
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 13.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 10

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑΘΑΚΗ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Πρόταση για 13.000
προσλήψεις άνεργων
επαγγελματιών
στην Υγεία

Λεπτομερή ενημέρωση για την πρόταση
που έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

για την έμπρακτη υποστήριξη του συστήματος

παροχής δημόσιων υπηρεσιών Υγείας

στην Ελλάδα στην οποία προτείνεται
μεταξύ άλλων η ενίσχυσή του με 13.000 προσλήψεις

ανέργων επαγγελματιών υγείας έκανε

χθες ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κου

ρουμπλής στον υπουργό Οικονομίας Υποδομών

Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθά
κη

Οι εν λόγω προσλήψεις ανέφερε ο κ Κου

ρουμπλής οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν

μέσω εξειδικευμένων ευρωπαϊκών

προγραμμάτων θα είναι για έξι χρόνια και

αφορούν 24μηνες συμβάσεις απασχόλησης
και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το κρίσιμο
ζήτημα που αφορά την προμήθεια του ΕΚΑΒ

με 186 ασθενοφόρα Πρόκειται για έναν διαγωνισμό

που ενώ εκκρεμεί εδώ και επτά χρόνια

ενώ ήδη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας προέβη στην κατοχύρωση των ενενήντα

εξ αυτών Για τα υπόλοιπα ενενήντα
έξι που είναι ήδη σε εξέλιξη η επαναδιαπραγμάτευση

επί των τιμών τους υπογραμμίστηκε

η ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας

μέχρι τα τέλη του 2015
Γ.Α
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Προσλήψειβ 13.000 στοΕΣΥμε συμβάσεις δυο ετών
01 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 13.000 επαγγελματιών

υγείας και o διαγωνισμός
των 1 86 ασθενοφόρων που σέρνεται
εδώ και επτά χρόνια ήταν τα θέματα

τα οποία μονοπώλησαν τη συνάντηση

που είχαν οι υπουργοί Υγείας
και Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας

και Τουρισμού Παναγιώτης Κου
ρουμπλής και Γιώργος Σταθάκης Στη
συνάντηση παραβρέθηκαν ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

και οι γενικοί γραμματείς Δημόσιας

Υγείας και Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ Γιάννης Μπασκόζος και

Αλέξης Χαρίτσης
0 κ Κουρουμπλής ενημέρωσε για

την πρόταση που έχει υποβάλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση

του ΕΣΥ με 13.000 προσλήψεις
άνεργων επαγγελματιών υγείας

Τα 186 ασθενοφόρα
Οι προσλήψεις αφορούν 24μηνες
συμβάσεις απασχόλησης και απόκτησης

επαγγελματικής εμπειρίας για τα

επόμενα έξι χρόνια 0 υπουργός αναφέρθηκε

και στο κρίσιμο ζήτημα που

αφορά την προμήθεια του ΕΚΑΒ με
186 ασθενοφόρα επισημαίνοντας ότι
ήδη η ηγεσία του υπουργείου έχει
προβεί στην κατοχύρωση των 90 εξ
αυτών Για τα υπόλοιπα 96 που βρί¬

σκεται ήδη σε εξέλιξη η επαναδιαπραγμάτευση

επί των τιμών τους
υπογραμμίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης

της διαδικασίας ως τα τέλη του
2015 Εν συνεχεία ακολούθησε συνάντηση

των υπουργών με εκπροσώπους

της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ του Συνδέσμου

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδας ΣΦΕΕ και της Ομοσπονδίας
Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

ΟΣΦΕ 0 κ Κουρουμπλής έθεσε

υπόψη του κ Σταθάκη και των εκπροσώπων

των φορέων πρόταση που

αφορά τον χώρο της υγείας
Ρκα Μεϋά
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Τίποτα δεν λειτουργεί στο 1ΠΕΔΥ
Κατηγορώ κατα Κουρουμπλη από

τους εργαζομένους στο Πρωτοβάθμιο
Δίκτυο για έ£ι μηνες υποσχέσεων

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μεϋά
rmela@dimokratianews.gr

ύτε μια απλή εξέταση

αίματος δεν

U μπορούν να κάνουν

οι ασφαλισμένοι

στις υγειονομικές

δομές του Πρωτοβάθμιου

Εθνικού Δικτύου
Υγείας ΠΕΔΥ ενώ γυναίκες

που χρειάζεται να υποβληθούν

σε μαστογραφία ή

έγκυες που θέλουν να κάνουν

μια απλή χοριακή β

πρέπει να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη αφού τόσο
το εξειδικευμένο προσωπικό

του ΠΕΔΥ όσο και τα πανάκριβα

μηχανήματα βιώνουν

την πλήρη απαξίωση
Τα παραπάνω καταγγέλλει
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομο
οπονδίας Ερ
γαζομένων
Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας
Υγείας ΠΦΥ
Λεωνίδας Βι
ιωράτος που
εξαπολύει βολές

εναντίον
της ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας
Εξι μήνες διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ και οι

