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ροβλήματα υποστελέχωσης και υποχρημαιοδότησης σία νοσοκομεία 

ιης Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου,
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της θεσσαλονίκης, της
Κρήτης και των νησιών καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και περιγράφει 

το δημόσιο σύστημα υγείας με τα πιο μελανά χρώματα.
«Το δημόσιο σύστημα υγείας αργοπεθαίνει, θυσιάζονται άνθρωποι 

στον βωμό της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

Παραμένουν κλειστά 220 έτοιμα κρεβάτια ΜΕΘ, τα χειρουργικά
τραπέζια των νοσοκομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο εξαιτίας
των ελλείψεων προσωπικού και χειρουργικών υλικών και οι λίστες
αναμονής στα χειρουργεία ξεπέρασαν το ένα έτος», επισημαίνει ο

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Γιαννάκος και προσθέτει ότι

«λειτουργούν κλινικές χωρίς ειδικευμένους γιατρούς και σε πολλά

Η «εξέταση» που έκανε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία βγάζει ξεκάθαρα ότι το δημόσιο
σύστημα υγείας πάσχει σοβαρά από βαριάς
μορφής υηοστελέχωση και υποχρηματοδότηση.
Τι έχουν καταγράψει ανά περιφέρεια

νοσοκομεία μία νοσηλεύτρια φροντίζει για δύο κλινικές»!
Μέσα από τις καταγραφές των γενικών της συμβούλων ανά

περιφέρεια, η Ομοσπονδία επιχειρεί να δώσει την εικόνα των
δημόσιων νοσοκομείων στη χώρα. An' αυτές βέβαια λείπουν
στοιχεία για συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα που τα τελευταία 

χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και έχουν
απασχολήσει την επικαιρότητα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την απουσία στοιχείων για το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο στο Ρίο, που ουσιαστικά αναλαμβάνει τα
πιο σοβαρά περιστατικά σε ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια
νησιά και την Ηπειρο, αλλά και για τα νοσοκομεία του Πύργου,
του Αγρινίου, της Κυπαρισσίας κ.ά. Τέλος, δεν παρατίθενται στοιχεία 

για τα νοσοκομεία της Αττικής.

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Τα νοσοκομεία της περιοχής στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού 

και υλικών, αναφέρει η Κατερίνα Πετράκη, πρόεδρος
του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ και του σωματείου εργαζομένων 

του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η ναυαρχίδα, το
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Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, έχει καταντήσει 

κουφάρι, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ολοένα
μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση.

Οι ελλείψεις στο προσωπικό ταλανίζουν επίσης τα νοσοκομεία
Διδυμοτείχου, Κομοτηνής, Δράμας και Ξάνθης, ενώ το νοσοκομείο
Καβάλας με ρόλο εξ ανάγκης Περιφερειακού Νοσοκομείου και

αυξημένες υποχρεώσεις κατά την τουριστική περίοδο προσπαθεί
να αντεπεξέλθει με έλλειψη προσωπικού της τάξεως του 50%.

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τα προβλήματα της Ηπείρου, των Ιονίων νήσων και της Δυτικής 

Μακεδονίας καταγράφει ο Χρήστος Γιωτόπουλος, γενικός
σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, που θα έπρεπε να λειτουργεί ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο, 

σήμερα λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο.
Τραγικές οι ελλείψεις και στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα»,
κυρίως στα τμήματα εστίασης, πλυντηρίων, τραυματιοφορέων,
τεχνικών υπηρεσιών και φύλαξης.

Στο Νοσοκομείο Αρτας οι ελλείψεις κυρίως ιατρικού προ¬

σωπικού έχουν αποτέλεσμα να μεταφέρονται οι γιατροί τ<ν

Κέντρων Υγείας στο νοσοκομείο για την κάλυψη εφημεριώ.
Το Νοσοκομείο της Πρέβεζας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβληα
με τη μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού, την ώρα πυ
στο Νοσοκομείο Κέρκυρας καταργούνται δομές όπως η Β' Ηθολογική 

Κλινική, ενώ τα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία, με ο
ελλιπέστατο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, παραπέμπον
σε τριτοκοσμικές συνθήκες.

Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας δεν λειτουργεη
παθολογική κλινική εξαιτίας έλλειψης γιατρών παθολόγων, εώ
το τμήμα επειγόντων περιστατικών υπολειτουργεί.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ

Γιατροί με ειδικότητα aus... προμήθειε$

Παραπέμπονται
οι δύο πρώην
διευθυντές
κλινικών του
Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου
θεσσαλονίκης
για την υπόθεση
των παράνομων
προμηθειών
υλικών. Η
ζημιά για το
νοσηλευτικό
ίδρυμα
ανέρχεται σε
2,7 εκατ. ευρώ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
θεσσαλονίκης παραπέμπονται να καθίσουν δύο πρώην διευθυντές 

κλινικών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου θεσσαλονίκης, 

κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων
προμηθειών υλικών που διερευνάται τα τελευταία χρόνια
από τη Δικαιοσύνη.

Το Συμβούλιο Εφετών θεσσαλονίκης με βούλευμα του
παραπέμπει σε δίκη τους δύο γιατρούς, με την κατηγορία της
άμεσης συνέργειας σε υπηρεσιακή απιστία, που τελέστηκε
κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 5
Ιουνίου 2009, όταν ο ένας ήταν διευθυντής της Ορθοπεδικής
Κλινικής κι ο άλλος διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής 

του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της χώρας.
Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου παραπέμφθηκε ήδη, με
προγενέστερο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, ο τότε
διοικητής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στον οποίο αποδίδεται 

η πράξη της υπηρεσιακής απιστίας κατ' εξακολούθηση.
Η υπόθεση συνδέεται με παραγγελίες υγειονομικών υλικών 

-όπως μοσχεύματα και άλλα υλικά ορθοπεδικών και
νευροχειρουργικών επεμβάσεων, διεγέρτες νεύρων, αιμο¬

στατικά, κ.ά.- που κατά το κατηγορητήριο έγιναν από μη
συμβατικές προμηθεύτριες εταιρείες, σε τιμές υψηλότερες
των συμβατικών. Η ζημιά που αποτιμάται ότι προκλήθηκε
στο νοσηλευτικό ίδρυμα ανέρχεται σε 2.677.1 45,03 ευρώ,
ποσό με το οποίο επωφελήθηκαν συγκεκριμένες εταιρείες.

