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Π ΠολάκΓκ Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ακούμπησαν ούτε
μια ιρίχα από ίο σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής στην Υγεία

Ο λαός μάς εμπιστεύτηκε ξανά γιατί
κατάλαβε ότι κάναμε έναν συμβιβασμό υπογράμμισε

ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας

Π Πολάκης συμπληρώνοντας ότι
τώρα τελειώσανε τα ψέματα και πρέπει να

μειωθεί το χρέος να αλλάξει το κράτος και
να τιμωρηθούν η διαφθορά κι η διαπλοκή
Ο Π Πολάκης τόνισε ότι οι προηγούμενες
κυβερνήσεις προχώρησαν σε οριζόντια περικοπή

στον προϋπολογισμό της υγείας
αλλά δεν ακούμπησαν ούτε μια τρίχα από
το σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας σημείωσε

ότι το σύστημα Υγείας χρειάζεται
άμεση και μαζική αιμοδοσία από προσωπικό

αναφέροντας ότι ξεκινά άμεσα ο

διαγωνισμός για 1.990 άτομα νοσηλευτικό
και παραϊατρικό προσωπικό που άργησε
λόγω γραφειοκρατίας όπως και για ακόμα
2.400 θέσεις μεταξύ των οποίων 600 γιατροί

μέχρι τέλος του χρόνου Σχετικά με
τους επικουρικούς γιατρούς προανήγγειλε
προκήρυξη 500 θέσεων για τις δομές υγείας

με οριακή λειτουργία ενώ μίλησε και
για πολιτική λύση στο ζήτημα των επικουρικών

γιατρών συνολικά Ο Π Πολάκης

επισήμανε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου

θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
υπαρχουσών διοικήσεων των νοσοκομείων

που στη συντριπτική πλειοψηφία δεν
επιτέλεσαν το καθήκον τους ενώ αναφέρθηκε

στον σχεδιασμό για μεταφορά αρ¬

μοδιοτήτων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις

Επίσης σχολίασε ότι θα δοθεί δεύτερη

ευκαιρία για γιατρούς που εκδιώχθηκαν
από το σύστημα ΠΕΔΥ

Τέλος για το μείζον ζήτημα της διαπλοκής

ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
τόνισε ότι θα αλλάξει πλήρως το σύστημα
προμηθειών ώστε να δημιουργηθεί ένα
κάστρο που οι αγορές και η διαπλοκή να
μην μπορούν να εκπορθήσουν Ο Π Πολάκης

σημείωσε ότι θα τεθούν τεχνικές
προδιαγραφές σε κάθε υλικό ενώ για το
ζήτημα των προμηθειών επισήμανε ότι
θα μπει διατίμηση 10 πάνω ή κάτω από
το 50 του μέσου όρου των τιμών στην
Ε.Ε
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διευκρινίσεις για τις ελλείψεις σε εμβόλια
Σιην αυξημένη ζήτηση των

εμβολίων

κοκκύτη παγκοσμίως σε
συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγής

λόγω των αυστηρότερων
ποιοτικών ελέγχων οφείλεται η έλλειψη

των εμβολίων που σημειώνεται
τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα

με ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού

Φαρμάκων ΕΟΦ
Συγκεκριμένα τα εμβόλια

Tetravac Infanrix Tetra τετρα
δύναμα εμβόλΐ3 έναντι διφθερίτιδας

τετάνου κοκκύτη και πολιομυελίτιδας

και το εμβόλιο Infanrix
IPV HIB πενταδύναμο εμβόλιο έναντι

διφθερίτιδας τετάνου κοκκύτη

πολιομυελίτιδας και αιμόφι
λου ινφλουένζας τύπου b παρουσιάζουν

έλλειψη
Το πενταδύναμο εμβόλιο

Pentavac παρουσιάζει καθυστέρηση
στην παράδοση η οποία αναμέ¬

νεται να αποκατασταθεί μετά το τέλος

Οκτωβρίου
Στην αγορά κυκλοφορούν κανο¬

νικά τα εξαδύναμα εμβόλια Infanrix
Hexa Hexyon εξαδύναμο εμβόλιο

έναντι διφθερίτιδας τετάνου

κοκκύτη πολιομυελίτιδας αιμόφι
λου ινφλουένζας τύπου b και ηπατίτιδας

Β καθώς και το Boostrix
Polio/Οσον αφορά στα λοιπά εμβόλια

η έλλειψη του Varilrix εμβόλιο
ανεμοβλογιάς καλύπτεται από το
Varivax καθώς και η έλλειψη του
Havrix εμβόλιο έναντι ηπατίτιδας
Α καλύπτεται από το Vaqta ενώ
πρόσφατα εγκρίθηκε η έκτακτη εισαγωγή

