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I ) ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Συνεχίζεται ο πόλεμος
για τις δηλώσεις
του υπουργού

Συνεχίζεται 

ο πόλεμος δπλώ-
σεων και σι αντιδράσεις
δικαστικών και εισαγγελικών 
ενώσεων για τους ισχυρι

αμούς του αν. υπουργού Υγείας
Π. Πολάκη σε εκδήλωση του ΣΥ-
PIZA όπου ανέφερε ότι «ένα πολύ
μεΥολσ μέρσς των δικαστών έχει
δεσμεύσεις και είναι στσ παραδι-
καστικό κύκλωμα του παρελθόντος 

ή του παρόντος». Η εισαγγελέας 

τσυ Λοείσυ Πάγου Ευτ.

Κουτζαμάνη παρήγγειλε τη διενέργεια 

επείγουσας προκαταρκτικής 

εξέτασης εν μέσω αντιδράσεων 

από τις δικαστικές - εισαγγελικές 

ενώσεις και τους δικηγορικούς 

συλλόγους, που μίλησαν
για «θεαμική εκτροπή», για δηλώσεις 

«θλιβερές, ανεπίτρεπτες
και ασύμβατες με τη συνταγματική 

αρχή της διάκρισης των λειτουργιών».

Οι δικαστικές ενώσεις ζητούν
από τον κ. Πολάκη να τεκμηριώσει 

με «διευθύνσεις και ονόματα»
τις καταγγελίες του κατά της Δικαιοσύνης, 

διαφορετικά να τις
ανακαλέσει άμεσα. Ο κ. Πολάκης
έχει δηλώσει ότι είναι στη διάθεση 

της Δικαιοσύνης και σήντομα
θα κληθεί να δώσει κατάθεση
στον αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Δ. Δασσύλα, πιθανότατα
στο υπουργείο Υγείας.

Ο αν. υπουργός Υγείας υποστήριξε 

μετά την πρώτη αντίδραση 
ότι σι καταγγελίες τσυ αφορούσαν 

υποθέσεις που ανακαλύπτει 

καθημερινό στον τομέα της
υγείας και για τις οποίες παρόλο
ότι έγιναν καταγγελίες, ή δεν διερευνήθηκαν 

ή καθυστέρησαν
για χρόνια ή χάθηκαν στον δρόμο. 

Παραλληλα ανέβασε στην
ιστσσελίδα του στίχους του τραγουδιού 

του Π. Τζαβέλλα «Οι
αστοί τρομόξανε (Μπεζαντάκος)»,

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ υπουργός
Υγείας, Π. Πολάκης

με ειρωνικό σχόλιο του: «Κι αυτό
για όσους πάθαν πανικό για την
προσβολή των οστ'ων και ιερών
συντεταγμένων τσυ βαθέος κράτους. 

Καλό ξημέρωμα»...
Οι δικαστικές ενώσεις, με κοινή 

ανακοίνωση, απάντησαν ότι
ο Π. Πολάκης αγνοεί και παρά
γνωρίζει τον θεσμικό ρόλο της
Δικαιοσύνης, προσβάλλει και
απαξιώνει με εντυπωσιακή προχειρότητα, 

χωρίς καμία απολύτως
τεκμηρίωση και με ισοπεδωτικές
γενικεύσεις, τους δικαστικούς
λειτουργούς. Εξίσου επικριτική
n Συντονιστική Επιτροπή των δικηγορικών 

ουλλόΥων, τόνισε ότι
οι υπουργικές εξάρσεις, εν μέσω
της νυκτός, από εμφανιζόμενους
ως δήθεν ειδικούς, θέλουν ιδιαίτερη 

προσοχή, αφού τυφλές, γενικόλογες 

και ανώνυμες αποκηρύξεις 

του δικαστικού σώματος
υπονομεύουν την εμπιστοσήνη
του πολίτη στη Δικαιοσύνη, που
αποτελεί και το τελευταίο του καταφύγιο».

Αιχμές
Νομικοί κύκλοι υπενθύμιζαν

ότι ο Π. Πολόκης είχε αφήσει
αιχμές κατά της Εισαγγελίας Κρήτης, 

όταν το περασμένο φθινόπωρο 

έστειλε δικογραφία για
αρση της ασυλίας του στη Βουλή
(τελικά απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία) 

για το αδίκημα της αντίστασης 

κατά της εξουσίας πλοίαρχου, 

που φέρεται να διέπραξε
στα τέλη του 201 1 ως δήμαρχος
Σφακίων, όταν βοήθησε να 

μεταφερθούν 

τουρίστες που ήταν
εγκλωβισμένοι λόγω της τότε
υπουργικής απαγόρευσης απόπλου.

Πρόσφατα, με όλλη δικογρα
φίατης Εισαγγελίας Κρήτης, αποφασίστηκε 

η αρση της ασυλίας
του (κατά πλειοψηφία) για πολεοδομική 

παράβαση σχετικά με
επέκταση προβλήτα στον δήμο
του. Παραλληλα στη Βουλή έχει
διαβιβάσει n Εισαγγελία Αθηνών
μηνυτήρια αναφοράτου Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών για υποστε-
λέχωση των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας και καταγγελίες για
διακινδύνευση ζωών, ενώ στη
Δικαιοσύνη ερευνάται και μήνυση 

των στελεχών της ΝΔ Α. Γεωρ-
γιάδη και Κ. Τζαβάρα για όσα
συνέβησαν στο ΚΕΕΑΠΝΟ (ενώ η
νομιμότητα των απομακρύνσεων
εξετάζεται στο ΣτΕ).

ΑΛ. ΑΥΛΟΝΙΤΗΣ
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Κοινή πολιτική
για το φάρμακο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ και τεχνικό επίπεδο των
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου κάλεσε για τον Ιούλιο
στην Αθήνα ο Ελληνας υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
Η δικτύωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας κοινής
προσπάθειας για την αναζήτηση κοινών προσεγγίσεων
στην πολιτική του φαρμάκου Ο υπουργός συζήτησε με
τους ομολόγους του της Ισπανίας της Πορτογαλίας της
Ιταλίας και της Μάλτας μετά το πέρας της συνόδου του
Συμβουλίου των υπουργών Υγείας που έλαβε χώρα την
Παρασκευή στο Λουξεμβούργο

Ο Ανδρέας Ξανθός τόνισε πως απέναντι στην
ισχυρή επιρροή της
φαρμακοβιομηχανίας που θέτει

π λ σε ανισότιμη θέση μεμονωμένα
προσκΑηοη του

Κράτη-μέλη και κυρίως τους
Ανδρέα ανθου ασθενείς χρειάζεται συνένωση
για συνάντηση δυνάμεων για το καλύτερο
των χωρών του δυνατό αποτέλεσμα για τα
ευρωπαϊκού δημόσια συστήματα υγείας
Νότου στην και το κοινωνικό κράτος στην
Αθήνα τον Ιούλιο Ευρώπη

Σημείωσε ακόμα πως
1 είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και

ποιότητας της δημοκρατίας
να μην επιτρέψουμε οι δημοσιονομικοί περιορισμοί

και τα μέτρα λιτότητας να εμποδίσουν την πρόσβαση
των ασθενών στο φάρμακο αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα αναθεώρησης των κανόνων ενός

παιχνιδιού που δεν είναι ισότιμο και δίκαιο Υπογράμμισε
δε όα τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου συμμερίζονται την
προτεραιότητα στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών
των πολιτών στην ποιότητα της φροντίδας και στην
αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών υγείας

Νωρίτερα στο συμβούλιο υπουργών Υγείας της EE
ο Ελληνας υπουργός είχε αναφερθεί στα προβλήματα
φαρμακευτικής πολιτικής της Ευρώπης που αποκτούν
άλλη διάσταση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι
σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και λόγω
των μέτρων λιτότητας έχει υποβαθμιστεί π δημόσια
περίθαλψη Ενδεικτικά παρουσίασε στοιχείο της
ΕΛΣΤΑΤ ότι το 201 4 το 1 1 3 του πληθυσμού δεν πήρε
τα φάρμακά του εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας με
αδιαμφισβήτητο κόστος ανθρώπινης υγείας απώτερων
δαπανών περίθαλψης κοινωνικής συνοχής και σε
τελευταία ανάλυση δημοκρατίας

Συντασσόμαστε πλήρως με την προσέγγιση του
φαρμάκου ως μείζονος σημασίας κοινωνικού αγαθού και
όχι ως απλού καταναλωτικού προϊόντος και συμφωνούμε
απόλυτα με την επισήμανση για την αποτυχία της αγοράς
να λειτουργήσει με όρους κοινωνικού συμφέροντος
και δημόσιας Υγείας τόνισε και πρόσθεσε ότι
πολιτική προτεραιότητα όλων πρέπει να αποτελεί να

εξασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση των πολιτών μας σε
φάρμακα που θεραπεύουν ανακουφίζουν και βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής ΗΤΑ.Β
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Χρωστούμενα
1,35 δη.ευρώ

Στα 850 εκατ ευρώ
ανέρχονται τα συνολικά
χρέη του ΕΟΠΥΥ πρης τις
φορμακευτικές εταιρείες
σύμφωνα με τα στοιχεία
μέχρι και το τέλος
Απριλίου με τα 600 εκατ
ευρώ να αφορούν χρέη
μέχρι και το τέλης του
201 5 Συνολικά τα χρέη
του Δημοσίου δηλαδή
ΕΟΠΥΥ νοσοκομεία ΕΣΥ
ΙΦΕΤ και στρατιωτικά
νοσοκομεία οφοίλουν
στις εταιρείες περί το
1,35 δισ ευρώ με τα 900
εκατ ευρώ να είναι χρέη
μέχρι το τέλος του 2015
και άρα ληξιπρόθεσμα
Βέβαια με τους
σημψηφισμους που θα
γίνουν και τις
απομειώσεις λόγω rebate
και clawback τα χρέη θα
μειωθούν σημαντικά
Πάντως κάτι ακούγεται
πως από τη δόση που
έρχεται ελάχιστα θα
κατευθυνθούν άμεσα
προς τις φορμακευτικές
Γ Σακ S1D.10318389
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Δικαστική θύελλα
σήκωσε ο ΠολάκΐΉ
Καιεπείγουσα έρευνα
ζήτησε η εισαγγελέοβ
του Αρείου Πάγου Ευτέρπη
Κουιζαμάνη έπειτα
από us δηλώσει του

αναπληρωτή υπουργού
Υγεία για τη Δικαιοσύνη

ΤΗΣ ΜΙΝΑΧ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Casus
belli αποδείχθηκε ότι ήταν για

το σύνολο του δικαστικού κόσμου οι
δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού

Υγείας Παύλου Πολάκη για τη Δικαιοσύνη
γεγονός που προκάλεσε την άμεση και καταφανώς

οργισμένη αντίδραση του συνόλου
των δικαστικών Ενώσεων

Οι γενικόλογες και πρωτοφανείς δηλώσεις

διά στόματος μέλους της κυβέρνησης
ξεπέρασαν τα στενά όρια των προσωπικών
απόψεων καθώς αυτές άπτονται ευθέως του
κύρους του θεσμού της Δικαιοσύνης και
της λειτουργίας της όπως χαρακτηριστικά
έλεγε στα ΝΕΑ ανώτατη δικαστική πηγή

Μπροστά στη θύελλα των αντιδράσεων
και για να μη μείνει καμία σκιά η εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη
έδωσε αμέσως παραγγελία στον αντεισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Δασούλα
να διενεργήσει κατεπείγουσα έρευνα προς
κάθε κατεύθυνση

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΨΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
Υπάρχει μεγάλο θέμα με τη Δικαιοσύνη

Το δικαστικό σώμα απαιτεί νέο αίμα καθώς

πολλοί δικαστές είναι εξαρτημένοι και
μέλη παραδικαστικών κυκλωμάτων ένα
πολύ μεγάλο μέρος των δικαστών για να
το πω κομψά έχει δεσμεύσεις ή για να

το πω λιγότερο κομψά είναι στο παραδι
καστικό κύκλωμα του παρελθόντος ή του
παρόντος ήταν οι δηλώσεις του Πολάκη
που κινητοποίησαν πάραυτα την ανώτατη

εισαγγελική λειτουργό αλλά και τους
δικαστικούς λειτουργούς όλης της χώρας

Σύμφωνα με την παραγγελία της Κουτζαμάνη

πρέπει να ερευνηθεί η βασιμότητα
των καταγγελλομένων εκ μέρους του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας ο οποίος θα εξεταστεί

από τον αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Δημήτρη Δασούλα Παράλληλα ο
ίδιος εισαγγελικός λειτουργός μπορεί να
ενεργήσει οποιαδήποτε άλλη πράξη κριθεί
αναγκαία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
εξέτασης ώστε να διαπιστώσει αν συντρέχει

λόγος να αναζητηθούν ενδεχόμενες
ποινικές ευθύνες προς άλλες κατευθύνσεις

Ο Δασούλας είναι έμπειρος εισαγγελικός
λειτουργός και το όνομά του είχε συμπεριληφθεί

στη λίστα των επικρατέστερων για

0 εισαγγελέα5 αναμένεται να
αρχίσει mv έρευνα από τον ίδιο
ιον υπουργό zniœvtas ίου όσα
στοιχεία έχει στη διάθεση του

τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Κατά την ακρόαση μάλιστα στην Επιτροπή
των Προέδρων της Βουλής σύμφωνα με
πληροφορίες είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες

ψήφους έναντι των συνυποψήφιων
του σ.σ τελικά όπως είναι γνωστό με απόφαση

του Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκε
διάδοχος της Ευτέρπης Κουτζαμάνη η

αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου
Ξένη Δημητρίου-Βασύ\οπούλου

Για την άμεση και πλήρη διερεύνηση
πάντως ο εισαγγελέας αναμένεται να πιάσει

το νήμα της έρευνας από τον ίδιο τον
Πολάκη τον οποίο λόγω της υπουργικής
του ιδιότητας μπορεί να επισκεφθεί στο
γραφείο του όπως προβλέπει ο νόμος για
να τον εξετάσει ζητώντας του να διευκρι¬

νίσει τις δηλώσεις του και να παραδώσει
αρμοδίως όσα τυχόν στοιχεία έχει στη δι
άθεσή του για τη σοβαρή αυτή υπόθεση

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Πρώτη η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων
με ανακοίνωσή της έκανε λόγο για θεσμικό
ατόπημα ζητώντας την παρέμβαση του
Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος ως
εγγυητής του πολιτεύματος θα πρέπει να
λάβει θέση

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας οφείλει
ή να ανακαλέσει τις δηλώσεις του ή να

καταγγείλει τους επίορκους δικαστές εφόσον

γνωρίζει τέτοιους κατά την Ενωση
Δικαστών και Εισαγγελέων όπως εξάλλου
οφείλει να κάνει κάθε πολίτης και πολύ
περισσότερο ένας υπουργός αν έχει τέτοια
στοιχεία στα χέρια του

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησαν στην
κοινή τους ανακοίνωση και οι άλλες δικαστικές

Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών
Συμβουλίου της Επικρατείας Διοικητικών
Δικαστών Εισαγγελέων Ελλάδος Δυχαστι
κώνΛειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και
Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

που έθεταν ως απαράβατη κόκκινη
γραμμή τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
αρχή της διάκριση των εξουσιών

Θλιβερές ανεπίτρεπτες και ασύμβατες
με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών οι δηλώσεις του υπουργού κ
Πολάκη ο οποίος όχι μόνο αγνοεί και παραγνωρίζει

τον κατά το Σύνταγμα θεσμικό
ρόλο της Δικαιοσύνης και συνακόλουθα
των λειτουργών της αλλά προσβάλλει και
απαξιώνει με εντυπωσιακή προχειρότητα
χωρίς καμιά απολύτως τεκμηρίωση και με
ισοπεδωτικές γενικεύσεις τους δικαστικούς
λειτουργούς υποσκάπτει την εμπιστοσύνη
των πολιτών στο σύστημα απονομής της
δικαιοσύνης ανέφεραν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι

των πέντε δικαστικών Ενώσεων
Εντονα αποδοκιμάστηκαν οι δηλώσεις

Πολάκη και από τους δικηγόρους Η Συντονιστική

Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών

Συλλόγων της χώρας επισημαίνει
ότι οι υπουργικές εξάρσεις εν μέσω της
νυκτός ότι η Δικαιοσύνη είναι αναξιόπιστη
από εμφανιζόμενους ως δήθεν ειδικούς
θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αφού οι τυφλές
γενικόλογες και ανώνυμες αποκηρύξεις
του δικαστικού σώματος υπονομεύουν την
εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στη Δικαιοσύνη

η οποία αποτελεί και το τελευταίο
καταφυγιό του
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Στο
έλεος του Θεού θα βρεθούν εκατομμύρια

Ελληνες και ξένοι τουρίστεςτο καλοκαίρι

εξαιτίας των τρομακτικών ελλείψεων

στα κέντρα υγείας και τπ συνολική ιατρική

υποδομή της περιφέρειας ακόμα και σε νησιά

όπως η Μύκονος η Σαντορίνη η Πάρος και
η Πάτμος όπου ξένοι επισκέπτες από τη μια
θα πληρώνουν χρυσή μια βραδιά και από
την άλλη ίσως κληθούν να αγοράσουν γάζες
και σύριγγες από την τσέπη τους αν αρρωστήσουν

ή έχουν ένα σοβαρό ατύχημα και χρειαστούν

ιατρική βοήθεια
μ Οι τουρίστες θα βιώσουν το δραματικό πρόβλημα

που βιώνουν οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών όλο τον χρόνο και στα νησιά αλλά και
στην ηπειρωτική Ελλάδα Είναι χαρακτηριστικό

αυτό που συμβαίνει σε έναν από τους δημοφιλέστερους

προορισμούς και για Ελληνες
επισκέπτες το Πήλιο Στη Ζαγορά οι κάτοικοι
βάζουν χρήματα από την τσέπη τους για βενζίνη

προκειμένου να κινηθεί το ασθενοφόρο
του κέντρου υγείας και να μεταφέρει σε περίπτωση

ανάγκης τους δι κούς τους ανθρώπους
στο νοσοκομείο του Βόλου

Κονδύλια δεν υπάρχουν για την τροφοδο
σία των δύο ασθενοφόρων με καύσιμα Μάλιστα

το ένα κυκλοφορούσε μέχρι και πριν από

λίγες ημέρες ανασφάλιστο ενώ το άλλο έχει ξε
μείνει από λάστιχα λέει στη Realnews ο διευθυντής

του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς Αργύρης
Ακριβός Σύνηθες είναι το φαινόμενο η οικογένεια

του ασθενούς να πληρώνει για τη βενζίνη

του ασθενοφόρου προκειμένου να γίνει
διακομιδή στον Βόλο μια απόσταση περίπου
45 χλμ και με μέσο όρο πρόσβασης τα 60 λεπτά

προσθέτει
Αλλά και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας ανά την

Ελλάδα είναι επανδρωμένα μόνο στα χαρτιά
και εκτός από κονδύλια στερούνται κρίσιμων
ειδικοτήτων με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να

προσεύχονται καθημερινά να μη μας συμ
βεί κάποιο κακό Οι δωρεές και οι χορηγίες
είναι αυτές που σώζουν σε κάποιες περιπτώσεις

την κατάσταση

§ ΜΥΚΟΝΟΣ
Το δικό της ρεκόρ στην υγεία κατέχει η Μύκονος

καθώς δεν υπάρχει καρδιολόγος στο κέντρο

υγείας ενώ μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί
ούτε το εξοπλισμένο ακτινολογικό τμήμα λόγω
έλλειψηςτεχνολόγου Οι ελλείψεις υλικών στο

κέντρο είναι τεράστιες αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι

όταν έρχονται αγοράζουν και φέρνουν μικροβιολογικά

αντιδραστήρια γάζες ράμματα
ώστε οι υπάρχοντες γιατροί να προχωρούν σε

επεμβάσεις και εξετάσεις τονίζει η πρόεδρος
τηςεπιτροπήςτου κέντρου ΝτίναΣαμψουνη

Epavos για γάζεβ
σία χρυσά νησιά
Στη Μύκονο στη Σαντορίνη στην Πάρο στην Πάτμο
και σε άλλα νησιά και δημοφιλείς προορισμούς
Ελληνες και ξένοι επισκέπτες που πληρώνουν μια
περιουσία νια τις διακοπές τους θα βρισκοντσι στο
έλεος του Θεού το καλοκαίρι αν αρρωσιήσουν λόγω
των απελπιστικών ελλείψεων στα κέντρα υγείας

