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θέμαΌθΰϊ I
ΣΚΑΝΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρχισε η φυγή των επιχειρήσεων
Η επιστροφή της χωράς στην κανονικότητα

συνιστά το πλέον
κρίσιμο στοίχημα για την

επόμενη μέρα στην Ελλάδα Για όσους
έχουν μια αισιόδοξη θεώρηση των
εξελίξεων η γρήγορη υλοποίηση των
μνημονιακών απαιτήσεων και πάνω

απ όλα η βούληση της κυβέρνησης
να πράξει τα στοιχειώδη μπορούν

να αποδώσουν καρπούς

Σε συνδυασμό μάλιστα με την κεφαλαιακή

θωράκιση των τραπεζών αλλά
και με τις αναγκαίες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

η μέχρι τώρα μελανή εικόνα
για τη χώρα είναι σε θέση να αλλάξει
προς το καλύτερο

Αυτή όμως είναι μια όψη του νομίσματος

Διότι από την άλλη πλευρά
υπάρχει η ασφυκτική πραγματικότητα κι
ένας πραγματικός χείμαρος αρνητικών
δεδομένω που απειλεί να συμπαρασύρει
τα πάντα Οδηγώντας τη χώρα σε καό
μη πιο σκληρές και ακραίες καταστάσεις

Τα μηνύματα που εκπέμπονται από
τον επιχειρηματικό κόσμο και την αγορά

εν γένει δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά

Ήδη το σάλπισμα φυγής από
την Ελλάδα έχει σημάνει για εταιρίες και
πολυεθνικούς ομίλους Με προπομπούς
τη φαρμακευτική TEVA τη Chiquita τη
Samsung αλλά και τον εφοπλιστή Πέτρο

Παππά που άνοιξε ναυτιλιακό γραφείο

στην Κύπρο Όσοι γνωρίζουν περισσότερα

φοβούνται ότι το κύμα φυγής
θα διογκωθεί με άλλους ξένους ομίλους
αλλά και με ελληνικές επιχειρήσεις που
θα αναζητήσουν ομπρέλα προστασίας
στα Βαλκάνια κυρίως στη Βουλγαρία
για να γλιτώσουν από τη φορολογική
καταιγίδα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ

Σέρνουν πρώτες το χορό οι πολυεθνικές

Οι ελπίδες για την επιστροφή στη ομαλότητα
και η σκληρή πραγματικότητα

Τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις
βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο

και όπως υποστηρίζουν φορείς
της αγοράς δεν είναι σε θέση να επιζήσουν

εξαιτίας των πνιγηρών δανειακών

υποχρεώσεων αλλά και τη συρρίκνωση

του καταναλωτικού τζίρου Η
έρευνα που έγινε μόλις πρόσφατα από
το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ έδειξε ότι 63.000 επιχειρήσεις
θα κατεβάσουν οριστικά τα ρολά τους
στους προσεχείς μήνες και 138.000 εργαζόμενοι

θα προστεθούν στη μεγάλη
στρατιά των ανέργων

ΒΟΜΒΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Πέραν τούτων όμως από προχθές έχει

ενεργοποιηθεί η ωρολογιακή βόμβα
των ακάλυπτων επιταγών καθώς έληξε
το μορατόριουμ που υπήρξε λόγω των
capital controls σε ό,τι αφορά το πέ¬

ρασμα τους στα μαύρα κατάστιχα του
Τειρεσία Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

ανθρώπων της αγοράς τα περίπου 3 δισ
των επιταγών των γραμματίων και των
συναλλαγματικών που δεν έχουν καλυφθεί

σε ένα σημαντικό τμήμα τους είναι

σε θέση να δημιουργήσουν ένα ντόμινο

αθέτησης υποχρεώσεων Το οποίο
μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις

στην αγορά βάζοντας σε κίνδυνο
ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις
Στο μέτωπο της σνακεφαλαιοποί

