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αύξηση ans
aiKOKiovies στα χρόνια
ins Kpions κύρια αιτία
τα χρέη
35

θ

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Τα χρέη οδηγούν χους
με έρευνα της Ελληνικής
Εταιρείας ΕΨΕ και του Ερευνητικού
Ψυχιατρικής

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
αλματώδης είναι η
στα
αύξηση στις αυτοκτονίες
χρόνια της κρίσης
με τα συσσωρευμένα χρέη να αποτελούν
τον Βασικό παράγοντα που οπλίζει το χέρι στους
αυτόχειρες Όπως εξηγούν ο διευθυντής της
Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία
επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής
Μουσσάς και ο ψυχίατρος Θεόδωρος
Παπασλάνης από το 2010 έως το 2013 οι

Σύμφωνα
Ψυχικής Υγιεινής

Ιωάννης

αυτοκτονίες

αυξήθηκαν κατά 35 με χρονικό
για την αύξησή τους να θεωρούνται τα
ορόσημο

σκληρά μνημονιακά μέτρα που υιοθετήθηκαν
τον Ιούνιο του 2011 Συγκεκριμένα ενώ το 2012
είχαμε 508 αυτοκτονίες και 60 Βίαιους θανάτους
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας το 70 αυτών θεωρούνται

συγκαλυμμένες αυτοκτονίες το 2013
τα απονενοημένα διαβήματα αυξήθηκαν σε 533
περιστατικά και παράλληλα αυξήθηκαν σε 62 οι

Βίαιοι θάνατοι από αδιευκρίνιστα αίτια Ο πρόεδρος
της ΕΨΕ αναπληρωτής καθηγητής
Δημήτρης Πλουμπίδης επισημαίνει
πως τα χρέη οδηγούν τους περισσότερους
να κάνουν το απονενοημένο διάβημα
ενώ ακολουθούν η μακροχρόνια ανεργία και η
Ψυχιατρικής

ανθρώπους

έλλειψη προοπτικής στους νέους

περισσότερους ανθρώπους
να κάνουν το απονενοημένο

διάβημα ενώ ακολουθούν η
μακροχρόνια ανεργία και η
έλλειψη προοπτικής στους
νέους

Δημήτρης Πλουμπίδης πρόεδρος
της Ελληνικής Ψυχιατρικής
Εταιρείας
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Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Συνταγή με
σταθερές και
νεα πρόσωπα
* ■ r-v

Ο Αλ. Τσίπρας αναμένεται να διατηρήσει τον βασικό πυρήνα
του προηγούμενου κυβερνητικού σχήματος και να προστεθούν
σε αυτό προσωπικότητες και καθηγητές πανεπιστημίου.
Ποιοι θεωρούνται σίγουροι και ποιες είναι οι εκπλήξεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

βασικό πυρήνα τα στελέχη του ΣΥPIZA και των ANEA, που αποτελούσαν

Μετο προηγούμενο υπουργικό

συμβούλιο

με μικρές αλλαγές και τη συμμετοχή
προσωπικοτήτων και καθηγητών πανεπιστημίων
σε καίρια πόστα, αναμένεται να

συγκροτηθεί το νέο κυβερνητικό σχήμα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ANEA που αναδείχτηκε
από τις χθεσινές κάλπες.
Αν και σ Αλέξας τσίηρας Θεωρείται
στην επιλογή και αξιοποίηση
κομματικά στελέχη που βρίσκονται
στον ηγετικό πυρήνα του κόμματος εκτιμούν
ότι τελικά Θα ακολουθηθεί η παλιά
συνταγή που θέλει «την ομάδα που κερδίζει
να μην αλλάζει».
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τόσο οι
ανάγκες της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους
σε καίρια σημεία του Μνημονίου αλλά
και η προεργασία που έχει γίνει από
υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης
απαιτούν τη διατήρηση του βασικού πυρήνα
των υπουργών στις θέσεις που υπηρετούσαν,
κυρίως στα παραγωγικά υπουργεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο
κρίσιμο υπουργείο Οικονομικών θα τοποθετηθεί
ξανά ο Ευ. Τοακαλώτσς, ο οποίος
έχει τύχει της αναγνώρισης των εταίρων
για τη δουλειά του στο υπουργείο, ενώ αποτελεί
ένα από τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
που υπερασπίστηκαν προεκλογικά τη
λογική του «παράλληλου προγράμματος»
και της αποφυγής των αντιλαϊκών μέτρων,
που εκτιμάται ότι θα επιφέρουν νέες απώλειες
στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.

Γ. Δραγασάκηε

Ευ. Τσακαλώτσε

Από τπ θέση του αντιπροέδρου

Σύμφωνα με πληροφορίες το ηγετικό
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θα
επανατοποθετηθεί επικεφαλής στο
κρίσιμο υπουργείο Οικονομικών.

της κυβέρνησης αναμένεται va συνεχίσει
τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής
της κυβέρνησης

απρόβλεπτος
στελεχών,

Οι ßaoiKEs apxés

Το νέο υπουργικό σχήμα αναμένεται να
διαμορφωθεί πάνω στις αρχές στις οποίες

ορίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση,

δηλαδή

να παραμείνει το σχήμα των 1 0 υπουργών
και των αναπληρωτών υπουργών που

τους πλαισιώνουν.
Επίσης n επιλογή να μην είναι υποψήφιοι
βουλευτές οι γενικοί γραμματείς των
υπουργείων που παρέμειναν στις θέσεις
τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη
της πολιτικής σε καίριους τομείς.
συνέχεια

Στις θέσεις των αναπληρωτών υπουργών

Οικονομικών εκτιμάται ότι θα επιστρέψει
ο Δ. Μάρδας και θα παραμείνει ο τ. Αλεξιάδης. Στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί
υπουργείο που θα επιβλέπει την εφαρμογή
του Προγράμματος Δημοσιονομικής
Προσαρμογής, όπως έχει γίνει και στην
Πορτογαλία, αλλά δεν έχει ληφθεί η τελική
συζητείται

απόφαση για τη σύστασή και τη στελέχωσή
του.
Κομματικές πηγές εκτιμούν ότι θα
στις υπουργικές θέσεις που
πριν από τις εκλογές μία σειρά
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει η αίσθηεπιστρέψουν

υπηρετούσαν

éé
Αναμένεται va παραμείνει το
σχήμα των 10 υπουργών και των
αναπληρωτών υπουργών που
τους πλαισιώνουν

ση ότι έχουν κάνει καλή δουλειά στον τομέα

δράσης τους και έχουν περάσει τις εξετάσεις
στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους
των δανειστών.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο Γ. Σταθάκης, που συζητείται η επιστροφή του στο
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο
Παναγιώτης Σκουρλέτης για την επάνοδο
του στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ο Χρ. Σπίρτζης στη θέση του
υπουργού Μεταφορών, ο Χρ.
ως αναπληρωτής υπουργός
Μεταρρύθμισης, ο Γ. Κατρούγκαλος
στο υπουργείο Εργασίας, η κ. Θ. Φωτίου ως
αν. υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθώς και η κ. Ρ. Αντωνοπούλου
στο υπουργείο Εργασίας η οποία
έχει επιφορτιστεί με τις πολιτικές για την
καταπολέμηση της ανεργίας.
Στο υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται
να επιστρέψει ο Νίκος Κοτζιάς και στο
υπουργείο Πολιτισμού ο Ν. Ξυδάκης. Στη
θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
αναμένεται να επανατοποθετηθεί ο Γ. Δραγασάκης με ευθύνη τον συντονισμό της
οικονομικής πολιτικής τπυ κυβερνητικού
σχήματος.
Καραμπόλες δημιουργεί το σενάριο της
αναπληρωτή

Βερναρδάκης

διοικητής

εκλογής του Ν. Βούτση στην Προεδρία της
Βουλής όπου για τη θέση του στο υπερυπουργείο Εσωτερικών συζητούνται τα ονόματα
του Γ. Σακελλαρίδη ή του Παναγιώτη
Σκουρλέτη εάν επιθυμεί να αποχωρήσει
από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ακόμα και του Δ. Βίτσα όπου συζητείται
η υπουργοποίησή του.
Σταθερές αξίες δίπλα στον Αλέξη Τσιτίρα
σε θέσεις υπουργών Επικρατείας αναμένεται

να παραμείνουν οι στενοί συνεργάτες

του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης, που είχε την ευθύνη συντονισμού
του κυβερνητικού έργου και Νίκος Παππάς

με ευθύνη τον τομέα της ΕΡτ και των
MME.

