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ΕκκΑηση
Τις προτάσεις της για την ανάγκη παραγωγής

φαρμάκων στην Ελλάδα εξέλιξη
που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους
κατέθεσε η Ενωση Φαρμακοβιομηχανι

είναι προστασία
της δημόσιας υγείας

και δυνατότητα
πρόσβασης του Ελληνα ασθενούς σε κάθε

απαραίτητη θεραπεία διασφάλιση της
βιωσιμότητας του συστήματος φαρμακευτικής

περίθαλψης ανάπτυξη του εγχώριου

παραγωγικού ιστού και ενίσχυση
της απασχόλησης
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Το παζλ των συμμαχιών τη
ΣΥΡΙΖΑ

Κατηγορηματικά
όχι σε μεγάλο

συνασπισμό
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ
και η σχετική ρητορική του Αλέξη Τσί
πρα δεν είναι προεκλογικό τρικ αλλά αναμμένη

απόφαση Αυτό θα μας τελείωνε
λένε οι συνεργάτες του τέως πρωθυπουργού

που κάνουν προσθαφαιρέσεις
για να δουν πόσα και ποια κόμματα θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τον επόμενο
κυβερνητικό συνασπισμό Οι προσδοκίες

τους είναι η συσπείρωσή τους να αυξηθεί

τόσο τις επόμενες ημέρες ώστε να
χρειαστεί ένας μόνο κυβερνητικός παρτενέρ

ωστόσο είναι έτοιμοι και για δύο ή
τρεις προκειμένου να έχουν μία συμπαγή

πλειοψηφία που δεν θα βάλει τη χώρα

και το πρόγραμμα σε κίνδυνο Σε καμία

περίπτωση όμως δεν συζητούν σενάριο

μεγάλου συνασπισμού
Η συντριπτική πλειονότητα των

συνεργατών του κ Τσίπρα απορρίπτει
κατηγορηματικά κάθε πιθανότητα συ
γκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία
Ο μόνος που φέρεται να το βλέπει ως
ενδεχόμενο είναι ο πιο μετριοπαθής
Γιάννης Δραγασάκης Ο τέως αντιπρόεδρος

φέρεται να έθεσε το θέμα και
κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Κουμουνδούρου

όμως ο Αλέξης Τσίπρας
αρνήθηκε να το συζητήσει

Η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία
θα επιβεβαίωνε τη ρητορική των

πολιτικών μας αντιπάλων για μετάλλαξη
του ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κ Τσίπρας

Βάζοντας κάτω τις δημοσκοπήσεις
και βλέποντας τις πιθανότητες στο επιτελείο

Τσίπρα έχουν ωριμάσει δύο σενάρια

για την επόμενη ημέρα
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο κόμμα
ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει τη δι¬

ερευνητική εντολή και θα προσπεράσει
τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη θα εξετάσει

τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης

με το ΠΑΣΟΚ το Ποτάμι και
τους ΑΝ.ΕΛ αν οι τελευταίοι είναι στη
Βουλή Η κυβέρνηση θα σχηματιστεί
στη βάση μιας μίνιμουμ προγραμματικής

συμφωνίας ενώ την αντιπροεδρία
της κυβέρνησης θα πάρει ο δεύτερος
σε κοινοβουλευτική δύναμη αρχηγός
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει τα υπουργεία
Οικονομικών Εξωτερικών Εσωτερι
κών-Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εργασίας

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
και Καταπολέμησης της Διαφθοράς με
πιθανή την τοποθέτηση στις θέσεις
υφυπουργών ή αναπληρωτών προσώπων

κοινής αποδοχής ή στελεχών από
τα άλλα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού

Στο υπουργείο Αμυνας θα παραμείνει

ο Πάνος Κομμένος αν μπουν
οι ΑΝ.ΕΛ στη Βουλή ενώ βέβαιον είναι

πως τα υπουργεία Υγείας Παιδείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δικαιοσύνης

και τα χαρτοφυλάκια της Μεταναστευτικής

Πολιτικής και του Τουρισμού

θα περάσουν σε τεχνοκράτες ή

σε στελέχη των κομμάτων που θα στηρίξουν

την κυβέρνηση Μάλιστα για
το υπουργείο Δικαιοσύνης ακούγεται
έντονα το όνομα του Φώτη Κουβέλη
ενώ για το καυτό χαρτοφυλάκιο Μεταναστευτικής

Πολιτικής το πιθανότε
ρο είναι να παραμείνει ο υπηρεσιακός
υπουργός Γιάννης Μουζάλας

Κατά τα λοιπά από την προηγούμενη
κυβέρνηση θα χρησιμοποιηθούν εκ

νέου οι Νίκος Παππάς Νίκος Βοΰ
τσης Πάνος Σκουρλέτης Γιώργος

Κατρούγκαλος Χρήστος Σπίρ
χζης Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γιάννης

Τσιρώνης Σταύρος Κοντονής,Ι
Ράνια Αντωνοπούλου Για την προ-j
εδρία της Βουλής ακούγεται το όνομο
του Γιάννη Δραγασάκη

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ τερματίσει δεύτερος
ο σχεδιασμός της Κουμουνδούρου αλί
λάζει ριζικά Ο Αλέξης Τσίπρας δε\Γ
θα συμμετάσχει σε κανένα κυβερνητι
κό σχήμα θα ψηφίζει στη Βουλή απο
κλειστικά και μόνο τα μέτρα και τις με
ταρρυθμίσεις που η κυβέρνησή τοι
υπέγραψε με τους δανειστές στο τρί
το μνημόνιο και θα καταψηφίζει όλ
τα υπόλοιπα
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επόμενης ημέρας
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρείες
συνεργασίες αλλά
με προϋποθέσεις
Του ΣΩΤΗΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης μπορεί να
μιλά προεκλογικά για ευρύτατες συνεργασίες

αλλά οι όροι που προτίθεται να
βάλει για τον σχηματισμό κυβέρνησης
αν η Ν Δ είναι το πρώτο κόμμα δυσχεραίνουν

εκ των πραγμάτων την πιθανότητα

μεγάλου συνασπισμού με τη
συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ

Καμία συνεργασία δεν θα γίνει
άνευ όρων λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος

της Ν Δ αφού έχει σκοπό να συνάψει

με τους κυβερνητικούς του παρτενέρ

μία μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία

για θέματα και εκτός μνημονίου
Οι βασικοί όροι του Ευ Μεϊμαρά

κη θα είναι τρεις Η αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού Οι αλλαγές στην παιδεία

με την κατάργηση του νομοσχεδίου
Μπαλτά Η αναθεώρηση του Συντάγματος

η οποία θα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων και την ίδρυση μη κρατικών

πανεπιστημίων Κι αν στα βασικά

τους σημεία η Φώφη Γεννηματά
και ο Σταύρος Θεοδωράκης μπορούν

να συμφωνήσουν γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν
μπορεί Ολα τα παραπάνω είναι κόντρα
στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ

Παρ όλα αυτά αν η Ν.Δ είναι το
πρώτο κόμμα και σχηματιστεί κυβέρνηση

με κορμό τη Συγγρού ο Ευάγγελος
Μεϊμαράκης θα αναλάβει ο ίδιος τον
ρόλο του πρωθυπουργού και τον πρώτο

που θα συναντήσει θα είναι ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ Στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν ραντεβού με τους προέδρους

του Ποταμιοΰ και του ΠΑΣΟΚ
Παράλληλα και ανάλογα με τα ποσοστά

που θα έχει λάβει η Ν.Δ αλλά

και τα κόμματα που θα μετέχουν στον
κυβερνητικό συνασπισμό ο Ευάγγελος

Μεϊμαράκης θα ζητήσει να τεθούν
γαλάζια στελέχη ως επικεφαλής στα

υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης
Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη
Αμυνας και Παιδείας

Σύμφωνα με πληροφορίες για την
ηλεκτρική καρέκλα του υπουργείου

Οικονομικών στη Συγγρού προκρίνουν
τον Χρήστο Σταϊκουρα αν και

συζητώνται πολλά ονόματα Η πρόταση
που έγινε ώστε να ενταχθεί στα

ψηφοδέλτια

της Ν.Δ ο πρώην διοικητής
της Εθνικής Τράπεζας Τάκης Αρά
πογλου δείχνει ότι υπάρχουν δίαυλοι

επικοινωνίας και με εξωκοινοβουλευτικά
στελέχη

Σε υπουργεία πρώτης γραμμής
αναμένεται να τοποθετηθούν οι Νίκος

Δένδιας Ευριπίδης Στυλιανί
δης Μάκης Βορίδης Παναγιώτης
Χηνοφώτης ο οποίος τοποθετήθηκε

στην πέμπτη θέση του ψηφοδελτίου
Επικρατείας αναμένεται να είναι επικεφαλής

στο υπουργείο Αμυνας και η
Πηνελόπη Γαβρά στο υπουργείο Τύπου

Ωστόσο προβληματισμός επικρα¬

τεί για τις αντιδράσεις που πιθανότατα
υπάρξουν στην περίπτωση που πάρουν
χαρτοφυλάκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

και η Ντόρα Μπακογιάννη καθώς

ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης επιθυμεί
να αξιοποιήσει και τους δύο

Στο ενδεχόμενο η Ν.Δ να τερματίσει
δεύτερη η τακτική που θα ακολουθηθεί

μοιάζει να είναι αρκετά περίπλοκη
Στο τραπέζι μέχρι στιγμής έχουν πέσει

δύο εισηγήσεις αν φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ

της απευθύνει πρόταση Η πρώτη
και η πιο πιθανή είναι η Ν.Δ να μη
μετέχει με κοινοβουλευτικά πρόσωπα
ή όποιος βουλευτής επιθυμεί να μπει
στην κυβέρνηση θα πρέπει να παραιτηθεί

του κοινοβουλευτικού αξιώματος
όπως συνέβη με την κυβέρνηση Πα
παδήμου

Η δεύτερη εισήγηση κάνει λόγο
για τη μη συμμετοχή του κόμματος σε
οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα προκειμένου

να ψηφίζει ελεύθερα όποια
νομοσχέδια επιθυμεί να διαφοροποιείται

από τα σκληρά μέτρα του τρίτου
μνημονίου και να ασκεί πιο άνετα την
κριτική απέναντι στην κυβέρνηση ως
αξιωματική αντιπολίτευση
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχορηγήσεις
σε ΚΕΘΕΑ ΟΚΑΝΑ
και ΕΟΜ

Επιχορηγήσεις δόθηκαν στο
ΚΕΘΕΑ τον ΟΚΑΝΑ και τον Εθνικό

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για
την κάλυψη μέρους των δαπανών

μισθοδοσίας και των λειτουργικών
αναγκών του Κέντρου και των Οργανισμών

Ειδικότερα ο υπηρεσιακός υπουργός

Υγείας υπέγραψε τις σχετικές

Υπουργικές Αποφάσεις κι έτσι
δόθηκε επιχορήγηση ύψους
800.000 ευρώ στο ΚΕΘΕΑ

1.743.167 ευρώ στον ΟΚΑΝΑ και
το ποσό των 145.000 ευρώ για την
κάλυψη δαπανών για τη συνέχιση

της λειτουργίας του Προγράμματος
Παραγωγής Αυτοβοήθειας του

Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης

Επίσης εγκρίθηκε επιχορήγηση
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

με το ποσό των 49.657
ευρώ το οποίο θα διατεθεί προκειμένου

να καλυφθούν εκτός από

δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού

και εργοδοτικές εισφορές
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Μειωμένες τιμες στα φάρμακα
Ανατιμολόγηση σε 470 σκευάσματα

Πέφτουν κατα 50 τα γενόσημα
αλλα και κατα 32,5 τα offpatentΑντιδράσεις

προκαλεί

n υπουργική

απόφαση
για την ανατιμολόγηση

φαρμάκων
που προβλέπει μεταξύ

άλλων μειώσεις στις τιμές

γενόσημων και off
patent σκευασμάτων κατά

50 και 32,5 αντίστοιχα
καθώς παρά τις εξαγγελίες
του υπουργείου Υγείας

πολλά φάρμακα ακόμα
και γενόσημα πιθανότατα
θα εξακολουθήσουν να πω¬

λούνται στην ίδια τιμή Σύμφωνα

με το υπουργείο Υγείας
η ανατιμολόγηση αφορά

συνολικά περίπου 470 σκευάσματα

τα περισσότερα γενόσημα

ενώ οι τελικές τιμές

θα καθοριστούν έπειτα από
διαβούλευση με τον ΕΟΦ και
τους εμπλεκόμενους φορείς

Στόχος της ανατιμολό
γησης είναι η μείωση της
φαρμακευτικής δαπάνης

που θα συνεπάγεται εξοικονόμηση

πόρων για τη δημόσια

υγεία Στα τέλη του επόμενου

μήνα ο ΕΟΦ θα έχει
τη δυνατότητα να εκτιμήσει
το ποσοστό της μείωσης που
θα επιφέρει το μέτρο σημειώνει

το υπουργείο Υγείας
Ιατρικοί κύκλοι εκφράζουν
πάντως τις αμφιβολίες τους
για την επιτυχία του μέτρου
σημειώνοντας ότι οι τιμές
των περισσότερων φαρμάκων

δεν θα επηρεαστούν
καθόλου ή θα υποστούν μια

πολύ μικρή μείωση Υπενθυμίζεται

ότι η φαρμακευτική
δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 2

δισ ευρώ προβλέπει ο
Προϋπολογισμός

για ολόκληρο
το 2015 ξέφυγε κατά περίπου

100.000.000 ευρώ στο
πρώτο τετράμηνο του έτους
υποχρεώνοντας τον πρώην

υπουργό Υγείας Παναγιώτη

Κουρουμπλή να προχωρήσει

στη σύσταση της
Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης

για τη Φαρμακευτική

Δαπάνη
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ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ

Η μεγάλη
μάχη για
τους δύο

στην Αττική
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στοχεύουν στη μεγαλύτερη
περιοχή με τις πέντε περιφέρειες και τη μικρότερη

αποχή ώστε να ανακόψουν τις διαρροές

και να προσεγγίσουν ψηφοφόρους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΟΦΗ ΠΑΤΑΚΗ

Η
πεποίθηση ότι η μητέρα των μαχών και σε αυτές τις εθνικές
εκλογές θα δοθεί στο Λεκανοπέδιο όπου μπαίνοντας στην
τελική ευθεία πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις και να ανακόψουν

διαρροές ψηφοφόρων γιαναεξασφαλίσουντην πρωτιά
την ημέρα της καλπης οδηγεί αιπά τα κρίσιμα 24ωρα τη στρατηγική

των επιτελείων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας
Η αλήθεια είναι ότι τα δύο μεγαλα κόμματα ξεκίνησαν την προεκλογική

εκστρατεία σης πέντε εκλογικές περιφέρειες της Ατηκής
από διαφαρετική αφετηρία Ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε καταγράψει νίκη
κατά κρατος στις εκλογές του περασμένου Γεναρη ειδικά στους

δήμους της Β Αθήνας επιχειρεί τώρα να διατηρήσει Tis δυνάμεις
του ρίχνοντας το βαρος κυρίως στις γειτονιές που είχαν ειδική

πρόσβαση πριν αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου τα
στελέχη της Αριστερής Πλατφόρμας

Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά είχε σημειώσει τον
Γεναρη σημαντική υποχώρηση των δυνάμεών της στην Απική

γεγονός που το είχε αποδώσει εκτός των άλλων στο ότι εκατοντάδες

χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων γύρισαν
την αλάτη στη γαλάζια παράταξη λόγω της επιβολής του ΕΝΦΙΑ

Οι γνωρίζοντες λένε ότι η μεγάλη στροφή που δημιούργησε το
2014 ιδιαίτερο ρεύμα οτηριξης του ΣΥΡΙΖΑ συνέβη στο Λεκανοπέδιο

όπου τα χρόνια της παντοκρατορίας του και το ΠΑΣΟΚ

66
Ο Αλ Τσίπρας ρίχνει το βάρος

στα δυτικά προάστια και τη
Β Πειραιά για να συσπειρώσει

τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ποσοστά που πήραν τα δύο
κόμματα στις προηγούμενες εκλογές

•τ

ΦΥΛΗ

JAPrYPOl IΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡΑΜΑ

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Ο pen
ΡΑΤΣ1ΝΙ ΝΙΚΑΙΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Q

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΙΓΑΛΕΟ

P^jr ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν ΣΜΥΡΝΗ

ΑΛΙΜΟ



7. ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ

34,57

t ΛΥΚΟΒΡΥΣΙ
ΠΕΥΚΗ

F ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΝΤΕΛΗ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Ν ΙΟΝΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