για 25.000 δόσεις Havrix
Επιπλέον ο ΕΟΦ έχει ήδη προβεί

στην απαγόρευση των παράλληλων
εξαγωγών συνδυασμένων εμβολίων

που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη

προκειμένου να διασφαλισθεί
η επάρκεια Τέλος ο ΕΟΦ δηλώνει ότι

θα συνεχίσει την προσπάθεια για
συνεχή πληροφόρηση επί της διάθεσης

των εμβολίων δεδομένης της
αδυναμίας της ασφαλούς πρόβλεψης

για το μέλλον
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Π. Πολάκης: Σαρωτικές
αλλαγές σε νοσοκομεία,
ΕΟΠΥΥ και προσωπικό
Ριζική αναδιάρθρωση στο σύστημα των

προμηθειών εξήγγειλε ο υπουργός Υγείας

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ αλλαγές στο σύστημα
προμηθειών των νοσοκομείων, προσλήψεις 

προσωπικού στις δομές υγείας 
και ριζική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ 

προανήγγειλε ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης,
κατά την ομιλία του στη συζήτηση των
προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Στο μέτωπο των προμηθειών, ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας έθεσε
ως προτεραιότητα την καταπολέμηση
της διαφθοράς και την εξοικονόμηση
πόρων μέσω της πλήρους καταγραφής ΟΠ.Πολάκ>ις

και κωδικοποίησης των υλικών και
των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται 

στα νοσοκομεία, της περιγραφής 
αναλυτικών τεχνικών και ποιοτικών 

προδιαγραφών για κάθε κατηγορία 

υλικού και τον καθορισμό τιμής
για κάθε κατηγορία προϊόντος, με το
εύρος τιμής στο συν - πλην 10°/ο, σε

σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης.
«Δίνονται κάθε χρόνο 5,5 δισ. για

την υγεία. Στο παρελθόν είχαμε φτάσει 

και στα 15 δισ. και οι προκάτοχοι 
μας επέλεξαν να κάνουν οριζόντι¬

ες περικοπές. Δεν ακούμπησαν ούτε
μια τρίχα από το σύστημα διαπλοκής
και διαφθοράς, που συνεχίζει να γλεντάει 

σήμερα» είπε ο κ. Πολάκης, παραθέτοντας 

συγκεκριμένα παραδείγματα 

σπατάλης δημόσιου χρήματος.
«Τα επιθέματα κοστίζουν 54.000.000
ευρώ το 2015, από 12.000.000 ευρώ
το 2014. Η σίτιση αγγίζει το τετραπλάσιο 

του ποσού που διατίθεται σε πε-
ντάστερα ξενοδοχεία. Η δαπάνη για
γυαλιά αυξήθηκε από 40.000.000 σε
47.000.000 ευρώ» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή

υπουργό Υγείας, τις επόμενες ημέρες 
θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις

1.990 ατόμων (παραϊατρικό προσωπικό, 

νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες), 

ενώ τους επόμενους μήνες
τα νοσοκομεία θα ενισχυθούν με
2.40Û εργαζομένους (ανάμεσά τους
600 γιατροί).