ησης των τραπεζών υπάρχουν επίσης
πολλά και ανοιχτά ζητήματα Η κατάρρευση

των αποτιμήσεων στο Χρηματιστήριο

έχει οδηγήσει την Εθνική την
Πειραιώς την Alpha Bank και τη
Eurobank να αξίζουν μόλις 3,3 δισ ευ
ρώ και οι τέσσερις Αντικατοπτρίζοντας
τους φόβους για πολύ μεγάλες κεφαλαιακές

ανάγκες αλλά και τις ανησυχίες

για το αν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν
οι ανακεφαλαιοποιήσεις μέχρι το

τέλος του έτους Όπως μάλιστα τόνισε
κοι ο τσάρος της Οικονομίας Ευκλείδης

Τσακαλώτος αν αυτό δεν συμβεί
τότε υπάρχει κίνδυνος να επιβληθεί

κούρεμα των καταθέσεων για όσους
έχουν πάνω από 100.000 ευρώ ανά τραπεζικό

λογαριασμό
Στην παρούσα φάση οι ανασφάλιστες

καταθέσεις είναι κατά κανόνα από
λογαριασμούς επιχειρήσεων οι οποίες
έχουν συνόλογω περί τα 20 δισ ευρώ
Πηγές της αγοράς λένε ότι τα καταθε
τικά υπόλοιπα των εταιριών αφορούν
κυρίως μικρομεσαίες οι οποίες μάλιστα

χρησιμοποιούν τα μετρητά τους ως
κάλυψη για να ανοίγουν γραμμές πιστώσεων

από τις τράπεζες Σε ενδεχόμενο

κούρεμα των ανασφάλιστων καταθέσεων

είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις

αυτές θα γονατίσουν Διότι σε ότι
αφορά τους περισσότερους από τους μεγάλους

ομίλους διατηρούν στο εξωτερικό

αρκετά από τα διαθέσιμά τους φοβούμενοι

ότι η ελληνική τραγωδία δεν
έχει τελειώσει

Σε κατ ιδίαν συζητήσεις του αρκετοί
επιχειρηματίες κάνουν λόγο για μαύρο
χειμώνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
στη χώρα Είναι ενδεικτικό ότι ο Απόστολος

Βακάκης της Jumbo παρότι διαθέτει

ταμειακή ρευστότητα που αγγίζει
τα 300 εκατ ευρώ αποφάσισε να μη δώσει

μέρισμα μέχρι να υπάρξει ανάκαμψη
της οικονομίας Ο ίδιος μάλιστα θεωρεί

ότι τα capital controls θα διατηρηθούν
ακόμη επί μακρόν

• Αναλυτικά ρεπορτάζ για το κάθε θέμα
χωριστά σε άλλες σελίδες της Deal

Πραγματικός ο κίνδυνος για το Grexit
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δε συνηθίζει να

μασάει τα λόγια του Όταν αποφασίζει να μιλήσει

στοχεύει κατά κανόνα στην καρδιά
του ζητήματος

Η άποψή μου και η άποψη και άλλων επιχειρηματιών

είναι ότι η χώρα βρίσκεται πραγματικά

σε κίνδυνο εξόδου από την Ευρωζώ
νη Grexit Το μήνυμα αυτό δεν πέρασε σωστά

στην προεκλογική εκστρατεία
Η δήλωση αυτή έγινε από τον Έλληνα επιχειρηματία

σε συνέντευξή του στους
Financial Times που θεωρούνται η Βίβλος

για τη παγκόσμια επενδυτική κοινότητα Οι
αναφορές Μυτιληναίου αιχμηρές όπως πάντα

είχαν ένα σοβαρό μήνυμα προς την κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ ενώ από την άλλη πλευρά
φρόντιζαν να αναδείξουν το μείζον ζήτημα
που απειλεί την οικονομία και τις επιχειρή

ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

σεις Προειδοποιώντας μάλιστα για μια επικείμενη

ανακατάταξη του ιδιωτικού τομέα
στην Ελλάδα από την ύφεση Με χιλιάδες
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να βρίσκονται
αντιμέτωπες με ρευστοποίηση όταν οι εγχώριες

τράπεζες εκκαθαρίσουν τα δανειακά
τους χαρτοφυλάκια ως προϋπόθεση για την
ανακεφαλαιοποίηση όπως χαρακτηριστικά