Πυροβολώντας m πόδια μας

g houdalakis realnews.gr

η άποψη
του ΠΟΡΤΟΥ
ΧΟΥΑΑΛΑΚΗ

Η ΧΩΡΑ αναζητά τουριστικό σωσίβιο εν μέσω μνημο
νιακού οικονομικού ναυαγίου Την ίδια ώρα η τρύπα της
υγείας σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς οδηγεί στον
πότο της θάλασσας την ποιότητα των υπηρεσιών αποθαρρύνοντας

χιλιάδες δυνάμει τουρίστες Ακόμα και νησιά

όπως η Μύκονος ή η Σαντορίνη δεν εγγυώνται την αυτονόητη

αντιμετώπιση μιας κακιάς στιγμής Οποια οικογένεια

επιλέξει να ταξιδέψει στα ελληνικά νησιά θα πρέπει
να συμβιβαστεί με την ιδέα έλλειψης παιδιάτρου Αν κάποιος

νεφροπαθής θέλει να απολαύσει το Αιγαίο τον τελικό

του προορισμό θα τον καθορίσει η καθόλου αυτονόητη
δυνατότατα αιμοκάθαρσης Τα ίδια ισχύουν για καρδιοπα¬

θείς και άλλους χρονίως πάσχοντες Και αν συμβεί έκτακτο

περιστατικό η έλλειψη ασθενοφόρων και κατάλληλα
εκπαιδευμένου προσωπικού μόνο για άμεση αντιμετώπιση

δεν προϊδεάζουν Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα ούτε

στην ηπειρωτική Ελλάδα αφού παρόμοιες είναι οι συνθήκες

ακόμα και στο Πήλιο Και αν η κατάσταση λειτουργεί

αποτρεπτικά για ολιγοήμερες διακοπές τι να πουν οι
κάτοικοι που την αντιμετωπίζουν μόνιμα

Οι ανεπάρκειες στον χώρο της Υγείας ισοδυναμούν με

πυροβολισμό στα πόδια μας Μοιραία κουτσαίνουμε

ΥΓ Ο,τι παθαίνει το κορμί το φταίει το κεφάλι

Αλλά ακόμη και όταν αποφασίζεται η τοποθέτηση

κάποιου γιατρού στο κέντρο εκείνοςαρ
νείται να έρθει γιατί ο μισθός του φθάνει τα
1 200 ευρώ από τα οποία πρέπει να δώσει σε
ενοίκιο 800 ευρώ προσθέτει

ΠΑΡΟΣ
Στην Πάρο γιατροί κάτοικοι και δημοτική Αρχή

προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και

με δόντια στο κέντρο υγείαςτο μοναδικό πλήρως

εξοπλισμένο ασθενοφόρο τους καθώς
διαθέτει απινιδωτή καρδιάς και μόνιτορ καρ
διογράφο Κι αυτό γιατί το ασθενοφόρο που

τους απεστάλη πρόσφατα είναι μεν καινούργιο
αλλά γυμνό από όργανα Μάλιστα από

την Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώςτούς ζητήθηκε

το παλαιό αλλά εξοπλισμένο να μεταγραφεί

στη Μυτιλήνη με αποτέλεσμα οι γιατροί

του κέντρου υγείας να εξετάζουν το ενδεχόμενο

να μεταφέρουν τα όργανα στο καινούργιο

ή να κρύψουν το παλιό και να μην
το παραδώσουν

Δεν μπορούμε να το στερηθούμε μας είναι

απαραίτητο Παλαιό μεν αλλά πλήρως εξοπλισμένο

Στείλαμε αίτημα να παραμείνουν και
τα δύο αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση

τονίζει στην R ο διευθυντής του κέντρου
υγείας Βασίλης Παναριτης

Ο παραλογισμός ολοκληρώνεται με την
ύπαρξη ενός αξονικού τομογράφου που
εκτελεί χρέη ντουλάπας στους διαδρόμους του
κέντρου Η υγεία στο νησί μας είναι ορφανή
και οι γιατροί του κέντρου αδυνατούν να κα
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λύψουν τις ανάγκες των κατοίκων τον χειμώνα
πόσο μάλλον των χιλιάδων επισκεπτών του

καλοκαιριού που φθάνουν ακόμη και τις 100
χιλιάδες Δεν έχουμε δει ακόμη παιδίατρο ορθοπεδικό

γυναικολόγο και μας λείπουν ακόμη

και παθολόγοι τονίζει ο δήμαρχος Πάρου
Μάρκος Κωβαίος

• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Παρά τη δέσμευση τον περασμένο Μάρτιο
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πο
λάκη ότι το Νοσοκομείο Θήρας θα λειτουργήσει

τον Μάιο μέχρι στιγμής όλο το βάρος πέφτει

στο κέντρο Υγείας Σαντορίνης
Συνεχίζουμε και στέλνουμε γάζες φλεβοκα

Θετήρες ακτινολογικά φιλμ μέχρι λάστιχα για
το ασθενοφόρο παραγγείλαμε ενώ πριν από

μήνες στείλαμε και υπέρηχο καρδιάς που
αγοράστηκε

από δωρεές Ελπίζουμε το νέο νοσοκομείο

να μας οδηγήσει σε άλλον αιώνα γιατί
δεν αντέχουν άλλο κάτοικοι και επισκέπτες

αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης
κέντρου Υγείας Σαντορίνης

• ΠΑΤΜΟΣ
Για να σώσουμε ζωές φτάσαμε στο σημείο να

οδηγώ εγώ το ασθενοφόρο ο αντιδήμαρχοςνα

εκτελείχρέη γιατρού προσφέρονταςτιςπρώτες
βοήθειες και ο δήμαρχος να ανοίγει δρόμο με
το αυτοκίνητό του Μιλάμε για οριακές καταστάσεις

εξηγεί ο Αντώνης Γαμπιέρης πρόεδρος

του δημοτικού συμβουλίου Πάτμου και
του κέντρου υγείας του νησιού

Η λειτουργία του κέντρου υγείας βασίζεται
στις χορηγίες των αλλοδαπών κυρίως κατοίκων

που επισκέπτονται το νησί της Αποκάλυψης

κάθε καλοκαίρι Εάν δεν υπήρχαν αυτοί
οι άνθρωποι ο Σύλλογος Φίλων του νοσοκομείου

της Πάτμου δεν θα είχαμε ούτε γάζες
Με τις χορηγίες των ιδιωτών πληρώνονται οι

εθελόντριες νοσηλεύτριες αλλά και ο οδηγός
ασθενοφόρου Παίρνουμε τηλέφωνο στη 2η
ΥΠΕ για να τους γνωστοποιήσουμε τα τεράστια

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και

μας απαντούν μη ζητάτε τίποτα δεν υπάρχει

φράγκο λέει ο Αντ Γαμπιέρης Την ίδια

V
ΧΡΕΗ ΟΔΗΓΟΥ ασθενοφόρου

στην Πάτμο εκτε
Λει ο Αντώνης Γαμπιερπς
πρόεδρος του δημοτικού

συμβουλίου 0 αντιδήμαρχος

προσφέρει τις
πρώτες βοήθειες ενω ο
δήμαρχος ανοίγει δρόμο
με το αυτοκίνητο του

στιγμή ειδικότητες όπως αυτές του καρδιολόγου του μικροβιολόγου

και του παιδιάτρου παρά το γεγονός ότι στο νησί διαμένουν

680 παιδιά έως 7 ετών είναι είδη προς εξαφάνιση

Φ ΝΑΞΟΣ
Ο παραλογισμός βρίσκει την πλήρη έκφρασή του στο Γενικό

Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νάξου που διαθέτει μεν σύγχρονα
μηχανήματα αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού αλλά οι νεφροπαθείς

του νησιού αναγκάζονται να ξενιτεύονται στην Αθήνα
και στη Σύρο για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση καθώς δεν
υπάρχει νεφρολόγος Εχουμε τον εξοπλισμό αλλά όχι και τον
ειδικό ιατρό λέει στην R ο διευθυντής της ιατρικής Υπηρε
σίαςτου νοσοκομείου Βασίλης Ραπτάκης Επιπλέον το νοσοκομείο

δεν διαθέτει καρδιολόγο και παιδίατρο ενώ με την έλευση

αναισθησιολόγου ευχόμαστε να αρχίσουμε από τον Ιούλιο
πιο σοβαρές επεμβάσεις προσθέτει

Φ ΤΗΝΟΣ
Μία επιστολή προς τον εφοπλιστή Αθανάσιο Μαρτίνο στην
οποία αναφέρονταν οι ελλείψεις και η κατάντια του κέντρου
υγείας έσωσε τους κατοίκους τηςΤήνου από το να ταξιδεύουν
σε Σύρο και Μύκονο για μια απλή ακτινογραφία σε ιδιώτες γιατρούς

Ο εφοπλιστής ανταποκρίθηκε στο αίτημα και απέστειλε
χρήματα για την αγορά σύγχρονου εμφανιστηρίου στο ακτινολογικό

τμήμα καθώς το προηγούμενο δούλευε με την
ξεπερασμένη

τεχνολογία των υγρών Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα
στο νησί για την υγεία των κατοίκων αφού εφημερεύουν

αγροτικοί γιατροί και ειδικοί και όχι γενικοί ιατροί όπως προβλέπεται

λέει η μικροβιολόγος και διευθύντρια του κέντρου
Μαίρη Δημουλα

Θ ΙΟΣ
Με 150 ασθενείς τραυματίες τροχαίων οι περισσότεροι να
προσέρχονται καθημερινά στο κέντρο Υγείας Ιου κατά τη θερινή

περίοδο οι γιατροίτου ήδη σήκωσαν τα χέρια ψηλά αφού
για την περίθαλψή τους υπάρχει μόνο ένας γενικός ιατρός
ένας αγροτικός και ένας παιδίατρος Θα βουλιάξουμε και δεν
το καταλαβαίνουν Οι ευθύνες είναι τεράστιες Μείναμε από

γιατρούς και με μόνο δύο διασώστες με αποτέλεσμα να λέμε
στους συγγενείς φέρτε εσείς τους ασθενείς δεν μπορούμε
εμείς υπογραμμίζει ο γενικός ιατρός και διευθυντής του κέντρου

Δημήτρης Αλβανός

Φ ΑΜΟΡΓΟΣ
Χωρίς παιδίατρο καρδιολόγο και μικροβιολόγο συνεχίζουν να
ζουν οι 1 800 μόνιμοι κάτοικοι της Αμοργού που βασίζονται
στην αυταπάρνηση ενός ειδικού ιατρού και τριών αγροτικών
Οι εξετάσεις των ασθενών είναι γολγοθάς αν και πρόσφατα

μία ομάδα ομογενών από τις Η ΠΑ πρόσφερε 12.000 δολάρια
για την αγορά βιοχημικού αναλυτή που θα μας διευκολύνει
απεριόριστα τονίζει ο διευθυντής του κέντρου υγείας Αλέξανδρος

Βασιμπόσης

Φ ΣΙΦΝΟΣ
Χωρίς παιδίατρο είναι τα περίπου 500 παιδιά στην κοσμοπολίτικη

Σίφνο Κενές παραμένουν οι θέσεις ενός ακόμη γενικού
ιατρού νοσηλεύτριας μαίας και βοηθού ακτινολόγου Το Πολυδύναμο

Περιφερειακό ιατρείο δέχεται 20.000 ασθενείς τον
χρόνο ενώ την καλοκαιρινή περίοδο οι επισκέπτες ξεπερνούν
τις 140.000 Αυτόν τον πληθυσμό καλούνται να εξυπηρετήσουν

σήμερα τρεις γιατροί εκ των οποίων μόνο ο ένας είναι
ειδικευμένος

Φέτος οι κάτοικοι είναι τυχεροί αφού η δεύτερη θέση του

αγροτικού ιατρού είναι καλυμμένη σχολιάζει

με δηκτικό τρόπο ο Σπύρος Ρουπακιώτης
ένας εκ των αγροτικών ιατρών

• ΡΕΟΥΜΝΟ
Στα χωριά του Ρεθύμνου οι κάτοικοι αγοράζουν

το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό με δικά
τους χρήματα με το κέντρο υγείας στο ορεινό

Σπήλι 30 χλμ από την πόλη του Ρεθύμνου
να εξυπηρετεί περίπου 20.000 άτομα αλλά να

μη διαθέτει ούτε σύριγγες Το ακτινολογικό δεν
λειτουργεί διότι ο χειριστήςεξυπηρετείτις ανάγκες

του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και
το ίδιο ισχύει και για την παιδίατρο Οι γιατροί
εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τα εννέα περιφερειακά

ιατρεία όπως εξηγεί η γιατρός Μαρία
Αντωνοπούλου Εργάζονται σε ακατάλληλους
χώρους όπως σε καφενεία διάφορα γραφεία
ή και σπίτια ιδιωτών χωρίς έστω υποτυπώδες
εξοπλισμό και φαρμακευτικό υλικό τονίζει

Φ ΛΗΜΝΟΣ
Χωρίς παθολόγο έχει ξεμείνει από τον Δεκέμβριο

του 2014 το Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας
Λήμνου με αποτέλεσμα όπως αναφέρει η δι

ευθύντριά του Ιοιδωρα Παπαλιά να καλυπτόμαστε

από ιδιώτες γιατρούς με δελτίο παροχής

υπηρεσιών Επίσης στο νοσοκομείο
δεν υπάρχει αναισθησιολόγος για τιςδύο προβλεπόμενες

θέσεις και τα κενά καλύπτονται από
τον Στρατό με έναν γιατρό που η θητεία του
έληξε την περασμένη Πέμπτη και με έναν συ
νάδελφότου που η μετακίνησή του ολοκληρώ
νεται στις 30 Ιουνίου οπότε το κενό θα επανέλθει

τον Ιούλιο

Φ ΤΗΛ0Σ
Η Τήλος ένα νησί 500 μόνιμων κατοίκων δεν
έχει κανέναν γιατρό για πάνω από έναν χρόνο

με αποτέλεσμα οι ανάγκες των κατοίκων
να καλύπτονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις

όπως αναφέρει η δήμαρχος Μαρία
Καμμά-Αλειφέρη

Φ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
Απελπιστική είναι η κατάσταση και στην Αλόννησο

Από τις πέντε προβλεπόμενες θέσεις γιατρών

παιδιάτρου γενικής ιατρικής οδοντιάτρου

και δύο αγροτικών υπηρετούν μόνο οι
δύο αγροτικοί εκ των οποίων η θητεία του ενός
τελειώνει ενώ τη θέση του γενικού ιατρού που

συνταξιοδοτήθηκε καλύπτουν εκ περιτροπής
κάθε 1 5 ημέρες γιατροί από άλλα κέντρα υγείας

της ηπειρωτικής χώρας που πολλές φορές
δεν καταφέρνουν να φτάνουν στο νησί λόγω
καιρού σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου

ΥγείαςΣκοπέλου Γιώργο Τριαντάφυλλου

ΣΚΙΑΘΟΣ
Στη Σκιάθο που τα τελευταία χρόνια κατακλύζεται

από τουρίστες οι ελλείψεις στο κέντρο
υγείας παραμένουν μεγάλες προςόφελοςτων
ιδιωτών που θησαυρίζουν

Ο γιατρός στις εφημερίες είναι μόνος του
χωρίς δεύτερο άτομο Εξετάζει σηκώνει το τη

λέφωνο καθαρίζει τον χώρο και ό,τι άλλο χρειαστεί

Εχουμε γίνει παντός καιρού εξηγεί η

Βικτωρία Τέγα επιμελήτρια Α γενική γιατρός

Φ ΓΥΘΕΙΟ
Ιδια ίτερα προνοητι κοί α ποδείχθη καν οι γιατροί
του Κέντρου Υγείας Γυθείου αφού όπως λένε

προβλέψαμε εδώ και καιρό το κατάντημα της
Υγείας με αποτέλεσμα να στήσουμε κάβα υλικών

στις αποθήκες για τις δύσκολες ημέρες
Αποθηκεύσαμε σύριγγες επιδέσμους γάζες

οινόπνευμα ράμματα ό,τι μπορούσαμε
να βρούμε από δωρεές και κατοίκους Προσθέσαμε

και τις κούτες υγειονομικών υλικών από
τη Γαλλία που μας έστειλαν εθελοντές και πιστεύουμε

να κρατήσουμε λέει ο διευθυντής
του κέντρου υγείας Παναγιώτης Λυκουσάς
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ΥΓΕΙΑ

Η ΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΤΟΥ θ ΣΚΟΡΔΑ
ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΜΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

Φως στη δράση των παρακρατικών

μηχανισμών στο ΚΕΕΛΠΝΟ
και στον χώρο της Υγείας έριξε ο
Παύλος Πολάκης μιλώντας με ονόματα

και στοιχεία στη Βουλή Αφορμή
ήταν η ερώτηση του Άδωνι Γε

ωργιάδη για τον διαγωνισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ

τα αποτελέσματα του οποίου

αναρτήθηκαν την Τετάρτη
Οι παρακρατικοί μηχανισμοί

ζουν και βασιλεύουν Εμείς τους ξεδοντιάζουμε

και αυτό αποτελεί τον
πόνο σας τόνισε ο Π Πολάκης που
δεν έκρυψε ότι δρουν και επί των ημερών

μας Οι καταγγελίες Πολάκη
ήταν με ονοματεπώνυμο

Η νομική σύμβουλος του ΚΕΕΛΠΝΟ

Αθηνών Οικονόμου Σκορδά
συζύγου του πρώην υπουργού της

Ν.Δ Θανάση Σκορδά ήταν πίσω από

την αγορά του κτηρίου του ΚΕΕΛΠΝΟ

στο Μαρούσι έναντι 18 εκατ

ευρώ όταν η αντικειμενική αξία
ήταν 3 εκατ ευρώ Μάλιστα έκανε έρευνα

στα μεσιτικά γραφεία και όχι
στο Σώμα Ορκωτών και της είπαν ότι

οι αξίες στην περιοχή είναι σι α 10
εκατ Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το
ΚΕΕΛΠΝΟ να δώσει 1 8 εκατ για ένα
κτήριο που έχει αντικειμενική αξία

Παρακρατικό μηχανισμό
στην υγεία αποκάλυψε ο Π Πολάκης

3 εκατ Στον διαγωνισμό ΚΕΕΛΠΝΟ

είχαμε καταγγελίες και πάμε
και λέμε πίσω κλεφτόπουλα Δείξτε
μας την κατάσταση Μας στέλνουν
κατάταξη με δήθεν μόρια όπου
στα 220 άτομα έχουν γίνει 88 λάθος

μοριοδοτήσεις Μετά την παρέμβαση
ο παρακρατικός μηχανισμός καθυστερούσε

και εκβίαζε την Επιτροπή
Αξιολόγησης Τελικά το αποτέλεσμα

ήταν ο πίνακας που έστειλα
πλην τριών που αρνήθηκαν τον διορισμό

να είναι ακριβώς ο ίδιος με
τον πίνακα που έβγαλε η Επιτροπή
Αξιολόγησης την οποία σημειωτέον
δεν την αλλάξαμε

Διορισμοί με μπιλιετάκια
επί Γεωργιαδη

Διορισμοί με μπιλιετάκια από το
ΚΕΕΛΠΝΟ επί Γεωργιάδη Ο Π Πολάκης

κατέθεσε τα πρακτικά της συνεδρίασης

του ΚΕΕΛΠΝΟ της 4ης Ιουλίου

2013 όπου ο αντιπρόεδρος
κ Ευσταθίου στην προηγούμενη
πρόσληψη για τις ΜΕΘ προφανώς
όχι μοναχός του αλλάζει μεσοκαλό
καιρο και μεσούσης της διαδικασίας
αξιολόγησης τις Επιτροπές Αξιολόγησης

και με απόφαση Γεωργιάδη
στις 4 Σεπτεμβρίου καλύφθηκε η
προηγούμενη απόφαση ανακοινώ¬

νοντας πίνακα αποτελεσμάτων Ωστόσο

κατήγγειλε ο Π Πολάκης το
πρακτικό της απόφασης διορισμού
δεν έχει μόρια.Όλος ο πίνακας έγινε
με μπιλιετάκα από εσάς και από την
κυβέρνηση

Άδωνις Γεωργιάδης Άκυρος
ο διαγωνισμός

Από την πλευρά του ο Άδ Γεωργιάδης

εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός

του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι άκυρος και θα
εκπέσει στα δικαστήρια και επεσήμανε