εργαζόμενοι στην ΠΦΥ
βρισκόμαστε

στο ίδιο έργο θεα
ιές Η απαξίωση και η απο

δόμηση της ΠΦΥ συνεχίζονται

με γοργούς ρυθμούς
Ολο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε

τον υπουργό
Υγείας Παναγιώτη Κου

ρουμπλή να εξαγγέλλει
προσλήψεις γιατρών νοσηλευτών

εργαστηριακών
και δήθεν υποσχέσεις για
ενίσχυση της ΠΦΥ Παρά

ταύτα οι μονάδες υγείας
συνεχίζουν να βρίσκο

Οϋτε μία απλή
εξέταση αίματος

δεν μπορούν
να κάνουν

οι ασφαλισμένοι

νται σε οικτρή κατάσταση
με συνέπεια η Πρωτοβάθμια

Φροντίδα να είναι ανύπαρκτη

διαλυμένη ισοπεδωμένη

υπό πλήρη κατάρρευση

και η ηγεσία του
υπουργείου σφυρίζει αδιάφορα

εμπρός στον κυκεώνα
των συσσωρευμένων προβλημάτων

που αντιμετωπίζει
η δημόσια υγεία αναφέρει

στη δημοκρατία ο κ
Βιτωράτος

Στο ΠΕΔΥ δεν υπάρχουν

βασικές ειδικότητες
όπως παθολόγοι γυναικολόγοι

παιδίατροι καρδιολόγοι

Επίσης ο διαγνωστικός

τομέας δεν λειτουργεί
με συνέπεια οι ασφαλισμένοι

να μην μπορούν
να κάνουν ούτε μια εξέταση

χοληστερίνης και αναγκάζονται

να απευθύνονται
στα ιδιωτικά

εργαστήρια
την ώρα

που στα κτίρια
των μονάδων
του ΠΕΔΥ

υπάρχει εξοπλισμός

που
αναπαύεται

Ενδεικτικά
οι μαστογράφοι σε Περιστέρι

Τούμπα Καλλιθέα
Πάτρα αλλά και οι μετρητές

οστικής πυκνότητας στα
ΠΕΔΥ Αθηνών και Πατρών
δεν λειτουργούν

Αξιοσημείωτο είναι πάντως

το γεγονός ότι εδώ και
έξι μήνες οι ΔΥΠΕ συνεχίζουν

να δαπανούν εκατομμύρια

ευρώ για μισθώματα
ενώ υπάρχουν δημόσια

κτίρια όπου θα μπορούσαν
να μεταστεγαστούν οι Μονάδες

Υγείας ΠΕΔΥ και έτσι
θα εξοικονομούσαν πολύτιμους

πόρους προκειμένου
να επενδυθούν για νέο εξοπλισμό

και αντιδραστήρια

Η εκκένωση της Πολυκλινικής πριν απόένα χρόνο για τψ
υπαγωγή της στο Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Υγείας Αριστερά C

υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Ο ΧΑΚΕΡ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟΝ
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Στο δρόμο προς τη Βουλή μηνυτήρια
αναφορά για σύσταση εγκληματικής

οργάνωσης για το plan b
ΣΕΛ 8-9
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ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο Μ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ Γ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Αδειασμα από ί
τον άνθρωπο που θα
κήωνοποιούσε ΑΦΜ
Υποκλοπές

ΑΦΜ σύστημα εικονικών

αλλπλοεξοφλήσεων
Δημοσίου-ιδιωτών διεθνής

ομάδα συνεργατών που επικοινωνούσε

με κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά
μηνύματα και πολλές διαψεύσεις

συνθέτουν το σενάριο της δημιουργίας
του παράλληλου συστήματος πληρωμών

που ήθελε να δημιουργήσει ο

τέως υπουργός Οικονομικών Γιάνης
Βαρουφάκης

Με χθεσινό του άρθρο στους
Financial Times ο κ Βαρουφάκης

παραδεχόταν ότι σχεδίαζε ηλεκτρονική
υποκλοπή των ΑΦΜ την οποία

ονόμαζε ανορθόδοξη μέθοδο με
στόχο τη δημιουργία παράλληλου
συστήματος πληρωμών

Οπως τόνιζε στο χθεσινό του άρθρο

π παρουσίαση είχε οργανωθεί
από το φίλο του Norman Lamont
και τον David Marsh του επίσημου
φόρουμ νομισματικών και χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων η οποία όμως
διέρρευσε με αποτέλεσμα ο Τύπος
να κάνει πάρτι

Αν και κατανοώ τον ενθουσιασμό
του Τύπου που απορρέει από ορισμένα

στοιχεία αυτής της συνδιαλλαγής
όπως το ότι έπρεπε να εξετάσω ανορθόδοξους

τρόπους για να αποκτήσω
πρόσβαση στα συστήματα του υπουργείου

μου υπάρχει μόνο ένα ζήτημα
που έχει σημασία από την άποψη του
δημοσίου συμφέροντος τόνιζε στο
άρθρο του ο υπουργός για να συνεχίσει

δίνοντας ιδεολογικό χαρακτήρα
στην προσπάθειά του

Υπάρχει ένας ειδεχθής περιορισμός

εθνικής κυριαρχίας που έχει
επιβληθεί από την τρόικα των δανειστών

στους Ελληνες υπουργούς
στους οποίους απαγορεύεται π πρόσβαση

σε τμήματα των υπουργείων
τους που είναι ζωτικής σημασίας για
την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών
Οταν π απώλεια κυριαρχίας λόγω μπ
βιώσιμου επίσημου χρέους φέρνει
πολιτικές κάτω του βέλτιστου σε
κράτη που είναι ήδη πιεσμένα τότε
κάποιος γνωρίζει πως υπάρχει κάτι
σάπιο στο βασίλειο του ευρώ

Πάντως χθες το πρωί ο γενικός
γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων

τον οποίο είχε αναγάγει σε
πρωταγωνιστή του όλου εγχειρήματος

αφού ήταν αυτός που θα κλω
νοποιούσε τη βάση δεδομένων με
τους ΑΦΜ τον διέψευδε Με χθεσινή
δήλωσή ίου ο Μιχάλης Χατζηθεοδώ
ρου τόνιζε κατηγορηματικά ότι όλα

D ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

τα δημοσιεύματα περί κάθε είδους
επέμβασης στα πληροφοριακά συστήματα

του υπουργείου Οικονομικών
είναι απολύτως ψευδή

Μάλιστα σε μια προσπάθεια να
καθησυχάσει και το κοινό ο κ Χα
τζηθεοδώρου τόνιζε ότι η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοικητικής Υποστήριξης και
προσωπικά ο νυν γενικός γραμματέας
δεν έχουν σχεδιάσει πόσω μάλλον
επιχειρήσει κανενός είδους επέμβαση
στα συστήματά της

Διαψεύσεις από Ε.Ε
Στο μεταξύ καταρρίπτοντας πλήρως
το βασικό ισχυρισμό του τέως υπουργού

Οικονομικών ότι ο λόγος που θα
προχωρούσε σε κλοπή των ΑΦΜ
ήταν επειδή π γενική γραμματέας Δημοσίων

Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου
είναι ελεγχόμενη από τις Βρυξέλλες
η Μίνα Αντρέεβα εκπρόσωπος του
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ έκανε χθες
λόγο από τις Βρυξέλλες για λάθος
και αβάσιμους χαρακτηρισμούς

Η ΓΓΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή
ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος Τύπου
της Κομισιόν Η Κομισιόν και το
ΔΝΤ παρείχαν μόνο τεχνική βοήθεια

αλλά σίγουρα δεν ελέγχουν
το γ.γ Δημοσίων Εσόδων υπογράμμισε

με έμφαση η κ Αντρέεβα
Σε ερώτηση δε για το αν θα ήταν

Ομολογία Βαρουφάκη
με άρθρο του στοus

Financial Times
για το σχεδιασμό
ηλεκτρονικής
υποκλοπής των ΑΦΜ
την οποία ονόμαζε
ανορθόδοξη μέθοδο

Μ
δυνατό να στήσει η Ελλάδα ένα παράλληλο

τραπεζικό σύστημα χωρίς να
το γνωρίζουν οι θεσμοί η κ Αντρέεβα
αρκέστηκε στο σχόλιο ότι η Κομισιόν
δεν θα εμπλακεί σε σενάρια συνωμοσίας

