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SOS για να μην μπει λουκέτο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκπέμπουν

με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό οι 14 δήμαρχοι της Περιφερειακής

Ενότητας θεσσαλονίκης Οι δήμαρχοι ζητούν από τον κ

Τσίπρα φωτό την άμεση και ισότιμη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου προκειμένου να παρέχει στους πολίτες τις υπηρεσίες

υγείας και να μην μπει σε περιπέτειες που μπορεί να επιφέρουν ακόμη
και το κλείσιμο του Η επιστολή κοινοποιείται στους υπουργούς Υγείας
και Παιδείας καθώς επίσης στον πρύτανη του ΑΠΘ τον πρόεδρο της Ιατρικής

Σχολής ΑΠΘ τον διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

και τον διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Θράκης ενώ στάλθηκε στα πολιτικά κόμματα
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Διαμαρτυρία για το «Παπαγεωργίου»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
► Του ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ο καλύτερο νοσοκομείο της
χώρας θυσιάζεται στον βωμό
των ιδιωτικών συμφερόντων;
Με ημερήσια έξοδα 300.000
ευρώ, το «Παπαγεωργίου» της
Θεσσαλονίκης δεν έχει ούτε
ένα ευρώ στα ταμεία, την ώρα
που καλείται να εξυπηρετήσει
καθημερινά 7.000 ασθενείς.
Χθες, το καμπανάκι του κινδύνου 

χτύπησαν στην κυβέρνηση 
και τον υπουργό Υγείας οι

δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε η Περιφερειακή 

Ενωση Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, οι δήμαρχοι εξέφρασαν 

την έντονη δυσφορία
και ανησυχία τους για την
υποχρηματοδότηση του ιδρύματος, 

που καλύπτει το 50%
των περιστατικών ολόκληρης
της υγειονομικής περιφέρειας, 

εξυπηρετώντας περισσότερους 

από 400.000 ασθενείς
τον χρόνο.

Το πλεόνασμα
Το «Παπαγεωργίου» δεν

έχει πάρει ούτε ευρώ από την
1η Ιανουαρίου 2015 έως σήμερα, 

παρόλο που είναι το μοναδικό 

νοσοκομείο στη χώρα
με πλεόνασμα. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, Βασίλη Παππά,
οι απαιτήσεις ανέρχονται στα
210 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι
υποχρεώσεις στα 77 εκατομμύρια 

ευρώ.
«Το νοσοκομείο έχει καθημερινά 

έξοδα 300.000 ευρώ

Τον κώδωνα ίου κινδύνου έκρουσαν οι δήμαρχοι της
Κεντρικής Μακεδονίας προς το υπουργείο Υγείας για το
μέλλον του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, που δεν έχει
χρηματοδοτηθεί από τον Ιανουάριο, εξυπηρετεί καθημερινά
7.000 ασθενείς και έχει ημερήσια έξοδα 300.000 ευρώ

και το ταμείο είναι μηδέν»,
τόνισε, προσθέτοντας ότι
πρόκειται για τον μεγαλύτερο
παραγωγικό φορέα της Βόρει¬

ας Ελλάδας με 2.000 εργαζόμενους, 

ο οποίος εξυπηρετεί
καθημερινά 7.000 ασθενείς.

Από την πλευρά της, η γε¬

νική διευθύντρια του νοσοκομείου, 

Μαρία Γιοκατζή, σημείωσε 

πως δεν μπορούν να
προμηθευτούν ούτε τα υλικά,

εξαιτίας του χρέους το οποίο
έχει εκτοξευτεί στα 77 εκατομμύρια 

ευρώ προς τους προμηθευτές, 

με τα οφειλόμενα να
έχουν συσσωρευθεί από τον
Σεπτέμβριο του 2013.

«Τα οκτώ χειρουργεία υπολειτουργούν 

εξαιτίας της έλλειψης 

νοσηλευτικού προσωπικού, 
ενώ 70 κλίνες δύο πλήρως

εξοπλισμένων μονάδων του
νοσοκομείου παραμένουν
κλειστές», ανέφεραν.

