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Επισπεύδονται
οι διαδικασίεΞ για 2.500
προσλήψεβ στην Υγεία

ΣΕΛ 11

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΧΡ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

2.500 νέες προσλήψεις στην Υγεία συμφώνησαν οι δυο υπουργοί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ

Την επίσπευση των διαδικασιών για
την υλοποίηση των προγραμματισμένων
4.500 προσλήψεων στον τομέα της Υγείας
τις οποίες είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός

Αλ Τσίπρας από το βήμα του υπουργείου

Υγείας συμφώνησαν χθες σε συνάντηση

που είχαν ο αρμόδιος υπουργός
Παν Κουρουμπλής και ο αναπληρ υπουργός

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ Βερναρδάκης

Ήδη απομένουν τα διαδικαστικά για περίπου

1.000 προσλήψεις που είχε ανακοινώσει

το προηγούμενο διάστημα το υπ Υγείας

κυρίως σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό

προσωπικό ενώ κατά τη χθεσινή συ

Επισπεύδονται οι διαδικασίες
για την υλοποίηση της
εξαγγελίας του Αλ Τσίηρα για
χις 4.500 προσλήψεις στην
Υγεία

νάντηση δρομολογήθηκαν και 2.500 νέες
προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε για¬

τρούς νοσηλευτές παραϊατρικό προσωπικό
και διασώστες του ΕΚΑΒ Οι υπόλοιπες

1.000 προσλήψεις που απομένουν θα διανεμηθούν

το αμέσως επόμενο διάστημα αναλόγως

των αναγκών του συστήματος υγείας

προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμα
κενά που έχει αφήσει πίσω της η συρρίκνωση

των δομών Υγείας την τελευταία πενταετία

Εξάλλου κατά την επίσκεψη του Αλ
Τσίπρα στο υπουργείο Υγείας στις αρχές Απριλίου

ο πρωθυπουργός είχε καταστήσει
σαφές πως από την Υγεία θα ξεκινήσει η μεγάλη

προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει

την κοινωνική αδικία με στόχο
την ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας το φάρμακο τα εμβόλια

και τις εξετάσεις

Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθίσταται ύψιστη προτεραιότητα η υλοποίηση

των προσλήψεων που έχουν εξαγγελθεί

σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως
αυτός της Υγείας Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές

ο αμέσως επόμενος τομέας για τον
προγραμματισμό

των προσλήψεων στο Δημόσιο

αφορά αυτόν της Παιδείας με πρώτη ανάγκη

την κάλυψη των κενών στην έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο

Για τις νέες 2.500 προσλήψεις αναμένεται
να ακολουθήσει η απαιτούμενη πράξη

υπουργικού συμβουλίου ενώ αμέσως μετά
θα δρομολογηθεί η έγκριση του αρμόδιου α
ναπλ υπουργού Οικονομικών Δημήτρη
Μάρδα
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Ελλείψεις-σοκστοΝοσοκομείοKozàvns
ΣΠΑ κάγκελα βρίσκονται δήμος φορείς και
κάτοικοι στην Κοζάνη με αφορμή τα προβλήματα

λειτουργίας της παθολογικής κλινικής

του Μαμάτσειου Νοσοκομείου 0 δήμαρχος

της μακεδονικής πόλης Λευτέρης
Ιωαννίδης απέστειλε επιστολή στον υπουργό

Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή μέσω
της οποίας του παραθέτει τα προβλήματα και
προειδοποιεί ότι φορείς και κάτοικοι θα

προχωρήσουν

σε κινητοποιήσεις
Η παθολογική κλινική υπολειτουργεί

καθώς λειτουργεί με μόνο δύο γτατρούς μετά
και την παραίτηση δύο εκ των τεσσάρων

παθολόγων Τα σοβαρότατα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κλινική κρούουν τον κώδωνα

του κίνδυνου για την ύπαρξη και τη συ
νέχειά της καθώς όπως αντιλαμβάνεστε
είναι ζήτημα χρόνου να κλείσει σημειώνει

στην επιστολή ο κ Ιωαννίδης Διευκρινίζει
όυ ανυ'στοιχα προβλήματα παρουσιάζει και
η λειτουργία πολλών ακόμη κλινικών παιδιατρική

τεχνητός νεφρός ψυχιατρική τα
οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης 0 δήμαρχος

υπογραμμίζει την ανάγκη πρόσληψης
μόντμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
προκειμένου να εξασφαλιστεί η στοιχειώδης

και ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου
και υπενθυμίζει Το Μαμάτσειο εξυπηρετεί

τη μεγαλύτερη πόλη και έδρα της Περιφέρειας

Δυηκής Μακεδονίας
Κάνει επιπλέον γνωστή την απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης να προχωρήσει