δεν ασχολούμαστε με το παρελθόν

και τι θα μπορούσε υποθετικά
να γίνει

Εξάλλου φως στη δράση της πε¬

νταμελούς ομάδας που προετοίμαζε
το εναλλακτικό σύστημα πληρωμών
φέρνει δημοσίευμα της ιταλικής ιστο
σελίδας Politico επικαλούμενη δηλώσεις

του φίλου και συνεργάτη του
τέως υπουργού Οικονομικών Τζέιμς
Γκλαμπρέιθ

Οπως τόνιζε το δημοσίευμα τα
μέλη της ομάδας ήξεραν ότι η αποστολή

τους ήταν ευαίσθητη αλλά
δεν ήταν μία ανέντιμη εργασία συμπληρώνει

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία

για το τι κάναμε εκτός από
το ότι γνωρίζαμε ότι θα μπορούσε
να παρερμηνευθεί είπε ο Αμερικανός

οικονομολόγος κ Γκαλμπρέιθ ο
οποίος συντόνιζε την ομάδα για τον
κ Βαρουφάκη

Η εντολή που είχε η ομάδα ήταν
να προσπαθήσει να βρει απαντήσεις
σε ένα σύνολο εξοργιστικών ερωτημάτων

τα οποία σύμφωνα με τον
Γκαλμπρέιθ περιελάμβαναν το περιθώριο

ασφαλείας για τα καύσιμα τα
τρόφιμα και τα φάρμακα

Το βασικό ήταν ότι κανείς δεν
ήταν χαλαρός για το τι έλεγε στον
οποιονδήποτε είπε ο Γκαλμπρέιθ
Πρόσθεσε ότι η ομάδα αποτελείτο
από 4-5 άτομα αν και μόνο ο ίδιος
και ο Βαρουφάκης κατονομάστηκαν
Οταν ρωτήθηκε αν αυτή η μυστική

ομάδα χρησιμοποιούσε λέξεις
κωδικούς γέλασε αλλά τόνισε ότι
τα e-mail επικοινωνίας ήταν

κρυπτογραφημένα

Υπενθυμίζεται ότι Βαρουφάκπς και
Γκαλμπρέιθ έγιναν καλοί φίλοι όταν
ο Ελληνας οικονομολόγος έκλεισε
διετή συνεργασία για το University
of Texas το 2013 Ο Γκαλμπρέιθ
είχε γνωρίσει και τον Αλέξη Τσίπρα
ο οποίος είχε επισκεφθεί το Οστιν με
τη σύζυγο του κατά την παραμονή
του κ Βαρουφάκη εκεί Ομως η μυστική

ομάδα ήταν υπό την ηγεσία του
κ Βαρουφάκη σύμφωνα με τα όσα
είπε ο κ Γκαλμπρέιθ

Δεν είχα απευθείας επαφή με τον
Αλέξη Τσίπρα μετά από τα τέλπ Φεβρουαρίου

δήλωσε ο Αμερικανός
Δουλεύαμε υπό τον Γιάνη Βαρουφάκη

και εκεί τελείωνε το θέμα σε
ό,τι μας αφορούσε Δεν προσπαθούσαμε

να εμπλακούμε με οποιονδήποτε
τρόπο στις πολιτικές συζητήσεις στην
Ελλάδα Ηταν απλά ζήτημα παρασκηνιακής

προετοιμασίας σε περίπτωση
που π χώρα αναγκαζόταν να βρεθεί
σε μία θέση στην οποία δεν ήθελε
να είναι m

► ► και δικογραφίες

Σε κοινοβουλευτικό
ασφυκτικό κλοιό
ο Mr δημιουργική
ασάφεια
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h
► ► ΝΟΡΜΑΝ ΛΑΜΟΝΤ

Ποιος είναι ο φίλος
του Βαρουφάκη
Ο ΒΑΡΟΝΟΣ Νόρμαν Λαμόντ που
συντόνισε τις συζητήσεις του Γιάνη
Βαρουφάκη με τα στελέχη των διεθνών

hedge funds για το διαβόητο
σχέδιο παράλληλου τραπεζικού συστήματος

διετελεσε υπουργός Οικονομικών

επί πρωθυπουργίας Τζον
Μέιτζορ 1 990-1 993 ενώ θήτευσε
σε αρκετές υψηλόβαθμες θέσεις και
επί Μάργκαρετ Θάτσερ

Πριν ασχοληθεί με χην πολιτική
ο 72χρονος σήμερα βαρόνος του
Λέργουικ εγκαινίασε την καριέρα
του στον οίκο επενδυτικών συμβούλων

N.M Rothschild and Sons
ενώ αργότερα έγινε διευθυντής της
Rothschild Asset Management Σήμερα

παραμένει σύμβουλος σε δεκάδες

επενδυτικές εταιρίες ενώ ανήκει
στο Δ.Σ του Επίσημου Φόρουμ Νομισματικών

και Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων OMFIF το οποίο έδωσε
στη δημοσιότητα την περίφημη ηχογραφημένη

συνομιλία με πρωταγωνιστή
τον κ Βαρουφάκη

Ο Βρετανός πρώην υπουργός Οικονομικών

των Τόρις και ο Βαρου

φάκης είναι φίλοι εδώ και χρόνια Ο
ίδιος και ο Ελληνας τέως υπουργός
Οικονομικών προσπάθησαν μάλιστα

να πάρουν το πρωινό τους στο
Reform Club του Λονδίνου τον Φεβρουάριο

αλλά δεν τους επετράπη
η είσοδος επειδή ο Βαρουφάκης
δεν φορούσε γραβάτα σημειώνει
το Business Insider

Οι πολιτικές τους καριέρες εληξαν
το ίδιο άδοξα 0 Λαμόντ αναγκάστηκε

να παραιτηθεί από την κυβέρνηση
Μέιτζορ το 1 993 κάτω από το βάρος
των καταγγελιών για πιθανή εμπλοκή

του στο σκάνδαλο κερδοσκοπίας
με τη βρετανική λίρα Η 1 6η Σεπτεμβρίου

1 992 είναι γνωστή ως η μέρα
που οι κερδοσκόποι έσπασαν τη
στερλίνα και ανάγκασαν τη κυβέρνηση

να την αποσύρει από τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών ΜΣΙ Στο παιχνίδι

αυτό της άγριας κερδοσκοπίας επί
της βρετανικής λίρας πρωταγωνίστησε

ένας άλλος φίλος του κ
Βαρουφάκη ο μεγαλοεπενδυτής
Τζορτζ Σόρος

► ► ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 01 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα μήνυση κατά Γιάνη
από πέντε δικηγόρους
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ οδεύει όπως όλα
δείχνουν μία ακόμα μηνυτήρια αναφορά

