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ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΚΑΤΑ 537 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος
τον Αύγουστο στα 3,8 δια ευρώ
» Πρωτογενές πλεόνασμα 3,8 δισ.
ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό
καταγράφηκε στο τέλος Αυγούστου
με αποτέλεσμα το υπουργείο Οικονομικών 

να ανακοινώσει χθες ότι ξεπέρασε 

τον στόχο κατά 537 εκατ. ευρώ, 

αφού ο προϋπολογισμός εμφάνισε 

πρωτογενές πλεόνασμα 3.801 εκατ. 

ευρώ έναντι στόχου 3.264 εκατ.
ευρώ.

Ειδικά για τον Αύγουστο καταγράφηκε 

αύξηση εσόδων του προϋπολογισμού 

στα 4,1 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο 

κατά 200 εκατ. ευρώ από
τον στόχο και κατά 800 εκατ. ευρώ από 

τα έσοδα του Αυγούστου 20 14 και
έτσι περιορίσθηκε κάπως η υστέρηση 

στα έσοδα. Ως προς τα δύο σκέλη
του προϋπολογισμού, στο μεν των
δαπανών σημειώθηκε υστέρηση
4.744 εκατ. ευρώ, στο δε των εσόδων
υστέρηση 4.068 εκατ. ευρώ, παρά
την «ανάσα» που έλαβαν τα φορολογικά 

έσοδα τον Αύγουστο. Πάντως,
η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά
τις εκλογές θα πρέπει να προχωρήσει 

στην κατάθεση και ψήφιση συ¬

μπληρωματικού προϋπολογισμού
για το 2015, ενδεχομένως μαζί με το
προσχέδιο προϋπολογισμού 2016
και με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 

της επόμενης τριετίας.
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του υπουργείου 

Οικονομικών δείχνουν ότι:

Το ύψος καθαρών κρατικών εσόδων 

κατήλθε στα 30 768 εκατ. ευρώ,
με μείωση κατά 4.151 εκατ. ευρώ ή
1 1,9 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά τακτικά έσοδα συρρικνώθηκαν 

σε 28.701 εκατ. ευρώ, μειωμένα 

κατά 4.068 εκατ. ευρώ ή 12,4
% έναντι του στόχου, εκ των οποίων
ποσό 1.724 εκατ. ευρώ αφορά την υστέρηση 

στα έσοδα από τη μεταφορά
αποδόσεων από τη διακράτηση ελληνικών 

ομολόγων στα χαρτοφυλάκια 
των κεντρικών τραπεζών του Ευ-

ρωσυστήματος (ANFAs & SMPs).
Οι επιστροφές εσόδων ήταν 1.772

εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση
κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 

(2.022 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 2.067 ε¬

κατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου.

Για τον Αύγουστο, το σύνολο των
καθαρών κρατικών εσόδων ήταν
3.893 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 210
εκατ. ευρώ ή 5% σε σχέση με τον μηνιαίο 

στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού

προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.861
εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου 

στόχου κατά 28 εκατ. ευρώ ή
1%. Οι επιστροφές εσόδων Αυγούστου 

ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ σημειώνοντας 

αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ 

έναντι του μηνιαίου στόχου ( 1 59
εκατ. ευρώ).

Οι κρατικές δαπάνες ήταν 31.869
εκατ. ευρώ, παρουσιάζονται μειωμένες 

κατά 4.744 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου (36.613 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι τακτικές δαπάνες ήταν 

30.306 εκατ. ευρώ, μειωμένες
κατά 3.216 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης
πρωτογενών δαπανών κατά 2.797 εκατ. 

ευρώ, ταμειακών δαπανών για
εξοπλιστικά προγράμματα κατά 361

εκατ. ευρώ και καταπτώσεων εγγυήσεων 

κατά 91 εκατ. ευρώ.
Οι τακτικές δαπάνες ήταν μειωμένες 

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο κατά 2.155 εκατ. ευρώ 

ή 6,6%, παρότι έχουν καταβληθεί
επιπλέον 1 8 εκατ. ευρώ για εφημερίες 

ιατρών ΕΣΥ, 64 εκατ. ευρώ για
αποδόσεις στην Ε.Ε., 33 εκατ. ευρώ
για έκτακτη οικονομική ενίσχυση
προς αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 

κρίσης και 31 εκατ. ευρώ για επιδόματα 

πολυτέκνων.
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού

Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 1.563 εκατ. 

ευρώ, μειωμένες κατά 1.527 εκατ. 

ευρώ έναντι του στόχου (3.090 εκατ. 

ευρώ) και μειωμένες κατά 1.745
εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο.
Ειδικά για τον Αύγουστο οι κρατικές 

δαπάνες ήταν 4. 1 55 εκατ. ευρώ,
μειωμένες κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι 

του μηνιαίου στόχου, ενώ οι τακτικές 

δαπάνες ήταν 3.790 εκατ. ευρώ, 

μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι 

του μηνιαίου στόχου.



2. ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 22

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό
και φαρμακευτικό υλικό

Επισφαλής έχει καταστεί η λειτουργία του νοσοκομείου Δράμας
εξαιτίας της υπο-στελέχωσης και της υπο-χρηματοδότησής του σύμφωνα

με επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας ΙΣΔ προς τον υπηρεσιακό

υπουργό Υγείας Θάνο Δημόπουλο τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας

και Θράκης Στρατή Πλωμαρίτη και τον διοικητή του Νοσοκομείου

Δράμας Κωνσταντίνο Τρέντσιο
Ελλείψεις σε προσωπικό και σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια φαρμακευτικών

υλικών και αναλωσίμων έχουν ως αποτέλεσμα να υπολειτουργούν

τμήματα του νοσοκομείου τονίζει ο ΙΣΔ στην επιστολή του
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Ενεση 60.000.000 σε
υγειονομικά μονάδεβ

ΖΕΓΓΟ χρήμα ύψους 60.000.000 ευρώ αναμένεται να
δουν σύντομα στα ταμεία τους τα νοσοκομεία και οι υγειονομικές

μονάδες του ΠΕΔΥ σε όλη τη χώρα καθώς χθες
ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος
υπέγραψε άλλη μία απόφαση που ενισχύει τη ρευστότητα