Παράλληλα αναμένεται να παραμείνουν
στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού η
Ολγα Γεροβαστ'λη στη θέση της κυβερνητικής
εκπροσώπου, ο Δ. Τζανακόπουλος ως
διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού,
και ο Αγγελος Τσέκερης στο γραφείο

Τύπου του πρωθυπουργικού γραφείου.
Ερωτηματικό υπάρχει για το υπουργείο
Υγείας όπου, εκτός από το όνομα του Π.
Κουρουμπλή, συζητείται και ο μέχρι πρότινος
αν. υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθσς.
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Ο πρώην unoupvos

Εσωτερικών

και στενός συνεργάτηε του
Αλέξη τσίπρα συζητείται για τη θέση
του προέδρου της Βουλής

υλοποίηση

Τη μάχη για την άμεση
του ΕΣΠΑ
να δώσει ξανά από τη
του υπουργού Ανάπτυξης

αναμένεται
θέση

Το όνομα του πανεπιστημιακού
καθηγητή έχει πέσει στο
των διαβουλεύσεων για τη
του υπουργού

τραπέζι

Ο otevos συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα
εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε καίριο
υπουργικό πόστο δίπλα στον

θέση
Παιδείας

πρωθυπουργό

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Και προσωπικοτήτεε ευρείαε αποδοχήε
ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ προσωπικοτήτων
ευρείας αποδοχής και πανεπιστημιακών
καθηγητών εκτιμάται ότι
θα ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας στο
νέο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο γιατρός Γ. Μουζάλας θα παραμείνει στη θέση του
αν. υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής ενώ για το υπουργείο
Παιδείας στη θέση του πανεπιστημιακού
καθηγητή Αρ. Μπαλτά που
εκλέχτηκε βουλευτής στην Περιφέρεια
Αττικής ακούγεται το όνομα
του Κώστα Δουζίνα, καθηγητή
του Δικαίου και διευθυντής
του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών
Φιλοσοφίας

▲ Δ. ΒΙΤΣΑΣ: την αναβάθμιση
του στο κυβερνητικό σχήμα σε
παραγωγικό υπουργείο συζητά
το επιτελείο του πρωθυπουργού
για TOV πρώην γραμματέα
και βουλευτή της Β' Πειραιά.

Σπουδών του Κολλεγίου

Birkbeck του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου, ο οποίος επίσης εκλέχτηκε
βουλευτής στην A' Πειραιά.
Δεν αποκλείεται βέβαια να πα

ραμείνει στο υπουργείο Παιδείας
και η υπουργός της υπηρεσιακής
κυβέρνησης κ. Φ. Κιάσυ.
Πιθανή θεωρείται n επιστροφή
του επίσης πανεπιστημιακού
εγκληματολογίας Γ. Πανσύση στο υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, ενώ αναμένεται να
υπουργός Επικρατείας για
θέματα διαφθοράς o Παναγιώτης
Νικολούδης που διατήρησε τον
θώκο κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής
κυβέρνησης.
Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας
θα τοποθετηθεί εκ νέου ο πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος
Κομμένος, ενώ από την πλευρά των
ANEA αναμένεται να καταλάβουν
θέση στο επόμενο υπουργικό σχήμα
ο Τέρενς Κουίκ, ο οποίος διετέλεσε
υφυπουργός Επικρατείας για
καθηγητή

τον συντονισμό του κυβερνητικού
έργου και η Ελενα Κουντουρά που
είχε αναλάβει την κυβερνητική
για τον Τουρισμό στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ευθύνη

προηγούμενη

ANEA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την

ευθύνη του πρώην υπουργείου

Μακεδονίας - Θράκης θα αναλάβει
εκ νέου η κ. Μαρία Κόλλια που είχε διατελέσει
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης στην
Τσαρουχά

υφυπουργός

προηγούμενη

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

παραμείνει

éé
Στο υπουργείο Εθνικής
Αμυνας θα τοποθετηθεί
εκ νέου ο πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων
Πάνος Κομμένος

ANEA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από

την πλευρά των Ανεξάρτητων
έχει πέσει στο τραπέζι για
Ελλήνων

υπουργοποίηση και το όνομα της
Στ. Ξουλίδου, η οποία από λάθος
δεν κατήλθε υποψήφια βουλευτής
του κόμματος.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι

για την κ. Ξουλίδου συζητείται η
τοποθέτησή της σε θέση υφυπουργού

πιθανότατα στο υπουργείο
Παιδείας.
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Αγκάθια στο νέο
κυβερνητικό σχήμα
ΣΤΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ σχήματος και τα
πρόσωπα που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε
αυτό μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η θέση του
υπουργού Οικονομικών μετά και τη διαφαινόμενη
από καιρό άρνηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου να
πει ναι σε μία νέα θητεία στο κτίριο της πλατείας
Συντάγματος
Εάν ο κ Τσακαλώτος εμμείνει στη θέση του
τότε ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν
να αναλάβουν τη θέση-φωτιά του υπουργού
Οικονομικών είναι ο τέως αντιπρόεδρος Γιάννης

Δραγασάκης
Παράλληλα το τελευταίο χρονικό διάστημα
ανεβασμένες είναι οι μετοχές του νυν υπουργού
Γιώργου Χουλιαράκη που αποτέλεσε κορυφαίο
στελεχος της ομάδας διαπραγμάτευσης με τους
πιστωτές
Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Πάνος Κομμένος αναμένεται να επιστρέψει
στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας ενώ σχεδόν
κλεισμένη πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή
στο νέο υπουργικό των Γιώργου Σταθάκη
Νίκου Βούτση το όνομά του παίζει και
για τη θέση του Προέδρου της Βουλής
Πάνου Σκουρλέτη Γιώργου Κατρούγκαλου

Παναγιώτη Κουρουμηλή Νίκου Κοτζιά Αλέκου
Φλαμπουράρη Νίκου Παππά Νίκου Φίλη
Ολγας Γεροβασίλη και Τέρενς Κουίκ
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Μέσο: . . . . . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 9