Η έκκληση
Πυλώνα του συστήματος

υγείας χαρακτήρισε το ίδρυμα
ο πρόεδρος της ΠΕΔ/ΚΜ και
δήμαρχος Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου,
παρατηρώντας ότι είναι το μοναδικό 

δημόσιο νοσοκομείο
στο οποίο δεν έχουν δοθεί καθόλου 

χρήματα.
«Κάνουμε έκκληση προς

τον υπουργό Υγείας να παρέμβει 

άμεσα και να μας εξηγήσει
για ποιο λόγο γίνεται διάκριση
σε αυτό το νοσοκομείο», είπε.
«Πρόκειται για σκάνδαλο.
Το καλύτερο νοσοκομείο της
χώρας θυσιάζεται στον βωμό
των ιδιωτικών συμφερόντων»,
κατήγγειλε ο δήμαρχος Νεά-
πολης-Συκεών, Σίμος Δανιη-
λίδης.

Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

ζητά την άμεση χρημα-
§ τοδότηση του Νοσοκομείου
ο «Παπαγεωργίου» με ισότιμη
ο καταβολή, όπως γίνεται με τα

υπόλοιπα νοσοκομεία, προκειμένου 

να καλυφθούν λειτουργικές 

δαπάνες, καθώς και
προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Ακυρώσεις
και καθυστερήσεις
πτήσεων σήμερα
Παραλύουν σήμερα ο δημόσιος και ο

ιδιωτικός τομέας της χώρας λόγω της
24ωρης γενικής απεργίας των ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ Τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια

ακινητοποιημένα είναι τα τρένα ο
προαστιακός το μετρό αεροπορικές
πτήσεις ακυρώθηκαν ή θα καθυστερήσουν

Κατεβασμένα ρολά σε ΔΕΚΟ

εφορίες ιατρεία σχολεία φαρμακεία
τράπεζες δήμους μουσεία και αρχαιολογικούς

χώρους Σελ 5

Σε απεργιακό κλοιό όλη η χώρα
Τροποποιήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Γενική απεργία
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Μετρό ΟΣΕ

Προαστιακός Πλοία

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 11 η.μ

πλατεία Κλαυθμώνος
ΠΑΜΕ 10.30 η.μ

πλατεία Ομονοίας
Τροποποιήσεις και ακυρώσεις

πτήσεων κυρίως σε περιφερειακά
αεροδρόμια

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τα λεωφορεία θα κινηθούν
από τις 9 π μ έως τις 9 μ.μ

Τα τρόλεϊ θα κινηθούν
από τις 9 η.μ έως τις 9 μ.μ

Μετρό 24ωρη απεργία

τραμIf
Το τραμ θα κινηθεί από

τις 10 π.μ έως τις 4 μ.μ

Ο Ηλεκτρικός θα κινηθεί
από τις 10 π.μ έως τις 4 μ.μ

ΑΠΕΡΓΟΥΝ
Δημόσιοι υπάλληλοι
εργαζόμενοι σε
συγκοινωνίες σε
ΔΕΚΟ σε εφορίες
γιατροί δάσκαλοι
Φαρμακοποιοί
τραπεζικοί υπάλληλοι

εργαζόμενοι στην
τοπική αυτοδιοίκηση
δικαστικοί υπάλληλοι
μηχανικοί και
φύλακες μουσείων
και αρχαιολογικών
χώρων εργαζόμενοι
στον χώρο της
Ενημέρωσης

Παραλύει σήμερα ο δημόσιος
και ιδιωτικός τομέας της χώρας
λόγω της εικοσιτετράωρης γενικής

απεργίας των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
ενάντια στις επερχόμενες αλλαγές
στο ασφαλιστικό τη φορολογία
τα κόκκινα δάνεια κ.α Δημόσιοι
υπάλληλοι εργαζόμενοι σε συγκοινωνίες

σε ΔΕΚΟ σε εφορίες
γιατροί δάσκαλοι φαρμακοποιοί
τραπεζικοί υπάλληλοι εργαζόμενοι

στην τοπική αυτοδιοίκηση
δικαστικοί υπάλληλοι μηχανικοί
και φύλακες μουσείων και

αρχαιολογικών

χώρων είναι μεταξύ
όσων έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν

μέρος στην απεργία Στην
Αθήνα οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ διοργανώνουν

συλλαλητήριο στις 11

π.μ στην πλατεία Κλαυθμώνος
Συγκέντρωση στην πλατεία Ομονοίας

στις 10.30 το πρωί προγραμματίζει

το ΠΑΜΕ
Σήμερα οι συρμοί του μετρό

θα είναι ακινητοποιημένοι καθ
όλη τη διάρκεια της ημέρας Ο

ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το
τραμ θα κινηθούν από τις 10 το
πρωί έως τις 4 το απόγευμα ενώ
λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν

από τις 9 το πρωί έως τις
9 το βράδυ Ακινητοποιημένοι θα
παραμείνουν καθ όλη τη διάρκεια
της ημέρας οι συρμοί του ΟΣΕ
και του Προαστιακού Δεν πραγ¬

ματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια

λεωφορείων στη διαδρομή
Κιάτο Πάτρα και αντιστρόφως

Δεμένα θα παραμείνουν και τα
πλοία στα λιμάνια ενώ λόγω της
συμμετοχής της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας στην απεργία θα σημειωθούν

τροποποιήσεις και ακυρώσεις

πτήσεων κυρίως στα περιφερειακά

αεροδρόμια Η Aegean
Airlines ακύρωσε 6 σκέλη πτήσεων
εσωτερικού προς Σαντορίνη και
Μύκονο Παράλληλα ακυρώνονται
28 σκέλη πτήσεων της Olympic

Σπς Ιΐπ,μτο συλλαλητήριο

ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ
στην ηλ Κλαυθμώνος
στις 10.30 η συγκέντρωση

του ΠΑΜΕ
στην Ομόνοια

Air κυρίως στους προορισμούς
Καβάλας Σάμου Αλεξανδρούπολης

Ζακύνθου Ιωαννίνων Χίου
και Μυτιλήνης Σημειώνεται ότι

επηρεάζονται και πτήσεις ξένων
αεροπορικών εταιρειών από και
προς περιφερειακά αεροδρόμια
Οσοι πρόκειται να ταξιδέψουν
σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν

με την αεροπορική τους
εταιρεία

Κλειστά αναμένεται να είναι
σήμερα τα φαρμακεία ενώ με
προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν

τα νοσοκομεία και
οι μονάδες του ΠΕΔΥ λόγω της
συμμετοχής στην απεργία των
γιατρών και του λοιπού υγειονομικού

προσωπικού Την απεργία

στηρίζουν επίσης και ιατρικοί
σύλλογοι ΠΙΣ ΙΣΑ Θα υπολειτουργήσουν

τα δημόσια και ιδιωτικά

σχολεία καθώς η απεργία
της ΑΔΕΔΥ ΓΣΕΕ καλύπτει νηπιαγωγούς

δασκάλους καθηγητές
όπως και ΑΕΙ ΤΕΙ στα οποία

πολλοί σύλλογοι φοιτητών έχουν
αποφασίσει κατάληψη Επίσης
κλειστά θα είναι τα μουσεία και
οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω της
απεργίας των υπαλλήλων φύλαξης

Στην απεργία συμμετέχουν
επίσης οι υπάλληλοι τραπεζών
και οι εργαζόμενοι σε εφορίες
Ρολά ενδέχεται να κατεβάσουν

και τα εμπορικά καταστήματα
Η ΓΣΕΒΕΕ προέτρεψε τις επιχει
ρήσεις-μέλη της να κλείσουν σήμερα

ενώ η ΕΣΕΕ αποστασιοποιήθηκε

καλώντας τους τοπικούς

εμπορικούς συλλόγους να
αποφασίσουν σχετικά

Τέλος στην απεργία συμμετέχουν
και οι εργαζόμενοι στον

χώρο της ενημέρωσης Ετσι δεν
θα μεταδοθούν ειδησεογραφικές
εκπομπές πλην δύο δεκάλεπτων
απεργιακών δελτίων ειδήσεων
ανά μέσο από ραδιοτηλεοπτικά
και διαδικτυακά μέσα από τις 6
π.μ της Πέμπτης έως τις 6 π.μ
της Παρασκευής ενώ δεν θα κυκλοφορήσουν

εφημερίδες αύριο
ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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i Γιατροί ΠΕΔΥ Στον αέρα μισθολογικά

και εργασιακά βρίσκεται η
πλειονότητα των γιατρών στις μονάδες
υγείας του ΠΕΔΥ Είκοσι μήνες μετά τη
δημιουργία του δικτύου εξακολουθεί
να επικρατεί εργασιακή Βαβέλ Σελ 5

Εργασιακή Βαβέλ
στις μονάδες ΠΕΔΥ
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στον αέρα μισθολογικά και
εργασιακά

βρίσκεται η πληθώρα
των γιατρών των μονάδων υγείας
του ΠΕΔΥ Είκοσι μήνες μετά τη
δημιουργία του δικτύου εξακολουθεί

να επικρατεί εργασιακή
βαβέλ Περίπου 1 000 από τους

1.600 γιατρούς που υπηρετούν
ως πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης στις μονάδες
πρώην ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν να
λαμβάνουν μικρότερες αποδοχές
από αυτές που δικαιούνται καθώς
οι οικείες υγειονομικές περιφέρειες