ανέφερε Για να προσθέσει επίσης ότι Τα
μη εξηπηρετούμενα δάνεια είναι πιθανώς το
μεγαλύτερο ζήτημα της οικονομίας αυτήν την
στιγμή Πολλές επιχειρήσεις θα πρέπει είτε
να κλείσουν είτε να ανακεφαλαιοποιηθούν

Πέραν τούτων ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχασε μια

σπάνια ευκαιρία να συσπειρώσει τη χωρα και
να επιταχύνει τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

μετά από τη νίκη του στις εκλογές

Ήταν μια μοναδική ευκαιρία γΓ αυτόν μέσα

από ένα τέτοιο θρίαμβο τόνισε ο Ευάγγελος

Μυτιληναίος ο οποίος και πρόσθεσε
Αντιθέτως επέλεξε μια συνέχιση της προηγούμενης

κυβέρνησης που όπως είπε ο ίδιος
έκανε λάθη και δεν ένωσε τους Έλληνες Ο
κ Τσίπρας θα έπρεπε να είχε σχηματίσει κυβέρνηση

εθνικής ενότητας για να δείξει σε
όλους τους Έλληνες ότι αυτό που μας χώριζε

τόσα χρόνια δεν θα πρέπει πλέον να μας
χωρίζει λόγω του εθνικού κινδύνου που αντιμετωπίζουμε

Χάνουμε την αίσθηση του εθνικού

επείγοντος το οποίο είναι προαπαιτούμενο
για να μείνουμε στην Ευρωζώνη

4 δισ μας
ζητάει η Κύπρος

Το ποσό των 4 δισ ευρώ ζητάει
από την Ελλάδα η Κύπρος για τις
ζημίες που υπέστη από το κούρεμα

των ομολόγων PSI το 2012
Το ποσό αυτό ζητείται με προσφυγή

που κατέθεσε η Κρατική Τράπεζα
της Κύπρου πρώην Λαίκή στο Διεθνές

Διαιτητικό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον

Στην προσφυγή αναφέρεται
ότι το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει

τις επενδύσεις που έκανε σε
ελληνικά ομόλογα η πρώην Λαϊκή
Τράπεζα που τώρα ζητάει να αποζημιωθεί

Δημοσιεύματα στην Κύπρο
αναφέρουν ότι έγκριση για την υποβολή

της προσφυγής κατά της Ελλάδος

έδωσε ο υπουργός Οικονομίας
της Κύπρου Χάρης Γεωργιόδης
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TEVA HELLAS
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Αποχωρεί από την
Ελλάδα ο leader
των γενοσήμων

Η αποχώρηση της φαρμακευτικής Teva από
την Ελλάδα αποτελεί ένα, ακόμα, ισχυρό «σοκ»
για την εγχώρια αγορά. Ίσως, μάλιστα, ένα από
τα πιο ισχυρά, στην διάρκεια της κρίσης.

Μπορεί μεν τα φάρμακα της να εξακολουθήσουν 
να πωλούνται εδώ (παρά το λουκέτο

στην θυγατρική και την αντικατάσταση του από
ένα γραφείο με ελάχιστους εργαζομένους), αλλά, 

η ουσία είναι ότι φεύγει από τη χώρα ένας
«κολοσσός» του κλάδου, με ετήσιες πωλήσεις οι
οποίες φθάνουν 20,3 δισ. δολαρίων.

Μια εταιρία που ανήκει στις 15 μεγαλύτερες
φαρμακοβιομηχανίες διεθνώς και θεωρείται ο
παγκόσμιος leader στην κατηγορία της παραγωγής 

και εμπορίας των γενοσήμων.
Ανεπισήμως, η ισραηλινή Teva κλείνει την ελληνική 

θυγατρική της και απολύει όλους σχεδόν
τους υπαλλήλους της, έχοντας αποφασίσει να
μην συνεχίσει τις επενδύσεις της, σε μια αγορά
που δοκιμάζεται σκληρά από τα οικονομικά προβλήματα 