48,80
φιλόθεη ry

ΨΥΧΙΚΟ w

ΔΑΦΝΗ
ΥΜΗΤΤΟΣ

επένδυε στα υψαλά εκλογικά ποσοστά την ίδια εποκή η Νέα Δημοκρατία

πόνταρε στο κυρίως κάστρο της την A Αθήνας και το αστικό

κέντρο που πριμοδοτούσε την παράταξα και τα γαλάζια στελέχη

το οι'γουρο είναι ότι η μητέρα των μαχών θα δοθεί και παλι στο
Λεκανοπέδιο όπου αντιμετωπίζεται πιο εύκολα ο κίνδυνος της με
γαλης αποχής από τις καλπες ανησυχεί κυρίως για τους αναποφάσιστους

του ΣΥΡΙΖΑ και όπου χτυπά η καρδιά των περισσότερων
επιχειρήσεων και δη μικρομεσαίων που κινδυνεύουν ή έχουν ήδη
βαλει λουκέτο δημιουργώντας στρατιές ανέργων

Τα γκάλοπ
Εγκυρες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι σε όλα τα ποιοτικά

ευρήματα των δημοσκοπήσεων φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις σημαντικές

απώλειες και τον θυμό που έχει προκαλέσει σε διάφορες
επαγγελματικές ομάδες και στους ανέργους διστηρεί καθοριστικής
σημαστ'ας δυνάμεις Πα παράδειγμα οι εργαζόμενοι στο Δημόστο
αλλά και οι άντρες υπάλλαλοι στον ιδιωτικό τομέα που ανησυχούν
για την αλλαγή ατις εργαοιακές σχέσεις παραμένουν κοντά στον
ΣΥΡΙΖΑ και σκέφτονται να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέ
ξα τστ'αρα

το ισχυρό χαρτί δε της Κουμουνδούρου είναι στους δήμους της
Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά ειδικότερα στη Β Αθήνας και στη
B Πειραιά όπου έχουν προγραμματίσει ομιλίες σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις

πολλά στελέχη μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Δραγα
σάκης Επικρατείας πρώην υπουργοί υποψήφιοι στη Β Αθήνας
όπως οι κ τσακαλώτος Κουρουμπλής Σπίρτξας Παππάς υποψήφιοι

με επιρροή στα νεανικά κοινά όπως n Ραλλία Χρηατίδου Ως
αντίβαρο στη Β Πειραιά του Π Ααφαζάνη λειτουργεί ο Δ Βίτσας

που ως πρώην γραμματέας γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και αυτής της
περιοχής Να σημειωθεί ότι αύριο θα μιλήσει στο Κερατστ'νι ο Αλ
τστ'αρας

Στη Συγγρού έχοντας την εικόνα ατί έχουν κατακτήσει την πρωτιά
με ασφαλές προβάδισμα της τάξεως του 8 στους αγρότες επιστρέφουν

και εσηάζουν σης παρεμβάσεις στο Λεκανοπέδιο αναμένοντας
τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που τον Γεναρη αποχώρησαν λόγω

ΕΝΦΙΑ και όχι μόνο απογοητεαμένοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ
Οπως και ο Αλέξας τσίπρας ihm και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα

προσηαθήσουν μέσω των επιτελείων τους να πετύχουν την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση για την κεντρική ομιλία τους
στην Αθήνα λίγο πριν ανοίξουν οι καλπες Η μάχη της ΝΔ ξεκινά
από την Α Αθήνας όπου κεντρικό ρόλο έχουν αναλάβει κορυφαία
στελέχη όπως η Ντόρα Μπακογιάννη ενώ συνεχίζεται στη Β Αθήνας
και σε δήμους όπως το Χαλάνδρι n Αγία Παρασκευή όπου το ναι
στο δημοψήφισμα αποδείχτηκε ισχυρό Με δεδομένο ότι η συαπεί
ρωση της ΝΔ έχει φτάσει σχεδόν στο ρετιρέ το γαλάζιο επιτελείο
αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο ως τη βασική δεξαμενή ψηφοφόρων
σημαντικό μέρος των οποίων απαντούν με αυστηρή κριτική σκόμη
και με οργή στα ερωτήματα των γκάλοπ για τον ΣΥΡΙΖΑ

Στην πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας στοχεύουν βέβαια

και τα μικρότερα κόμματα το Ποτάμι είχε καταγράψει
σημαντικές δυνάμεις τον Γεναρη το ΓΙΑΣΟΚ επανέρχεται το
ΚΚΕ έχει σηεύσει να κόψει τον δρόμο σηι ΛΑΕ που ποντάρει

οε παρόμοιο προφίλ ψηφοφόρων και η Χρυσή Αυγή

λέγεται ότι διατηρεί τα ποσοστά της

ΣΤΗ ΝΔ εστιάζουν
στον επαναπατρισμό

ψηφοφόρων
που τον Γενάρη
αποχώρησαν λόγω
ΕΝΦΙΑ και
όχι μόνο npos
τον ΣΥΡΙΖΑ

éé
Με το βλέμμα στην Αν
Αττική και τις αστικές
συνοικίες ο Β Μεϊμα
ρακης στοχεύοντας
στον επαναπατρισμό

ψηφοφόρων



8. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ
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Οι εκλογές και η Υγεία

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομσιιμοε καθηγητής

Πανεπιστημίου

Αθηνών

Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο
αγαθό έχουμε μάθει να λέμε

Πριν από την κρίση το
2009 η Ελλάδα ξόδευε για την Υγεία
των πολιτών της 23 δισ ή περίπου το
1 0 του ΑΕΠ της Το 2 0 1 3 ξόδεψε τα
δύσ τρίτα και σήμερα θα είναι ακόμη
λιγότερα Οι ασφαλιστικοί φορείς μαζεύουν

εισφορές υγείας που ξοδεύουν

για συντάξεις Ο ΕΟΠΥΥ γίνεται
σαν την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της
Βρετανίας αλλά χωρίς λεφτά

To αποτέλεαμα είναι νοσοκομεία χωρίς

γιατρούς και υλικά με απλήρωτους

γιατρούς και διαγνωστικά στην
πρωτοβάθμια φροντίδα και με μάχες
στα εξωτερικά ιατρεία που τα λέμε και
επείγοντα Κανονική κατάσταση

δεν θα την έλεγες αλλά
Λίγοι το έχουν προσέξει και αυτό
ακριβώς είναι το πρόβλημα Πλησιάζει

η Κυριακή των εκλογών και ένα
σοβαρό κοινωνικό θέμα έχει μείνει
σχεδόν εκτός δημόσιας συζήτησης
Λν κάποιος έχει δει αναφορά στα θέματα

της Υγείας δεν ζει στην Ελλάδα
Εδώ είναι σαν όλα να έχουν γίνει καλά

ή σαν n Υγεία να είναι τομέας χωρίς

σημασία Κάτι ας πούμε σαν
τον θρησκευτικό τουρισμό ή τη διαχείριση

απορριμμάτων Είναι θέματα
εκτός συζήτησης γιατί δεν ενδιαφέρουν

ή για κάποιον άλλο λόγο
Οι ειδήσεις και τα θέματα στις εκλο¬

γές δεν δημιουργούνται από τους πολίτες

αλλά από ία κόμματα και τους
πολιτικούς Ο πρλίτης που δεν βρίσκει

γιατρό όταν τον χρειάζεται που
πληρώνει πλέον το μισό φαρμακο
από την τσέπη του που πονάει το δόντι

του αλλά κάνει υπομονή που δεν
μπορεί να μπει ρτο νοσοκομείο χωρίς
ασφαλισπ αν δεν δώσει μάχη στα
έκτακτα που Βεν έχει αρκετά για
φακελάκι ή ιδιωτική κλινική

Ο πολίτης με άλλα λόγια που δεν ζει
στην Ελλάδα του 2009 αλλά του
201 5 δεν αποτέλεί είδηση δεν ενδιαφέρει

προφανώς ουτε τους πολιτικούς

μας Γιατί το χαλί αυτό μένει
εκτός δημόσιας συζήτησης εν όψει
εκλογών Οταν οι κατηγορίες και οι
κομπασμοί των πολιτικών μας για
αποτυχίες ή επίτυχίες σε ασήμαντα
πράγματα αφθρνσύν γιατί τα κόμματα

αδιαφορούν για κάτι που μας αφορά

άμεσα Μία μόνο εξήγηση υπαρ
χει Ολοι νιώθάυν πως έχουν λερωμένη

τη φωλιά τους Η παντσχού παρούσα

προεκλογική κατσαρίδα εξαφανίστηκε

αφού δεν λειτουργούν
καν τα χειρουργεία Ο χώρος της
Υγείας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο
χωρίς νικητές αλλά μόνο με ηττημένους

τους πολίτες και δυστυχώς
τους εργαζόμενους στην Υγεία που
έμειναν μόνοι να φυλάνε τις Θερμοπύλες

Και σ αυτό συνέβαλαν όλοι



9. ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΟΥ ΝΤΙΜΠΕΙΤ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13 ΪΕΠΤεΜΒΡΙΟΥ 20.5
ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟ
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΗΧΗ

Σκηνικό μετωπικήε σύγκρουσηε
στην αρένα του ντιμπέιτ

Τσίπρας και Μεϊμαράκης στην τελική
ευθεία για τις κάλπες βλέπουν
την αυριανή τηλεμαχία ως την
τελευταία μεγάλη ευκαιρία να
αποδομήσουν τον αντίπαλο τους και
να κερδίσουν τους αναποφάσιστους
που θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ θα

αναδείξει
το δίλημμα ποιος

μπορεί να

διαπραγματευτεί
καλύτερα

τη ρύθμιση
του χρέους

ΤΟΥΝικΟΥΒ.ΤΣΙΤΣΑ
nbtsitsasC?pegasus gr

ΜΕ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ στρατηγική και προφανή στόχο

να απευθυνθούν orous αναποφάσιστουβ
που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα στην

εκλογική μάχη ms 20ns Σεπτέμβρη θα
προσέλθουν ο Αλέξε Toinpas και ο
Ευάγγελθ5 Μείμαράκης στο αυριανόff κρίσιμο ντιμπέιτ όπου θαβρεθούν αντιμέτωποι

πρόσωπο με πρόσωπο
Aqmvovras πίσω tous την τηλεμαχία

των επτά αρχηγών που χαρακτηρίστηκε
από μονολόγου xiopis να προσθέσει
στην πολιτική αντιπαράθεση τα επιτελεία

των προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ και tus
ΝΔ έχουν συμφωνήσει να υπάρξει χρό
vos στο αυριανό ντιμπέιτ για διάλογο
μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών στα
πρότυπα των αμερικανικών και ευρω
παίκών αναμετρήσεων

Τόσο ο κ Toinpas όσο και ο κ Μεϊ
μαράκε ανεβάζουν tous tovous ms
αντιπαράθεσε προετοιμάζοντα5 το

κλίμα για την αυριανή τηλεμαχία Το
ντιμπέιτ μεταξύ των κ Τσίπρα και Μείμαράκη αναμένεται

να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματο5 αφού
έξι μέρεβ πριν ανοίξουν οι κάλπε5 και με το ρευστό
πολιτικό σκηνικό που καταγράφουν οι δημοσκοπήσει

θα δοθεί η δυνατότητα mous πολιτικού5
apxnYOÙs να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα
και να ξεδιπλώσουν τα επιχειρήματά tous για την

επόμενη μέρα ms xoi>pas μετά Tis εκλογέ5 0 Αλέξε

Toinpas θα επιδιώξει να ακυρώσει την εικόνα
ms αμφίρροπε μάχε μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και ms
ΝΔ και να μπει δυναμικά στην τελική ευθεία npos
Tis κάλπε5

Σύμφωνα με πληροφορία ο πρόεδροβ του ΣΥΡΙΖΑ

θα περάσει στην επίθεση προσπαθώντα5 να
ταυτίσει τον κ Μείμαράκη και τη ΝΔ με το παλαιό
πολιτικό καθεστώ5 προβάλλοντα5 Tis Θέσεΐ5 του
κυβερνητικού προγράμματο5 του κόμματοβ και
αναδεικνύοντα5 τα συγκριτικά πλεονε κτήματα ms
δικής του npÔTaons

Ο Αλέξε Toinpas αναμένεται να ανοίξει περαιτέρω

τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα περνώ
vms XGùpis ενοχικά σύνδρομα στην υπεράσπιση
των κυβερνητικών επιλογών στο επτάμηνο ms κυβέρνησε

ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με κορυφαία στιγμή το
δημοψήφισμα και τη συμφωνία με tous εταίρου5
θα προβάλει τα θετικά σημεία ms ουμφωνία5 και
θα προσπαθήσει να παρουσιάσει το δίλημμα orous
iJ)n(po(pôpous ποια πολιτική δύναμη και noios
πολιτικ05 μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με
tous εταίρου5 αναφερόμενος Kupioos στην προ
οπτική διευθέτησε του ελληνικού xpéous

Καθαρή εντολή Παράλληλα θα προσπαθήσει
να ενισχύσει το κυβερνητικό του προφίλ καθιστώ
vTQS aaq>is ότι η καθαρή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει

πολιτική σταθερότητα και κυβέρνηση τετρα
ετία5 που θα προκύψει από us προγραμματικέ5
συγκλίσεις με άλλε5 δυνάμει σύμφωνα πάντα με
τα μηνύματα ms κόλπε

Σύμφωνα με πληροφορία θα πιέσει τον κ
Μείμαράκη να αποκαλύψει Tis προθέσεΐ5 του για
τα μέτρα που ανέλαβε η κυβέρνησή του σχετικά
με Tis 1 00 δόσειβ την κατάργηση του 5ευρου στα
νοσοκομεία τα μέτρα για την παροχή βοήθεια5
oris αδύναμε5 κοινωνικές ομάδε5 Ηδη oris ομιλία

που πραγματοποίησε Tis τελευταία ημέρε5
προκάλεσε τον κ Μείμαράκη να γίνει avoixms
διάλογοβ στο ντιμπέιτ

Ο κ Μείμαράκε από την πλευρά του σήκωσε
το γάντι και με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΔ
κάνει σαφές neos δεν θέτει ôpous και προϋποθέσει

για τη διεξαγωγή του ντιμπέιτ πετώντα5την

ευθύνη για τυχόν αλλαγέ5 στον τρόπο διεξαγωγής
στην πλευρά τε Κουμουνδούρου σημειώ

vovras ότι οι όποιεβ τροποποιήσει θα προσδιο
ρισιούν αποκλειστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε μία επίδειξη δύναμε ο πρόεδρο5 ms ΝΔ
θέλει να καταγράψει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει
τον κ Τσίπρα σε έναν διάλογο υπό οποιουσδήποτε

ôpous
Σύμφωνα με πληροφορία ο κ Μείμαράκε θα

αναδείξει τον θετικό πολιτικό λόγο ms ΝΔ παρουσιάζοντας

σημεία του προεκλογικού προγράμματο5
του κόμματο5 και θα θυμίσει την επτάμηνη διακυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
Δεν θα λείψουν οι προσωπικές επιθέσει του

αρχηγού ms Νέας Δημοκρατίας npos τον πρώην
πρωθυπουργό και συγκεκριμένα όσον αφορά τον
τρόπο διαπραγμάτευσε με tous Ευρωπαίους εταί
pous αλλά και για την κατάσταση που έφερε την
ελληνική οικονομία Θα επιμείνει ότι η

χώρα φεσώθηκε με 90 δισ ευρώ το
τελευταίο 7μηνο όπως τόνισε και στο
ντιμπέιτ ms 9ns Σεπτεμβρίου

Στα διαδικαστικά του ντιμπέιτ το
πλαίσιο ms συζήτησης θα κινηθεί στη
βάση των θεματικών ενοτήτων που
ίσχυσαν και στο πρώτο με μικρές αλ
λαγέ5 Θα υπάρξουν ελεύθερε5 ερωτήσει

από την πλευρά των δημοσιογράφων
npos tous πολπικού5 αρχηγούς

και θα υπάρξει συζήτηση μεταξύ των
κ Τσίπρα και Μείμαράκη οι οποίοι θα
μπορούν να θέσουν ερωτήσει ο ένας
στον άλλον

Τέλθ5 θα έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν ένα μίνι διάγγελμα στο κλεί
σιμο ms συζήτησε η οποία αναμένε
ται να ξεκινήσει oris 10:00 μ μ τοβρα
δυ ms Δευτέρα5 και να ολοκληρωθεί λίγο μετά
τα μεσάνυχτα Στη συζήτηση θα υπάρξουν και δύο
διαλείμματα ενώ ο xpôvos τοποθέτηοε και ερωτήσεων