στο ΕΣΥ Ειδικότερα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση
του το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της τακτικής επτχο
ρήγησης όλων των νοσοκομείων της χώρας εγκρίθηκαν
από τον κ Δημόπουλο οι εξής πιστώσεις 22 108.000 ευρώ

για την 1η Υγειονομική Περιφέρεια ΥΠΕ 8.308.000
ευρώ για τη 2η ΥΠΕ 4 1 54.000 ευρώ για την 3η ΥΠΕ
7.859.000 ευρώ για την 4η ΥΠΕ 4.497.000 ευρώ για την
5η ΥΠΕ 8.913.000 ευρώ για την 6η ΥΠΕ και 4.431.000
ευρώ για την 7η ΥΠΕ Συνολικά οι τακτικές επιχορηγήσεις

των νοσοκομείων ανέρχονται σε 60.000.000 ευρώ

και αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
τους Σημειώνεται ότι πολλά νοσοκομεία της χώρας και
ο ΠΕΔΥ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα

υγειονομικά υλικά τρόφιμα φάρμακα ενώ χρωστούν
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σης προμηθεύτριες εταιρίες
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Ούτε δημόσια ούτε δωρεάν
►Tns NTANi βεργου	ΧΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ · ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΕΙΑ
Η δημόσια Υγεία στη χώρα μας
συρρικνώθηκε και απαξιώθηκε κατά την
τελευταία εξαετία. Το Εθνικό Σύστημα
Υγείας υποβαθμίστηκε από την
υποχρηματοδότηση που το άφησε χωρίς
πόρους, υλικά και προσωπικό, με
εξαθλιωμένους γιατρούς και εργαζομένους.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έκλεισε. Ο
ασθενής αφέθηκε σχεδόν στην τύχη του, να
πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του για
να καλύψει τίς υγειονομικές του ανάγκες. Οι

υγειονομικοί δείκτες κατέρρευσαν,
αφήνοντας πίσω τους την ανθρωπιστική
κρίση. Αυτή είναι η σημερινή
πραγματικότητα. Τίποτα δεν θυμίζει τη
δημόσια, δωρεάν, καθολική και προσβάσιμη
υγεία για όλους. Σε αυτό το βαριά
τραυματισμένο πλαίσιο, κάτω από
συνθήκες γενικευμένης όξυνσης των
προβλημάτων και μετρώντας ώρες πριν
από τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου,
αναζητήσαμε τις προθέσεις των
κοινοβουλευτικών κομμάτων όσον αφορά
τη λήψη μέτρων στην υγεία. Από τον
διάλογο απουσιάζουν οι ΑΝ.ΕΛΛ., με τους
οποίους δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία.
Τα ερωτήματα:

1Η 
πτώση των δαπανών υγείας στο 4,5%

του ΑΕΠ (ευρωπαϊκός μέσος όρος 6,9%)
έχει φέρει το σύστημα υγείας κάτω από τα
όρια ασφαλείας. Ποια θα είναι τα δικά σας
άμεσα μέτρα ανάκαμψής του;

2Με το 3ο Μνημόνιο οι προσλήψεις
προσωπικού στο σύστημα υγείας δεν

επιτρέπονται ή είναι πολύ περιορισμένες
σε αριθμό. Σήμερα λείπουν από τα

νοσοκομεία 6.000 γιατροί, 15.000
νοσηλευτές, 5.000 διοικητικοί και 10.000
λοιπές ειδικότητες. Τι σκοπεύετε να κάνετε,
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη
δημόσια υγεία;

3 Η πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει
αποδειχθεί ότι ενισχύει το σύστημα

υγείας και αποσυμφορεί τα νοσοκομεία.
Σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, έχει
αποδομηθεί με τη διάλυση των μονάδων
του ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ εξαιτίας των περικοπών.
Με δεδομένη τη συνέχιση των περικοπών,
ποια μέτρα προτίθεστε να πάρετε, ώστε να
ενισχυθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη;

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

«Κορυφαία μεταρρύθμιση
η σιροφή στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα YyEias»
1Η 

μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας είναι σταθερή και σωρευτική
την πενταετία της κρίσης και των Μνημονίων 201 0-201 5. Η δημόσια

δαπάνη 4,3% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2015, έναντι του μέσου όρου
7%-7,5% των χωρών της Ε.Ε., σε συνδυασμό με τα 2,5-3 εκατ. ανασφάλιστων 

συνθέτουν μέρος της εικόνας της ανθρωπιστικής κρίσης, την οποία
καταδείξαμε σε αντικείμενο διεθνούς συζήτησης, αλλά και διεκδίκησης
στήριξης. Η τρέχουσα δημόσια δαπάνη υγείας κάνει οριακή τη λειτουργία 

του Συστήματος Υγείας, ωστόσο ακόμα και
εντός της μνημονιακής συμφωνίας, υγεία και
ανθρωπιστική κρίση αποτελούν πεδία με δυνατότητες 

τομών και διεύρυνσης των πόρων. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προγραμματική μας
θέση για αναχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας 

και σταδιακή σύγκλιση των δαπανών στον
μέσο όρο της Ε. Ε.

ΣΥΡΙΖΑ
2 Το ΕΣΥ έχει πράγματι αποστελεχωθεί δραματικά. 

Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια
προγραμματίζονται 4.500 μόνιμες προσλήψεις
προσωπικού. Δρομολογήθηκαν συγκεκριμένα:
προκήρυξη 1.000 θέσεων εργαζομένων σε νοσοκομεία 

μέσω ΑΣΕΠ. Εγκρίθηκε με πράξη υπουργικού συμβουλίου
πλήρωση 2.500 οργανικών θέσεων (γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό,
διοικητικό). Προκήρυξη 3.025 θέσεων στους φορείς του υπ. Υγείας αποκλειστικά 

για ανέργους μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας
του ΟΑΕΔ. Επίσπευση κρίσεων και διορισμών 900 γιατρών ΕΣΥ που είχαν
παγώσει. Παράταση θητείας επικουρικού προσωπικού μέχρι 31/12/2015.
Τα παραπάνω είναι τα πρώτα άμεσα βήματα στο σχέδιο βαθιάς μεταρρύθμισης 

του Συστήματος Υγείας, με στόχο την καθολική πρόσβαση και
φροντίδα του πληθυσμού.