εδώ και μια Βετία.
Πληροφορίες

αναφέρουν ότι ρό-j|	λο για την απόφα-<~	.·	.       .       ση που έφερε του ισραηΛίνος «κοΛοσσος», «τέλος» της Teva

με ΤζΐρΟ 20,3 δίσ. δθλν     συσσ^ρΤυμΊ Ja
θα συνεχίσει να πουλάει *£%τ°ςυ ίηΤπΐ

τα φάρμακα του εδώ    λυεθνική και τ0τ ΓΓ	δυσμενές επιχει¬
ρηματικό περιβάλλον 

στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα.
Επισήμως, η Teva «θα διασφαλίσει την παροχή 

των φαρμάκων της στην Ελλάδα», όπως
ανακοινώνει « με στόχο την διασφάλιση ενός
σταθερού και βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου 

ανάπτυξης».
Η Teva που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα

από το 2008 και ιδρύθηκε πριν από 111 χρόνια- 

διατηρεί παρουσία σε 120 χώρες με 46.000
εργαζομένους, οι 6.000 έκτων οποίων απασχολούνται 

στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου και
της διασφάλισης ποιότητας. Η Teva Hellas, ωστόσο, 

θα πάψει να συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο
των θυγατρικών του ομίλου.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΔΙΣ.
Η μητρική (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Νέας 

Υόρκης) επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη
καινοτόμων θεραπευτικών σκευασμάτων στις
κατηγορίες των Νευρολογικών Διαταραχών, των
αυτοάνοσων νοσημάτων, της Ογκολογίας και
της αντιμετώπισης του Πόνου.

Μόνο το 2011 επένδυσε πάνω από 1 δισ. δολάρια 

σε προγράμματα R&D και διαθέτει τη μεγαλύτερη 

ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)
γενοσήμων της βιομηχανίας, με περισσότερους
από 1000 επιστήμονες. Συνολικά λειτουργούν
17 κέντρα R&D γενοσήμων και 17 πρωτοτύπων,
σε όλο τον κόσμο.

Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν το μέγεθος
της Teva, η οποία επικαλείται την αναδιάρθρωση 

των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, με
βάση τη νέα της στρατηγική...
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Λύνεται το πρόβλημα με τα εμβόλια
ΜΕΣΑ στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει
λυθεί ίο πρόβλημα χης έλλειψης εμβολίων

που παρατηρείται στην ελληνική
αγορά όπως διαβεβαιώνουν οι εκπρόσωποι

της φαρμακοβιομηχανίας
κατόπιν επικοινωνίας που είχαν με

την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε

με τις ελλείψεις 10 βασικών εμβολίων
στην αγορά Pentavac Tetravac

Infanrix Infarix-tetra Boostrix polio
Meningitec Priorix Priorix tetra
Havrix Varilrix το υπουργείο Υγείας
κινητοποιήθηκε άμεσα

Μάλιστα σε ανακοίνωσή της η ηγεσία
του υπουργείου τόνισε ότι σε συνερ¬

γασία που είχε με τον Εθνικό Οργανισμό

Φαρμάκων ΕΟΦ τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο ΠΦΣ και τις αρμόδιες

υπηρεσίες ήρθε σε συνεννόηση
με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας

οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι το
προσωρινό πρόβλημα παραγωγής στο
οποίο οφείλεται η έλλειψη των σκευασμάτων

στη χώρα μας αντιμετωπίζεται
και τα εμβόλια θα είναι διαθέοιμα εντός
του επόμενου δεκαημέρου

Πάντως σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Κώστα Λουράντο τα εν λόγω
εμβόλια παρουσιάζουν έλλειψη από
πέρυσι
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► ► ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Πρώτος σταθμός το πολύπαθο Δαφνί
για το νέο υπουργό Υγείας
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΟΟ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής Δαφνί, στο οποίο το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 

οι θάνατοι τεσσάρων ασθενών, ξεκίνησε
τις επισκέψεις του υτα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
ο νέος υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο
κ. Ξανθός άκουσε προσεκτικά τα προβλήματα από
τους εργαζόμενους αλλά και τους εκτελούντες χρέη
διοίκησης και διαβεβαίωσε ότι η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν
να υτελεχωθεί το νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο νέος
υπουργός φέρεται να ανέφερε πως από τις 2.440
κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες εγκρίθηκε

