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Εξόφληση
οφειλών σε
προμηθευτές
νοσοκομείων
ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ληξιπρόθεσμων

οφειλών του προς τους προμηθευτές

των νοσοκομείων ξεκινά
το υπουργείο Υγείας Η εξόφληση
που συνιστά προαπαιτούμενο για
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
αναμένεται να γίνει σε δόσεις
ώστε μέχρι το τέλος του έτους να
έχουν εξοφληθεί συνολικά 1,1 δια
ευρώ Σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργείου ήδη εγκρίθηκε το
ποσό των 254 εκατ ευρώ για τα
νοσοκομεία της 1ης και 2ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Αττική και
Πειραιάς ενώ το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει
η αποπληρωμή των προμηθευτών
για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Παράλληλα

εγκρίθηκε η εκταμίευση
68 εκατ ευρώ για την πληρωμή
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Γενικού Νοσοκομείου Παπαγε
ωργίου της θεσσαλονίκης
Η αποπληρωμή των προμηθευτών
αναμένεται να διευκολύνει τον
εφοδιασμό των νοσοκομείων με
φάρμακα αντιδραστήρια και υγειονομικό

υλικό
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Ιρλανδικό ρεκόρ
ανάπτυξης έφερε

η χαμηλή φορολογία
επιχειρήσεων

ΣΕΛ 9
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ρεκόρ ανάπτυξικ πέντε
έτη μετά το Μνημόνιο

αντιληφθούν πως έγιναν πλουσιότεροι σχολίασε

ο οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν στο
Bloomberg

Από το 2008 έως σήμερα το ακαθάριστο
εθνικό εισόδημα της Ιρλανδίας αυξήθηκε κατά 7
δια ευρώ εξαιτίας της μεταφοράς φορολογικής
έδρας πολλών πολυεθνικών

Η εικόνα
0 αναλυτής Λεονίνι Μπερσίντσκι του Bloomberg
View εξηγεί ότι η πραγματικότητα διαφέρει από
τη στατιστική Μπορεί η μεταφορά της έδρας
πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών αεροπορικών

εταιριών κ.λπ να προκάλεσε την εκτόξευση

στην ανάπτυξη αλλά αυτό πόσο ωφελεί
την τοπική οικονομία ουσιαστικά Οι βασικές
δραστηριότητες και η διοίκηση των πολυεθνικών

παραμένουν εκεί όπου ήταν η αρχική έδρα
τους ενώ ολόκληρος ο ισολογισμός τους περιλαμβάνεται

στο απόθεμα παγίου κεφαλαίου
ή στη διεθνή επενδυτική θέση της Ιρλανδίας
Τα κέρδη των πολυεθνικών υπολογίζονται στο
ΑΕΠ της Ιρλανδίας και οι διάφοροι κλάδοι της
οικονομίας λαμβάνουν στους εθνικούς λογαριασμούς

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία αλλά
αυτή δεν μετατρέπεται σε κέρδη και αυξήσεις
μισθών ούτε συλλέγονται περισσότεροι φόροι
από την κυβέρνηση Με απλά λόγια πλημμύρισε
επενδυτές η Ιρλανδία αλλά οι Ιρλανδοί δεν έγιναν

πλουσιότεροι Αυτό οδηγεί ίσως κάποιους σε
απαισιόδοξες σκέψεις αλλά και αυτό δεν είναι
απόλυτα σωστό Η Ιρλανδία έχει βγει από το
σκοτεινό τούνελ κι έχει πρόσωπο για να δανειστεί

Αλλωστε οι μετρήσεις για την ανάπτυξη
γίνονται με δεδομένες μεθόδους και μετρήσεις
Υπό αυτό το πρίσμα της ισχύος των αριθμών η

Ιρλανδία είναι νικήτρια

Τα
πέτρινα χρόνια της κρίσης στην

Ιρλανδία

πέρασαν πολύ γρήγορα Μέσα
σε μια τριετία ο κελτικός τίγρης στάθηκε

στα πόδια του και πέντε χρόνια μετά το
σκληρό Μνημόνιο βρυχάται πάλι Η ανάπτυξη
της χώρας που υπέφερε πολλά και είδε τα
παιδιά της να μεταναστεύουν κατά κύματα
σαν το 1 9ο αιώνα έσπασε κάθε ρεκόρ φθάνοντας