κατά του Γιάνη Βαρουφάκη για
το plan Β ενώ την απόδοση ποινικών
ευθυνών και στους στενούς του συνεργάτες

μη πολιτικά πρόσωπα που
εμπλέκονται στην υπόθεση διεκδικούν

με άλλη αναφορά ενώπιον της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου πέντε
γνωστοί δικηγόροι

Η Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου

έδειξε ήδη βάσει του νόμου
περί ευθύνης υπουργών την άγουσα
προς τη Βουλή στις δύο πρώτες μηνυτήριες

αναφορές μέσω των οποίων
ο πρόεδρος του κόμματος Τελεία
Απόστολος Γκλέτσος και ο δικηγόρος
Παναγιώτης Γιαννόπουλος ζητούν να
ελεγχθεί ποινικά ο κ Βαρουφάκης
για πράξεις και παραλείψεις του στο
πλαίσιο της εξάμηνης διαπραγμάτευσης

που οδήγησε στην επώδυνη
συμφωνία Ελλάδας-δανειστών Ο
ίδιος δικηγόρος επανήλθε με νέα
αναφορά εγκαλώντας τον κ Βαρουφάκη

για κακουργηματική παραβίαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από την οποία προκλήθηκε κίνδυνος
για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού

πολιτεύματος ή για την
εθνική ασφάλεια Αδίκημα το οποίο
απειλείται με κάθειρξη δέκα ετών και
χρηματική ποινή η οποία μπορεί να
ανέλθει σε 1 0 εκατ ευρώ

Ο μηνυτής υπογραμμίζει ότι όπως
προκύπτει και από την παρέμβαση
του πρώην υπουργού στο οικονομικό
forum της 1 6ης Ιουλίου στην οποία
αφορά το ηχητικό ντοκουμέντο που
ήρθε στο φως της δημοσιότητας ο
κ Βαρουφάκης οργάνωσε επέβλεψε

και υλοποίησε με τη συνδρομή
αγνώστων συνεργατών του την ηλεκτρονική

εισβολή στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

από όπου υπέελεψε το λογισμικό

και τα ΑΦΜ των φορολογουμένων
κατασκευάζοντας ένα παράλληλο και
έτοιμο προς λειτουργία τραπεζικό σύστημα

προκειμένου να υποστηρίξει
την εισαγωγή παράλληλου νομίσματος

ή άλλως εθνικού νομίσματος και
τη σύστοιχη αποχώρηση της χώρας
απ την ευρωζώνη με την ενσυνείδητη

παραδοχή της αναπότρεπτης και
επικίνδυνης νομικοπολιτικής διακινδύνευσης

της ιδιότητας της χώρας
ως κράτους-μελους της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και της ευρωζώνης Είναι
πρόδηλο καταλήγει ο δικηγόρος
ότι οι παράνομες αυτές ενέργειες
του έβλαψαν τον ελληνικό λαό και
κάθε πολίτη ξεχωριστά και κυρίως
προκάλεσαν ουσιώδη κίνδυνο για
την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού

πολιτεύματος και την εθνική
ασφάλεια

Για την ομάδα
Να ερευνηθεί εάν η ομάδα των μη πολιτικών

προσώπων που συνεργάστηκε
με τον τέως υπουργό Οικονομικών στο
περιβόητο σχέδιο Β συνιστά εγκληματική

οργάνωση ή συμμορία ζητούν
μεταξύ άλλων με την αναφορά τους
οι πέντε δικηγόροι Πρόκειται για τον
Αντώνη Βγόντζα τα μελη της διοίκησης

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Δημήτρη Βερβεσό Θωμά Καμενό
πουλο Μιχάλη Καλατζόπουλο και την
πρόεδρο της Ενωσης Νέων Δικηγόρων
Κυριακή Σταμαδιανού Με τη μήνυση
ζητούν να ελεγχθούν τα μη πολιτικά
πρόσωπα απόλυτης επιλογής του κ

Βαρουφάκη που ενεπλάκησαν στο
plan Β για σωρεία κακουργηματικών
πράξεων Καταλογίζουν μάλιστα στα
επίμαχα πρόσωπα ότι λειτούργησαν
ως εγεληματική οργάνωση με δομή
και συγκεκριμένο σχέδιο για αλλαγή
νομίσματος σε βάθος χρόνου

ΧΡ ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ να ξεδιπλώνεται το κοινοβουλευτικό
πρέσινγκ με φόντο τη Δικαιοσύνη για τον

πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη

με τις πρώτες εναντίον του δικογραφίες
να φτάνουν από τη Δικαιοσύνη στη Βουλή
τη Ν Δ να καταθέτει αίτημα για εξέτασή του
στην Εξεταστική Επιτροπή και να προετοιμάζει

irw αντίστοιχη πρόταση για ακρόασή του
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και
την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά
να χαρακτηρίζει την υπόθεση του plan Β

ως ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο και να
καλεί με επίκαιρη ερώτηση τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα στην Ολομελεια να ξεκαθαρίσει
την όποια δική του συμμετοχή

Οι τέσσερις βουλευτές της Ν.Δ.-μέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής που εξετάζει το πώς
οδηγηθήκαμε στο καθεστώς των Μνημονίων

της επιτήρησης και όλων των σχετικών
ζητημάτων Χαράλαμπος Αθανασίου Μάκης
Βορίδης Χρήστος Στάίκούρας και Σάββας

Αναστασιάδης χθες κατέθεσαν το αίτημα να
κληθεί να καταθέσει ο κ Βαρουφάκης στην
Επιτροπή προκειμένου να καταστεί σαφές
εάν οι πράξεις του αυτές έγιναν εν γνώσει του
πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως

Οι γαλάζιοι βουλευτές ζητούν να εξεταστεί

ο κ Βαρουφάκης για τη διαχείριση της
διαπραγμάτευσης που έκανε ως υπουργός
Οικονομικών από την ανάληψη των καθηκόντων

του έως τις 6 Ιουλίου Επίσης καλούν
τον κ Βαρουφάκη να δώσει εξηγήσεις γιατί
δεν ελαβε τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου
η χώρα να μη βρεθεί εκτός χρηματοδοτικής
στήριξης EI_A Το αίτημα αναμένεται να γίνει

ευρύτερα αποδεκτό και να στηριχθεί από

κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς ανάλογη
κλήτευση του κ Βαρουφάκη είχε ζητήσει και
καταθέσει πριν τις τελευταίες αποκαλύψεις
και το μελος της Επιτροπής βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος όταν είχαν επιβληθεί