παραμένει ο i'5ios καθώς κάθε ερώτηση
διαρκεί έωβ 30 κι απάντηση étos 1.30 λεπτά H
δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση επί ins απάντη
σε'διαρκεί έακ 1 5 και η δευτερολογία του αρ
χηγού éws 30

Ο πρόεδρος
ms ΝΔ θα
επιτεθεί
προσωπικά στον
Αλέξη Τσίπρα
για τον τρόπο
ms διαπραγμάτευσης

με
tous εταίρους
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Το Εθνος της Κυριακής
μπήκε στον θάλαμο άπου
τρεις άνθρωποι κάηκαν
ζωντανοίτην περασμένη
εβδομάδα Η εικόνα αποτυπώνει

ανάγλυφα την
κατάσταση που επικρατεί
οτονχώρο της ψυχικής
υγείας και αναδεικνύει
τις ελλείψεις που οδήγησαν

στην τραγωδία

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ κΑΡΑΠΟΡΓΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΥΙΟΧΟϊΔΗΙ

ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ
Μυρωδιά καμένου Τα

απομεινάρια μεταλλικών κρεβατιών
Στόματα κλειστά Είναι η θλιβερή εικόνα

στον χώρο Tns τραγωδίαβ στο
Δαφνί Ο κατεστραμμένθ5 θάλαμοβ
όπουτρείΒ άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί
την προηγούμενη εβδομάδα Η μαυρίλα

παραπέμπει στην πορεία Tns ψυχι
aipiKiis μεταρρύθμισα στην Ελλάδα
και είναι απόλυτα συμβατή με τη διάθεση

όλων
Τα συνεργεία αγωνίζονται να ξανακάνουν

τον χώρο λειτουργικό Να σβή
σουν τη μυρωδιάτου θανάτου Δεν μπορούν

να κάνουν τίποτε για να λύσουν
τα χρόνια προβλήματατου ψυχιατρείου
και να αποτρέψουν μία νέα τραγωδία
Για να συμβεί αυτό απαιτούνται πολύ
περισσότερα και δεν αρκεί ένα φρεσκάρισμα

στο χρώμα ή νέα κρεβάτια Απαιτούνται

μεταξύ άλλων ειδικά τμήματα
για τη νοσηλεία και φύλαξη ασθενών
με ποινική εμπλοκή άρθρο 69 τα οποία
δεν υπάρχουν πουθενά

Ο εν λόγω ασθενήβ θα διατελέσει
δεύτερο έγκλημα εάν παραμείνει στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Attikôs ΨΝΑ
Την ανωτέρω επιστημονική μου άποψη
τη στηρίζω σε όλα τα βίαια γεγονότα
τα οποία έχει διαπράξει κατά τη διάρκεια
Tns παραμονή5 του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

ATtiKris Είναι θέμα χρόνου
το πότε θα τελεστεί η δεύτερη εγκληματική

πράξη

Η αναφορά Η προφητική αυτή αναφορά

περιλαμβάνεται σε έγγραφο που
είχε στείλει πριν από δύο χρόνια στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η ανα
πληρώτρια διευθύντρια του τμήματοε
όπου νοσηλευόταν ο ασθενή5 που έβαλε

τη φωτιά Στο έγγραφο ανέφερε ότι
cos κοινωνία είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι

προκειμένου να αποφευχθεί ένα
δεύτερο έγκλημα και ζητούσε να
μεταφερθεί ο ασθενή5 oris ψυχιατρικέ5
φυλακέ5 Κορυδαλλού

Ο ασθενήβ παρέμεινε τελικά στο
Δαφνί όπου εξακολουθεί να βρίσκεται

από Tis apxés Tns εβδομάδα5 Χρει
άστηκε μία ολιγοήμερη νοσηλεία του
στο Σωτηρία εξαιτία5 αναπνευστικών
προβλημάτων που αντιμετώπισε από
την πυρκαγιά

Ο χειρισμόε του παραμένει μία πρόκληση

για το νοσηλευτικό προσωπικό

Στο συρτάρι έμεινε η προφητική
αναφορά που είχε στείλει

προ διετίας η αναπληρώτρια
διευθύντρια του τμήματος
όπου νοσηλευόταν ο ασθενής
που έβαλε τη φωτιά
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800 ασθενεί νοσηλεύονται σε ΨΝΑ και Δρομοκαΐ
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Είναι πολύ επιθετικόβ και ελάχιστοι
νοσηλευτέβ μπορούν να τον προσεγγίσουν

χάρη στην ειδική σχέση που φροντίζουν

να έχουν μαζί του
Την ίδια πρόκληση αντιμετωπίζουν

και με άλλουβ ασθενεί ôntùs προκύ
πτει από άλλο έγγραφο ψυχιάτρων του
ΨΝΑ Αναφερόμενοι σε έναν επιθετικό
πάσχοντα επισημαίνουν Η σημερινή

ψυχιατρική του εικόνα παρουσιάζει
επιδείνωση με σχεδόν καθημερινά

απρόβλεπτα επεισόδια ßiains και
επιθετική5 συμπεριφοράβ npos το προσωπικό

Tns κλινικήβ και tous συνασθε
veis του τα οποία έχουν καταγραφεί
λόγω παραληρητικών ιδεών δίωξα και
αμείωτων ακουστικών ψευδαισθήσεων
υβριστικού περιεχομένου

Παρά τα διάφορα θεραπευτικά σχήματα

που έχουν εφαρμοστεί καθ όλη
τη διάρκεια Tns νοσηλείαβ του δεν
αποδίδουν λόγω Tns ανθεκτικότηταβ
Tns νόσου και επομένου δεν αναμένεται

καμία περαιτέρω βελτίωση με την
παραμονή του στο τμήμα οξέων περι
στατικών.Οι υπόλοιποι ασθενεί και
συγγενείς αυτών ζητούν καθημερινά
να ενεργήσουμε για την επίλυση του
προβλήματοβ καθώβ η επιθετική συμπεριφορά

του συγκεκριμένου ασθε
voûs tous τρομοκρατεί και επιδρά αρνητικά

στη θεραπεία και αποκατάσταση
Tns ipuxiKris tous υγεία5 Παράλληλα
είναι εμφανή5 και αδιαμφισβήτητο5 ο
kîv6uvos γιατη σωματική tous ακεραιότητα

Μεροκάματο τρόμου Το μεροκάματο
του τρόμου περιγράφουν ο πρό

εδρο5 του συλλόγου εργαζομένων στο
ΨΝΑ Nîkos Παναγούλη5 και νοσηλευ
TÉs των τμημάτων

Σε κάθε βάρδια απασχολούνται
δύο νοσηλευτέ5 για 40 ή περισσότερου5
ασθενεί Στο νοσοκομείο υπάρχουν
στη σειρά εννέα τμήματα τα οποία πρέπει

να επισκεφθούν το βράδυ προκειμένου

να δουν εάν οι ασθενεί κοιμούνται
Κάποιοι από auToùs χρειάζονται

ειδική προσοχή καθώ5 έχουν και άλλα
προβλήματα υγεία5 ôncos καρδιολογικά

Σκεφθείτε πόση ώρα χρειάζεται ivas
νοσήλευα μέχρι να βγει από το πρώτο

τμήμα και να φτάσει στο ένατο
Στΐ5 μονοβάρδιεβ τα πράγματα είναι

πολύ πιο δύσκολα Σύμφωνα με tous
εργαζόμενουβ το 2008 évas νοσηλευ
ms πέθανε από έμφραγμα και τον βρήκαν

νεκρό οι συνάδελφοι του το επόμενο

πρωί στην καρέκλα του
Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και

στο Δρομοκάίτειο το οποίο απέχει
λίγα χιλιόμετρα από το Δαφνί Τα
επεισόδια με επιθετικούβ ασθενείβ είναι
και εκεί συχνά με το ελάχιστο προσωπικό

να μην είναι σε θέση να αντεπεξέλθει

Πριν από λίγο καιρό είχαμε
έναν ασθενή ο onoios έβαζε φωτιέ5 στα
τμήματα as λέει ο Μιχάλη Γιαννά
Kos εργαζόμενο5 στο νοσοκομείο και
πρόεδρο5 Tns Ομοσπονδία εργαζομέ
νων στο ΕΣΥ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ασθενή5 auras εξηγεί είχε έρθει
στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή
Αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε ξενώνα

μη κυβερνητική5 οργάνωσα αλλά
και εκεί τα βρήκαν σκούρα Αναγκάστηκαν

να ζητήσουν εισαγγελική εντολή

προκειμένου να τον στείλουν ξανά
στο Δρομοκάίτειο

Σύμφωνα με τον κ Γιαννάκο πριν
από ενάμιση μήνα μπήκε στην εφημερία

με εισαγγελική εντολή évas äJAos
ασθενή5 Αποδείχθηκε ότι είχε μαχαίρι
με το οποίο επιτέθηκε σε έναν εργαζόμενο

τον οποίο έσωσαν xptis ασθενείς
Υπάρχουν περίπτερα με 35 ασθενεί

και έναν νοσηλευτή Εάν συμβεί κάτι
από πού να ζητήσει βοήθεια αναρωτιέται

Για 50
κενές

οργανικές
θέσεις

στα ψυχιατρεία
κάνει λόγο το

προεδρείο Tns

ομοσπονδίας
εργαζομένων

στα νοσοκομεία

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ

ψ θέσεις Φ Υπηρετούντες
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inico ÜOIOKDMÜO irriKlt m
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Νοσηλευτικό
προσωπικό

Κενή παραμένει η μία ötis δύο
opYaviKés θέσε στα ψυχιατρεία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

εμπειρογνωμόνων η οποία θα
αναζητήσει Tponous βελτίωσα των συνθηκών

νοσηλεία5 στα ψυχιατρικά νοσοκομεία συγκρότησε
το υπουργείο Υγεία
Η πρόσφατη τραγωδία στο Δαφνί ξύπνησε
δυσάρεστε5 μνήμε5 και οι αρμόδιεβ Apxés
κινητοποιούνται για να αποφύγουν τα χειρότερα
Η εννεαμελή5 επιτροπή έχει πρόεδρο τον γενικό
γραμματέα Σπύρο Κοκκινάκη Συμμετέχουν
διαπρεπείς επιστήμονες οι οποίοι θα εξετάσουν
μεταξύ άλλων την επάρκεια των μέσων επίτευξη

του θεραπευτικού έργου και την παράλληλη
εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση
Tns ψυχιατρική5 μεταρρύθμισα
Οι τρεΐ5 θάνατοι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
ΨΝΑ έχουν κινητοποιήσει και την επιστημονική
κοινότητα Το προεδρείο Tns Ελληνικήβ Ψυχιατρική5
Εταιρεία5 κάνει λόγο για τρομακτική αύξηση των
ασθενών σε αναγκαστική νοσηλεία στα χρόνια Tns
Kpions η οποία φτάνει É(ùs το 60 των εισαγωγών
Στο πλαίσιο Tns ψυχιατρικήβ μεταρρύθμισα το
υπουργείο Υγεία5 προγραμμάτιζε την αναστολή
λειτουργία5 των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων Tns
Aerivas ΨΝΑ Δρομοκάίτειο και εκείνου Tns
Θεσσαλονίκη
Η πολιτική ηγεσία ωστόσο αναγνωρίζει ότι δεν έχουν
υπάρχουν ακόμη εναλλακτικά δίκτυα υπηρεσιών
νοσηλεία5 Οι υπεύθυνοι Tns Ψυχιατρικήβ Εταιρεία5
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντα5
ότι το πρόβλημα Tns λεπουργία5 των τριών μεγάλων
μονάδων xiopis συγκεκριμένο αύριο τα καθιστά

υψηλού κινδύνου για ατυχήματα σαν το πρόσφατο
του ΨΝΑ
Για το θέμα Tns καθήλωσα των ανήσυχων ασθενών
υπογραμμίζουν ότι για να υπακούει στη θεραπευτική
λογική οφείλει να ακολουθεί αυστηρά
καθορισμένου5 κανόνεβ πρωτόκολλα περιορισμού
Η διεθνή5 εμπειρία σημειώνουν έχει δείξει ότι η
επάρκεια εκπαιδευμένου προσωπικού είναι το
ισχυρότερο μέσο πρόληψης των περιοριστικών
πρακτικών στην ψυχιατρική πράξη

Η απλή φραστική καταδίκη εν05 μέτρου στερητικού
Tns ελευθερία και Tns Θεραπευτική5 λογική5 όταν
δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένε5 προτάσε για
την αντιμετώπιση των βίαιων ασθενών κινείται στα
όρια Tns unoKpioias
Το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
ΠΙΣ αναφέρει ότι οι τραγιά ελλείψει των

ψυχιατρικών νοσοκομείων σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία tous
Χαρακτηρίζει άκαιρη τη συζήτηση για κλείσιμο των
τριών μεγάλων ψυχιατρείων KaOios δεν έχει γίνει
καμία κίνηση npos την κατεύθυνση Tns
αποασυλοποίησα και Tns δημιουργία5 ψυχιατρικών
δομών που θα καλύψουν Tis ανάγκες
Για 50 κενέ5 οργανικέ5 Θέσεΐ5 στα ψυχιατρεία κάνει
λόγο το προεδρείο Tns Ομοσπονδία εργαζομένων στα
νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ Επισημαίνει δε Tis ευθύνε5
των διοικήσεων τονίζοντα5 ότι δεν διαθέτουν επαρκή
συστήματα nuponpooraoias Σύμφωνα με tous
εργαζόμενοι στο Δαφνί υπάρχει σύστημα
πυρανίχνευσα αλλά όχι αυτόματα πυρόσβεσα

Ο εν λόγω
ασθενής θα διατελέσει

δεύτερο

έγκλημα
εάν παραμείνει

στο Ψυχιατρικό

Νοσοκομείο

Attikôs
υπογραμμιζόταν

στην προφητική

όπως
αποδείχτηκε
αναφορά Tns
4ns Σεπτεμβρίου

2013
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Στην Bayer ο λογαριασμόε
για τα δωράκια ötous γιατρούε
Σύμφωνα με πληροφορίες
του Εθνους οι ανακριτές
στέλνουν κλήση οτον
επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας

προκειμένου
να παρασταθεί στην ανάκριση
ως αστικώς υπεύθυνος για τη
ζημιά που υπέστη το Δημόσιο
ανοίγοντας δρόμο για τη
διεκδίκηση αποζημιώσεων

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΜΠΕΝΕΑ
mbenea@pegasus.gr

ΑΝΟΙΓΕΙ
ο δρόμος για να διεκδικήσει χο ελληνικό

Δημόσιο αποζημιώσει από μίζες που δόθηκαν

σε υποθέσει οικονομικών σκανδάλων ακόμη

και σε περίπτωση που δεν έχει πιστοποιηθεί από
την ανάκριση συγκεκριμένη οικονομική ζημιά

Η αρχή θα γίνει με την υπόθεση του φαρμακευτικού
κολοσσού Bayer γιατην οποίαέχουν ασκηθεί

noiviKés διώξεις από τον περασμένο Ιούνιο για
δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος με την επιβαρυντική

περίσταση του νόμου περί καταχραστών
του Δημοσίου nou επισύρει ακόμη και ισόβια

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα
διακίνησηβ μαύρου χρήματοβ στον χώρο του φαρμάκου

που αφορά μίζεβ οι οποίεβ δόθηκαν από τη
γερμανική φαρμακοβιομηχανία τη διετία 2005
2006 σε γιατρούβ ανά την Ελλάδα για να συντα
γογραφούν προϊόντα του φαρμακευτικού κολοσσού

Οι ανακριτέβ ôiacpeopâs Nîkos Toipawns και
XpioT0(popos Μάρκου διενεργούν την ανάκριση για
την υπόθεση στην οποία μέχρι τώρα είναι κατηγορούμενοι

ο fcppavôs πρώην διευθύνων σύμβουλος
Tns Bayer και έξι Ελληνες εκ των οποίων Tpeis πρώην

στελέχη Tns ελληνικής εταιρεία évas υπάλλη
λ05 Tns και δύο προμήθευα έχουν ξεκινήσει να
δρομολογούν εξελίξει που αναμένεται να φέρουν
χρήμα στα δημόσια ταμεία

Σύμφωνα με πληροφορίεδ του EOvous Tns Κυριακής

οι ανακριτέβ στέλνουν κλήση στον επικεφαλής

Tns γερμανικής'εταιρείας προκειμένου να
παρασταθεί στην ανάκριση ως aariKcos υπεύθυνο5
για τη ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από
τη διαφθορά των υπαλλήλων του

Συγκεκριμένα οι διενεργούνε την ανάκριση
με Tis ενέργειέβ tous στρώνουν τον δρόμο προκει
μένου το ελληνικό Δημόσιο να διεκδικήσει χρήματα