στο εντυπωσιακό 26,3 σύμφωνα με
τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για
το 2015

Η αύξηση του ΑΕΠ της Ιρλανδίας ξεπέρασε
κάθε φαντασία καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν

για ανάυτυξπ 7,8 Πώς διπλασιάστηκε
σε χρόνο-ρεκόρ η ανάπτυξη της ιρλανδικής οικονομίας

είναι από τα θαύματα που πρέπει να
εξηγηθούν για να γίνουν πιστευτά Η πρώτη
εξήγηση που δίνεται από τους οικονομολόγους
και τους αναλυτές αφορά στο χαμηλό φορολογικό

συντελεστή που προσελκύει ξένες επιχειρήσεις

Πολλές αμερικανικές εταιρίες μετέφεραν
στην πενταετία που πέρασε την έδρα τους στην
Ιρλανδία απολαμβάνοντας το χαμηλό φόρο στο
12,5 Η στατιστική υπηρεσία της Ιρλανδίας
σύμφωνα με τον επικεφαλής της Μάικλ Κόνολι

Στο 26,3 η αύξηση του
ΑΕΠ κάτω από το 80
μειώθηκε το xpéos Τα
νούμερα συνηγορούν σε
οικονομικό θαύμα που
όμακ δεν έχει μεταφραστεί
ακόμα σε αύξηση μισθών

ΧΓ

ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αναθεώρηση
των παγίων κεφαλαίων στους εθνικούς λογαριασμούς

καθώς το ΑΕΠ της χώρας εκτοξεύτηκε
στα 243,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 201 5 από
1 93,2 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 201 4
Η μεγάλη αυτή αναθεώρηση σημαίνει ότι το
χρέος της Ιρλανδίας μειώθηκε κάτω από το 80
του ΑΕΠ ενώ αρχικά είχε εκτιμηθεί στο 93,8
Οι ζωές των ανθρώπων βελτιώνονται δήλωσε

ο υπουργός Οικονομικών Μάικλ Νούναν
Αν και όλα αυτά ακούγονται πολύ αισιόδοξα

για τη χώρα που κάποτε προστέθηκε στους
προβληματικούς νότιους αποτελώντας το

ακρωνύμιο των PIICS Πορτογαλία Ιταλία
Ιρλανδία

Ελλάδα και Ισπανία αναλυτές επισημαίνουν

πως η τεράστια ανάπτυξη δεν θα φανεί
στις τσέπες των Ιρλανδών Η Ιρλανδία ανέβηκε
θέσεις στην κατάταξη των χωρών με κριτήριο
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που αποτελεί μέτρο του
πλούτου αλλά λίγοι άνθρωποι στη χώρα θα
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Μεταφορά ασθενή με αγροτικό στην Εύβοια

«Νοσεί» η... Υγεία
σε όλη τη χώρα

Στην 
εντατική παραμένει το

Εθνικά Σύστημα Υγείας, με
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας 

και ΕΚΑΒ να αντιμετωπίζουν
τεράστια προβλήματα που απειλούν
ακόμη και τη ζωή ασθενών. Μετά
τα ρεπορτάζ για το Γεντκά Νοσοκομείο 

Χαλκιδικής που βρίσκεται στα

άρια της διάλυσης, μια εικόνα
ντροπής είδε χθες το φως της δημοσιότητας. 

Στο Δήμο Ιστιαίας στην
Εύβοια κι εν μέσω τουριστικής
σεζόν ασθενής μεταφέρθηκε στο
Κέντρο Υγείας πάνω σε καρότσα
αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο.

Το αλαλούμ ενισχύθηκε καθώς
ορισμένοι προσπάθησαν να ρίξουν

mv ευθύνη στη δήμαρχο Ιστιαίας
Λίνα Ευσταθίου. Ωστόσο, όπως
προκύπτει, η δημοτική αρχή της
περιοχής όταν παρέλαβε βρήκε δύο
ασθενοφόρα πλήρως διαλυμένα
και τα παραχώρησε στο ΕΚΑΒ, το
οποίο τα ανακαίνισε και τα παρέδωσε 

πλήρως εξοπλισμένα.