ότι η διοίκηση Γιαννόπουλου
που προΐστατο του παρακρατικού
μηχανισμού είχε διοριστεί από τον
Κουρουμπλή

Μας λέτε ότι διόρισε παρακρατικό
μηχανισμό και για να τον επιβραβεύσει

ο πρωθυπουργός τον αναβάθμισε

σε υπουργό Εσωτερικών
Η κριτική Γεωργιάδη βασίζεται σε έγ¬

γραφο της κ Οικονομάχου που υποστηρίζει

ότι ο διαγωνισμός πάσχει

από ακυρότητα που δεν θεραπεύεται

από συνέχιση της διαδικασίας

Για τον διαγωνισμό που έγινε επί
υπουργίας του ο Αδ Γεωργιάδης υποστήριξε

ότι πουθενά δεν αναφέρεται

το όνομά του ενώ ο Π Πολάκης
κατηγορείται για αφαίρεση εγγράφων

Η απώλεια της ψυχραιμίας
σας οδηγεί σε κραυγές και αισχρά
ψέματα Δεν υπάρχει κανέναν χαρτί
που λέει ότι αφαιρέσαμε έγγραφα
του απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός

Υγείας
Σημειώνεται ότι Πολάκης και Γεωργιάδης

αντάλλαξαν ειρωνικές δηλώσεις

συμπαράστασης για τα επεισόδια

στην Ιεράπετρα και την συγκέντρωση

των παραιτηθείτε Εκφράζω

και εγώ τη βαθιά μου συμπαράσταση

για τη χθεσινή αποτυχία
της συγκέντρωσης της οποίας ηγηθήκατε

και τη χαρακτηρίσατε ως μεγαλειώδη

αλλά ο κόσμος είχε πάει
κάτω από τα δένδρα και δεν τον έπιαναν

οι κάμερες.Ένα μηδέν αυτό
είπε ο Π Πολάκης καλώντας τον φω
νασκούντα Αδ Γεωργιάδη να πάρει
βαθιές αναπνοές
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ΤΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

418 ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Οι ελλείψεις στα νησιά ίου Αιγαίου
και ίο σχέδιο αιμοδότησης ίου ΕΣΥ

Υπάρχουν βράδια με κακό καιρό που λες στα παιδιά σου να
μην παίζουν επειδή αν χτυπήσουν δεν έχει καράβι ούτε θα
έρθει ελικόπτερο να τα πάρει Μέσα σε μια φράση η Αναστασία

Σαπουνά μια γυναίκα ερωτευμένη με την Άνδρο περιγράφει
τις συνέπειες χρόνων κρίσης και πολιτικών λιτότητας στα

νησιά του Αιγαίου
Οι ελλείψεις στις δημόσιες δομές υγείας στα τουριστικά νησιά

είναι τεράστιες αφού λείπουν βασικές ειδικότητες όπως ο

καρδιολόγος ο παιδίατρος και ο αναισθησιολόγος Νησιώτες μιλούν

στην Αυγή της Κυριακής και περιγράφουν το πρόβλημα
ενώ η διοικήτρια της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας παρουσιάζει

το σχεδιασμό για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας
στο Αιγαίο

Σίφνος Δεν είναι εθελοντισμός είναι αγώνας
Η Σίφνος είναι ένα μικρό νησί με μόλις 2.570 μόνιμους κάτοικους

πληθυσμός ο οποίος υπερπολλαπλασιάζεται τα καλοκαίρια

λόγω τουριστικής κίνησης Πέρυσι από τον Μάιο μέχρι
και τον Σεπτέμβριο από το νησί πέρασαν περί τους 82.000 επισκέπτες

Υπάρχει ένα περιφερειακό ιατρείο και το πλησιέστερο νοσοκομείο

βρίσκεται στη Σύρο όπου οι ασθενείς μεταβαίνουν με
πλωτό συνοδεία της αγροτικής ιατρού που εδρεύει στο νησί Αν
μπορεί να επιστρέψει αμέσως έχει καλώς αν όμως έχει απαγορευτικό

λόγω καιρού η Σίφνος μένει χωρίς γιατρό για μέρες
Δεν υπάρχει κανένας παιδίατρος για τα 200 παιδιά και τα 90 νήπια

και προνήπια Θέλει ο θεός και ζούμε είναι μια φράση
που λένε συχνά οι Σιφνιοί

Οι ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και σε αναλώσιμα ώθησαν
πολίτες να συστήσουν τοΊδρυμα Στήριξης του Περιφερειακού
Ιατρείου μια πρωτοβουλία που απαντάται σε αρκετά νησιά του
Αιγαίου Φτιάχτηκε με σκοπό την κάλυψη αναγκών του ιατρείου

μέσω της διαχείρισης δωρεών εξηγεί μιλώντας στην
Αυγή η πρόεδρος του Ιδρύματος Αποστολία Γεωργαλή και

προσθέτει Δεν είναι εθελοντισμός είναι αγώνας

Άνδρος θέλει ρομαντισμό
και τρέλα νια να μείνεις εδώ

Οι περιπέτειες υγείας στα νησιά δεν σταματούν ποτέ Η Αναστασία

Σαπουνά διηγείται μια ιστορία από μια αυγουστιάτικη
νύχτα του 2012 όταν χρειάστηκε να γεννήσει εσπευσμένα

Στο νησί υπήρχε μόνο μία μαία ο τοκετός είχε ξεκινήσει και
τη μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας όπου δεν υπήρχαν θερμοκοιτίδα

αίμα και γυναικολόγος Το ΕΚΑΒ ήθελε να έρθει εδώ το
σκάφος του λιμενικού από την Τήνο να με πάρει και να περάσει

το Κάβο Ντόρο με 7 μποφόρ ώστε να φτάσει στη Ραφήνα κι
από εκεί να με πάρει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να με πάει
στο Αλεξάνδρα περιγράφει Τελικώς λόγω της κρισιμότητας
της κατάστασης επιστρατεύθηκε ένα αεροσκάφος σούπερ πούμα

μια πτήση που κόστισε στο Δημόσιο περίπου 2.500 ευρώ
Θέλει μεγάλη δόση ρομαντισμού και τρέλας για να μείνεις εδώ

επειδή ξέρεις ότι εδώ δεν ισχύουν τα αυτονόητα τονίζει

Νάξος Νοσοκομείο πρώτων βοηθειών
Η Νάξος έχει νοσοκομείο ωστόσο κι εκεί η δημόσια υγεία

δοκιμάζεται από την υποστελέχωση Ο ρόλος του ιδρύματος
περιορίζεται ουσιαστικά στο να σταθεροποιεί τους ασθενείς ώστε

να γίνονται οι διακομιδές Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν
αναισθησιολόγος και δεν μπορούσε να γίνει νάρκωση ώστε να
διασωληνώνονται οι ασθενείς εξηγεί ο Κώστας Απιδόπουλος
πολιτικός μηχανικός και συντονιστής της τοπικής Ο.Μ ΣΥΡΙ
ΖΑ Ουσιαστικά το νοσοκομείο δεν παρέχει ούτε πρωτοβάθμια

ούτε δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας Δεν γίνονται καθόλου
χειρουργεία ούτε και τοκετοί

Σαντορίνη Τσουχτερά ενοίκια
διώχνουν τους γιατρούς

Είναι ευτύχημα για τους Σαντορινιούς το ότι στο νησί τους η
σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ανοίγει ένα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΕΩΝ

Aînés είναι οι θέσε που
έχουν προκηρυχθεί νιο χα
νησιά ίου Αιγαίου nonnes
από us οποίες παραμένουν
κeves επειδή δεν υπάρχει
εκδήλωση ενδιαφέροντος
από υποψηφίου Οι θέσεκ
επαναπροκηρύσσονιαι ανά
τακτά διαστήματα Όσοι
ενδιαφερόμενοι σπεύσατε

Η ΛΙΓΗ

Si Φ SâJ Bf1 θέσε επικουρικού Η Br
προσωπικού

Μόνιμες
θέσει λοιπού
προσωπικού

Μόνιμες
θέσε

γιατρών ΕΣΥ

Προσλήψεις για κενές
οργανικές θέσεκ για

τη 2η ΥΠΕ και τη Μονάδα
Υγείας Μυτιλήνης

σύγχρονο γενικό νοσοκομείο που βρίσκεται μισό βήμα πριν από

την έναρξη της λειτουργίας του Ωστόσο τα τσουχτερά ενοίκια

αποτελούν μέγιστο αντικίνητρο για τους υποψήφιους
εργαζομένους του νοσοκομείου αφού για το διάστημα από Οκτώβριο

μέχρι Ιούνιο τα 350 ευρώ για 10 τ.μ στέγασης αποτελούν

νόρμα

Οι βασικές ελλείψεις στο Αιγαίο
Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει

συγκεντρώσει η 2η Υγειονομική Περιφέρεια οι βασικές ελλείψεις

σε νοσοκομεία και δομές ΠΦΥ έχουν ως εξής Αναισθη

θέσεις μόνιμων
γιατρών ΕΣΥ

για Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας

npos προκήρυξη

σιολόγοι σε Λήμνο Ικαρία και Λέρο παθολόγοι σε Λήμνο Σύρο

Νάξο παιδίατροι σε Κω Σάμο Ικαρία και Πάρο καρδιολόγοι
στην Κω χειρουργός και νεφρολόγος στη Λήμνο Επίσης υπάρχει

έλλειψη γενικών ιατρών ή παθολόγων σε Κ.Υ Αίγινας
Γαλατά Τήνου Μυκόνου Πάρου Ίου Άνδρου Πάτμου Καρπάθου

κ.λπ και σε ΠΠΙ Λειψών Αγαθονησίου Τήλου Σύμης Δονούσας

Ηρακλειάς Κουφονησίου Σίφνου Σικίνου Αγκιστρί
ου Πόρου κ.λπ

Στα Κέντρα Υγείας τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και
τα Περιφερειακά Ιατρεία υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε
γενικούς ιατρούς αλλά κυρίως σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου

ΟΛΓΑ Ι0ΡΔΑΝΙΔ0Υ διοικήτρια 2ης ΥΠΕ

Οι κάτοικοι των νησιών έχουν δικαίωμα στην Υγεία
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου αντιμετωπίζει

σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα τονίζει μιλώντας

στην Αυγή η διοικήτρια της 2ης ΥΠΕΌλγα Ιορδανίδου
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό σημειώνει πρέπει τα κενά

των μονάδων μας να καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο και το
ταχύτερο δυνατόν διότι α οι κάτοικοι των νησιών έχουν το
ίδιο δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας όπως ισχύει με
όλους τους κατοίκους της χώρας Β η μεγάλη απόσταση που
χωρίζει τα νοσοκομεία του κέντρου από τις μονάδες των νησιών

π έλλειψη σταθερής και συχνής συγκοινωνίας οι καιρικές

συνθήκες ιδίως τον χειμώνα επηρεάζουν σημαντικά την παροχή
υπηρεσιών υγείας

Τέλος όπως σημειώνει η κ Ιορδανίδου οι διακομιδές πέραν

του ότι πιθανόν να επιβαρύνουν την υγεία του ασθενούς
αναστατώνουν τη ζωή του οικείου περιβάλλοντος του ιδίως όμως

αυτές που πραγματοποιούνται με ελικόπτερο επιβαρύνουν
με μεγάλο κόστος τον κρατικό προϋπολογισμό

Τούτων δοθέντων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
σε συνεργασία με τη 2η ΥΠΕ προχωρά στην πλήρωση 418 θέσεων

γιατρών και λοιπού προσωπικού στο Αιγαίο



6. ΨΥΧΟΡΡΑΓΕΙ ΤΟ ΕΣΥ ΟΥΤΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 20

Ψυχορραγεί το ΕΣΥ Ούτε σύριγγες
δεν διαθέτουν τα δημόσια νοσοκομεία

ΣΤΈΓΝΩΣΑΝ τα ταμεία των δημόσιων νοσοκομείων

με συνέπεια να υπάρχουν ελλείψεις

ακόμα και σε πολύ φθηνά υλικά
όπως καθετήρες και σύριγγες

Παρόλο που διανύουμε τον έκτο μήνα
του χρόνου τα νοσοκομεία έχουν λάβει

μόλις το 30 της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης

έχοντας εισπράξει εν ολίγοις

μόλις 350.000.000 ευρώ από τα συνολικά

1 1 56 δισ που πρέπει να εισρεύσουν
στα ταμεία του ΕΣΥ ως το τέλος του 2016
Σημειώνεται ότι όσο οι δανειστές μας δεν
δίνουν το πράσινο φως για τη δόση των
7,5 δισ ευρώ τόσο θα εντείνονται οι ελλείψεις

στο ΕΣΥ που ψυχορραγεί Μάλιστα ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός σε ρα¬

διοφωνική ουνέντευξή του παραδέχθηκε
τα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται
στην προμήθεια υλικών ακόμη και σε υποτυπώδες

υγειονομικό υλικό όπως σε γάζες

σύριγγες και καθετήρες επιβεβαιώνοντας
έτσι τις καταγγελίες εργαζομένων και

ασθενών ότι αγοράζουν από την τσέπη τους
υλικά προκειμένου να πραγματοποιούνται
τα χειρουργεία

Η υποχρηματοδότηση των δημόσιων
νοσοκομείων όπως αναφέρουν άνθρω¬

ποι ου χώρου εντάσσεται στη γενικότερη
υστί ρηση που επικρατεί στα κρατικά ταμεία
όσο1 r αφορά τους πόρους που χορηγούνται
για ι ην περίθαλψη Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι c ι οφειλές των νοσοκομείων προς τους
προ]ΐηθευτές αγγίζουν ίο 1,1 δισ ευρώ

Το υπουργείο Υγείας ευελπιστεί πάντα

μέσα στο ερχόμενο διάστημα να δο
θού άλλα 1 20.000.000 ευρώ στα νοσοκομεία

ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την κα
ταβε ή της δόσης



7. ΝΕΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΑΚΗ ΑΔΩΝΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 8

ΣΦΟΔΡΗ ΚΟΝΤΡΑ χθες στη Βουλή μεταξύ του Π Πολάκη και του Αδ Γεωρνιάδη

Νέα κόντρα Πολάκη Αδωνη
Tnv ευκαιρία να διασταυρώσουν για άλλη μία φορά τα ξίφη τους είχαν χθες
στη Βουλή ο Π Πολακπς και ο Αδ Γεωργιάδης Η κόντρα είχε στο επίκεντρό
της τους διορισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα

όπως η διαδήλωση του Παραιτηθείτε με τον Π Πολάκη να εκφράζει
στον Αδ Γεωργιάδη τη βαθιά του συμπαράσταση για την αποτυχία της συγκέντρωσης

και τον αντιπρόεδρο της ΝΔ να αναρωτιέται αν ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας κοιμάται ήσυχος τα βράδια με τις κλειστές εντατικές και
τους τόσους ανθρώπους που έχουν κινδυνεύσει ή έχουν χάσει τη ζωή τους



8. ΒΟΛΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 12

12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΠΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐ

Tis τελευταίες ημέρες

οι υπουργοί
Παιδείας και Υγείας
Νίκος Φίλης και
Παύλος Πολάκης
ο βουλευτής του
κυβερνώντος κόμματος

Γιώργος Κυ
ρίτσης και ο γενικός
γραμματέας του
υπουργείου Εργασίας

Ανδρέας Νεφε
λούδης βρέθηκαν
ξανά στην πρώτη
γραμμή των συζητήσεων

λόγω του
τρόπου με τον
οποίο επέλεξαν να
αναφερθούν στη
συγκέντρωση των

Παραιτηθείτε

Βολές με διπλή ανάγνωση από
την εμπροσθοφυλακή του ΣΥΡΙΖΑ
Φίλης Πολάκης Κυρίτσης και
Νεφελούδης δεν διστάζουν
να πουν αυτό που πιστεύουν
ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους
προκαλώντας μπαράζ αντιδράσεων

Και οι τέσσερις έχουν φανατικούς

φίλους στο κυβερνητικό
στρατόπεδο αλλά και ορκισμένους

πολιτικούς αντιπάλους

της κατερινας κοκκαλιαρη
kokkaliari@pegasus.gr

ΜΕ
ΑΙΧΜΗΡΑ σχόλια ενίοτε αμφιλεγόμενο

χιούμορ και ιδεολογικά φορτισμένες τοποθετήσεις

αποτελούν την εμπροσθοφυλακή του
ΣΥΡΙΖΑ Ο Νίκος Φίλης ο Παύλος Πολάκης ο
Γιώργος Κυρίτσης και ο Ανδρέας Νεφελούδης
δεν διστάζουν να πουν αυτό που πιστεύουν ανεξαρτήτως

πολιτικού κόστους προκαλώντας μπαράζ

αντιδράσεων και βάζοντας φωτιά στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης Μάλιστα τις τελευταίες
ημέρες βρέθηκαν για μία ακόμα φορά στην πρώτη

γραμμή των συζητήσεων κυρίως λόγω του
τρόπου με τον οποίο επέλεξαν να αναφερθούν
στη ουγκέντρωση των Παραιτηθείτε

Και οι τέσσερις έχουν φανατικούς φίλους στις
τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ορκισμένους πολιτικούς

αντιπάλους καθώς όταν απασφαλίζουν
δεν περιορίζονται σε παραδοσιακά καλούπια
πολιτικής αντιπαράθεσης

Δύο εξ αυτών ο Νίκος Φίλης και ο Γιώργος
Κυρίτσης προέρχονται από τον βαθύ ΣΥΡΙΖΑ
και με τις δηλώσεις τους αγγίζουν ένα ακροατήριο

που διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με τη
ριζοσπαστική Αριστερά Παρότι γνωρίζουν καλά
θέματα επικοινωνίας να σημειωθεί πως έχουν
μεγάλη διαδρομή στην εφημερίδα Αυγή με
τις παρεμβάσεις τους συχνά πυροδοτούν σφοδρές

συγκρούσεις
Είναι χαρακτηριστικό πως o Νίκος Φίλης ήταν

ο πρώτος που άνοιξε τη συζήτηση για τη συγκέντρωση

των Παραιτηθείτε λέγοντας πως είναι
κίνημα στα όρια της συνταγματικής ανοχής Είναι

μια κίνηση χωρίς ονοματεπώνυμο Τις επόμενες

ημέρες ακολούθησαν ανάλογου ύφους
δηλώσεις ενώ στην πορεία προέκυψε και μια
κόντρα με το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη στάση που
ακολούθησε το κόμμα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το παραδοσιακό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί αντιδράσεις με
τις δηλώσεις του σάλος είχε προκληθεί μετά την
τοποθέτησή του για τη γενοκτονία των Ποντίων
Ωστόσο θεωρείται από τα πρόσωπα που παίζουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση απόψεων σε
ένα πιο κομματικό ακροατήριο

Πάντως το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου
που έχει σχολιαστεί περισσότερο από οποιονδήποτε

άλλον είναι σίγουρα ο Παύλος Πολάκης
που έχει πιστούς συνοδοιπόρους αλλά και φανατικούς

αντιπάλους Ο τρόπος με τον οποίο
τοποθετείται τον καθιστά σίγουρα το πιο ζωηρό

κυβερνητικό στέλεχος κάτι που έχει ως αποτέλεσμα

να δέχεται καταιγιστικά πυρά από την
αντιπολίτευση

Κόντρες με τον Αδωνι Οι σφοδρές κόντρες
του στη Βουλή κυρίως με τον Αδωνι Γεωργιάδπ
δεν ξεχνιούνται εύκολα με τη συζήτηση ενίοτε
να βγαίνει εκτός ελέγχου Μάλιστα την Παρασκευή

πυροδοτήθηκε νέα κόντρα στην Ολομέλεια
όταν εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον
αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την αποτυχία

όπως είπε της ουγκέντρωσης των Παραιτηθείτε

Σε παραπολιτικό επίπεδο έχει ιδιαιτέρως

σχολιαστεί η εικόνα του Αρη Βελουχιώτη
που βρίσκεται στο γραφείο του

Από τους πιο θορυβώδεις βουλευτές σε επίπεδο

δηλώσεων είναι ο Γιώργος Κυρίτσης με
τα χτυπήματα να είναι διαδοχικά Πρόσφατα
συνέστησε σε όσους πάνε στη συγκέντρωση των
Παραιτηθείτε να έχουν μαζί καπελάκι και νερό

για τη ζέστη παρέμβαση που συζητήθηκε δεόντως

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Είχε προηγηθεί έναν μήνα πριν δήλωσή του