από τη γερμανική φαρμακοβιομηχανία όχι για
τη ζημιά που υπέστη από Tis μίζεβ που δόθηκαν
σε YiaTpoùs για να συνταγογραφούν τα προϊόντα
Tns αλλά επειδή διέφθειρε tous γιατρούς του Δη
μοσίου

Παραγραφή Και αυτό γίνεται από tous ανακριτές
ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μη διωχθεί
ποινικά κανέναβ από tous 400 YiaTpoùs που έχει
διαπιστωθεί μέχρι τώρα από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
ότι δωροδοκήθηκαν καθώ5 το αδίκημα Tns δωροληψίας

που φέρονται να έχουν διαπράξει είναι σε
βαθμό πλημμελήματθ5 και έχει παραγραφεί

Σύμφωνα με όσα είπε στο EOvos Tns KupiaKÔs
δικαστική πηγή μοναδική περίπτωση να ελεγχθούν
ποινικά και οι γιατροί που εμπλέκονται στο σκάνδαλο

είναι εάν ασκηθούν εναντίον tous noiviKés
διώξει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που είναι
κακούργημα και αφορά τα χρήματα και τα είδη που
εισέπραξαν ως μίζες από την Bayer

Από tous ελέγχου που έχει πραγματοποιήσει
μέχρι σήμερα το ΣΔΟΕ σε 800 γιατρούς οι οποίοι
αναφέρονταν σε λίστα που είχε φτάσει oris γέρμα
νικές δικαστικές Αρχές έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον

400 από outoùs έχουν λάβει συνολικά περί

Το σκάνδαλο αφορά μίζες που δόθηκαν από την Bayer τη διετία 21

προϊόντα του γερμανικού φαρμακευτικού κολοσσού
306 σε γιατρούς ανά την Ελλάδα για να συνταγογραφούν

Μονο&ική
περιπτωοπ
να ελεγχθούν

ποινικά

και οι
γιατροί που
εμπλέκονται
στο σκάνδαλο

είναι να
ασκηθούν
εναντίον
τουςδιώξεκ
για ξέπλυμα
βρώμικου
χρήματοί

Tis 800.000 ευρώ ενώ περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ
κοστολογείται η αξία των μιζών που tous δόθηκαν
σε είδος κατά το μοτίβο Tns γερμανική5 Siemens
ôncos τηλεοράσειβ home cinema σκάνερ φωτο
YpacpiKés pnxavés ηλεκτρικέ5 συσκευέβ βιβλία
ποτά ακόμη και λουλούδια

Στο μεταξύ η ανάκριση που ξεκίνησε τον περασμένο

Ιούνιο κινείται με πολύ γοργού5 ρυθμούβ
καθώς το δίδυμο των ανακριτών Τσιρώνη Μάρκου
έχουν ήδη έτοιμα τα κατηγορητήρια και μέσα oris
επόμενεβ ημέρεβ αναμένεται να στείλουν κλήσεΐ5 σε
απολογία orous επτά κατηγορούμενοι μεταξύ των
οποίων θα είναι και ο Γερμαν05 πρώην διευθύνων
ούμβουλοβ Tns γερμανική5 φαρμακοβιομηχανία

Η διερεύνηση Tns υπόθεσηβ ξεκίνησε από την
εισαγγελία Tns Κολωνίας όπου φέρεται ότι εμφανίστηκε

Ελληναβ ο onoios κατήγγειλε ότι από το
2005 cos το 2008 cos εντολοδόχο5 ms Bayer ΕΛΛΑΣ
είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψουβ δυο εκατ
ευρώ προκειμένου με αυτό τον τρόπο να καλυφθεί
η δωροδοκία περίπου 800 Ελλήνων γιατρών

Στη συνέχεια διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση

από την Εισαγγελία Διαφθοράβ διαβιβάστηκαν
από την Εισαγγελία Tns Κολωνία5 όλα τα σχετικά
έγγραφα ενώ παράλληλα έφτασαν και ανώνυμες
καταγγελία σύμφωνα με Tis οποίεε η Bayer ΕΛΛΑΣ
μέσω υπαλλήλων Tns δωροδοκούσε Ελληνε5 για
ipoùs του ΕΣΥ προκειμένου να συνταγογραφούν

τα δικά Tns σκευάσματα με αντάλλαγμα είτε χρη
ματικά ποσά από 1 000 μέχρι 20.000 ευρώ είτε άλλου

είδους δώρα όπως ταξίδια κλπ
Ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Δι

αφθοράς σε ßapos του Γερμανού πρώην επικεφαλήβ
του φαρμακευτικού κολοσσού και τριών Ελλήνων
στελεχών της εταιρείας ενώ ποινική δίωξη για άμε
ση συνέργεια στο ίδιο αδίκημα ασκήθηκε εναντίον
ενός υπαλλήλου της εταιρείας και των νόμιμων εκπροσώπων

δυο άλλων ελληνικών εταιρειών οι
οποίες φέρονται ότι εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια
για να ξεπλένονται οι παράνομες πληρωμέ5

Εως 20.000 ευρώ ταρίφα Την έρευνα διενήρ
γησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς
Αγγελική Τριανταφύλλου και Γιάννης Σέβης ενώ
παράλληλα έγινε έρευνα και από ίο ΣΔΟΕ

Ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί έγιναν έρευνες

στα γραφεία της εταιρείας και επιβεβαιώθηκαν
οι καταγγελίες ενώ προέκυψε ότι η ταρίφα ξεκινούσε

από 1.000 ευρώ και έφτανε ως τις 20.000
ευρώ

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο ανακριτικό γραφείο
εξελίχτηκε και το σκάνδαλο Tns De Puy που αφορούσε

ορθοπαιδικά είδη τα οποία διετίθεντο υπερ
κοστολογημένα από την εταιρεία κατά 35 ενώ με
βάση τατιμολόγια που βρέθηκαν στο στόχαστρο των
Αρχών η μίζα των γιατρών ανερχόταν στο 20



12. ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Σελίδα: . . . . . . . . 16

Οδηγία για φάρμακα
από τις σοβαρές παρενέργειες των capital

controls στη Δημόσια Υγεία είναι o κίνδυνος
να καταγραφούν ελλείψεις μοναδικών και
αναντικατάστατων καινοτόμων φαρμάκων
που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και

έρχονται μέσω διαφορετικής οδού μετά
από παραγγελία του ΙΦΕΤ για τις ανάγκες
συγκεκριμένων ασθενών Προκειμένου να

αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο ο υπουργός
Υγείας κ Θάνος Δημόπουλος προχώρησε υτην
έκδοση σχετικής οδηγίας προς τον ΙΦΕΤ για
τον προγραμματισμό των παραγγελιών Με τη
σχετική οδηγία που εστάλη και στους διοικητές
των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας
όπως και στον ΕΟΠΥΎ για την πληρωμή του
ΙΦΕΤ σε ό,τι αφορά αυτές τις υποχρεώσεις
κατά προτεραιότητα διασφαλίζεται η μόνιμη
και συνεχής κάλυψη των ασθενών με
θεραπείες μοναδικές και αναντικατάστατες που

δεν κυκλοφορούν στην εγχώρια φαρμακευτική
αγορά



13. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .13/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 35

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

Δεύτερη ευκαιρία στον Τσίπρα
σημαίνει παράταση της κρίσης

ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΥ ΚΥΡΤΧΟΥ

Ευρωβουλευτή ιης Ν.Δ

Η
αμήχανη εμφάνιση του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
κ Τσίπρα στον τηλεοπτικό

διάλογο μεταξύ
των αρχηγών των κομμάτων αναδεικνύει

το κυβερνητικό του αδιέξοδο

Δεν μπόρεσε να εξηγήσει
γιατί δεν ήταν συνεπής στις προεκλογικές

δεσμεύσεις που ανέλαβε
στο ξεκίνημα του 2015 απέδωσε
την επιδείνωση των περισσότερων
βασικών οικονομικών και κοινωνικών

μεγεθών κατά τη διάρκεια
της πρωθυπουργίας του σε άλλους
και δεν είπε τίποτα για την περιπέτεια

στην οποία έβαλε τη χώρα
ακολουθώντας μέχρι την τελευταία
στιγμή τη διαπραγματευτική γραμμή

Βαρουφάκη
Δεν μπόρεσε να δώσει και κάποιες

στοιχειώδεις εγγυήσεις αποτελεσματικότητας

στην περίπτωση
που ο ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί πρώτο
κόμμα και αυτός ηγηθεί της επόμενης

κυβέρνησης Κατέληξε να
αναφέρεται στο επίτευγμα μιας
μελλοντικής αναδιάρθρωσης του
χρέους η οποία αν γίνει θα οφείλεται

στην πολιτική δέσμευση που
ανέλαβαν οι Ευρωπαίοι εταίροι
από τον Δεκέμβριο του 2012 υπό
αυστηρές δημοσιονομικές και διαρθρωτικές

προϋποθέσεις
Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε

ότι ο κ Τσίπρας είχε στη
διάρκεια της τηλεοπτικής αναμέτρησης

εικόνα πολιτικά εξουθενωμένου

ηγέτη Δεν μπορούσε να
εξηγήσει τις βασικές επιλογές του
Δεν μπορούσε να παρουσιάσει μια
νέα προοπτική και να δημιουργήσει

θετική δυναμική

Ο ψυχολογικός
παράγοντας
Εχοντας χάσει τη μάχη της ουσίας

ο κ Τσίπρας επενδύει αναπόφευκτα

στον ψυχολογικό παράγοντα
Εμφανίζει την κυβερνητική

του αποτυχία σαν μια πρώτη προσπάθεια

που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα

γιατί το επιτελείο του
ΣΥΡΙΖΑ υποτίμησε τις δυσκολίες

και έπεσε έξω στους υπολογισμούς
του Συμπληρώνει το αφήγημα

με την αναμέτρησή του με
ασύμμετρες δυνάμεις όπως χαρακτηριστικά

είπε και τη συμβολή
του στην υποτιθέμενπ αλλαγή του
ευρωπαϊκού τοπίου

Ουσιαστικά ο κ Τσίπρας και οι
συνεργάτες του προκάλεσαν πρόωρες

βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο

του 2015 και κέρδισαν
την ψήφο του ελληνικού λαού ζητώντας

από την κυβέρνηση Σαμαρά
να επινοήσει μαγικές λύσεις

που θα έβαζαν τέλος στο Μνημόνιο

χωρίς προϋποθέσεις και
φυσικά στη λιτότητα Μάταια
εξηγούσε το επιτελείο της κυβέρνησης

Σαμαρά ότι για να βγούμε
από το μνημονιακό τούνελ χρειάζονταν

πρόσθετα μέτρα 2-2,5 δισ
ευρώ και συνέχιση της σκληρής
προσπάθειας για 4-5 μήνες

Σήμερα που ο κ Τσίπρας έχει
βάλει την υπογραφή του σε ένα
νέο και εξαιρετικά δύσκολο τριετές
Μνημόνιο με μέτρα που αθροίζονται

γύρω στα 18-20 δια αντιλαμβανόμαστε

τις διαστάσεις της
πολιτικής μπλόφας στην οποία
στήριξε την εκλογική του επικράτηση

Το κρίσιμο ερώτημα είναι
εάν οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται

τη νέα πολιτική μπλόφα
που επιχειρεί ο κ Τσίπρας ισχυριζόμενος

ότι αν του δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία θα μπορέσει να
ανταποκριθεί

Από το κακό στο χειρότερο
Μια αξιολόγηση της διακυβέρνησης

Τσίπρα μάς οδηγεί στο
ασφαλές συμπέρασμα ότι στα περισσότερα

σημαντικά θέματα όλα
εξελίχθηκαν από το κακό στο χειρότερο

Το δεύτερο τρίμηνο του 2015 οι
μέσες αποδοχές των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα υποχώρησαν
5 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο

του 2014 εξαιτίας της δύσκολης

οικονομικής κατάστασης
του ιδιωτικού τομέα Μετά την
επιβολή των capital controls που
προκάλεσε ο τυχοδιωκτισμός των
Τσίπρα-Βαρουφάκη η κατάσταση
είναι ακόμη χειρότερη για τις περισσότερες

επιχειρήσεις και τους

εργαζομένους Σε διάστημα μερικών

μηνών τα λεγόμενα κόκκινα
δάνεια των τραπεζών εκτοξεύτηκαν

από το 35 στο 45 του συνόλου

και συνεχίζουν να αυξάνονται
εξαιτίας των δυσκολιών που

προκάλεσε η κυβέρνηση Τσίπρα
με τις επιλογές της στη λειτουργία
της πραγματικής οικονομίας Ο κ
Τσίπρας διαφημίζει τη ρύθμιση
ορισμένων κατηγοριών δανείων
με τη μέθοδο που ακολούθησε
η προηγούμενη κυβέρνηση Δεν
λέει όμως τίποτα για τη χρηματοπιστωτική

ασφυξία που επέβαλε
με την πολιτική του στους μικρομεσαίους

και στους ελεύθερους
επαγγελματίες που συνεχίζουν
ακόμη την προσπάθεια

Οι μεγάλες αποτυχίες δεν περιορίζονται

βεβαίως στον οικονομικό

τομέα Τα κονδύλια για
τη δημόσια Υγεία και την Παιδεία

περιορίστηκαν σε αρκετές
περιπτώσεις πάνω από 50 σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

του 2014 Τα αποθεματικά των
νοσοκομείων των ασφαλιστικών
ταμείων και των πανεπιστημίων
χρηματοδότησαν το διεθνοπολι
τικό πόκερ που έπαιξαν με την
ελληνική οικονομία ο κ Τσίπρας
και ο κ Βαρουφάκης Τα χρήματα
αυτά πρέπει να θεωρούνται χαμένα

για τους φορείς στους οποίους
ανήκουν και δεν υπάρχει καμία
πρόνοια επιστροφής τους από το
πρόγραμμα χρηματοδότησης της
ελληνικής οικονομίας από τους
Ευρωπαίους εταίρους και τους πιστωτές

Τα 86 δισ ευρώ που θα
δοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο
καλύπτουν βασικά τις διεθνείς
υποχρεώσεις του και εξασφαλί¬

ζουν σταδιακά και με εξαιρετικά
αυστηρούς όρους μερικά δισεκατομμύρια

για τους ιδιώτες προμηθευτές

του Δημοσίου που έχουν
μείνει απλήρωτοι Επομένως η οικονομική

αποσταθεροποίηση της
Υγείας και της Παιδείας από την
κυβέρνηση Τσίπρα θα έχει μακροπρόθεσμες

συνέπειες
Η κατάρρευση των εσόδων του

Δημοσίου κυρίως φορολογικών
τα οποία το πρώτο οκτάμηνο του
έτους υπολείπονται πάνω από 4
δισ ευρώ του στόχου και η υποχώρηση

των εσόδων των ασφαλιστικών

ταμείων με διψήφιο
ποσοστό μάς προειδοποιούν γι
αυτά που έρχονται και κάνουν
εξαιρετικά δύσκολη την πρώτη
αξιολόγηση του νέου προγράμ
ματος-Μνημονίου η οποία είναι
προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο

Ρεκόρ υποκρισίας
Αναδεικνύουν επίσης την υποκρισία

του κ Τσίπρα και των συνεργατών
του οι οποίοι ισχυρίζονται ότι

πατάσσουν τη φοροδιαφυγή ενώ
με βάση τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία πραγματοποιείται ταυτόχρονα

ρεκόρ φοροδιαφυγής υστέρησης

των φορολογικών εσόδων
και ανισοκατανομής των βαρών
Ανάλογη η εικόνα στην κοινωνική
ασφάλιση όπου στο όνομα της εξασφάλισης

1 3ης σύνταξης για τους
χαμηλοσυνταξιούχους οργανώθηκε
ήδη βάσει του νέου Μνημονίου
ένας νέος γύρος σταδιακής μείωσης

των επικουρικών και των κύριων
συντάξεων που προβλέπεται να

έχει εξαιρετικά δυσάρεστη συνέχεια
εξαιτίας της συνεχιζόμενης υποχώ¬

ρησης των εσόδων των ασφαλιστικών
ταμείων

Ως πρωθυπουργός ο κ Τσίπρας
δεν προστάτευσε τα καλώς εννοούμενα

οικονομικά συμφέροντα
της Ελλάδας και προκάλεσε με τα
λάθη και τις παραλείψεις του κλιμάκωση

της κοινωνικής κρίσης
Αυτό βέβαια δεν τον εμποδίζει
να διαφημίζει το ανύπαρκτο ηθικό
πλεονέκτημά του έναντι του παλιού

που στην αντίληψή του εκφράζει

η Ν.Δ
Το νέο όπως αυτός το ορίζει

ήταν η πλουτοκρατική διαμονή του
και μάλιστα οικογενειακώς κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού σε βίλα
γνωστού μεγάλου επιχειρηματία
στο Σούνιο Η ανιδιοτελής φιλοξενία