δεν εφαρμόζουν τον νόμο
του ΠΕΔΥ σύμφωνα με τον οποίο
οι γιατροί εντάσσονται σε θέσεις
κλάδου ΕΣΥ και λαμβάνουν τις
αντίστοιχες αποδοχές

Ειδικότερα σύμφωνα με τον

1.000 εκ των 1.600
γΙΟΙμων ΧΰμβΰνΟυν
μικρότερες αποδοχές
από αυτές που
δικαιούνται

νόμο που ψηφίστηκε Φεβρουάριο
2014 όσοι γιατροί επέλεγαν να
υπηρετήσουν ως πλήρους και αποκλειστικής

απασχόλησης στις μονάδες

σε οκτώ μήνες το αργότερο
θα εντάσσονταν σε θέσεις κλάδου
ΕΣΥ λαμβάνοντας αποδοχές με
βάση τις οικείες μισθολογικές διατάξεις

Αυτό ήταν και το δέλεαρ
για να κλείσουν τα ιδιωτικά τους
ιατρεία αφού οι αποδοχές στο
ΕΣΥ είναι υψηλότερες από αυτές
στον ΕΟΠΥΥ Είκοσι μήνες μετά
n μισθολογική αναβάθμιση ισχύει
μόνο για λίγους γιατρούς ΠΕΔΥ

Οπως ανέφερε στην Κ ο κ
Θάνος Παναγιώτου πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρών
Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης

του ΠΕΔΥ σήμερα μόνον

οι γιατροί που υπηρετούν σε
μονάδες ΠΕΔΥ της 2ης 6ης και
7ns ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων Κρήτης λαμ¬

βάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα

γιατρών του ΕΣΥ όπως
δικαιούνται δηλαδή κατά μέσον
όρο 1.800 ευρώ τον μήνα Στην
υπόλοιπη χώρα οι περίπου 1 000
γιατροί ΠΑΑ των ΠΕΔΥ λαμβάνουν
από 1.100 έως 1.300 ευρώ Παίρνουμε

δηλαδή τα ίδια που λαμβάναμε

στο ΙΚΑ με τη διαφορά
ότι πλέον εργαζόμαστε 8 ώρες
την ημέρα αντί για 5,5 ώρες και
επιπλέον έχουμε κλείσει τα ιδιωτικά

μας ιατρεία σημειώνει ο κ
Παναγιώτου και προσθέτει Μας
παιδεύουν και μας εμπαίζουν συνεχώς

Λαμβάνω τηλέφωνα από
γιατρούς σε όλη τη χώρα Δεν ξέρουν

τι να κάνουν Απεργία δεν
μπορούμε να κάνουμε αφού το
ημερομίσθιο που θα χάσουμε κάνει
διαφορά στις αποδοχές μας Οι
γιατροί έχουν προχωρήσει σε αγωγές

ενώ πρόσφατα απέστειλαν
εξώδικη διαμαρτυρία προς διευθυντικά

στελέχη της 1ης ΥΠΕ με
την κατηγορία της παράβασης
καθήκοντος Η πιο πρόσφατη δικαιολογία

από την 1η ΥΠΕ είναι
ότι έχει ζητηθεί γνωμοδότηση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο για
το χρονοεπίδομα που πρέπει να
λάβουν οι γιατροί

Ασφαλιστικά μέτρα
Την ίδια στιγμή περίπου 800

γιατροί στις μονάδες του ΠΕΔΥ
διατηρούν τα ιδιωτικό τους ιατρεία
με ασφαλιστικά μέτρα τουλάχιστον

έως την εκδίκαση των υπο
θέσεών τους ο μεγάλος όγκος
των οποίων αναμένεται να γίνει
εντός 2016 Την περασμένη εβδομάδα

εκδικάστηκε αγωγή γιατρών
της Μακεδονίας που υπηρετούν
με ασφαλιστικά μέτρα σε μονάδες
Οι δικηγόροι της 3ης και 4ης ΥΠΕ
ζήτησαν την ανάκληση των ασφαλιστικών

μέτρων γεγονός που
προκάλεσε την αντίδραση της
Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ η
οποία υπενθύμισε τις προεκλογικές

εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ Λίγες
ημέρες μετά οι ΥΠΕ κατόπιν εντολής

της ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας παραιτήθηκαν από το αίτημα