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης 
βρίσκεται και η ανασυγκρότηση

του ΕΟΠΥΥ, με επαναδιαπραγμάτευση 
συμβάσεων των ιδιωτικών κλινικών, 

καθώς και η ενίσχυση του ΠΕ-
ΔΥ και του ΕΚΑΒ.
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Τ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΔΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Εφοδοι εφοριακών
μαύρα μεσάνυχτα

σε επιχειρήσει
Αιφνιδιαστικές

εφόδους και έρευνες
στις εγκαταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων

θα πραγματοποιούν ακόμη και
μεταμεσονύκτιες ώρες δεκάδες εφοριακοί με
στόχο να εντοπίζουν άμεσα στοιχεία τα οποία

τεκμηριώνουν παραβάσεις φοροδιαφυγής Την
υιοθέτηση αυτής της μεθοδολογίας επιτόπιων

φορολογικών ελέγχων προανήγγειλε χθες ο

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων
Αλεξιάδης μιλώντας υτη Βουλή στο πλαίσιο
της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ Αλεξιάδης

το πρότυπο στο οποίο θα βασιστεί το
υπουργείο για τη διενέργεια των ελέγχων στις
μεγάλες εταιρίες θα είναι το γερμανικό Θυμάστε

στη Γερμανία που ξημερώματα μπήκαν
σε μεγάλη επιχείρηση για να κάνουν ελέγχους
Τέτοιες σκηνές θα έχουμε στην Ελλάδα είπε

χαρακτηριστικά ο υπουργός για να δώσει το
στίγμα των προθέσεών του στο μείζον θέμα
της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής μεγάλων
εταιριών

Το νέο Μνημόνιο προβλέπει την αλλαγή της
νομοθεσίας που καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο οι φορολογικές αρχές μπορούν να έχουν

πρόσβαση στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις
των ελεγχόμενων φορολογουμένων Συγκεκριμένα

ορίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί
η διαρκής πρόσβαση της φορολογικής αρχής
στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για
τη διεξαγωγή ελέγχων εγκαίρως και για σκοπούς

επιβολής του νόμου Στο πλαίσιο αυτό
συμφωνά με πληροφορίες θα επιτραπεί στους
ελεγκτές της εφορίας να πραγματοποιούν
εφόδους στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις
μεγάλων επιχειρήσεων ακόμη και σε νυχτερινές

μεταμεσονύκτιες ώρες και να προβαίνουν
άμεσα σε κατασχέσεις βιβλίων φορολογικών
υτοιχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών ψηφιακών

δίσκων και άλλων αντικειμένων που

μπορούν να τους παράσχουν πολύτιμη πληροφόρηση

για την αποκάλυψη αδικημάτων
φοροδιαφυγής

Ερευνες στα σπίτια
Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της
νέας νομοθεσίας που θα θεσπιστεί για τους
ελέγχους θα επιτραπεί στις φορολογικές αρχές
να εισέρχονται ακόμη και στις κατοικίες φορολογουμένων

ελευθέρων επαγγελματιών εφόσον

αυτοί έχουν δηλώσει τις κατοικίες τους και
ως τόπους άσκησης των επαγγελματικών τους
δραστηριοτήτων Οι έφοδοι των εφοριακών
υτις κατοικίες ελευθέρων επαγγελματιών οι
οποίες λειτουργούν και ως χώροι άσκησης
των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων θα

επιτρέπονται προκειμένου να εντοπίζονται και
να κατάσχονται βιβλία τιμολόγια αποδείξεις

D ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

ηλεκτρονικοί υπολογιστές ψηφιακοί δίσκοι κι
άλλα στοιχεία που μπορούν να ερευνηθούν και
να παράσχουν πληροφόρηση για τη διεξαγωγή
ελέγχων Οι ελεγχοι θα γίνονται με τη δέουσα
αυυτηρότητα και αμεροληψία τόσο στις μεγάλες

επιχειρήσεις όσο και στις μικρομεσαίες
χωρίς μία διάκριση προς όφελος των μεγάλων
Συνεργάτες του υπουργού δεν διστάζουν να

αναφέρουν ότι έφοδοι και εξονυχιστικοί ελεγχοι
θα γίνονται πλέον ακόμη και σε τράπεζες

εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διερεύνηση

υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής Ο

αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι στις προτεραιότητες

που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών

είναι η διενέργεια και η ολοκλήρωση
εντός πέντε μηνών επιτόπιων φορολογικών
ελέγχων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε
πολιτικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραυτηριότητα

Επεσήμανε ότι έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό

σχέδιο για τη διενέργεια ελέγχων σε

επιχειρήσεις ηου συναλλάσσονται με το Δημόσιο
σε επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

τεχνικές εταιρίες εργολάβους δημοσίων
έργων και πολυεθνικές εταιρίες

Λίστα Λαγκάρντ
Ο κ Αλεξιάδης αναφέρθηκε εξάλλου και υτο
θέμα της περίφημης λίστας Λαγκάρντ τονίζοντας

ότι από τις 2.062 υποθέσεις φυσικών
και νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται
στη λίστα έχουν ελεγχθεί μόλις 1 36 και έχουν
ξεκινήσει έλεγχοι μόνο σε 481 τη στιγμή που
οι περισσότερες υποθέσεις παραγράφονται στο

τελος του 201 5 Από τα αναλυτικά υτοιχεία τα
οποία κατέθεσε ο κ Αλεξιάδης οτη Βουλή σε

μορφή πίνακα προκύπτει ότι το 201 4 επί κυβερνήσεως

Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ οι ρυθμοί διενέργειας
και ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων

σε υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ είχαν επιταχυνθεί

αλλά το 201 5 επί πρώτης κυβερνήσεως

ΣΥΡΙΖΑ οι ρυθμοί επιβραδύνθηκαν σημαντικά

και σημειώθηκε μεγάλη καθυυτέρηση
Ουσιαυτικά με την παρουσίαση των υτοιχείων
αυτών ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
αναγνώρισε ότι το 201 5 σημειώθηκε μεγάλη
επιβράδυνση υτον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ
και επέρριψε εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες
σε προηγούμενους υπουργούς της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε υπηρεσιακά στελέχη των
αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών που είχαν
διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση
Ο υπουργός προανήγγειλε την παράταση της
προθεσμίας παραγραφής των υποθέσεων της
λίστας Λαγκάρντ καθώς και πλήθους άλλων
υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής για τις
οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου ή και
εισαγγελικές παραγγελίες

Επιπλέον προανήγγειλε
Την αξιοποίηση των συναλλαγών με πλα

υτικό χρήμα για τον έλεγχο και τον περιορισμό
της φοροδιαφυγής Οπως διευκρίνισε θα θε
σπιυτούν ισχυρά φορολογικά και άλλα κίνητρα
για τη διενέργεια πληρωμών με πιυτωτικές και
χρεωυτικές κάρτες Στο πλαίσιο αυτό θα καθιερωθούν

κληρώσεις δώρων επιστροφές χρημάτων

ιελπ Ταυτόχρονα οι δαπάνες που εξοφλούνται

μέσω καρτών θα αναγνωρίζονται για
έκυτωση από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι
ενός ύψους εν είδει αφορολογήτου ορίου Στόχος

είναι το πλαυτικό χρήμα να επεκταθεί σε
όλες σχεδόν τις συναλλαγές και οι επιχειρήσεις
να υποχρεώνονται σε έκδοση αποδείξεων για
το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών τους

► Την προώθηση νομοσχεδίου για την εθελοντική

αποκάλυψη κεφαλαίων που βρίσκονται
υτο εξωτερικό και τη δήλωσή τους υτις ελληνικές

φορολογικές αρχές
• Την κατάργηση όλων των διαδικασιών που
απαιτούν συναλλαγές των φορολογουμένων
με τις ΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Ελέγχους και έρευνες
ακόμη και στα σπίτια
φορολογουμένων
ηου τα δηλώνουν και
ως τόπους άσκησης
των δραστηριοτήτων
τους προβλέπει το νέο
Μνημόνιο

Καθυστερήσεις στον
έλεγχο της λίστας
Λαγκάρντ το 201 5 επί
πρώτης κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ ομολογεί το
υπ Οικονομικών Από
τις 2.062 υποθέσεις
έχουν ελεγχθεί μέχρι
τελους μόλις 1 38

Ο κ Αλεξιάδης ανήγγειλε
τη διενέργεια φορολογικών

ελέγχων σε
μεγάλες επιχειρήσεις
MME πολιτικά πρόσωπα

προμηθευτές
Δημοσίου εργολάβους
δημοσίων έργων και
πολυεθνικές
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► ► Π ΠΟΛΑΚΗΣ