πως η κυβέρνηση εκλέχτηκε για να μετακυλή

1
m m
Οταν
απασφαλίζουν

δεν
περιορίζονται
σε παραδοσιακά

καλούπια
πολιτικός

αντιπαράθεσης

σει όσο μπορεί τα βάρη στους Μενουμευρωπαί
ους Η τοποθέτηση έβαλε φωτιά στην πολιτική
συζήτηση με την αντιπαράθεση va φτάνει σε
θέματα ταξικού πολέμου και το θέμα να μένει
για μέρες στην πρώτη γραμμή της επικαιρότη
τας

Φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
τοποθετήσεις που πυροδοτούν μπαράζ αντιδράσεων

βάζει και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου

Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης Οι αναρτήσεις

του στο Facebook σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να χαρακτηριστούν συμβατικές και
απέχουν πολύ από τη γλώσσα που συνήθως
χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να περιγράψουν
τα γεγονότα

Λίγους μήνες πριν και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι
αγροτικές κινητοποιήσεις μια ανάρτησή του
προκάλεσε σάλο Θα έρθουν λέει με τα τανκς
συγνώμη τα τρακτέρ εννοούσα στην Αθήνα για

να κάνουν τι Να εξοργίσουν ακόμα περισσότερο
τους υπόλοιπους Ελληνες πολίτες με τους εκβιασμούς

και την αδιαλλαξία Καλώς να έρθουν
δήλωσε σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση
αναζητούσε διαύλους επικοινωνίας με τους εκπροσώπους

των αγροτών
Η συνέχεια δόθηκε λίγες ημέρες πριν που

επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Facebook για τη
συγκέντρωση των Παραιτηθείτε Κολαγόνα
Τζημέριες υστερίες ανεγκέφαλοι συγγραφείς
κοινώς υβρεολόγοι και λοιπές δημοκρατικές
δυνάμεις θα κάνουν ένα σόου έλεγε μεταξύ
άλλων και έκλεινε με την προτροπή άντε και
καλή διασκέδαση και προσοχή στα καλσόν

Οπως ήταν φυσικό ακολούθησαν καυστικές
αντιδράσεις καθιστώντας τον Ανδρέα Νεφελού
δη τον πιο πολυσυζητημένο γενικό γραμματέα
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μετά τον σάλο
που προέκυψε ο γενικός γραμματέας αιτιολόγησε

το αρχικό σχόλιό του λέγοντας πως από
όλα όσα είπα και μερικά από αυτά είχαν μεγάλη
πολιτική σημασία έμεινε μόνο η πλάκα και
πρόσθεσε έκανα μια ανάρτηση στο Facebook
με στόχο να σταματήσει να ασχολείται το περιβάλλον

του ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την πρωτοβουλία
τελικά λειτούργησε ανάποδα από ό,τι ήθελα
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ΣΤΕΛΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΙΑΤΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η 56χρονη Μαρία Κρασαδακη έψαχνε πολλές
μέρες σε ολα τα νοσοκομεία της Αττικής να
βρει τα φάρμακα που παίρνει για το σοβαρό
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει αλλά
η απάντηση ηταν πάντα ίδια Στερουμεθα
τελικά τα πηρε απο το Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Κάθε μήνα δεκάδες άνεργοι και
ανασφάλιστοι απευθύνονται σε
δομές αλληλεγγύης για να προμηθευτούν

σκευάσματα αλλά και να
κάνουν εξετάσεις καθώς η απουσία

κονδυλίων έχει αδειάσει τα
ράφια στα φαρμακεία των δημόσιων

νοσηλευτικών ιδρυμάτων

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΙΩΖΙΟΥ
marina@ipegasus.gr

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ νοσοκομεία με όλες τις δυσλειτουργίες

τους αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο

για τους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν
πρόβλημα υγείας Στα χρόνια των Μνημονίων
και της κρίσης η κατάσταση δεν είναι απλά οριακή

αλλά έχει διαμορφωθεί και μια νέα πραγματικότητα

Στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία
της χώρας δεν έχουν αποδεσμευτεί τα απαιτού
μενα κονδύλια για την αγορά φαρμάκων με
αποτέλεσμα να έχουν αδειάσει τα ράφια των φαρ
μακείων τους Ποιο είναι το αποτέλεσμα

Κάθε μήνα δεκάδες άνεργοι και ανασφάλιστοι
και όχι μόνο απευθύνονται στο Μητροπολιτικό

Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ΜΚΙΕ αλλά και
σε άλλα κοινωνικά ιατρεία που λειτουργούν σε
όλη την Ελλάδα για να προμηθευτούν τα συντα
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γογραφουμενα φάρμακα τους, με παραπεμπτικά
που προέρχονται κατευθείαν από δημόσια νοσοκομεία, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μεσολαβούν
για να γίνουν από απλές αιματολογικές εξετάσεις
μέχρι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες σε
ασθενείς, καθώς η καθυστέρηση στα νοσοκομεία
μπορεί να φτάνει τους πέντε μήνες!

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν οι υπεύθυνοι
του ΜΚ1Ε, με την ένδειξη και τη σφραγίδα «Στε-
ρσύμεθα» από τα φαρμακεία των νοσοκομείων,
οι κοινωνικές υπηρεσίες ενημερώνουν τους ασθενείς 

ότι δεν έχουν τα φάρμακα τους και τους
στέλνουν σ' αυτούς ή σε άλλα κοινωνικά ιατρεία.
Πρόκειται για ταλαιπωρημένους και εξαθλιωμένους 

ανθρώπους, που διανύουν αποστάσεις γυρνώντας 

από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να
βρουν εναγωνίως τα φάρμακα τους.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν
οι ασθενείς είναι μικρά παιδιά, όπως ουνέβη πρόσφατα 

-σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις- όταν οι
κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού ζήτησαν φάρμακα, ότιμφωνα με
την εθελόντρια του φαρμακείου του Κοινωνικού
Ιατρείου Ελληνικού Βασιλική Ηλιοπούλου, για
μωρά προσφυγόπουλα, τα οποία πιο πριν είχαν
νοσηλευτεί σ' αυτό. «Μιλάμε για φάρμακα που δεν
ήταν καθόλου εύκολο να τα,βρούμε, αλλά δεν
μπορούσαμε να μη βοηθήσουμε. Ηταν πολύ σοβαρές 

και δύσκολες περιπτώσεις» εξηγεί.
Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης η έκκληση μιας μητέρας
που το παιδί της νοσηλεύεται ακόμη και σήμερα

παρακαλώ πολύ AMuf τους φίλους φαρμακοποιούς ttvoi urttp crrcfyov γι
pptfOf φίλης, φάχνουικ ίο συγ«κριμ.>νο φάρμακο «Λα. ταυ WET οποίος
μπορΛ να apt «An ας emtotvwwioei μαςί μου Ευχαριστώ ττολώΐιΐ

Synacthen

1mg/1mi
Tetracosact.de synemte povpepu*Hexaacetate      with prolonged

corticotraphic action
Suspension

στο ίδιο νοσοκομείο για ένα φάρμακο το οποίο
είναι εισαγόμενο από τον ΙΦΕΤ για σπάνια νόσο.
«Το παιδί έχει οζώδη σκλήρυνση. Μόλις μας ενημέρωσαν 

ανταποκριθήκαμε άμεσα, αγοράσαμε
το φάρμακο και καλύψαμε μια ένεση του παιδιού.
Είναι κάποια φάρμακα για σπάνιες παθήσεις τα
οποία δεν τα εισάγουν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

γιατί δεν τις συμφέρει. Αυτή είναι δουλειά του
ΙΦΕΤ. Δεν είναι όλα ακριβά, όπως και το συγκεκριμένο, 

αλλά δεν υπήρχε!».

Δωρεάν πρόσβαση σε εξετάσεις. Τα κακώς
κείμενα όμως δεν σταματούν εδώ... Τα κοινωνικά
ιατρεία, όπως του Ελληνικού, πολύ πριν ψηφιστεί
το νομοσχέδιο για τους ανασφάλιστους και
τους άνεργους ουμπολίτες μας, ουνεργά-
ζονται με ιδιωτικά εργαστήρια και νοσοκομεία 

για να έχουν δωρεάν πρόσβαση
σε βασικές εξετάσεις όσοι ουνάνθρωποί
μας ήταν μέχρι πρότινος αποκλεισμένοι
από το δημόσιο σύστημα υγείας.

«Η υπουργική απόφαση για την υγειονομική 

κάλυψη των ανασφάλιστων έχει
κάποια θετικά σημεία, αλλά και πολλά αρνητικά» 

επισημαίνει ο καρδιολόγος και ένας
εκ των εμπνευστών της λειτουργίας του Μητροπολιτικού 

Κοινωνικού Ιατρείου
Ελληνικού Γιώργος Βήχας

«Ο ανασφάλιστος μπορεί να
κάνει όλες τις εξετάσεις, αλλά
με καθυστέρηση που μπορεί
να φτάσει μέχρι και τους πέ-

1, 2. το ΜΚΙΕ
παρέδωσε
σκευάσματα
στο «Αγλαΐα
Κυριακού» και
στο Κέντρο
Φιλοξενίας
Προσφύγων
Σκαραμαγκά.

3, 4. Παραπεμπτικά 

από
νοσοκομεία
με την ένδειξη
«Στερούμεθα».

Το ΜΚΙΕ ανταποκρίθηκε 

στην
έκκληση μητέρας
στο Facebook
(δεξιό πάνω) που
ζητούσε φάρμακα
για το παιδί της.
«Δεν μπορούσαμε 

να μη βοηθήσουμε», 

τονίζει
η Βασιλική Ηλιοπούλου 

(αριστερά), 

εθελόντρια
στο φαρμακείο
του Κοινωνικού
Ιατρείου
Ελληνικού.

Δεξιά κάτω:
Αυτήν την εικόνα
παρουσιάζουν
τα ράφια στα
φαρμακεία
πολλών δημόσιων
νοσοκομείων.

7â

ντε μήνες! Ενας ασθενής που ο γιατρός του λέει
ότι μπορεί να έχει καρκίνο, είναι αδύνατον να περιμένει 

τόσους μήνες για να κάνει μια μαγνητική!

Εχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων όπως ενός
ασθενούς που νοσηλευόταν στο Ασκληπιείο Βούλας 

που μας πήραν τηλέφωνο οι γιατροί της κλινικής 

για να μεσολαβήσουμε και να κάνει δύο
μαγνητικές, αφού έπρεπε να χειρουργηθεί και
στον δικό τους τομογράφο τού έδιναν ραντεβού
ύστερα από έναν μήνα!».

Οσον αφορά στα φάρμακα, όπως σημειώνει o
κ. Βήχας, πρόκειται για μια νέα τακτική των δημόσιων 

νοσοκομείων, την οποία όμως εφαρμόζουν 

ακόμη και για απλά φαρμακευτικά σκευά
σματα, όπως το Σαλοσπίρ (αντιθρομβωτική αγωγή) 

που το κόστος του δεν ξεπερνάει το 1 ευρώ!
Οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι, οι οποίοι μέχρι 

πριν από κάποιους μήνες είχαν μηδενική
συμμετοχή στα φάρμακά τους, τώρα πρέπει να
πληρώσουν, εφόσον δεν πληρούν τα εισόδημα
τικά κριτήρια που προβλέπει το νομοσχέδιο. Οπότε, 

πάλι οι ίδιοι άνθρωποι θα καταλήξουν στα
κοινωνικά ιατρεία.

«Οποιον νόμο και να φτιάξεις, αν δεν ουνοδεύ-
εται από την αντίστοιχη δαπάνη, ουσταοτικά μένει
κενός από περιεχόμενο. Οταν η χρηματοδότηση
για την Υγεία το 2016 μειώθηκε 

κατά 350 εκατ. ευρώ
και ο προϋπολογισμός για
το 201 7 προβλέπει ακόμη
μεγαλύτερη μείωση, δεν
υπάρχει περίπτωση να οδηγηθεί 

ο ανασφάλιστος,
αλλά και ο ασφαλισμένος,
σε καλύτερη μοίρα, θα πεθαίνει 

κόσμος. Δεν θέλαμε
να υποκαταστήσουμε το
κράτος και δυστυχώς σήμερα 

εν γνώσει μας έχουμε 

δημιουργήσει ένα παράλληλο 

σύστημα υγείας,
το οποίο δίνει λύσεις εκεί
που δεν μπορεί το κράτος»
προσθέτει ο κ. Βήχας.

Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση της 56χρονης
Μαρίας Κρασαδάκη, την
οποία συναντήσαμε στο
ιατρείο του Ελληνικού τη
μέρα που πήγε με τον σύζυγό της για να πάρει
τα φάρμακά της. Μια γυναίκα ταλαιπωρημένη,
όπως μας εξήγησε, αφού έψαχνε πολλές μέρες
σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής να βρει τα φάρμακα 

που παίρνει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας 
που αντιμετωπίζει, αλλά η απάντηση ήταν

πάντα ίδια: «Στερούμεθα».
«Είχα νοσηλευτεί για τρεις μήνες στο Θριάσιο

γιατί αντιμετωπίζω πρόβλημα χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Δεν μπορώ σ'
αυτή την κατάσταση να τρέχω κάθε μέρα από νοσοκομείο 

σε νοσοκομείο. Υπάρχει και κάτι άλλο,
το οποίο είναι επίσης σοβαρό. Αν, για παράδειγμα, 

όπως στη δική μου περίπτωση, στη συνταγή
είναι γραμμένα πέντε φάρμακα και το νοσοκομείο 

έχει μόνο το ένα, εκτελούν κανονικά τη συνταγή 

χωρίς να σου δίνουν τα υπόλοιπα! Τα φάρμακα 

που παίρνω είναι πανάκριβα.
Πρέπει να κάνω τη θεραπεία μου καθημερινά

γιατί αλλιώς θα πεθάνω. Στην οικογένεια είμαστε
όλοι άνεργοι! Ακόμη και τα δυο μου παιδιά δεν
δουλεύουν. Οταν στην οικογένεια το εισόδημα
είναι μηδενικό και εμένα μου ζητάνε να πληρώσω 

1 0% συμμετοχή για να πάρω τα φάρμακά μου,
τι πρέπει να κάνω; Δεν έχουμε ούτε δικό μας σπίτι. 

Είμαι συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι γιατί
κάποιες φορές μένω στον ηλικιωμένο πατέρα
μου στο Λαγονήσι, ο οποίος πλέον δεν μπορεί
να ουντηρεί τόσα άτομα με την πενιχρή σύνταξη
που παίρνει και κάποιες άλλες με φιλοξενεί η
κόρη μου. Τα παιδιά μου σκέφτομαι, ότι δεν μπορώ 

να τα βοηθήσω, και αυτό με τρελαίνει περισσότερο 

απ' όλα».

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
4.000 ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Περίπου 1.300 είναι οι
σταθεροί ασθενεί που
επισκέπτονται κάθε
μήνα το Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, 

τόσο για να
εξεταστούν από γιατρό
όσο και για να πάρουν
το φάρμακο tous.
Ωστόσο, το φαρμακείο
βοηθάει πάνω από
4.000 avepoinous, κα-
Qùs εξυπηρετεί και άλλα 

κοινωνικά ιατρεία
ανά την Ελλάδα, νοσοκομεία, 

oXcs Tis δομές
προσφύγων γύρω από
την Αττική και ΜΚΟ για
tous πρόσφυγεΒ.

«Δυστυχώς έχουμε δημιουργήσει ένα
παράλληλο σύστημα υγείας, το οποίο δίνει

λύσεις εκεί που δεν μπορεί το κράτος»
σημειώνει ο κ. Βήχας, καρδιολόγος

και εκ των εμπνευστών της
λειτουργίας του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού.
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Μιχάλης ΠιτσιηΊδης
pitsilidis@gmail.com

ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

01 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ μη ιατρικού και μη
διοικητικού προσωπικού αποτελούν
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα

του ΕΣΥ Ο ρόλος του γιατρού
είναι ασφαλώς ο κεντρικός το κλειδί
που θα προσδιορίσει το δέον γενέσθαι
σε κάθε περίπτωση νοσοκομειακής

και όχι μόνο νοσηλείας Από κει
και πέρα όμως η συνολική υποστήριξη

του ασθενούς το νοσηλευτικό ευ
ζην του βασίζεται στο νοσηλευτικό
προσωπικό που όχι μόνο καλείται να
εφαρμόσει σωστά τις ιατρικές οδηγίες
αλλά σε πολλές περιπτώσεις καλείται
να αποφασίσει την ανάγκη έκτακτης
ιατρικής παρέμβασης ή να μεταφέρει
τον ασθενή προς το νοσοκομείο παρέχοντας

την προνοσοκομειακή φροντίδα

που συχνά πχ πολυτραυματίες
από τροχαία δυστυχήματα είναι ζωτικής

σημασίας για την τελική έκβαση
του κάθε περιστατικού

Εν όψει καλοκαιριού λοιπόν ο κ
Κουρουμπλής κατέθεσε τροπολογία
στις 10/2/2016 στο σχέδιο νόμου του
υπουργείου Υγείας με τίτλο Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις σύμφωνα
με την οποία οδηγοί απορριμματοφόρων

των δήμων και πυροσβεστικών
οχημάτων θα μετατρέπονται μόλις
σφίξουν οι ζέστες ως διά μαγείας
με ταχύρρυθμη εκπαίδευση 6 ωρών
σε οδηγούς-διασώστες των ασθενοφόρων

των Κέντρων Υγείας Και για να
μην ξεσηκωθούν και οι πέτρες διευκρινίζει

ότι τα ασθενοφόρα θα συνοδεύει

υγειονομικό προσωπικό Αν
υπήρχε φυσικά αλλά ως γνωστόν δεν
υπάρχει Ηδη αυτό αποτελεί νόμο του
κράτους Το βέβαιο είναι πως αυτό το
κράτος-κουρελού που γαλουχείται όλο

και περισσότερα στην μπούρδα θυσιάζει

ανθρώπους που θα πεθάνουν ή
θα μείνουν ανάπηροι καθώς ο δια
σώστης παίζει καθοριστικό ρόλο στον
τρόπο μεταφοράς του ασθενούς στο
νοσοκομείο και οι γνώσεις του είναι
αποτέλεσμα διετούς φοίτησης εξετάσεων

πιστοποίησης και καθημερινής
πείρας που αποκτάται δίπλα σε πιο
έμπειρους συνάδελφους

Το βέβαιο είναι πως αυτό το κράτος
κουρελού που πληρώνει εκατοντάδες
ευρώ για ειδικές κρέμες για τις δερματικές

βλάβες από ακτινοθεραπεία το
κράτος που αδυνατεί επί 2-3 δεκαετίες
να λειτουργήσει τις Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας που διαθέτει επικαλείται

έλλειψη πόρων για την πρόσληψη
έστω και με εξάμηνες συμβάσεις

επαγγελματιών διασωστών
Το βέβαιο είναι πως αυτό το κράτος

κουρελού που λειτουργεί ως μπατα
ξής τρακαδόρος και ληστής σε βάρος
φαρμακευτικών εταιρειών και λοιπών
προμηθευτών του είναι το ίδιο κράτος

το οποίο χάρη στην αρπακολίτιδα
από την οποία πάσχει επέτρεψε σε
αξιότιμο κλέφτη-τέως δήμαρχο φαρμακοποιό

να κατακλέβει τον ΕΟΓΤΥΥ

δημιουργώντας ολόκληρη φαρμακαποθήκη

με φάρμακα που προήλθαν
από πλαστές συνταγές πληρώθηκαν
από τον ΕΟΠΥΥ και ξαναπωλούνται
από τον ερίτιμο δημοτικό άρχοντα του
Κερατσινίου κ Λουκά Τζανή

Αλλά νοσηλευτές και διασώστες
όχι δεν μπορεί να προσλάβει Και τις
ΜΕΘ όχι δεν μπορεί να τις λειτουργήσει

Και δεν παραιτείται κανείς
δεν έχει φιλότιμο κανείς να αναλάβει
στοιχειωδώς τις ευθύνες και να πάει
σπίτι του
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ΘΕΜΑ

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΜΟ
Οπως υποστηρίζει ο ΣΕΒ το επιχειρηματικό
περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι ελληνικές
επιχειρήσεις δεν είναι γόνιμο και δρα ανασταλτικά στην
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΙ
ΦΟΡΟΙ

ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ανταγωνιστές

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10
υψηλότερες εισφορές
και φόροι ως κόστους
του εργοδότη συγκριτικά
με χώρες του ΟΟΣΑ