Στο κατηγορητήριο περιγράφονται «αυθαίρετες» πρακτικές 

σχετικά με περιστατικά ασθενών που ενώ ήταν τακτικά
χαρακτηρίζονταν «επείγοντα». «Ενεργώντας ο καθένας από

Οι ελλείψεις της περιοχής, σύμφωνα με τη γενική σύμβουο
της ΠΟΕΔΗΝ Αναστασία Πολίτου, αγγίζουν και το 40%, σε ό^ς

τις υπηρεσίες -διοικητική, νοσηλευτική, τεχνική και παραϊατ|-
κά- κυρίως στα μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι το ΑΧΕΠΑ, ο

Ιπποκράτειο και το Παηανικολάου. Τα διασυνδεόμενα νοσοκομΡ
προσπαθούν λόγω της έλλειψης προσωπικού να λύσουν τα np-

κοινού με τον συγκατηγορούμενό τους, διοικητή του Ιπποκράτειου, 

και με κοινό δόλο, με καταμερισμό ενεργειών και
αποδεχόμενος ο ένας τις ενέργειες του άλλου, λόγω της
θέσης τους, προέβαιναν για τις ανάγκες των κλινικών τους,
εν γνώσει του διοικητή του νοσοκομείου, σε παραγγελίες
υγειονομικών υλικών από εξωσυμβατικές προμηθεύτριες
εταιρείες, σε αμές υψηλότερες των συμβατικών, παρά το
γεγονός ότι γνώριζαν τις ισχύουσες 37 συμβάσεις που είχε 

συνάψει η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
για λογαριασμό όλων των νοσοκομείων», αναφέρεται στο
βούλευμα.

Το Συμβούλιο Εφετών θεσσαλονίκης υιοθέτησε την
πρόταση που είχε υποβάλει ο αντεισαγγελέας Εφετών θεσσαλονίκης, 

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, ενώ αρχικά είχε
προηγηθεί απαλλακτικό βούλευμα για τους δύο κατηγορούμενους 

πρώην διευθυντές των κλινικών. Στη συνέχεια,
ωστόσο, ασκήθηκε αναίρεση κατά του βουλεύματος από τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η αναίρεση έγινε δεκτή από
το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με συνέπεια να ακολουθήσει 

νέα εισαγγελική πρόταση μόνο ως προς το σκέλος των
δύο πρώην διευθυντών, που τελικώς έγινε δεκτή από τους
Εφέτες. Με το ίδιο βούλευμα, το Συμβούλιο αποφάσισε να
διατηρήσει τον περιοριστικό όρο της χρηματικής εγγύησης
ύψους 3.000 ευρώ που είχε επιβληθεί στους κατηγορούμενους.	

ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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βλήματα εκ των έσω μετακινώντας το προσωπικό και ζητούν να
κλείσουν κλινικές π.χ Εδεσσα Γιαννιτσά

Στα νησιά λ.χ στο Νοσοκομείο Σάμου λόγω έλλειψης ειδικευόμενων

ιατρών η κάλυψη γίνεται από αγροτικούς γιατρούς ενώ
λόγω έλλειψης νοσηλευτικού άμεσα δεν θα λειτουργεί η ΜΕΘ
που σήμερα υπολειτουργεί με 3 κρεβάτια από τα 6 που διαθέτει

Η υποχρηματοδότηση σύμφωνα με την Αν Πολίτου έχει
επίπτωση στην προμήθεια υλικών από βαμβάκι μέχρι υλικά χειρουργείου

Στις εφημερίες σημειώνεται μεγάλη αύξηση προσέλευσης

ασθενών και η αναμονή φτάνει και τις 7 ώρες στα
παθολογικά ιατρεία Την ίδια ώρα οι εξωτερικοί ασθενείς που
δεν έχουν έμμεση πρόσβαση περιμένουν περισσότερο από τρεις
μήνες για τα εξωτερικά ιατρεία και πάνω κι από ένα χρόνο για
να χειρουργηθούν

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Και τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν
φτάσει σε οριακό σημείο λειτουργίας εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης
προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες αναφέρει ο γενικός σύμβουλος
της ομοσπονδίας Γιάννης Αγγελάτος

Ενδεικτικά περιγράφει ότι προβλήματα λειτουργίας λόγω κενών
θέσεων σε ειδικότητες αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία Χαλκίδας
Κύμης Καρύστου Θήβας Λιβαδειάς Λαμίας και Καρπενησίου

ΚΡΗΤΗ

Η υποχρηματοδότηση και η μεγάλη υποστελέχωση σε ανθρώπινο

δυναμικό υποβαθμίζει απαξιώνει και μεθοδικά διαλύει τις δομές
των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας στο νησί καταγγέλλει και ο γενικός

σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ της Κρήτης Κυριάκος θεοδοσάκης
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων που εφημερεύει καθημερινά

η νοσηλευτική υπηρεσία οφείλει πάνω από 1 3.000 ρεπό στο προσωπικό

της Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και
στο Βενιζέλειο καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις ανθρώπινου
δυναμικού σε όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες των εργαζομένων
Η Παιδοψυχιατρική Κλινική μοναδική στην υγειονομική περιφέρεια

λειτουργεί με εργαζόμενους με μπλοκάκι ενώ υπάρχει ένας
τραυματιοφορέας για το απόγευμα και τη νύχτα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και οι μηδενικές προσλήψεις