Εμφραγμα
Στο Νοσοκομείο Παπανικολάου έχοντας
υποστεί έμφραγμα νοσηλεύεται
ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ και
ολυμπιονίκης Κώστας Κουκοδήμος Ο
κ Κουκοδήμος ένιωσε δυσφορία και
έσπευσε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο
Κατερίνης όπου κρίθηκε απαραίτητη η
μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη Για την
πορεία της υγείας του η ΝΟΔΕ Πιερίας
γνωστοποίησε ότι είναι σταθερή και δεν
εμπνέει καμία ανησυχία Πάντως εξαιτίας
του δυσάρεστου περιστατικού ματαιώθηκε
η κεντρική προεκλογική εκδήλωση του
κόμματος στην Κατερίνη με ομιλητή τον
Κώστα Καραμανλή Ευχές για ταχεία ανάρρωση
Λ.Κ
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Ποιοι μένουν εκτός και ποιοι εκλέγονται στη νέα Βουλή
είσοδος της Ενωσης Κεντρώων
στη νέα Βουλή σε συνδυασμό
Η

αφενός με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ
Δημοκρατική Συμπαράταξη και
την πτώση της δύναμης του Πο
ταμιού και αφετέρου με την αποτυχία
της ΛΑΕ φέρνουν μεγάλες
σε εύρος αλλαγές στην εθνική
που με τη νέα της
σύνθεση θα συγκληθεί για την
ορκωμοσία των βουλευτών την
1η Οκτωβρίου
Με τα αποτελέσματα όπως είχαν
διαμορφωθεί έως χθες τα μεσάνυχτα
και με την επιφύλαξη ότι
έως την τελευταία στιγμή μπορεί
να υπήρχαν καραμπόλες από
περιφέρεια σε περιφέρεια με
να μεταφέρονται κάποιες
έδρες από κόμμα σε κόμμα
τα κυριότερα στοιχεία ως προς το
ποιοι βουλευτές εκλέγονται και
ποιοι μένουν εκτός είναι
Στα ψηφοδέλτια Επικρατείας
οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι πρώην
υπουργοί Ν Κοτζιάς και Τασία
αντιπροσωπεία

αποτέλεσμα

Στα Επικρατείας οι νέοι
του ΣΥΡΙΖΑ είναι οιΝ
Κοτζιάς Τασία Χριστο
δουλοπούλου Κ Γαβρό
γλου Επιστρέφει ο κ
Μ Χρυσοχοϊδης εάν
η κ Γεννηματά επιλέξει
την έδρα της Αχαΐας
Χριστοδουλοπούλου καθώς και
ο Κ Γαβρόγλου Εκ μέρους των
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ εκλέγεται ο Θ
Θεοχαρόπουλος Το Ποτάμι μένει
χωρίς βουλευτή πρώτος στη λίστα
είναι ο κ Ν Διαμαντούρος Το
γεγονός αφήνει τον κ Π Καρκα
τσούλη μακριά από τα βουλευτικά
έδρανα Παραμένουν βουλευτές
ο Χρ Παππάς Χ.Α και η Αλέκα
Παπαρήγα ΚΚΕ
Συγκεντρωτικά η μεγάλη σά¬

ρωση έγινε στους πρώην βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ που αποσχίστηκαν
δημιουργώντας τη ΛΑΕ
Π Λαφαζάνης στον Πειραιά Ζωή
Κωνστοντοπούλου στην Α Αθήνας
Δ Στρατούλης Νάντια Βα
λαβάνη Κ Ησυχος στην Β Πειραιά
είναι μερικά από τα ηχηρά
ονόματα που μένουν εκτός μέχρι
προχθές υπουργοί και σήμερα
χωρίς βουλευτική έδρα
Η εκ των νικητριών των εκλογών
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φ'ώφη
είναι και στη Β Αθήνας
παίρνει την έδρα στην Αχαΐα όπου
χάνει η Χ.Α και ο Μ Αρβανίτης
Ανάλογου περιεχομένου αλλαγή
Γεννηματά

φαίνεται να καταγράφεται και
στην Αργολίδα με την έδρα να
πηγαίνει από τη Χ.Α Γαλέος
στο ΠΑΣΟΚ Μανιάτης
Αλλαγή καταγράφεται και στη
Β Πειραιά με την έδρα να πηγαίνει
από τη Χ.Α Γ Λαγός αυτή τη φορά
στην Ενωση Κεντρώων Θεοδώρα
Μαγαλοοικονόμου

Ο αρχηγός του νεοεισερχόμενου
κόμματος Β Λεβέντης μαζί με τον
κ Γ Καρρά καταλαμβάνουν δύο
έδρες στην Β Αθήνας περιφέρεια
στην οποία χάνει έδρα το Ποτάμι
με αποτέλεσμα να μην επανεκλέγεται
η κ Αντιγόνη Λυμπεράκη
Στα έδρανα φαίνεται πως είναι
να επιστρέψει σ κ Μ Χρυ
σοχόί'δης αν η κ Γεννηματά κρατήσει
την έδρα της Αχαΐας
Από τους δύο μεγάλους προκύπτει
επανεκλογή των Γ Σακκε
λαρίδη Ν Βούτση Ν Φίλη αλλά
και εκλογή του κ Αλ Φλαμπου
ράρη στον ΣΥΡΙΖΑ και Ολγας
Κεφαλογιάννη Β Κικίλια Ντόρας
Μπακογιάννη Ν Κακλαμάνη
Ν.Δ στην Α Αθήνας Ευκλ Τσα
καλώτου Π Κουρουμπλή Ν Παπ
πά Γ Μπαλάφα Π Σκουρλέτη
Ν Ξυδάκη και Ευ Μεϊμαράκη Ν
Δένδια Κυρ Μητσοτάκη Κ
Αδ Γεωργιάδη Μιλτ
πιθανό

Χατζηδάκη

Βαρβιτσιώτη Γ Κουμουτσάκου
Β Αθήνας
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Επαναλειτου ργει
το Πειθαρχικό
των γιατρών ΕΣΥ
Εντός της εβδομάδας αναμένεται
να συγκροτηθεί το Κεντρικό
Συμβούλιο των γιατρών
του ΕΣΥ που είχε μείνει ακέφαλο
τους τελευταίους μήνες
λόγω συνταξιοδότησης του προέδρου
του Σύμφωνα με πληροφορίες
ορίζεται ο νέος αντιπρόεδρος
του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους που σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
του Κεντρικού Πειθαρχικού
Συμβουλίου γιατρών ΕΣΥ
Η απουσία προέδρου στο
Πειθαρχικό

προεδρεύει

γιατρών ΕΣΥ και προειδοποιούσε
για τον κίνδυνο παραγραφής
πολλών υποθέσεων Κατά τη
διάρκεια καταγγελίας σύμφωνα
με την οποία δεν είχαν επιβληθεί
σε γιατρό του ΕΣΥ πειθαρχικές
ποινές ύστερα από αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου
ο Συνήγορος του Πολίτη
είχε διαπιστώσει ότι ο ρυθμός
των συνεδριάσεων είναι πολύ
μειωμένος και η παραγωγικότητα
ελάχιστη τα μέλη του ΚΠΣ δεν

Πειθαρχικό

είχε

ως

συνέπεια να

παγώσει οποιαδήποτε διαδικασία
με αποτέλεσμα σύμφωνα
και με τον νέο πειθαρχικό κώδικα
που θέσπισε ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Γ
Κατρούγκαλος να επιστρέψουν
στα καθήκοντά τους επίορκοι
γιατροί με πιο κραυγαλέα την
περίπτωση του καρδιοχειρουρ
γού στον Ευαγγελισμό που είχε
λάβει φακελάκι από εμφραγματία
που περίμενε να χειρουργηθεί
Είνάι χαρακτηριστικό ότι το
Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΠΣ των γιατρών του ΕΣΥ που
εδρεύει στο υπουργείο Υγείας
δεν έχει συνεδριάσει τους τελευταίους
δύο μήνες ενώ και πριν
συνεδρίαζε με συχνότητα σχεδόν
μία φορά τον μήνα Τον τελευταίο
χρόνο έχουν συνταξιοδοτηθεί
τρεις πρόεδροι του Συμβουλίου
Και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν
περισσότερες από 70 υποθέσεις
γιατρών που έχουν παραπεμφθεί
για διάφορα πειθαρχικά αδικήματα
στο Συμβούλιο
Υπενθυμίζεται ότι τις σοβαρές
δυσλειτουργίες του ΚΠΣ γιατρών
του ΕΣΥ είχε επισημάνει πριν
από περίπου ένα χρόνο και ο
του Πολίτη που έκανε
λόγο για ένα παροπλισμένο
ανώτατο πειθαρχικό όργανο των
Συνήγορος