περιελάμβανε και θαλάσσιες
εκδρομές με το σκάφος του επιχειρηματία

Σκεφτείτε τι θα έλεγαν οι
εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εάν ο κ
Μεϊμαράκης είχε ανάλογη συμπεριφορά

κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών

διακοπών
Την υποκρισία του κ Τσίπρα

συμπληρώνει το θράσος του εφόσον
απαιτεί από τους πολιτικούς

αντιπάλους του να έχουν επιδόσεις

που αυτός αποδεδειγμένα δεν
μπορεί να επιτύχει και τους καταγγέλλει

για απαράδεκτες συμπεριφορές

βολέματος και διαπλοκής
τις οποίες έχει υιοθετήσει ο ίδιος
με τον πιο προκλητικό τρόπο

Υπάρχουν μεγάλα τμήματα του
εκλογικού σώματος που επικροτούν

τις επιλογές Τσίπρα για τους
δικούς τους λόγους Δημόσιοι
υπάλληλοι που δεν έχουν σχέση

με την έννοια του δημόσιου
λειτουργού βολεύονται από την
προχειρότητα του ΣΥΡΙΖΑ που
καλύπτει τις επαγγελματικές
τους ανάγκες Οι αιώνιοι φοιτητές

και γενικότερα οι οπαδοί της
ελάχιστης προσπάθειας αισθάνονται

άνετα με τους κανόνες και τα
κριτήρια που επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολλοί από αυτούς που φοροδιαφεύγουν

συστηματικά αξιοποιούν
τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει
ο κ Τσίπρας την απόλυτη ανοχή
στη φοροδιαφυγή με την καταγγελία

των πλουσίων που πρέπει
να πληρώσουν τους φόρους χωρίς

ποτέ να κατονομάζονται και
να επιβαρύνονται

Οι συμπολίτες μας όμως που
δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες

θα πρέπει να βάλουν τέλος

με την ψήφο τους στον οικονομικό

και κοινωνικό κατήφορο
στον οποίο μας οδηγούν οι επιλογές

και η πολιτική μεθοδολογία
του κ Τσίπρα Εάν δεν αντισταθούν

και του δώσουν μια δεύτερη
πολιτική ευκαιρία θα οδηγήσουν
άθελά τους στην κλιμάκωση και
στην παράταση της κρίσης που
δοκιμάζει τις οικονομικές και κοινωνικές

αντοχές μας

ΜΜΙΙΙΙΗΜΜΙΙΙΜηΜΜΜΜΜΜΝΜΝΜΜΜΝ^'Μ

Με υπογραφή Τσίπρα έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια
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Καίγεται το ΕΣΥ
Οι κλίνες των νοσοκομείων δεν πληρούν ης προδιαγραφές έναντι πυρκαγιάς
Στρώματα και κρεβάτια πρέπει να είναι βραδύκαυστα και μη αναφλέξιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟ

Οργανικές
θέσεις

Υπηρετούντες
σύνολο ΔΕ Π.Ε Τ.Ε Υ.Ε

3^3^t-^^oiKnTiKoi 12.053 7097 3.405 1.216 1.220 1.254

Erf^WpWiKO μη ιατρικό 2.737 1.665 1.166 499
Λοιπό προσωπικό 3.870 1.341 242 53 57 989

Νοσηλευτές 46.642 31.567 10.612 922 16.429 3.604
Παραϊατρικό 8.209 5.287 2.534 2.753

Τεχνικοί 3.749 2.211 1.703 156 352
Γιατροί 21.327 15.407

ΠΗΓΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων

του Αιμίλιου Νεγκη
anegis@me.com

Ηκορυφή του παγόβουνου
ήταν το τραγικό

δυστύχημα με την πυρκαγιά

στο Δαφνί Οπως
αποκαλύπτουμε σήμερα

τα ελληνικά νοσοκομεία δεν εφαρμόζουν

τις ισχύουσες πανευρωπαϊκές
προδιαγραφές για έπιπλα στρώματα
και κρεβάτια νοσοκομείων τα οποία
πρέπει να είναι βραδύκαυστα και μη
αναφλέξιμα

Με άλλα λόγια τόσο οι κλίνες όσο
και τα σιρώματα που υπάρχουν στα

δημόσια νοσοκομεία καίγονιαι σαν
λαμπάδες εγκυμονώντας θανάσιμο
κίνδυνο τόσο για τους νοσηλευομέ
νους όσο και τους εργαζομένους Στο
Δαφνί τόσο τα στρώματα όσο και οι
κλίνες ήταν εκτός προδιαγραφών
γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις

ασθενείς Ευθύνη φέρουν τόσο
το υπουργείο Υγείας όσο και οι εποπτευόμενοι

από αυτό φορείς όπως ο

ΕΟΦ και το ΕΚΑΠΤΥ Εθνικό Κέντρο
Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας

στην Υγεία 0 ΕΟΦ υποτίθεται

ότι εποπτεύει την αγορά κλινών

και το ΕΚΑΠΤΥ ότι πιστοποιεί
κατασκευαστές στρωμάτων και κλινών
για νοσοκομειακή χρήση

Οι διεθνείς προδιαγραφές ενσωματώνονται

στα διεθνή πρότυπα ΕΝ 597
1 και ΕΝ 597-2 τα οποία ισχύουν από
το 1995 Μάλιστα τον Δεκέμβριο του
1998 εκδόθηκαν και από τον ΕΛΟΤ
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης

Το πρώτο πιστοποιεί ότι το υλικό έχει
δοκιμαστεί οε καιόμενο τσιγάρο και
το δεύτερο σε φλόγα από σπίρτο Ολα
τα έπιπλα και τα στρώματα που υπάρχουν

σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας

πρέπει να τα πληρούν

Εγκληματική άγνοια
Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των
ευθυνών αρκεί να αναφέρουμε ότι με
βάση τις διεθνείς δοκιμές στρωμάτων
και κλινών που πληρούν τις προαναφερόμενες

προδιαγραφές για να καούν

ολοσχερώς χρειάζονται 5-7 ημέ¬

ρες Αυτό σημαίνει ότι αν στο Δαφνί
υπήρχαν τέτοια υλικά είναι πιθανό
να μην είχαμε θρηνήσει θύματα
Δυστυχώς οι διοικήσεις και οι υπηρεσίες

των νοσοκομείων λόγω άγνοιας

ρίχνουν το βάρος στην αγορά μηχανημάτων

όπως αξονικών ή μαγνητικών

τομογράφων και ενδιαφέρονται
ελάχιστα για την ανανέωση εξοπλισμού

όπως οι νοσοκομειακές κλίνες
και τα στρώματα Και από την ποιότητα

του στρώματος και της κλίνης
εξαρτιούνται η ταχύτητα της ανάρρωσης

και η μείωση των επιπλοκών
τονίζει ο κ Χρήστος Καζάσης ειδϋνός
μηχανικός στην ιατρική τεχνολογία

Κίνδυνος λοιμώξεων
Δεν είναι μόνον ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Στα περισσότερα νοσοκομεία
χρησιμοποιούνται τελείως ακατάλληλα

στρώματα για τη νοσηλεία των ασθενών

Επίσης συχνά χρησιμοποιούνται

μη πιστοποιημένες απολυμαντικές

μέθοδοι για την απολύμανση
στρωμάτων και κλινών με συνέπεια
τη σταδιακή καταστροφή τους Το

απαράδεκτο αυτό φαινόμενο κρύβει
δύο σοβαρούς κινδύνους

Πρώτον τη μετάδοση ενδονοσο
κομειακών λοιμώξεων Ας μην ξεχνάμε

δε ότι τα ελληνικά νοσοκομεία

είναι στην πρώτη θέση σε όλη
την Ευρώπη γεγονός που συνδέεται
και με τη χρήση ακατάλληλων στρωμάτων

Δεύτερον την πρόκληση κατακλίσεων

Πρόκειται για έλκη που προκαλούνται

όταν ένας ασθενής βρίσκεται
κατάκοιτος για μεγάλο χρονικό διάστημα

Στην Ελλάδα δεν γίνεται καταγραφή

τους ούτε υπάρχει πρόγραμμα

διαχείρισης του προβλήματος όπως
στο εξωτερυοό

Και όμως υπάρχει ειδικός εξοπλισμός

που εξαλείφει τις πιθανότητες
κατακλίσεων Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο άτυχος αστυνομικός Στάθης Λα
ζαρίδης ο οποίος τη Δευτέρα έχασε
τη μάχη με τη ζωή είχε νοσηλευτεί
σε ειδική κλίνη που είχε προμηθευτεί
η Ελληνική Αστυνομία Ενώ λοιπόν
ήταν κατάκοιτος επί οκτώ ολόκληρα
χρόνια δεν παρουσίασε κατακλίσεις

αιχμή
miïuà&to

Αιμίλιος Νεγκης
oneitisiwecitm

Η πραγματική ένδεια της Υγείας
ΠΟΛΛΟΙ πιστεύουν ότι το μείζον πρόβλημα του ΕΣΥ είναι είτε
η έλλειψη προσωπικού είτε η ανεπάρκεια χρημάτων ή ότι διοικείται

από κομματικά επιλεγμένους διοικητές με ελάχιστες
γνώσεις οικονομικών και διοίκησης

Αυτή δυστυχώς είναι η μία όψη του νομίσματος Η άλλη η
αθέατη όψη είναι ότι το πρόβλημα του ΕΣΥ είναι όχι μόνο
ποσοτικό αλλά και ποιοτικό καθώς από τους περίπου 49.000
υπηρετούντες εργαζομένους πλην των γιατρών μόλις 3.500
έχουν πτυχίο ΑΕΙ

Από την άλλη υπάρχουν περίπου 18.500 εργαζόμενοι Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης δηλαδή με απολυτήριο λυκείου
21.000 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 5.900 Υποχρεωτικής
Δηλαδή το 40 είναι με γνώσεις λυκείου Πώς λοιπόν είναι

δυνατόν να επέλθει εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και χρήση νέων

εργαλείων νοσοκομειακού μάνατζμεντ Πώς μπορούμε να αναμένουμε

ορθολογική διαχείριση πόρων και απρόσκοπτη διεκπεραίωση

χιλιάδων διαγωνισμών
Ευθύνη για την κατάσταση αυτή φέρουν προφανώς οι

κυβερνήσεις των τελευταίων τριάντα ετών οι οποίες γέμισαν

τα νοσοκομεία με χαμηλής εκπαίδευσης προσωπικό
ικανοποιώντας την εκλογική τους πελατεία Συνεπώς η νέα

κυβέρνηση οφείλει μεν να καλύψει τα κενά σε προσωπικό
αλλά και να προσανατολίσει τις όποιες προσλήψεις σε θέσεις
υψηλής εκπαίδευσης και νέες ειδικότητες Στελέχη με γνώσεις

οικονομετρίας εξειδίκευση σε νέα ιατρική τεχνολογία
πληροφορική κ.ο.κ

Τα στρώματα που
υπάρχουν στα δημόσια
νοσοκομεία καίγονται
σαν πΌμπάδεε εγκυ
Movtbvias θανάσιμο
κίνδυνο τόσο για raus
νοσηλευομένου όσο
και raus εργαζομένου

Τα πιο
ευάήωτα

σημεία

Χώροι νοσηπεί
as με υψηλή συγκέντρωση

οξυγόνου
χειρουργεία

Δωμάτια ασθενών

κάπνισμα
βραχυκύκλωμα
ελαττώματα
συσκευέ5

Μηχανοστάσια
λάδια ôiaACras

βραχυκυκλώματα

Αποθηκευτικοί
χώροι κλινοσκε
πάσματα εύφλεκτα
υγρά cpiàrte αερίων

σκουπίδια

Κουζίνα
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Νέα όξυνση για τα φάρμακα
Οι γιατροί ζητούν συνταγογράφηση της εμπορικής ονομασίας

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ
του υπουργείου Υγείας και των
γιατρών ξεκινά μετά την επιστροφή

στη συνταγογράφηση
αποκλειστικά της δραστικής ουσίας

Από την περασμένη Πέμπτη
οι γιατροί δεν μπορούν να αναγράφουν

και την εμπορική ονομασία

των γενοσήμων και των
φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις
την οποία είχε επιτρέψει από τον
περασμένο Απρίλιο ο τέως υπουργός

Υγείας Παν Κουρουμπλής Η
κίνηση αυτή του κ Κουρουμπλή
είχε εκληφθεί από τους δανειστές
ως μονομερής ενέργεια καθώς η
υποχρεωτική συνταγογράφηση
της δραστικής ουσίας ήταν μνη
μονιακό μέτρο που εφαρμοζόταν
από το 2012 το οποίο τελικά επα¬

νήλθε στοΝ,ρίτο μνημόνιο Ετσι
η ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε
που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση έκοψε τη δυνατότητα

στους γιατρούς να γράφουν

και εμπορική ονομασία
εκτελώντας νέα εγκύκλιο του
υπουργείου Υγείας

Αμεση ήταν η αντίδραση του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που
κάλεσε τους γιατρούς-μέλη του
να συνεχίζουν να γράφουν την
ονομασία του φαρμάκου στο πεδίο
των σχολίων της συνταγής Προανήγγειλε

δε νέα προσφυγή στα
δικαστήρια κατά του μέτρου Σημειώνεται

ότι οι γιατροί που βλέπουν

να συρρικνώνεται ξανά ο
ρόλος τους στην επιλογή του φαρ¬

μακευτικού σκευάσματος και συνεπώς

στη φαρμακευτική αγορά
αντέδρασαν εξαρχής από το 2012
στο μέτρο και προσέφυγαν στο
Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας

την ακύρωση του Το αί
τημά τους απορρίφθηκε τον περασμένο

Ιούλιο από το ΣτΕ
Αντίθετη στη συνταγογράφηση

της δραστικής ουσίας είναι και
η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

που πρεσβεύει το
ελληνικό επώνυμο γενόσημο
Οπως υποστηρίζει η δυνατότητα
πρότασης από τον ιατρό του γε
νοσήμου που εμπιστεύεται είναι
ένα βασικό μέτρο ενίσχυσης της
εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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της Κατερίνας Μπακογιάννη

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΧΟ Εθνΐ
κό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρηβ Aivôs εξελέγη πρόσφατα πρό
εδροδ xns Διεθνούβ Εταιρείαβ Χειρουργών

Ενδοκρινών Αδένων IAES η οποία
αποτελεί έναν από tous πυλώνεβ xns Δι
εθνούε Χειρουργική3 Εταιρείαε Μεταξύ

άλλων διοργανώνει το Παγκόσμιο Συνέδριο

Χειρουργήσω και εκδίδει το World
Journal ofSurgery Από tous πρωτοπό
pous στην ενδοσκοπική χειρουργική
ήδη από τη δεκαετία του 90 ο κ Aivôs
ισορροπεί εδώ και χρόνια ανάμεσα
στην Ελλάδα και x\s ΗΠΑ Αποφοίτησε

από tous npcoTOUs από την Ιατρική
Αθηνών το 1975 και μετεκπαιδεύτηκε

στα Γενικά Νοσοκομεία xns Μασαχουσέτη

και του Κλίβελαντ και στη
Mayo Clinic Εγινε επίκουροε καθη
γητήβ στο Case Western Reserve
University το 1981 επίκουροε καθη
γητήε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το
1984 και καθηγητήε 30 χρόνια αργότερα

το 2012 ενώ ταυτόχρονα
είναι επισκέπτηβ καθηγητήε στο
Harvard Είναι πατέραε πέντε ενήλικων

παιδιών Σύζυγόε του είναι η
επίσηε καθηγήτρια xns Ιατρική5
Σχολή5 στο ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού

Η προεδρία xns IAES είναι τι
μητική ή ουσιαστική θέση Ουσ ι

W αστική Σκοπεύω να έχω μεγάλη
ανάμειξη σε όλα τα θέματα με τα

οποία ασχολείται η Διεθνήε Εταιρεία
Νομίζω neos είναι μοναδική ευκαιρία να
βοηθήσω tous véous Ελληνε5 χειρουρ
Yoùs να ξεφύγουν λίγο από την τραγική
μιζέρια

nais μπορείτε να βοηθήσετε Μπορώ
να διευκολύνω τη συμμετοχή Ελλήνων
οι οποίοι ασφυκτιούν μέσα σε όλη αυτή
την κατάσταση σε διάφορεβ διεθνείε
επιτροπέ5 To networking είναι πολύ σημαντικό