ανάκλησης των ασφαλιστικών
μέτρων

„„.,0ιόΡΫΚ"1 V

Κόστος Ιμιοβο υηοΛΑήΑων,Οΐ

Ιυμμίτοχη οσφοΛιβμίνων μηδί

le riiumô Διαγνωστικά Κέντρο

ΑιμθΛφί»«ς απο 37.000 σοφά

ΑνοΛυσι.ς οιμοτος 1 000.000

Κόστος του ΕΟΠΥΥ που οττοδϋ

Συμμετοχή ασιροΑισμίνων 15

Συμπέρασμα ο ΕΟΠΥΥ χέ
εργαστήριο του 9.000,000 μειο

και οι άμεσα ασφαλι

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΙ

ΓΥΓΗ Παρασκευή 13 Δει
Λαϊκής Ε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡ

Την αντίδραση της ομοσπονδίας γιατρών ΕΟΠΥΥ που υπενθύμισε τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ

προκάλεσαν οι δικηγόροι της 3ης και 4ης ΥΠΕ που ζήτησαν την ανάκληση των ασφαλιστικών μέτρων
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Πιέσεις για μείωση τιμής γενοσήμων
Με μια επιστολή προς τους βουλευτές

του ελληνικού Κοινοβουλίου
η Πανελλήνια Ενωση

Φαρμακοβιομηχανίας

κορυφώνει τις
πιέσεις κατά της περαιτέρω μείωσης

στις τιμές των γενοσήμων
που απαιτούν οι δανειστές Η
ΠΕΦ απέστειλε χθες επιστολή
με την οποία καλεί τους βουλευτές

να επανεξετάσουν τις
απαιτήσεις των θεσμών και να
προγραμματίσουν έναν ολοκληρωμένο

διάλογο με σκοπό τη
χάραξη εθνικής πολιτικής φαρμάκου

Οι Ελληνες φαρμακοβιο
μήχανοι σημειώνουν ότι οι νέες
ρυθμίσεις για τις τιμές των φαρμάκων

που επιβάλλουν οι θεσμοί
θα οδηγήσουν στη χειραγώγηση
της φαρμακευτικής αγοράς εις
βάρος της εγχώριας παραγωγής
φαρμάκων και υπέρ των εισαγόμενων

φαρμάκων
Ειδικότερα όπως αναφέρουν

σε κείμενο με τις θέσεις και τις
προτάσεις που απεστάλη μαζί

ΗΠανελλήνια Ενωση
Φαρμακοβιομηχανίας
έστειλε επιστολή σε
βου&υτές και ζητεί
επανεξέταση των απαιτήσεων

των θεσμών

με την επιστολή στους βουλευτές
οι θεσμοί με μια μονομερή και

στοχευμένη πολιτική που λειτουργεί

ως Δούρειος Ιππος
επιχειρούν μέσω της επιβολής
ενός μηχανισμού επιλεκτικής
μείωσης τιμών να διαλύσουν

την ελληνική παραγωγή φαρμάκου

με αποτέλεσμα να εισάγουμε

και να πληρώνουμε ακριβότερα

φάρμακα σε σύγκριση
με αυτά που μπορούμε να παράγουμε

Και αυτό με επιβάρυνση
των ασθενών των Ταμείων και
της εθνικής οικονομίας

Εκτιμούν ότι με τις νέες μειώσεις

δεν θα είναι πλέον δυνατή
n παραγωγή φτηνών παλαιών
δοκιμασμένων φαρμάκων τα
οποία θα υποκατασταθούν από
εισαγόμενα Σύμφωνα με τα στοιχεία

της ΠΕΦ σήμερα τα ελληνικά

φάρμακα είναι 30%-60
οικονομικότερα από τα αντίστοιχα

εισαγόμενα Η μεσοσταθ
μική λιανικό τιμή τους κυμαίνεται
γύρω στα 8 ευρώ όταν n αντίστοιχη

μέση τιμή των εντός προστασίας

εισαγόμενων είναι 28
ευρώ από τα οποία τελικά η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία
εισπράττει 4 ευρώ

Οπως αναφέρει η ΠΕΦ η
απαίτηση των θεσμών είναι να
μειωθούν μόνο οι τιμές των παλαιών

φαρμάκων κυρίως των
ελληνικών κατά 60%-80 Η λιανική

τιμής τους να διαμορφωθεί
έως το ένα ευρώ η οποία καταλήγει

σε καθαρή τιμή 0,5 ευρώ
Π ΜΠ
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