Θεσμική επανάσταση
κατά της διαφθοράς
ΥΠΕΡ to δέον αισιόδοξος να πατάξει τις χρόνιες
παθογένειες του συστήματος προμηθειών Υγείας

εμφανίστηκε χθες ο αναπληρωτής υπουργός
Παύλος Πολάκης από το βήμα της Βουλής Χειμαρρώδης

και αψύς ανέφερε κατά τη συζήτηση
των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης

πως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας θα προβεί σε θεσμική επανάσταση και
θα καταπολεμήσει τη διαφθορά

Αυτή θα επιτευχθεί σύμφωνα με τα λεγόμενά
του με την πλήρη καταγραφή όλων των υλικών
και των αντιδραστηρίων την περιγραφή τεχνικών

και ποιοτικών προδιαγραφών για κάθε κατηγορία

υλικών τον καθορισμό τιμής για κάθε
κατηγορία προϊόντων με το εύρος της τιμής
να είναι συν-πλην 1 0 της τιμής που έχει στο
50 των χωρών της Ε.Ε Ενδεικτικά ανέφερε
ότι το ΕΚΑΒ διαθέτει το καλύτερο συνεργείο
αυτοκινήτων αλλά πληρώνει 6.500 ευρώ το
χρόνο για ανταλλακτικά Ούτε Λαμποργκίνι
και Μπέντλεϊ να είχαμε σχολίασε Ο αναπληρωτής

υπουργός ανέφερε πως στην Ελλάδα
πληρώνουμε πέντε φορές ακριβότερα τη σίτιση
σε σχέση με τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία χωρίς
να είναι υψηλής ποιότητας οι δαπάνες για
γυαλιά αυξήθηκαν από 40 στα 47 εκατ ενώ
τα σωληνάκια κολοστομίας εκτοξεύθηκαν
και φαίνεται ότι στην Ελλάδα έχουμε 1 20.000
ασθενείς τους περισσότερους στην Ευρώπη
0 κ Πολάκης μεταξύ άλλων υποσχέθηκε και
προσλήψεις ενώ ανακοίνωσε ότι αυτή την
εβδομάδα ολοκληρώνονται οι προσλήψεις
1 990 νοσηλευτικού παραϊατρικού και άλλων
ειδικοτήτων προσωπικού

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Τα εμβόλια
που λείπουν
ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ενημέρωση για τα εμβόλια που
είναι σε έλλειψη προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός 

Φαρμάκων, καθιυτώντας σαφές πως «συχνά 

παρουσιάζονται ελλείψεις σε προϊόντα που
μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα παραγωγής
ή ποιότητας, απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης
και άλλους παράγοντες που δεν είναι πάντοτε
.εφικτό να προβλεφθούν». Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή του, έλλειψη παρουσιάζουν 

τα Tetravac, Infarix Tetra και Infarix IPV
HIB. Οσον αφορά στο πενταδύναμο Pentavac, ο
ΕΟΦ ενημερώνει ότι παρουσιάζει καθυστέρηση
και αναμένεται να αποκαταυταθεί τελη Οκτώβρη.
Η έλλειψη του Varilrix (εμβόλιο ανεμοβλογιάς)
καλύπτεται από το Varivax, καθώς και η έλλειψη
του Havrix (εμβόλιο έναντι ηπατίτιδας Α) καλύπτεται 

από το Vaota, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε
η έκτακτη εισαγωγή για 25.000 δόσεις Havrix.
Στην αγορά κυκλοφορούν κανονικά, σύμφωνα με
τον ΕΟΦ, τα εξαδύναμα εμβόλια Infanrix Hexa &
Hexyon καθώς και ίο Boostrix Polio
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ υπουργός Οικονομικών

Η αξιολόγηση
► Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ισιόδοξος ως προς την ανάπτυξη
και το έγκαιρο κλείσιμο της αξιολόγησης

που θα ανοίξει τους κρουνούς
της χρηματοδότησης εμφανίστηκε
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος Θέλουμε
αναπτυξιακό σχέδιο με κοινωνική
δικαιοσύνη Ακόμα και το ΔΝΤ λέει
ότι η ανισότητα δεν βοηθά την ανάπτυξη

