαφορετικούς

τομείς μετά και από την διεύρυνση
του χαρτοφυλακίου της
Η Bayer Ελλάς δραστηριοποιείται στους

3 επιχειρησιακούς τομείς της μητρικής εταιρίας

δηλαδή τον Τομέα Υγείας Bayer
HealthCare τον Τομέα Γεωργίας Bayer
CropScience και τον Τομέα Πολυμερών Υλικών

Υψηλής Τεχνολογίας Bayer Material
Science

Για τον επίλογο στο Πρόγραμμα Εΐταιρι
κής Δεοντολογίας η Bayer Hellas αναφέρει
ότι παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στις
αρχές που διέπουν τον δίκαιο και θεμιτό ανταγωνισμό

και ιδίως στην αυστηρή τήρηση της
νομοθεσίας κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού

και σε σχέση με την ακεραιότητα στις
επιχειρηματικές συναλλαγές

διευκρινίζει ότι
καμία μορφή διαφθοράς

δε γίνεται

ανεκτή

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
σύμβουλος της

Bayer Hellas Δρ
Joao Barroca

σκάνδαλο
οσύνη για παράνομες πράξεις μετά
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 3 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΠΑΤΟ ΕΚΑΒ

Έκτακτη επιχορήγηση 70 εκατ ευρώ
για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Με το χρηματικό ποσό των 70 εκατ

ευρώ επιχορηγήθηκαν τα νοσοκομεία

του ΕΣΥ όλης της χώρας για
την εξόφληση των υποχρεώσεών
τους Τα χρήματα έχουν ήδη καταβληθεί

στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ
των ιδρυμάτων

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική

ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

παράλληλα εγκρίθηκε η επιχορήγηση

του Εθνικού Κέντρου Άμεσης

Βοήθειας ΕΚΑΒ με το ποσό
των 3.250.000 ευρώ με στόχο την κάλυψη

μέρους των λειτουργικών του

δαπανών για το οικονομικό έτος
2015 Στον τομέα της Ψυχικής Υγείας

οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες

ΑΜΚΕ επιχορηγήθηκαν με
το ποσό των 5.134.955 ευρώ Σε ό,τι
αφορά την αποπληρωμή δεδουλευμένων

υπερωριών του 1ου τριμήνου
του 201 5 των εργαζομένων του ΕΣΥ
πλην ιατρών διατέθηκε σε νοσοκομεία

κέντρα υγείας ΕΚΑΒ το ποσό
των 18.125.000 ευρώ Το υπουργείο
Υγείας παρακολουθεί συστηματικά
τη διαδικασία αναμόρφωσης των
προϋπολογισμών των νοσοκομείων

και την έκδοση των απαραίτητων
χρηματικών ενταλμάτων Σε συνεργασία

με τις αντίστοιχες Υγειονομικές
Περιφέρειες ΥΠΕ το υπουργείο

επιδιώκει να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν

στις 27 Ιουνίου τα οφειλόμενα

ποσά στον μέγιστο δυνατό αριθμό

των νοσοκομείων της χώρας
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ολοκλήρωση

της καταβολής των εφημεριών
των γιατρών των Κέντρων Υγείας σε
όσες ΥΠΕ αυτό δεν κατέστη δυνατό
στις 27 Μαΐου και παρά ίο γεγονός
ότι τα ποσά είχαν διατεθεί εγκαίρως



4. Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ 13.000 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
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ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Η Κομισιόν εξετάζει την ενίσχυση
του ΕΣΥ με 13.000 νοσηλευτές

Σε εξαιρετικά θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε

προχθές το πρωί
η συνάντηση του υπουργού Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή με τον πρόεδρο

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς με τον υπουργό να
κάνει σαφή αναφορά ότι το αγαθό
της δημόσιας Υγείας δεν μπορεί να
υποκύπτει σε περικοπές και περιορισμούς

Ο Μάρτιν Σουλτς διαβεβαίωσε τον
υπουργό ότι ο Ζαν Κλοντ Γιουνκερ
έχει δώσει ήδη εντολή στους αρμόδιους