3Το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας
Υγείας (ΠΦΥ), με αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, Κέντρα

Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, οικογενειακό γιατρό και διεπιστημονική 
ομάδα υγείας. Η στροφή στην ΠΦΥ συνιστά κορυφαία μεταρρύθμιση

στο νοσοκομειοκεντρικό ΕΣΥ, εισάγει τη στρατηγική επιλογή της Αριστεράς 

για ολιστική φροντίδα υγείας (προαγωγή υγείας, πρόληψη, παρακολούθηση 

χρονίως πασχόντων, αποθεραπεία, αποκατάσταση), κάνοντας
ταυτόχρονα οικονομία κλίμακας. Τα σημερινά ΠΕΔΥ θα αναβαθμιστούν
σε αστικά Κ.Υ. με εξειδικευμένες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ, Ν.Δ.

«Οι μεταρρυθμίσει
θα χρηματοδοτηθούν
από το νέο ΕΙΠΑ»
ΙΟι δημόσιες δαπάνες υγείας το 2014 ανήλθαν στα 10,4 δισ..

ευρώ και αντιστοιχούν στο 5,7% του ΑΕΠ που για το 2014 ήταν
180,4 δισ. ευρώ. Στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη διετία να
επαναφέρουμε τις δημόσιες δαπάνες υγείας στα επίπεδα του 2010,
ήτοι 6,4%, και να τις ανεβάσουμε στο 6,8% του ΑΕΠ μέχρι το 201 9.

Πέραν της αύξησης του ποσοστού των δαπανών, στόχος μας είναι
η μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών και η κάλυψη των αναγκών
υγείας όλων των ανασφάλιστων πολιτών,
κάτι που άλλωστε η δική μας κυβέρνηση
υλοποίησε τον Ιούνιο του 2014. Η κυβέρνηση 

Σαμαρά, πριν από τον εκβιασμό του
ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας και τις εκλογές, είχε ξεκινήσει 

να υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή 

Ενωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς 

με έμφαση στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας, την καθολική κάλυψη
υγείας όλου του πληθυσμού, καθώς και τη
διοικητική αναδιοργάνωση και τον οικονομικό εξορθολογισμό του
συστήματος υγείας. Ολες αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα ξεκινήσουν
πάλι και θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

2Το 2014 η κυβέρνησή μας είχε ήδη εγκρίνει και είχε αρχίσει τις
διαδικασίες για την πρόσληψη 2.000 ατόμων στο ΕΣΥ (γιατρών,

νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού), ενώ είχαν εγκριθεί για το 201 5
επιπλέον 4.500 θέσεις με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Μεταρρύθμισης τον Δεκέμβριο του 2014. Σαφώς απαιτείται περισσότερο 

ανθρώπινο δυναμικό στο ΕΣΥ και ιδιαίτερα νοσηλευτικό
προσωπικό, το οποίο και θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να αυξηθεί.

3 Εφόσον η Ν.Δ. αναλάβει τπ διακυβέρνηση της χώρας, θα δώσει
έμφαση στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ με

κορμό του συστήματος τους οικογενειακούς γιατρούς, κάτι που
άλλωστε προβλέπεται στον νόμο 4238 που η κυβέρνησή Σαμαρά
ψήφισε τον Φεβρουάριο του 2014. Οι μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ θα
αναδιοργανωθούν και θα αποτελέσουν μονάδες δευτεροβάθμιας
περιπατητικής φροντίδας, όπου ο πολίτης θα απευθύνεται για πιο
ειδικά προβλήματα υγείας.
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Κομματικές προθέσεις με ανθρω
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

Η δημόσια Υγεία στη χώρα μας
συρρικνώθηκε και απαξιώθηκε
κατά την τελευταία εξαετία Το
Εθνικό Σύστημα Υγείας
υποβαθμίστηκε από την
υποχρηματοδότηση που το άφησε
χωρίς πόρους υλικά και
προσωπικό με εξαθλιωμένους
γιατρούς και εργαζομένους Η

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
έκλεισε Ο ασθενής αφέθηκε
σχεδόν στην τύχη του να
πληρώνει συνεχώς από την
τσέπη του για να καλύψει τις
υγειονομικές του ανάγκες Οι

υγειονομικοί δείκτες
κατέρρευσαν αφήνοντας πίσω
τους την ανθρωπιστική κρίση
Αυτή είναι η σημερινή
πραγματικότητα Τίποτα δεν
θυμίζει τη δημόσια δωρεάν
καθολική και προσβάσιμη υγεία
για όλους Σε αυτό το βαριά
τραυματισμένο πλαίσιο κάτω από
συνθήκες γενικευμένης όξυνσης
των προβλημάτων και μετρώντας
ώρες πριν από τις εκλογές της
20ής Σεπτεμβρίου αναζητήσαμε
τις προθέσεις των
κοινοβουλευτικών κομμάτων
όσον αφορά τη λήψη μέτρων
στην υγεία Από τον διάλογο
απουσιάζουν οι ΑΝ.ΕΛΛ με τους
οποίους δεν κατέστη δυνατή η
επικοινωνία Τα ερωτήματα

1Η
πτώση των δαπανών υγείας

στο 4,5 του ΑΕΠ
ευρωπαϊκός μέσος όρος 6,9
έχει φέρει το σύστημα υγείας
κάτω από τα όρια ασφαλείας
Ποια θα είναι τα δικά σας άμεσα
μέτρα ανάκαμψής του

2Με το 3ο Μνημόνιο οι

προσλήψεις προσωπικού στο
σύστημα υγείας δεν επιτρέπονται
ή είναι πολύ περιορισμένες σε

αριθμό Σήμερα λείπουν από τα
νοσοκομεία 6.000 γιατροί 15.000
νοσηλευτές 5.000 διοικητικοί και
10.000 λοιπές ειδικότητες Τι
σκοπεύετε να κάνετε
προκειμένου να καλυφθούν τα
κενά στη δημόσια υγεία

3 Η πρωτοβάθμια περίθαλψη
έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει

το σύστημα υγείας και
αποσυμφορεί τα νοσοκομεία
Σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη
έχει αποδομηθεί με τη διάλυση
των μονάδων του ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
εξαιτίας των περικοπών Με
δεδομένη τη συνέχιση των
περικοπών ποια μέτρα
προτίθεστε να πάρετε ώστε να
ενισχυθεί η πρωτοβάθμια
περίθαλψη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΚΚΕ

Δεν περισσεύει
KQveis υγειονομικό5
για να ξενιτεύεται
1Η

μείωση των κρατικών δαπανών του δημόσιου
συστήματος υγείας έχει επιπτώσεις στην ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη του λαού Είναι απόρροια της
διαχρονικής πολιτικής που υπηρετεί τα επιχειρηματικά
κέρδη και στην υγεία και εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις

και από όλα τα κράτη της Ε.Ε ανεξαρτήτως
μνημονίων και κρατικών χρεών Φιλολαϊκή ανάκαμψη

του συστήματος υγείας στον καπιταλιστικό δρόμο
ανάπτυξης δεν υπάρχει Η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ

βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα της εφαρμοζόμενης
πολιτικής Οταν ο λαός αποφασίσει να πάρει το τιμόνι
της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια
του τότε η μοναδική πηγή χρηματοδότησης του συστήματος

υγείας θα είναι το κράτος Οι εργαζόμενοι δεν
θα πληρώνουν πεντάρα τσακιστή ούτε άμεσα ούτε έμμεσα

Ομως άμεσα το εργατικό κίνημα σε συμμαχία με
τους αυτοαπασχολούμενους
της πόλης και της υπαίθρου
τους μικροϊδιοκτήτες αγρότες

τις γυναίκες και τη νεολαία

των λαϊκών οικογενειών

με προσανατολισμό
της δράσης το χτύπημα της
εξουσίας των επιχειρηματικών

ομίλων και της δράσης
υπέρ του λαού μπορεί έστω
και προσωρινά να κατακτήσει

κάποια μέτρα στο σύστημα

υγείας με αύξηση των δημόσιων δαπανών με
φορολόγηση του κεφαλαίου στο 45

2 Οι τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες μονάδες
υγείας έχουν την αιτία τους όχι στα μνημόνια και

στους εφαρμοστικούς νόμους αυτά είναι τα εργαλεία

αλλά στον δρόμο ανάπτυξης που έχει επιλεγεί
και ικανοποιεί τα συμφέροντα των πλουτοκρατών Σ
αυτόν τον δρόμο δεν μπορείς να έχεις και την πίτα
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο Δηλαδή να συνυπάρχουν

τα καπιταλιστικά κέρδη με προσλήψεις υγειονομικών

και άλλου προσωπικού για να καλύπτεται
πλήρως το δημόσιο σύστημα υγείας Οι κομμουνιστές
στην πορεία της πάλης για σύγκρουση-ρήξη-ανατρο
πή πρωτοστατούν με τους άλλους εργαζόμενους και
για μαζικές προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης Δεν περισσεύει κανείς υγειονομικός
για να ξενιτεύεται Αντίθετα χρειάζονται όλοι τους
με κατοχυρωμένα πλήρη εργασιακά επιστημονικά και
κοινωνικά δικαιώματα

3 Αν συνεχιστούν οι περικοπές στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη δεν μπορεί να ελπίζει κανείς για κάτι

καλύτερο Γιατί θα συνεχιστούν οι μειώσεις στις απο

ζημιούμενες από τα ασφαλιστικά ταμεία παροχές αλλά
και οι αυξήσεις των πληρωμών από τους ασθενείς είτε
άμεσα είτε έμμεσα μέσω εισφορών ποσοστών συμμετοχής

φορολογίας γενικής και ειδικής φόρος καπνού
λίπους μη άθλησης κ.λπ Γι αυτό το ΚΚΕ καλεί τον
λαό να μη συμβιβάζεται με το μικρότερο κακό που

φέρνει πάντα τα χειρότερα αλλά να παλέψει οργανωμένα

για πρωτοβάθμια φροντίδα για πρόληψη με
μέτρα δημόσιας υγείας με τακτικό προληπτικό έλεγχο
στον υγιή πληθυσμό για περίθαλψη Με επαρκή Κέντρα

Υγείας παντού νησιά παραμεθόριο σε σύνδεση

με νοσοκομεία γενικά και ειδικά και με την έκτακτη
προνοσοκομειακή φροντίδα για να καλύπτονται ολοκληρωμένα

οι ανάγκες

ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΛΑ.Ε

Αμεση προτεραιότητα η στήριξη
των δημόσιων νοσοκομείων
1Η

Λαϊκή Ενότητα αγωνίζεται για ένα νέο αναβαθμισμένο

Δημόσιο Σύστημα Υγείας που θα παρέχει
δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας ισότιμα
και σε όλους που διαμένουν στη χώρα ασφαλισμένους

και ανασφάλιστους Αναγκαία προϋπόθεση για
να υλοποιηθεί αυτό αποτελεί καταρχήν η ρήξη με τις
μνημονιακές πολιτικές οι οποίες ευθύνονται για την
άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση και τη διάλυση
της δημόσιας περίθαλψης που θα επιταθούν

με τα μέτρα που προβλέπονται
στο νέο Μνημόνιο Απαιτείται αμέσως η

γενναία αύξηση της κρατικής δαπάνης
για την υγεία τουλάχιστον στο 7 του
ΑΕΠ μέσα από ένα δίκαιο σύστημα άμεσης

προοδευτικής φορολογίας με ταυτόχρονη

εξοικονόμηση πόρων από το
χτύπημα της διαφθοράς της παραοικονομίας

και της έλλειψης οργάνωσης τον
έλεγχο του συστήματος προμηθειών την
ανάπτυξη δημόσιας φαρμακοβιομηχανίας

και φαρμακαποθήκης την κατάργηση της ανάθεσης
υπηρεσιών σε ιδιώτες στα νοσοκομεία τον δημόσιο και
κοινωνικό έλεγχο του ιδιωτικού τομέα υγείας

2Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται αυτή τη στιγμή

στα όρια της κατάρρευσης παρά τις υπεράνθρωπες

προσπάθειες του εναπομείναντος προσωπικού
Για τη Λαϊκή Ενότητα αποτελεί άμεση προτεραιότητα η