τα capital controls

Δικογραφίες
Την ίδια ώρα χθες από το υπουργείο Δικαιοσύνης

γινόταν γνωστό πως διαβιβάσθηκαν
αμελλητί στη Βουλή οι δύο μηνυτήριες αναφορές

που είχαν κατατεθεί στην Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου από το δήμαρχο Στυλίδας
και πρόεδρο του κόμματος Τελεία Απόστολο

Γκλέτσο και το δικηγόρο Παναγιώτη Γιαννόπουλο

με τις οποίες ζητείται η παραπομπή
του κ Βαρουφάκη στο Ειδικό Δικαστήριο για
τους χειρισμούς του στη διαπραγμάτευση με
τους εταίρους

Η διαδικασία
Σύμφωνα με τον ΚτΒ οι δικογραφίες αυτές
μετά την πρωτοκόλλησή τους θα ανακοινωθούν

σε συνεδρίαση της Ολομελείας και
θα μπορούν να μελετηθούν από τα κόμματα
Σε περίπτωση που αποφανθούν ότι χρήζουν
διερεύνησης δύο είναι οι δρόμοι Ο ένας η

πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής

που απαιτεί το αίτημα προς την Ολομελεια να
το υπογράφουν 60 βουλευτές και ο δεύτερος
η πρόταση σύστασης απευθείας προανακριτικής

επιτροπής που θα υπογράφεται από 30
βουλευτές

Ο τρίτος δρόμος
Εκτός πάντως από τους δύο αυτούς κοινοβουλευτικούς

δρόμους για διερεύνηση
τυχόν πολιτικών και ποινικών ευθυνών του
κ Βαρουφάκη από τη Βουλή υπάρχει και
ένας ακόμα αυτός της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας που έχει οιονεί ανακριτικές
αρμοδιότητες Κάτι που φέρεται να έχει επεξεργαστεί

από τη Ν.Δ και είναι θέμα ημερών
το πότε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

θα καταθέσει το ανάλογο αίτημα
στην Πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Ζωή
Κωνσταντοπούλου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
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Ο Στρατούλης καταγγέλλει απόφαση
που ο ίδιος δεν εφάρμοσε

ον Μάιο του 201 5 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε απόφαση που
έλεγε ότι όλοι οι ανασφάλιστοι θα μπορούν να έχουν δωρεάν περίθαλψη

από το δημόσιο σύστημα Υγείας Την είχαν υπογράψει οι αναπληρωτές

υπουργοί Υγείας Α Ξανθός Κοινωνικής Ασφάλισης Δ Στρατούλης
και Θ Φωτίου και ο Γ Κατρούγκαλος από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η απόφαση είχε προβληθεί ως μεγαλειώδες έργο για την πλήρη
υγειονομική κάλυψη πολλών ανασφάλιστων πολιτών και κυρίως ατόμων με
αναπηρία αλλά και πλήθους συμπολιτών μας οι οποίοι δεν είχαν δική τους
ασφάλιση Χθες όμως μάθαμε ότι π απόφαση που θα έλυνε το πρόβλημα
των ανασφάλιστων δεν υλοποιήθηκε Και το μάθαμε από τον κ Στρατούλη ο
οποίος ενόσω ήταν υπουργός και είχε την ευθύνη υλοποίησής της εντούτοις
δεν την εφάρμοσε ενώ τώρα που δεν είναι υπουργός βγαίνει και καταγγέλλει
ότι η απόφαση που ο ίδιος συνυπέγραψε είναι στον αερα
Του χρειάστηκαν δυο μήνες από την παρουσίαση της απόφασης για να ανακαλύψει

ότι δεν εφαρμόζεται ή μήπως ήταν αρκετή μια εβδομάδα αφότου
έμεινε εκτός κυβέρνησης για να αποκαλυφθεί τελικά το παραμύθι της
κυβέρνησης με φιλολαϊκά μέτρα που απλά εξαγγέλλονται παρουσιάζονται
για του κόσμου τα μάτια και στο τέλος δεν γίνεται τίποτε
Αν ισχύει το πρώτο τότε ο κ Στρατούλης έχει ευθύνη που ως αρμόδιος
για την Κοινωνική Ασφάλιση δεν φρόντισε να τρέξει την υλοποίηση της
απόφασης Αν όμως ισχύει το δεύτερο τότε το ολίσθημα είναι μεγάλο Διότι
το να καταγγελλει ένας βουλευτής μια απόφαση που ο ίδιος δεν εφάρμοσε
ενόσω ήταν υπουργός ξεπερνά κατά πολύ τη φαντασία και κάνει το Δόκτωρ

Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ να μοιάζει με παιδική ταινία
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙ ΚΟΣ
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Χιλιάδες κενά σε Παιδεία και Υγεία

Αναζητούνται κονδύλια
για 18.000 προσλήψεις

Συναντήσεις του Αλ

Μπαλτά και του Παν

Κουρουμπλή με τον Γ Σταθάκη

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επιχείρηση

στελέχωσης
των τομέων Παιδείας

και Υγείας για
την κάλυψη σε πρώτη φάση 18.000
κενών θέσεων μέσω της αξιοποίησης

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
ξεκινούν τα συναρμόδια υπουργεία
Χθες μάλιστα σε διαδοχικές συναντήσεις

των υπουργών Παιδείας
και Υγείας κ.κ Αριστείδη Μπαλτά
και Παναγιώτη Κουρουμπλή αντίστοιχα

με τον υπουργό Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού

κ Γιώργο Σταθάκη αναζητήθηκαν

τρόποι για την ενίσχυση
με προσωπικό σχολείων και μονάδων

Υγείας
Κάναμε κοινωνό τον κ Σταθάκη

για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε

με τους αναπληρωτές του
θέσαμε όοο το δυνατόν πιο αναλυτικά

ης διαστάσεις του προβλήματος
και ελπίζουμε ότι θα βρούμε τη λύση
ώστε όντως όλα τα σχολεία να αρχίσουν

κανονικά με τα ωράρια που

υπάρχουν όπως πάντα δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ Μπαλτάς εξερχόμενος

από το υπουργείο Οικονομικών

Αντικείμενο της συνάντησης
στην οποία ήταν παρών και ο αναπληρωτής

υπουργός Παιδείας Τάσος

Κουράκης καθώς και ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Δημήτρης

Χασάπης ήταν η εύρεση πόρων
από τον προϋπολογισμό για την
πρόσληψη περίπου 5.000 αναπληρωτών