είπε ο υπουργός Οικονομικών
και υπογράμμισε ότι όλες οι αυξήσεις
δαπανών στο προσχέδιο του προϋπολογισμού

αφορούν την ανθρωπιστική
κρίση και τα νοσοκομεία

Στην ομιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

δεν έκρυψε τον προβληματισμό
του για τα πολλά και δύσκολα

μέτρα του Μνημονίου ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τις συντάξεις και τον ΦΠΑ
στα νησιά όπου υπάρχουν πολλοί

φορολογούμενοι

με χαμηλά εισοδήματα
Τα προβλήματα δεν μπορεί να τα

λύσει το φορολογικό σύστημα αλλά
μια αναπτυξιακή πολιτική είπε χαρακτηριστικά

ο υπουργός για να προσθέσει
πως το ίδιο συμβαίνει και με τους

αγρότες όπου θα πρέπει να υπάρχουν
στοχευμένες κινήσεις

Αναφερόμενος στον επικείμενο
έλεγχο-αξιολόγηση από τους δανειστές

ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε
ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε

για τα 4-5 ανοιχτά μέτωπα

Οπως είπε μπορούν να δημιουργηθούν
οι απαραίτητες συμμαχίες για

να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους
της σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και το
ασφαλιστικό

Αν γίνει η πρώτη αξιολόγηση η
ανακεφαλαιοποίηση και ρυθμιστεί
το χρέος μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση
από καταναλωτές που δεν θα φοβούνται

να ξοδέψουν να επιστρέψουν τα
χρήματά τους στις τράπεζες και να έρθουν

επενδυτές Ετσι θα σταματήσουν
τα capital controls είπε

Κατά τον υπουργό οι προβλέψεις

Αναφερόμενος στο ζήτημα ιης ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους είπε ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα
και διαφωνίες ενώ υπογράμμισε ότι όλες οι αυξήσεις
δαπανών στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αφορούν
την ανθρωπιστική κρίση και τα νοσοκομεία

για την πορεία του ΑΕΠ στο τρίτο
τρίμηνο είναι οι πολύ καλύτερες από
αυτές που διαφαίνονταν τον Αύγουστο

Σημείωσε ωστόσο ότι οι εκτιμήσεις
αυτές δεν ενσωματώθηκαν στο

προσχέδιο του προϋπολογισμού που
κατατέθηκε προχθές καθώς δεν υπάρχουν

ακόμα τα επίσημα στοιχεία
Αναφερόμενος στην ανακεφαλαιοποίηση

ο υπουργός Οικονομικών τόνισε

ότι πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα
και ότι πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα
ώστε τα δάνεια να κατευθυνθούν εκεί
που πραγματικά χρειάζονται Σε ό,τι
αφορά το ζήτημα της ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους είπε ότι υπάρχουν
πολλά συμφέροντα και διαφωνίες
αλλά μεγάλο κέρδος είναι ότι η κυβέρνηση

έχει διεθνοποιήσει το πρόβλημα
Ετσι μετά την ολοκλήρωση της

πρώτης αξιολόγησης το οικονομικό
επιτελείο ευελπιστεί ότι θα υπάρξουν
αποφάσεις στην κατεύθυνση απομεί
ωσης του δημόσιου χρέους
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
αναπληρωτής υπουργός Υγείας

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΗ του συστήματος
υγείας με προσωπικό αλλαγές στο
σύστημα προμηθειών και αναδιοργάνωση

του ΕΟΠΥΥ είναι οι προτεραιότητες

της νέας πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας όπως τις απαρίθμησε

ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος

Πολάκης κατά τις προγραμματικές
δηλώσεις του χθες στη Βουλή

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είπε
ο αν υπουργός ολοκληρώνονται οι προσλήψεις 1 990 υγειονομικών
νοσηλευτικού παραϊατρικού και άλλων ειδικοτήτων προσωπικού