επιτρόπους να συσταθεί Ομάδα

Εργασίας προκειμένου να εξεταστεί

ενδελεχώς η κατατεθείσα πρό¬

ταση του υπουργού Υγείας η οποία αφορά

την πρόσληψη 13.000 νοσηλευτών

που θα στελεχώσουν το δημόσιο

σύστημα Υγείας
Πρόθεση του υπουργού αναφορικά
με το ταξίδι του στις Βρυξέλλες είναι

να εκδηλωθεί μια συγκεκριμένη
πρωτοβουλία έμπρακτης υποστήριξης

του συστήματος παροχής δημόσιων

υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

το οποίο απειλείται με κατάρρευση
Πρόκειται για μια πρόταση του υπουργού

Υγείας σύμφωνη με τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και πολλαπλής ωφέλειας αφού από
τη μία πλευρά θα υποστηρίξει το σύ¬

στημα ώστε αυτό να παρέχει υπηρεσίες

Υγείας σε όλους τους πολίτες
χωρίς διακρίσεις και από την άλλη
πλευρά θα δώσει την ευκαιρία σε ανέργους

και επαγγελματίες Υγείας
για ένα 24μηνο απασχόλησης και απόκτησης

επαγγελματικής εμπειρίας

Στη συνάντηση ο Μάρτιν Σουλτς
ανέφερε ακόμη ότι θέση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου είναι να μην υπάρξει

αύξηση του ΦΠΑ σε ευαίσθητους

τομείς όπως φάρμακα και
ενέργεια καθώς και περαιτέρω περικοπές

στις χαμηλές συντάξεις
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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1 jmS
ΝΗΣΙΑ

Στην Εντατική
τα Κέντρα Υγείας

Με δραματικές ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό 16

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Λειτουργούν
στο κόκκινο
ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ελλείψεις σε ιατρικό

και νοσηλευτικό προσωπικό

καθώς και σε υλικό καταγράφονται

στα κέντρα υγείας
των νησιών Ειδικότητες όπως
παιδίατροι μικροβιολόγοι
ακτινολόγοι και οδοντίατροι
αποτελούν πλέον είδη υπό
εξαφάνιση ενώ όσοι γιατροί
υπηρετούν ακόμα καλύπτουν
κενά σε πολλά κέντρα υγείας
και νοσοκομεία ταυτόχρονα
Επιπλέον εργάζονται υπερωριακά

χωρίς να τους έχουν κα
ταβληθεί οι εφημερίες μηνών

16
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ τα κενά σε θέσεις γιατρών σε νησιώτικες μονάδες λίγες μέρες πριν από την κορύφωση της τουριστικής περιόδου
Οσοι εργάζονται ασκούν πλανόδια ιατρική πηγαίνοντας σε άλλα Κέντρα Ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμα

Κέντρα Υγείας για την Εντατική
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Πρωτόγονες

συνθήκες στελέχωσης

εμφανίζουν τα Κέντρα
Υγείας της νποιωτικής χώρας

Γιατροί κρίσιμων ειδικοτήτων δεν
υπαρχουν ουτε για δείγμα και τα
κενά επιχειρείται να καλυφθούν εκ
των ενόντων Στη Θεσσαλία γενικοί
γιατροί στέλνονται από Κέντρα Υγείας

σε νοσοκομεία ή σε νησιά όπου
εφημερεύουν επί δέκα μέρες απλήρωτοι

και σε άθλιες συνθήκες διαμονής

και διατροφής
Στην Ικαρία το Κέντρο Υγείας

καλύπτεται από μία ειδικευμένη γιατρό

Ενα ολόκληρο νοσοκομείο διαθέτει

μία επικουρική αναισθησιολόγο
ενώ μία άκρως τουριστική

περιοχή μένει χωρίς γιατρό επί δύο
χρόνια Το χειρότερο είναι ότι οι ελάχιστοι

εναπομείναντες γιατροί εργάζονται

υπερωριακά χωρίς να έχουν
πληρωθεί τις εφημερίες τους επί
μήνες

Για δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό

και υλικό κάνουν λόγο οι
Ενώσεις γιατρών νοσοκομείων και
Κέντρων Υγείας Θεσσαλίας Η έντα
ξα των Κέντρων Υγείας σημειώνουν
στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας ΠΕΔΥ τα έχουν οδηγήσει
σε κατάρρευση και το προσωπικό
τους σε απόγνωση