Δεν έχει ουνεδριάσει
εδώ και δύο μήνες
με αποτέλεσμα
την επιστροφή
επίορκων γιατρών
στις θέσεις τους
έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο
για να προσέρχονται στις
επειδή n ενασχόλησή

συνεδριάσεις

τους με το συγκεκριμένο όργανο
δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο
της εργασίας τους αλλά
Συνεπώς το Συμβούλιο
είναι αδύνατον να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον νόμο
συμπληρωματικό

Ανασταλτικοί

παράγοντες για την
αποτελεσματική λειτουργία του
είναι επίσης η συχνή εναλλαγή
προέδρων λόγω συνταξιοδότησης
και η συχνή παραίτηση των
εισηγητών που έχουν ήδη αναλάβει
υποθέσεις Επιπλέον η
οργάνωση και η γραμματειακή
υποστήριξη του
είναι ελλιπείς επειδή
διοικητική

Συμβουλίου

σι υπάλληλοι που απασχολούνται
έχουν άλλη κύρια εργασία όπως

και τα μέλη του ΚΠΣ

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Φόβοι δυσλειτουργίας
του νοσοκομείου Νίκαιας
Για το ενδεχόμενο σοβαρής δυσ-

λειτουργίας του νοσοκομείου
Νίκαιας, λόγω μετακίνησης γιατρών

ι, ,, ...... έχι* tsawmuzw

από αυτό σε μονάδες υγείας

νησιών, προειδοποιεί η Ενωση
Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών
Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ). Σε ανοιχτή
επιστολή που απέστειλε η ΕΙΝΑΠ
στον υπηρεσιακό υπουργέ
γγ£ίας Αθανάσιο Δημόπουλο,
ν_
γέλλει τη διοίκηση της 2ης
Περιφέρειας Πειραιώς
- Αιγαίου ότι προσπαθεί αιφνιδιαστικά

u

Υγειονομικής

να μετακινήσει

γιατρούς

από τα υποστελεχωμένα

νοσοκομεία του Πειραιά για να
καλύψει ανάγκες στα νησιά του
Αιγαίου. Οπως αναφέρει στην
επιστολή, η διοίκηση της ΥΠΕ
«έρχεται για άλλη μία φορά με
εκβιασμούς και απειλές να
γιατρούς - συγκεκριμένα
αναισθησιολόγους και
παθολόγους από το
μετακινήσει

ειδικούς

νοσοκομείο

Νικόιας. Και αυτό παρά
τις σαφείς προειδοποιήσεις των

επιστημονικά υπευθύνων πως
η ενέργεια αυτή θα σημάνει
περιορισμό της
δραστηριότητας και

Η ΕΙΝΑΠ προειδοποιεί ότι οι
θα σημάνουν περιορισμό
της χειρουργικής δραστηριότητας
και σοβαρότατη δυσλειτουργία στο
νοσοκομείο Νίκαιας. ·
μετακινήσεις

αυτομάτως

χειρουργικής

σοβαρότατη δυσλειτουργία του
νοσοκομείου της Νίκαιας».
Εν τω μεταξύ, το υπουργείο
Υγείας ανακοίνωσε προσλήψεις
αγροτικών γιατρών και ειδικευομένων
για να καλύψουν κενές
θέσεις σε νοσοκομεία, περιφερειακά
ιατρεία και Κέντρα Υγείας
της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας
είχε κάνει δεκτό το αίτημα για
συνέχιση των σχετικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου. Ειδικότερα,
σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας, μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων της σχετικής
προκήρυξης, καλύπτονται
άμεσα 447 θέσεις ιατρικού
σε αγροτικά ιατρεία σε
όλη την επικράτεια. Παράλληλα,
προσωπικού

ολοκληρώθηκαν οι διορισμοί
183 ειδικευομένων σε νοσοκομεία
της χώρας, οι οποίοι ανα-

Καταγγελίες της ΕΙΝΑΠ
για αιφνιδιαστική
μετακίνησης
γιατρών από τα υποστελεχωμένα
νοσοκομεία
του Πειραιά στα νησιά
του Αιγαίου.
προσπάθεια

μένεται να «πιάσουν» δουλειά
-εκτός απροόπτου- εντός του
Οκτωβρίου. Την ίδια, πάντως,
στιγμή, σήματα SOS στέλνουν
πολλά νοσοκομεία ανά τη χώρα.
Είναι ενδεικτικό ότι το νοσοκομείο
Δράμας ζητεί ακτινολόγο,
ουρολόγο, αναισθησιολόγο,
και νευρολόγο «για
να λειτουργεί στο κατώτατο όριο
ασφαλείας», ενώ πριν από δέκα
ημέρες οι γιατροί της Κέρκυρας
τόνιζαν ότι η παιδιατρική κλινική
του νοσοκομείου του νησιού είναι
στα πρόθυρα κατάρρευσης.
μικροβιολόγο
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Σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να αποδυθεί το οικονομικό επιτελείο

Η

χώρα έχει δεσμευθεί να προχωρήσει σε δεκάδες αλλαγές έως το τέλος του 2015

η τρόικα
Επιστρέφει τον Οκτώβριο
του
Τα
127 δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν φέτος
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Εκατοντάδες μέτρα εκ των οποίων
αρκετό αποτελούν καυτές πατάτες
και πολύ λίγο χρόνο θα έχει μπροστά
της η νέα κυβέρνηση όποια κι αν

είναι εφόσον σχηματισθεί και ο
νέος υπουργός Οικονομικών
Εως το τέλος του έτους δηλαδή
μέσα σε 95 ημέρες η νέα κυβέρνηση
θα πρέπει να ολοκληρώσει 7 δράσεις
του μνημονίου ή το 56,4 του
με τους δανειστές να
προγραμματίζουν την επιστροφή
τους στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου
για να προχωρήσουν οι
του πρώτου και κρισιμότερου
ελέγχου του μνημονίου
προγράμματος

διαδικασίες

περίπτωση θα υπάρχει σημαντικός
κίνδυνος να συμμετάσχουν και οι
καταθέτες στη διαδικασία της ανα

κεφαλαιοποίησης
2 Ασφαλιστικό Στο μνημόνιο
με σαφήνεια οι αλλαγές
που πρέπει να γίνουν αλλά αναφέρεται
επίσης ότι η κυβέρνηση μπορεί
περιγράφονται

7 μεγάλα αγκάθια

να προτείνει ισοδύναμα μέτρα σε
περίπτωση που δεν θέλει να εφαρμόσει
κάποια δράση Ετσι n νέα
θα έχει στη διάθεσή της
έναν μήνα τον Οκτώβριο πρέπει να
ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό για

θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα μέτρα

να διαπραγματευτεί πιθανές αλλαγές
στο συμφωνημένο πλαίσιο
3 Εργασιακές αλλαγές Τον Οκτώβριο
θα πρέπει να ξεκινήσει n