για να παρακολουθούμε xis εξελίξει

στην Ιατρική
Πόσο ενημερωμένοι είναι οι Ελληνεβ

χειρουργοί Ο χειρουργόβ πρέπει να
μπορεί να χρησιμοποιεί την καινούργια
τεχνολογία Αλλά αν τα νοσοκομεία δεν
έχουν λεφτά τι θα κάνει

Η μόνη λύση για tous φιλόδοξοι
Yicrtpoùs στην Ελλάδα είναι ο ιδιωτι

kös τομέαβ Η αλήθεια είναι ότι
τα κρατικά νοσοκομεία περνούν
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μεγάλη κρίση, ενώ υπάρχουν κορυφαίοι 
γιατροί στη ρομποτική σε ιδιωτικά

κέντρα. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, οι ειδικευόμενοι 

μου να μπορούν να πάνε να
δουν ρομπότ; Αλλά δεν επιτρέπεται!
Διότι στην Ελλάδα έχουμε τη νοοτροπία 

ότι ο ιδιώτηε είναι κακό πράγμα,
ενώ το Δημόσιο είναι καλό. Και αποφοιτούν 

ακτινολόγοι από την Ιατρική Σχολή
xcjpis να έχουν δει ποτέ αξονικό ή μαγνητικό 

τομογράφο!
Είναι MiiOos ότι εκπαιδεύουμε καλοϋβ

γιατρούς στα πανεπιστήμια μαε; Ναι,
είναι μύθοε! Παλιά ειρωνευόμασταν
την Ιταλία, αλλά τώρα η Ιατρική Σχολή
Αθηνών έχει γίνει πολύ χειρότερη.
Εκείνο που με πονάει περισσότερο είναι
ότι οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουμε την κατάντια 

]ias. Είναι τραγικό να υπάρχουν
καθηγητέΒ που δεν γνωρίζουν Αγγλικά
και δεν συμμετέχουν σε συνέδρια. Και,
δυστυχώς, το Αρθρο 16 απαγορεύει κάθε
ανταγωνιστική προσπάθεια. Δεν θα
μπορούσε η Αθήνα, με τα τέσσερα εκατομμύρια 

κατοίκους, να έχει τουλάχιστον 

τέσσερις ιατρικές σχολές;
Μπορούν να επιβιώσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια 

στη χώρα pas; Υπάρχουν
λύσεις. Κάποιοι φοιτητές θα πλήρωναν
ακριβά δίδακτρα. Αλλά θα μπορούσαν
να εξασφαλίσουν χρήματα και από τη
δημιουργία εδρών τις οποίες θα χρηματοδοτούσαν 

Ελληνες που έχουν την οικονομική 

επιφάνεια.
Χρειαζόμαστε και άλλοι» yiaipous

στην Ελλάδα; Δεν μπορώ να aas απαντήσω. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, γενικότερα 

στην παιδεία μας, χρειάζεται
προγραμματισμός. Για μένα το ιδανικό
θα ήταν να βγει μια φωτισμένη Βουλή
που θα αποφάσιζε να δώσει ένα σοβαρό
ποσοστό του προϋπολογισμού στην
Παιδεία και θα όριζε και έναν εξωκοινοβουλευτικό 

υπουργό. Αυτό ακριβώς
έγινε στο Χονγκ Κονγκ το 2004. Υπουρ-
YÔS Παιδείας έγινε μάλιστα évas καθηγητής 

της Χειρουργικής, ο Arthur Li, ο
onoios παρέμεινε μέχρι το 2009 και αναμόρφωσε 

το σύστημα, ξεκινώντας από
το νηπιαγωγείο.

θα δεχόσασταν να γίνετε unoupYÔs;
Οχι. Νομίζω, όμως, ότι πρέπει να βρούμε
ικανούε ανθρώπους και va tous αναγκάσουμε 

να μπουν στην πολιτική.
For is nais επιβιώσατε τόσα χρόνια

χωρίς να γίνετε μέρος του συστήματος;
Πέρασα πολύ δύσκολα. Το σύστημα δεν

με δέχθηκε ποτέ. Πήγαινα όμως όσο πιο
συχνά μπορούσα στην Αμερική, διότι
μου έλειπε. Οταν γινόταν η επανάσταση 

στη λαπαροσκοΠική χειρουργική,
συμμετείχα, ήθελα Va είμαι από tous
πρώτους που θα εφάρμοζαν τη νέα τεχνολογία. 

Εφυγα από το Αρεταίειο διότι
δεν υπήρχε ελπίδα. Είκοσι χρόνια αργότερα, 

ακόμα δεν υπάρχει σε αυτό το νοσοκομείο 

η συγκεκριμένη τεχνολογία -
που σήμερα πλέον θεωρείται παλιά.

Δεν aas ενοχλεί η εμπορευματοποίηση 
tos υγείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία;

Η εμπορευματοποίηάη tos υγείας είναι
διεθνέ5 φαινόμενο. Οι εταιρείες ανέβασαν 

τα όρια και ξαφνικά γίναμε όλοι
υπερτασικοί με αυξημένη χοληστερίνη.
Βεβαίως, οι γιατροί ΐίναι μέρος αυτού
του συστήματος και ή σχέση γιατρού -
ασθενού5 έχει εκχυδάϊστεί και ξεπεράσει 

κάθε όριο. Είτε στα ιδιωτικά νοσοκομεία 

που ζητούν από tous ασθενείς εξετάσει, 

χωρίς λόγο, γιά να κερδίζει το νοσοκομείο, 

είτε στα κρατικά, με το φακελάκι.

Οπότε τι κάνουμε εάν αρρωστήσουμε; 
Υπάρχουν καλοί Και κακοί γιατροί

και στα δημόσια, κα} στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

ΓΓ αυτό πρέπει να προσέχει
κανείς πώς θα επιλέξει τον γιατρό του,
onus προσέχει πώς θα επιλέξει τον...
ψαρά ή τον κρεοπώλη του.

Οι γιατροί μπορεί να είναι επικίνδυνοι; 

Ναι, όταν είναι υπέρ tos αλόγιστα
χρήσης φαρμάκων. Το βλέπουμε ιδίως σε
άτομα με καρκίνο που υποβάλλονται σε
χημειοθεραπεία μέχρι να πεθάνουν, ενώ
έχει ήδη γίνει μετάσταση. Επειτα είμαι
εναντίον των τσεκάπ όταν δεν υπάρχουν 

ανησυχητικά συμπτώματα. Αντίθετα, 

η προσωπική υγεία μα5 καλυτερεύει 

εάν εμείς από μόνοι μα5 ακολουθούμε 

σωστή διατροφή, κάνουμε γυμναστική 

και δεν καπνίζουμε.
Οι νέοι γιατροί πρέπει να φεύγουν

από την Ελλάδα ή να μείνουν να πολεμήσουν 

στη χώρα tous; ΐΊα μένα, το εξωτερικό 

είναι η μόνη του$ ελπίδα. Χωρίς να
ξεχνούν, όμως, την Ελλάδα. Προσπαθώ
να αναπτύξω ένα πρόγραμμα που θα επιτρέπει 

σε Ελληνε5 γιατρούς να πηγαίνουν 

για ένα διάστημα στο εξωτερικό,
να παρακολουθούν τι» εξελίξει και, ταυτόχρονα, 

να έρχονται για ένα διάστημα
και ξένοι καθηγητές στη χώρα μας. Αλλά
ξέρετε ότι υπήρξε καθηγητής Παθολογί-
as που «έκοψε» στις εξετάσεις για το ελ¬

ληνικό πτυχίο Ιατρικής Ελληνα τρίτης
γενιάς καθηγητή του Χάρβαρντ, διότι
φοβήθηκε ότι θα του πάρει τη θέση;

Πώς και δεν ακολούθησαν τα παιδιά
aas την Ιατρική; Μόνο μία από τις
κορέε μου έγινε δερματολόγος. Ισως
διότι είδαν ότι το κόστος στην προσωπική 

ζωή ενός γιατρού είναι πολύ μεγαλύτερο 

από το όφελος.
Πότε θα αντικατασταθούν οι χειρουργοί 

από τα ρομπότ; Είμαστε ακόμα πολύ
μακριά από αυτή την εξέλιξη. Προσωπικά 

έχω επανέλθει στο νυστέρι για
κάποιες επεμβάσεις που έκανα ενδοσκοπικά 

πριν από χρόνια. Πρέπει να είμαστε
πρωτοπόροι στη νέα τεχνολογία, αλλά,
από την άλλη μεριά, η ευθύνη του ακαδημαϊκού 

δασκάλου είναι να έχει το
θάρρος να αυτοαναιρεθεί εάν πειστεί ότι
αυτό είναι για το καλό του ασθενούς.

Δηλαδή το νυστέρι εξακολουθεί να
είναι πιο αποτελεσματικό; Ειδικά για το
θέμα του θυρεοειδούς είναι ασφαλέστερο 

και με πιο ριζικά αποτελέσματα. Και,
φυσικά, είναι και το οικονομικό kôotos
που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. »

«Η εμπορευματοποίηση

της υγείας είναι διεθνές
φαινόμενο. Οι εταιρείες
ανέβασαν τα όρια και

γίναμε όλοι υπερτασικοί με

αυξημένη χοληστερίνη.
Οι γιατροί είναι μέρος αυτού

του συστήματος.»
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Silver alert για επώνυμες ξένες επενδύσεις
Ενώ πολλά σχέδια είχαν συμφωνηθεί ακόμα και σε πρωθυπουργικό επίπεδο μπλόκαραν λόγω αβεβαιότητας και γραφειοκρατίας
Του ΗΛΙΑ Γ ΜΠΕΛΛΟΥ

Δεκάδες άμεσεε ξένε επενδύσει που
υπολογίζονταν σε δισ και οι οποίεε
όχι μόνον είχαν αποφασιστεί αλλά
και παρουσιαστεί otis τελευταίεε
τρεΐ5 ελληνικέε κυβερνήσει ακόμα
και σε επίπεδο πρωθυπουργού δείχνουν

πλέον να ψυχορραγούν Παραμένουν

είτε μπλοκαρισμένε5 στα
γρανάζια Tns ελληνικήε γραφειοκρα
Tias και δικαιοσύ-vns είτε έχουν χάσει

το νάημά tous εζαιτίαΞ ms πολιτι
κοοικονομικήε αβεβαιότητα5 και του
ενδεχόμενου Grexit που συνεχίζει
να στοιχειώνει πολλά από τα επιχειρηματικά

αυτά σχέδια Με ορισμέ
νε5 εξαιρέσει οι επενδύσει αυτέε
όχι μόνον είναι παγωμένε5 αλλά
εκτιμάται ότι υπό Tis υπάρχουσεε
npoonTiKés μπορεί να μην πραγματοποιηθούν

ποτέ
Τα πρώτα σημάδια αυτήζ τηε κατάσταση

άρχισαν να διαφαίνονται

ήδη από την άνοιξη του 2014 οπότε
και φάνηκε mos η τότε κυβέρνηση
δεν θα ολοκλήρωνε την τετραετία
Οπερ και εγένετο Το πρώτο οκτάμηνο

Το πρώτο οκτάμηνο
του 2015 αποδείχθηκε
καταστροφικό για τις άμεσες

ξένες επενδύσεις

του 2015 αποδείχθηκε καταστροφικό
για Tis όμεσε5 ξένεε επενδύσει ενώ
η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη
εάν αναλογιστεί κανεί5 το πλήθοε
των επενδύσεων που δεν προχώρησαν
λόγω του παγώματο5 του προγράμ
ματοε αποκρατικοποιήσεων

Onios δείχνει η καθυστέρηση και
στην άμεση ολοκλήρωση Tns επένδυσα

ùi|)ous 1,23 δισ xns Fraport
στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια η
επανενεργοποίηση μεγάλων επενδυ¬

τικών σχεδίων ακόμα και μετά τη
συμφωνία με tous δανειστέ5 κάθε
άλλο παρά απλή υπόθεση είναι Πόσο
μάλλον που πολλέε από Tis επενδύσει
που προχώρησαν τα προηγούμενα
χρόνια onus στην Κασσιόπη tns Κέρ
Kupas στα Αφάντου στη Ρόδο ή στον
μεταλλευτικό κλάδο σε Χαλκιδική και
Εβρο ταλαιπωρήθηκαν υπέρμετρα
από δικαστικέε προσφυγέ3 και κυ
βερνητικέ5 ή αυτοδιοικητικέ5 απο
φάσειε και ενέργειε5

Η εκ νέου εμπέδωση κλίματθ5 εμπιστοσύνη

για το ελληνικό επενδυτικό

περιβάλλον εκτιμάται πλέον nais
θα είναι δυσκολότερη από κάθε άλλη
φορά αφού τα ρίσκα για τα οποία
πολλοί στο εξωτερικό προειδοποιούσαν

όχι μόνο έχουν αυξηθεί αλλά
έχουν επιπλέον στοιχίσει δισ ευρώ
otous επενδυτέ5 με χαρακτηριστικότερη

περίπτωση αυτή των επενδύσεων

Otis ανακεφαλαιοποιήσεΐ5
των ελληνικών τραπεζών
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Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα Στον τομέα των υπηρεσιών συνολική αξια
W 2009-2014

2009 334
1,75

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΟΙΑ It All CVPQ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ €11,85 δια

2009-2014 ποσά σε δισ ευρώ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,66

Στον τομέα της μεταποίησης συνολική αξια
w 2009-2014

€3,71 δισ

2014

ΠΗΓΗ Τράπεζα ΐης Ελλάδος

€2,62 δισ

€ 1,646ισ

Χημικά 58

Τρόφιμα 21

Μηχανήματα 8

Μεταλλικά προϊόντα 3

Διυλιστήρια 1

Λοιπά 9

Πιστωτικά ιδρύματα 26

Ταχυδρ επικοινωνίες 25

Ακίνητα 18

Εμπόριο 16

Τουρισμός 2

Εκπαίδευση υγεία 2

Λοιπά 11

ΓΑΛΛΙΑ 4,15
ΗΠΑ 131

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 134
ΚΥΠΡΟΣ W7
ΕΛΒΕΤΙΑ 13

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,76
ΒΕΛΓΙΟ 0,76

ΙΣΠΑΝΙΑ 034
ΚΑΝΑΔΑΣ 036

ΛΟΙΠΕΣ 034

ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κινεζικά σχέδια

Στο Πεκίνο περιμένουν Ηλθον είδον και
ακόμη τις δεσμεύσεις απήλθον ο σείχης

Κεφάλαια από το Κατάρ Ηλεκτρικά Τηλεπικοινωνίες Εμπόδια από προσφυγές Πολυεθνικές και επενδύσεις

Τίποτα δεν κινείται
και για τα ακίνητα

Εμειναν στα σχέδια
και οι πολυεθνικές

Αλλάζουν τα δεδομένα
λόγω της φορολογίας

Κινεζικές επενδύσετε στην Ελλάδα έχουν συμφωνηθεί

σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο
τόσο επί πρωθυπουργίαε Αντώνη Σαμαρά όσο
και επί Αλέξη Τσίπρα Ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει

Με εξαίρεση την επένδυση των 230
εκατ ευρώ Tns Cosco οίο δυτικό τμήμα του
ΟΛΠ η χώρα δεν μπόρεσε να προχωρήσει ούτε
την αξιοποίηση του Θριάσιου Εμπορευματικού
Κέντρου ούτε την ιδιωτικοποίηση του 67 του
ΟΛΠ Α.Ε ούτε τον διαγωνισμό για το νέο αεροδρόμιο

του Ηρακλείου ούτε την αναβάθμιση
των σιδηροδρομικών υποδομών

Και όμωε όλα αυτά είναι επενδύσειε που ξεπερνούν

δυνητικά το 1 δισ με πολλαπλασιαστικά
οφέλη για την οικονομία Ο κ Σαμαράε είχε συναντηθεί

σε Αθήνα και Πεκίνο τόσο με tous
επικεφαλήε Tns Cosco όσο και με τον Κινέζο
πρωθυπουργό και τον Κινέζο πρόεδρο Για τα

ίδια αυτά θέματα συ
ζήτησε τηλεφωνικά
και ο κ Tainpas με τον
Κινέζο ομόλογο του
αλλά και ο αντιπρό
εδροε Tns κυβέρνησήε
του Γ Δραγασάκα κα

δημίΟυργεί θώε και ο υπουργόε
Εξωτερικών Ν Κοτζιάε
κατά την επίσκεψη του
στο Πεκίνο νωρίτερα
cpéTOS Ομιλοι ônos η

Cosco η China National Development Reform
Commission η Shenzhen Airport η Friedmann
Pacific Asset Management Limited η China Petroleum

Pipeline Bureau η Sinopec International
Petroleum Service Corporation η China Pacific
Construction Group έχουν έλθει στην Ελλάδα
έχουν συναντηθεί με υπουργούε ή και πρωθυ
πουργούε και έχουν προσπαθήσει να πραγματοποιήσουν