Οι δραματικές ελλείψεις προσωπικού

σε παιδιάτρους μικροβιολόγους
ακτινολόγους και οδοντιάτρους

τους έχουν καταστήσει είδος
υπό εξαφάνιση στα Κέντρα Υγείας
Οι ελάχιστοι που έχουν απομείνει
εξαναγκάζονται να ασκούν πλανόδια

Ιατρική καλύπτοντας κενά σε
άλλα Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία

Κινητοποιήσεις
Οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό

φαρμακα αναλώοιμα και εξοπλισμό

είναι δραματικές και ό,τι
υπαρχει είναι παρωχημένο και χαμηλής

ποιότητας τόσο στα νοσοκομεία

όσο και στα Κέντρα Υγείας Οι
γιατροί ξεκινούν επίσχεσυ εργασίας
καθώς έχει υπάρξει εμπλοκή και
αδυναμία αποπληρωμής δεδουλευμένων

εφημερίων από τον περααμέ
νο Ιανουαριο

Για τεράστια προβλήματα στελέχωσης

κάνουν λόγο και οι εργαζόμενοι

στο νοσοκομείο της Ικαρίας
λίγες μέρες πριν από την κορύφωση
της θερινής τουριστικής περιόδου
Τα προβλήματα συμπληρώνουν οι
ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό

και υγειονομικό υλικό Σε επιστολή
που απέστειλαν στον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

τονίζουν ότι η κατάσταση κρίνεται
οριακή καθώς μέσα στο καλοκαίρι

▲ τΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ λειτουργεί με μία ειδικευμένη γιατρό από τις εννέα προβλεπόμενες θέσεις συχνά χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό το πρωί
ή χωρίς γιατρό το βράδυ φωτογραφία αρχείου

λήγει π θητεία επικουρικών γιατρών
οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στο
νοσοκομείο

Η θητεία του χειρουργού λήγει
στις 24 του μήνα του γυναικολόγου
στις 7 Ιουλίου της μοναδικής στο
νοσοκομείο αναισθησιολόγου στις
28 Ιουλίου και της παιδιάτρου στις
2 1 Αυγούστου Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν

ότι το νοσοκομείο αντιμετωπίζει

το ενδεχόμενο να μείνει
λίγο πριν από την κορύφωση της

θερινής περιόδου χωρίς αναισθησιολόγο

και παιδίατρο με έναν χει

Επίσχεση εργασίας από
τους γιατρούς για την
αδυναμία αποπληρωμής

δεδουλευμένων εφημέριων

από τον περασμένο

Ιανουάριο

ρουργό έναν γυναικολόγο και έναν
καρδιολόγο

Το Κέντρο Υγείας Ευδήλου λειτουργεί

με μία ειδικευμένη γιατρό
από τις εννέα προβλεπόμενες θέσεις

συχνά χωρίς νοσηλευτικό
προσωπικό το πρωί ή χωρίς γιατρό
το βράδυ Τα αγροτικά ιατρεία όλης
της δυτικής και πιο απομακρυαμέ
νης πλευράς του νησιού όπου συγκεντρώνεται

ο KÛpios όγκος της
τουριστικής κίνησης παραμένουν
χωρίς γιατρό μέχρι και δύο χρόνια

Στο σύμπλεγμα των νησιών Φούρνων

και Θύμαινας η κατάσταση
είναι οριακή και κατά τα φαινόμενα

πιθανό να γίνει ανεξέλεγκτη
μέσα στο καλοκαίρι Οι εργα ju
ζόμενοι σημειώνουν ότι οι iff
περιφερειακές μονάδες της am
περιοχής αντιμετωπίζουν
σοβαρές ελλείψ
μακα και
κό ενώυπαρ
χουν πρ
βλήματα και
με την κά
λυψή τους
από το
ΕΚΑΒ

ελλείψεις σε ψάρ W
υγειονομικό υλι β

M à
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ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

θετική η Κομισιόν για
10.000 προσλήψειε
ΘΕΤΙΚΗ είναι η στάση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο αίτημα του
υπουργείου Υγείας για ενίσχυση
του ΕΣΥ με 10.000 εργαζόμενους 

24μηνης απασχόλησης. Την
πρόταση κατέθεσε και επίσημα o
Παναγιώτης Κουρουμπλής, κατά
στη διάρκεια της συνάντησης