30ΕΩΣ J J
επιπλέον πραγματικό
ενεργειακό κόστος σε σχέση
με τον ανταγωνισμό λόγω ειδικών
φόρων και ρυθμιζόμενων χρεώσεων

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

16 50 3,5ΕΩΣ
το κόστος
ευκαιρίας κάθε
επένδυσης από
τη χρονοβόρα
αδειοδότηση

της επιφάνειας
της χώρας χωρίς
προσδιορισμένες
χρήσεις γης

χρόνια
για τις
πτωχευτικές
διαδικασίες

Πηγή Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ

υπερδιπλάσιος
χρόνος απονομής
δικαιοσύνης στην
Ελλάδα σε σχέση
με Ε.Ε.-28 1.580
ημέρες για απόφαση
επί εμπορικής οφειλής

3,9 δισ €
ετήσιο κόστος
διοικητικών βαρών
για τις
επιχειρήσεις

40
παραπάνω
μέσος χρόνος
εκδίκασης
διοικητικών
υποθέσεων

Νέα πρόσωπα
στο Δ.Σ του ΣΕΒ
Την Τρίτπ 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
με θέμα τον απολογισμό του 201 5 και τον προϋπολογισμό του 201 6

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

Δυναμικές

επιχειρήσεις
και ανάπτυξη

για όλους Αυτό είναι
το βασικό μήνυμα

που θέλει να περάσει ο Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

ΣΕΒ κατά την Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών του που θα πραγματοποιηθεί

στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών την προσεχή Τρίτη 21
Ιουνίου

Στο πλαίσιο αυτής θα διεξαχθούν

αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου και του νέου
Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Σε κάθε περίπτωση
σύμφωνα με διασταυρωμένες
πληροφορίες του Ε Τ της
Κυριακής δεν τίθεται ζήτημα
αντικατάστασης του σημερινού
προέδρου του ΣΕΒ Θεόδωρου
Φέσσα

Ανανέωση
Ως νέα μέλη θα εισέλθουν στο
Δ.Σ του Συνδέσμου οι Μιχάλης

Τσαμάζ Ομιλος ΟΤΕ
Οδυσσέας Αθανασίου Lumda
Development Ηρώ Αθανασίου

UNILEVER Ελλάς/Κύπρου
Νέλλη Κάτσου Pharmaten
και Μιχάλης Στασινόπουλος
ΒΙΟΧΑΑΚΟ Την ίδια ώρα

παραμένουν στο πόστο τους
μεταξύ άλλων οι Γιώτης Ιωάννης

θεοδωρόπουλος Σπύρος
Καλλιχσάνχσης Αναστάσιος
Μυτιληναίος Ευάγγελος Πα
παλεξόπουλος Δημήτριος
Βασιλάκης Ευτύχιος κ.ά

Στη Γενική Συνέλευση τα μέλη

του ΣΕΒ θα κληθούν να εγκρίνουν
τον απολογισμό πεπραγμένων

για το 2015 τον ετήσιο
απολογισμό για την οικονομική
χρήση που έληξε και τον προϋπολογισμό

για το 2016
Στο δεύτερο μέρος της Συνέλευσης

θα μιλήσει στα μέλη του
Συνδέσμου ο αρχηγός της αξιωματικής

αντιπολίτευσης Κυριάκος

Μητσοτάκης Τέλος
στην απογευματινή εκδήλωση
θα δώσει το παρών ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος και θα απευθύνει

χαιρετισμό ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας Μεταξύ

των βασικών ομιλητών θα είναι

ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούν
κερ και βέβαια ο πρόεδρος του
ΣΕΒ

Κύκλοι του Συνδέσμου υποστήριξαν

στον Ε.Τ της Κυριακής
πως η θέση και το μήνυμα

του ΣΕΒ προς τον πρόεδρο της
Ε Ε θα είναι ότι η γρήγορη και
αποτελεσματική εφαρμογή του
προγράμματος θα πρέπει να συνοδευτεί

από δυναμικές κοινές
πρωτοβουλίες της ελληνικής
κυβέρνησης και της Κομισιόν
σε τρεις άξονες δραστική καταπολέμηση

της φοροδιαφυγής
σταδιακή ελάφρυνση της

Δυναμικές
επιχειρήσεις και
ανάπτυξη για όλους
είναι το Βασικό
μήνυμα που θέΛει να
περάσει ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών

υπερφορολόγησης στην παραγωγή

σχέδιο ανάπτυξης με
έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις
και τις ΣΔΙΤ

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν
πως ο κ Φέσσας κατά την ομιλία

του θα επικεντρωθεί στην
ανάγκη για συνεργασία φορέων

του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα για τη χάραξη μιας

στρατηγικής που θα εντοπίζει
προβλήματα εμπόδια και δυσκολίες

προτείνοντας παράλληλα
λύσεις για να ξεμπλοκάρει

το παραγωγικό μοντέλο
Αλλωστε όπως έχει επισημάνει

επανειλημμένως η ηγεσία
του ΣΕΒ η χάραξη μιας κοινής

πορείας θα συμβάλει στην
επίλυση του μεγαλύτερου ίσως
προβλήματος της χώρας το
οποίο σύμφωνα με την ίδια
δεν είναι άλλο από την έλλειψη
εμπιστοσύνης π.χ το ότι οι επιχειρηματίες

δεν εμπιστεύονται
το κράτος

Πάγια μάλιστα θέση της είναι
ότι η εμπιστοσύνη είναι ικανή
να απελευθερώσει τις παραγωγικές

δυνάμεις της χώρας με πολλαπλασιαστικά

αποτελέσματα
Κατά τη συνέλευση ο κ Φέσσας
αναμένεται να καταθέσει έναν
οδικό χάρτη με 124 προτάσεις
πολιτικής για επενδύσεις ανάπτυξη

και δουλειές
Αυτές αφορούν σε πρόσβαση

στη χρηματοδότηση ενθάρρυνση
παραγωγικών επενδύσεων

μείωση ενεργειακού κόστους
προώθηση ψηφιακών επικοινωνιών

επιχειρηματική εξωστρέφεια
φορολογική δικαιοσύνη

σύγχρονο σύστημα αδειοδότη
σης περισσότερες και καλύτερες

θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό

τομέα κ.ά

Στη θέση του
προέδρου ίου
ΣΕΒ παραμένει ο
Θεόδωρος Φέσσας

Νέο μεΛος στο Δ.Σ
του συνδέσμου ο
Μιχάλης Τσαμάζ
πρόεδρος και
διευθύνων
σύμβουλος του
ΟΤΕ
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ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ TO 2021 TO ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ο oÔikos xapTns
για δίκαιη ανάπτυξη

S ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

Το
όραμα της κυβέρνησης για

δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική

ανασυγκρότηση της
χώρας με ορίζοντα το 2021 τους
τομείς αιχμής πάνω στους οποίους
θα στηριχθούν τις δράσεις που πρόκειται

άμεσα να αναληφθούν αλλά
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθούν παρουσίασε ο
Αλ Τσίπρας στην ομιλία του στη
διάρκεια της πανηγυρικής εκδήλωσης

χθες βράδυ στο Μουσείο της
Ακρόπολης Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε

τη δημιουργία one stop
business center για επενδυτές και
επιχειρηματίες νέο ηλεκτρονικό
σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων

άρση της γραφειοκρατίας και
ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης
με στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών

αλλά και εκσυγχρονισμό του
πτωχευτικού δικαίου

Αυτές τις μέρες κλείνει ένας
κύκλος για τη χώρα είπε ο πρωθυπουργός

αναφερόμενος στη νέα
σελίδα που ανοίγει μετά την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης που για
πρώτη φορά έβαλε στο τραπέζι το
θέμα του χρέους Στο επίκεντρο
πλέον μπαίνει η Ανάπτυξη τόνισε
ενώ επιχειρώντας να καταδείξει τις
διαφορές από τις προηγούμενες πολιτικές

ηγεσίες υπογράμμισε ότι για
την παρούσα κυβέρνηση ανάπτυξη
σημαίνει δημιουργία οικονομίας

με παραγωγική εξειδίκευση επούλωση

τραυμάτων του κοινωνικού
κράτους ευρύ φάσμα παραγωγικών
δραστηριοτήτων συνεργατικά οχήματα

κοινωνικής οικονομίας επιχειρηματικότητα

που προσανατολίζεται
στην παραγωγή βιώσιμων και

αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων
εργασίας Το δικό μας όραμα Δίκαιη

Ανάπτυξη δηλαδή Βιώσιμη και
Δημοκρατική ξεκαθάρισε ο

πρωθυπουργός

διευκρινίζοντας πως
αυτό εμπεριέχει τη σταδιακή ένταξη
στην παραγωγή όλου εκείνου του
δυναμικού που βρίσκεται στη γκρίζα
ζώνη της ανεργίας

Περιλαμβάνει δρομολογημένα
έργα στις υποδομές και την ενέργεια
ύψους 5 δισεκατομμυρίων μέσα την
επόμενη πενταετία Επιπλέον 6,75
δισεκατομμύρια θα πέσουν στην οικονομία

μέχρι το τέλος του2016από
το τρέχον ΕΣΠΑ ενώ ο νέος αναπτυξιακός

νόμος προβλέπει συνολικές

επενδύσεις ύψους 13 δισ μέχρι
το 2021 Σε ότι αφορά την ανεργία
σημείωσε πως στόχος είναι ως το
2021 να μειωθεί η ανεργία στο μισό
του σημερινού της ύψους

Αναπτυξιακά εργαλεία
Ειδική αναφορά έκανε ο κ Τσίπρας

στα αναπτυξιακά εργαλεία που
θα αξιοποιηθούν στην προσπάθεια
αυτή Όπως είπε για δεύτερη συνεχόμενη

φορά καταφέρνουμε να
αυξήσουμε το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων κατά 250 εκατ Ευρώ
Επεσήμανε πως η επικείμενη επα

Ο πρωθυπουργόε προανήγγειλε
τη δημιουργία one

stop business center για ε
πενδυτέ5 και επιχειρηματία

ναφορά του waiver εξασφαλίζει
περισσότερη και φθηνότερη ρευστότητα

στην πραγματική οικονομία
ενώ διευκρίνισε πως και ο μηχανισμός

αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών
δανείων βοηθά την αναχρηματοδότηση

των βιώσιμων επιχειρήσεων

Ειδικά για το νέο αναπτυξιακό
νόμο ο κ Τσίπρας τόνισε πως επιδιώκει

τη δημιουργία καινοτόμων
εξωστρεφών δυναμικών επιχειρήσεων

την αύξηση της απασχόλησης
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επανεκ
βιομηχάνιση και στους διεθνώς εμπορεύσιμους

τομείς στηρίζει περιοχές

με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική

ενώ απλοποιεί διαδικασίες
για ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών

Για το ΕΣΠΑ είπε ότι μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου ενεργοποιούνται
οι προσκλήσεις ύψους 9 δισ ενώ τα
κονδύλια συνδέονται με τις προτεραιότητες

του νέου αναπτυξιακού
νόμου αγροδιατροφή υγεία και
φάρμακα τεχνολογίες πληροφορικής

και επικοινωνιών ενέργεια
περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
υλικά και κατασκευές πολιτισμό και
τουρισμό Επιπλέον μέχρι το τέλος
του 2016 από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων το κλείσιμο του
προηγούμενου ΕΣΠΑ τα ΕΣΠΑ
2014-2020 τα αγροτικά προγράμματα

και τους πόρους του Αναπτυξιακού

υπάρχουν διαθέσιμα 6,75 δις
ευρώ Από πακέτο Junker εξάλλου
ήδη έχουν εγκριθεί για ένταξη 42
επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους
5,6 δις ευρώ

Αξιοποίηση
της Δημοσίας Περιουσίας

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε
καθησυχαστικός για το νέο ταμείο
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας

λέγοντας πως δίνει τη δυνατότητα

της ορθολογικής και επωφελούς

για το Δημόσιο συμφέρον
εκμετάλλευσης της κρατικής περι¬

ουσίας και τονώνει την επενδυτική
δραστηριότητα

Επανεκκίνηση
μεγάλων έργων

Ο κ Τσίπρας αναφέρθηκε και
στο ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων
έργων λέγοντας συγκεκριμένα ότι
οι 5 οδικοί άξονες Κόρινθος
Τρίπολη-Καλαμάτα Μαλιακός
Κλειδί Ολυμπία Οδός Ιονία'Οδος
Ε65 θα ολοκληρωθούν εντός του
έτους και ως το α εξάμηνο του 2017
Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης ανέφερε

πως επανεκκινούν οι εργασίες

σε 4 σταθμούς και δημιουργούνται
1500 θέσεις εργασίας άμεσα

ενώ μπαίνει ο τελικός ορίζοντας ολοκλήρωσης

του έργου που περιλαμβάνει

τη λειτουργία της βασικής
γραμμής και την επέκταση μέχρι την
Καλαμαριά εντός το 2020 Ο πρωθυπουργός

μίλησε και για τα νέα
έργα που σχεδιάζονται και συγκεκριμένα

Τη Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας

όπου δημοπρατείται εντός του
2016 το πρώτο τμήμα εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 1,5 δισ ευρώ

I Το Αεροδρόμιο στο Καοτέλλι
για το οποίο στα τέλη Ιουλίου υποβάλλονται

οι δεσμευτικές οικονομικές
προσφορές με εκτιμώμενο ύψος

του έργου είναι κοντά στα 850 εκατομμύρια

I Και επίσης το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης το σιδηροδρομικό
ΠΑΘΕ που θα έχει ολοκληρωθεί στο
τέλος του 2018 την Επέκταση του
ΤΡΑΜ προς το Κερατσίνι το τμήμα
Λαμία-Ξυνιάδα του οδικού άξονα

Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που ξεκινά
μέσα στο 2016 τον αυτοκινητόδρομο
Πάτρα-Πύργος για τον οποίο μέχρι
το τέλος του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί

η σειρά των δημοπρατήσεων
και θα έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι

Ενέργεια
Για τον τομέα της ενέργειας ο

πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις
έναρξη των εργασιών κατασκευής
του ελληνικού τμήματος του Αγωγού

Φυσικού Αερίου TAP με προϋπολογισμό

2 δις ευρώ και 8.000
θέσεις εργασίας αλλά και στο σχεδιαζόμενο

αγωγό Φυσικού Αερίου
IGB γέφυρα για την μεταφορά
φυσικού αερίου προς τις χώρες της
νοτιοανατολικής και κεντρικής
Ευρώπης
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Στοιχεία φωτιά
για την κατάρρευση στην Υγεία

Το ποσοστό δαπάνης
που καταβλήθηκε και

συνεχίζει να καταβάλλεται

ως ίδιες πληρωμές
στον τομέα της παροχής
είναι εξαιρετικά υψηλό
30,5 στην Ελλάδα

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καθίζηση έχουν υποστεί οι
δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα

μας τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση

με τις ιδιωτικές που παρουσιάζουν

κατακόρυφη αύξηση
απορροφώντας το 36 της συνολικής

δαπάνης για την υγεία έναντι
24%-25 που είναι ο μέσος όρος
της Ευρώπης

Η Ελλάδα δαπανά συνολικά
δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες

το 9 1 του ΑΕΠ της χώρας για την
υγεία έναντι 9,6 που είναι ο μέσος

όρος του ΟΟΣΑ Μάλιστα η
χώρα μας δαπανά υψηλότερο ποσοστό

του ΑΕΠ για την υγεία από
την Αυστρία τη Νορβηγία τη Φινλανδία

την Ισλανδία και την Ιρλανδία

Σε απόλυτους αριθμούς ωστόσο

με τη ραγδαία μείωση του ΑΕΠ
οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν

και είναι τώρα σημαντικά χαμηλότερες

από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο

Ενδεικτικά είναι άτι το ποσοστά
δαπάνης που καταβλήθηκε και
συνεχίζει να καταβάλλεται ως ίδιες

πληρωμές στον τομέα της
παροχής είναι εξαιρετικά υψηλά
30,5 στην Ελλάδα η μοναδική
χώρα εκτός από το Λουξεμβούργο
και την Πορτογαλία που είναι πάνω

από το 25 στην Ε Ε Οι επίσημες

ίδιες πληρωμές αμοιβές για
ιατρικές πράξεις συμμετοχή σε
διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα

επιβαρύνονται από την έντονη

παρουσία άτυπων πληρωμών
Για παράδειγμα οι υπηρεσίες μητρότητας

κοστίζουν στον χρήστη
κατά μέσο όρο 701 ευρώ ιδιωτικές
ίδιες πληρωμές συν 848 ευρώ άτυπες

πληρωμές

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ
Τα παραπάνω στοιχεία για τις

δαπάνες υγείας στην Ελλάδα περιλαμβάνονται

σε ειδική έκδοση
του υπουργείου Υγείας για την Εθνική

Στρατηγτκή Υγείας και δράσεις

του τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ
2014-2020

Όπως αναφέρεται οι ιδιωτικές

δαπάνες στην Ελλάδα αποτελούν

ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό
των συνολικών δαπανών για την
υγεία περίπου 36 σε σύγκριση
με το μέσο όρο 24-25 της Ε Ε
Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό επειδή ένα μεγάλο
μέρος των εν λόγω δαπανών αποτελούνται

από μη ελεγχόμενες
ίδιες πληρωμές Η υπερκατανά

Πρόβλεψη των δαπανών για την Υγεία
ως ποσοστό του ΑΕΠ υπό την υπόθεση παγώματος
των ονομαστικών δαπανών δημοσίων και ιδιωτικών
στα επίπεδα του 2013 ιδιωτικές — Σύνολο
και 2015 δημόσιες Δημόσιες δαπάνες

Ιδιωτικές δαπάνες

2011
1 r

2012 2013
1 1

2014 2015 2016

Πηγή Y.Y.K-A-n0Y-TSU12
1

2017 2014 2019

m.'lli.lJ.II
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

μονάδες αγοραστικής
δύναμης ΕΕ-27=100

84
86
90
93
94
91
92
90
93
94
87
79
74
73
72

Ετήσια μεταβολή
ΑΕΠ στην EE 27

15
25
2,0
3Α
3Α
05
4,4
24
1.7
05
02
ΙΑ

λωση και η υπερχρέωση που συνεπάγεται

η προκλητή ζήτηση από
την πλευρά της προσφοράς συμβάλλουν

στη συνολική αναποτελε¬

σματικότητα του ελληνικού συστήματος

υγείας καθώς και στην
παρακώλυση της πρόσβασης για
όσους έχουν ανάγκη Σύμφωνα

με τα ίδια στοιχεία το 2012 οι δαπάνες

για την υγι ι α αποτελούσαν
το 3,7 της τελικής κατανάλωσης
των νοικοκυριών ποσοστό μεγαλύτερο

από το διπλάσιο απ ό,τι σε
χώρες όπως η Γερμανία η Ολλανδία

ή η Γαλλία
Σύμφωνα με την έκθεση τα

προβλήματα έ)χουν επιδεινωθεί
από τις μειώσεις της δημόσιας δαπάνης

για την γεία μειώσεις που

υποβαθμίζουν jrnv ποιότητα περιορίζουν

την πρόσβαση και εύλογα
υπονομεύουν φν εμπιστοσύνη στο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

Οι δημ 5σιες δαπάνες τακτικός

προϋπολογισμός και κοινωνική

ασφάλιση αποτελούν ένα
πολύ μικρότερο τμήμα 64 των
συνολικών δάπανών υγείας σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
μέσος όρος 75%-76 ποσοστό

που έχει μειωθεί θεαματικά τα τελευταία

χρόνιία της κρίσης τόσο
σε ονομαστικές τιμές όσο και ως
ποσοστό του ΑΕΠ Κατά μέσο όρο
οι χώρες της Ε^Ε δαπανούν το 6,4

του ΑΕΠ τους για την υγεία ως δημόσιες

δαπάνες
Η Ελλάδα βρισκόταν σε αυτό

το επίπεδο μέχρι το 201 1-12 αλλά
πλέον έχει πέσει στο 5,4 Όπως
υπολογίζεται από τις τρέχουσες
εκτιμήσεις για το ΑΕΠ και από τον
προϋπολογισμό του 2015

στρεβλώσεις
Το ποσοστό αυτό δεν θα ήταν

καν επαρκές για να λειτουργήσει
ένα καλά οργανωμένο και λειτουργικό

σύστημα υγείας Με τις εντυπωσιακές

στρεβλώσεις και ανεπάρκειες

που χαρακτηρίζουν το Ελληνικό

Σύστημα Υγείας η υποχρη
ματοδότηοη οδηγεί σε αργή αλλά
κλιμακούμενη απειλή κατάρρευσης