Προσλήψεις υγειονομικών
ενώ εντός των ημερών θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης
500 επικουρικών γιατρών Επιπλέον ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του
χρόνου θα προσληφθούν 2.400 εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων
600 γιατροί και θα λυθεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης πριν από το
τέλος του 201 5 το ζήτημα των επικουρικών υγειονομικών γιατρών
και νοσηλευτών που συμπληρώνουν δύο χρόνια θητείας

0 Π Πολάκης διαμήνυσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα
ρευστότητας στο σύστημα και ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα αποδοθεί
το εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ποσό του 1 δια ευρώ Οσον

αφορά τις αλλαγές στο σύστημα των προμηθειών των νοσοκομείων
εξήγησε τους κύριους στόχους που είναι η πάταξη της διαφθοράς
και η εξοικονόμηση πόρων

θα γίνει πλήρη καταγραφή πρόσθεσε όλων των υλικών και των
αντιδραστηρίων και των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών
για κάθε κατηγορία υλικών ενώ θα καθοριστούν τιμές για κάθε
κατηγορία προϊόντων με βάση τις τιμές στην E E Ετσι θα γίνονται
οι διαγωνισμοί Οποιοι βρίσκονται εκτός των ορίων αυτών των

προδιαγραφών

δεν θα γίνονται αποδεκτοί επισήμανε και πρόσθεσε
ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις υπηρετώντας τις πολιτικές της
λιτότητας έκαναν οριζόντιες περικοπές αλλά δεν ακούμπησαν ούτε
μία τρίχα από το σύστημα της διαφθοράς το οποίο συνεχίζει και γλεντάει

σε αυτόν τον χώρο Ο Π Πολάκης προανήγγειλε ακόμα την
απομάκρυνση των διοικήσεων νοσοκομείων που θα αξιολογηθούν
αρνητικά ΝΤΑ.Β
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καταγγελίες π πολακη

Συντήρηση
ασθενοφόρου
ως Lamborghini
Διαφθορά κατασπατάληση
και υπερημσλόγηση στον χώρο

των προμηθειών στο ΕΣΥ
κατήγγειλε ονέος αναπληρωτής

υπουργός Υγείας κ Παύλος

Πολάκης από το βήμα της
Βουλής Το σύστημα της διαφθοράς

συνεχίζει και γλεντάει
δήλωσε χαρακτηριστικά

και ανέφερε ενδεικτικά το
κόστος συντήρησης των ασθενοφόρων

στη Θεσσαλονίκη
που ανέρχεται σε 6.500 ευρώ
ετησίως για κάθε όχημα κόστος

που προσεγγίζει τη συντήρηση

για μια Lamborghini

ΠΕΝΤΑΓΤΕΡΟ Ο κ Πολάκης

αναφερόμενος στη σίτιση
σημείωσε πως το υπουργείο
δίνει το τετραπλάσιο ποσό
από αυτό που κοότιζει το φαγητό

σε πεντάστερο ξενοδοχείο

Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν
σε ό,τι αφορά τις προμήθειες

αναλώσιμων υλικών στο
ΕΣΥ Το κονδύλι για τους
σάκους κωλοοτομίαςπριν από

τρία χρόνια ήταν 1 8εκατ ευρώ
και σήμερα ανέρχεται σε 54
εκατ ευρώ Αυτό σημαίνει ότι
120.000'Ελληνες θα πρέπει να
έχουν πρόβλημα Η δαπάνη
για τα γυαλιά οράσεως οπό 40
εκατ ευρώ πήγε στα 47 εκατ
ευρώ και η περιτονιακή διήθηση

από 3 εκατ ευρώ πήγε το
2014 στα 28 εκατ ευρώ Καταλήγοντας

ο υπουργός εξήγγειλε

νέα μέτρα για τον περιορισμό

της σπατάλης όπως
πλήρης καταγραφή όλων των
κωδικών και αντιδραστηρίων
γιατον εφοδιασμό νοσοκομείων

περιγραφή των τεχνικών
καιποιοτικών προδιαγραφών
για κάθε κατηγορία υλικών
και όποιο νοσοκομείο δεν τα
πληροί θα αποκλείεται από
τους διαγωνισμούς Επίσης θα
υπάρξει καθορισμός τιμήςγια
κάθε κατηγορία προϊόντων
Όπως εξήγησε το εύροςτιμής
θα είναι συν πλην 10 της
τιμής που υπάρχει στο50 των
χωρών της Ε.Ε
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Οχι μόνο
to Eurogroup αλλά και
άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς

και όργανα φαίνεται
ότι έχει διαπεράσει η έλλειψη

εμπιστοσύνης έναντι
της Ελλάδος συνέπεια

κυρίως των όσων συνέβησαν
κατά τη διαπραγμάτευση

με τους δανειστές στη
θητεία της πρώτης κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά

χθες η καθηγήτρια
της Φαρμακευτικής Σχολής
Αθηνών κυρία I Χήνου αντιμετώπισε

έντονη καχυποψία

από συναδέλφους
της κυρίως Γερμανούς
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Φαρμάκων όταν τέθηκε
το θέμα της αναγνώρισης
των θεραπευτικών

ιδιοτήτων της μαστίχας
Καχυποψία ακόμη και για
το γεγονός ότι υπήρχαν
πολλές μελέτες για τη θεραπευτική

της δράση
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Πυρά Π Πολάκπ κατά προηγούμενων ηγεσιών του un Υγείας
Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που

το ΕΚΑΒ διαθέτει το καλύτερο συνεργείο

για τα αυτοκίνητα να
πληρώνει 6.500 ευρώ τον χρόνο
το ασθενοφόρο για σέρβις και ανταλλακτικά

Ούτε Λαμηοργκίνι
ούτε Μπέντλεϊ να είχε δεν γίνεται

αυτό το πράγμα Δεν είναι δυνατόν

σε πολλά νοσοκομεία να
πληρώνουμε για σίτιση το τριπλάσιο

και τετραπλάσιο σε σχέση με
πεντάστερα νοσοκομεία Στις
καταγγελίες αυτές προχώρησε
χθες ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Παύλος Πολάκης μιλώντας

από το βήμα της Βουλής κατηγορώντας

ουσιαστικά τις προηγούμενες

ηγεσίες του υπουργείου
Υγείας ότι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν

το σύστημα διαφθοράς

στις προμήθειες υλικών
και υπηρεσιών Οπως ανέφερε
ενδεικτικά το κονδύλι για σάκους
κωλοστομίας ενώ πριν από τρία
χρόνια ήταν 18 εκατ ευρώ σήμερα

ανέρχεται σε 54 εκατ ευρώ
που σημαίνει ότι 120.000 Ελληνες

θα πρέπει να έχουν πρόβλημα
και οι δαπάνες για γυαλιά

οράσεως από 40 εκατ ευρώ

ανήλθαν σε 47 εκατ ευρώ Ο κ
Πολάκης εξήγγειλε μελλοντικές
παρεμβάσεις στον-τομέα των προμηθειών

καισυγκεκριμένα την
πλήρη καταγραφή και κωδικοποίηση

των υλικών και αντιδραστηρίων
που χρησιμοποιούνται στα

νοσοκομεία καθώς και τον καθορισμό

συγκεκριμένων τεχνικών
ποιοτικών προδιαγραφών και εύρους

τιμής συν-πλην 10 της αντίστοιχης

τιμής των χωρών της
Ε.Ε για κάθε κατηγορία υλικών
που αγοράζουν τα νοσοκομεία

Π ΜΠ


	Π ΠΟΙΙΑΚΙΚ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ ΟΥΙΕ ΜΙΑ ΙΡΙΧΑ ΑΠΟ ΙΟ ΣΥΣΙΗΜΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙ
	07/10/2015 ΑΥΓΗ σελ. 6

	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑ
	07/10/2015 ΑΥΓΗ σελ. 19

	Π ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	07/10/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 6

	ΝΤΟΥ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ 
	07/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 1
	07/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 8
	07/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 9

	ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ
	07/10/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 16

	Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ
	07/10/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 5

	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
	07/10/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 6

	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΩΣ LAMBORGHINI
	07/10/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 27

	ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ 620 ΔΙΣ ΔΟΛ ΑΠΟ 500 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
	07/10/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	07/10/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 26

	ΟΧΙ ΜΟΝΟ
	07/10/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 26

	ΠΥΡΑ Π ΠΟΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ
	07/10/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 4