επενδύσει είτε σε νέα έργα είτε
σε διαγωνισμού5 χωρίε αποτέλεσμα

Πλέον η εικόνα Tns κινεζικήε οικονομίαε δημιουργεί

εύλογεε ανησυχίεε για το κατά πόσο
θα παραμείνουν όλοι προσηλωμένοι στην ελληνική

υπόθεση Οι επόμενεε εβδομάδεε χαρακτηρίζονται

κρίσιμεε για την εξέλιξη των ελ
ληνοκινεζικών οικονομικών σχέσεων σημειώνουν

στην Κ διπλωματικοί και επιχειρηματικοί
κύκλοι Το Πεκίνο περιμένει να δει έμπρακτη
εφαρμογή των δεσμεύσεων Θα δει

Η εικόνα
της κινεζικής
οικονομίας

ιιουργεί
ευλόγως ανησυχία

Βασιλικά επενδυτικά κεφάλαια του Κατάρ έχουν
γίνει ανεπιτυχείε προσπάθειε3 με ελάχιστεε
εξαιρέσει να επενδυθούν στην Ελλάδα Εκπρόσωποι

tous έχουν συναντηθεί τόσο με τον
πρώην πρωθυπουργό Αντ Σαμαρά όσο και με
τον προκάτοχο του Γ Παπανδρέου αλλά και
με πλήθοε Ελλήνων υπουργών Εσχάτωε και
με τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και εξάδελφο του πρωθυπουργού
Γιώργο Τσίπρα Τα αποτελέσματα ωστόσο παραμένουν

πενιχρά Η ιστορία ξεκινά με το παγωμένο

μνημόνιο επενδύσεων που είχε υπογραφεί

με πανηγυρικό τρόπο το 2010 στη Νέα
Υόρκη μεταξύ του σείχη Hamad bin Khalifa Al
Thani και του Γ Παπανδρέου Πάγωσε κατά
tous KoTapiavoùs εξαιτίαε χειρισμών Tns τότε
κυβέρνησα τόσο στην επένδυση στον Αστακό
όσο και στην υπόθεση Tns Ελληνικόε Xpuoôs

όπου είχε δρομολογη
θεί συμμετοχή των
Αράβων Υστερα από
αυτό το ναυάγιο απέσυραν

το ενδιαφέρον
tous για την έκταση
του Ελληνικού και
χρειάστηκε επίσκεψη
του κ Σαμαρά τον Ιανουάριο

του 2013 για
να επανέλθουν Τελικά

στο Ελληνικό δεν
κατέβηκαν και ôno)s αναφέρουν διπλωματικοί

κύκλοι μετέπειτα αγορέε ακινήτων από εται
ρείε5 συμφερόντων tous στο Ιόνιο έδειξαν neos
iacus να ήταν η σωστή απόφαση

Η βασιλική οικογένεια απέκτησε εμμέσωε
εκτόσειε στη Ζάκυνθο και νησίδεε öntos η Οξυά
για να ανακαλύψει αργότερα nos δεν μπορεί
να Tis αξιοποιήσει Enions δεν προχώρησε
ποτέ η δημιουργία επενδυτικού ταμείου Στην
επίσκεψη Σαμαρά στο Κατάρ είχε επιτευχθεί
καταρχήν συμφωνία ώστε το εμιράτο να επενδύσει

περί το 1 δισ ευρώ σε ελληνικέ5 ΜμΕ
Πάγωσε όμωε και αυτή

Το νήμα παρέλαβε η κυβέρνηση Τσίπρα και
τον περασμένο Μάιο ταξίδεψε στην Ντόχα ο
γενικόε γραμματέαε Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Ομωβ ουδέν νεότερο έχει προκύψει πέραν
μια5 npÔTaans πραγματοποίησα επιχειρημα
τικήε αποστολήε στην Αθήνα

Αντί για
επενδύσεις
πρόταση για
επιχειρηματική
αποστολή
στην Αθήνα

Ενας σημαντικός αριθμόε ξένων πολυεθνικών
ομίλων που δραστηριοποιούνται κυρίωε στον
κλάδο των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών

προϊόντων είχε ήδη από το 2012 δρομολογήσει

ένα επενδυτικό σχέδιο δύο σταδίων
για τη δραστηριοποίησή του στην Ελλάδα με
άξονα το λιμάνι του Πειραιά Το πλάνο προέβλεπε

αρχικά την ίδρυση κέντρων αποθήκευ
ons και logistics και σε δεύτερη φάση την

εγκατάσταση

γραμμών συναρμολόγησα Ετσι
όταν στα τέλη του 2012 ο κ Αντ Σαμαράε συναντιόταν

με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία Tns
Hewlett Packard HP με επικεφαλήε τον εκτελεστικό

αντιπρόεδρο Tns Tony Prophet μάθαινε
neos η αμερικανική πολυεθνική σχεδίαζε μεταφορά

μέρουε των προϊόντων Tns npos την
Ευρώπη από τον Πειραιά και ενδεχομένου τη
δημιουργία εδώ κέντρου συναρμολόγησήε

tous Να γίνεται εδώ
δηλαδή το τελικό προϊόν

και όχι στην Κεντρική

Ευρώπη Ανάλογα

πλάνα είχαν αναπτύξει

και επικοινωνήσει
στην τότε κυβέρνηση

και αργότερα
στην τότε αντιπολίτευση

του ΣΥΡΙΖΑ
και άλλεε πολυεθνικέε
που έχουν εγκατασταθεί

στον Πειραιά Μεταξύ αυτών και οι ΖΤΕ
και Huawei που μαζί με την HP φέρονταν να
βρίσκονται πιο κοντά σε outoùs tous σχεδια
σμούε Αντίστοιχα κέντρα logistics έφερναν
στον Πειραιά η Sony η GREE και η DELL Το
πάγωμα του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση

του ΟΛΠ αρχικά λειτούργησε cos τροχοπέδη

για την προώθηση αυτών των επενδύσεων

που υπολογίζεται ότι μπορούσαν να
δημιουργήσουν δεκάδεε χιλιάδεε Θέσεΐ5 απασχόλησα

στη δευτερογενή μεταποίηση
Εργα όλα που εκτιμάται ότι μπορούν να φέρουν

άμεσα έσοδα για το Δημόσιο από 1 tas 2 δισ
ευρώ και δυνητικά να προσθέσουν στο ΑΕΠ
tas και μία ποσοστιαία μονάδα ετησίωε και
125.000 νέεε Θέσεΐ5 εργασίαε σύμφωνα με σχετική

μελέτη Tns ETE Μετά όμωε ήρθε το πάγωμα

του ΟΛΠ και η επιβολή των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων και όλα τελείωσαν

Το πάγωμα
του ΟΛΠ και
τα capital controls

φρέναραν
όλα

τα σχέδια

Η ελληνική αγορά ακινήτων ενώ όλο το 2014
έδειξε σημάδια σταθεροποίησηε εδώ και μερικούε
μήνε5 επέστρεψε και πάλι σε περιδίνηση Η αντιστροφή

του κλίματοε έγινε εμφανήε και στην
αλλαγή στάσα των διεθνών επενδυτών οι
οποίοι είχαν επανεντάξει τη χώρα orous πιθανούε
προορισμούε tous Ομωε πλέον η εμπειρία από
επενδύσει που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν
ακόμα προβλήματα όπωε σε Κασσιόπη Αφάντου
ακίνητα του Δημοσίου στην Πλάκα που δημοπρατήθηκαν

αλλά βρέθηκαν με άγνωοτουε ενοί
Kous που προβάλλουν δικαιώματα και βέβαια
τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τα σχέδια
ανάπτυξα στον Αστέρα Βουλιαγμένα και αλλού
λειτουργούν αποτρεπτικά

Ενδεικτικό παράδειγμα Η de facto ματαίωση
των επενδυτικών σχεδίων Tns αμερικανική5 πο
λυεθνικήε εταιρείαε επενδύσεων σε ακίνητα

Hines Η Hines είχε
ανακοινώσει neos
σχεδιάζει να επενδύσει

περί τα 500 εκατ
δολ στην ελληνική
αγορά real estate
Ομωε δεν ολοκλήρω

ΧΪζεί Va 0υγκεν σε κάποια μεγάλη
συμφωνία Αν και
πληροφορίεε θέλουν
την εταιρεία να διατηρεί

την προσοχή
τηε στην αγορά είναι σαφέε orous παράγοντεε
του real estate πωε το αρχικό φιλόδοξο σχέδιο
έχει μπει στο συρτάρι Η Hines διαθέτει διεθνέε
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα ύψουε
25 δισ δολ και γραφεία σε 18 χώρεε Μεγάλεε
συμφωνίεε που φέρεται να επιδίωξε είναι η απόκτηση

του Πόρτο Kappôs αλλά και πιθανή συνεργασία

με την εισηγμένη Pasal
Εξαίρεση πάντωε αποτελούν τα τουριστικά

ακίνητα Ο κλάδοε συνεχίζει να συγκεντρώνει
επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο για την αγορά ξε
νοδοχείΑν όσο και για την είσοδο στη χώρα καινούριων

tour operatore με νέα τουριστικά con
cept8 Στον τομέα αυτό υπάρχει αυξητική τάση
αξιών η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τα
επόμενα έτη Οι επενδύσει που έχει κάνει σε
αυτή την κατεύθυνση κοινοπρακτικά με τον ελληνικό

όμιλο Σάνη Α.Ε η αμερικανική Oaktree
Capital αναφέρονται ωε θετικό παράδειγμα

Μόνο ο κλάδος
των τουριστικών
ακινήτων συνε

να συγκεντρώνει

επενδυτικό

ενδιαφέρον

Από ία τέλη του 2012 και μετά από το Μαξίμου
πέρασαν επιχειρηματίεε και ανώτατα στελέχη
ομίλων öncos η Phillip Morris η UniLever η
Specifar η Hewlett Packard η Cosco η Pepsico
ΗΒΗ η Nestle.n Lafarge η Procter Gamble
η Vodafone η Delhaize και η Novartis

Οι περισσότεροι εξ αυτών των ομίλων δρομολόγησαν

σημαντικότατα επενδυτικά πλάνα
μέροε των οποίων ή συνολικά έχουν υλοποιηθεί
Αλλα αφορούσαν επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη

άλλα σε ίδρυση νέων γραμμών παραγωγτΥε
και άλλα σε καινοτόμουε και εξαγωγικέε δράσειε
Ομωε πλέον τα δεδομένα αλλάζουν την εικόνα
Η Phillip Μοιτίε-Παπαστράτοε για παράδειγμα
ολοκληρώνει έωε τα τέλη του 2015 τόσο τη δέ
σμευσή Tns για αγορά ελληνικών καπνών ύψουε
1 50 εκατ ευρώ στην τριετία όπωε και την επένδυση

25 εκατ ευρώ σε 7 νέεε γραμμέε παράγωγα
και επέκτασα του
εργοστασίου Tns
στον Ασπρόπυργο
Εχει ήδη δημιουργήσει

το εξαγωγικό κέν
τρο που εξήγγειλε
και προσανατολίζεται

πλέον στην επέκταση

του προγράμ
ματοε αγορά5 ελληνικών

καπνών για
μία ακόμη τριετία

Ομωε κορυφαία στελέχη Tns εταιρείαε με τα
οποία επικοινώνησε η Κ διατυπώνουν τον
προβληματισμό τουε για τη συνεχιζόμενη συζήτηση

περί επιβολήε επιπλέον φορολογικήε
επιβάρυνσα στα καπνικά προϊόντα

Οι φαρμακοβιομηχανίεε επένδυσαν και επενδύουν

μεγάλα ποσά σε έρευνα ανάπτυξη καθώε
και παραγωγή όμωε αναφέρουν εμφατικά τα
σημαντικότατα προβλήματα που tous δημιουργούν

οι ακολουθούμενεε πολιτικέε στην
υγεία και ιδίιαε οι μεγάλεε καθυστερήσει στην
αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου στον
ιδιωτικό τομέα που διαχέονται στο σύνολο
του κλάδου

Οι εταιρείεε παραγωγήε καταναλωτικών προϊόντων

είναι αντιμέτωπεε με τη μεγάλη πρόκληση
Tns κατά το δυνατόν απορρόφησα του αυξημένου

ΦΠΑ Otis τελικέβ τιμέε των προϊόντων
τουε Και ούτω καθεξήε

Εμπόδια από τις
μεγάλες καθυστερήσεις

στην
αποπληρωμή
υποχρεώσεων
του Δημοσίου
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Ακριβά εμβάσματα για πληρωμή
προμηθευτών στο εξωτερικό
Καπέλο από 10 ή 20 ευρώ και φτάνει τα 300 ευρώ για ποσά 150.000 ευρώ

Συναλλαγές που έχουν εγκριθεί
από την αρμόδια επιτροπή
ΑΠΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

c οα

eg

849
An ευθείας
αγορές

937
Ενέργεια

1383
Αλλες
συναλλαγές

Απαντήθηκαν
ηλεκτρονικά

232

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Περισσότερες εγκρίσεις αιτημάτων
Τον διπλασιασμό από τα 7 στα 14 εκατ ευρώ του ημερήσιου ορίου που
δικαιούται κάθε τράπεζα για την έγκριση αιτημάτων επιχειρήσεων και
επιτηδευματιών για πληρωμές στο εξωτερικό αποφάσισε το υπουργείο
Οικονομικών στο πλαίσιο της προσπάθειας σταδιακής χαλάρωσης των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων Το αυξημένο όριο θα μπορεί μάλιστα

να αθροίζεται σε εβδομαδιαία βάση ανά τράπεζα Ετσι αν μια τράπεζα
δεν το εξαντλεί την ίδια ημέρα το υπόλοιπο θα μεταφέρεται ανεβάζοντας

το εβδομαδιαίο όριο στα 70 εκατ ευρώ ανά τράπεζα και στα 280
εκατ ευρώ για τις τέσσερις συστημικές Με τον τρόπο αυτό αναμένεται
να μειωθεί και ο χρόνος που απαιτείται για τις εγκρίσεις των αιτημάτων
ο οποίος με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εκτείνεται στις δεκαοκτώ

εργάσιμες ημέρες εξαιτίας του αυξημένου αριθμού αιτημάτων που
υποβάλλονται λόγω της έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν

Τπς ευγενιας τζωρτζη

Σε αυξημένα κόστη υποβάλλονται
οι επιχειρήσει που λόγω των περιορισμών

στην κίνηση κεφαλαίων
υποχρεούνται να κάνουν tis πλη
pw]iès στο εξωτερικό για την πληρωμή

προμηθευτών μέσω εμβασμάτων

Πρόκειται για μια εργασία που
μέχρι πριν από την επιβολή των capital

controls γινόταν με μικρό κό
otos Tns τάξηε των 2 ευρώ μέσω
Internet banking και η οποία πλέον
έχει απαγορευθεί ko0g)s κάθε πληρωμή

στο εξωτερικό απαιτεί την
προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια

επιτροπή Το kôotos είναι
πολλαπλάσιο και ξεκινάει από 10 ή
20 ευρώ για χαμηλά ποσά Tns τάξη5
των 5.000 ή των 10.000 ευρώ και
φθάνει τα 100 ή τα 120 ευρώ ανάλογα

με την τράπεζα για ποσά Tns
τάξη5 των 50.000 ευρώ Ztis περιπτώσει

μάλιστα που το έμβασμα
αφορά μεγάλα ποσά Tns τάξη5 των
150.000 ευρώ το kôotos εκτοξεύεται
στα 300 ευρώ δημιουργώνταε ένα
πρόσθετο έξοδο για την επιχειρηματική

δραστηριότητα σε μια oùtcos
ή άλλω5 δύσκολη περίοδο

Η εκτίναξη του kôotous ερμηνεύεται

από τη μετάπτωση Tns δια
ôiKaaias εκτέλεσα Tns συναλλαγή5
από μια απλή εντολή μέσω web banking

σε εντολή εκτέλεσηε εμβάσμα
Tos μια τραπεζική εργασία που επιβαρύνεται

με αυξημένα κόστη Το
Kôcrtos αυξάνεται καθώε η πλειονότητα

των επιχειρήσεων προτιμά να
σπάει τα ποσά για τα οποία απαιτείται

έγκριση σε μικρότερα σε μια
προσπάθεια να εξασφαλίσει μια
ομαλή ροή aus πληρωμέ5 των προμηθευτών

του εξωτερικού κατα
φεύγοντα έτσι σε πολλαπλά εμβάσματα

και αύξηση ms επιβάρυνση
Το θέμα έθιξε πρόσφατα και ο υπη
ρεσιακ05 unoupYÔs Οικονομία5 Νί
Kos Χριστοδουλάκη παροτρύνον
Tas Tis τράπεζε5 να μειώσουν Tis
τιμέ5 Οι τράπεζε5 αναγνωρίζουν
την επιβάρυνση που συνεπάγεται
για Tis επιχειρήσει η σχετική διαδικασία

