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ΑΝ. ΙΑΝΘΟΣ ΠΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ:

«Θα κριθούμε
από τις δικές μας
επιλογές»
Το 14% των διοικητών
παρέμεινε οτη θέση του,
κάτι που δεν έχει
ξανασυμβεί μετά
από πολιτική αλλανπ,
υπογράμμισε
ο υπουργός Υγείας
» «θα κριθούμε από τις δικές μας επιλογές, 

από την αξιοπιστία και την επάρκεια 

των προσώπων που θα επιλέξουμε,
εκεί θα δώσουμε το πολιτικό μας στίγμα»,
υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Αν. Ξανθός, 

σχετικά με τις αντικαταστάσεις των
διοικητών των νοσοκομείων απαντώντας
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της'Ε-
νωσης Κεντρώων Γ. Σαρίδη. '

Ο Αν. Ξανθός έδωσε έμφαση στο γεγονός
ότι οι διοικητές των νοσοκομείων διατηρήθηκαν 

στη θέση τους επί 1 1 μήνες κι ότι 

το 14% αυτών παρέμεινε στη θέση του
μετά τις αντικαταστάσεις, κάτι που «δεν
έχει ξανασυμβεί μετά από πολιτική αλλαγή», 

παρατηρώντας ότι «πειστήκαμε- για
την επάρκειά τους και τη διαθεσιμότητά
τους στη στήριξη της δημόσιας Υγείας».

Απαντώντας σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 

των νέων διοικητών ο υπουργός
Υγείας τόνισε ότι τηρήθηκε η διαδικασία
που προβλεπόταν σε νόμο προηγούμενης
κυβέρνησης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής 

επιτροπής, τις αποφάσεις της οποίας 

σεβάστηκε η κυβέρνηση. Ο Αν. Ξανθός 

επισήμανε ότι στη διαδικασία επιλογής 

προστέθηκε η προφορική συνέντευξη, 

χωρίς αυτό να προβλέπεται από τον νόμο.

Κ.Π.
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ΕΚΘΕΣΗ OXFAM ΜΟΛΙΣ 62 ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΛΟΥΤΟ ΟΣΟ 3,6 ΔΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ εεα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η OXFAM

Εκρηκτική αύξηση της ανισό
Το πλουσιότερο 1 μόλις
62 μεγιστάνες κατέχει
πλέον πλούτο όσο 3,6
δισεκατομμύρια άνθρωποι
μαζί ή αλλιώς το φτωχότερο
μισό του παγκόσμιου
πληθυσμού αποκαλύπτει
έκθεση της ΜΚΟ που
μάχεται για τη μείωση της
φτώχειας

Του ΜΠΑΜΠΗ ΜΙΧΑΛΗ

νας άνθρωπος πέθανε αυτές τις
ημέρες και άλλοι πέντε χαροπαλεύ
ουν στη Γαλλία γιατί αναγκάστηκαν

να δουλέψουν σαν πειραματόζωα

προκειμένου να βγάλουν τα
προς το ζην Για τη συμμετοχή τους
στη δοκιμή του φαρμάκου τόσο ο
θανών όσο και οι υπόλοιποι επρόκειτο

να λάβουν από 1 900 ευρώ
ο καθένας

Στην απέναντι όχθη μόλις
62 μεγιστάνες κατέχουν σήμερα
πλούτο όσο 3,6 δισεκατομμύρια
άνθρωποι μαζί ή αλλιώς το φτωχότερο

μισό του παγκόσμιου πληθυσμού

αποκαλύπτει η Oxfam
Συντονισμένη με το πάρτι

του Παγκόσμιου Οικονομικού

3.000

2.500

§ 2.000

1.500

9 1000

500

Πλούσιοι και φτωχοί
Πλούτος του φτωχότερου 50
3,5 δισ άνθρωποι

Πλούτος των 62
πλουσιότερων
ανθρώπων

62 — 3,5δις
ι πλούτος των 62 πλουσιότερων ανθρώπων αυξάνεται ραγδαία

και είναι ίσος πια με αυτόν που κατέχει το φτωχότερο 50 του
παγκόσμιου πληθυσμού 3,5 δισ άνθρωποι

ο

Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας
όπου πρόκειται να συγκεντρωθούν

αυτές τις ημέρες μερικοί από
τους πλουσιότερους ανθρώπους
του κόσμου η γνωστή ΜΚΟ που
μάχεται για τη μείωση της φτώχειας

δημοσιοποίησε χθες την
έκθεσή της Μια οικονομία για το

Για το πλουσιότερο 1 του
παγκόσμιου πληθυσμού δηλαδή
που συσσωρεύει πλέον σύμφωνα
με την Credit Suisse περισσότερο
πλούτο απ ό,τι όλος μαζί ο υπόλοιπος

κόσμος
Η Oxfam προειδοποιεί ότι παρά

τη μείωση της ακραίας φτώχειας
η οικονομική ανισότητα προσεγγίζει

σήμερα νέα άκρα και είναι
επιζήμια για όλους καθώς επηρεάζει

ανάπτυξη και κοινωνική
συνοχή Αντί για μια οικονομία
που λειτουργεί για την ευημερία
όλων για τις μελλοντικές γενιές και
τον πλανήτη έχουμε δημιουργήσει
μια οικονομία για το τονίζει
Μεταξύ άλλων η έκθεση αποκαλύπτει

ότι

Ο Την τελευταία πενταετία
2010-2015 ο πλούτος των

62 πλουσιότερων ανθρώπων του

Περίπου 7,6
τρισ δολάρια
βρίσκονται σήμερα
παρκαρισμένα

σε χώρες
φορολογικούς
παραδείσους του
πλανήτη στερώντας
από τις κυβερνήσεις
φόρους 1 90 δισ
δολαρίων ετησίως

κόσμου αυξήθηκε περισσότερο
από μισό τρισ δολάρια ή 44
από τα 1,22 τρισ δολάρια στα 1,76
τρισ δολάρια

Ο Αντίθετα στην ίδια περίοδο ο
πλούτος του φτωχότερου 50

του παγκόσμιου πληθυσμού 3,6
δια άνθρωποι υποχώρησε πάνω
από 1 τρισ δολάρια ή 44

Ο Από το 2000 το φτωχότερο
50 του παγκόσμιου πληθυσμού

έχει καρπωθεί μερίδιο μόλις
1 από τη συνολική αύξηση του
παγκόσμιου πλούτου Αντίθετα το
πλουσιότερο 1 το 50 αυτής της
αύξησης

Ο Στα τελευταία 25 χρόνια η
αύξηση του μέσου ετήσιου

εισοδήματος του φτωχότερου 10
του παγκόσμιου πληθυσμού είναι
μικρότερη του 3 Το καθημερινό
εισόδημα αυτών των ανθρώπων
αυξήθηκε λιγότερο από ένα σεντ

Σε έναν κόσμο όπου ο ένας
στους 9 ανθρώπους πέφτει για
ύπνο κάθε βράδυ νηστικός δεν
μπορούμε να δεχτούμε οι πιο
πλούσιοι να παίρνουν ακόμη μεγαλύτερο

κομμάτι από την πίτα
τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος
της βρετανικής Oxfam Μαρκ
Πζόλντρινγκ

Η ΜΚΟ σημειώνει ότι για να
μειωθεί το χάσμα απαιτείται δράση

μεταξύ άλλων
Α Υψηλότεροι μισθοί για τους χαμηλά

αμειβόμενους
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τητας
Β Υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις

Γ Αλλαγή του διεθνούς συστήματος
επιστημονικής έρευνας και

τιμολόγησης των φαρμάκων έτσι
ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση
Δ Ελεγχος της επιρροής των πανίσχυρων

ελίτ
Ε Προώθηση της οικονομικής
ισότητας και των δικαιωμάτων
των γυναικών
ΣΤ Αντιμετώπιση της φοροαπο
φυγής με κλείσιμο των φορολογικών

παραδείσων του πλανήτη
που χρησιμοποιούνται αυξανόμενα

από πλούσιους και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Oxfam περίπου 7,6 τρισ δολάρια
ποσόν ίσο δηλαδή με το ΑΕΠ

της Γερμανίας και της Βρετανίας
μαζί βρίσκονται σήμερα παρκαρισμένα

σε χώρες-φορολογικούς
παραδείσους του πλανήτη στερώντας

από τις κυβερνήσεις φόρους
190 δισ δολαρίων ετησίως Εννιά
στις 10 πολυεθνικές επιχειρήσεις
από το σύνολο των κορυφαίων
200 του πλανήτη που έβαλε στο
μικροσκόπιό της η Oxfam έχουν
παρουσία σήμερα σε τουλάχιστον
ένα φορολογικό παράδεισο του
πλανήτη Αρκετές από αυτές τις
επιχειρήσεις αποτελούν στρατηγικούς

εταίρους του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ Η φοροδιαφυγή

τους στερεί από τις αναπτυσσόμενες

χώρες τουλάχιστον 100
δια δολάρια ετησίως

Αλλά και για τη φτωχή Αφρική
το 30 του πλούτου των πλουσίων

αυτής περίπου 500 δισ δολάρια

είναι παρκαρισμένα σε
υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους

και στερεί φορολογικά
έσοδα 14 δισ δολαρίων ετησίως
Χρήματα αρκετά για την εκπαίδευση

όλων των παιδιών της
Αφρικής αλλά και τη χορήγηση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
που θα έσωζε τις ζωές 4 εκατομμυρίων

παιδιών
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να ελέγξει τις υποψηφιότητες

Εκπνέει η προθεομία για νέους διοικητές ΕΣΥ

Σχηντελική

ευθείαεισέρχεται
to υπουργείοΥγείας για την
επιλογήτωννέων διοικήσε

ωντουΕΣΥ καθώςσήμεραεκπνέει
η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

από τους ενδιαφερομένους
Αμέσως μετά η Επιτροπή Αξιολόγησης

θα αναλάβει να ελέγξει τις
υποψηφιότητες ενώ σε δεύτερη
φάση θαπροχωρήσει σε αξιολόγηση
μέσω προσωπικής συνέντευξης και
κατάρτιση λίστας υποψηφίων

Ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας θα αποφασίσει ποια πρό¬

σωπα τελικά θα αναλάβουν το τιμόνι

του ΕΣΥ Χθες πάντως μία
μέρα πριν από τηλήξη της σχετικής
προθεσμίας οι αιτήσειςτων υποψηφίων

κινούνταν σεχαμηλά επίπεδα
Ενδεικτικά στην 1η υγειονομική
Περιφέρεια Αττικής έως χθες το
μεσημέρι οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί

ανήλθαν σε 2 13

ΑΥΞΗΣΗ Στελέχητου υπουργείου
Υγείας εκτιμούσαν ωστόσο ότι θα
υπάρξεισημαντικήαύξησητου αριθμού

αυτού αφού μόλις σε μία μέρα

ο αριθμόςτωναιτήσεωνπαρουσίασε
αύξηση 67 από 127 αιτήσεις την
περασμένη Παρασκευή σε 2 13 χθες
το μεσημέρι Στη 2η υγειονομική
Περιφέρεια Πειραιά και Νήσων με
32 νοσοκομεία αντίστοιχα είχαν
υποβληθεί90 αιτήσειςγιατιςθέσεις
του διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή

ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν

και οι υπόλοιπες πέντε υγειονομικές

περιφέρειες
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη

οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά

να είναι κάτοχοι πτυχίου

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ θα
συνεκτιμηθούν και προσόντα όπως
προσωπικότητακαιεκτίμηση δεξιοτήτων

των υποψηφίων που απαιτούνται

για τη θέση και η οποία θα
προκύψειαπότηνπροφορική συνέντευξη

και τη δοκιμασία
αυτοαξιολόγησης Στα προαιρετικά

προσόντα περιλαμβάνεται
και το κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται

απότησυμμετοχήτων
υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις

που δραστηριοποιούνταιστο
χώρο της υγείας



4. ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/01/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/01/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Νέα κρούσματα
διορισμού συγγενών
Σε πονοκέφαλο για την κυβέρνηση εξελίσσονται οι συνεχείς
προσθήκες ονομάτων στη λίστα συγγενικών προσώπων
κυβερνητικών και κομματικών στελεχών που βρίσκουν
επαγγελματική στέγη σε υπουργικά γραφεία και άλλες
θέσεις συμβούλων ή μετακλητών Τελευταίο κρούσμα η
αποκάλυψη στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα ότι o αδελφός
και η μητέρα του γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Ιάσονα
Σχινά Παπαδόπουλου διορίστηκαν ο πρώτος ως ειδικός
σύμβουλος στο Οικονομικό Γραφείο της Γενικός Γραμματείας
Πρωθυπουργού και η δεύτερη ως ειδική σύμβουλος στο
πολιτικό γραφείο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού

Η αρνητικό δημοσιότητα γύρω από ανάλογες αποκαλύψεις
έχει ενοχλήσει την κυβερνητική ηγεσία καθώς διαμορφώνεται

κλίμα μεγάλης αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διακηρύξεις

για αξιοκρατία και απόρριψη ανάλογων πρακτικών
του παρελθόντος και στα όσα πραγματικά γίνονται
Ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια προκάλεσε η απάντηση του κ
Σχινά στο επίμαχο δημοσίευμα στο οποίο ο ουσιαστικά
παραπέμπει στο αγωνιστικό παρελθόν της οικογενείας
του ανατρέχοντας ακόμη και στην εποχή του Εμφυλίου
προκειμένου να αιτιολογήσει τη σημερινή εξέλιξη ενώ
για όσα έγιναν γνωστά κλείνει την απάντησή του με τη
φράση τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια


	ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
	19/01/2016 ΑΥΓΗ σελ. 24

	ΕΚΘΕΣΗ OXFAM ΜΟΛΙΣ 62 ΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΛΟΥΤΟ ΟΣΟ 3,6 ΔΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
	19/01/2016 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 1
	19/01/2016 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 39

	ΕΚΠΝΕΕΙ N ΠΡΟΘΕΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΕΣΥ
	19/01/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 27

	ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
	19/01/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5