στήριξη των δημόσιων νοσοκομείων με όλες τις αναγκαίες

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με εργασιακές

σχέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

και όχι άπλα με μπάλωμα των τεράστιων κενών με
συμβασιούχους όπως συμβαίνει σήμερα Επίσης απολύτως

αναγκαία είναι η αύξηση και στελέχωση των
ΜΕΘ η δημιουργία και στελέχωση των αυτοδύναμων
τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών π ανάπτυξη και
ο εκσυγχρονισμός του ΕΚΑΒ Φυσικά προϋπόθεση για
τη στελέχωση και αναβάθμιση του ΕΣΥ αποτελεί η ρήξη
με τον ζουρλομανδύα των Μνημονίων που ακυρώνει

οποιαδήποτε τέτοια προοπτική

3Κανένα πραγματικό μέτρο ενίσχυσης
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν

μπορεί να υλοποιηθεί εντός του μνημο
νιακού πλαισίου Για τη Λαϊκή Ενότητα
η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας οφείλει

να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του

συστήματος υγείας μέσα από την πλήρη
ανάπτυξη δημόσιων Κέντρων Υγείας στα
αστικά κέντρα και την επαρχία σε λειτουργική

διασύνδεση με τη δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια περίθαλψη τη θέσπιση

του οικογενειακού γιατρού και της διεπιστημονικής
ομάδας υγείας την ηλεκτρονική κάρτα υγείας καθώς
και την ανάπτυξη δημόσιων δομών μετανοσοκομειακής
φροντίδας Για να εκτιμηθούν οι πραγματικές υγειονομικές

ανάγκες της χώρας είναι απολύτως απαραίτητος
ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου
Χάρτη Υγείας που θα καλύπτει ισότιμα όλες τις ανάγκες

της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας Σκοπός μας
είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται
στην πρόληψη την αγωγή και προαγωγή της υγείας
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πισχική κρίση και τρίτο Μνημόνιο
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΒΛΑΠΤΟΥΝ
im

M
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Περιορισμένε öuvaioimes εν μέσω Kpions
ΙΤο πρόβλημα της χρηματοδότησης

χης δημόσιας υγείας είναι υπαρκτό
δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί

με διακηρύξεις καλών προθέσεων Η

χώρα εν μέσω κρίσης έχει περιορισμένες

δυνατότητες Ωστόσο πιστεύω
ότι μπορούμε να αναζητήσουμε εκείνες

τις ρεαλιστικές προτάσεις

που θα δίνουν μια
πειστική απάντηση στην
ενίσχυση του ΕΣΥ Γι αυτό

χρειάζεται μια εθνική
πολιτική υγείας διακομματικής

στήριξης που θα
σχεδιάζει τις αναγκαίες
διαρθρωτικές ανάγκες θα

προγραμματίσει τη βέλτιστη

κατανομή πόρων και
θα θέσει στο επίκεντρο
την ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη και φροντίδα για όλους
τους πολίτες Μόνο αν υπάρχει συμφωνία

όλων των πολιτικών δυνάμεων
μπορούμε να πετύχουμε τον σχεδιασμό

ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Υλοποίησης

για την ανασυγκρότηση του
ΕΣΥ τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας την εξασφάλιση
της χρηματοδότησης από ισοδύναμα
και τη γρήγορη κάλυψη των μεγάλων
κενών στο ανθρώπινο δυναμικό Ως
άμεσο δείγμα γραφής θα πρότεινα τη

δέσμευση για άμεση συμφωνία τριών
σημείων α αξιοκρατία στη διοίκηση

β διαφάνεια στις προμήθειες με διακομματικό

έλεγχο γ κοινή γραμμή
για την άμεση εξεύρεση πόρων Μόνο

με την επιστροφή της χώρας στην
κανονικότητα και την υλοποίηση ενός
συγκεκριμένου σωστού σχεδιασμού
μπορούμε να αυξήσουμε σταδιακά τις

δαπάνες υγείας υπερβαίνοντας

το πολύ χαμηλό
ποσοστό 4,5 του ΑΕΠ

2 Παρά τους περιορισμούς

λόγω δεσμεύσεων

της δανειακής
σύμβασης το 201 4 καταφέραμε

την ένταξη στο
ΕΣΥ 2.486 υγειονομικού
προσωπικού Επιπλέον
για το 201 5 είχαμε φροντίσει

να εγκριθούν κονδύλια

για 4.000 προσλήψεις γιατρών
και νοσηλευτών Δυστυχώς χαμένη
μέσα στην ιδεοληψία και την απειρία
της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΙΜ.ΕΛΛ
δεν φρόντισε να κάνει πράξη τους
υπάρχοντες προγραμματισμούς Το
καθεστώς αυτό καθιστά υπόλογη την
τελευταία πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας Αλλο ένα καίριο ζήτημα
είναι να προχωρήσουν επιτελούς όλες
οι κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ που
εκκρεμούν καθώς επίσης και η ανάγκη
να αναζητήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις

που θα προσελκύουν όλα
τα υγειονομικά στελέχη που τα τελευ¬

ταία χρόνια αναγκάστηκαν να ζητήσουν

εργασία σε ξένες χώρες Παράλληλα

είναι απαραίτητο με διαδικασίες
ανοιχτής πρόσκλησης και με βάση τα
τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα
διάσπαρτα στελέχη και επιστήμονες
του τομέα Υγείας γιατροί καθηγητές
ερευνητές τεχνικοί σε πανεπιστήμια
και νοσοκομεία του εξωτερικού να
μπορούν να καταλαμβάνουν προσωποπαγείς

θέσεις στο ΕΣΥ Τα κενά στη
δημόσια υγεία καλύπτονται όμως
εφόσον υπάρχουν και κίνητρα Γι αυτό
εμείς θεωρούμε ότι τα οικονομικά κίνητρα

τα επιστημονικά και κοινωνικά
κριτήρια είναι αναγκαία ιδιαίτερα για
τις άγονες περιοχές και τα νησιά του
Αιγαίου όπου το πρόβλημα υποστε
λέχωσης είναι οξύτερο