εκπαιδευτικών για το ερχό¬

μενο σχολικό έτος Σύμφωνα με τον
κ Μπαλτά οι κενές θέσεις στα
σχολεία ανέρχονται στις 20.000 και
το υπουργείο Παιδείας διαθέτει ήδη
τα κονδύλια που χρειάζονται γτα την
πρόσληψη 10.000 αναπληρωτών
μέσω ΕΣΠΑ

Από την πλευρά του ο υπουργός
Υγείας κ Παναγιώτης Κουρου
μπλής ενημέρωσε τον κ Σταθάκη
για την πρόταση που έχει ήδη υποβάλει

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών

Υγείας με 13.000 προσλήψεις

ανέργων
επαγγελματιών υγείας

Οι προσλήψεις
ανέφερε ο κ Κουρου

μπλής θα πραγματοποιηθούν

μέσω εξειδικευμένων

ευρωπαϊκών

προγραμμάτων
θα είναιγια έξιχρόνια
και θα αφορούν 24μη
νες συμβάσεις απασχόλησης

και απόκτησης

επαγγελματικής
εμπειρίας

Για το θέμα προμήθειας

του ΕΚΑΒ με 1 86

ασθενοφόρα ο κ Κου
ρουμπλής ανέφερε ότι ήδη προέβη
στην κατοχύρωση 90 ασθενοφόρων
και για τα υπόλοιπα 96 υπογραμμίστηκε

η ανάγκη ολοκλήρωσης της
διαδικασίας μέχρι τα τέλη του 2015
Ο κ Σταθάκης τόνισε ότι τόσο η
πρόταση του υπουργείου Υγείας προς
την Κομιοτόν όοο και το θέμα του
διαγωνισμού των ασθενοφόρων θα
εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή

Σημειώνεται ότι η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Υγείας παρουσία του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας κ Αν Ξανθού
των Γεντκών Γραμματέων Δημοσίας

Υγείας κ Γ Μπασκόζου και
Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
κ Αλ Χαρίτση του Ειδικού Γραμματέα

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΚΤ κ Γ Ιωαννιδη

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση

των υπουργών Υγείας και
Οικονομίας με εκπροσώπους της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας

ΣΦΕΕ και της Ομοσπονδίας
Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών

Ελλάδος
ΟΣΦΕ Ο κ Κουρου

μπλής έθεσε υπόψη του
κ Σταθάκη και των
εκπροσώπων των φορέων

αναπτυξιακή παραγωγική

πρόταση που

αφορά τον χώρο της
υγείας Παράλληλα επισήμανε

τη σπουδαιότητα

ενίσχυσης της
παραγωγής συμπαραγωγής

και συσκευασίας

φαρμάκου στη χώρα
μας προκειμένου να
συμβάλουμε στην

πραγματική ανάπτυξη του τόπου με
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Οι εκπρόσωποι των φορέων επισήμαναν

την ανάγκη να δοθούν
κίνητρα προς τη φαρμακοβιομηχανία

προκειμένου να υπάρξει επέκταση

των επενδύσεων στην Ελλάδα

Ειδικότερα ο πρόεδρος της
ΠΕΦ δεσμεύτηκε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου

θα παρουσιάσει επενδυ
τικό-αναπτυξιακό πρόγραμμα τριετίας

των μεγάλων φαρμακευτικών
ελληνικών εταιρειών

Ο υπουργός
Υγείας κ Παναγιώτης

Κουρουμπλής ενημέρωσε

τον κ Σταθάκη για την

πρόταση που έχει ήδη

υποβάλει στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για την ενίσχυση

των δημόσιων υπηρεσιών

Υγείας με 13.000

προσλήψεις ανέργων

επαγγελματιών υγείας
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Ασφαλισμένοι μένουν χωρίς εξετάσεις

Σε οριακή κατάσταση
οι μονάδες υγείας
Σε οριακό σημείο έχει φθάσει η

λειτουργία των μονάδων ΠΕ
ΔΥ λόγω κυρίως των τραγικών
ελλείψεων σε ιατρικά προσωπικά
Όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια
ΟμοσπονδίαΕργαζομένων Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ
οιμονάδες ΠΦΥ καταρρέουν και η

υπολειτουργία του διαγνωστικού
τομέα εξαναγκάζει τους πολίτες
να βάζουν βαθιάτοχέριστην τσέπη
προκειμένουναέχουν στοιχειώδεις
παροχές υγείας Οι ασφαλισμένοι
δεν μπορούννακάνουν β-χοριακή
τεστ PAP μαστογραφία και άλλες
απλές εξετάσεις στις δημόσιες δομές

ΠΦΥ ενώυπάρχει εξοπλισμός
που αναπαύεται στα κτίρια των
μονάδων του ΠΕΔΥ αναφέρει η
Ομοσπονδία Χαρακτηριστικό παράδειγμα

οι Μαστογράφοι του
Περιστερίου Τούμπας Καλλιθέας
Πατρών και οι Μετρητές Οστικής
Πυκνότητας στις μονάδες ΠΕΔΥ
Αθηνών και Πατρών που δεν λειτουργούν

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζει
η Ομοσπονδία οι υγειονομικές
περιφέρειεςσυνεχίζουννα δαπανούν

εκατομμύρια ευρώ για μι¬

σθώματα ενώ υπάρχουν δημόσια
κτίρια που θα μπορούσαν να

μεταστεγαστούν

οι Μονάδες Υγείας
ΠΕΔΥ

Στο θέματων προμηθειών σύμφωνα

με τους εργαζόμενους στην
ΠΦΥ βρισκόμαστε στο απόλυτο
μηδέν Κανέναςδιαγωνισμός αντιδραστηρίων

υλικών και νέου εξοπλισμού

δεν πραγματοποιήθηκε
Την ίδια στιγμή σημειώνουν υπάρχουν

νοσοκομεία ΚέντραΥγείας
και μονάδες ΠΕΔΥ που προμηθεύονται

υλικά και αντιδραστήρια
σε τιμές διπλάσιες ή καιτριπλάσιες
από άτι θα προμηθεύονταν εάν υπήρχαν

κεντρικές συμβάσεις
Ειδική αναφορά κάνει η Ομοσπονδία

στο θέμα των μετακινήσε
ωντου προσωπικού κατηγορώντας
τις υγειονομικές περιφέρειες για
σαφάρι μετακινήσεων προσωπικού

με περαιτέρω αποδάμηοτι και
διάλυση των Μονάδων Υγείας
είτε με την ανοχή ή την εντολή του
υπουργείου Υγείας Καταλήγοντας

η Ομοσπονδία καλείτο υπουργείο

Υγείαςνα παρέμβει επισημαίνοντας

άτι ηυπομονή των εργαζόμενων

στην ΠΦΥ εξαντλήθηκε
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Μπλακ άουτ σε υγεία
και εκπαίδευση
Λόγω κυβερνητικών καθυστερήσεων με το ΕΣΠΑ

Φόβοι μπλοκ άουτ σε καίριους τομείς
της δημόσιας ζωής όπως η παιδεία
η υγεία n κοινωνική πρόνοια διαφαίνονται

καθώς τα προβλήματα διογκώνονται

λόγω της κυβερνητικής ολιγωρίας

Ενδεικτικά με τις περισσότερες

μεταπολιτευτικό ελλείψεις προσωπικού

περίπου 24.000 προβλέπεται

ότι θα ξεκινήσει η νέα σχολική
χρονιά Παράλληλα υπάρχει κίνδυνος

να χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για
την αγορά 96 ασθενοφόρων ενώ στην
Αθήνα 2.000 νήπια δεν θα γίνουν
δεκτά στους παιδικούς σταθμούς του
δήμου Για την αξιοποίηση κονδυλίων
ΕΣΠΑ χθες ο αρμόδιος υπουργός Οικονομίας

Γιώργος Σταθάκης είχε συνεργασία

με τους υπουργούς Παιδείας
Αριστείδη Μπαλτά και Υγείας Παναγιώτη

Κουρουμπλή Σελ 5
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Στον αέρα
παιδεία υγεία
και πρόνοια
Σωρεία προβλημάτων λόγω
κυβερνητικής ολιγωρίας

Των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ
και ΠΕΝΜΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Φόβοι επικείμενου μπλακ άουτ
αμέσως μετά το καλοκαίρι σε καίριους

τομείς της δημόσιας ζωής
όπως η παιδεία n υγεία η κοινωνική

πρόνοια διαφαίνονται
καθώς σωρεία προβλημάτων διογκώνονται

χωρίς προοπτικό άμεσης
επίλυσης τους Ενδεικτικό είναι
το χθεσινό μπαράζ συναντήσεων
του υπουργού Οικονομίας Γιώργου
Σταθάκη με τους υπουργούς Παιδείας

Αριστείδη Μπαλτά και Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή για την
αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Ειδικότερα με τις περισσότερες
μεταπολιτευτικά ελλείψεις

προσωπικού προβλέπεται ότι θα
ξεκινήσει n νέα σχολική χρονιά
καθώς τα κενά οργανικά και
λειτουργικά στα σχολεία εκτιμώνται

σε περίπου 24.000 Πέρυσι
τον Σεπτέμβριο n σχολικό χρονιά
ξεκίνησε με 22.000 κενά πολλά
εκ των οποίων καλύφθηκαν από
το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο
ωστόσο βρίσκεται σε μεταβατικό
περίοδο μέχρι να γίνει ο προγραμματισμός

του επόμενου Για
να γίνει μεταφορά κονδυλίων
από άλλη δράση του ίδιου προγράμματος

για το 2014 οι προτάσεις

θα έπρεπε να έχουν ήδη
κατατεθεί έως τα τέλη Ιουνίου
Κάτι που δεν συνέβη Το ίδιο θα
έπρεπε να γίνει εάν η Ελλάδα
θελήσει να πάρει κονδύλια από
εμπροσθσβαρή προγράμματα
από το νέο ΕΣΠΑ του 2015 Ακόμη

κι αν αυτό επιτευχθεί τα κενά
που μπορούν να καλυφθούν θα
είναι λιγότερα από 10.000 που
σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε
χθες ο κ Μπαλτάς από τον κ
Σταθάκη καθώς τα διαθέσιμα
κονδύλια είναι 125 εκατομμύρια
ευρώ τα οποία μάλιστα θα δοθούν

για κάλυψη κενών μόνο σε
συγκεκριμένες Περιφέρειες αλλά
όχι σε Περιφέρειες με παραδοσιακά

πολλές ελλείψεις όπως η
Αττική και το Νότιο Αιγαίο

Στον τομέα της υγείας ύστατη
προσπάθεια για να μη χαθούν
τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την
αγορά 96 ασθενοφόρων για πέντε
Περιφέρειες της χώρας μεταξύ
των οποίων και η Αττική κατα
βάλλει το ΕΚΑΒ και το υπουργείο
Υγείας Ο σχετικός διαγωνισμός
ακυρώθηκε στο σκέλος που αφορά

στα 96 ασθενοφόρα και αυτήν
τη στιγμή τσ ΕΚΑΒ καλείται να
επαναδιαπραγματευτεί για καλύτερες

τιμές έχοντας ωστόσο
ως ημερομηνία λήξης του ΕΣΠΑ
την 31η Δεκεμβρίου 2015 To
σχέδιο Β είναι να επαναπρο

κηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα
96 ασθενοφόρα και να επιχειρηθεί
να υπάρξει ένα πρόγραμμα γέφυρα

μεταξύ του παλιού και
του νέου ΕΣΠΑ για την αγορά
τους με κοινοτικό κονδύλια Υπενθυμίζεται

ότι ο διαγωνισμός αφορούσε

την αγορά 186 ασθενοφόρων

σε 13 Περιφέρειες Για 90
ασθενοφόρα ήδη προχωρά η υπογραφή

των συμβάσεων με τη μειοδότρια

εταιρεία η οποία ωστόσο

Με τις περισσότερες μεταπολιτευτικά ελλείψεις προσωπικού προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η νέα σχολική
χρονιά καθως τα κενά οργανικά και λειτουργικά στα σχολεία εκτιμώνται σε περίπου 24.000

Υστατη προοπάθεια
να μη χαθούν κονδύλια
για αγορά 96 ασθενοφόρων

για πέντε Περιφέρειες

της χώρας κατα
βάλλουν το ΕΚΑΒ και
το υπουργείο Υγείας
αποκλείστηκε με δικαστικές

αποφάσεις από πέντε Περιφέρειες
Η τιμή που έδωσε n μειοδότρια
εταιρεία ήταν περίπου 10.000 ευρώ

χαμηλότερη ανά ασθενοφόρο
από τις άλλες εταιρείες

Το θέμα της αγοράς των ασθενοφόρων

ετέθη στη χθεσινή συνάντηση

Σταθάκη Κουρουμπλή
κατά τη διάρκεια της οποίας

ο κ Κουρουμπλής ενημέρωσε
για την πρόταση που έχει ήδη
υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

για την ενίσχυση του ΕΣΥ
με 13.000 προσλήψεις ανέργων
νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών

υγείας Το πρόγραμμα
προτείνεται να έχει συνολική
διάρκεια έξι έτη και να υλοποιείται

μέσω 24μηνων συμβάσεων
απασχόλησης και απόκτησης
επαγγελματικός εμπειρίας Τέλος
αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο
ΕΣΠΑ θα ενταχθούν και προ¬