του συστήματος Η κατάσταση
αυτή επιδεινώνεται από το γεγονός
ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη καταφέρει

να συγκεντρώσει τη
χρηματοδότηση

του ΕΟΠΥΥ και του
κρατικού προϋπολογισμού σε μια
προβλέψιμη και ενοποιημένη χρηματοδοτική

ροή

Αργοπεθαίνει το ΕΣΥ Στο ψυγείο η χρηματοδότηση
Πτώση στο 7,7 θα αποτελέσει για την Ελλάδα ακραία τιμή και μ την θέσει

στο περιθώριο των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών προειδοποιε το υπουργείο Υγείας

Μη βιώσιμη χαρακτηρίζει το δαπάνη υγείας στην Ελλάδα κυ ηδίας Μια 1 1 1 ώση στο 7,7 θα

υπουργείο Υγείας τη συνέχιση
του σημερινού επιπέδου χρηματοδότησης

του συστήματος Υγείας
Εάν τα επίπεδα της δημόσιας

και ιδιωτικής δαπάνης πάγωναν
σε ονομαστικές τιμές στα σημερινά

επίπεδα δηλαδή οι ιδιωτικές

δαπάνες στα 5.616 δισ ευρώ
ως το 2013 και οι δημόσιες δαπάνες

σε 9,652 δισ ευρώ το
2015 5,4 του ΑΕΠ αυτό θα
μείωνε τις συνολικές δαπάνες
για την υγεία από το σημερινό
ποσοστό 8,5 του ΑΕΠ στο 7,7
έως το 2019

Πιο αναλυτικά η συνολική

μαίνονταν από 8 έως 9 του
ΑΕΠ πριν από την κρίση Το
2012 ανήλθε στο 8,81 και το
2013 στο 8,6 ενός απομειωμέ
νου πλέον ΑΕΠ Σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας χάρη στην
υπερβολική συμμετοχή των ιδιωτικών

δαπανών υγείας η συνολική

δαπάνη παραμένει και
σήμερα συγκρίσιμη με τη μεσο
σταθμική δαπάνη των χωρών
του ΟΟΣΑ 8,6 8,7 έστω
και κάτω από το εύρος 10 1 1

της Αυστρίας του Βελγίου της
Δανίας και της Γαλλίας ή του
1 1 της Γερμανίας και της Σου

απστελέσει για την Ελλάδα μια
ακραία τιμή και θα την θέσει στο
περιθώριο των ανεπτυγμένων
ευρωπαϊκών χωρών προειδοποιεί

το υπουργείο Υγείας
Όπως εξηγεί οι δημόσιες

δαπάνες κυβέρνησης και κοινωνικής

ασφάλισης θα έπεφταν
από το ήδη μη βιώσιμο χαμηλό
5,4 του ΑΕΠ το 2015 στο 4,8
το 2019 ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες

θα βρίσκονταν κάτω από τον
δείκτη του 3 Η Ελλάδα θα έπεφτε

έτσι σε μεγαλύτερη ύφεση
σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές

χώρες σε σύγκριση με τα

επίπεδα του 8,7 του ΑΕΠ για
τις συνολικές και 6,4 για τις
δημόσιες δαπάνες Και καταλήγει

Το πάγωμα τόσο των δημόσιων

όσο και των ιδιωτικών
δαπανών θα ήταν σαφώς μη βιώσιμο

καθώς είναι μη ρεαλιστικό
και από πλευράς υγείας και

από κοινωνική άποψη Η αυξανόμενη

εξάρτηση από τις ίδιες
δαπάνες είναι μη βιώσιμη δεν
μπορεί να διατηρηθεί και είναι
μη επιθυμητή Απαιτείται μια ε
πανασύγκλιση στα επίπεδα των
δημόσιων δαπανών που είναι τα
αποδεκτά νια μια σύγχρονη ευρωπαϊκή

χώρα
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Η υποχρηματοδότηοη έχει οδηγήσει σε δραματικές ελλείψεις υλικών και ήδη οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας

Περίθαλψης δεν μπορούν να προμηθευτούν το στοιχειώδες υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό γάντια

βαμβάκι γάζες σύριγγες φάρμακα βενζίνη για τα οχήματα κ.ά

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ 20 ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αοφυξία για
την πρωτοβάθμια
περίθαλψη
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε
φτωχόσυγγενή του συστήματος

Υγείας έχει μετατραπεί
η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

στην οποία κατευθύνεται μόλις
το 20 των δαπανών Υγείας όταν σε
όλες τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ
αντιστοιχεί τουλάχιστον το 31
Αυτόσημαίνει ότι στην Ελλάδα μόλις
ένα στα πέντε ευρώ που δαπανώνται
για την Υγεία αφορούνης υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Η υποχρηματοδότηοη έχει οδηγήσει

σε δραμαηκές ελλείψεις υλικών

και ήδη οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας

Περίθαλψης δεν μπορούν να
προμηθευτούν το στοιχειώδες υγειονομικό

και φαρμακευτικό υλικό
γάντια βαμβάκι γάζες σύριγγες

φάρμακα βενζίνη για τα οχήματα
κ.ά Μάλιστα όπως καταγγέλλει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

στα Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟ
ΕΔΗΝ οι μονάδες συντηρούνται
με εράνους και δωρεές ή οικονομική
ενίσχυση και χορήγηση υλικών που
προσφέρουν οι ΟΤΑ Α και β βαθμού

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία
οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

στενάζουν και από πς ελλείψεις
προσωπικού

Σης Υγειονομικές Μονάδες πρώην

Πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ από τους
5.500 ιατρούς που υπηρετούσαν σήμερα

υπηρετούν 2.000 Από ης 390

μονάδες που λειτουργούσαν σήμερα
λειτουργούν 200

Σε 29 δήμους όλης της χώρας δεν
υπάρχουν ειδικευμένοι ιατροί στο
Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης Κένιρα Υγείας Πολυϊατρεία

συμβεβλημένοι Ιατροί με τον
ΕΟΠΥΥ

Σε 140 δήμους δεν υπάρχει Καρδιολόγος

Σε 110 δήμους δεν υπάρχει γυναικολόγος

και 70 δήμοι έμειναν
χωρίς Παιδίατρο

Δραματική είναι η κατάσταση και
στα Κέντρα Υγείας Στα 209 Κέντρα
Υγείας που λειτουργούν εκ των οποίων

9 μόνο στα χαρηά υπηρετούν

3.000 ιατροί στις 7.000 οργανικές
θέσεις εκ των οποίων οι 2.000 είναι
αγροτικοί ιατροί Το ποσοστό κάλυψης

ειδικευμένων ιατρών είναι 20
και των αγροτικών ιατρών 80 Στα
ΚέντραΥγείας της χώραςυπηρετούν
3.500 επαγγελματίες υγείας πλην ι
ατρών σης 10.000 οργανικές θέσεις
Ποσοστό κάλυψης 35

Ενδεικηκά στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας στα Κέντρα
ΥγείαςΘεσσαλίαςσης566 οργανικές
θέσεις ιατρών υπηρετούν 284 εκ των
οποίων οι 225 είναι αγροτικοί ιατροί
Σης 726 οργανικές θέσεις Επαγγελ
μαηών Υγείας πλην Ιατρών υπηρετούν

302 Στα Κέντρα Υγείας Στερεάς
Ελλάδας σης 535 οργανικές θέσεις
ιατρών υπηρετούν 253 εκ των οποίων
οι 198 είναι αγροτικοί ιατροί Σης 673
οργανικές θέσεις Επαγγελματιών
Υγείας πλην Ιατρών υπηρετούν 269

80

60

40

20

Δείκτης GAU
Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω
ανάλογα με τον βαθμό περιορισμού
δραστηριοτήτων λόγω
προβλημάτων υγείας

Ναι πάρα πολύ Ναι αλλά όχι
πάρα πολύ

Οχι καθόλου

Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών
και άνω με ή χωρίς χρόνιο πρόβλημα υγείας
ή χρόνια πάθηση 2009 2014

2009 2014

Η κατάσταση είναι ίδια με τη στελέχωση

σε όλα τα Κέντρα Υγείας της
χώρας Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε

χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ
με αφορμή τη συμπλήρωση των 31
ετών από τη δημιουργία του πρώτου
Κέντρου Υγείας στην Ελλάδα Η Ο¬

μοσπονδία κατηγορείτην κυβέρνηση
όη έχει εγκαταλείψει πλήρως την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ενώ
π ροβλέπει όη και φέτος τα Κέντρα
Υγείας και οι μονάδες του ΠΕΔΥ θα
αντιμετωπίσουν προβλήματα στην
κάλυψη των λειτουργικών τους ανα¬

γκών αφού η κρατική επιχορήγηση
για τα 209 Κέντρα Υγείας και ης 200
μονάδες πρώην ιατρεία ΕΟΠΥΥ
παραμένει για το 2016 στα 373 εκατομμύρια

ευρώ το ίδιο δηλαδή ποσό
με πέρυσι που ωστόσο οι μονάδες
εξυπηρετήθηκαν σε υλικά και φάρμακα

από τα νοσοκομεία
Καταγγέλλει επίσης όη στους υφιστάμενους

Οργανισμούς των Κέντρων

Υγείας δεν περιλαμβάνονται
Οργανικές Μονάδες Ευθύνης επιπέδου

Διεύθυνσης πλην του Διευθυντή
Ιατρού Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων

παρόη είναι Αυτοτελείς Οργανισμοί

με πολλές οργανικέςθέσεις
υψηλόπροϋπολογισμό και συντελούν
σημαντικό κοινωνικό έργο

Σημειώνεται όη σήμερα στο Σύστημα

Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
υπηρετούν περίπου 12.000υπάλληλοι
όλων των ειδικοτήτων
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Μειώθηκαν
οι δαπάνες
υγείας αλλά
όχι η σπατάλη
Στρεβλώσεις και ανορθολογική
κατανομή πόρων διαπιστώνει ο ΣΕΒ

Οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώθηκαν

σημαντικά στη διάρκεια
της κρίσης αλλά η σπατάλη συνεχίζεται

Ετσι υποχώρησε ακόμα
περισσότερα το επίπεδο των παρεχομένων

υπηρεσιών υποχρεώνοντας

τους πολίτες να δαπανούν

περισσότερα σε ιδιωτικές
υπηρεσίες υγείας Σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που επεξεργάστηκε

ο ΣΕΒ οι δημόσιες
δαπάνες υγείας υποχώρησαν στο
5 του ΑΕΠ πέρυσι κάτω από
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ από 6,9
πριν από την κρίση Με βάση τα
στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΒ η
δημόσια δαπάνη για την υγεία
μειώθηκε από τα 1.439,8 ευρώ
που ήταν η δαπάνη ανά κάτοικο

το 2009 κάτω από τα 1.000 ευρώ
ανά κάτοικο το 2013 Ωστόσο η
χώρα παραμένει τελε-υταία στη
χρήση γενοσήμων φαρμάκων και
πρώτη στις γεννήσεις με καισαρική

και στην κατανάλωση αντιβιοτικών

Ως αποτέλεσμα της
μείωσης της δημόσιας δαπάνης
οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας αυξήθηκαν

από 2,9 σε 3,2 του
ΑΕΠ

Οι στρεβλώσεις στην υγεία
φαίνονται και από το γεγονός ότι
η Ελλάδα διαθέτει πολλούς γιατρούς

και λίγες νοσοκόμες Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα συχνά οι γιατροί

να κάνουν την εργασία που
σε άλλες χώρες κάνει το νοσηλευτικό

προσωπικό Σελ 20
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Μειώθηκαν οι δημόσιες
δαπάνες για την υγεία
αυξήθηκαν οι ιδιωτικές
Υποχώρησαν στο 5 του ΑΕΠ Το σύστημα χαρακτηρίζεται
από ανορθολογική κατανομή των πόρων εκτιμά ο ΣΕΒ

Δαπάνη για Υγεία

Ιδιωτικές
δαπάνες

του ΑΕΠ

Δαπάνες Γενικής
Κυβέρνησης πλην ΟΚΑ

Δαπάνες
ΟΚΑ

Της ευγενιας τζηρτζΗ

Με ποσοστό που έχει υποχωρήσει
περίπου στο 5 του ΑΕΠ η Ελλάδα

μετά τις διαδοχικές περικοπές

των τελευταίων χρόνων
βρίσκεται στις κατώτερες θέσεις
μεταξύ των χωρών της Ε Ε σε
ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη
για την υγεία Η μείωση της δημόσιας

δαπάνης υποκαταστάθηκε
σε ένα ποσοστό από την ιδιωτική
δαπάνη καθώς οι πολίτες υποχρεώθηκαν

να καταφύγουν στις
ιδιωτικές υπηρεσίες που αυξήθηκαν

από το 2,9 στο 3,2 ως
ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο
2010-2014

Αποτέλεσμα της δραματικής
μείωσης της δημόσιας δαπάνης
για την υγεία από το 6,9 του
ΑΕΠ στο 5 είναι η καταθλιπτική
εικόνα των νοσοκομείων όπως
χαρακτηριστικά σημειώνει o ΣΕΒ
στην ανάλυση του εβδομαδιαίου
δελτίου του Οι αιτίες ωστόσο αυτής

της καταθλιπτικής κατάστασης
δεν εξαντλούνται στη μείωση

της δαπάνης καθώς μια προσεκτική

ανάλυση των στοιχείων δείχνει

ότι το σύστημα χαρακτηρίζεται
από ανορθολογική κατανομή

των πόρων και τεράστιες ανισορροπίες

στην ίδια τη δομή του
Ενδεικτικές διαπιστώσεις που

επιβεβαιώνουν το πρόβλημα είναι
μεταξύ άλλων ο μεγάλος αριθμός
των γιατρών σε σχέση με το νοσηλευτικό

προσωπικό η εντατική

χρήση τομογράφων που
είναι συνήθως εκτός λειτουρ¬

γίας η πρωτιά της χωράς μας
στη χρήση αντιβιοτικών αλλά
και στις εγχειρήσεις καισαρικής
το χαμηλό ποσοστό στη χρήση
των γενόσημων φαρμάκων κ.ά
Το αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας

είναι το έλλειμμα στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ακόμη και όταν η σύγκριση

γίνει με χώρες όπως η Τσεχία

η Σλοβενία η Εσθονία η
Πορτογαλία η Σλοβακία ή η Ουγγαρία

στις οποίες οι δαπάνες
για την υγεία ως ποσοστό του
ΑΕΠ είναι συγκρίσιμες με αυτές
που δαπανά η χώρα μας και φυ

Η Ελλάδα βρίσκεται
στις κατώτερες
θέσεις μεταξύ
των χωρών της Ε.Ε

σικά ένα σύστημα δαπανηρό σε
όρους κόστους ωφέλειας

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει

ο ΣΕΒ η δημόσια δαπάνη
για την υγεία υποχώρησε από
1 439,8 ευρώ που ήταν n δαπάνη
ανά κάτοικο το 2009 κάτω από
τα 1.000 ευρώ ανά κάτοικο το
2013 Τη σημαντική μείωση της
δημόσιας δαπάνης για την υγεία
καταγράφει και η πρόσφατη έκθεση

του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα
του δημοσίου χρέους της

χώρας μας παρά τις αυξημένες
ανάγκες περίθαλψης που διαπιστώνονται

λόγω του γερασμέ¬

νου πληθυσμού της Παρά τη
σημαντική αυτή μείωση η συνολική

δαπάνη για την υγεία δημόσια

και ιδιωτική υποχώρησε
από το 9,8 του ΑΕΠ το 2009 στο
8,3 το 2014 Ειδικοί στον κλάδο
της υγείας διαπιστώνουν πάντως
ότι η αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης

δεν έγινε με οργανωμένο
τρόπο δηλαδή μέσα από ένα ιδιωτικό

ασφαλιστικό πρόγραμμα
αλλά με απευθείας πληρωμές που
κάνουν τα νοικοκυριά

Η αναποτελεσματικότητα έστω
και των λιγοστών πόρων προκύπτει

μέσα από επιλεγμένους δείκτες

για το σύστημα υγείας στη
χώρα μας με βάση τους οποίους
η Ελλάδα διαθέτει πολλούς γιατρούς

και λίγες νοσοκόμες γεγονός

που έχει ως αποτέλεσμα
συχνά οι γιατροί να καλύπτουν
την εργασία που σε άλλες χώρες
κάνει το νοσηλευτικό προσωπικό
Επιπλέον στα δημόσια νοσοκομεία

και όχι μόνο γίνεται εντατική

χρήση των μαγνητικών
τομογράφων και οι πολίτες υποβάλλονται

σε μεγάλο αριθμό ακτινογραφιών

με επιπτώσεις όχι μόνο
στο κόστος αλλά και στην

υγεία των πολιτών ενώ ο αριθμός
των καισαρικών ανά 1.000 γεννήσεις

είναι από τους υψηλότερους
στην Ε.Ε

Ανορθολογική είναι επίσης η
τιμολόγηση των φαρμάκων που
επικεντρώθηκε στη μείωση των
τιμών κυρίως για τα γενόσημα
Η ενθάρρυνση με αυτό τον τρόπο
της κατανάλωσης ακριβών ει

2010 2011 ί 2012

5 10 15 20 25 30 35

Ημερήσια
κατανάλωση
αντιβιοτικών
ανά 1.000
κατοίκους

2013 2014
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ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΗΓΗ ΣΕΒ ΕΛΣΤΑΤ σύστημα λογαριασμών υγείας 2014
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

σαγόμενων φαρμάκων όχι μόνο
κατατάσσει τη χώρα μας σε χαμηλή

θέση σε σχέση με άλλες

χώρες σε ο,τι άφορα τη χρήση
τους αλλά οδηγεί και σε στρεβλώσεις

στην αγορά
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ΕΛΣΤΆΤ To 14 έμεινε
χωρίς γιατρό το 2014
Χωρίς ιατρική φροντίδα ή θεραπεία παρά το γεγονός
ότι τη χρειαζόταν έμεινε το 14 των Ελλήνων το 2014
λόγω οικονομικής αδυναμίας Την ίδια περίοδο το 1 1 3
του πληθυσμού δεν είχε τα χρήματα για να αγοράσει
φάρμακα που είχαν συσταθεί από τον γιατρό του Το
2014 το 13 των Ελλήνων καθυστέρησε να λάβει ή
δεν έλαβε καθόλου την αναγκαία ιατρονοσηλευτική
φροντίδα λόγω μεγάλης λίστας αναμονής το 9,4 λόγω
έλλειψης ειδικοτήτων γιατρών και επαγγελματιών υγείας
και το 6 λόγω μεγάλης απόστασης ή προβλημάτων
στη μεταφορά Αυτά είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα
της έρευνας για την Υγεία 2014 της Ελληνικός Στατιστικής
Αρχής η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες και μεταξύ
άλλων καταδεικνύει και τη μεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών
υγείας στη χώρα μας Σύμφωνα με την έρευνα το 2014
έξι στους δέκα Ελληνες επισκέφθηκαν ή συμβουλεύθηκαν
γιατρό γενικής ιατρικής ή παθολόγο το 46,5 γιατρό
άλλης ειδικότητας ή χειρου ργό και το 47,4 οδοντίατρο
ή ορθοδοντικό Το 9,7 έκανε εισαγωγή για νοσηλεία
σε νοσοκομείο
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Η σχέση ίων Ελλήνων
με το σύστημα Υγείας
Εξι στους δέκα Ελληνες επισκέφθηκαν

ή συμβουλεύθηκαν γιατρό
παθολόγο ή γενικής ιατρικής το
2014 ενώ ένας στους δέκα έκανε
εισαγωγή σε νοσοκομείο Σύμφωνα

με τα αποτελέσματα της έρευνας

Υγείας 2014 της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής που δημοσιοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα

το 58,8 των πολιτών χρειάστηκε
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12

μηνών πριν από τη διενέργεια της
έρευνας να επισκεφθεί γενικό γιατρό

ή παθολόγο και το 46,5 δή¬

λωσε ότι επισκέφθηκε και γιατρό
άλλης ειδικότητας ή χειρουργό
Οδοντιατρική φροντίδα ζήτησε το
47,4 των πολιτών Αντίστοιχο ποσοστό