του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Μάρ-
:.   τιν Σουλτς.

m m    Ο κ. Σουλτς του ανέφε-ΗμΒ ρε ότι ο πρόεδρος τηςWÊ	Κομισιόν Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ έχει δώσει

ήδη εντολή
στους αρμόδιους 

επι-I τρόπους ναf M	W συσταθεί" iMË Η
ομάδα εργασίας, 

η

οποία θα εξετάσει ενδελεχώς την
πρόταση του κ. Κουρουμπλή.
Πρόθεση της ελληνικής πλευράς
είναι να εκδηλωθεί μια συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία έμπρακτης
υποστήριξης του συστήματος παροχής 

δημόσιων υπηρεσιών Υγείας 
στην Ελλάδα, το οποίο απειλείται 

με κατάρρευση. Ο υπουργός 

Υγείας ανέφερε ότι η πρόταση 
είναι σύμφωνη με τους στόχους 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
πολλαπλής ωφέλειας.
Στο μεταξύ, με δύο κινητές μονάδες 

στη Μυτιλήνη και την Κω
αντιμετωπίζει το υπουργείο τις
υγειονομικές ανάγκες των μεταναστών 

που έχουν καταφύγει στα
δύο νησιά. Η απόφαση ελήφθη
χθες σε σύσκεψη υπό τον γενικό
γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Γιάννη Μπασκόζο.
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Μήνυμα Κουρουμπλή
από Βρυξέλλες

Μήνυμα από Βρυξέλλες
φέρνει ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής
στον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα Ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γι

ούνκερ και οι άλλοι επίτροποι είδαν με
καλό μάτι το αίτημα του Ελληνα υπουργού
Υγείας που αφορά σε 1 3.000 προσλήψεις
μέσω ΕΣΠΑ στο δημόσιο σύστημα Υγείας
0 Μάρτιν Σουλτς διαβεβαίωσε τον κ Κουρουμπλή

ότι ο κ Γιούνκερ έδωσε εντολή να
συσταθεί Ομάδα Εργασίας για να εξετάσει
την πρότασή του Μ Ν Γ
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Φ Χωρίς γιατρούς: Πληθώρα προβλημάτων 

αντιμετωπίζουν οι μονάδες
του ΠΕΔΥ λόγω του μειωμένου στο μισό
του αριθμού των γιατρών, με αποτέλεσμα 

σε δημοφιλείς ειδικότητες ο χρόνος 

αναμονής για ραντεβού να αγγίζει
τους δύο μήνες. Σελ. 5

Στα όρια αντοχής οι μονάδες ΠΕΔΥ
Η προσέλευση των πολιτών αυξάνεται διαρκώς, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στη μονάδα πρώην ΕΟΠΥΥ -νυν
ΠΕΔΥ- της Καλλιθέας, το τελευταίο
διάστημα δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση 

των γιατρών του ΠΕΔΥ
στην ομοσπονδία τους, η τεχνική
υπηρεσία του ΙΚΑ που υποστήριζε
τις μονάδες όταν αυτές ήταν ΕΟΠΥΥ 

δεν επιλαμβάνεται του προβλήματος, 

επικαλούμενη ότι δεν
υπάρχει συνεργασία με τις υγειονομικές 

περιφέρειες υπό την
εποπτεία των οποίων λειτουργούν
πλέον οι μονάδες.

Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα
των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν 

οι μονάδες μετά τη με-
τόβασή τους στο ΠΕΔΥ. Τα μεγαλύτερα 

προβλήματα είναι η
μειωμένη στελέχωση σε ανθρώπινο 

δυναμικό και η μη λειτουργία
των εργαστηρίων, που έχουν αφήσει 

λαβωμένο το ΠΕΔΥ. Ωστόσο
οι πολίτες δεν χάνουν την εμπιστοσύνη 

τους, και σε ειδικότητες
δημοφιλείς όπως π.χ. στους καρδιολόγους, 

αλλά και σε πιο «δύσκολες 

ειδικότητες» όπως στους
ενδοκρινολόγους και τους νευρολόγους, 

η αναμονή για ραντεβού 

φτάνει τους δύο μήνες.
Δεκαπέντε μήνες μετά την

έναρξη του ΠΕΔΥ, η προσέλευση
των πολιτών στις μονάδες είναι
ικανοποιητική. Είναι ενδεικτικό
ότι οι γιατροί της μονάδας ΠΕΔΥ
επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
το 2015 δέχονται 20.000 