5 Νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων
Θα πρέπει να βρεθεί το μοντέλο

κυβέρνηση

διαβούλευση

Ο πρώτος έλεγχος
ενδεχομένως
να διαρκέσει περισσότερο
και να ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2016

για τις συλλογικές
τις ομαδικές

διαπραγματεύσεις

απολύσεις

κ.λπ Στο πλαίσιο του διαλόγου

η νέα κυβέρνηση θα έχει περιορισμένο
χώρο ελιγμών
4 Εφαρμογή εργαλειοθηκών οοςα
Ο Οκτώβριος θα είναι ο μήνας που

Σύμφωνα με πληροφορίες ο όγκος

των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν
φέτος 127 και ιδίως τον Οκτώβριο
51 είναι τέτοιος που δημιουργεί
σε στελέχη των δανειστών την ανησυχία
ότι ο πρώτος έλεγχος ενδεχομένως
να διαρκέσει περισσότερο
από το αναμενόμενο και να ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2016 Πολλές
παρεμβάσεις είναι δύσκολες αλλά
τα μεγαλύτερα αγκάθια που έχει
να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και
μάλιστα άμεσα είναι επτά
1

Ανακεφαλαιοποίησπ τραπεζών

Αυτές τις ημέρες διεξάγεται η
αποτίμησης της κατάστασης
των χαρτοφυλακίων των ελληνικών
τραπεζών ώστε να διαπιστωθούν
οι νέες ανάγκες τους σε κεφάλαια
Στόχος είναι το θέμα να κλείσει
εντός του έτους γιατί σε διαφορετικό
εργασία

μνημονίου

Προτεραιότητα στα προαπαιτούμενα
Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι
ο καθορισμός των προαπαιτούμενων μέτρων milestones που θα
την εκταμίευση των υποδόσεων των 3 δισ ευρώ Υποδόσεις
οι οποίες εγκρίθηκαν τον Αύγουστο αλλά ακόμα και σήμερα δεν έχουν συνδεθεί
με την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων ώστε να εκταμιευθούν
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τελευταίο Eurogroup που πραγματοποιήθηκε
στο Λουξεμβούργο στις 12 Σεπτεμβρίου ζητήθηκε από το Euro
working Group EWG το όργανο που προετοιμάζει τα Eurogroup να
διαμορφώσει τη λίστα των μέτρων που η υλοποίησή τους θα επιτρέψει
την εκταμίευση των υποδόσεων των 3 δισ ευρώ Η λίστα αυτή θα βασιστεί
κυρίως στις δράσεις που θα πρέπει η Ελλάδα να υλοποιήσει έως
τον Νοέμβριο σύμφωνα με όσα προβλέπει το μνημόνιο
Πάντως τα 3 δισ ευρώ είναι απαραίτητο να διατεθούν έως τα τέλη
για να ανταποκριθεί η χώρα στις υποχρεώσεις της προς το
ΔΝΤ και γενικά για την εξυπηρέτηση του χρέους της αφού τα ταμειακά
διαθέσιμα θα βρίσκονται στο κόκκινο τον Δεκέμβριο
ξεκλειδώσουν

Νοεμβρίου

περιλαμβάνονταν στις
I και II του ΟΟΣΑ Το
θέμα είναι ίσως τσ

εργαλειοθήκες
δυσκολότερο

ζήτημα

των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων
λειτουργίας

του νέου Ταμείου καθώς
και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται
η αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων ώστε να αποδώσουν σε
βάθος ετών 50 δισ ευρώ
6 Νέος προϋπολογισμός Οι όποιες
αλλαγές στο μείγμα της δημοσιονομικής
πολιτικής που ενδεχομένως
να προκύψουν από τηβελτίωση των
συνθηκών της οικονομίας θα πρέπει
να συμφωνηθούν εντός του Οκτωβρίου
Τόσο γιατί έως το τέλος του
μήνα θα πρέπει να ψηφιστεί το νέο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα όσο και
γιατί εντός Νοεμβρίου θα πρέπει να
κατατεθεί το τελικό κείμενο του
του 2016 στη Βουλή
7 Ρύθμιση χρέους Εφόσον κλείσει
ο πρώτος έλεγχος η νέα κυβέρνηση
θα πρέπει να συμφωνήσει με την
Ευρωζώνη και στη νέα ρύθμιση του
ελληνικού χρέους
Ενα άλλο κρίσιμο θέμα είναι το
εάν θα πάρει μέρος το Διεθνές
Ταμείο ΔΝΤ στο νέο
Από τη στιγμή που n Ελλάδα
θα υλοποιήσει τις συμφωνημένες
μεταρρυθμίσεις και η Ευρωζώνη θα
λάβει τα μέτρα για την ελάφρυνση
του χρέους τότε το Ταμείο θα
στο νέο πρόγραμμα
προϋπολογισμού

Νομισματικό

πρόγραμμα

συμμετάσχει
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Βαθιά η μαύρη τρύπα του ΕΣΥ
κονδυλίων και
τη νέα
οι
κυβέρνηση τα χρέη

Πονοκέφαλος για

ελλείψεις

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αμεσες και ισχυρές τονωτικές ενέσεις
σε προσωπικό και κονδύλια
χρειάζεται το ΕΣΥ που εμφανίζει
Οποια κυβέρνηση σχηματισθεί οφείλει

υπηρεσιακού

αντιμετωπίσει

νοσοκομεία

επιταχυνθούν

1,38 δισ ευρώ έναντι 1,6 δισ ευρώ
του 2014 Τα χρήματα που δόθηκαν
φέτος φτάνουν μετά βίας για να
πληρωθούν οι υποχρεώσεις των
προς τους προμηθευτές
έως και τον Αύγουστο τονίζει η
ίδια Σύμφωνα με την κ Παγώνη
σε πρόσφατη συνάντηση του
υπουργού Υγείας Αθ Δη
μόπουλου με την ΕΙΝΑΠ ο υπουργός
ανέφερε ότι θα υπάρξει πρόσθετη
χρηματοδότηση για το 201 5 της τάξης
των 80 εκατομμυρίων ευρώ τον
μήνα Το πρώτο εξάμηνο του 2014
είχαν εκταμιευθεί 762 εκατ ευρώ
προς τα νοσοκομεία ενώ το αντίστοιχο
διάστημα φέτος μόλις 258
εκατ ευρώ Σε αυτά προστίθενται
περί τα 250 εκατομμύρια ευρώ που
δόθηκαν για Ιούλιο Αύγουστο και
Σεπτέμβριο Σύνολο περίπου 500
εκατ ευρώ την ίδια στιγμή που τα
χρέη προς τους προμηθευτές
το 1 δισ ευρώ
Ενδεικτικό είναι και το αίτημα
που απηύθυνε ο υπηρεσιακός
υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος
στο υπουργείο Οικονομικών με το
οποίο ζητεί να εγκριθεί για φέτος
αύξηση του ορίου αγορών των
του ΕΣΥ στο ύψος του 2013
δηλαδή στο 1,8 δισ ευρώ από 1,5
δισ ευρώ που είναι σήμερα νοσοκομεία
και ΠΕΔΥ Ο κ Δημόπουλος
κάνει λόγο για διόγκωση των
στη λειτουργία των
λόγω του μειωμένου
νοσοκομείων

