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«Στο κόκκινο» τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
» θεσσαλονίκη: Σε ακραίες

συνθήκες

λειτουργούν τα μεγάλα
της Θεσσαλονίκης εξαιτίας

νοσοκομεία

της υποχρηματοδότησής τους

και γιατροί και προσωπικό
ότι αν η κατάσταση δεν
προειδοποιούν

αλλάξει, θα προχωρήσουν σε

κινητοποιήσεις.

Χθες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν
πολύωρη γενική συνέλευση,

η οποία ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί
και ολοκληρώθηκε στις 2.30 το
Το θέμα των ελλείψεων σε
προσωπικό τέθηκε έντονα από
ενώ τονίστηκε ότι η υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου
εξόχως προβληματική τη
του. «Η κατάσταση έχει
μεσημέρι.

όλους,

καθιστά

λειτουργία

φτάσει στο απροχώρητο. Θα συνεχίσουμε
τις γενικές συνελεύσεις
την Πέμπτη και την Παρασκευή

και θα συμμετάσχουμε στις 20

Μαΐου στη γενική απεργία. Θα
πράξουμε ανάλογα με τις αποφάσεις
του υπουργείου Υγείας» τόνισε

με δηλώσεις τους ο πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων του
νοσοκομείου Πέτρος Κετικίδης.
Χθες εξαιτίας της γενικής συνέλευσης
αναβλήθηκαν στο «Γεννηματάς»
τα προγραμματισμένα
και τα τακτικά εξωτερικά
χειρουργεία

ιατρεία, ενώ το νοσοκομείο

λειτούργησε

με προσωπικό ασφαλείας.

Σήμερα που το νοσοκομείο

εφημερεύει

οι εργαζόμενοι αποφάσισαν
να μην πραγματοποιήσουν γενική
συνέλευση. Στο «κόκκινο»

λειτουργεί,

σύμφωνα με τους εργαζόμενους,
και το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ

ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ GIZ

Εχουμε διαφορετικό όραμα
απαντά το υπουργείο Υγείας
y Προσπάθεια να διερευνήσουν
τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας της
χώρας μας σχετικά με τη συνέχιση
ή την ενδεχόμενη διαποπή της
συνεργασίας της ελληνικής
πλευράς με τη γερμανική ιδιωτική
εταιρεία GIZ η οποία παρείχε επί
πληρωμή υπηρεσίες τεχνογνωσίας
στις προηγούμενες πολιτικές
ηγεσίες του υπουργείου Υγείας βάσει
όρων των Μνημονίων κατέβαλε
μερίδα των Γερμανών βουλευτών
οι οποίοι μετείχαν στην
της Επιτροπής
Υποθέσεων της γερμανικής
ομοσπονδιακής Βουλής η ο¬

Ανδρέας

πολιτική
Υγείας

ιδιαίτερο

αντιπροσωπεία

Κοινωνικών

πληρωτής υπουργός Υγείας
Ξανθός στην Αυγή η
ηγεσία του υπουργείου
απάντησε ευθέως και με
νόημα στους Γερμανούς
βουλευτές ότι εμείς έχουμε ένα
διαφορετικό όραμα για το δημόσιο
σύστημα Υγείας και ως εκ τούτου
εάν τυχόν η ελληνική πλευρά χρειασθεί
τεχνογνωσία για το δημόσιο
σύστημα Υγείας από τη γερμανική
πλευρά τότε θα την ζητήσει μόνον
αρμοδίως
Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της
γερμανικής ομοσπονδιακής Βουλής
επισκέφθηκε επίσης το νοσο¬

ποία επισκέφθηκε την Ελλάδα
Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση
την οποία παρέχει ο ανα¬

κομείο της Αθήνας Ευαγγελισμός
ενώ είχε συνάντηση και με
βουλευτές μέλη της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της ελληνικής
Βουλής
Εξάλλου με πολυμελή

αντιπροσωπεία

συνδικαλιστών υγειονομικών
και βουλευτών του
Κόμματος Γαλλίας
του Μετώπου της Αριστεράς και
του Νέου Αντικαπιταλιστικού
Κόμματος είχαν χθες το απόγευμα
συνάντηση ενημέρωσης ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρου
μπλής και ο Ανδρέας Ξανθός
Κομμουνιστικού

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΕΟΠΥΥ

Χρέη 2,2 δια
σε κλινικές
και κέντρα
Στο «κόκκινο» βρίσκονται
διαγνωστικά κέντρα και
κλινικές, λόγω των
οφειλών του ΕΟΠΥΥ που
ιδιωτικές

φθάνουν τα 2 ,2 δισ. ευρώ προς
όλους τους παρόχους υγείας.
Χθες, οι εκπρόσωποι των
διαγνωστικών