ΕΡΕΙΠΙΑ » Το ένα ήταν δημοτικό
ασθενοφόρο που σάπιζε στο Δήμο
Αιδηψού, αφού δεν μπορούσε να
κινηθεί νόμιμα, ενώ το άλλο ήταν
ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας
Ιστιαίας που αντιμετώπιζε προβλήματα 

λόγω ελλείψεως καυσίμων,
με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιβαρύνονται 

τα έξοδα της διακομι¬

δής τους σε νοσοκομείο.
Το πρώτο ως ασθενοφόρο του

ΕΚΑΒ χρησιμοποιείται για να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του στους
δημότες. Το δεύτερο οδηγήθηκε
σης υποδομές του ΕΚΑΒ προκειμένου 

να γίνουν οι απαραίτητες
εργασίες και επέστρεψε στο ΕΚΑΒ
Ιστιαίας τις επόμενες ημέρες. Με
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίουτον περασμένο Απρίλιο

» Στον Δήμο Ιστιαίας, στην Εύβοια, 

και εν μέσω τουριστικής
σεζόν, ασθενής μεταφέρθηκε
στο Κέντρο Υγείας πάνω σε
καρότσα αγροτικού, γιατί δεν
υπήρχε ασθενοφόρο να εξυπηρετήσεις 

25.000 ανθρώπους.

ια ασθενοφόρα δόθηκαν προς
χρήση και όχι η κυριότητα στο ΕΚΑΒ, 

ωστόσο, χθες έγιναν δύο
περιστατικά ταυιάχρονα κι έι σι δεν
υπήρχε διαθεσιμόιηια ασθενοφόρου. 

Η ευθύνη βαραίνει το υπ. Υγείας 
που έχει αφήσει μια ιουριστική

περιοχή με 25.000 ανθρώπους το
καλοκαίρι χωρίς ασθενοφόρα και
μόνο χάρη στην προσπάθεια του
δήμου και τη συνεργασία με το ΕΚΑΒ 

σώζονται ζωές.
Συγκέντρωση έξω από το υπ.

Υγείας προγραμματίζει σήμερα στις
13.30, το Σωματείο Εργαζομένων
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,
ενώ θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι 

από άλλα νοσοκομεία.
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ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Αδυναμία
ηλεκτρονικής
συνταγσγράφηοης

Πρακτική αδυναμία διαπιστώνει η
Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας

Πειραιά ΕΙΝΑΠ νια την
εφαρμογή της ηλεκτρονικής συ

νταγσγράφησης εξετάσεων από τα
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

ΤΕΠ των νοσοκομείων εξαιτίας

των συνθηκών που επικρατούν

στα εφημερεύοντα νοσοκομεία

Την ίδια άποψη εκφράζει
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

ΙΣΑ με επιστολή του προς
τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη
Μπερσίμη επισημαίνοντας ότι
λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας

και της υποστελέχωσης
των νοσοκομείων η εφαρμογή μίας

τέτοιας απόφασης δεν είναι εφικτή

ΕΙΝΑΠ και ΙΣΑ ζητούν
την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης

απόφασης τονίζοντας ότι

δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο
των εφημερευόντων γιατρών στα
ΤΕΠ και υποβαθμίζει σοβαρά
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
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Διαγραφή και
απαιτήσεις
• Στη διαγραφή 4,5
δισ ευρώ χρεών του
ΕΟΠΥΎ προς τα δημόσια

νοσοκομεία προχωρά
η κυβέρνηση με βάση

τη σχετική Υπουργική
Απόφοσπ την

οποία υπέγραψε στις
27 Ιουνίου ο Ανδρέας
Ξανθός Βέβαια επί της
ουσίας δεν αλλάζει κάτι
για τη δημόσια οικονομία