προγραμματισμένα 

ραντεβού τον μήνα, 

ήτοι 1.000 την ημέρα, εκ των
οποίων 400-500 αφορούν ανα¬

σφάλιστους, ενώ στο ΠΕΔΥ Νέας
Ιωνίας, οι 30 γιατροί δέχονται
περί τα 25 περιστατικά έκαστος
ημερησίως. Και σύμφωνα με τους
γιατρούς, η προσέλευση έχει αυξητικές 

τάσεις.
«Τους τελευταίους μήνες η ροή

των ασθενών προς τις μονάδες
ΠΕΔΥ αυξάνει. Και εδώ είναι το
θέμα. Να αντιληφθεί η κυβέρνηση
ότι οι μονάδες πρέπει άμεσα να
λειτουργήσουν πλήρως και ότι
δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από
αποφάσεις των προηγούμενων»,
επισημαίνει στην «Κ» ο πρόεδρος
της ομοσπονδίας των γιατρών
ΠΕΔΥ, Παναγιώτης Ψυχάρης. Ο
ίδιος χαρακτηρίζει «μονόδρομο»
τη στελέχωση των μονάδων με
την επιστροφή γιατρών που απο-

Με 70 εκατ. ευρώ ως τακτική επιχορήγηση, 

έλαβαν «ανάσα ρευστότητας» 

τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Οπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο 

Υγείας, τα νοσοκομεία έλαβαν 

70 εκατ. ευρώ για την εξόφληση 

των υποχρεώσεών τους και
ήδη τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Επίσης, διατέθηκε σε
νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και
ΕΚΑΒ ποσό ύψους 18.125.000 ευρώ 

για την αποπληρωμή δεδουλευμένων 

υπερωριών (α ' τριμήνου) 

των εργαζομένων (πλην των
γιατρών νοσοκομείων που έχουν
ήδη πληρωθεί οι εφημερίες τους
για αυτό το διάστημα). Για τις

λύθηκαν την προηγούμενη άνοιξη. 

Από τους 5.000 γιατρούς που
είχαν οι μονάδες ΕΟΠΥΥ, έμειναν
στο ΠΕΔΥ 2.300. Οι 1.000 με δικαστικές 

αποφάσεις.
«Από τους 20 γιατρούς που

υπηρετούσαν στη μονάδα της Ν.
Ελβετίας Βύρωνα, έμειναν έξι.
Αυτοί μετακινήθηκαν στο Κέντρο
Υγείας της περιοχής και η μονάδα
έκλεισε. Στον Βύρωνα υπηρετούσαν 

τρεις καρδιολόγοι που έβλε-

Στους δύο μήνες η αναμονή 

για καρδιολόγους,
ενδοκρινολόγους,
νευρολόγους.

απλήρωτες εφημερίες α ' τριμήνου 

των γιατρών των Κέντρων
Υγείας -έχουν πληρωθεί μόνο γιατροί 

Κ.Υ. της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας
και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης-, το
υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι
«επιδιώκεται η ολοκλήρωση της
καταβολής σε όσες ΥΠΕ δεν κατέστη 

δυνατό στις 27 Μαΐου και παρά
το γεγονός ότι τα ποσά είχαν διατεθεί 

εγκαίρως». Τέλος, εγκρίθηκε 
η επιχορήγηση του ΕΚΑΒ με το

ποσό ίων 3.250.000 ευρώ με στόχο 

την κάλυψη μέρους των λειτουργικών 

του δαπανών για το
2015.
Την ίδια στιγμή τις έντονες δια-

παν περίπου 2.000 ασφαλισμένους
τον μήνα. Εφυγαν και οι τρεις.
Τώρα έχουν συμβληθεί με τον
ΕΟΠΥΥ ως ιδιώτες και βλέπουν
επί πιστώσει 600 ασφαλισμένους
τον μήνα (200 έκαστος). Για το
Δημόσιο όμως στοιχίζουν το ίδιο»,
σημειώνει ο κ. Ψυχάρης. Στη μονάδα 