Αντιτείνουν ωστόσο ότι
το τελικό Kôcrtos είναι πολλαπλάσιο
αυτού που χρεώνουν στον βαθμό

που η διαδικασία έγκριση των αιτημάτων

σε συνθήκε5 capital controls

αποτελεί μια πρωτόγνωρη διαδικασία

που ξεφεύγει από Tis συ
νήθεΐ5 παραδοσιακέ5 εργασίε5
Oncjs μάλιστα εξηγούν τα τιμολόγια
που εφαρμόζουν ίσχυαν και πριν
από την επιβολή περιορισμών στην
κίνηση κεφαλαίων και δεν έχουν
αλλάξει Ετσι ακόμη και auTés οι
προμήθειε5 που χρεώνονται σε καμία

περίπτωση δεν αντιστοιχούν
στο πραγματικό kôotos Tns τραπέζι

εργασία5 που έχουν αναλάβει
και το οποίο δεν έχει συνεκτιμηθεί
ôncûs υποστηρίζουν

Ενδεικτικό Tns πολυπλοκότητα5
των διαδικασιών είναι το γεγονόβ
ότι για μια απλή πληρωμή écos 10.000
ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στο
κατάστημα τιμολογίων προτιμολογίων

φορτωτικών κ.λπ με αποτέλεσμα

ο xpôvos για την έγκριση
Tns συναλλαγήβ να πολλαπλασιάζεται

Τα πράγματα γίνονται ακόμη
πιο δύσκολα όταν τα αιτήματα αφορούν

ποσά άνω των 10.000 ευρώ
unoxpecbvovTas την τράπεζα να
ελέγξει την ιστορικότητα των στοιχείων

Tns επιχείρησηε έτσι ώστε

να δικαιολογεί το ùipos του αιτούμενου

για μεταφορά ποσού Σύμφωνα

με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που καθορίζει Tis
λεπτομέρειε5 για την έγκριση των
αιτημάτων από επιχειρήσει η τράπεζα

θα πρέπει να ελέγξει ότι η αιτούμενη

μεταφορά χρηματικών ποσών

στο εξωτερικό δεν υπερβαίνει
σωρευτικά για τον μήνα και για το
σύνολο του τραπεζικού συστήματο5
Tns xebpas ias το 120 Tns μέγιστα

μηνιαία3 αξία5 των εισαγωγών και
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του
προηγούμενου éTOUs Από την πλευρά

Tns η επιχείρηση θα πρέπει
εκτό5 από τα έγγραφα και Tis υπεύ
Θυνε5 δηλώσει να συμπληρώσει
έναν πίνακα που να αποτυπώνει με
ακρίβεια το συνολικό ανά μήνα χρη
ματνκό ποσό που μετέφερε στο εξωτερικό

τον προηγούμενο χρόνο

etzortzi@kathimerini.gr
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Κλινικές μελέτες
και επενδύσεις

Την ανάγκη να εξελιχθεί

περαιτέρω το θεσμικό
πλαίσιο για τη διεξαγωγή

κλινικών μελετών
τόνισε ο πρόεδρος του
Φαρμακευτικού Φόρουμ
του ΕΒΕΑ Διονύσιος Φι
λιώτης στον υπουργό
Υγείας Θάνο Δημόπουλο
κατά τη διάρκεια πρόσφατης

συνάντησης
τους Ο κ Φιλιώτης και
τα υπόλοιπα μέλη του
Φόρουμ σημείωσαν ότι
έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες

για μελέτες που
θα έφερναν υψηλές επενδύσεις

στη χώρα λόγω
της γραφειοκρατίας και
δεν πρέπει να χαθούν άλλες

Γ Σακ
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υπουργείο Υγάας

Μειώσεις
σηςτιμές
ραρμάκων

Υπογράφηκε
από τον υπουργό

Υγείας Θάνο Δημόπουλο και
αναμένεται να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η
Υπου ργική Απόφαση ΥΑ για την
τιμολόγηση/ανατιμολόγηση των

φαρμάκων Η σηγκεκριμένη ΥΑ

περιέχει τις μνημονιακές υποχρεώσεις

και μεταξύ άλλων μειώσεις

σης πμές των offpatent και
των γενοσήμων φαρμάκων καία
50 και 32,5 αντιστοίχως Στόχος

της αναπμολόγησης είναι η
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης

που θα σηνεπάγεται εξοικονόμηση

πόρων για τη δημόσια
υγεία Η τρέχουσα ημολόγηση/ανα
τιμολόγηση είναι αποτέλεσμα μιας
σειράς διαδικασιών που είχε

δρομολογήσει

ο ΕΟΦ από τις 1 1 Αυγούστου

και η ΥΑ διευκολύνει τη
διεκπεραίωση τους ISID.-97Ί5883
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Νέοι μπελάδες
με τα γενόσημα

Επισημοποιήθηκε την Παρασκευή

το βράδυ με σχετική

δημοσίευση στο ΦΕΚ
η υπουργική απόφαση για
tnv ανατιμολόγηση των

φαρμάκων και πλέον οι
εταιρείες προσπαθούν να
δουν πώς θα περιορίσουν
τις συνέπειες στο μικρότερο

κακό Οι εκπρόσωποι
των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών

ήδη αντέδρασαν
και μάλιστα ο πρόεδρος

της ΠΕΦ τονίζει ότι
η περαιτέρω μείωση των

τιμών των γενοσήμων σε
συνδυασμό με την υποχρεωτική

ουνταγογράφηση
μόνο με τη δραστική ουσία

θα φέρει αντίθετα από
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Οπως ανέφερε με
την υποχρεωτική συνταγο
γράφηση με δραστική ουσία

δεν μπορεί να ελεγχθεί
αν ουνταγογραφουνται

γενόσημα ή φάρμακα
εκτός προστασίας πατέντας

με αποτέλεσμα να
πλήττεται ο στόχος για αύξηση

της χρήσης των γενοσήμων

Γ ΣΟΚ ISID:9720875
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Ταχυμεταφορά φαρμάκων Τα ΕΛΤΑ επενδύουν στις ταχυμεταφορές και ήδη ως ανάδοχος διαγωνισμού του ΕΟΠΥΥ έχουν αναλάβει τη
ΕΟΠΥΥ υψηλού κόστους ταχυμεταφορά φαρμάκων υψηλού κόστους από φαρμακεία του Οργανισμού σε υπηρεσίες της επαρχίας και

W αντίστροφο Στο πλαίσιο αυτό τα ΕΛΤΑ από σήμερα παρέχουν μέσω 1 8 καταστημάτων σε Αθήνα
θεσσαλονίκη Πειραιά και Χαλκίδα και σύντομα από όλο το δίκτυο μια νέα υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα
Πρόκειται για το ασφαλιστικό πρόγραμμα Πρόληψη Φροντίδα ΕΛΤΑ ένα πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής
φροντίδας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης το οποίο παρέχει δωρεάν μια σειρά από ιατρικές υπηρεσίες και
διαγνωστικές εξετάσεις ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ιατρικές υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές



24. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΦ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .13/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 39

Απάντηση από τηνΠΕΦ
Επιβεβαιώνει η Πανελληνία Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ με επιστολη της προς το
ΘΕΜΑ ότι τα μέτρα της προηγούμενης ηγεσίας

του υπουργείου Υγείας λειτούργησαν υπέρ
ίου εγχώριου φαρμάκου Αφορμή για την επιστολη

κατά την ΠΕΦ ήταν δημοσίευμα της
εφημερίδας με τίτλο Ο Κουρουμπλης ξέχασε
να φθηνυνει τα φάρμακα που αναφερόταν στη
μη υλοποίηση των δύο προαπαιτούμενων του
μνημονίου για την αναπμολόγηση φαρμάκων
και τη συνιαγογράφηση με δραστική ουσία Η
ΠΕΦ επικεντρώνεται στα μνημονιακά μέτρα
που όπως επισημαίνει πληττουν το ελληνικό
φάρμακο Τα μέτρα αυτά χτυπούν τα γενόσημα
φάρμακα που αποτελούν και την κύρια παραγω
ynrns ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας Οδηγούν
στην κατάργηση των αποφάσεων Κονρονμπλή
που είχαν ληφθεί μετά από διάλογο με mos
φορείς με στόχο την αύίηση ms διείσδυσης των

γενοσήμων κυρίως των ελληνικών φαρμάκων
στην αγορά στην οποία σήμερα κατέχουν ποσοστό

20 έναντι 80 των εισαγόμενων φαρμάκων

αναφέρεται στο κείμενο της επιστολης
Υπενθυμίζεται ωστόσο όπ στο τρίτο μνημόνιο
που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλη αναφέρεται

ρητά ως προαπαιτούμενο η ανάκληση
των αποφοοεων Κουρουμπλη συμφωνά με πς
οποίες ο γιατρός μπορεί να προτείνει στην
ηλεκτρονική συνταγή γενόσημο με την εμπορική

του ονομασία Επιπλέον η ΠΕΦ θεωρεί
παράδοξο το ότι οι νέες μνημονιακές εντολές

απαιτούν μέτρα όπως αυτό της συνταγογράφη
σης αποκλειστικά με δραστική ουσία ενώ
αναφερόμενη στη μείωση των πμών που

προβλέπονται

σε αυτό στο 50 για τα off patent
και στο 32,5 για τα γενόσημα της τιμής που
είχαν προτού χάσουν την προστασία κάνει
λόγο για απαξίωση των γενοσήμων μέσω του
ευτελισμού των τιμών τους



25. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 14

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Técos unoupYÔs YYEi'as

O otôxos tns αυτοδυναμίας είναι εφικτός Στην αντίθετη

περίπτωση όμως την επόμενη ημέρα η χώρα

πρέπει να έχει κυβέρνηση τονίζει στη συνέντευξη

του στο Π ο τέα unoupYÔs Υγείας Παναγιώτα

Κουρουμπ Alis Ο υποψήφιος βουλευτής tns
Β Αθηνών δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να βρεθεί
σε ένα κυβερνητικό σχήμα με πρώην συντρόφους
του από το ΠΑΣΟΚ αποκλείει όμως τη μετεκλογική
συμπόρευση με τη Λαϊκή Ενότητα

Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και όλες οι πολιτικές δυνάμεις
ξορκίζουν τις εκλογές στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας

η οποία δεν φαίνεται να είναι ένας
εφικτός στόχος Πώς μπορεί όμως να
αποφευχθούν οι εκλογές όταν κλείνετε
την πόρτα στο παλιό όπως χαρακτηρίζετε

τα υπόλοιπα κόμματα
Στόχος μας αδιαφιλονίκητος παραμένει
η αυτοδυναμία Στις μέρες που υπολείπονται

μέχρι τις εκλογές αισιοδοξώ ότι
θα πείσουμε το μεγάλο εύρος των εν δυνάμει

ψηφοφόρων μας Ας μην ξεχνάμε
ότι βρισκόμαστε περίπου στο 55 της
συσπείρωσής μας Με δεδομένο ότι από
τη μεταπολίτευση και εντεύθεν κανένα
κόμμα που διεκδίκησε την πρωτιά δεν
υπολειπόταν του 75 της συσπείρωσής
του θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία είναι
ένας εφικτός στόχος Από εκεί και πέρα
όμως το μήνυμα των πολιτών στις κάλπες

όποιο κι αν είναι αυτό θα το αξιοποιήσουμε

με τέτοιον τρόπο ώστε την
επομένη των εκλογών η χώρα να έχει κυβέρνηση

Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να
βρεθείτε σε ένα κυβερνητικό σχήμα με
παλιούς συντρόφους σας από το ΠΑΣΟΚ

Σας επαναλαμβάνω στόχος μας είναι

Πω5 θα συνεργαστούμε

με
avGpconous Ol
οποίοι συνέβαλαν

στην
πτώση μιας
αριστερή
προοδευτικής
κυβέρνησης

οι ην Ειρήνη
Σαββοπούλου

Κυβέρνηση θα υπάρξει
με ή χωρίς αυτοδυναμία
η αυτοδυναμία Από εκεί και πέρα όμως αν ο ελληνικός

λαός μάς στείλει διά της ψήφου του ένα διαφορετικό

μήνυμα θα το αναγνώσουμε Υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και με κριτήρια που θα διαμορφώνονται

από τις πολιτικές τού κάθε κομματικού φορέα
θα αποφασίσουμε για το ενδεχόμενο για το οποίο με
ρωτάτε

Η Λαϊκή Ενότητα θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός

σας εταίρος
Λογικά σκεπτόμενος δεν μπορώ να κατανοήσω

πώς θα συνεργαστούμε με κάποιους ανθρώπους οι
οποίοι πριν από λίγο καιρό συνέβαλαν στην απώλεια
της δεδηλωμένης μιας αριστερής προοδευτικής κυβέρνησης

της Ελλάδας

Το δίλημμα που βάζετε στις εκλογές είναι ΣΥΡΙΖΑ

ή ΝΔ Δηλαδή το διακύβευμα των εκλογών
είναι ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής
του μνημονίου

Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται αν η Ελλάδα θα συνεχίσει

να μάχεται για την αλλαγή στην Ευρώπη όπως το
τελευταίο επτάμηνο ή αν θα επιστρέψει στις συντηρητικές

πολιτικές του ενδοπσμού και της υποχωρητικότητας
Η Αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας κατάφερε

πράγματα που κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει

Κορωνίδα αυτών ότι για πρώτη φορά ακόμη
και στο Βερολίνο συζητείται η βιωσιμότητα του ελληνικού

χρέους

Εκλέγεσθε σε μια περιοχή που τα
σημάδια της κρίσης φαίνονται έντονα

σε κάθε γειτονιά Πώς θα πείτε σε
αυτούς τους πολίτες ότι δεν μπορείτε

για παράδειγμα να επαναφέρετε
τη 13η σύνταξη ή ότι και φέτος θα
πληρώσουν ΕΝΦΙΑ

Τόσο στους πολίτες της Β Αθηνών
όσο και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα

που δοκιμάζονται από την κρίση
έχω να πω ότι δρομολογήσαμε την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
4.500 στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Καταφέραμε την κατάργηση του εισιτηρίου
των 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία

Διασφαλίσαμε τη δωρεάν παροχή
ρεύματος σε 212.000 οικογένειες

το επίδομα σίτισης σε 300.000 και
πλέον νοικοκυριά την επιδότηση στέγης

σε 30.000 οικογένειες και άλλα
που αποδεικνύουν ότι ακόμη και κάτω
από τις δεδομένες συνθήκες μια κυβέρνηση προοδευτική

μπορεί να συνεισφέρει πολύ περισσότερα
από εκείνους που μέχρι σήμερα αποδέχονταν την άνιση

κατανομή των βαρών

Ο τομέας της Υγείας ήταν από τους βασικούς
πυλώνες του παράλληλου προγράμματος που
εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη θεσσαλονίκη

Σε autés us εκάογέε
κρίνεται αν η ΕήΑάδα
θα συνεχίσει να
μάχεται για
την αιΜαγή
στην Ευρώπη

Όμως οι δημοσιονομικοί στόχοι
και το πρέσινγκ των δανειστών
πιστεύετε πως αφήνουν περιθώρια
εφαρμογής των εξαγγελιών ή θα
μείνουν ως ένα κομμάτι του προγράμματος

θεσσαλονίκη 2
Βασικά σημεία του προεκλογικού

προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει
κυβέρνηση όπως η κατάργηση των 5

ευρώ η αναθεώρηση του θεσμικού
πλαισίου με υπό έκδοση ΚΥΑ υγειονομικής

κάλυψης των ανασφάλιστων
πολιτών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
και γραφειοκρατικά εμπόδια η κατάργηση

της κατάπτυστης υγειονομικής
διάταξης 39Α που άφηνε περιθώρια
για κοινωνικό ρατσισμό και στιγματισμό

ασθενών η εξασφάλιση μετά από
σκληρή διαπραγμάτευση 120 κλινών
ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές χωρίς μάλιστα

καμία επιβάρυνση για τον πολίτη
και χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για tov ΕΟ
ΠΥΥ η κατάργηση του ποσοστού με το οποίο επιβαρύνονταν

τα ιδρύματα πρόνοιας για το κλειστό ημερήσιο
νοσήλιο δίνοντας ανακούφιση σε πολύ κόσμο που

φιλοξενούνταν

στα ιδρύματα αυτά συνιστούν μία πυκνή
δέσμη κοινωνικών μέτρων που διευκολύνουν εκατομμύρια

συμπολίτες και ανακουφίζουν χιλιάδες άλλους
που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
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