αφοϋ νοσοκομεία
και ΕΟΠΥΥ έχουν γενικότερα

την ίδια πηγή
χρηματοδότησης
Έτσι μειώνονται τα
χρέη του οργανισμού
αλλά την ίδια στιγμή
αυτό θα φανεί στις
οικονομικές καταστάσεις

του 2016 των
νοσοκομείων που θα
πρέπει να προβούν σε
απσμειώσεις απαιτήσεων

Γ Σακ
ISID 10371126
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Θεοδώρα Τζάκρη Η υφ Βιομηχανίας εκπροσώπησε την κυβέρνηση στη βιομηχανική έκθεση INNOPROM 2016

Επίσκεψη άνοιγμαστη Ρωσία
γιαπροσέλκυση επενδύσεων

τη Υπάρχει
δυνατότητα

για περαιτέρω
επενδύσεις από
τη Ρωσία στη χώρα
μας σε μεταφορές
ενέργεια τουρισμό
ναυπηγοεπισκευή
εξόρυξη μετάλλων
και φαρμακοβιομηχανία

τόνισε
Θεοδώρα Τζάκρη

Στη
δυνατότητα περαιτέρω

ενίσχυσης των οικονομικών
σχέσεων των δυο χωρών

καθώς τα στοιχεία δείχνουν όπ το
2016 το σύνολο των διμερών εμπορικών

συναλλαγών μεταξύ τους
υποχώρησε καία ένα τρίτο σε σχέση

με το προηγούμενο έτος κυρίως

λόγω των κυρώσεων της ΕΈ
εστίασαν τη συζήτηση η υφυπουργός

Βιομηχανίας Θεοδώρα
Τζάκρη και ο υπουργός Βιομηχανίας

και Εμπορίου της Ρωσίας
Denis Manturw Η κα Τζάκρη βρέθηκε

στη Ρωσία εκπροσωπώντας
την ελληνική κυβέρνηση στην 7π
Διεθνή Βιομηχανική Έκθεση INNOPROM

2016 που πραγματοποιείται

στο Εκατερίνεμπουργκ
Οπως ανέφερε n κα Τζάκρη

η Ρωσία έχει ήδη επενδύσει στη
χώρα μας περί τα 700 εκατ ευρώ
και υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω

επενδύσεις στις μεταφο
ρές στην ενέργεια στον τουρισμό
στη ναυπηγοεπισκευή στην εξόρυξη

μετάλλων και στη φαρμακοβιομηχανία

Ειδικά στη
φαρμακοβιομηχανία

ο κ Manturov
είπε ότι η Ρωσία εκπονεί ειδικό
πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να
συμμετέχουν και οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

σε ένα πλαίσιο
ουνεργασίας με πς ρωσικές ενώ
ζήτησε περαιτέρω στοιχεία για τη
δυνατότητα ουμμετοχής ρωσικών
επιχειρήσεων ως στρατηγικών

επενδυτών σε κρατικής ιδιοκτησίας

βιομηχανικές επιχειρήσεις
Ο υπουργός Βιομηχανίας και

Εμπορίου

της Ρωσίας ενημέρωσε την
κα Τζάκρη ότι η ρωσική ουμμε
τοχή στη φετινή 8ln Διεθνή Έκθεση

θεσσαλονίκης θα είναι ενισχυμένη

ενώ και η Ελληνίδα
υφυπουργός

σηζήτησε τις προϋποθέσεις

για πιο ενεργή ελληνική
παρουσία στην επόμενη INNOPROM

με τη ουμμετοχή ελληνικών

βιομηχανικών επιχειρήσεων
Στη ουνέχεια η κα Τζάκρη είχε

συνάντηση με τον κυβερνήτη
της Περιφέρειας του Sverdlovsk
κ Kuyvashev τον πρωθυπουργό
της Περιφέρειας D Pasler τον
υπουργό Βιομηχανίας και Επιστήμης