3 Την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
είναι επιτακτική ανάγκη να την

αναδείξουμε σε βασική εθνική προτεραιότητα

Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να
υπάρξει καμία αναβάθμιση των υπηρεσιών

υγείας Η οξεία οικονομική
κρίση δημιουργεί τρομακτικά εμπόδια
στην εξεύρεση συγκεκριμένων πόρων
Ωστόσο ένα συγκεκριμένο βήμα είναι
η αξιοποίηση των υπαρχόντων γενικών

και οικογενειακών γιατρών και
των γιατρών συναφών ειδικοτήτων
παθολόγοι και παιδίατροι του δημοσίου

και του συμβεβλημένου ιδιωτικού
τομέα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΠΩΤΑΣ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Η κακοδιοίκηση οδήγησε
σιην υποχρηματοδότηση
ΙΤο σύστημα υγείας πέρασε από τη σπατάλη στην πλήρη ένδεια Ομως

ακόμη και στην περίοδο των παχιών αγελάδων παρείχε φτωχές υπηρεσίες
Βασική αιτία της αναποτελεσματικότητας διαχρονικά δεν ήταν δυστυχώς
η υποχρηματοδότηση Κοινός παρονομαστής της κακοδαιμονίας πριν και
μετά τα Μνημόνια ήταν και είναι η κακοδιοίκηση Επιγραμματικά είναι η
κακοδιοίκηση που γεννά τη σπατάλη και τη διαφθορά και είναι η κομμα
τοκρατία που τη συντηρεί και τη διαιωνίζει Η ίδια κακοδιοίκηση οδήγησε
στην υποχρηματοδότηση στην οποία αναφέρεστε Η ανικανότητα οδήγησε
σε περικοπές που έγιναν οριζόντια βασισμένες σε αυθαίρετες υποθέσεις ή
μικροσυμφέροντα και όχι μελέτες θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να υπάρξει
αναδιαπραγμάτευση των όρων χρηματοδότησης Η βασική αλλαγή όμως
που πρέπει να γίνει είναι η αηοκομματικοποίηση της διοίκησης Οπως σε
όλο τον κόσμο έτσι και στην Ελλάδα πρέπει να αναλάβουν τη διοίκηση των
νοσοκομείων εξειδικευμένα στελέχη αντί των αποτυχόντων πολιτευτών και
των κομματικών κομισάριων Σε κάθε άλλη περίπτωση η εισροή κονδυλίων
θα οδηγήσει ακόμη μια φορά σε σπατάλη και διαφθορά Απόλυτη προτεραιότητα

είναι η εξυγίανση της διοίκησης και η εισαγωγή ενός νόμου που να
κατοχυρώνει τη διαφάνεια την αξιοκρατία και τη
διαρκή αξιολόγηση των δομών Μόνο πάνω σε μια
τέτοια μεταρρύθμιση μπορεί να αναμορφωθεί το
ΕΣΥ προς μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κατεύθυνση

2Πιστεύουμε πως στο ΕΣΥ πρέπει να γίνει μια
μεγάλη εκτεταμένη αναδιάρθρωση Σε ένα σύστημα

με 2.000 κλινικές με τεράστια ανισοκατα
νομή προσωπικού από περιφέρεια σε περιφέρεια
ανάμεσα σε νοσοκομεία αλλά ακόμη και ανάμεσα
σε ομοειδείς κλινικές στον ίδιο όροφο υπάρχουν
περιθώρια εξοικονόμησης προσωπικού και δυνατότητες

μετατάξεων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες
αλλά δυστυχώς και οξύτατες ανάγκες σε άμεσες προσλήψεις κυρίως

νοσηλευτών Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι η τρίτη στη σειρά κυβέρνηση που δεν
πρόλαβε να υπογράψει τις περίφημες 4.500 χιλιάδες προσλήψεις Ισως

επειδή οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ δεν ενδιαφέρουν κανένα παλαιοκομματικό
σύστημα εξουσίας Συνοψίζοντας τα κενά θα καλυφθούν μέσω της αναδιάρθρωσης

και της καλύτερης αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού μέσω
κινήτρων ανάσχεσης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων οι οποίες αποτέλεσαν
πληγή τα τελευταία χρόνια και μέσω της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού
διοικητικού μηχανισμού που να μην εξαγγέλλει απλώς προσλήψεις αλλά και
να τις πραγματοποιεί

3 Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας
είναι η βάση του συστήματος Ενα τέτοιο σύστημα δεν υπήρξε ποτέ στη

χώρα Η ενοποίηση των ταμείων και η δημιουργία ενός ενιαίου ανεξάρτητου
φορέα διαχείρισης των πόρων για την πρωτοβάθμια περίθαλψη για όλους
τους ασφαλισμένους αποτελεί σημαντικότατο πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση

της δημιουργίας αποτελεσματικών και κοινωνικά δίκαιων υπηρεσιών
Το σύστημα μπορεί και πρέπει να αναμορφωθεί αμέσως με κύτταρο τον οικογενειακό

γιατρό και την άμεση αξιοποίηση και ενσωμάτωση σε αυτό όλων
των διαθέσιμων πόρων ιδιωτικών και δημοσίων με γνώμονα το συμφέρον
του ασθενούς 0 νόμος 4238/201 4 ηαρά τα επιμέρους προβλήματα και τις
βελτιώσεις που χρειάζεται αποτελεί μια καλή βάση υπό την προϋπόθεση πως
η πολιτική ηγεσία θα βρει το σθένος να προωθήσει τις αλλαγές που χρειάζονται

κόντρα σε ιδεοληψίες και προκαταλήψεις και κυρίως κόντρα στα πάσης
φύσεως συμφέροντα Η ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών πρέπει να
αποτελέσουν τον γνώμονα και δωρεάν κάλυψη όλων των ασφαλισμένων Η

εισαγωγή εργαλείων πληροφορικής στην ιατρική πρακτική ηλεκτρονικός φάκελος

ηλεκτρονικό παραπεμπτικό αλλά κυρίως η ενίσχυση των ηλεκτρονικών
εργαλείων ελέγχου και αξιολόγησης αποτελούν μεταρρυθμίσεις-κλειδιά