χρόνια τώρα έχουν αποψιλώσει τα νοσοκομεία της περιοχής

σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού και λοιπού προσωπικού και

οδηγούν σε αδυναμία λειτουργίας τονίζει ο γενικός σύμβουλος της
ΠΟΕΔΗΝ Βασίλης Μιχαλόπουλος ο οποίος ενδεικτικά αναφέρει τα

παραδείγματα των νοσοκομείων της Αμαλιάδας και της Τρίπολης
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Κλινικές λειτουργούν χωρίς ειδικευμένους ιατρούς απόγευμα και νύχτα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Τα τελευταία τρία χρόνια αποχώρησαν

από το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομεία Ιωαννίνων 280 άτομα
μη ιατρικό προσωπικό χωρίς να
προσληφθεί κανένας Σύμφωνα
με τους εργαζομένους το νοσοκομείο

λειτουργεί με επικουρικούς
φοιτητές ΤΕΙ που κάνουν

την πρακτική τους άτομα από
προγράμματα του ΟΑΕΔ και προσωπικό

ιδιωτικών συνεργείων
που το πρωί καθαρίζουν και αργότερα

απασχολούνται στα γκισέ
του νοσοκομείου Από το γενικό
νοσοκομείο Ιωαννίνων Χατζη
κώστα έχουν αποχωρήσει την
τελευταία τριετία 200 εργαζόμενοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε
προσωπικό αντιμετωπίζουν τα
τμήματα εστίασης πλυντηρίων

τραυματιοφορέων και οι τεχνικές
υπηρεσίες Το τηλεφωνικό κέντρο
του νοσοκομείου δεν λειτουργεί
απόγευμα νύχτα και αργίες Στο
νοσοκομείο Κέρκυρας οι υπηρετούντες

νοσηλευτές καλύπτουν
μόλις το 35 του Οργανισμού
Στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας
υπάρχει τραγική έλλειψη παθολόγων

και υπολειτουργούν τα
ΤΕΠ Υπηρετούν 36 γιατροί και
155 νοσηλευτές όταν οι προβλεπόμενες

θέσεις είναι 59 και 237
αντίστοιχα

Αυτά είναι μερικά μόνο από
τα παραδείγματα υποστελέχωσης
νοσοκομείων της περιφέρειας
που παραθέτει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
δημόσια νοσοκομεία κάνοντας
λόγο για επερχόμενη διάλυση
του ΕΣΥ Οπως αναφέρει χαρά

Η ΠΟΕΔΗΝ δημοσιοποίησε

στοιχεία για την
υηοστελέχωση νοσοκομείων

της περιφέρειας

κτηριστικά λειτουργούν κλινικές
χωρίς ειδικευμένους ιατρούς απόγευμα

και νύχτα Σε πολλά νοσοκομεία

παρέχεται νοσηλευτική
φροντίδα από μία νοσηλεύτρια
σε δύο κλινικές Επί των ημερών
του κ Τσίπρα το προσωπικό του
ΕΣΥ λιγόστεψε κατά 4.000 Αλλοι
7.000 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα
σύνταξης και προτίθενται την
επόμενη διετία να το ασκήσουν

Η ΠΟΕΔΗΝ δημοσιοποίησε
στοιχεία που επιμελήθηκαν γενικοί

σύμβουλοι της ομοσπονδίας

για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης

νοσοκομείων της
περιφέρειας Σύμφωνα με αυτά
στο νοσοκομείο Πρέβεζας μία
στις τρεις οργανικές θέσεις της
νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι
κενή προβλέπονται 151 θέσεις
και είναι καλυμμένες οι 106 Στο
νοσοκομείο Φιλιατών υπάρχουν
ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες
γιατρών όπως χειρουργοί παθολόγοι

βιοπαθολόγοι και σε ειδικευόμενους

Στο νοσοκομείο Χαλκίδας

δεν εφημερεύουν όλο τον
μήνα ορθοπεδικοί οφθαλμίατροι
ΩΡΑ και γυναικολόγοι Στο νοσοκομείο

Θήβας n παθολογική
κλινική εφημερεύει 15 ημέρες
τον μήνα ο αξονικός λειτουργεί
μία φορά την εβδομάδα το ακτινολογικό

τμήμα δεν λειτουργεί
το βράδυ Στο νοσοκομείο Λιβα¬

δειάς n παιδιατρική κλινική δεν
λειτουργεί και από τα πέντε χειρουργεία

λειτουργεί ένα Οι μισές
οργανικές θέσεις γιατρών του
νοσοκομείου Λαμίας είναι κενές
105 από τις 213

Η μοναδική Παιδοψυχιατρυαϊ
κλινική του ΕΣΥ στην Κρήτη
που βρίσκεται στο πανεπιστημιακό

νοσοκομείο Ηρακλείου
λειτουργεί με εργαζόμενους με
μπλοκάκι Οι ελλείψεις παρατηρούνται

σε όλες τις κατηγορίες
εργαζομένων και τα οφειλόμενα
ρεπό και άδειες για τη νοσηλευτική

υπηρεσία ξεπερνούν τα
10.000 Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

Ηρακλείου τα οφειλόμενα
ρεπό ξεπερνούν τα 7.000 Στο
νοσοκομείο Διδυμοτείχου οφείλονται

πάνω από 6.000 ημέρες
ανάπαυσης στο προσωπικό
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Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο δ.σ νέα μέλη

Επιβεβλημένηηπροσήλωση
στο μεταρρυθμιστικό έργο
Του Γιάννη Κανουπακη
jkan@>naftemporiki.gr

Τ πιβεβλημένη θεωρεί ο πρό
ΧΖι εδρος του Ελληνοαμερικανικού

Εμπορικού Επιμελητηρίου
Σίμος Αναστασόπουλος την πρα
οήλωση της κυβέρνησης στο

μεταρρυθμιστικό

έργο που θα βελτιώσει

την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας θα απελευθερώσει

την αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών θα εξισορροπήσει
τα υφεσιακά μέτρο και θα σηματοδοτήσει