της Περιφέρειας κ Pere
steronin και τον αν υπουργό Διε¬

θνών και Εξωτερικών Οικονομικών
Σχέσεων της Περιφέρειας κ

Golubev καθώς και λοιπούς αξιωματούχους

της περιφέρειας Sverdlovsk

και φορείς της περιοχής
Στις διμερείς συναντήσεις n

κα Τζάκρη ανέπτυξε τις επενδυτικές

ευκαιρίες που εμφανίζει η χώρα

μας στους τομείς της ενέργειας
της μεταποίησης τροφίμων

και ποτών της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών κ.ά Ανέπτυξε
επίσης τις επενδυτικές ευκαιρίες
που εμφονίζει το Αγροδιατροφι
κό Πάρκο Πέλλας που αυτή τη
στιγμή βρίσκεται στη φάση της
αδειοδότησης στο οποίο σχεδιάζεται

να εγκατασταθούν επιχειρήσεις

του αγροδιατροφικου τομέα
και υποδομές agrologistics και
κάλεσε τους ρωσικούς φορείς να

διεραιντίσουν ης δυνατότητες συνεργασίας

είτε με την ίδρυση Χ0
σικών επιχειρήσεων είτε με τη
ουμμετοχή ρωσικών επιχειρήσεων

σε κοινά σχήματα με αντίστοιχες

ελληνικές που θα εγκατασταθούν

εκεί Για τον λόγο αυτό

αποφοσίστηκε η διοργάνωση
σε συνεργασία με τα επιμελητήρια
των δύο χωρών επιχειρηματικής
αποστολής από ρωσικές βιομηχανικές

επιχειρήσεις στην Ελλάδα

προκειμένου να διερευνηθούν
οι δυνατότητες για joint ventures
από ρωσικές και ελληνικές εταιρείες

σε δυναμικές μεταποιητικές
επενδύσεις και για περαιτέρω ενίσχυση

των οικονομικών σχέσεων
εμπορικών τουριστικών κ.ά μεταξύ

των δύο χωρών καθώς και
συγκεκριμένων περιφερειών

Επίσης η υφυπουργός παρέστη

οε εκδήλωση σχετικά με το
Διαδίκτυο και τη Βιομηχανία παρουσία

του Ρώσου πρωθυπουργού

Dmitry Medvedev Στην εν λόγω

εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν

ο υπουργός Βιομηχανίας
και Εμπορίου κ Manturov εκπρόσωπος

της εταιρείας CISCO
και εκπρόσωποι εταιρειών τεχνολογίας

από άλλες χώρες επισημάνθηκε

ότι η ψηφιακή επανάσταση

ή 4η βιομηχανική ε πανάσταση

όπως ονομάζεται είναι
μια σημαντική πρόκληση για το
μέλλον καθώς η υιοθέτηση των

ψηφιακών τεχνολογιών στη
βιομηχανική

παραγωγή είναι ένας
από τους σημαντικότερους παράγοντες

για την αύξηση της παραγωγικότητας

την ανταγωνιστικότητα
και τη βιωσιμότητα των

επιχειρήσεων
Η κα Τζάκρη είχε επίσης την ευκαιρία

να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις

της ελληνορωσικής κοινοπραξίας

Σωληνουργεία Κορίν
Θου-Όμιλος ΊΜΚ στην πόλη Ρο
levskoy που παράγει σωληνες για
χρήση μεταφοράς φυσικού αερίου

και πετρελαίου και αποτελεί
τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια
επιχείρηση σωληνων στη Ρωσία
και μία από τις τρεις μεγαλύτερες
παγκοσμίως όπου και ξεναγήθηκε

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

Η υφυπουργός Βιομηχανίας

είχε ουναντήσεις και με
εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας

της περιφέρειας του Sverdlovsk

n οποία αριθμεί περί τους
1 500 περίπου Ελληνες στην πλει
οψηφία τους ποντιακής καταγωγής

Οι εκπρόσωποι της ομογένειας

έθεσαν το αίτημά τους για την
αποστολή δασκάλου για την εκμάθηση

της ελληνικής γλώσσας
καθώς και την ανάγκη για τη σύσταση

προξενείου στην περιοχή
αιτήματα τα οποία n κα Τζάκρη
δεσμεύτηκε να μεταφέρει στους
αρμόδιους υπουργούς
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