ΑΥΡΙΟ Ντιμπέιτ
με θεματική ενότητα

Ανθρώπινα Δικαιώματα
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Πίσω στο ΕΣΥ
επίορκοι με νόμο
Κατρούγκαλου
Τικ πεννυς μπουλουτζδ

Με τον πιο ηχηρό τρόπο έρχονται στο προσκήνιο οι σοβαρές

καθυστερήσεις στην εξέταση των υποθέσεων
επιόρκων από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του
υπουργείου Υγείας Ο καρδιοχειρουργός του Ευαγγελισμού

ο οποίος τον Ιούλιο του 2014 συνελήφθη γιατί
έλαβε φακελάκι από εμφραγματία που έπρεπε να χειρουργηθεί

από προχθές επέστρεψε στο νοσοκομείο
αφού το υπουργείο Υγείας βασιζόμενο στον νέο πειθαρχικό

κώδικα που θέσπισε o πρώην αναπληρωτής
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κα
τρούγκαλος έβγαλε απόφαση για αυτοδίκαιη επάνοδο
του συγκεκριμένου γιατρού στα καθήκοντά του από
την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Ο καρδιοχειρουργός ο
οποίος είχε τεθεί σε αργία από τον Ιούλιο του 14 είχε
παραπεμφθεί στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του
υπουργείου Υγείας με το ερώτημα της απόλυσης Εως
σήμερα το Κεντρικό Πειθαρχικό δεν έχει εξετάσει την
υπόθεσή του με αποτέλεσμα να περάσει το χρονικό
διάστημα ανοχής ένα έτος στην καθυστέρηση της
διαδικασίας με βάση τον Πειθαρχικό Κώδικα

Κατά πληροφορίες δεν είναι n πρώτη φορά εντός του
2015 που ένας επίορκος λειτουργός Υγείας επιστρέφει
στη θέση του επειδή το Πειθαρχικό

καθυστέρησε να εξετάσει

την υπόθεσή του Αλλωστε

περισσότερες από 70
περιπτώσεις επιόρκων εκκρεμούν

στο Πειθαρχικό το οποίο
συνήθως συνεδριάζει μία φορά

τον μήνα Επιπλέον τον
τελευταίο χρόνο έχουν συνταξιοδοτηθεί

τρεις πρόεδροι
δικαστικοί σύμφωνα με το

ισχύον θεσμικό πλαίσιο του
Κεντρικού Πειθαρχικού του
υπ Υγείας με ό,τι αυτό σημαίνει από απόψεως χρόνου
έως ότου οριστούν νέοι Οπως αναφέρει στην Κ η κ
Ματίνα Παγώνη πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων

Αθηνών Πειραιώς και μέλος του Πειθαρχικού
θα πρέπει οι συνεδριάσεις να γίνονται πιο συχνά κάθε
1 5 ημέρες και να εξετάζονται τουλάχιστον τρεις υποθέσεις
σε κάθε συνεδρίαση Και προσθέτει Ανεξάρτητα από
αυτό η συγκεκριμένη υπόθεση λόγω της σοβαρότητας
της έπρεπε να είχε εξεταστεί να είχε τελειώσει

Υπενθυμίζεται ότι α καρδιαχειρουργός είχε λάβει 500
ευρώ από συγγενή νοσηλευόμενου εμφραγματία τα
οποία φέρεται να απαίτησε από τον ασθενή με την
απειλή της αναβολής της εγχείρησης Ο ασθενής που
υπεβλήθη λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του γιατρού
σε τετραπλό bypass κατέληξε

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κ η διοίκηση του
νοσοκομείου έχει παραπέμψει το ζήτημα στη Νομική
Υπηρεσία του Ευαγγελισμού προκειμένου να εξεταστεί
εάν υπάρχει τρόπας να μην επιστρέψει ο γιατρός στη
Θέση του Από το υπουργείο Υγείας αναμένεται σήμερα
επίσημη ανακοίνωση αφού εξεταστούν τα δεδομένα

Καρδιοχειρουργός
επιστρέφει

στον Ευαγγελισμό

αφού το Πειθαρχικό

ακόμη
δεν έχει εξετάσει
την υπόθεσή του
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Οι νέοι στόχοι του OHE για την ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο
ΓηςΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Σήμερα σε όλο τον κόσμο 6 εκατομμύρια

παιδιά πεθαίνουν ετησίως

προτού φθάσουν την ηλικία
των έξι ετών Το νούμερο είναι
ιλιγγιώδες σε παγώνει Κι όμως
μόλις το 1990 ο αριθμός ήταν
διπλάσιος πάνω από 12 εκατ
παιδιά Ουδείς μπορεί να επαναπαύεται

με τη βελτίωση των
στατιστικών ιδίως συζητώντας
για την παιδική θνησιμότητα
όμως η πρόοδος υπήρξε αποτέλεσμα

της παγκόσμιας κινητοποίησης

που πυροδότησαν οι
οκτώ διεθνείς αναπτυξιακοί στόχοι

τους οποίους το 2001 συμφώνησαν

να πετύχουν 192 χώ
ρες-μέλη του OHE

Το χρονοδιάγραμμα για επίτευξη

των λεγόμενων Στόχων
Ανάπτυξης της Χιλιετίας ΣΑΧ
εξέπνευσε φέτος με την παγκό¬

σμια κοινότητα να προετοιμάζεται
για την υπογραφή ενός νέου αναπτυξιακού

συμβολαίου Επειτα
από προετοιμασία δύο ετών στη
Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών
που θα πραγματοποιηθεί στη
Νέα Υόρκη στο τέλος του μήνα
πρόκειται να ψηφιστεί νέο κείμενο

17 συνολικά στόχων τους
οποίους τα κράτη-μέλη θα κληθούν

να υλοποιήσουν έως το
2030 Από τη δεκαετία του 90
μέχρι σήμερα 2,6 δισεκατομμύρια
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν
αποκτήσει πρόσβαση σε πόσιμο
νερό εκατομμύρια ζώες έχουν
σωθεί από την αύξηση της πρόσβασης

σε φάρμακα εκατομμύρια
θάνατοι από ελονοσία και φυματίωση

έχουν αποφευχθεί είπε
χθες μιλώντας σε Ελληνες δημοσιογράφους

και μέλη οργανώσεων
μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ Τόμος
Γκας υψηλόβαθμο στέλεχος του