έντονα σημάδια υπολειτουργίας

μεταξύ πολλών άλλων να
δυο μείζονα προβλήματα
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
υποστελέχωση και υποχρηματοδό
τηση Τα νοσοκομεία εδώ και μία
πενταετία φυλλορροούν χωρίς να
γίνονται προσλήψεις εκτιμάται ότι
έχουν αποχωρήσει από το ΕΣΥ σε
αυτό το διάστημα περίπου 17.000
εργαζόμενοι ενώ η θητεία της πλει
ονότηταε των επικουρικών γιατρών
λήγει στο τέλος του έτους Τα
λειτουργούν με οριακές
προμήθειες με άδεια ταμεία και
ένα χρέος προς τους προμηθευτές
που ξεπερνάει το 1 δισ ευρώ Από
το 1,38 δισ ευρώ κρατικής επιχορήγησης
για το 2015 έχουν λάβει
περίπου 500 εκατ ευρώ
Από το 2010 και μετά οι προσλήψεις
προσωπικού έχουν παγώσει
Ακόμα και οι 2.500 θέσεις γιατρών
που είχαν προκηρυχθεί πριν
από το πάγωμα δεν έχουν καλυφθεί
σημειώνει στην Κ η πρόεδρος
της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθηνών Πειραιώς ΕΙΝΑΠ
Ματίνα Παγώνη που εκτιμά ότι
15.000 Θέσεις νοσηλευτών και 6.000
Θέσεις γιατρών πρέπει να καλυφθούν
για να στηριχθεί το ΕΣΥ
Σύμφωνα με την ίδια μια βασική
παρέμβαση που πρέπει να γίνει αμέσως
μετά τις εκλογές είναι να
οι διαδικασίες που απαιτούνται
για την πρόσληψη των για

προσωπικού

Οι πιο επείγουσες ανάγκες ίων νοσοκομείων αφορούν τη στελέχωση των
χειρουργείων και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

τρών Σήμερα για να προσληφθεί
ένας μόνιμος γιατρός απαιτείται
1,5 έτος από τη στιγμή που
θα προκηρυχθεί η θέση Ωστόσο
οι ανάγκες είναι επιτακτικές Μάλιστα
η παράταση στη θητεία των
περισσότερων επικουρικών γιατρών
λήγει στο τέλος του 2015 και θα
η λειτουργία πολλών τμημάτων
νοσοκομείων που πλέον
σε αυτούς Στα καρδιολογικά
επείγοντα του Ευαγγελισμού
έχουμε τέσσερις επικουρικούς
Σκεφτείτε να φύγουν αναφέρει
στην Κ ο καρδιολόγος πρόεδρος
του συλλόγου εργαζομένων
στο νοσοκομείο Ηλίας Σιώρας
ότι οι πιο επείγουσες
ανάγκες αφορούν τη στελέχωση
των χειρουργείων των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας των επειγόντων
και των νοσηλευτικών τμημάτων
του νοσοκομείου
Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Κρατικό
Νίκαιας για ειδικευμένους γιατρούς
Πρέπει να καλυφθούν του¬
περίπου

κινδυνεύσει

βασίζονται

προσθέτοντας

λάχιστον 50 θέσεις σημειώνει στην
Κ ο νευροχειρουργός Πάνος Πα
πανικολάου και προσθέτει Χρειάζονται
οπωσδήποτε δύο αγγειοχει
ρουργοί Εχουν χαθεί ασθενείς στα
επείγοντα ή κατά τη διακομιδή τους
σε νοσοκομείο που έχει αγγειοχει
ρουργό επειδή δεν αντιμετωπίστηκαν
εγκαίρως
Το Κρατικό Νίκαιας χρειάζεται
επίσης άμεσα νοσηλευτικό και βοηθητικό
υγειονομικό προσωπικό ιτε
ρίπου 300 άτομα που πάντα ήταν
η αχίλλειος πτέρνα του ΕΣΥ Οπως
αναφέρει η κ Παγώνη ακόμα και
στο Γ Γεννηματάς ένα από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία υπάρχουν
τμήματα με μία νοσηλεύτρια για 40
και 50 ασθενείς το βράδυ

ξεπερνούν

μονάδων

προβλημάτων

μονάδων

προϋπολογισμού

Η χρηματοδότηση
Πονοκέφαλος για τη νέα κυβέρνηση
είναι και η χρηματοδότηση
του ΕΣΥ Ο προϋπολογισμός 2015
για τις λειτουργικές δαπάνες των
νοσοκομείων προέβλεπε αρχικά

και τονίζει ότι για την
εξασφάλιση του εφοδιασμού των
νοσοκομείων για τον Οκτώβριο
απαιτείται να εγκριθεί άμεσα η αύξηση
του ορίου αγορών κατά 150
εκατομμύρια ευρώ
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Τεράστια χρέη
700.000.000
στους ιδιώτες

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ οφειλέδ του ΕΟΠΥΥ cms ιδιωηκέβ κλιντκέβ ms xcàpas
τα 700.000.000 € ενώ μόνο από την αρχή του χρόνου τα χρέη

αγγίζουν

του οργανισμού ans κλινικέβ και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια ανέρχονται
στα 70.000.000 € Σύμφωνα με πληροφορικ το υπ Υγείας οε συνεννόηση
με το υπ Οικονομικών αποφάσισε την πρόσθετη χρηματοδότηση
ύψου 180.000.000 € για αποπληρωμή επειγόντων ληξιπρόθεσμων
χρεών του Απριλίου ans ιδιωτικεβ κλινικέβ στα διαγνωστικά εργαστήρια
και σε άλλουβ napôxous υγεία Ωστόσο έωβ σήμερα ο ΕΟΠΥΥ δεν
έχει δει ούτε ένα ευρώ στα άδεια ταμεία του ενώ κινδυνεύουν να βρεθούν
στη θέση του Κυανού Σταυρού δεκάδεβ ιδιωτικέβ κλινικέβ

Το πρώτο θύμα του ΕΟΠΥΥ
Ρολά στην ιστορική κλινική
Κυανούς Σταυρός λόγω οφειλών
8.000.000 € από το Δημόσιο

Τα εγκαίνια
πριν από

52 χρόνια

Από τη

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ κλινική που

miela@dimokratianews.gr

ons

Ρίτα Μελά

βρίσκεται στην οδό Βασιλίσ
Σοφία 102 στην πλατεία
Μαβίλη στη γειτονιά των γιατρών
ônios είναι γνωστή
τη λειτουργία Tns το
1963 δηλαδή πριν από 52 χρόνια
Ειρωνεία αποτελεί το γε
Yovôs ότι στην ιστοσελίδατα
κλινικήβ μπορεί ακόμα και σήμερα
να δει κάνειβ Tis υπερ
συγχρονεΒ εγκαταοτάσεκ και
τα μηχανήματα τελευταίαβ
τεχνολογία που διέθετε και
εξυπηρετούσε για πέντε

Φωτογραφίες Δημήτρης Γκολφομήτσος

ξεκίνησε

ρολά ύστερα από μισό αιώνα

λειτουργία n ιστορική κλινική Κυα

νούβ Σταυρόβ που άνοιξε Tis πύλεβ τα
το 1963 και ήταν από τα παλαιότερα δι
αννωστικά και νοσηλευτικά κέντρα στο
κέντρο ms Αθήναβ Η κλινική παρασύρθηκε από
Tis επιπτώσε τα οικονομικήβ Kpions και αποτελεί
πλέον το πρώτο θύμα του ΕΟΠΥΥ ο onoios
αδ υνατεί να ms καταβάλει Tis οφειλέβ του τα τελευταία
πέντε χρόνια Οφειλέβ που ανέρχονται σχεδόν
στα 8.000.000 ευρώ
Ετσι ύστερα από αλλεπάλληλεβ συγκεντρώσει
διαμαρτυρία και οτάσειβ εργασία των περίπου 150
εργαζομένων Tns κλινικήβ που έμειναν απλήρωτοι
και στον δρόμο η διοίκηση αποφάσισε oris 27
Αυγούστου να αναστείλει τη λειτουργία ms ônios
αναφέρει στην κυριακάτικη δημοκρατία ο πρό
εδοοβ του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων ans
Ιδι ωτικέβ Κλινικέβ Δήμητρα Αλεξόπουλοβ
Η διοίκηση προχώρησε σε αναστολή ms
ms για έξι μήνεβ λόγω οικονομικών
ανεβάζονταβ σε τρειβ τον αριθμό των
κλινικών σε αναστολή