κατανάλωσε κατά τη διάρκεια

των τελευταίων δύο εβδομάδων

πριν από τη διενέργεια της
έρευνας φάρμακα βότανα ή βιταμίνες

με συνταγή γιατρού και τρεις
στους δέκα 27,5 χωρίς συνταγή
γιατρού Από αυτούς που δεν ζήτησαν

συνταγή γιατρού η πλειονότητα
65 κατανάλωσε φάρμακα και

όχι βότανα ή βιταμίνες
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Οργή δικαστών για δηλώσεις Πολάκη
Παρέμβαση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου Αντίδραση Ενωσης

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σάλο προκάλεσαν στο δικαστικό σώμα
οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού

Υγείας Παύλου Πολάκη περί συμμετοχής

σε παραδικαστικά κυκλώματα

της πλειονότητας των δικαστικών

λειτουργών Οι δηλώσεις προκάλεσαν

επίσης την παρέμβαση της
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης

Κουτζαμάνη αλλά και τη
σκληρή αντίδραση της Ενώσεως Δικαστών

και Εισαγγελέων Από χθες
σε όλες τις βαθμίδες της Δικαιοσύνης
επικρατεί αναβρασμός καθώς εξέ
λαβαν τα λεγόμενα του υπουργού
αν δεν τα τεκμηριώσει ως θεσμικής
βαρύτητας επίθεση κατά της Δικαιοσύνης

με συνέπειες πολιτειακού γεγονότος

Αποτυπώνοντας τις αντιδράσεις
δικαστών και εισαγγελέων ο νέος
πρόεδρος τη Ενώσεως Χριστόφορος
Σεβαστίδης που υπέγραψε και τη
σχετική ανακοίνωση έκανε λόγο για
θεσμική εκτροπή ενώ κάλεσε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο να παρέμβει ως εγγυητής
του πολιτεύματος

Οπως προαναφέρθηκε την άμεση
διερεύνηση των καταγγελλομένων
από τον υπουργό με κατεπείγουσα
έρευνα διέταξε η Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου και την ανέθεσε σε
ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό και
συγκεκριμένα στον αντεισαγγελέα
του ανωτάτου δικαστηρίου Δημήτριο
Δασούλα Στην εισαγγελική παραγ¬

γελία μεταξύ άλλων τονίζεται το κατεπείγον

της έρευνας και παραγγέλλεται
ο κ Δασούλας να ενεργήσει

και οποιαδήποτε άλλη ανακριτική
πράξη ήθελε κριθεί αναγκαία

Οι δηλώσεις Πολάκη περί συμμετοχής

στο παρελθόν αλλά και τώρα

μεγάλης μερίδας δικαστικών σε
παραδικαστικά κυκλώματα πέραν
των αντιδράσεων που προκάλεσαν
στη Δικαιοσύνη επέβαλαν την ανάγκη
για τεκμηρίωσή τους και για τον λόγο
αυτόν διατάχθηκε και η κατεπείγουσα
έρευνα Πάντως δικαστές και εισαγ

0 αν υπουργός Υγείας
έκανε λόγο για συμμετοχή
της πλειονότητας των δικαστικών

λειτουργών σε παραδικαστικά

κυκλώματα

γελείς σημείωναν ότι o καταγγέλλων
υπουργός οφείλει να παρουσιάσει
όσα στοιχεία διαθέτει και αυτά να
ερευνηθούν διαφορετικά τόνιζαν ότι
θα πρόκειται για επικίνδυνη πρακτική
με απαξιωτικός συνέπειες για το κύρος
της Δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών
και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης

στο ίδιο μήκος κύματος πέραν
της παρεμβάσεως του Προέδρου της
Δημοκρατίας την οποία ζήτησε κάλεσε

τον κ Πολάκη είτε να ανακαλέσει
αμέσως τα καταγγελλόμενα είτε να

τα τεκμηριώσει με στοιχεία Και σε
κάθε περίπτωση έκανε γνωστό πως
οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν

είναι διατεθειμένοι να ανέχονται στο
εξής τέτοιου είδους συκοφαντικές
δηλώσεις Η έρευνα για τις δηλώσεις
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες
από τον κ Δασούλα ο οποίος είχε
αναλάβει στο πρόσφατο παρελθόν
και την έρευνα για τις καταγγελίες
του πρώην υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Γιάννη Πανούση θέτοντας

την υπόθεση στο αρχείο
Από την έρευνα που θα ακολουθήσει

πάντως θα φανεί τι στοιχεία
διαθέτει ο αναπληρωτής υπουργός
ενώ δικαστές και εισαγγελείς τόνιζαν
με νόημα πως η έρευνα πρέπει να
ξεκαθαρίσει το τοπίο αν υπάρχουν
επίορκοι να τιμωρηθούν και να μην
αιωρούνται καταγγελίες τόσο σοβαρές
χωρίς τεκμηρίωση που πλήττουν
καίρια το κύρος της Δικαιοσύνης

Από την πλευρά του ο υπουργός
Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος
μιλώντας στη Βουλή για τις δηλώσεις
Πολάκη επιχείρησε να ρίξει τους τόνους

και μεταξύ άλλων υποστήριξε
ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
δεν είχε στόχο να πλήξει την υπόληψη
συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών

αλλά άσκησε ευρύτερη κριτική
Ο υπουργός Δικαιοσύνης ωστόσο

δεν πήρε θέση για τα καταγγελλόμενα
Πολάκη ούτε τα υιοθέτησε ως καθ
ύλην αρμόδιος υπουργός αλλά ούτε
διέταξε κάποια έρευνα για το θέμα



19. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΟΛΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Οι ελληνικές εταιρείες
χρειάζονται πολύ λίγα
για να πάνε μπροστά
Συνέντευξη στον ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σε προσωπικό στοίχημα έχει αναγάγει την απλοποίηση
των διαδικασιών για lis επιχειρήσει η υφυπουργοί Οικονομία

Θεοδώρα Τζάκρη με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντοε και την προσέλκυση ξένων
και εγχώριων επενδύσεων Οι ελληνικέ5 επιχειρήσει
χρειάζονται πολύ λίγα για να πάνε πολύ μπροστά επισημαίνει

η κ Τζάκρη στην Κ Η συνέντευξή τα στην
Κ έχει os εξήε
Γιατί η κυβέρνηση ανοίγει θέμα συνταγματικήβ αναθεώρησα

και εκλογικού νόμου την ώρα που ξεκινά
την αναπτυξιακή ατζέντα

Είναι προφανέε ότι υπάρχει ανάγκη ριζική5 συνταγ
ματική αναθεώρησα στο πλαίσιο τα onoias μπορούμε
να δούμε πλήθοΞ θεμάτων από τον νόμο περί ευθύνα
υπουργών μέχρι tis θητείεε των πολιτικών οργάνων και
τη σταθεροποίηση του εκλογικού κύκλου Από την άλλη
είναι axis προθέσειε τα Αριστεράε το εκλογικό σύστημα
να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται axis apxés τα απλή3
αναλογήσω Πιστεύω ότι η συνταγματική αναθεώρηση
και η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα βοηθήσουν να ανακτήσει

το πολιτικό σύστημα τη χαμένη του αξιοπιστία
Αλλά θέλω επίσα να σημειώσω ότι οι αλλαγέΒ amès μπορούν

να σταθεροποιήσουν τον εκλογικό κύκλο Η κατάσταση
σήμερα είναι τραγελαφική Γίνονται εκλογέε και η αντιπολίτευση

ύστερα από δύο μήνε ζητεί και πάλι εκλογέβ
Tis οποίε μόλιε έχασε Συνεπώ5 πρέπει να αξιοποιήσουμε
την ευκαιρία ms συνταγματικήε αναθεώρησα διότι η
ανάπτυξη και η προοπτική μιαε xcopas npocpavcbs και διέρχονται

μέσα από τη σταθεροποίηση των θεσμών Οι θεσμοί
είναι αυτοί που στηρίζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο
μια5 KOivcovias Επομένου η συνταγματική αναθεώρηση
και η ανάπτυξη δεν είναι δύο πράγματα ασύμβατα θα
έλεγα μάλιστα ότι είναι πλήρω5 συμπληρωματικά Πολλέβ
από x\s κακοδαιμονίε που mmmmmm
εμποδίζουν τη χώρα να πάρει

μια νέα αναπτυξιακή τροχιά

εδράζονται σε συνταγ
ματικέ5 ρυθμίσει οι οποίε5
δεν συνάδουν με τη σύγχρονη

εποχή και πολύ περισσότερο

με τη συγκυρία
στην οποία ζούμε

Το αναθεωρημένο μνημόνιο

προβλέπει νέα καταληκτική

ημερομηνία τον
Ιούνιο για να καταθέσετε
το εθνικό αναπτυξιακό
σχέδιο Δεν είναι οξύμωρο
να πιέζει το μνημόνιο για
να καταθέσετε αναπτυξιακά

πλάνα

Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει
διάχυση των ωφελειών της
ανάπτυξης στην κοινωνία
ιονίζει η υφυπουργός Οικονομίας

Θεοδώρα Τζάκρη

Η κατάθεση zvös αναπτυξιακού

σχεδίου προϋποθέτει
ότι η κυβέρνηση σύσσωμη

δεν ασχολείται öncos
συμβαίνει tous τελευταίοι
μήνεβ με την ολοκλήρωσητα αξιολόγησα Ωστόσο
αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ένα τέτοιο
σχέδιο δεν θα έπρεπε να υπάρχει Θέλω όμωε να διευκρινίσω
ότι τώρα πλέον ΤΟ ΟΧέ°χο αυτό υφίσταται και μάλιστα πα
ρουσιάστηκρ ηη τ0ν π0ωΘυπουΡΥ0 την περασμένη Πέμπτη
Πέραν τούτου 8τό υπουργείο Οικονομία3 Ανάπτυξα και
Τουρισμού και ιδιαίτερα στο υφυπουργείο B^nxavias
σχεδιάσαμε δράσει που αφορούν στον μεταποιητικό
τομέα Ξεκινώντα5 από το Φόρουμ ΒιομηχανίαΒ που ολοκλήρωσε

τιε εργασίεβ του με την κατάθεση ενό5 ολοκληρωμένου

σχεδίου για την ανάπτυξη τα ελληνικήε μεταποίησα

μέχρι την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων που
νομοθετούμε πολύ σύντομα μέσα στον Ιούλιο αλλά και
από δράσει που αφορούν το χρηματοδοτικό εργαλείο του
ΕΣΠΑ στο υπουργείο ήδη δουλεύουμε από την πρώτη
μέρα για το ζήτημα τα ανάπτυξα

Τι σημαίνει ο öpos δίκαιη και nebs ακριβώε θα έρθει
η ανάπτυξη

Ο àpos δίκαιη σημαίνει ανάπτυξη που έχει τελικό
σκοπό όχι μόνο την αύξηση των κερδών και τη διεύρυνση
του ΑΕΠ αλλά την ανάπτυξη που οδηγεί σε περισσότερεβ
θέσεΐ5 εργασίαε περισσότερε5 και καλύτερα αμειβόμενε3
δουλειέε για όλου3 βιώσιμη ανάπτυξη που μπορεί να
σταθεί απέναντι σε οικονομικέ5 κρίσειε και αναταράξειτα παγκόσμιαβ οικονομίαε Τέτοιου είδου5 ανάπτυξη
έρχεται από την ενίσχυση τα βιομηχανίαβ και άλλων παραγωγικών

κλάδων τα οικονομία3 και όχι απλώβ από τη
διεύρυνση ins κατανάλωσα Συνεπώ5 δίκαιη ανάπτυξη
σημαίνει διάχυση των ωφελειών τα ανάπτυξα στην κοινωνία

αλλά παράλληλα και επενδύσει που οδηγούν σε
μακροπρόθεσμη σταθερότητα την οικονομία

Σε noious κλάδοι δίνετε έμφαση στην προσπάθεια
ανασυγκρότησα

Συμπεριλαμβάνονται και οι δυναμικοί κλάδοι τα ελ
ληνική3 βιομηχανία5 μεταξύ των οποίων είναι η μεταποίηση
τροφίμων και ποτών η χημική βιομηχανία η φαρμακοβιομηχανία

ο κλάδοβ των μεταλλικών κατασκευών οι τε
χνολογίε5 πληροφορικήε και επικοινωνιών η εφοδιαστική
αλυσίδα Αυτοί οι τομείβ πιστεύουμε ότι διαθέτουν το συγκριτικό

πλεονέκτημα και τη δυναμική να υπηρετήσουν
τον σκοπό xns ταχείαε και βέλτιστα ανάπτυξα με στόχο
την υποκατάσταση των εισαγωγών και την επέκταση των
εξαγωγών
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Παρουσία Γιούνκερ
η κρίσιμη ετήσια
συνέλευση του ΣΕΒ

Αναπτυξιακά αντίβαρα στα
υφεσιακά μέτρα από το
μείγμα πολιτικής της υπερ
φορολόγησης θα ζητήσει ο
πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος

Φέσσας στην ετήσια
γενική συνέλευση του Συνδέσμου

την προσεχή Τρίτη

Βασικός ομιλητής θα είναι

ο πρόεδρος της Ευρω¬
παϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ψωτ με την
παρουσία του οποίου ο ΣΕΒ θέλει να τονίσει την ιδιαίτερη

σημασία της συνομιλίας της χώρας με τους
Ευρωπαίους εταίρους στο δύσκολο περιβάλλον που
έχει διαμορφωθεί εντός και εκτός Ελλάδας Την
ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας με τους εταίρους σε
όλα τα θέματα αναμένεται να επισημάνει ο κ Φέσσας

όπως επίσης και την ανάγκη μιας γενικότερης
συναίνεσης στο εσωτερικό της χώρας Σελ 4
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Η κρίσιμη γενική συνέλευση του ΣΕΒ
με χην ομιλία παρέμβαση Γιοΰνκερ
Στην ανάγκη συναίνεσης θα αναφερθεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ Θεόδωρος Φέσσας

ΓηςΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Δεν υπάρχει xpôvos για χάσιμο Η
χώρα γύρισε σελίδα με την ολοκλήρωση

τα αξιολόγησα αλλά
αυτό δεν αρκεί για να φύγει μπροστά

Χρειάζονται αναπτυξιακά αντίβαρα

στα υφεσιακά μέτρα από
το μείγμα πολιτική5 ms υπερφορολόγησα

Αυτό είναι το μήνυμα που αναμένεται

να στείλει ο πρόεδρο5 του
ΣΕΒ Θεόδωρο5 Φέσσα από το βήμα

ms ετήσια5 τακτική3 γενικήε
συνέλευση του Συνδέσμου npos
τον πολιτικό και επιχειρηματικό
κόσμο ms xcbpas την προσεχή
Τρίτη Στη φετινή γενική συνέλευση

θα διεξαχθούν και αρχαι
ρεσίε για την ανάδειξη νέου διοικητικού

συμβουλίου και νέου
γενικού συμβουλίου με το σημερινό

διοικητυχό συμβούλιο να ανανεώνει

την εμπιστοσύνη του στο
πρόσωπο του κ Φέσσα

Νέα μέλη
Στο νέο διοικητικό συμβούλιο

του ΣΕΒ εκπροσωπείται το σύνολο
των κλάδων του ελληνικού επι
χειρείν με εξαίρεση τον τουρισμό
με τη βιομηχανία να εξακολουθεί
να αποτελεί τον βασικό πυλώνα
Παραμένει η παλαιά φρουρά Γιώ
ms Ιωάννα Θεοδωρόπουλθ5 Σπύ
pos Καλλιτσάντσα Αναστάσΐ05
Μυτιληναίο5 Ευάγγελθ5 Παπα
λεξόπουλθ3 Anumpios Βασιλάκα
EuTOxios κ ά ενώ εισέρχονται
πέντε νέα μέλη Πρόκειται για
tous Kupious Μυίάλη Τσαμάζ όμι
λθ5 ΟΤΕ Αθανασίου Οδυσσέα
Lamda Development Μιχάλη

Στασινόπουλο Βιοχάλκο και τΐ5
κυρίε5 Ηρώ Αθανασίου UNILEVER
Ελλά5/Κύπρου και Νέλλη Κάτσου
Pharmaten

BaoïKôs ομιλητή στη γενική

Με την παρουσία του κ Γιούνκερ στη γενική του συνέλευση ο ΣΕΒ θέλει να τονίσει την ιδιαίτερη
σημασία της συνομιλίας της χώρας με τους Ευρωπαίους εταίρους στο δύσκολο περιβάλλον που έχει
διαμορφωθεί εντός και εκτός Ελλάδας

Ο κ Φέσσας θα αναφερθεί

και στο θέμα
της φορολογίας προτείνοντας

εκσυγχρονισμό
του φορολογικού

συστήματος μέσω μείωσης

συντελεστών

συνέλευση του ΣΕΒ θα είναι péras
ο πρόεδροβ τα Ε Ε Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ Η παρουσία του οριστικοποιήθηκε

τον περασμένο Νοέμβριο

κατά την επίσκεψη τα διοίκησα

του ΣΕΒ oto Βρυξέλλε3

στο πλαίσιο των δράσεων που ξεκίνησαν

με πρωτοβουλία'του προέδρου

Θεόδωρου Φέσσα Το πρόγραμμα

μάλιστα του κ Γιούνκερ
καθόρισε και την ημερομηνία διε
ξαγωγήβ τα ετήσια3 γενική5 συ
νέλευσα του ΣΕΒ η οποία

πραγματοποιούνταν

παραδοσιακά τον
Μάιο Η παρουσία του προέδρουτα Ε.Ε στη γενική συνέλευση
του ΣΕΒ θα ενθαρρύνει tous Ελ
ληνε5 επιχειρηματίε5 και θα αναπτερώσει

το ηθικό τα ελληνικήε
κυβέρνησα δείχνοντα5 σε όλουε
τον δρόμο τα ανάπτυξα και τα
ευθΰνα για να μπορέσει η χώρα
να επανέλθει cos ισότιμο μέλοε
τα Ευρωζώνα στον πυρήνα τα
EupconaïKàs Ενωσα Η θέση και

το μήνυμα του ΣΕΒ npos τον πρόεδροτα Ε.Ε θα είναι ότι η γρήγορη

και αποτελεσματική εφαρμογή

του προγράμματο5 θα πρέπει
να συνοδευθεί από δυναμικέβ κοι
vés πρωτοβουλίεβ τα ελληνικήε
κυβέρνησα και τα Κομισιόν σε
τρειβ άξονεβ δραστική καταπολέμηση

τα φοροδιαφυγήβ σταδιακή

ελάφρυνση τα υπερφορολόγησα
στην παραγωγή σχέδιο

ανάπτυξα με έμφαση crus ιδιωτικοποιήσει

και στα ΣΔΙΤ

Ανάγκη συναίνεσης
Την ανάγκη ôiapKoûs επικοι

vcùvias με tous εταίροα σε όλα
τα θέματα αναμένεται να επισημάνει

ο κ Φέσσαε στην ομιλία

του oncos επισα και την ανάγκη
γενικότερα συναίνεσα στο εσωτερικό

τα xcbpas Για να βγει η
χώρα από την κρίση δεν μπορεί
να κινείται ο Ka0évas χωριστά
αλλά όλοι μαζί Δεν υπάρχει άλλθ5
τρόποβ αναμένεται να πει ο κ
Φέσσαβ στέλνοντα5 και μήνυμα
συναίνεσα npos τα πολιτικά
κόμματα

Ο κ Φέσσα5 αναμένεται να θίξει
και το θέμα τα φορολογία5 προ
τείνοντα5 εκσυγχρονισμό του

φορολογικού

συστήματοβ μέσω τα
μείωσα των συντελεστών Θα θυμίσει

ότι το 3 των φορολογουμένων

πληρώνει το 42 του φόρου
εισοδήματοβ και θα προτείνει την
άμεση εφαρμογή ενό3 σχεδίου καταπολέμησα

τα φοροδιαφυγήβ
και τα εισφοροδιαφυγή5 σε συμφωνία

με tous εταίρου5 προκειμένου

να εφαρμοστεί otis apxés
του 2017 Θα επιμείνει στην επιτάχυνση

του προγράμματοε ιδιωτικοποιήσεων

και θα προτείνει
την εφαρμογή evös φιλόδοξου
προγράμματο5 ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων

σε δίκτυα και υποδομέβ
Θα επισημάνει επίσα ότι για

να απελευθερωθούν πόροι για χρηματοδότηση

υγιών επιχειρήσεων
απαιτείται διαχείριση των κόκκινων

δανείων χωρίε νόθευση
του ανταγωνισμού Στο κρίσιμο
θέμα των εργασιακών ο κ Φέσσαβ
θα αναδείξει cos προτεραιότητεε
το υψηλό μη μισθολογικό κόστοβ
ôncûs και την αδήλωτη εργασία
και την εισφοροδιαφυγή Θα επισημάνει