κέντρων και
εργαστηρίων (Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών

Κέντρων, ΠΑΣΙΔΙΚ)
με ανοιχτή επιστολή τους
ενημερώνουν

ότι η κατάσταση

«είναι απελπιστική και εάν
δεν αλλάξει κότι, πολύ γρήγορα
θα γινειτραγυαί».Όπως
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, το
2015 οι ιδιωτικές μονάδες
παροχής εργαστηριακής
ιατρικής,

έχουν πληρωθεί μόνο
την προκαταβολή του Ιανουαρίου,
ενώ τους οφείλονται οι
αποζημιώσεις 6 και 5 μηνών
αντίστοιχα γιαταέτη2013και
2014, καθώς και τα υπόλοιπα
των προκαταβολών όλων των
μηνών από την έναρξη λει-

τουργίαςτουΕΟΠΥΥ,δηλαδή
καιτωντριώνετών2012-2014.
Σύμφωνα με τους ίδιους,
τους οφείλονται αρκετά
ακόμη ποσά από τα
«επιπλέον,

ασφαλιστικά

ταμεία της προ
ΕΟΠΥΥ εποχής (2008-20 1 1),

μολονότι και τα ποσά αυτά
είναι «κουρεμένα» , με αποτέλεσμα
λόγω μηδενικής

ρευστότητας

όλες οι ιδιωτικές

μονάδες εργαστηριακής

ιατρικής

όντας υπερχρεωμένες,

να είναι στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας και της οικονομικής
καταστροφής».
Αλλά και η Πανελλήνια' Ενωση

Ιδιωτικών Κλινικών με
επιστολή της προς τον
ζητά την παρέμβαση
του καθώς για το 2015
πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ
μόνο την προκαταβολή
για τα νοσήλια του Ιανουαρίου
2015. Παράλληλα, επισημαίνει
τους κινδύνους από ενδεχόμενη
αύξηση του Φ ΠΑ στις
νοσηλευτικές υπηρεσίες από
13%οτο 18%- 19%.'Οπως εξηγεί,
«αυιό θα σημάνει μια
επιβάρυνση των Κλινικών
της τάξης του 5%-6%».
πρωθυπουργό

έχουν

ακόμη
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Δεν πάει άλλο

λέει

η αγορά

Η αβεβαιότητα
βυθίζει την οικονομία
ξανά στη ύφεση
Στις διαπραγματεύσεις

της κυβέρνησης έχει
στραμμένο το βλέμμα
ο επιχειρηματικός κόσμος

Με

ιδιαίτερη αγωνία

παρακολουθεί

η αγορά ης

διαπραγματευθείς της
κυβέρνησης με τους εταίρους και
πιστωτές της χώρας με στόχο την
εξεύρεση λύσης για την παροχή
πρόσθετης βοήθειας στην ελληνική
οικονομία Η αδυναμία
μιας αμοιβαία αποδεκτής
συμφωνίας που θα διασφαλίσει
τη χρηματοτοδότηοη της
Ελλάδας επιτείνει την αβεβαιότητα
και υπονομεύει την προσπάθεια
ανάκαμψης της οικονομίας που
είχε ξεκινήσει δειλά από τα μέσα
της περασμένης χρονιάς
Η προοπτική επιστροφής σε
ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης
μέσα στο 2015 ύστερα από έξι
χρόνια βαθιάς ύφεσης απομακρύνεται
λόγω της παρατεταμένης
αβεβαιότητας Δεν υπάρχει χρόνος
η καθυστέρηση κοότιζει και
μάλιστα ακριβά Η αγορά στερεύει
από ρευστότητα οι επενδύσεις
έχουν παγώσει ενώ το Δημόσιο
έχει κηρύξει άτυπη στάση
προς ιδιώτες μόνο οι
επιστροφές φόρου και
άλλες μη καταβληθείσες υποχρεώσεις
αυξήθηκαν κατά 418 εκατ
ευρώ τον Μάρτιο σημειώνουν
χαρακτηριστικά στελέχη επιχειρήσεων
οριστικοποίησης

πληρωμών

απλήρωτες

Προβληματισμός για την πορεία
του τουρισμού εκφράζεται και
από τον κ Ein Βασιλάκη

αυτό κριθεί σκόπιμο από την εξέλιξη

της επιβατικής κίνησης

φέτος

Ο κ Βασιλάκης παραδέχθηκε
πως η επέκταση δραστηριοτήτων
που επιχειρεί η Aegean έγινε με

άλλα δεδομένα και χωρίς να έχει
προβλεφθεί η παρατεταμένη
αβεβαιότητας και πρόσθεσε
πως οι προσπάθειες επικεντρώνονται
στην αποτελεσματική
του κόστους και στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του
περίοδος