την επάνοδο της Ελλάδας

στην κανονικότητα και στα
ραντάρ των επενδυτών Όπως
εκτιμά μόνο έτσι θα περιορίσουμε

την εξάρτηση μας από
μνημονικές πολιτικές και θα ανακτήσουμε

την οικονομική μας
ανεξαρτησία μαζί με τις προοπτικές

ευημερίας των πολιτών
Ο κ Αναστασόπουλος μιλώντας
προ ημερών στη γενική σηνέ
λευση του Επιμελητηρίου και με
την ευκαιρία της επανεκλογής
του στη θέση του προέδρου τόνισε

ότι πέρο από τις υφεσιακές
ουνέπειες των δημοσιονομικών
μέτρων έχουμε να λειτουργήσουμε

επιπλέον σε ένα νέο ευρωπαϊκό

περιβάλλον που δεν θα
ευνοεί ούτε την αποκατάσταση
της ρευστότητας ουτε την ανοχή
σε παρατεταμένες νέες διαπραγματεύσεις

για το κλείσιμο
της δεύτερης αξιολόγησης

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το
Επιμελητήριο προωθεί την αναγκαιότητα

των μεταρρυθμίσεων
που θα κάνουν το οικονομικό
περιβάλλον της Ελλάδας φιλικότερο

στις επενδύσεις και την
επιχειρηματικότητα προβάλλει
τηνυγιή επιχειρηματικότητα που
εκπροσωπεί και τη δυνατότητα
να ουμπληρώνει τον κρατικό μηχανισμό

με αποτελεσματικές προ
τάσεις οικονομικής πολιτικής
Το Επιμελητήριο θα ενισχύσει
περαιτέρω τη σχέση του με οργανισμούς

και θεσμούς των ΗΠΑ
υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια
και τις εξαγωγές και θα εντείνει
το παρεμβατικό του έργο στο
χευμένα μεθοδικά και καταλυτικά

ώστε να προωθούνται οι θέσεις

και το έργο του χωρίς να περιορίζεται

π αποτελεσματική λειτουργία

του και η πρόσβαση στη
δημόσια διακυβέρνηση πρόσθεσε

ο κ Αναστασόπουλος

Η vco διοκηση
Τα νέα αιρετά μέλη του διοικητικού

σημβούλιου όπως προέκυψαν

από τις αρχαιρεσίες στη
γ.σ συνήλθαν σε σώμα και εξέλεξαν

τη διοίκηση του Επιμελη¬

τηρίου της οποίας π σύνθεση
είναι Διοικούσα επιτραπή-Πρό
εδρος Σίμος Αναστασόπουλος
Petsiavas SA Αντιπρόεδροι Νικόλαος

Μπακατσέλος Pyramis
Metallourgia Α.Ε Μάριος Τ Κυριάκου

KPMG Certified Auditors

ΑΕ Γενική Γρομματέας Λί
τσα Παναγιωτοπούλου E.VIA
Ταμίας Θάνος Παπαδόπουλος
Chevellas ΑΕ Μέλη Παύλος Κανελλόπουλος

AIG Greece Α.Ε
Αλέξανδρος Κωστόπουλος Foresight

Strategy Communications

Ελευθερία Μαμιδάκη Ma
midoil-Jetoil SA Ιωάννης Δ Σα
ρακάκης Saracakis Brothers SA
Διοικητικό ΣυμβοΰλιοΓεώργιος
Αλεξόπουλος Hellenic Petroleum

SA Δέσποινα Αναστασίου
Dow Hellas SA Πέγκυ Αντωνά
κου Microsoft Hellas SA Βασίλειος

Αντωνιάδης The Boston
Consulting Group BCG SA Πασχάλης

Αποστολίδης AbbVie Ph
armaceuticals SA Σοφία Δα
σκαλάκη-Μυτιληναίου Mytili
neos Holdings SA Αγγελος Κα
ρογιάννης Karayannis Κ Group
of Companies Λουκά Κατσέλη
National BankofGreece Βασίλης
Καφάτος Deloitte Business Solutions

SA Διονύσης Κολοκο
τσάς Google Greece Αθανάσιος
Κουιμτζής Kouimtzis SA Βενετία

Κουσία Business Solutions
Consultant Γιάννης Κοΰστας Da
naos Shipping Co Ltd Εφη Κοι
τσουρέλη Quest Holdings SA
Γιάννης Κυριακίδης Kyriakides
Georgo^ilos Law Firm Σταύρος

Κώστας Economist Γεώργιος
Κώτσαλος Interamerican Hellenic

Life Insurance Co SA Σωκράτης

Λαζαρίδης Athens Exchange

Σταύρος Λεκκάκος Piraeus

Bank SA Θεόδωρος Λια
κόπουλος Johnson Johnson
Commercial Industrial SA
Πάνος Παπάζογλου Ernst
Young Hellas Certified Auditors

SA Δημήτρης Παπαλεξό
πουλος Titan Cement Company
SA Νικόλαος-Λέων Παπαπολί
της Ι^άροΐίτκ Ρβρβροΐιΰβ Δέσποινα

Πάσσαρη Procter Gamble

Hellas Μ.Ε.Ρ.Ε Παναγιώτης
Πικρομμένος Υπ Πρωθυπουργός

Ελλάδος τ Πρόεδρος Συμβουλίου

Επικρατείας Dennys
Πλέσσας Lockheed Martin International

SA Σπύρος Που
λίδας IBM Hellas SΑ Jim Sage Pfizer

Hellas SA Ανδρέας Στυλια
νόπουλος Navigator Travel Tourist

Services Ltd ΜιχάληςΤσα
μάζ Hellenic Telecommunications

Organization SA OTE
ΑντώνηςΤσιμπούκης CISCO Hellas

SA SID 103552231
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Την ακτινογραφία
των τραγικών
ελλείψεων
στα δημόσια
νοσοκομεία ôAns
rns Ελλάδα3 φέρνει
στην επιφάνεια
η ΠΟΕΔΗΝ