σε κινητοποιήσεις μαζί με όλους
τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής στην
περίπτωση που τα προβλήματα δεν λυθούν

θ ϊίερχεΛετζης
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Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Σκληρή κριτική στον
πρωθυπουργό από ΝΔ
Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ

Σκληρή
κριτική ανοίγοντας

βεντάλια επιχειρημάτων για
την αποδόμηση των όσων

υποστήριξε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στη δίωρη συ
νέντευξα στσ Κόκκινο άσκησαν
χθες τα κόμματα της αξιωματικής
και της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Να μην κάνει το εσωτερικό
πρόβλημα του κόμματος του μείζον

πρόβλημα για όλη τη χώρα
ζήτησε χαρακτηριστικά από τσν
πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος
Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Κώστας Καραγκούνης απαντώντας

στις δηλώσεις του κ Αλέξη
Τσίπρα στον ραδιοφωνικό σταθμό

ΚΟΚΚΙΝΟ και ισχυρίστηκε
μεταξύ άλλων

Ο κ Τσιτίρας εκπροσωπώντας
και τον κ Καμμένο απευθύνθηκε

σήμερα στους συντρόφους
του που τον πολεμούν Συνέχισε
όμως τα ψέματα και δεν τόλμησε
να πει καμία αλήθεια Βεβαίως
και είχε πει πως θα καταργήσει
τσ μνημόνιο με ένα άρθρο και
έναν νόμο Οπως είχε πει πως
θα βαράει τους ζουρνάδες και

θα χορεύουν οι αγορές Οπως
και μετά τις εκλογές είχε πει τέλος

οι αξιολογήσεις τέλος τα
μνημόνια

Στις δύο ώρες συνέντευξης
του κ Τσίπρα στο κομματικό ραδιόφωνο

του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε
ούτε μια ερώτηση και δεν ειπώθηκε

ούτε μισή λέξη για τα σχέδια
Βαρουφάκη για τα ΙΟΙΙς και την
επιστροφή στη δραχμή

Μπορεί να είναι το θέμα που
συζητά όλη η Ελλάδα και μαζί
μας όλος ο κόσμος όμως το κόμμα

και οι δημοσιογράφοι του
έχουν ολλες έγνοιες διαπίστωσε

με νόημα τσ Ποτόμι διευκρινίζοντας

δε ότι δεν ακούστηκε
λέξη από το πρωθυπουργικό στόμα

για τα νέα μέτρα που αφορούν
τους Ελληνες πολίτες

Κατά τα άλλα η συνέντευξη
του πρωθυπουργού δεν έδωσε
καμία απάντηση στα εκατομμύρια
των Ελλήνων που αγωνιούν για
την τύχη της χώρας Τι θα γίνει
τον Σεπτέμβρη στην κοινωνία Τι
θα γίνει με τους νέους φόρους
Πώς θα πληρωθούν οι δάσκαλοι
για χα σχολεία

Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία

Πώς θα αποτρέψουμε

την εκτίναξη της ανεργίας σε νέα
ύψη Πότε Θα αποκατασταθούν
οι ζημιές που προκολεσε η από
φασή του να κλείσει τις τράπεζες

Πώς θα επιβιώσουν οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις Αλλά είπαμε
όλα αυτά απασχολούν τον

κόσμο και ποτέ τα κόμματα εξουσίας

λένε από το Ποτάμι κλείνοντας

με υστερόγραφο στην
ανακοίνωση ότι ο ισχυρισμός του
Α Τσίπρα δεν είπαμε ότι θα σκίζαμε

τα μνημόνια μόνο πρόκληση
στην μνήμη των Ελλήνων

μπορεί να θεωρηθεί Ολοι οι
υπουργοί του με αυτό το σύνθημα

έκαναν καριέρα και ο ίδιος με
αυτή την υπόσχεση έγινε πρωθυπουργός

Για μια ακόμα φορά o κ Τσίπρας

επιχείρησε να αποκοιμίσει
τον ελληνικό λαό Εμφανίστηκε
απολογητικός αλλά και ταυτόχρονα

αμετανόητος για τον καταστροφικό

απολογισμό του πρώτου

εξαμήνου της διακυβέρνησής
του τονίζουν στην άκρως επιθετική

ανακοίνωσή τους τα στελέχη

του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζοντας
στον κ Τσίπρα ότι δεν βρισκόμαστε

στον Ιανουαριο ολλό στα
τέλη Ιουλίου με τη χώρα χρεοκοπημένη

θυσία στα εσωκομματικά
του παιχνίδια

Πάντως η κυρία Φώφη Γεννηματά

χθες το βράδυ με συνέντευ
ξή της στον Σκάι ναι μεν άσκησε
σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό

και το κόμμα του ωστόσο
κράτησε σαφείς αποστάσεις και
διαφοροποιήθηκε από την ποινικοποίηση

της πολιτικής ζωής

Η ΝΔ κάλεσε τον
Αλ Τσίπρα να μην
κάνει το εσωτερικό

πρόβλημα του
κόμματος του μείζον

πρόβλημα για όλη
τη χώρα
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Σιο Κόκκινο ο πρωθυπουργός
► Του ΝΙΚΟΥ ΣΒΕΡΚΟΥ

ε το βλέμμα τόσο στην εξελισσόμενη

διαπραγμάτευση όσο και
στην επόμενη μέρα του εσωκομματικού

ξεκαθαρίσματος
κινείται ο πρωθυπουργός και το
Μαξίμου όπως φάνηκε και από
τα όσα είπε στη χθεσινή του συνέντευξη

Στο Κόκκινο Το ζη

Στη συνέντευξή του
στον ραδιοσταθμό της
Αριστεράς ο Αλ Τσίπρας
έθεσε τις προτεραιότητες
της κυβέρνησης για τη
διαπραγμάτευση αλλά
και τη στήριξη των
αδύναμων υπεραμύνθηκε
των επιλογών του
επιστρατεύοντας και τον
Λένιν και δημιούργησε
αίσθηση με τις αναφορές
του για τη Ζωή και τα ΜΑΤ

τούμενο είναι παράλληλα με τη
διαπραγμάτευση να δρομολογηθούν

πολιτικές πρωτοβουλίες για
σύγκρουση με τα κατεστημένα
και στήριξη των πιο αδύναμων
είπε ο πρωθυπουργός δίνοντας
το στίγμα της τακτικής που θα
ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες

Συμπλήρωσε δε ότι θα
δώσουμε τη μάχη θα στηρίξουμε

τους πιο αδύναμους θα
ενεργοποιήσουμε

την αλληλεγγύη

ζΐνάγωγα

και θα διεκδικήσουμε κοινωνικά
αντισταθμίσματα ενώ παραμένει

ο στόχος για τη σύναψη της
νέας δανειακής σύμβασης στις 18

Αυγούστου
Ερωτηθείς για τα σενάρια που

φέρουν τους δανειστές να επιμένουν

για νέα μέτρα και προαπαιτούμενα

ως αποτέλεσμα ενός
νέου δανείου-γέφυρα ο πρωθυπουργός

επισήμανε ότι οι εν λόγω
διαρροές δεν έρχονται από έξω

αλλά από το εσωτερικό της χώρας

και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά

πως η θέση της κυβέρνησης

είναι ότι υλοποιούμε τις
γραπτές αποφάσεις της συνόδου
κορυφής Τίποτα περισσότερο
τίποτα λιγότερο

Πολιτικές αποστάσεις
Ο πρωθυπουργός όμως θέλησε

να κρατήσει αποστάσεις από
τις πολιτικές δυνάμεις που επέβαλαν

τα προηγούμενα μνημόνια
ώστε να διατηρήσει μεν την

αυτόνομη πολιτική θέση της Αριστεράς

αλλά και να απαντήσει
στους εσωκομματικούς επικριτές
του Μιλώντας για το σχέδιο της
Αριστεράς είπε ότι αυτό βρίσκεται

στον αντίποδα του σχεδίου
της Δεξιάς και της Σοσιαλδημοκρατίας

που έλεγε αν δεν υπήρχαν
τα μνημόνια θα έπρεπε να τα

εφεύρουμε
Στα του δημοψηφίσματος και

των διαπραγματεύσεων ο Αλέξης
Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι Μέρ
κελ και Ολάντ τον διαβεβαίωσαν
το βράδυ που αποφασίστηκε το
δημοψήφισμα ότι θα κάνουν ό,τι
μπορούν στο αίτημά του να παραταθεί

το τότε υφιστάμενο πρόγραμμα

κατά μία εβδομάδα Η

Ton ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

Τϊ θ λ γίνει τον Σεπτέμβρη στην κοινωνία Τι θα γίνει με τους
νέονς φόρους Πώς θα πληρωθούν οι δάσκαλοι για τα σχολεία
Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία Πώς θα αποτρέψουμε την
εκτίναξη της ανεργίας σε νέα ύψη Πότε θα αποκατασταθούν οι

ζημιές που προκάλεσε η απόφαση ιόν να κλείσει τις τράπεζες
Πώς θα επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σύμφωνα με
το Ποτάμι ο πρωθυπουργός δεν απάντηοε σ αυτά τα ερωτήματα
στη χτεσινή συνέντευξή του Στο Κόκκινο Συγγνώμη αλλά σ