η εκκίνηση των διαδικασιών πλήρωσής τους (επί
υπουργίας Παναγιώτη Κουρουμπλή), περίπου 300
άτομα θα διοχετευτούν υτα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Υπενθυμίζεται ότι στο Δαφνί οι ελλείψεις έχουν
χτυπήσει «κόκκινο». Τα τμήματα λειτουργούν με
δύο νοσηλευτές, ενώ παράλληλα στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο νοσηλεύονται 90 ασθενείς που έχουν
εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ποινικού
Κώδικα. Για αυτούς, ο κ. Ξανθός είπε στη χθεσινή
του επίσκεψη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ότι
θα έρθει σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοσύνης,
ώστε να βρεθεί τρόπος να φυλάσσονται.

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Αναλώσιμα τα ίδια
τα νοσοκομεία

Τις καταστροφικές συνέπειες των μέτρων που αποφασίστηκαν
στις 14 Αυγούστου βιώνει πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθώς
τα δημόσια νοσοκομεία πλήττονται από τις τεράστιες ελλείψεις
ακόμα και στα βασικά υλικά Η μείωση της χρηματοδότησης
ρίχνει το κόστος στους πολίτες

Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ε πλήρη εκτροχιασμό βρίσκονται τα δημόσια
νοσοκομεία με ελλείψεις σε βασικό υγειονομικό

υλικό όπως γάντια γάζες σύριγγες
και βαμβάκι φάρμακα και τρόφιμα για να
περιθάλψουν τους αρρώστους τους Η κατάσταση

λόγω της υποχρηματοδότησης είναι
εκτός ελέγχου τα ταμεία είναι άδεια και οι
οφειλές προς τους προμηθευτές ξεπέρασαν
το 1,3 δισ ευρώ Τα παραπάνω μεταξύ άλλων

επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων

ΠΟΕΔΗΝ με αφορμή τη δημοσιοποίηση
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της
πορείας εκτέλεσης του πρώτου οκταμήνου
Ιανουάριος Αύγουστος του προϋπολογισμού

του έτους 2015 και προαναγγέλλει
κινητοποιήσεις

Τα έσοδα όπως εξηγείται εμφανίζουν
υστέρηση κατά 4,2 δισ ευρώ Για την επίτευξη

των δημοσιονομικών στόχων που
τίθενται στο 3ο Μνημόνιο πρωτογενές έλλειμμα

0,25 του ΑΕΠ κουρεύτηκαν αντίστοιχα

οι δαπάνες κατά 4,7 δισ ευρώ Με
τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί αναθεωρούνται

οι στόχοι του τρέχοντος προϋπολογισμού

και δεν αναμένεται φέτος η
κρατική χρηματοδότηση να υπερβεί το 50
της προβλεπόμενης ετήσιας

Τα στοιχεία του ΓΛΚ καταδεικνύουν ότι
τους οκτώ πρώτους μήνες του έτους εκταμιεύτηκε

στα νοσοκομεία το 31,2 της προβλεπόμενης

κρατικής χρηματοδότησης Από το
1,35 δισ ευρώ που προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός

εκταμιεύτηκαν 400 εκατ ευρώ
Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε εκταμιευτεί

1 δισ ευρώ και άλλα 700 εκατ ευρώ για
την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Με δανεικά υλικά
Τα νοσοκομεία λειτουργούν σε συνθήκες

black out σημειώνουν οι εργαζόμενοι
τους Στις εφημερίες τους αναγκάζονται να
βγαίνουν στη γύρα σε κοντινά νοσοκομεία
για δανεικά υλικά ενώ δεν είναι σε θέση να
προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει
του χειμώνα

Ομως η κυβέρνηση μεταφέρει εικονική
πραγματικότητα Παρ ότι δεσμεύεται στην
εφαρμογή του 3ου Μνημονίου που προβλέπει

περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης

και κατ επέκταση περαιτέρω
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
συνεχίζουν οι κυβερνητικοί παράγοντες να

δηλώνουν ότι θα πάρουν μέτρα ανάτασης
του ΕΣΥ Ο λογαριασμός βέβαια θα σταλεί
στους πολίτες τονίζουν

Η δημόσια δαπάνη Υγείας στη χώρα μας
είναι 5,5 του ΑΕΠ χαμηλότερη από την
πρόβλεψη 6 του ΑΕΠ του 2ου Μνημονίου
όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή

Ενωση είναι 7,5 του ΑΕΠ Επιπλέον
οι πολίτες αναγκάζονται πληρώνουν από
την τσέπη τους περισσότερο από 5 δισ ευρώ
για να βρουν την υγειά τους Ενδεικτικό της
κατάστασης είναι το ύψος της ιδιωτικής δαπάνης

Υγείας στη χώρα μας που φτάνει το
3,1 του ΑΕΠ όταν στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης κυμαίνεται στο 1

του ΑΕΠ

Η λυπητερή
Το υπερταμείο ΕΟΠΥΥ υποχρηματοδο

τείται και μετακυλίει το κόστος της πρωτοβάθμιας

περίθαλψης στους ασφαλισμένους
ενώ η διοίκησή του επισημαίνει με απανωτές

ανακοινώσεις τη δυσχερή οικονομική
κατάσταση του Οργανισμού Το πεντάευρο
επανέρχεται σύντομα ενώ οι ανασφάλιστοι
είναι ακόμα αποκλεισμένοι από το δημόσιο
σύστημα περίθαλψης Την ίδια ώρα το προσωπικό

έχει πέσει κάτω των 50.000 όταν
πριν από τα Μνημόνια ήταν 67.000 3.000
αποχώρησαν φέτος και το κύμα φυγής θα
αυξηθεί εξαιτίας των δυσμενών αλλαγών
στο ασφαλιστικό σύστημα Το προσωπικό
καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες εργαζόμενο

κάτω από συνθήκες εξουθένωσης
Η συνήθης κάλυψη είναι 1 νοσηλεύτρια για
40 ασθενείς σε κάθε κλινική ενώ τελείωσε
το καλοκαίρι χωρίς να χορηγηθούν κανονικές

άδειες και οφείλονται δεκάδες ρεπό
Το ΕΚΑΒ στενάζει από την έλλειψη ασθενοφόρων

και πληρωμάτων η προνοσοκο
μειακή φροντίδα παραδίδεται στον ιδιωτικό

τομέα και οι προνοιακές μονάδες έχουν
εγκαταλειφθεί στην τύχη τους με σημαντικές

ελλείψεις προσωπικού
Τα Μνημόνια προβλέπουν τη διάλυση

του ΕΣΥ και όχι αντιμετώπιση των μειζόνων

προβλημάτων της χρηματοδότησης και
της στελέχωσης ενώ επιβάλλουν όπως επισημαίνουν

οι υγειονομικοί μετακύλιση του
κόστους στους πολίτες καταργήσεις νοσοκομειακών

μονάδων κλινών κλινικών και
οργανικών θέσεων μέσω της έκδοσης νέων
Οργανισμών περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
υπηρεσιών κι ελαστικοποίηση εργασιακών
σχέσεων
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ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μόνιμη λύση ζητεί ο ΙΣΑ

Την παράταση της ισχύος των συμβάσεων παρόχων υγείας
που έληγαν στις 30 Σεπτεμβρίου ενέκρινε ο ΕΟΠΥΥ με τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πάντως να ζητεί μόνιμη λύση για το
ζήτημα Οι συμβάσεις παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου
και αφορούν ιδιωτικές κλινικές κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας

γιατρούς διαγνωστικά εργαστήρια φυσιοθεραπευτές

πολυιατρεία κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας
φροντίδας οικοτροφεία ιδρύματα χρόνιων παθήσεων μονάδες

φροντίδας ηλικιωμένων ιδρύματα για ΑμεΑ μονάδες
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μονάδες τεχνητού νεφρού
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