Εμφραγμα διαρκείας στο ΕΣΥ
Τα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα

καρκινοβατούν Σοβάδες πέφτουν σία κρεβάτια
των χειρουργείων Μονάδες Εντατικής θεραπείας

λειτουργούν με δανεικούς αναπνευστήρες και
καρδιολογικές κλινικές δεν έχουν βηματοδότες

Εφιάλτης για γιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό είναι και η χρήση φτηνών

και μη ποιοτικών υλικών

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Το
ΕΣΥ σε κώμα αυτή είναι η

διάγνωση των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία οι

οποίοι πέρασαν από ακτινογραφία
τα προβλήματα που βιώνουν σε καθημερινή

βάση Η υποστελέχωση
η υποχρηματοδότηση και ο παρωχημένος

τεχνολογικός εξοπλισμός
αποτελούν μόνιμες σκιές ενός συστήματος

που σύμφωνα με τους ίδιους
καρκινοβατεί
Τα παραδείγματα που παραθέτει

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημόσιων Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ

είναι δεκάδες και αφορούν
όλη τη χώρα

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ η
καρδιοχειρουργική

κλινική που καλείται
να εξυπηρετήσει περιστατικά πέραν
της Κρήτης και από τη Νότια Ελλάδα

βρίσκεται σε μόνιμο έμφραγμα
καλύπτοντας μόλις το 25 των περιστατικών

Πρέπει να προσληφθούν άμεσα
δύο εντατικολόγοι καθώς επίσης και
ένας επιμελητής Β καρδιοχειρουργός

ώστε να αντεπεξέλθει η κλινική στις
πραγματικές πληθυσμιακές ανάγκες
υπογραμμίζει στα ΝΕΑ ο νοσηλευτής

και σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ Κυριάκος

θεοδοσάκης
Τα ράντσα στην ψυχιατρική κλινική

του ίδιου νοσοκομείου η οποία σημειωτέον

είναι η μοναδική δημόσια
δομή στην Ανατολική Κρήτη αποτελούν

σύμφωνα με τους εργαζομένους
ντροπή ενώ τραγικές είναι οι ελλείψεις

και σε νοσηλευτικό προσωπικό
με αποτέλεσμα σης απογευματινές
και νυχτερινές βάρδιες να αντιστοιχεί
ένας νοσηλευτής για 40 ασθενείς

Σοβάδες που πέφτουν στα κρεβάτια
των χειρουργείων Μονάδες Εντατικής

θεραπείας που λειτουργούν με
δανεικούς αναπνευστήρες και καρδιολογικές

κλινικές χωρίς βηματοδότες
είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα
που συμπεριλαμβάνονταν στη μακρά
λίστα που παρέδωσαν οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων θεσσαλονίκης στον
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό κατά
την επίσκεψή του στα τέλη Ιουνίου

Στο Ιπποκράτειο θεσσαλονίκης ο
αριθμός των χειρουργικών τραπεζιών
έχει μειωθεί κατά 50%-60 εξαιτίας

της έλλειψης αναισθησιολόγων στο
θεαγένειο η αναμονή για αξονική
τομογραφία αγγίζει τους εφτά μήνες
ενώ η αντίστοιχη αναμονή για υπέρηχο

φτάνει έως και ενάμιση χρόνο

ΓΑΝΤΙΑ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΑ Σε καθημερινό

εφιάλτη για τους γιατρούς και
το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ
είναι και η χρήση φτηνών αλλά μη
ποιοτικών υλικών Χαρακτηριστικό
το παράδειγμα γιατρών στο Ιπποκράτειο

θεσσαλονίκης οι οποίοι σε
χειρουργείο μίας ώρας αναγκάστηκαν
να αλλάξουν δέκα γάντια σχίζονται
με ευκολία τσιγαρόχαρτου ενώ απέκτησαν

και εγκαύματα στα χέρια λόγω
της κακής ποιότητας του υλικού

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
της ΠΟΕΔΗΝ οριακά λειτουργεί και
το Μποδοσάκειο στην Πτολεμαΐδα με
την παθολογική κλινική να παραμένει
ερμητικά κλειστή λόγω έλλειψης προσωπικού

Πιο αναλυτικά υπηρετούν
μόλις 36 γιατροί όταν οι προβλεπόμενες

θέσεις είναι 59 ενώ σε ό,τι αφορά
το νοσηλευτικό προσωπικό οι κενές
θέσεις ξεπερνούν τις 80

Τεράστιες είναι και οι πληγές
στα νοσοκομεία της Ηπείρου με ενδεικτικό

παράδειγμα το Νοσηλευτικό
Ιδρυμα Αρτας η αντικατάσταση μίας
λυχνίας στον αξονικό τομογράφο πα

Τον ιελευιαίο χρόνο
to προσωπικό στο σύνολο
ιου ΕΣγ έχει μειωθεί κατά
4.000 άτομα ενώ 7.000
εργαζόμενοι έχουν
θεμελιώσει δικαίωμα
σύνταξη

ραμένει άλυτο θέμα τους τελευταίους
πέντε μήνες με συνέπεια οι ασθενείς
να μεταφέρονται στα πλησιέστερα
νοσοκομεία ή να εξυπηρετούνται από
τον ιδιωτικό τομέα

Αντίστοιχα στο νοσοκομείο της
Πρέβεζας μία στις τρεις θέσεις νοσηλευτών

σύμφωνα με το οργανόγραμμα

του νοσοκομείου είναι κενή
ενώ στα αζήτητα βρίσκονται και οι
θέσεις 18 μόνιμων γιατρών

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ Στο μεταξύ
και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία

βροχή πέφτουν οι παραιτήσεις στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ειδικότερα σε διάστημα 12
μηνών έκλεισε η αγγειοχειρουργική
κλινική ύστερα από παραίτηση του
ειδικευμένου γιατρού ενώ παραίτηση
έχουν υποβάλει και δΰο ογκολόγοι
ένας θωρακοχειρουργός ένας νευροχειρουργός

ένας αναισθησιολόγος
ένας ορθοπεδικός και ένας γενικός
χειρουργός

Το νοσοκομείο στο Διδυμότειχο
πάλι διεκδικεί το πανελλήνιο ρεκόρ
σε οφειλόμενα ρεπό δεδομένου ότι
στους εργαζομένους οφείλονται
πάνω από 6.000 ημέρες ανάπαυσης
προηγούμενων ετών Στο νοσοκομείο
Κομοτηνής το οποίο επίσης αντιμετωπίζει

σημαντικότατη έλλειψη
προσωπικού οι οφειλόμενες ημέρες
ανάπαυσης ξεπερνούν τις 2.000

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ Για
υποβάθμιση απαξίωση και διάλυση

των υπηρεσιών υγείας κάνει λόγο η
ΠΟΕΔΗΝ για τις δημόσιες δομές Πελοποννήσου

Πιο συγκεκριμένα στο
νοσοκομείο Τρίπολης Ευαγγελίστρια
έγινε περικοπή της μίας βάρδιας στη

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με αποτέλεσμα

τη μεγάλη ταλαιπωρία μιας
πολύ ευαίσθητης ομάδας ασθενών

Τα στοιχεία που αφορούν το νοσοκομείο

Αμαλιάδας εξηγούν τις εκπτώσεις

που καταγράφονται και εκεί σης
παρεχόμενες υπηρεσίες υπηρετούν
μόλις 16 μόνιμοι γιατροί παρόλο που
οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 44
ενώ από τις 13 θέσεις ειδικευόμενων
γιατρών υπηρετεί μόλις ένας

Κάπως έτσι το αναισθησιολογικό
τμήμα έχει απομείνει τον Ιούλιο με
μόνο έναν γιατρό ενώ το μικροβιολογικό

βιοχημικό εργαστήριο αδυνατεί

να καλύψει σε 24ωρη βάση το
πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ τον τελευταίο

ενάμιση χρόνο το προσωπικό
νοσηλευτικό και παραϊατρικό στο

σύνολο του ΕΣΥ έχει μειωθεί κατά
τουλάχιστον 4.000 Επιπλέον 7.000
εργαζόμενοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα

σύνταξης και σύμφωνα με
έρευνα της Ομοσπονδίας προτίθενται

την επόμενη διετία εντός του
τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής

προσαρμογής να ασκήσουν
το δικαίωμα

ΧΩΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Σε οριακό σημείο

λειτουργούν και τα νοσοκομεία
της Στερεάς Ελλάδας Στο νοσοκομείο
Χαλκίδας δεν εφημερεύουν όλο τον
μήνα ορθοπεδικοί οφθαλμίατροι
ωτορινολαρυγγολόγοι και γυναικολόγοι

Στη Θήβα πάλι η παθολογική
κλινική εφημερεύει τις μισές ημέρες
του μήνα ο αξονικός τομογράφος
λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα
και το ακτινολογικό τμήμα δεν λειτουργεί

το βράδυ
Αντίστοιχα στη Λιβαδειά έχει μπει

λουκέτο στην παιδιατρική κλινική και
στις τέσσερις από τις πέντε χειρουργικές

αίθουσες ενώ στο Καρπενήσι
off έχουν βγει ο αξονικός τομογράφος
και ο μαστογράφος
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Ορίστηκαν διοικητές στα Γενικά
Νοσοκομεία Αργολίδας και Τρικάλων

Δύο ακόμη διοικητές στο Γενικό Νοσοκομείο

της Αργολίδας και το Γενικό Νοσοκομείο

των Τρικάλων επέλεξε το υπουργείο
Υγείας στο πλαίσιο της εν εξελίξει επιλογής
νέων διοικήσεων

Συγκεκριμένα στο Γ.Ν Αργολίδας ορίζεται
η Αγγελική Φλώκου πτυχιούχος της Μα

ράσλειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ΕΚΠΑ
και του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ
Με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων
Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΑΠ είναι υποψήφια διδάκτωρ στη
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ με
γνωστικό πεδίο την αξιολόγηση υπηρεσιών
υγείας Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως ιδιώτης

οδοντίατρος και ελεγκτής οδοντίατρος

ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ και του 0
ΠΑΔ Συμμετέχει σε προγράμματα Προληπτικής

Οδοντιατρικής στα σχολεία του Δήμου
Αργούς και είναι μέλος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αργολίδας από το 1997

Ο Δημήτριος Παρθένης είναι ο νέος διοικητής

του Γ.Ν Τρικάλων Είναι πτυχιούχος
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κάτοχος μεταπτυχιακού

στη Βιοϊατρική Έρευνα με ειδίκευση

στην Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική

και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ.Έχει εργαστεί ως ιδιώτης Αγγειοχει
ρουργός επικουρικός επιμελητής στο ΕΚΑΒ
γιατρός στον Ελληνικό Στρατό και ως επιστημονικός

συνεργάτης του ιδρύματος ΘΩ
ΡΑΞ Από το 2012 έως σήμερα είναι εθελοντής

γιατρός στο Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο

Αλληλεγγύης στην Αθήνα
Ως αναπληρωτής διοικητής ορίστηκε στο

ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ ο Γεώργιος

Μοσχοβάκης πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογι

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ W

0 i

στών ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Μονάδων Υγείας από το ΑΕΠ.Έχει διατελέσει

προϊστάμενος στη Διεύθυνση Πληροφορικής

της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας
στην Κρήτη διοικητής του ΓΝ Ρεθύμνου

και καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στο ΑΤΕΙ Ηρακλείου Σημειωτέον την Παρασκευή