ΠΕΔΥ Ν. Ιωνίας, από τους
90 γιατρούς, σήμερα έχουν μείνει
30. «Οι μισοί με ασφαλιστικά μέτρα», 

σημειώνει ο γ.γ. της ομοσπονδίας, 

Αθ. Αποστολόπουλος,
και προσθέτει: «Από πέντε καρδιολόγους, 

έχει μείνει μόνο ένας
και η αναμονή για τα ραντεβού
είναι πάνω από δύο μήνες. Στην
ίδια μονάδα δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος 

-μια ειδικότητα στην
οποία επίσης η αναμονή στο ΠΕ-

μαρτυρίες υγειονομικών έχει προκαλέσει 

απόφαση της διοίκησης
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πειραιώς και Αιγαίου για την
κατανομή των εφημεριών των γιατρών 

στα Κέντρα Υγείας των νη-
σιών.Σύμφωνα με την απόφαση,
στα Κέντρα Υγείας του Αιγαίου
προβλέπεται να εφημερεύει ένας
γιατρός, και ένας άλλος να είναι
σε ετοιμότητα. Εξαίρεση αποτελούν 

τα Κέντρα Υγείας Μυκόνου,
Θήρας, Μήλου και Πάρου, όπου
προβλέπονται δύο ενεργές εφημερίες 

και μία ετοιμότητας. Γιατροί
και εργαζόμενοι κάνουν λόγο για
υποβάθμιση των Κέντρων Υγείας,
με εξουθενωμένους γιατρούς.

ΔΥ ξεπερνά τους δύο μήνες- νευρολόγος 

και ρευματολόγος». Παρόμοια 

εικόνα και σε μονάδες
της περιφέρειας. Στην Ξάνθη
έμεινε ένας γιατρός από τους 20
και στην Κάλυμνο δύο από τους
οκτώ. Στη μονάδα ΠΕΔΥ Καλαμάτας 

σήμερα υπηρετούν 18 γιατροί 

από 58 και δεν υπάρχουν
νευρολόγοι, καρδιολόγοι, ανευ-
μονολόγοι και ακτινολόγοι.

Στη μονάδα ΠΕΔΥ Καλαμάτας,
πριν από ενάμισι ετος εκτελούνταν
1.700 μετρήσεις οστικής πυκνότητας 

και σήμερα καμία, αφού το
εργαστήριο δεν λειτουργεί. Στο
Μικροβιολογικό της μονάδας Περιστερίου 

πραγματοποιούνταν 250
αιμοληψίες την ημέρα. «Προχθές,
μου είπαν ότι είχαν κάνει μόλις
52», σημείωσε ο κ. Ψυχάρης.

Καλύτερη κατάσταση
Σε καλύτερη κατάσταση είναι

τα εργαστήρια της μονάδας ΠΕΔΥ
Αλεξάνδρας, η οποία είναι από τις
πιο καλά στελεχωμένες. Οπως ανέφερε 

στην «Κ» η διευθύντρια της
μονάδας, Κύρα Ζαμάγια, από τους
140 γιατρούς έμειναν 80. Το πρώτο
πεντάμηνο του 2015 έγιναν 2.500
υπέρηχοι, 7.000 ακτινογραφίες και
15.000 βιοχημικές εξετάσεις. Από
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η μονάδα
θα διευρύνει το ωράριο της. Σήμερα
είναι ανοιχτή έως τις 6 μ.μ. και ο
σχεδιασμός είναι να μένει ανοιχτή
έως τις 10 μ.μ. «Για την εξυπηρέτηση 

επειγόντων περιστατικών.
Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των
νοσοκομείων. Αλλωστε αυτό πρέπει
να κάνει n πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας», διευκρινίζει n κ. Ζαμάγια.