Κατέβασε

δεκαετία

εκατομμύρια

Ωστόσο σήμερα στο
κέντρο δεν απαντάει
κάνειβ
Το γεγονόβ ότι επρόκειτο
τηλεφωνικό

για μια επένδυση εκατοντάδων
εκατομμυρίων που λόγω
ms οικονομικά Kpions μαραζώνει
μπορεί KavEis εύκολα
να το αντιληφθεί βλέπονταβ
τα τμήματα ms κλιντκήβ που
μέχρι πριν από λίγου3 μήνεβ
λειτουργούσαν Ενδεικτικά
η κλινική διέθετε πλήρη και
υπερσύγχρονη Μονάδα Εντατικής
θεραπεία ΜΕΘ
Βιοχημικά
για κοινέβ και εξειδι
εξετάσει
κευμένεβ
Τμήματα
Διαγνωστικών Απεικονίσεων
Αξονικήβ Mayvnmais τομογραφία

λειτουργία

προβλημάτων

Εργαζόμενοι
στον δρόμο και
απλήρωτοι
μετά πέντε
έτη αγωνΐαβ

και οδηγώ
vras στην έξοδο 150
εργαζομένουβ orous
onoious οφείλονται
περίπου 3.000.000
ευρώ εξηγεί ο κ

Μικροβιολογικά

Εργαστήρια

Αλεξόπουλοβ και
συμπληρώνει ότι
πολλοί εργαζόμενοι

κάνουν επίσχεση εργασίας άλλοι έχουν καταφύγει
στη Δικαιοσύνη ενώ άλλοι έχουν βρει κάπου
αλλού δουλειά γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι
σημερινή Μετράει σχεδόν πέντε χρόνια αγωνία
και φόβου γιατο αύριο απογοήτευσα και εγκατάλειψε
Σύμφωνα με τον κ Αλεξόπουλο έχει ήδη
αναστείλει m λειτουργία του και το θεραπευτήριο
Κυψέλη ενώ από τα στοιχεία ms Ενωσα Ιδιωτικών
Κλινικών προκύπτει ότι οι εικόνεβ των ιδιωτικών
κλινικών με τα κλειστά παράθυρα και τα
ρολά σύντομα θα αυξηθούν καθώβ ακόμα
50-60 κλινικέβ βρίσκονται ένα βήμα πριν από
το λουκέτο
Η διοίκηση ms κλινικήβ που ανήκει στο όμιλο
DIOPHAR δήλωσε ότι η αδυναμία rAnpopiis
υπαλλήλων προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
οφείλεται κατά κύριο λόγο cms πολυετείβ
οφειλέβ του Δημοσίου npos την κλινική που
τα 8.000.000 ευρώ αλλά και στην πολιτική
που ακολουθείται με τα clawbacks μηχανι
ayiôs αυτόματων επιστροφών λόγω υπέρβασα δα
iKivns και rebate υποχρεωτική έκπτωση Σημειώνεται
ότι τα χρέη του ΕΟΠΥΥ npos Tis ιδιωτικέβ
κλινικέβ ανέρχονται σε 700.000.000 ευρώ ενώ η
επέκταση για ακόμη τρία χρόνια των clawbacks και
rebate δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα σύμφωνα
με τα στοιχεία ms Πανελλήνια Ενωσα Ιδιωτικών
Κλινικών

γ-camera Υπερήχων
άνω κάτω κοιλιά αγγείων
καρδιάβ Ακτινολογικού Μα
OTOYpacpias

κλπ

Εξωτερικά ιατρεία
Ακόμα διέθετε εξωτερικά

ιατρεία

που κάλυπταν κάθε ανάγκη

με πολυάριθμο και

απόλυτα

εξειδικευμένο ιατρικό

κατεβασμένα

ξεπερνούν

ασθενεί

Akpotos ανταγωνισμόβ και έναντι ötous μισθοί
Ο πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων σης Ιδιωτικές Κλινικές Δημήτρης
έκανε λόγο για εργασιακή ζούγκλα καθώς όπως εκτιμά ο άκρατος ανταγωνισμός
των μεγάλων ομίλων πιέζει τους μικρούς προκειμένου να δημιουργηθεί μια μονοπωλιακή
κατάσταση στην υγεία Και οι ίδιοι οι κλινικάρχες εκμεταλλεύονται την οικονομική κατάσταση
Αλεξόπουλος

αφήνοντας απλήρωτους εργαζομένους και τοποθετώντας τα χρήματα τους εκεί όπου
θα τους αποφέρουν περισσότερα κέρδη Οι εργαζόμενοι στον Κυανού Σταυρό βρίσκονται
εδώ και τέσσερα χρόνια σε καθεστώς απλήρωτης εργασίας Η διοίκηση έχει υιοθετήσει την
πρακτική των έναντι οδηγώντας τους στην εξαθλίωση αλλά και την κλινική στην υποβάθμιση
όπως σημειώνει

δυναμικό όλων των ειδικοτήτων
τμήματα ολοκληρωμένου
προληπτικού διαγνωστικού
ελέγχου check-up νοσηλεία
pias ημέραβ Day Clinic με
εφαρμογή των πιο σύγχρονων
ιατρικών μεθόδων ανέσεκ σε
όλεβ Tis κατηγορίεβ νοσηλεί
as από τα πολυτελή μονόκλινα
écos τα δωμάτια τεσσάρων
κλινών οργάνωση μονάδων
κατ οίκον νοσηλειαβ για την
κάλυψη ασθενών που έχουν
ανάγκη ppovriöas και
στο σπίτι tous
Σήμερα πια περνώντα5 από
τη ΒιισιλίοΌΐτί Σοφία βλέπει
κανείβτην ιστορική κλινική με
τα παράθυρα κλειστά
παρακολούθησα
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Υπηρεσιακό φιλί
zooiîs στον ΕΟΠΥΥ

ΥΠΟΥγ

ΚΟΙΝΩ

ΚΑΙ

ΠΡ

ηγεσία του υπουργείου Υγείας έβαλε μπροστά
την απόδοση στον Οργανισμό των ασφαλιστικών
εισφορών που του αναλογούν
Η

€ΐ,6 οίε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΦΕΙΛΟΥΝ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

1
ΙΚΑ ETΑ Μ

€500 εκατ
Ιανουάριος

Ιούλιος

2015

€800 εκατ

συνολικά από το
2012

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Ο,τι δεν έχει γίνει ως σήμερα
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη
σωτηρία του ΕΟΠΥΥ επιχειρήθηκε
τις τελευταίες ημέρες από
την υπηρεστσκή κυβέρνηση Ο
υπουργός Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ Δημήτρης
Μουστάκας αναγνώρισε ότι
η επιβίωση του ΕΟΠΥΥ είναι
θέμα ζωτικής σημασίας καθώς
αφορά την περίθαλψη σχεδόν
του συνόλου των πολιτών και