πραγματοποιήθηκε το Εθνικό Κέ¬

ντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΕΠΥ του υπουργείου

Υγείας επιχειρησιακή εκπαίδευση
των νέων διοικητών και υποδιοικητών

με θέμα την αντιμετώπιση των κρίσεων στον
χώρο της υγείας σε επιχειρησιακό αλλά και
επικοινωνιακό επίπεδο Έγινε ιδιαίτερη αναφορά

στον ρόλο του ΕΚΕΠΥ στη διαχείριση
του προσφυγικού ζητήματος



2. Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/07/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΟΣΑ

Η υγεία των Ελλήνων
στα χρόνια της κρίσης

SB

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ
► ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

2009

2015

16,1 δισ.€ 6,8 του ΑΕΠ

8,74 δισ.€ 5 του ΑΕΠ

► ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

2009 Ι Ι 7,07 δισ.€ 3 του ΑΕΠ

2015 5,69 δισ.€ 3,2 του ΑΕΠ

2009

2015

► ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΠΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4ΗΜΜΜΜΜΜΜΜ 83,3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 841

ΑΝΑΡΙΕ

2009

2015

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 775

► ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

67,4
2009

75,1
2015

ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ ΕΛΣΤΑΤ 2016
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► ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Με κομματικό
face control
άλλοι τρεις
διοικητές

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ των νέων διοικητών
υτα δημόσια νοσοκομεία συνεχίζεται Και δεν ξεφεύγει

από τη μέχρι τώρα τακτική Ως προσόν φαίνεται
ότι υπολογίζεται η κομματική τους ταυτότητα Μετά
τις μαζικές τοποθετήσεις 31 διοικητών σε διάφορα
περιφερειακά νοσηλευτικά ιδρύματα μεταξύ των
οποίων βρίσκονται υποψήφιοι βουλευτές ΣΎΡΙΖΑ
και ΑΝ.ΕΛ αλλά και ένας στενός συνεργάτης της
Ολγας Γεροβασίλη χθες ανακοινώθηκαν ακόμη τρεις
διοικητές

Ο Δημήτρης Παρθένης αναλαμβάνει το Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων Ο αγγειοχειρουργός και διδάκτωρ

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

είναι γνωστός στον χώρο του ΣΎΡΙΖΑ καθώς
είναι μελος της γραμματείας του τμήματος υγείας
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Επιπλέον

είναι υπεύθυνος γιατρός του Κοινωνικού Ιατρείου
Φαρμακείου Αλληλεγγύης Αθήνας Τα τρικαλινά μέσα
ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικό γιατρό
με σημαντικό επιστημονικό έργο Μεταξύ άλλων κατά
την υπηρεσία υπαίθρου στη θηρασιά εγκατέστησε
μονάδα τηλεϊατρικής θάλαμο νοσηλείας και ασθενοφόρο

σε ένα άγονο μικρό νησί των Κυκλάδων
Ο Γεώργιος Μοσχοβάκης που αναλαμβάνει τη

θέση αναπληρωτή διοικητή στο Βενιζελειο Πανά
νειο Γενικό Νοσοκομείο Ηραελείου ήταν στο παρελθόν

δραστηριοποιημένος στον συνδικαλιστικό χώρο
καθώς ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στη ΔΥΠΕ Κρήτης Ο κ Μοσχοβάκης έχει εμπειρία
από διοίκηση νοσοκομείου καθώς την περίοδο 201 0

201 2 μεγάλο διάστημα που στην κυβέρνηση ήταν
το ΠΑΣΟΚ διετελεσε διοικητής του Νοσοκομείου

Ρεθύμνου Εχει διατελέσει επίσης προϊστάμενος
στη Διεύθυνση Πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής
Περιφέρειας καθώς και καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ιδρυμα ΑΤΕΙ

Ηρακλείου
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας διοικήτρια τοποθετείται

η Αγγελική Φλώκου Πρόκειται για πτυχιούχο

οδοντιατρικής με μεταπτυχιακό στη διοίκηση
Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΑΠ Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ με γνωστικό πεδίο
την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας Εχει εργαστεί επί

σειρά ετών ως ιδιώτης οδοντίατρος ελεγκτής οδοντίατρος

ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ και ελεγκτής
οδοντίατρος ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Εκπαιδεύοντας
τους νέους διοικητές
Από σεμινάριο για την αντιμετώπιση κρίσεων στον χώρο
της Υγείας πέρασαν την περασμένη Παρασκευή οι νέοι
διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων Μία ημέρα μετά
τις οδηγίες προς ναυτιλλομένους που έλαβαν από
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας οι νέοι διοικητές

κάθισαν στο θρανίο προκειμένου να εκπαιδευτούν

από τους αρμόδιους του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων

Υγείας ΕΚΕΠΥ για τους τρόπους διαχείρισης
εκτάκτων αναγκών και επειγουσών καταστάσεων από
το προσφυγικό έως μια ενδεχόμενη πανδημία ή μια
βιολογική πυρηνική απειλή Τα σεμινάριο είχε τρεις
ενότητες Στην πρώτη ενότητα o διοικητής του ΕΚΕΠΥ
Νίκος Παπαευσταθίου ανέλυσε τον ρόλο του Κέντρου
και των διοικητών στην άμεση επιχειρησιακή αντίδραση
αλλά και επικοινωνιακή διαχείριση σε κρίσεις στον
χώρο της Υγείας Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν
τα επιχειρησιακά σχέδια του ΕΚΕΠΥ Περσέας για
διάφορες έκτακτες ανάγκες Φιλοκτήτης για χημι
κούς-βιολογικούς-ραδιολογικούς και πυρηνικούς κινδύνους

Σώστρατος για σεισμό και Αρτεμις για
πανδημία Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διαχείριση
του προσφυγικού ζητήματος όσον αφορά την υγειονομική

και ψυχοκοινωνική κάλυψη των προσφύγων και
μεταναστών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας και
τη διασύνδεση των κέντρων με τα νοσοκομεία Στην
τρίτη ενότητα παρουσιάστηκε το σύστημα εφημερίας
των νοσοκομείων της Αττικής Για την εκπαίδευση των
διοικητών είχαν προσκληθεί μεταξύ άλλων εκπρόσωποι
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
για την Τηλεϊατρική του ΕΚΑΒ και της Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας Εως σήμερα έχουν καλυφθεί

περίπου 80 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών
διοικητών νοσοκομείων του ΕΣΥ από τις 146 που έμειναν
κενές μετά τη μαζική αποπομπή των προηγούμενων
διοικητών τον περασμένο Δεκέμβριο
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Εκλεισαν 4.277 ελληνικές επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας το 2015
Η χειρότερη χρονιά της τελευταίας
5ετίας ήταν το 2015 για τις επιχειρήσεις

υψηλής τεχνολογίας στην
Ελλάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ που παρουσιάζονται στην

έρευνα του Η δημογραφία των
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
στην Ελλάδα Σύσταση και διαγραφή

επιχειρήσεων την περίοδο 201 1

2015 πέρυσι το ισοζύγιο μεταξύ
συστάσεων και διαγραφών ήταν
αρνητικό και μάλιστα το χειρότερο
της υπό εξέταση περιόδου

Συγκεκριμένα το 2015 έκλεισαν
4.277 και συστάθηκαν 3.249 επιχειρήσεις

υψηλής τεχνολογίας με
αποτέλεσμα η καθαρή μείωση των
επιχειρήσεων του κλάδου να ανέρχεται

στις 1.028 Αμέσως χειρότερη
επίδοση ήταν εκείνη του 2012 που
η ελληνικό οικονομία βίωσε τη μεγαλύτερη

ύφεση την περίοδο της
κρίσης με την καθαρή μείωση των
επιχειρήσεων να ανέρχεται στις
883 Αντιθέτως η χρονιά με την
καλύτερη επίδοση ήταν το 201 1

όταν το καθαρό ισοζύγιο ήταν θετικό

κατά 1.321 επιχειρήσεις Ειδικότερα

από τα στοιχεία του ΕΚΤ
προκύπτουν τα εξής

• Το 2011 διεγράφησαν 2.087
ενώ συστάθηκαν 3.408 καθαρή
αύξηση 1.321

• Το 2012 έκλεισαν 3.734 ενώ
άνοιξαν 2.851 καθαρή μείωση 883

• Το 2013 διεγράφησαν 4.018
και συστάθηκαν 4.131 καθαρή αύξηση

113
• Το 2014 έκλεισαν 4.310 ενώ

άνοιξαν 3.869 καθαρή μείωση 441
• Το 2015 διεγράφησαν 4.277

και συστάθηκαν 3.249 καθαρή
μείωση 1.028

Επίσης τα στοιχεία της έρευνας
του ΕΚΤ δείχνουν ότι το ποσοστό
των διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής

τεχνολογίας στο σύνολο των
διαγραφών επιχειρήσεων σημείωσε

μικρή μείωση από 3,5 το
2011 σε 3,4 το 2012 και το 2013
ενώ το 2014 αυξήθηκε στο 3,7
και το 2015 στο 4,5

Από την άλλη πλευρά το ποσο¬

στό συστασης των επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας στο σύνολο
των επιχειρήσεων που συστάθηκαν

κατέγραψε αύξηση από 4,4
το 201 1 i σε 5,4 το 2012 σε 6,8
το 2013 ενώ το 2014 υποχώρησε
στο 6,6 και το 2015 στο 6,2

Πέραν αυτών το ΕΚΤ επισημαίνει
στην έρευνά του ότι οι εγχώριες

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της κατασκευής

ηλεκτρονικών υπολογιστών υπερτερούν

κατά πολύ στις συστάσεις
σε σχέση με τις επιχειρήσεις κατασκευής

φαρμακευτικών προϊόντων
Η αναλογία σε όλα τα έτη που

αφορά η έρευνα είναι μεταξύ 1

προς 5 και 1 προς 10 ενώ μόνο το
2014 η εν λόγω αναλογία των συστάσεων

προσεγγίζει το 1 προς 2
Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα

στον κλάδο των ηλεκτρονικών

υπολογιστών τα τελευταία

5 έτη
Γενικότερα από την έρευνα προκύπτει

το συμπέρασμα ότι για τις
συστάσεις επιχειρήσεων υψηλής

Οι συστάσεις
και σι διαγραφές

επιχειρήσεων

Διαγραφές Συστάσεις
Καθαρό

αποτέλεσμα

2011 2.087 3.408 1.321

2012 3.734 2.851 883

2013 4.018 4.131 113

2014 4.310 3.869 441

2015 4.227 3.249 1.028

τεχνολογίας υπάρχει αυξητική
τάση ως προ το μερίδιο που κατέχουν

στο σύνολο των συστάσεων
όλων των επιχειρήσεων Ως προς
τις διαγραφές με εξαίρεση το 2015
που καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή

ι i mu ιιιιιιιιι Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ποσόστωση της τάξης του 4,5
και η οποία αποδίδεται στη μείωση
του συνόλου των διαγραφών υπάρχει

μια σταθερότητα και την εξεταζόμενη

περίοδο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ
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Ανάγκη
συνεργασίας
mm m Την ανάγκη συνεργασίας της
ιδιωτικής υγείας και των
φαρμακευτικών εταιρειών τόνισε σ
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
απευθυνόμενος στο ΚΚΕ λέγοντας ότι
η κυβέρνηση δεν μπορεί να

καταργήσει την επιχειρηματικότητα
στον τομέα της Υγείας και στο
φάρμακο Στηρίζουμε το δημόσιο
σύστημα αλλά δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε τις σοβαρές επενδύσεις
στηνΥγεία Και συμπλήρωσε λέγοντας
ότι δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα
δωρεάν σε όλους κάνοντας λόγο για μία
χρεοκοπημένη χώρο Γ Σακ

ISID.10353096J
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