Επιχορήγηση 70 εκατομμυρίων ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
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un Υγείας Μεταξύ άλλων εντάχθηκαν 35 καινοτόμα φάρμακα και 200 γενόσημα

Τιπεριλαμβάνειηνέα
ΘετικήΛίσταΦαρμάκων
Εν

μέσω ψυχρού κλίματος
μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών

τσυ υπουργείου
Υγείας και με πολύμηνη καθυστέρηση

δόθηκε χθες στη δημοσιότητα

η νέα θετική Λίστα
Φαρμάκων η οποία παρ όλα
αυτά φαίνεται πως δεν επιφύλαξε

για τη φαρμακοβιομηχανία
δυσάρεστες εκπλήξεις βλέπε

διαγραφές φαρμάκων
Ειδικότερα χθες από το

υπουργείο Υγείας αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του και τέθηκε
σε δημόσια διαβούλευση η νέα
θετική Λίστα Φαρμάκων μέσω
της οποίας θα εισαχθούν στο
σύστημα αποζημίωσης και τα
περίπου 35 νέα καινοτόμα φάρμακα

που έχουν πάρει τιμή ήδη
από πέρυσι και κυκλοφορούν
στην Ελλάδα Η σημασία της λίστας

για τις φορμακευτικές εταιρείες

αλλά και τους ασθενείς είναι

πολύ σημαντική καθώς μέσω

αυτής δίνεται άμεση πρόσβαση

σε νέες θεραπείες
Σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση

των δύο καταλόγωντης θετικής

λίστας που αναρτήθηκαν
περιλαμβάνονται τα νέα καινοτόμα

φάρμακα καθώς και περίπου

200 νέα γενόσημα Ο δε

WH σημασία
της λίστας για

τις φαρμακευτικές
εταιρείες αλλά και
τους ασθενείς είναι
πολύ σημαντική
καθώς μέσω αυτής
δίνεται άμεση
πρόσβαση
σε νέες θεραπείες

ένας από ιους δύο καταλόγους
αφορά τα ονομαζόμενα ακριβά
φάρμακα που ανήκουν στον κατάλογο

του Ν.3816 και για τα
οποία ναι μεν δίνεται πλέον n
δυνατότητα να συνταγσγρα
φούνιαι όμως αυτό θα γίνεται με
φειδώ και μέσα από ειδικές

διαδικασίες προκειμένου να μην
ξεφύμει και η φορμακευτική δαπάνη

Μεχρι σήμερα
ηδιαβούλευση
Το υπου ργείο Υγείας έχει δώσει
προθεσμία για διαβούλευση και
τυχόν παρατηρήσεις από ης φορμακευτικές

μέχρι σήμερα το
μεσημέρι

Σύμφωνα με τις πρώτες
πληΐχχρορίες οι φορμακευτικές
εταιρείες μελετώντας τα μακρο
σκελη αρχεία δεν αναμένεται να
διατυπώσουν ιδιαίτερες ενστά
σειε καθώς δεν έχουν διαπιστωθεί

λάθη άξια λόγου
Ε να σημαντικό ερωτηματικό

νια ις επιχειρήσεις πέραν της
ένταξης στη λίστα των νέων τους
φαρμάκων είναι αν από τον κατάλογο

με ια σκευάσματα που
αποζημιώνονται αφαιρέθηκαν
προϊόντα ιους

Λυτές τις παρατηρήσεις θα

επεξεργαστούν στη σηνέχεια οι
αρμόδιες υπηρεσίες και αφου
συντάξουν την τελική θετική Λίστα

θα λάβει τις απαραίτητες
υπογραφές και θα πάρει τον δρόμο

για την Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Αφού δημοσιευθεί
το ΦΕΚ μετά θα τη λάβει η ΗΔΙ
KA και θα την εντάξει στο σύστημα

της ηλεκτρονικής συν
ταγογράφησης ώστε να μπορούν

να τα λάβουν οι ασθενείς
Το πότε όμως θα ολοκληρωθεί
όλη αυτή η διαδικασία παραμένει

ασαφές
Αλλωστε μένει να διευκρινιστεί

σ ρόλος της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ
στο σύστημα αποζημίωσης των
φορμακευτικών προϊόντων από
την πολιτεία Σύμφωνα επίσης
με πληροφορίες οι γραμμές επικοινωνίας

μεταξύ της Διεύθυνσης

Φαρμάκων του υπουργείου
και της Επιτροπής της θετικής
Λίστας έχουν κοπεί με τις δύο
πλευρές να αρκούνται στα απολύτως

απαραίτητα με αποτέλεσμα

να σημειωθεί και n καθυστέρηση

στην έκδοση της λίστας

νια την οποία η Επιτροπή
είχε γνωμοδοτήσει εδώ και αρκετό
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