αυτά τα ερωτήματα εκτός από την κυβέρνηση πρέπει να απαντήσουν

το Ποτάμι η ΝΑ και το ΠΑΣΟΚ που πίεζαν τον Τσίπρα να

υπογράψει ό,τι να ναι αρκεί να μείνει η χώρα στην ευρωζώνη
Τώρα θέλουν να βγάλουν την ουρίτσα τους έξω

δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε
συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός

Η καρδιά μου μού έλεγε να
σηκωθώ να τα βροντήξω και να
φύγω αλλά ήξερα ότι σε 48 ώρες
θα τελείωνε η ρευστότητα και σε
48 ώρες η ΕΚΤ θα προχωρούσε
σε κούρεμα των collaterals Δεν
υπήρχε θέμα κουρέματος αλλά
κατάρρευσης δεν θα κουρεύονταν

οι αποταμιεύσεις αλλά
δεν θα υπήρχαν καν οι αποταμιεύσεις

ανέφερε σχετικά με τη
σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης
και τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου

περιγράφοντας έτσι και το
εκβιαστικό δίλημμα με το οποίο

ήρθε αντιμέτωπος
Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός

χρησιμοποίησε μια
αναφορά του Λένιν Υπενθυμίζοντας

τη φράση του ηγέτη της
Οκτωβριανής Επανάστασης για
τον ληστή που ζητάει από κάποιον

τα λεφτά ή τη ζωή του
ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι
είναι φυσική η επιλογή να δώσει

τα λεφτά και να σώσει τη ζωή
του για να συνεχίσει να αγωνί¬

ζεται Επί του ερωτήματος αν το
αποτέλεσμα της προηγούμενης
διαπραγμάτευσης είναι ήττα ή
όχι υπογράμμισε ότι ήττα θεωρείται

από όσους θεωρούν ότι
η επανάσταση είναι έφοδος στα
χειμερινά ανάκτορα

Η μοναδική αναφορά του
Αλέξη Τσίπρα στον Γιάνπ Βα
ρουφάκη αφορούσε τον ακόμα
υπαρκτό κίνδυνο ενός Grexit
Προϋπόθεση είναι να κλείσει

η συμφωνία γιατί το σχέδιο
ορισμένων

για Grexit παραμένει
Σήμερα σηκώνεται κουρνιαχτός
απίστευτος από τα κόμματα της
αντιπολίτευσης και τα συστημι
κά μέσα για το αν είχε ο Βαρου
φάκης plan Β Φανταστείτε τι θα

γινόταν αν υπήρχε και οικονομική

καταστροφή είπε χαρακτηριστικά

Αξιζε τον κόπο Για
την οικονομία τα πράγματα είναι
αναστρέψιμα Αξιζε τον κόπο για
να γίνει πρωτοσέλιδο η Ελλάδα
με θετικούς όρους συμπλήρωσε
ο Αλέξης Τσίπρας

Σκληρός ήταν πάντως ο
πρωθυπουργός

και για την πρόεδρο

της Βουλής για την οποία είπε
ότι κινείται σουρεαλιστικά
Εχω εκφράσει τον προβληματισμό

μου και στην ίδια Υπάρχουν
σχέσεις προσωπικής εκτίμησης
Αλλά υπάρχει προβληματικό
αποτέλεσμα Δεν είναι κατανοητή

η στάση σε καταγγέλλω για
να σε στηρίξω Δεν είμαι κανένα

παιδάκι υπάρχουν τρόποι να

προστατευθώ είπε χαρακτηριστικά
Ο διαδικαστικός κλεφτοπόλεμος

δεν είναι αντίσταση
στην τρόικα συμπλήρωσε

Αίσθηση προκάλεσε πάντως
η αναφορά του στην αστυνομική
καταστολή Ο ρόλος του αστυνομικού

δεν είναι να ξυλοκοπεί
είπε ο Αλέξης Τσίπρας για να
συμπληρώσει κατόπιν Η άλλη
δημοσιογραφική πλευρά καλύφθηκε

με τις βόμβες που πήγε να
καεί ο κόσμος Οτι ήταν 1 5 αλλοδαποί

καλύφθηκε Δεν ξέρω αν
ήταν προβοκάτορες από την αλλοδαπή

Η αστυνομία τι πρέπει
να κάνει όταν υπάρχει καταιγισμός

βομβών Να περιμένει μέχρι

να καεί
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Επίθεση στην κυβέρνηση για υποχώρηση στις απαιτήσεις της τρόικας

Επί ποδός οι φαρμακοποιοί
για την απελευθέρωση

Προς κατάργηση

η διάταξη που επιβάλλει
ότι ο ιδιοκτήτης φαρμακείου

πρέπει να έχει πτυχίο

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στην
πλήρη απελευθέρωση
του επαγγέλματος του

φαρμακοποιού φαίνεται
ότι προχωρεί η κυβέρνηση Ήδη
επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση

με την οποία καταργείται η
διάταξη που επιβάλλει ότι ιδιοκτήτης

και υπεύθυνος ενός φαρμακείου

μπορεί να είναι μόνο
πτυχιούχος φαρμακοποιός

Μάλιστα το σχετικό σχέδιο
έχει κυκλοφορήσει στον Πανελλήνιο

Φαρμακευτικό Σύλλογο
ο οποίος υποστηρίζει ότι η

κυβέρνηση ετοιμάζει τη νομοθετική

ρύθμιση καθ υπόδειξιν και
καθ υπαγόρευσιν των τροικα
νών

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ το
σημερινό καθεστώς για την ίδρυση

και λειτουργία φαρμακείου
που προϋποθέτει ότι ιδιοκτήτης
και υπεύθυνος του φαρμακείου
είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός
αποτελούσε εμπόδιο στη δημιουργία

καρτέλ στον χώρο του
φαρμάκου

Ενημερώνει δε την κυβέρνηση
ότι μια τέτοια απόφαση βρίσκει

αντίθετο και το Συμβούλιο
της Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο και τον Παγκόσμιο

ΟργανισμόΥγείας Παράλ¬

ληλα οι φαρμακοποιοί υπογραμμίζουν

ότι τέτοιες διατάξεις που
οι τροϊκανοί υποδεικνύουν δεν
τις έχουν εφαρμόσει ούτε στις
χώρες τους Γερμανία Γαλλία
Ισπανία Λουξεμβούργο κ.λπ

ΜΗΝΥΜΑ Με ανακοίνωσή του
ο ΠΦΣ καλεί τον πρωθυπουργό
τον υπουργό Υγείας και την
πρόεδρο του ΕΟΦ να δηλώσουν
με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό

ότι δεν υπάρχει τέτοια
πρόθεση ούτε και σχεδιασμός
Και προειδοποιούν ότι δεν μπορούν

να εμπαίζουν ένα κλάδο
υλοποιώντας πρακτικές και πο¬

λιτικές που πολεμούσαν μέχρι
χθες Την ίδια στιγμή την πλήρη

στήριξή του προς τους Έλληνες

Φαρμακοποιούς εκφράζει ο

Πορτογαλικός Φαρμακευτικός
Σύλλογος τονίζοντας σε επιστολή

του πως η πολιτική δύσκολη
συγκυρία δεν είναι μόνο εθνικό
πρόβλημα αλλά πανευρωπαϊκό
Οι Πορτογάλοι φαρμακοποιοί
στέλνουν μήνυμα συμπαράταξης
όλων των Ευρωπαίων φαρμακοποιών

ενάντια στη λιτότητα
Το μήνυμα αυτό έρχεται μαζί

με σχετικό άρθρο του πρακτορείου
Reuters το οποίο αναφέρεται

στην κατάσταση στην Ελλάδα με

θέμα Μεταρρυθμίσεις Η Ευρώπη

ζητά από την Ελλάδα να πάει
εκεί που οι άλλοι φοβούνται
Στο άρθρο γίνεται αναφορά στη
Γαλλία όπου οι φαρμακοποιοί
αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα

Όπως αναφέρει το Reuters
ενώ προτείνεται προς την Ελλάδα

από μια εργαλειοθήκη να
απελευθερώσει τα κανάλια διανομής

των φαρμάκων στη Γαλλία

οι φαρμακοποιοί διατηρούν
το μονοπώλιο να πωλούν μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα
Για τον λόγο αυτό πραγματοποίησαν

φέτος απεργία μιας ημέρας

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος
του ΠΦΣ μαζί με εκπροσώπους
του Δ.Σ έχουν ήδη μεταβεί στις
Βρυξέλλες και έχουν έλθει σε
επαφή τόσο τον κ Ντεκλάν Κο
στέλο επικεφαλήςτης Ε Ε στην
τρόικα όοο και τον επίτροπο
Υγείας Βουτένιτς Αντριουκαΐτις
και έχουν εκθέσει τα προβλήματα

των φαρμακείων στη χώρα
μας και την πολύτιμη συνεισφορά

τους στην αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης

Εν τω μεταξύ με τον υπουργό
Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή
συναντήθηκε χθες ο αναπληρωτής

υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Χριστόφορος Βερναρδάκης Κατά

τη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα συντονισμού των δύο υπουργείων

έτσι ώστε να επιταχυνθούν

οι διαδικασίες για την
άμεση ενίσχυση σε προσωπικό
του τομέα της Υγείας
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• Ενίσχυση θεσμών Τη σημασία της ενίσχυσης

των θεσμών για την ανάπτυξη αναδεικνύει νέα
μελέτη που παρουσίασε χθες η PwC σε κεντρικό
αθηναϊκό ξενοδοχείο Οπως αναφέρει η μελέτη
επικαλούμενη το έργο των Ντ Ατσέμογλου και Τζ
Ρόμπινσον στο βιβλίο Why Nations Fail η

ευημερία αλλά και η ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται
κατά κύριο λόγο από τους θεσμούς που οργανώνουν

την οικονομική δραστηριότητα και στο
πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι πολίτες οι επιχειρήσεις

αλλά και το ίδιο το κράτος Σελ 20

Η ενίσχυση των θεσμών
είναι προϋπόθεση
για την ανάπτυξη
Το μάνατζμεντ κλειδί για την καταπολέμηση
της διαφθοράς οτο Δημόσιο σύμφωνα με την PwC

Τη σημασία της ενίσχυσης των
θεσμών για την ανάπτυξη αναδεικνύει

νέα μελέτη που παρουσίασε

χθες η PwC σε κεντρικό
αθηναϊκό ξενοδοχείο Οπως αναφέρει

η μελέτη επικαλούμενη
το έργο των Ντ Ατσέμογλου και
Τζ Ρόμπινσον στο βιβλίο Why
Nations Fail η ευημερία αλλά
και η ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται

κατά κύριο λόγο από τους
θεσμούς που οργανώνουν την
οικονομική δραστηριότητα και
στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν

οι πολίτες οι επιχειρήσεις
αλλά και το ίδιο το κράτος

Παρουσιάζοντας την έκθεση
ο Κώστας Μητρόπουλος εντεταλμένος

σύμβουλος της PwC
Hellas δήλωσε ότι αν οι θεσμοί
της Ελλάδας εξασθενήσουν περαιτέρω

η αρνητική επίδραση
στη μακροπρόθεσμη προοπτική
της ελληνικής οικονομίας Θα είναι

σοβαρή Η ενίσχυσή τους
από την άλλη είναι το μόνο
μονοπάτι προς τη διατηρήσιμη
ανάπτυξη — όχι η αλλαγή νομίσματος

ή οτιδήποτε άλλο
Οπως αναφέρει n μελέτη η Ελλάδα

είναι μια χώρα της οποίας
το επίπεδο ευημερίας είναι σημαντικά

υψηλότερο από την ποιότητα

των θεσμών της
Οι ερευνητές της PwC σταχυολογούν

τέσσερις πτυχές της
έννοιας των θεσμών την αποτελεσματικότητα

της δημόσιας
διοίκησης την κατάλληλα στο

χευμένη ρύθμιση των αγορών
την πολιτική ευστάθεια που επιτρέπει

την ομαλή εφαρμογή μακρόπνοων

πολιτικών και την
ισχύ του νόμου την απαρέγκλιτη

τήρηση με άλλα λόγια
του κράτους δικαίου

Είναι προφανές ότι η χώρα
μας δεν διαπρέπει σε καμία από
αυτές τις κατηγορίες Ο κ Μητρόπουλος

απαρίθμησε τα βασικά

αίτια της παθογένειας του

Κ Μητρόπουλος
Η διαφθορά

καταπολεμείται
με καλύτερο
μάνατζμεντ
όχι μόνο με νόμους
ελληνικού κράτους Αναφέρθηκε
στις πολυπληθείς σταθερά περίπου

40 ατόμων εδώ και σχεδόν
40 χρόνια και πολυφωνικές κυβερνήσεις

τις συνεχείς μεταβολές

στην οργάνωση των
υπουργείων τις γενικές γραμματείες

που αλλάζουν στέγη κάθε

χρόνο κ.ά την επιχειρησιακή
πολυδιάσπαση και την πολυνομία

Τέλος τόνισε τη διαρκώς

διευρυνόμενη ανοχή στην
καταστρατήγηση των θεσμικών

υποχρεώσεων των πολιτών
και του κράτους

Η μελέτη στοιχειοθετεί την
κακοδαιμονία του Δημοσίου με
δεδομένα όπως τον μέσο όρο νομοθετικός

παραγωγής στα υπουργεία
που ξεπερνά τα 120 με 150

διαφορετικά νομοθετήματα
ετησίως χωρίς να συνυπολογιστούν

οι εκατοντάδες διοικητικοί
εγκύκλιοι και αποφάσεις Πρωταθλητές

αυτής της αμφιλεγόμενης

υπερπαραγωγής είναι τα
υπουργεία Οικονομικών Υγείας
Πολιτισμού Παιδείας Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο κ Μητρόπουλος που γνώρισε

από κοντά τη δημόσια διοίκηση

και τις αρετές της ως
διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙ
ΠΕΔ υπογράμμισε ότι η εστίαση
του πολιτικού διαλόγου στον
αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων

είναι εσφαλμένη Δεν υπάρχει

φθηνή δημόσια διοίκηση
τόνισε παραπέμποντας σε στοιχεία

στη μελέτη που δείχνουν
ότι οι πιο αποτελεσματικά διοικούμενες

χώρες έχουν υψηλότερες
δαπάνες διοίκησης ανά

δημόσιο υπάλληλο
Παράλληλα όμως ο κ Μητρόπουλος

σημείωσε ότι η βελτίωση

των θεσμών οδηγεί σε
συρρίκνωση του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων και επέκρινε

εμμέσως την αντιτεχνο
κρατική λογική της κυβέρνησης
που θεωρεί ότι τη συμμερίζονταν

και οι προκάτοχοί της Το
λάθος των πολιτικών που δεν

Κατανομή του αριθμού
τιον τμηματιον με βαςη τη στελέχωση τους

Κατανομή στον συνολικό αριθμό ίων τμημάτων
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

μπορούν να συμφιλιωθούν με
την ιδέα των μάνατζερ στη δημόσια

διοίκηση κατά το στέλεχος
της PwC είναι πως δεν καταλαβαίνουν

ότι το κράτος που
διοικείται πιο επαγγελματικά
δημιουργεί περισσότερο πλούτο

που σημαίνει ότι υπάρχουν
περισσότερα δημόσια έσοδα για
κοινωνική πολιτική

Οι πολιτικοί συνέχισε ψηφίζουν

νόμους αντί να προωθούν
το αξιοκρατικό μάνατζμεντ Κατ
αυτόν αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη

μεταρρυθμιστική προ¬

τεραιότητα αν το πολιτικό σύστημα

επιτρέψει την αξιοκρατικό
στελέχωση του Δημοσίου θα
βελτιωθούν σημαντικά η ποιότητα

η σταθερότητα και η συνέχεια

της δημόσιας διοίκησης
Επιπλέον η πιο επαγγελματική

διαχείριση των υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα σύμφωνα
με τον κ Μητρόπουλο θα αποτελούσε

σημαντικό πλήγμα κατά
της διαφθοράς Η διαφθορά
καταπολεμείται με καλύτερο μάνατζμεντ

όχι μόνο με νόμους
είπε χαρακτηριστικά
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Αγκάθι αποτελεί
το ιδιοκτησιακό
των φαρμακείων
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Προειδοποιητικές βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν
ξανά οι φαρμακοποιοί που ζητούν από τον πρωθυπουργό
και τον υπουργό Υγείας να πάρει Θέση στο θεμα του ιδιοκτησιακού 

των φαρμακείων, επαναλαμβάνοντας την
απειλή ότι «όσοι σπέρνουν ανέμους θερίζουν θύελλες».

Αιτία είναι οι πληροφορίες από ανώτατα στελέχη υπουργείων, 

που έχουν γίνει γνωστές στο προεδρείο του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου, ότι n κυβέρνηση
ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία
καταργείται η διάταξη που επιβάλλει ότι ιδιοκτήτης και
υπεύθυνος ενός φαρμακείου μπορεί να είναι μόνο πτυχιούχος 

φαρμακοποιός. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 

σε οποιοδήποτε
νομικό ή φυσικό πρόσωπο
να ανοίξει φαρμακείο. Σύμφωνα 

με τους φαρμακοποιούς, 
πρόκειται για την πιο

«σκληρή» εκδοχή αλλαγής
ταυ ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

των φαρμακείων. Αν και
περιλαμβάνεται στις συστάσεις 

της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ που καλείται η κυβέρνηση 

να εφαρμόσει,
υπήρχε n αισιοδοξία από την πλευρά των φαρμακοποιών
ότι Θα προωθούνταν από την κυβέρνηση δικλείδες ασφαλείας 

προκειμένου να παραμείνει η κύρια ιδιοκτησία των
φαρμακείων στα χέρια φαρμακοποιών.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος, η υπό κατάργηση διάταξη «αποτελούσε
εμπόδιο στη δημιουργία καρτέλ στον χώρο του φαρμάκου»,
ενώ ενημερώνει την κυβέρνηση ότι μία τέτοια κίνηση
«βρίσκει αντίθετα και το Συμβούλιο της Επικρατείας και
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας», και ότι «τέτοιες διατάξεις που οι τρο'ικανοί υποδεικνύουν 

δεν τις έχουν εφαρμόσει ούτε στις χώρες τους».
«Καλούμε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Υγείας και την
πρόεδρο του ΕΟΦ να δηλώσουν με τρόπο απόλυτο και
κατηγορηματικό ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ούτε
και σχεδιασμός», υπογραμμίζει ο ΠΦΣ, προειδοποιώντας
ότι ενδεχόμενη αποφυγή σαφούς και κατηγορηματικής
κυβερνητικής θέσης θα επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.
«Στην περίπτωση αυτή θα αντιληφθούν όλοι ότι σπέρνοντας
ανέμους θερίζουν θύελλες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κατά της κυβέρνησης 
οι φαρμακοποιοί 

για την εκδοχή
αλλαγής
του καθεστώτος
των φαρμακείων.
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φάρμακα
Σε άνοδο
οι Glaxo
και Bayer
Ικανοποίηση
από ίο β τρίμηνο

Καλύτερα
των προσδοκιών

ήταν τα κέρδη της Glaxo
SmithKline της μεγαλύτερης
φαρμακοβιομηχανίας της Βρετανίας

στο β τρίμηνο καθώς
ία φάρμακα για to AIDS και οι
προσπάθειες για μείωση του
κόστους αντιστάθμισαν τα εξασθενημένα

έσοδα από τις πωλήσεις

κάποιων άλλων φαρμάκων
Τα κέρδη εξαιρουμένων

εκτάκιων δαπανών διαμορφώθηκαν
στο 1,3 δισ στερλίνες

1,90 δισ ευρώ χαμηλότερα
από to 1 4 δια στερλίνες πέρυσι
Οι πωλήσεις έφτασαν ta 5,89
δισ στερλίνες 8,35 δισ ευρώ
από 5,56 δισ στερλίνες πέρυσι
Αποτελέσματα όμως καλύτερα
των προσδοκιών ανακοίνωσε
και η Bayer την ίδια περίοδο
με ta κέρδη προ τόκων φόρων
απόσβεσης υποτίμησης και
εκτάκτων δαπανών να αυξάνονται

33 στα 2,9 δισ ευρώ έναντι
2,2 δια ευρώ πέρυσι

Οι πωλήσεις από το τμήμα
φαρμακευτικών της οι οποίες
ές)τασαν το προηγούμενο τρίμηνο

τα 3,5 δισ ευρώ αναμένεται
να φτάσουν τα 14 δισ ευρώ

καθ όλη τη διάρκεια του
έτους ISID.-9624203I
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Γιατί οι φαρμακοποιοί κήρυξαν ιον πόλεμο
Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης και των φαρμακοποιών, 

το νέο Μνημόνιο ωστόσο έχει αλλάξει την ατζέντα
της μάχης. Η απελευθέρωση της αγοράς των μη συνταγο-
γραφοϋμενων φαρμάκων ήταν το αρχικό μέτωπο που έφερε
τους συνδικαλιστές του κλάδου απέναντι στην κυβέρνηση.
Τον Ιούνιο είχαν χρησιμοποιηθεί βαρείς χαρακτηρισμοί από
την πλευρά των φαρμακοποιών, ρίχνοντας βολές ακόμη και
εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. «Ανεγκέφαλος», «βαθιά νυχτωμένος», 

«ανέντιμος» ήταν μόνο μερικά από όσα επιφύλασσε
για τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουράντος.
Από χθες, η θεματολογία άλλαξε, το ρήγμα ωστόσο ανάμεσα 

στις δύο πλευρές, που προεκλογικά έδιναν υποσχέσεις

αλληλοστήριξης, βαθαίνει. «Υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες 
σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση ετοιμάζει - καθ'

υπόδειξη και καθ' υπαγόρευση τωντροϊκανών- νομοθετική
ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία καταργείται η διάταξη που
επιβάλλει ότι ιδιοκτήτης και υπεύθυνος ενός φαρμακείου
μπορεί να είναι μόνο πτυχιούχος φαρμακοποιός» αρχίζει η
σχετική ανακοίνωση του κλάδου. Το ύφος των συνδικαλιστών
σκληραίνει προς το τέλος της ανακοίνωσης, προειδοποιώντας
ότι εάν η κυβέρνηση δεν λάβει θέση τότε «θα αντιληφθούν
όλοι ότι σπέρνοντας ανέμους θερίζουν θύελλες.
Θα αντιληφθούν επίσης ότι δεν μπορούν να εμπαίζουν έναν
κλάδο υλοποιώντας πρακτικές και πολιτικές που πολεμούσαν 

μέχρι χθες».
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