διαχείριση

προϊόντος με την προσφορά προσιτών
ναύλων
ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σε στάση αναμονής βρίσκονται και
οι ξένοι επενδυτές οι οποίοι παρά
τις δύσκολες συνθήκες θεωρούν
πως υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες
σε διάφορους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας Όσο αιωρείται
η αβεβαιότητα δεν πρόκειται
να εκδηλωθεί κάποια σοβαρή
πρωτοβουλία από το
Προς το παρόν τα ξένα
κεφάλαια παρακολουθούν τις εξελίξεις
και περιμένουν την ολοκλήρωση
της συμφωνίας με τους διεθνείς
πιστωτές της χώρας
άνθρωπος που έρχεται
σε επαφή με διεθνή επενδυτικά
κεφάλαια Κρίσιμο στοιχείο για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων
όπως σημειώνει ο επικεφαλήςτων
επενδυτικών κεφαλαίων της Onex
Technologies Group με έδρα τη
Νέα Υόρκη Πάνος Ξενοκώστας
είναι η απλοποίηση της γραφειοκρατίας
και η επίσπευση των αδει
οδοτήοεων οι οποίες αποτελούν
σε πολλές περιπτώσεις το μεγαλύτερο
εμπόδιο στην υλοποίηση νέων
έργων ενώ ο κ Κωνσταντίνος
Ευριπίδης διευθύνων σύμβουλος
της Genesis Pharma στέκεται στην
ανάγκη να δοθούν κίνητρα για την
αναζωογόνηση της παραγωγικής
βάσης της χώρας
επενδυτική

Με το βλέμμα στην πορεία της
διαπραγμάτευσης βρίσκεται και η
διοίκηση της Aegean καθώς από
την έκβασή της θα εξαρτηθεί σε
σημαντικό βαθμό η πορεία της
φετινής τουριστικής περιόδου Ο
αντιπρόεδρος της εταιρείας
Βασιλάκης μιλώντας χθες
από το βήμα της γενικής συνέλευσης
των μετόχων της Aegean
πως το περιβάλλον παραμένει
αβέβαιο ταχύτατα μεταβαλλόμενο
και εντεινόμενα ανταγωνιστικό
και χαρακπί ρισε κομβικό
το τετράμηνο Ιουνίου Σεπτεμβρίου
τόσο για την εθνική οικονομία
όσο και για την Aegean Παράλληλα
επιβεβαίωσε τη μείωση της
κίνησης που καταγράφεται από
τη ρωσική αγορά αλλά και την
κάμψη της κίνησης απάτη Γερμανία
παρά το πολύ καλό ξεκίνημα
στην αρχή της χρονιάς ενώ δεν
απέκλεισε το ενδεχόμενο να
δρομολόγια από το επόμενο
χειμερινό πρόγραμμα εάν
Ευτυχής

επισήμανε

περικοπούν

εξωτερικό

υπογραμμίζει

ΠΟΡΓΟΙ ΜΑΝΕΤΤΑΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Διαμαρτύρεται για ανεξόφλητα χρέη
Τις έντονες διαμαρτυρίες ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών
διαγνωστικών εργαστηρίων προκαλούν οι καθυστερήσεις
στην εξόφληση των χρεών του ΕΟΠΥΥ Οπως τονίζουν για
φέτος έχουν πληρωθεί παρά μόνο την προκαταβολή για τις
υπηρεσίες που έχουν προσφέρει σε ασφαλισμένους τον
μήνα Ιανουάριο Προβληματισμένη εμφανίζεται η Πανελλήνια
Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών σε επιστολή της προς τον
πρωθυπουργό για ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στις νοσηλευτικές
υπηρεσίες που όπως αναφέρουν σημαίνει επιπλέον
επιβάρυνση από ιδία διαθέσιμα με δεδομένο ότι ο
ΕΟΠΥΥ έχει κλειστό προϋπολογισμό για τις δαπάνες Από
την πλευρά του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών
Κέντρων αναφέρει ότι οι μονάδες εργαστηριακής
ιατρικής πολύ σύντομα θα καταρρεύσουν λόγω χρεοκοπίας
γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στους ασφαλισμένους
οι οποίοι σε ποσοστό 90 εξυπηρετούνται στα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα
Διαγνωστικών
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Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό οι ιδιωτικές κλινικές ζητούν
την παρέμβαση του ώστε να μην επιβαρυνθούν οι υπηρεσίες τους
όπως ψιθυρίζεται καθώς με δεδομένη την
με ΦΠΑ 18%-19
ανυπαρξία ρευστότητας δεν θα μπορούν να τον αποδίδουν
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