γράμματα στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης

της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που δρομολογεί
το υπουργείο Υγείας

Ανάλογη εικόνα στα δημόσια
έργα Χθες η Πανελλήνια Ενωση
Διπλωματούχων Μηχανικών

Εργοληπτών

Δημοσίων Εργων με
επιστολή της προς τον κ Σταθάκη

κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου ζητώντας νομοθετική
παρέμβαση για την παράταση
του ΕΣΠΑ τουλάχιστον για ένα
εξάμηνο Σύμφωνα με την Ενωση

δημόσια έργα παραμένουν
ημιτελή υπάρχει κίνδυνος απώλειας

πόρων και κατ επέκταση
απώλειας θέσεων εργασίας
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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Περίληψη της υπ αριθμ 4828/201 5 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ειδική Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

Επί της un αριθμ έκθεσης κατάθεσης 138
202/1 5.517 12-12-2014 αίτησης των 1 ελβετικής

εταιρείας με την επωνυμία NOVARTIS AG
που εδρεύει στην Βασιλεία Ελβετίας όπως εκπροσωπείται

νόμιμα και 2 ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία NOVARTIS HELLAS AEBE
που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής όπως
εκπροσωπείται νόμιμα κατά της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία SANOFI-AVENTIS
ΑΕΒΕ που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής όπως
εκπροσωπείται νόμιμα εκδόθηκε η υπ αριθμ
4828/201 5 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών Ειδική Διαδικασία Ασφαλιστικών
Μέτρων της οποίας το διατακτικό έχει ως εξής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ αντιμωλία των διαδίκων
Δέχεται εν μέρει την αίτηση
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο

Απαγορεύει προσωρινά στην καθ ης να παύσει

την παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
1 του επίμαχου Ε.Δ.Ε υπό οποιαδήποτε εμπορική

ονομασία συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας

RIVASTIGMINE ZENTIVA 4,6 mg/24h και
RIVASTIGMINE ZENTIVA 9,5 mg/24h

Υποχρεώνει την καθ ης εντός 5 ημερών από
την επίδοση της απόφασης να αποσύρει προσωρινά

από την αγορά παν προϊόν που εμπίπτει

στο πεδίο εφαρμογής της αξίωσης 1 του
επίμαχου Ε.Δ.Ε υπό οποιαδήποτε εμπορική
ονομασία συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας

RIVASTIGMINE ZENTIVA 4,6 mg/24h και
RIVASTIGMINE ZENTIVA 9,5 mg/24h άλλως σε

περίπτωση μη συμμόρφωσης της διατάσσει τη
συντηρητική κατάσχεση παντός προϊόντος της
καθ ης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
αξίωσης 1 του επίμαχου Ε.Δ.Ε υπό οποιαδήποτε
εμπορική ονομασία συμπεριλαμβανομένης της
ονομασίας RIVASTIGMINE ZENTIVA 4,6 mg/24h
και RIVASTIGMINE ZENTIVA 9,5 mg/24h είτε στα
χέρια της ή και εις χείρας τρίτου που έλκει δικαιώματα

ή κατέχει αυτά για λογαριασμό της καθ ης
Απειλεί κατά της καθ ης χρηματική ποινή 50€

για κάθε συσκευασία που περιέχει φαρμακευτικό
προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
της αξίωσης 1 του επίμαχου Ε.Δ.Ε υπό οποιαδήποτε

εμπορική ονομασία συμπεριλαμβανομένης
της ονομασίας RIVASTIGMINE ZENTIVA 4,6

mg/24h και RIVASTIGMINE ZENTIVA 9,5 mg/24h
το οποίο θα βρεθεί στην αγορά μετά την πάροδο

5 ημερών από τη επίδοση στην καθ ης της
απόφασης το οποίο παράγεται ή διατίθεται από
την καθ ης ή από οποιονδήποτε τρίτο κατόπιν
εντολής ή συμφωνίας με την καθ ης με βάση τις
αναφερόμενες στην αίτηση διοικητικές άδειες
κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ή οποιαδήποτε

άλλη εκδοθείσα άδεια κυκλοφορίας
Διατάσσει τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης

σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών
με επιμέλεια των αιτουσών και δαπάνη της καθ ης

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της καθ ης σε
βάρος των αιτουσών τα οποία προσδιορίζει στο
ποσό των οχτακοσίων εξήντα 860 ευρώ

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε
έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση

στην Αθήνα την 5"-6-2015 απόντων των
διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους

Αθήνα 29-07-2015

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

Κωνσταντίνος Κιλιμίρης Μανώλης Μεταξάκης



10. ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Λύση σιο παρά πένιε με μπαλώματα
Αργά αντανακλαστικά επέδειξε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
αφού θυμήθηκε να δώσει λύση για τη συνέχιση της λειτουργίας
του μοναδικού δημόσιου ακτινοθεραπευτικού τμήματος για
παιδιά που πάσχουν από καρκίνο στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
στο παρά πέντε Η χαριστική βολή που έθεσε τη λειτουργία του
τμήματος στον αέρα ήρθε τον περασμένο Ιούνιο όταν η μοναδική

μόνιμη γιατρός δήλωσε την παραίτησή της Τότε τέθηκε
για πρώτη φορά και ο κίνδυνος να ανακαλέσει ο Δημόκριτος
την άδεια λειτουργίας του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος
Ηταν όμως κοινό μυστικό ότι το τμήμα υπολειτουργούσε ούτως
ή άλλως λόγω της υποστελέχωσής του Είναι ενδεικτικό ότι
ξέμεινε με επικουρικούς γιατρούς εκ των οποίων μόνο ο ένας

έχει εμπειρία στη θεραπεία παιδιών Το αποτέλεσμα ήταν να
δημιουργούνται από πέρυσι λίστες αναμονής
Κι όμως όλο αυτό το διάστημα το υπουργείο Υγείας διαβεβαίωνε
κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Μετά τις

συνεχείς πιέσεις από τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλα
σματική Ασθένεια Φλόγα ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την
πρόσληψη μίας επιμελήτριας Β Μόνο που και η συγκεκριμένη
γιατρός η οποία αναλαμβάνει άμεσα τα νέα της καθήκοντα δεν
έχει εμπειρία και μοιραία χρειάζεται να περάσει από πολύμηνη
εκπαίδευση Συνεπώς το υπουργείο Υγείας επιδόθηκε εκ νέου
σε αυτό που ξέρει καλά σε μπαλώματα με τον διορισμό επικουρικών

και στις υποσχέσεις για προσλήψεις
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