Μεταξύ άλλων εξάλειψη
φτώχειας και πείνας διασφάλιση

υγείας εκπαίδευσης

ερνασίας
Η υλοποίηση τους θα επηρεάσει

και τη χώρα πας

OHE Οι Στόχοι Ανάπτυξης πέτυχαν

πολλά αλλά το νέο πρόγραμμα

φτάνει στο επόμενο επίπεδο

μην αφήνοντας κανέναν
πίσω Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος

να κρυβόμαστε πίσω από
τους μέσους όρους

Οι 17 στόχοι περιλαμβάνουν
την εξάλειψη της φτώχειας παντού

την εξάλειψη της πείνας τη
διασφάλιση της υγείας και της
καθολικής ισότιμης ποιοτικής

εκπαίδευσης την επίτευξη της
ισότητας των φύλων τη διασφάλιση

της βιώσιμης διαχείρισης
των υδάτων και την πρόσβαση
σε φθηνές αξιόπιστες και σύγχρονες

μορφές ενέργειας την
προώθηση αξιοπρεπούς εργασίας
για όλους τη διασφάλιση βιώσιμων

καταναλωτικών προτύπων
την ανάληψη άμεσης δράσης για
την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής Δεν είναι μενού από
το οποίο η κάθε χώρα μπορεί να
διαλέξει τι θα εφαρμόσει είπε
εμφατικά χθες στο περιθώριο
της τηλεδιάσκεψης n κ Γλυκερία
Αράπη πρόεδρος της Ελληνικής
Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη
στην οποία συμπράττουν ελληνικές

ανθρωπιστικός ΜΚΟ Οταν
σχηματιστεί κυβέρνηση θα αρχίσουμε

να χτυπάμε πόρτες ώστε
να συνταχθεί ένα Εθνικό Σχέδιο
Υλοποίησης των Στόχων που θα

εφαρμόσει διυπουργική επιτροπή
Οπως τόνισε εξάλλου ο κ

Γκας σε ετήσιες επίσημες συναντήσεις

n κάθε χώρα θα παρουσιάζει

την πρόοδό της στους
παραπάνω τομείς

Οι πολίτες καλούνται να είναι
συμμέτοχοι στην προσπάθεια
Η πορεία προς την υλοποίηση

των στόχων διεθνώς θα επηρεάσει
την καθημερινότητά μας εξήγησε

με τη σειρά του ο υπεύθυνος
επικοινωνίας για την Ελλάδα και
την Κύπρο στο Περιφερειακό
Γραφείο Πληροφόρησης του OHE
στις Βρυξέλλες κ Δημ Φατούρος
Η μείωση της παραγωγής οπίου

για παράδειγμα σε κάποια ασιατική

χώρα θα αλλάξει τα δεδομένα
σε σχέση με τα ναρκωτικά στην
Ελλάδα Αντίστουία η βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου σε μια
άλλη χώρα θα μειώσει τις μεταναστευτικές

ροές
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Προαπαιτούμενο
στην υγεία
■ Αλλη μια απόφαση
υπέγραψε χθες ο
υπουργός Υγείας Θάνος
Δημόπουλος, με την
οποία καθορίζονται τα
επιτρεπόμενα όρια δαπανών 

του ΕΟΠΥΥ προς
τους συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους. Η
συγκεκριμένη Υπουργική 

Απόφαση επιτρέπει
την εφαρμογή claw
back και rebate στους
παρόχους του ΕΟΠΥΥ
σε περίπτωση υπέρβασης 

και αφορά την περίοδο 

2015-2018, «ικανοποιώντας» 

έισι ένα
ακόμη μνημονιακό
προαπαιτούμενο στον
χώρο της υγείας. Γ. Σακ.
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Hellenic Responsible Business Awards

Αναγνώριση και διάχυση γνώσης για την ΕΚΕ

Ένας νέος θεσμός τα Hellenic Responsible Business Awards
επιβράβευσε χθες το έργο των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων στην
Ελλάδα Η συμμετοχή από πλευράς επιχειρήσεων αλλά και
φορέων καθώς και το επίπεδο των έργων που διακρίθηκαν
επισφράγισαν τη γέννηση ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία για
την ΕΚΕ στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή του σήμερα
Της Κατερίνας Πολυμερίδου

V ε κλίμα αισιοδοξίας για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και στα ιδιαίτερα
προβλήματα που επιφέρουν στους πολίτες οι έκτακτες συνθήκες στις

L οποίες ζούμε πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη τελετή απονομής
του θεσμού Hellenic Responsible Business Awards 2015 που διοργανώνει
η Boussias Communications και το περιοδικό Marketing Week Στην τελετή
η οποία διεξήχθη στον φιλόξενο χώρο του Balux Prive παρευρέθηκαν
περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικότητας
και βραβεύθηκαν τα έργα και οι πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν από την αρμόδια
κριτική επιτροπή των βραβείων μέσω αδιάβλητης διαδικασίας Την βραδιά
παρουσίασε με γρήγορο ρυθμό και εύστοχα σχόλια η δημοσιογράφος Μαρία
Αναστασοπούλου
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε ένα μεγάλο εύρος
δράσεων ΕΚΕ από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της αγοράς ενώ διάχυτη
ήταν η επιθυμία των επιχειρήσεων να επικοινωνήσουν τις στρατηγικές τους για
την ΕΚΕ Οι διακρίσεις απέδειξαν το υψηλό επίπεδο της υπευθυνότητας των
επιχειρήσεων στη χώρα μας και την ανάγκη της αγοράς για μία διοργάνωση
η οποία αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο καινοτομίας καθώς και το κίνητρο της
επιβράβευσης Στη βραδιά δεν μπορούσε παρά να παρεισφρήσει και η τρέχουσα
επικαιρότητα διανθίζοντας την εκδήλωση με σχόλια τόσο για την κρίσιμη μάχη
που η εθνική μας ομάδα μπάσκετ έδινε την ίδια ώρα για την πρόκριση όσο και για
τις επερχόμενες εκλογές

Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Δρ Ν Τραυλός

Η παρουσιάστρια Μαρία Αναστασοπούλου
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