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Χωρίς εφημερίες
τα φαρμακεία
από 1ης Μαΐου
Ζητούν το παλαιό σύστημα
Καταργούν οι φαρμακοποιοί από την
1η Μαΐου τις εφημερίες σε μια προσπάθεια

να πιέσουν το υπουργείο
Υγείας να πάρει πίσω την απελευθέρωση

του ωραρίου και να επαναφέρει
το παλαιό σύστημα Ισχυρίζονται ότι
δεν είναι απαραίτητες οι διημερεύσεις
αφού όποιος θέλει ανοίγει ό,τι ώρα
θέλει Τα περιθώρια γι αυτές τις πιέσεις
έδωσε η ίδια η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας που έχει ήδη εκφράσει τη διάθεση

να επαναρρυθμίσει το τοπίο που
δημιουργήθηκε μετά την απελευθέρωση

του ωραρίου Σελ 7
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Οι φαρμακοποιοί
βαζουν τέλος
στις εφημερίες
Προκειμένου το υπουργείο Υγείας
να επαναφέρει το παλιό ωράριο

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Κατεβάζουν τις καρτέλες με τις
διημερεύσεις των φαρμακείων
από την 1η Μαΐου οι φαρμακοποιοί
του Λεκανοπεδίου σε μία προσπάθεια

με αυτή τους την κίνηση
να πιέσουν το υπουργείο Υγείας
να πάρει πίσω την απελευθέρωση
του ωραρίου και να προχωρήσει
άμεσα σε ένα συγκεκριμένο ωράριο

στα φαρμακεία Αφορμή για
τις πιέσεις αυτές είναι n διάθεση
που έχει εκφράσει η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας να επαναρ
ρυθμίσει το τοπίο που έχει δημιουργηθεί

μετά την απελευθέρωση
του ωραρίου

Η άρση των διημερεύσεων είναι
μία συμβολική κατά βάση κίνηση

του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αττικής αφορά τις υποχρεωτικές

εφημερίες φαρμακείων
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από
τις 8 π.μ έως τις 8 μ.μ όπως αυτές

αναγράφονται στους καταλόγους

του Συλλόγου ωστόσο
δεν αναμένεται στην πράξη να
επηρεάσει τους πολίτες αφού τις
ίδιες ώρες τα περισσότερα φαρμακεία

μένουν πλέον ανοικτά

στο πλαίσιο της απελευθέρωσης
του ωραρίου Πρέπει να διευκρινιστεί

ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση

του ΦΣΑ δεν αφορά
τις διανυκτερεύσεις τις αργίες
και τα Σαββατοκύριακα

Σύμφωνα με έγγραφο του Φαρμακευτικού

Συλλόγου Αττικής
προς το υπουργείο Υγείας η απόφαση

αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο

της προσπάθειας του φαρμακευτικού

κλάδου να οριστεί εκ
μέρους της πολιτείας συγκεκριμένο

ωράριο λειτουργίας των
φαρμακείων πέραν του οποίου
θα ορίζονται καθημερινά οι εφημερίες

Οπως ανέφερε στην Κ
ο πρόεδρος του ΦΣΑ Κωνσταντίνος

Λουράντος η υποχρέωση
των Συλλόγων είναι να βγάζει
διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις
όταν βάσει του ωραρίου τα φαρμακεία

είναι κλειστά Ας μας
πουν πότε τα φαρμακεία είναι
κλειστά για να βγάλουμε εφημερίες

συμπλήρωσε
Κατά τον κ Λουράντο σε πρόσφατη

συνάντηση με τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό οι φαρμακοποιοί

έλαβαν τη δέσμευση ότι
τσ θέμα θα έχει ρυθμιστεί έως τα

Οι καρτέλες των διημερεύσεων θα εξαφανιστούν από τις προθήκες ίων φαρμακείων από την 1η Μαΐου

Αφορμή για τις πιέσεις
η διάθεση που έχει
εκφράσει η ηγεσία
τον υπουργείου Υγείας να
επαναρρυθιάσει το τοπίο

μέσα Απριλίου Αυτό ωστόσο δεν
επιβεβαιώνεται από το υπουργείο
Υγείας πηγές του οποίου ανέφεραν

στην Κ ότι το υπουργείο
μελετά τις προτάσεις του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
και επιδιώκει να υπάρξει μία επα

ναρρύθμιση του τοπίου που έχει
δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες
πρόσβασης των πολιτών σε φαρμακεία

αλλά και τη δυνατότητα
ανταπόκρισης των φαρμακοποιών

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος του
2014 προς υλοποίηση της εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ απελευθέρωσε

πλήρως το ωράριο των φαρμακείων

δημιουργώντας ένα αλαλούμ

ειδικά στην αρχή αφού
όποιος ήθελε άνοιγε και έκλεινε
όποια ώρα ήθελε Είχε προηγηθεί
παρέμβαση με το διευρυμένο ωράριο

που ακολουθούσε τις διημε¬

ρεύσεις σε εθελοντική βάση Οι
δύο παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν

κατόπιν πιέσεων της
τρόικας σταδιακά οδήγησαν στη
σημερινή κατάσταση όπου λόγω
του ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε

η πληθώρα των φαρμακείων

παραμένουν ανοικτά τα
απογεύματα της Δευτέρας και Τετάρτης

καθώς και το Σάββατο
Ταυτόχρονα όμως όλο και περισσότεροι

φαρμακοποιοί αντιδρώντας
σε αυτή την κατάσταση ζητούν

να απαλλαγούν από την υποχρέωση

των διημερεύσεων και
των διανυκτερεύσεων
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Ράβε ξήλωνε και
βροχή τροπολογιών
Αγριες κόντρες στη Βουλή για τη νομοθετική τακτική της κυβέρνησης

ΤΗΣ ΑΠΈΛΙΚΗΣ Κ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Συνήθως
τα λάθη δεν διορθώνονται με

λάθη Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για
την κοινοβουλευτική δραστηριότητα

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ και συγκεκριμένα

τη νομοθετική τακτική που έχει
υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα με την κατάθεση

πλήθους άσχετων και εκπρόθεσμων
τροπολογιών Ετσι προτού συμπληρωθούν
24 ώρες από το χωρίς σταματημό ράβε ξήλωνε

της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας με φωτογραφικές διατάξεις

κάποιες έγιναν με τα φαντάσματα
η συνέχεια δόθηκε χθες στην Ολομέλεια

με ακόμα μεγαλύτερη ένταση
Κατά την κύρωση τεσσάρων διακρατικών

συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές
η κυβέρνηση προτίμησε πρακτικές που στο
παρελθόν καταδίκαζε και χαρακτήριζε ως
κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα ή ντρο

πολογίες Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν
το δηκτικό σχόλιο του Νικήτα Κακλαμάνη
Εάν συζητήσουμε τις τροπολογίες χωριστά

δεν θα τελειώσουμε ούτε του Αγίου Ποτέ
είπε από την έδρα ο δ αντιπρόεδρος της
Βουλής εκφράζοντας την αγανάκτησή του
Ακόμα κι έτσι όμως το αποτέλεσμα ήταν
να γίνουν δεκτές εννέα υπουργικές και έξι
βουλευτικές τροπολογίες

Συνήθως ανάλογα κρούσματα μαζικής
κατάθεσης τροπολογιών σημειώνονται στη
Βουλή στο τέλος κάθε έτους Με αυτόν τον
τρόπο η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί
να ρυθμίσει διάφορα ζητήματα επείγοντα

ή μη προτού λήξει το οικονομικό έτος Ή
προτού κλείσει το Κοινοβούλιο και αρχίσει
η προεκλογική περίοδος Τότε γίνονται και
οι περισσότερες τακτοποιήσεις Το τελευταίο

υπενθύμιζαν χθες με νόημα έμπειροι
κοινοβουλευτικοί παράγοντες Συνέδεαν

μάλιστα τη βροχή τροπολογιών με τα
εσπευσμένα ταξίδια του Πρωθυπουργού
στο εξωτερικό Μυρίζουν εκλογές συμπλήρωναν

Ενα τέτοιο ενδεχόμενο όμως
απέρριπταν κατηγορηματικά σε κατ ιδίαν
συζητήσεις κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης

επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε
συσχέτιση δεν είναι ορθή και το ταξίδι

του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί επικοινωνιακή
μπλόφα μετά την αποτυχία της κυβέρνησης
να κλείσει η αξιολόγηση

Η τελευταία αλλαγή σκυτάλης στην
προεδρία της Βουλής έχει επαναφέρει στο
προσκήνιο κακές κοινοβουλευτικές συνήθειες

Ο Νίκος Βούτσης είναι περισσότερο
επικοινωνιακός και συνεργάσιμος με τους
εκπροσώπους των κομμάτων από ό,τι η
προκάτοχός του Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ομως κατά το διάστημα της θητείας τής
δεύτερης δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι
τον Αύγουστο του 2015 κατατέθηκαν οι
λιγότερες άσχετες και εκπρόθεσμες τροπολογίες

Επί των ημερών του Νίκου Βούτση
οι αντιστάσεις έχουν χαλαρώσει αισθητά

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΠΙΝΑ Το αποκορύφωμα

ωστόσο το οποίο φαίνεται να
μην έχει προηγούμενο ήταν η χθεσινή κίνηση

του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη

Δημητριάδη Μετά τις έντονες πιέσεις της
αντιπολίτευσης απέσυρε τροπολογία που
ο ίδιος είχε καταθέσει μαζί με ακόμα δύο
συναδέλφους του Πρόκειται για διάταξη
που αφορούσε θέματα παραβάσεων λαθρεμπορίας

Δηλαδή προέβλεπε ότι ιδιώτης
που θα αγόραζε περιουσιακό στοιχείο του
κράτους έπειτα από ιδιωτικοποίηση
δεν θα βαρύνεται από τέτοιες παραβάσεις
εφόσον τελέστηκαν κατά την περίοδο που
αυτό ήταν υπό κρατική ιδιοκτησία Ο Μάκης

Βορίδης από τη ΝΔ έκανε λόγο για
κατάπτυστη διάταξη επισημαίνοντας

έλλειψη διαφάνειας ενώ ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεγκέρογλου μίλησε για
τροπολογία κομπίνα που επιχειρεί να

αθωώσει λαθρέμπορους
Επειτα από αρκετή ώρα έντασης και ενώ η

τροπολογία είχε γίνει δεκτή από τον υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών ο Δημητριάδης

έκανε την ανατροπή Ανακοίνωσε ότι
την αποσύρει εννοώντας προφανώς την
υπογραφή του γιατί τέτοια αρμοδιότητα
έχει μόνο ο υπουργός Ο λόγος σύμφωνα
με την εξήγησήτου ήταν για να μη μείνουν
υπόνοιες και δοθούν λάθος μηνύματα λόγω
εσφαλμένης διατύπωσης στην αιτιολογική
έκθεση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΙΤΟ ΜΕΤΡΟ Μία ακόμα
τροπολογία που απασχόλησε χθες τη Βουλή

δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού

της ΕΡΤ σε άλλες υπηρεσίες Ο
υπουργός Επικρατείας επιχειρώντας να
αποκρούσει τα πυρά της αντιπολίτευσης
υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα
και η ΕΡΤ δεν πρόκειται να γίνει η πίσω
πόρτα για προσλήψεις στο Δημόσιο Ουσιαστικά

ο Νίκος Παππάς μίλησε για πλεονάζον
προσωπικό στη δημόσια ραδιοτηλεόραση
το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αλλού σε
άλλες υπηρεσίες πιο ευαίσθητες για τις
ανάγκες των πολιτών Ωστόσο παρά την
επιμονή της αντιπολίτευσης απέφυγε να
υποσχεθεί ότι η διάταξη αφορά μόνο το
υφιστάμενο προσωπικό Τα λεγόμενά του
δεν έπεισαν τους βουλευτές της αντιπολίτευσης

Αρκετές ώρες αργότερα τα ειρωνικά σχόλια

των τελευταίων προκάλεσε η αναφορά
του Χρήστου Σπίρτζη επί του θέματος

Εχουν καταλάβει όλες οι πτέρυγες εκτός από
εσάς ότι αποσπάσεις πρέπει να γίνουν για
τομείς και ειδικότητες που υπάρχει πλεονάζον

προσωπικό στην ΕΡΤ είπε ο υπουργός
απευθυνόμενος στους γαλάζιους βουλευτές

Και συμπλήρωσε Οι προσλήψεις που
μπορούμε να κάνουμε είναι ελάχιστες και οι
ανάγκες ιδίως σε υγεία παιδεία και αλλού
που η ΝΔ απαξίωσε πάρα πολλές Δεν έχουμε

προσωπικό σε νοσοκομεία Δεν έχουμε
οδηγούς σε λεωφορεία τρένα Μετρό Δεν
έχουμε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
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