τέλθ5 την ανάγκη ρεαλισμού

υπευθυνότητα3 και απο
τελεσματικότηταβ oris αποφάσεκ
στέλνοντα5 μήνυμα ότι δεν υπάρχει

xpôvos για αυταπάτε3 ενώ θα
καταθέσει στην πολιτική ηγεσία
κατάλογο 124 προτάσεων πολιτι
κήε για επενδύσει και ανάπτυξη
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Απαίτησαν
πιστοποιητικό
φυματίωσης
για χρυσή βίζα
17ώς η γραφειοκρατία τορπίλισε
ένα ακόμη φιλόδοξο πρόγραμμα
Την ώρα που η ελληνική οικονομία

διψάει νια ξένε επενδύσει

η γραφειοκρατία κάνει
ό,τι μπορεί για να xis διώξει
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
το πρόγραμμα που δίνει τη
δυνατότητα απόκτησα άδει
as παραμονήβ στην Ελλάδα
σε επενδυτέε τρίτων χωρών
δηλαδή εκτό5 Ε.Ε υπό την
προϋπόθεση ayopäs ακινήτου
άνω των 250.000 ευρώ

Η διαδικασία για να πάρει
κάποιοε τη λεγόμενη χρυσή
βίζα είναι σε πολλέε περιπτώσει

κωμικοτραγική Οι
ελληνικέε apxés απαίτησαν
από Κινέζο ιδιώτη να προσκομίσει

πιστοποιητικό από
ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο
ότι είναι αρνητικόβ σε τεστ
φυματίωσηβ Evas àXkos Κι
νέζ03 αγοραστήε δεν κατάφερε

να πάρει την πολυπόθητη

βίζα επειδή ο συμβολαι
OYpâcpos στο συμβόλαιο αγο
ραπωλησίαε έγραψε neos το
τίμημα καταβλήθηκε σε μετρητά

ενώπιον του και δεν
αποδεικνυόταν η εισαγωγή
συναλλάγματο8

Με βάση την εμπειρία ανθρώπων

που έχουν εμπλακεί
στην προσπάθεια εξασφάλι
cms xpucms βίζα από ξένουβ

επενδυτέ5 χρειάζονται περισσότερα

από 15 διαφορετικά
πιστοποιητικά με αποτέλεσμα

ο xpôvos που απαιτείται

για την ευόδωση του
εγχειρήματοε να ξεπερνάει
του s xpeis μήνεε xojpis va
συμπεριλαμβάνεται σε αυ
zoùs το διάστημα ms αναζή
τησηε επιλογή και aYopâs
ακινήτου

Επιπλέον το κλίμα αβε
βαιότηταε μετά τα capital
controls έχει ενταθεί κάνο
vcas ακόμα δυσκολότερη την
προσέλκυση επενδυτών οι
οποίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο

Grexit και το üi|jos
των φόρων στα ακίνητα που
αλλάζει διαρκώβ

Η σύγκριση με άλλε5 ευ
ρωπαϊκέε χώρεε είναι αποκαρδιωτική

Από την έναρξη
του προγράμματο3 μέχρι και
τα τέλη του προηγούμενου
έτουε είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα

περίπου 1.000 σχετικέβ
άδειε Ο αριθμόε αυτόε είναι
πολύ μικρόε σε σχέση με το
ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί

για προγράμματα που
προσφέρουν άλλεε χώρε5
öncos η Πορτογαλία άνω των
6.000 αδειών ή και η Λετονία
άνω των 13.000 Σελ 5
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Στην Ελλάδα
της κρίσης
εισάγουμε
και λαχανικά
1,8 δισ ευρώ για κρέας
και φρούτα το 2015

Παρά την πολυετή κρίση ζητούμενο

παραμένει το παραγωγικό

μοντέλο xns οικονομία
Σε μια χώρα που διαθέτει x\s
κλιματολογικέε και εδαφολο
YiKés συνθήκεε για την παραγωγή

πληθώραβ φρούτων και
λαχανικών το 2015 δαπανήθηκαν

731,27 εκατ για την εισαγωγή

προϊόντων xns κατη
Yopias αυτήβ Μάλιστα τα στοιχεία

δείχνουν αύξηση zns αξίαε
εισαγωγών στη συγκεκριμένη
κατηγορία κατά 10,3 πέρυσι
σε σύγκριση με το 2014

Στην 8η θέση του καταλόγου
των κυριότερων προϊόντων
που εισάγει η Ελλάδα βρίσκονται

τα κρέατα με την αξία των
εισαγωγών xns εν λόγω κατη
YOpias να διαμορφώνεται το
2015 σε 1,07 δισ

Αν και η χώρα διαθέτει ένα
από τα πιο πλούσια ζωικά κεφάλαια

σε αιγοπρόβατα οι κα
ταναλωτέβ προτιμούν το χοιρινό

και το μοσχαρίσιο Kpéas
ωστόσο η κάλυψη των αναγκών
από την εγχώρια παραγωγή είναι

περίπου 20 Σελ 7
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Η Ελλάδα της κρίσης εξακολουθεί
να εισάγει φρούτα και λαχανικά
Παρά τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων οι καταναλωτικές συνήθειες δεν αλλάζουν

Ine ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε μια χώρα που διαθέτει Tis κλι
ματολογικέ5 και εδαφολογικέ
συνθήκεΒ για την παραγωγή πλη
Bcbpas φρούτων και λαχανικών
το 2015 δαπανήθηκαν 731,27
εκατ για την εισαγωγή προϊόντων
ms κατηγορία aums Και σίγουρα
η δαπάνη αυτή δεν αφορά μόνον
εξωτικά φρούτα ôncos ανανάδε
και μπανάνε5 αλλά και ντομάτε
Το 2015 την ίδια δηλαδή χρονιά
που σημαδεύθηκε από évTovcs
πολιτικέ3 ανακατατάξει και οικονομία

αναταράξει οι ΕλληνεΒ
μείωσαν τη δαπάνη κατά 10,5
για την εισαγωγή γαλακτοκομικών
προϊόντων δηλαδή βασικών τροφίμων

και πλήρωσαν πολύ περισσότερα

σε σύγκριση με το 2014
για την αγορά τηλεφώνων αυτοκινήτων

και χρυσού

Τα στοιχεία
Αν μη τι άλλο για μία ακόμη

χρονιά στα στοιχεία για xis εισα
γωγέβ αποτυπώνεται αφενό5 το
παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα
με κύριο χαρακτηριστικό Tis μη
επαρκεί5 ακόμη επενδύσει στον
δυναμικό αγροτοδιατροφικό τομέα
και αφετέρου Tis καταναλωτικέβ
τάσειβ που επικράτησαν τη δύσκολη

περυσινή χρονιά καθώε
σε πρώτη φάση μοιάζουν τουλάχιστον

οξϋμωρε3 δεδομένων των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

οι οποίοι ειδικά το πρώτο
διάστημα μετά την επιβολή tous
ήταν εξαιρετικά αυστηροί

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία

του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων ΠΣΕ το 2015 η αξία
των εισαγωγών αγαθών εξαιρουμένη

ras αξϊα3 των πλοίων στην
Ελλάδα ανήλθε σε 40,98 δισ ευρώ
καταγράφονται υποχώρηση κατά
8,8 Η μείωση αυτή δεν οφείλεται

στο γεγονόε ότι η χώρα κατάφερε

να γίνει αυτάρκηε σε ορισμένα

προϊόντα και έτσι μείωσε
Tis εισαγωγέ5 Οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην υποχώρηση των
διεθνών τιμών του πετρελαίου
με συνέπεια τη μείωση ms αξία5
εισαγωγών των πετρελαιοειδών

Οι εισαγωγές
στην Ελλάδα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 10 ΣΕ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2015

ΠΟΣΑ ΣΕ ΑΙΣ ΕΥΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ψ 2014/15

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

0,6
ο

1 Πετρελαιοειδή 10,11 31,2

C
CL

8,8

Φάρμακα

Αυτοκίνητα

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟ 2015

Είδη ένδυσης

Διάφορα
βιομηχανικά

SS Ηλεκτρικές
ma συσκευές 1,14 1,0

α Μέταλλα 1,09 7,2

ψψ Κρέατα 1,07 3,1

□ Τηλεφωνικές
συσκευές 1,07 13,2

Χρυσός Γεννήτριες Καπνός Ζωικά λίπη Φρούτα
τσιγάρα έλαια λαχανικά

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

Οπλα παιχνίδια βιβλία είδη οικιακής χρήσης κοσμήματα πηγη πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωνέων<πΣΕ

14,0

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η συρρίκνωση της εγχώριας

βιοτεχνίας
ενδυμάτων έχει ως συνέπεια

τα είδη ένδυσης

να αποτελούν
το τέταρτο κυριότερο
προϊόν που εισάγουμε

κατά 31,2 στα 10,11 δισ το
2015 από 14,71 δισ το 2014

Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν

αύξηση Tns αξία5 εισαγωγών

για φρούτα και λαχανικά κατά

10,3 το 2015 σε σύγκριση με το
2014 Μάλιστα οι εισαγωγέε φρούτων

κατατάσσονται ψηλά στη
16η θέση κάτι που έχει τρειε πι
Oavés ερμηνείε5 Πρώτη και λιγότερο

πιθανή ότι οι Ελληνεε κα
ταναλωτέ5 στράφηκαν στην υγιεινή

διατροφή Δεύτερον οι αλυ
aibts σούπερ μάρκετ αγοράζουν
σε καλύτερεε τιμέε εισαγόμενα
κηπευτικά Τρίτον σε ορισμένεε
περιπτώσει η εγχώρια παραγωγή
έχει μειωθεί αφενόε διότι αρκετοί
αγρότεε τα προηγούμενα χρόνια
ανττκατέστησαν Tis καλλιέργειέε
tous με φωτοβολταϊκά πάνελ ενώ
την ίδια ώρα το κράτοβ δεν παρέχει

κίνητρα για την επέκταση

των υδροπονικών καλλιεργειών
Στην 8η θέση του καταλόγου

των κυριότερων προϊόντων που
εισάγει η Ελλάδα βρίσκονται τα
κρέατα με την αξία των εισαγωγών

Tns εν λόγω κατηγορΐαβ να
διαμορφώνεται το 2015 σε 1,07
δισ Ο λόγο5 Αν και η χώρα διαθέτει

ένα από τα πιο πλούσια ζωικά

κεφάλαια σε αιγοπρόβατα οι
καταναλωτέε προτιμούν το χοιρινό

και το μοσχαρίσιο Kpéas με
Tis ανάγκεβ να καλύπτονται από
την εγχώρια παραγωγή σε ποσοστό

περίπου 20
Η συρρίκνωση Tns εγχώριαε

βιοτεχνία5 ενδυμάτων είτε διότι
τη θέση tous πήραν πολυεθνικέ

Η φτώχεια θέλει
καλοπέραση

Φόβος για κούρεμα καταθέσεων

ή απλώς επικρότηση της
αντίληψης ότι η φτώχεια θέλει

καλοπέραση Τα στοιχεία
των εισαγωγών έρχονται πάντως

να επιβεβαιώσουν τα όσα
συνέβαιναν λίγο πριν και κατά
τις πρώτες ημέρες επιβολής
των capital controls Ετσι το
2015 παρατηρείται αύξηση
της αξίας των εισαγωγών αυτοκινήτων

κατά 3,8 των τηλεφωνικών

συσκευών κατά
13,2 των ηλεκτρονικών
υπολογιστών κατά 14 των
ειδών ταξιδιού κατά 8 των
υποδημάτων κατά 5,4 αλλά
και των αρωμάτων κατά 3,9
Η αξία εισαγωγών της τελευταίας

κατηγορίας διαμορφώθηκε
το 2015 σε 702 εκατ ευρώ

Εντύπωση προκαλεί η αύξηση

εισαγωγών μη νομισματικού

χρυσού που θεωρείται
δηλαδή τιμαλφές και όχι

χρηματοοικονομικό

στοιχείο Η

αξία των εισαγωγών χρυσού
αν και χαμηλή ως απόλυτη
αξία διαμορφώθηκε το 2015
σε 7,23 εκατ ευρώ Ωστόσο
είναι αυξημένη κατά 84,6
σε σύγκριση με το 2014

aAuoiôss είτε διότι ελληντκέε επιχειρήσει

του κλάδου μετέφεραν
την παραγωγική tous δραστηριότητα

εκτόε Ελλάδαε έχει cos

συνέπεια τα είδη évoucms να αποτελούν

το τέταρτο κυριότερο προϊόν

που εισάγουμε Το 2015 η αξία
των εισαγωγών ενδυμάτων ανήλθε

σε 1,41 δισ ευρώ κάτι λιγότερο
από την αξία των εισαγωγών αυτοκινήτων

Τι άλλο επίσηε εισάγει
η Ελλάδα ενώ κάλλιστα θα μπορούσε

να έχει επαρκή εγχώρια
παραγωγή Υφάσματα με την
αξία των εισαγωγών να ανέρχεται
το 2015 σε πάνω από μισό δισ
λιπάσματα 266 εκατ αλλά και
ψάρια 374 εκατ
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υπ ΥγοΝί Ανακοινώνεται η λίσταμε 216 σκευάσματα Τα σενάριαγια τα υπόλοιπα

Προθάλαμος απελευθέρωσης
γιαταπρώταΜΗΣΥΦΑ
Του Γιώργου Σακκα
gsakkas@naftemporiki.gf

Σε
αναμονή βρίσκεται π

αγορά των φαρμακευτικών
εταιρειών διακίνησης

Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ σχετικά με
την επικείμενη ανακοίνωση για
το ποια σκευάσματα περιλαμβάνονται

μεταξύ των 2l6 Γενικής

Διάθεσης Φαρμάκων ΓΕ
ΔΙΦΑ που θα πάρουν τον δρόμο

προς την εκτός φορμακείου
αγορά Σύμφωνα με πληροφορίες

μέχρι το ι έλος του Ιουνίου
θα είναι έτοιμη η σχεπκή Υπουργική

Απόφοοπ ενώ όσον αφορά
τον τζίρο αυτών δεν φοίνεται να
είναι μεγαλύτερος των 25 εκατ
ευρω

Συμφωνά με τις εκτιμήσεις
τις IMS Health τα περί l.540
ΜΗΣΥΦΑ που διακινούνται ση
μερο από τα φορμακεία και σι
συσκευασίες τους φέρουν το
κουπόνι του ΕΟΦ έχουν όγκο
με βάση το 2015 στα περίπου
105 εκατ τεμ<ιχια και αξία περίπου

175 εκα t ευ ρώ τιμές παραγωγού

Με βάση αυτή τη μέτρηση

και τις δηλώσεις του
υπουργού Υγείας ότι τα ΓΕΔΙΦΑ
σε αξία δεν ξεπερνούν το l 3

της συνολικής αγορά ΜΗΣΥΦΑ
υπολογίζεται ότι n αξία αυτών
των σκευασμάτων που μπορεί
να διατίθενται και από τα σούπερ
μάρκετ είναι περίασυ 23 εκατ ευ

οι από
ταιρείες

ΜΗΣΥΦΑ
δεν αποκλείουν
την πιθανότητα
να υπάρξει πλήρης
απελευθέρωση
για το σύνολο
των ΜΗΣΥΦΑ
η οποία μάλιστα
να συνδυαστεί με
την απελευθέρωση
της τιμής στην αρχή
του 2017

ρώ Το δε ποσό αυτό είναι χαμηλότερο

από τσ 1 τσυ συνολικού

τζίρου των φορμακείων
σε τιμές παραγώγου με βάση το
2015 που είχε προσεγγίσει τα
2,76 δισ ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί πάντως

πως μόλις τέσσερις κωδικοί από
το πλέον γνωστό αναλγητικό με
βάση την παρακεταμόλη κατέχουν

το 20 της ουνολικής αγοράς

από πλευράς όγκου και περί

το 1 0 της ουνολικής αγοράς
σε αξία Βέβαια αυτό αφορά συγκεκριμένες

μορφές συσκευασίας

και περιεκτικότητας σε χάπια

δισκία
Παράλληλα οι εκπρόσωποι

της αγοράς σημειώνουν ότι
έχουν πολύ λίγη ενημέρωση για
τα σκευάσματα της λίστας των ΓΕΔΙΦΑ

έχοντας δει απλώς μία
πρώτη λίστα η οποία όμως περιέχει

και σκευάσματα τα οποία
έχουν αποσυρθεί από την ελληνική

αγορά Αυτό δεν σημαίνει
φυσικά ότι δεν μποραύν να

επανακυκλοφορήσουν ειδικά
από τη στιγμή που από 1/1/2017
τα ΜΗΣΥΦΑ θα βγουν από τη
διαδικασία διατίμησης και η τιμή

τους θα απελευθερωθεί Και
γι αυτή τη διαδικασία όμως
απαιτείται νέα υπουργική από
φοση

Σύμφωνα με πληραφορίες
οι θεσμοί αν και πίεζαν στην
πλήρη εφορμογή της εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ η οποία προ
έβλεπε την απελευθέρωση της
διακίνησης των ΜΗΣΥΦΑ τελικά

φοίνεται παις έχουν ουμφω
νήσει με τη λυση των ΓΕΔΙΦΑ
Από κει και πέρα φοίνεται πως
κυβέρνηση και θεσμοί δεν θα
πιέσουν περαιτέρω και τους φορ

μακσπσισύς οι οποίοι τα χρόνια

της κρίσης είδαν τσν τζίρο
τους να έχει μειωθεί κατά περίπου

65 και το καθαρό περιθώριο

κέρδους να μειώνεται κατά

50
Το δε ζήτημα που απασχολεί

τις επιχειρήσεις φορμάκων
είναι οι προδιαγραφές που θα
πρέπει να έχουν τα ΓΕΔΙΦΑ καθώς

απαιτείται αυτά να πωλούνται

σε ουσκευασίες με μικρότερη

περιεκτικότητα ώστε
να προστατεύεται και η δημόσια

υγεία από την πιθανότητα
υπερκατανάλωσης

Επίσης οι πληροφορίες από
τον χώρο των εταιρειών ΜΗΣΥΦΑ

αναφέρουν πως υπάρχουν
και άλλα ανοιχτά ενδεχόμενα
Δεν αποκλείουν την πιθανότητα
να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση

για τσ σύνολο των ΜΗΣΥΦΑ

η οποία μάλιστα να συνδυαστεί

με την απελευθέρωση
της τιμής στην αρχή του 2017
Εξάλλου π επικείμενη Υπουργική

Απόφοση που θα εκδοθεί
για τα ΓΕΔΙΦΑ θα προβλέπει τη
δυνατότητα ή και υποχρέωση
αλλαγής της λίστας με αύξηση
των περιεχόμενων σκευασμάτων

δύο φορές τον χρόνο όπως
συμβαίνει και με τα δελτία τιμών

Αυτό αφήνει έτσι ελεύθερη
την Πολιτεία να εντάξει εύκολα
και άλλα ΜΗΣΥΦΑ στο καθεστώς
της απελευθερωμένης διακίνησης

SID 103069251
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Εξαγοράcraw Ελβετία
Β Πολύ κοντά στην εξαγορά φαρμακευτικής

εταιρείας βρίσκεται η Phar
mathen έναν χρόνο περίπου μετά τη
συμφωνία και μεταβίβαση του 80 στο
Fund της BC Partners Αν και δεν έχουν
ανακοινωθεί λεπτομέρειες πληροφορίες

αναφέρουν ότι πρόκειται για την
ελβετική Adno η οποία είναι μια εταιρεία

μέσω της οποία η Pharmathen
μπορεί αν υπερδιπλασιάσει τον τζίρο
της ξεπερνώντας τα 450 εκατ ευρω Η
εταιρεία δραστηριοποιείται όπως και
η Pharmathen τόσο στα γενόσημα όσο
και σε νέα καινοτόμα φάρμακα Αξίζει
να σημειώσουμε ακόμη ότι οι πρώην
ιδιοκτήτες της ελληνικής εταιρείας τα
αδέλφια Κάτσου έχουν δημιουργήσει
επενδυτική εταιρεία αξιοποιώντας το
κεφάλαιο των μερικών εκατοντάδων
εκατομμυρίων που εξασφάλισαν από
την πώληση της Pharmathen Γ Σοκ
SID 10303751
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