έβαλε μπροστά την απόδοση
στον Οργανισμό των ασφαλιστικών
εισφορών που του αναλογούν

ΟΑΕΕ

€250 εκατ
Ιανουάριος

Ιούλιος

2015

€270 εκατ
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εκατ
συνολικά από το

2013

ΕΤΑΑ

€6 εκατ

Η

δέσμευση

Η αλήθεια είναι στι το τελευταίο
χρονικό διάστημα και δη
μετά την αύξηση κατά 2 της
εισφοράς υπέρ του ΕΟΠΥΥ στις
κύριες και επικουρικές συντάξεις
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον
για τη διάσωση του ΕΟΠΥΥ
που παραπαίει Μεγάλη
ςθ"**Ί

Ιανουάριος

Ιούλιος

201 5

€75 εκατ
συνολικά

Η κίνηση του αυτή κρίνεται
εξαιρετικά σημαντική καθώς
αφήνει μια σοβαρή παροκα
ταθήκη στην κυβέρνηση που
θο προκύψει μετά τις εκλογές
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από τους καθ ύλην αρμόδιους
υπουργό Υγείας κ Θάνο Δημα

πουλο και προεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ Δημήτρη Κοντό και o
υπουργός Επικρατείας o οποίος
έχει διατελέσει και πρόεδρος

του Οργανισμού κ Λευτέρης

Παπανεωργόπουλος Και οι
τρεις συνεπικουρούμενοι από
στελέχη του ΕΟΠΥΥ και μέλη
του διοικητικού συμβουλίου
του έδιναν καθημερινά μάχη

για να εξασφαλίσουν ομαλή
χρηματοροή στον Οργανισμό
Σε επιστολή του πρου τον
υπουργό Επικρατείας με
14 Σεπτεμβρίου την
οποία κοινοποιεί στον υπουργό
Υγείας και στον πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ ο υπουργός Εργασίας
κ Μουστάκας δεσμεύεται στι
οι αποδόσεις των συνολικών

Η κίνηση του

υπηρεσιακού

υπουργού

Εργασίας κ Δ
Μουστάκα για την
απόδοση των εισφορών
στον ΕΟΠΥΥ κρίνεται
εξαιρετικά σημαντική
καθώς αφήνει
μια σοβαρή παρακαταθήκη
στην κυβέρνηση
που θα προκύψει
μετά τις εκλογές

ημερομηνία

εισπράξεων εισφορών υπέρ
ΕΟΠΥΥ θα ανέλθουν στο
του 80 μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου 2015 και στο
του 90 μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου 2015 Αυτό όπως

σε αδυναμία πληρωμής των τρε

ποσοστό

χουοών υποχρεώσεων Υπάρχει
δηλαδή σοβαρός κίνδυνος να
κηρύξει στάση πληρωμών Να

διανύουμε

σημειώνει έχουμε
προγραμματίσει να αποδοθεί
από τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ
ποσό ύψους 35 εκατ
ευρώ και μέχρι το τέλος
επιπλέον

Σεπτεμβρίου

να αποδοθεί επιπλέον
ποσό 100 εκατ ευρώ
περίπου Με αυτόν τον τρόπο
οι συνολικές αποδόσεις προς

f

καταβάλλουν τις οφειλόμενες
απότο 2012 εισφορές ασθενείας
ο ΕΟΠΥΥ θο βρεθεί άμεσα

ποσοστό

αναφέρει προέκυψε έπειτα από
σχετικές συζητήσεις υπηρεοτ
τικών παραγόντων του υπουργείου
Εργασίας με τα αρμόδια
όργανα θεσμοί και υπουργείο
Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους
Γta την εβδομάδα που
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να καρκινοβατεί Είναι πια κοινό
μυστικό ότι αν τα ασφαλιστικά
ταμεία δεν αρχίσουν να

ί

πτέμβριο προγραμματίζουμε
να ανέλθουν στα 310 εκατ
ευρώ περίπου ώστε να

πλησιάσουμε

το ποσοστό του 80

νια το οποίο έχουμε δεσμευτεί
και συμφωνήσει

Κίνδυνος στάσης
πληρωμών
Ωστόσο σήμερα ο ΕΟΠΥΥ
SOS και ώσπου χα λόγια
να γίνουν πράξεις θο συνεχίσει

εκπέμπει

σημειωθεί ότι οι οφειλές του
Οργανισμού υπερβαίνουν το 1,2
δισ ευρώ Για την πληρωμή των
παρόχων υπηρεσιών υγείας
προμπθευτών απαιτούνται κάθε

μήνα περίπου 300 εκατ ευρώ
εκ των οποίων 150-170 εκατ

ευρώ προορίζονται για τους
φαρμακοποιούς Σύμφωνα με
στοιχεία των ασφαλιστικών
οι οφειλές τους προς τον
ΕΟΠΥΥ από το 2012 ως και
τον Ιούλιο του 2015 ανέρχονται
σε 1,5 δισ ευρώ Εκτιμάται ότι
τον τελευταίο μήνα προστέθηκαν
άλλα 100 εκατ ευρώ Να
σημειωθεί ότι οι οφειλές των
ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ και
ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ από
ταμείων

ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται
σε περίπου 800 εκατ
ευρώ και είναι κατά 100 εκατ
ευρώ περισσότερες από το σύνολο
των οφειλών των τριών
προηγούμενων ετών

Κενό γράμμα
Με εξαίρεση την πρόσφατη
δέσμευση του υπηρεστακού
υπουργού Εργασίας τα μαντάτα
για τον ΕΟΠΥΥ δεν είναι καλά
ως αποτέλεσμα της δραμστικής
υστέρησης εσόδων των ασφαλιστικών
ταπείων Παρότι έχει
θεσμοθετηθεί η απευθείας απόδοση
των εισφορών του κλάδου
υγείας στον ΕΟΠΥΥ εν
τούτοις αυτό ακόμη αποτελεί
κενό γράμμα του νόμου Το ίδιο

ισχύει και για την αύξηση κατά
2 της εισφορος υπέρ του
ΕΟΠΥΥ στις κύριες και επικουρικές
συντάξεις Στελέχη του
υπουργείου Υγείας έχουν θέσει
επανειλημμένως στα ασφαλιστικά

θα δούμε
τι θα κάνουμε αφού πρώτα
καταβληθούν οι συντάξεις
που παίρνουν είναι

Το θέμα έχει θέσει κατ

επανάληψη

στο διοικητικό συμβοιν
λιο του ΕΟΠΥΥ και ο πρόεδρος

του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
ΓΗΣ κ Μιχάλης Βλαστα
ράκος ο οποίος χαρακτηρίζει
παράνομη την παρεικράτηση των
εισφορών οπό τα Ταμεία Προειδοποιεί
δε ότι αν δεν επιλυθεί το
ζήτημα ο ΓΠΣ θο προχωρήσει σε
όλες τις νορικές ενέργειες που
απαιτούνται για τη διασφάλιση
της αποπληρωμής των επαγγελ
μστιών υγείας και της παροχής
υπηρεσιών περίθαλψης στους
ασφαλισμένους Αν είχαν δώσει
στον ΕΟΠΥΥ όλα όσα του

οφείλονται τρέχοντα και
ο Οργανισμός
δεν θα αντιμετώπιζε κανένα
παρακρατηθέντα

πρόβλημα δηλώνει ο κ

Γρηγόρης

Λεοντόπουλος μέλος

ταμεία αίτημα καταβολής

του διοικητικού συμβουλίου του
ΕΟΠΥΥ και αντιπροεδρος της

των παρακρατηθέντων εισφορών
ασθενείας και η απάντηση

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία

