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Θεματολογία:  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  
 

Μέσο: 
http://prezatv.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://prezatv.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3924.html/ 

 

Aπό το 2013 η ΕΕ εγκαινιάζει έναν πιο αυστηρό μηχανισμό 

φαρμακοεπαγρύπνησης. Στόχος είναι η ασφαλέστερη διάγνωση 
παρενεργειών και η ταχύτερη απόσυρση των επικίνδυνων σκευασμάτων 

Η νέα νομοθεσία ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων στο Λονδίνο, κλείνοντας νομικά κενά που επέτρεπαν στα 

κράτη-μέλη μία πιο χαλαρή αντιμετώπιση κινδύνων. Ο ευρωβουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης εξηγεί: 

 
 

«Στην πράξη θα γίνεται πιο διαφανές το πότε ένα φάρμακο είναι 
επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Είχαμε περιπτώσεις όπου οι εταιρίες 

είχαν αποσύρει ένα φάρμακο, το οποίο ήταν επικίνδυνο, επικαλούμενες 
άλλους, εμπορικούς λόγους. Αυτό δημιούργησε σύγχυση στους 

καταναλωτές. Απαγορεύεται πλέον να γίνεται αυτό. Όποτε υπάρχει 

πρόβλημα για την υγεία η απόσυρση του φαρμάκου συνδέεται αμέσως με 
αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει επίσης λίστα παρακολούθησης των 

επικίνδυνων φαρμάκων» τονίζει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. 
 

http://prezatv.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3924.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2557.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2557.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Η περίπτωση του Μεντιατόρ 
 

Αφορμή για την τροποποίηση της νομοθεσίας επί το αυστηρότερο ήταν η 
περίπτωση του φαρμάκου «Μεντιατόρ» της γαλλικής εταιρίας Servier. Το 

φάρμακο αυτό, με κύριο συστατικό τη βενφλουορέξη, παράγωγο 
αμφεταμίνης, είχε συνταγογραφηθεί επί δεκαετίες σε ασθενείς με διαβήτη, 

ενώ είχε χρησιμοποιηθεί και ως αντιορεξιογόνο. 
 

«Το Μεντιάτορ δεν ήταν μόνο στη Γαλλία. Ήταν γαλλικό φάρμακο, το 

οποίο κυκλοφορούσε και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και μάλιστα 
αποσύρθηκε πάρα πολύ πρόσφατα από τις αγορές. Οπότε είναι ένα θέμα 

που μας είχε αγγίξει ήδη στην Ελλάδα», επισημαίνει ο Κρίτων Αρσένης 
στην Deutsche Welle. 

 
Επίσημα στοιχεία για παρενέργειες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, 

επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. Στο εξωτερικό οι πρώτες υποψίες 
για παρενέργειες του «Μεντιατόρ» χρονολογούνται από το 1999, όταν 

παρουσιάστηκαν διαταραχές της καρδιακής βαλβίδας σε ασθενείς που 
έπαιρναν το συγκεκριμένο φάρμακο. Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Πέτερ 

Λίζε υποστηρίζει ότι η εταιρία ενήργησε με δόλο για να αποκρύψει τις 
παρενέργειες του φαρμάκου. 

 
«Πεντακόσιοι άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους λόγω 

παρενεργειών του φαρμάκου, μάλιστα κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για 

2000 άτομα που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους. Η παρασκευάστρια εταιρία 
είχε αποκρύψει στοιχεία, ενώ δεν υπήρχε και η απαραίτητη ανταλλαγή 

πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το σκάνδαλο με το φάρμακο 
άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το 2003 η εταιρία απέφυγε να κάνει αίτηση 

για να παραταθεί η άδεια κυκλοφορίας του στην Ιταλία και την Ισπανία για 
προφανείς λόγους- τους οποίους όμως δεν ανακοίνωσε. Αλλά ούτε και οι 

ιταλικές ή οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για 
τους κινδύνους», τονίζει ο Γερμανός ευρωβουλευτής στην Deutsche 

Welle. 
 

Νέες δυνατότητες 
 

Το «Μεντιατόρ» παρέμεινε ένα από τα πενήντα πιο συχνά 
συνταγογραφούμενα φάρμακα στη Γαλλία. Όταν η παρασκευάστρια 

εταιρία αποφάσισε να το αποσύρει επικαλέστηκε εμπορικούς λόγους. 

Σήμερα στη Γαλλία διεξάγεται δικαστική έρευνα για να αποδοθούν 
ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν, 

επισημαίνει ο Πέτερ Λίζε, εάν υπήρχε νομική πρόβλεψη ότι μία 
φαρμακευτική εταιρία είναι υποχρεωμένη να δηλώνει τις όποιες 

παρενέργειες και αν δεν το κάνει θα απειλείται με αυστηρές κυρώσεις. 
 

«Δυστυχώς μέχρι σήμερα μπορούσε να γίνει αυτό, χωρίς συνέπειες για την 
εταιρία. Στο μέλλον αυτή η συμπεριφορά θα θεωρείται σοβαρή παραβίαση 
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του ευρωπαϊκού δικαίου και θα επισύρει ποινές. Σήμερα προβλέπονται δύο 
διαφορετικές διαδρομές ελέγχου και αυτή η διαδικασία παραμένει: είτε 

κεντρικά μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ιδιαίτερα για τα 
γενετικά τροποποιημένα φάρμακα, είτε αποκεντρωμένα, ξεκινώντας από 

τα κράτη-μέλη και συνεχίζοντας με αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή 
πληροφοριών». 

 
Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη φαρμακοεπαγρύπνηση 

Λίντα Μακ Άβαν επισημαίνει ότι τελικά ο πέπλος της σιωπής για το 

«Μεντιατόρ» ξεσκεπάστηκε από εκεί που κανείς δεν περίμενε, δηλαδή 
έναν περιφερειακό ελεγκτή στη γαλλική επαρχία που είχε τη διάθεση και 

την ενέργεια να κυνηγήσει την υπόθεση. 
 

«Δύο πράγματα με είχαν εκπλήξει στην περίπτωση του Μεντιατόρ» 
επισημαίνει η ευρωβουλευτής από τη Μ. Βρετανία: «Πρώτον ότι οι 

παρενέργειες είχαν συζητηθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων με 
αρκετές αφορμές, αλλά δεν υπήρξε ποτέ επίσημο αίτημα για διερεύνηση, 

το θέμα απλώς ξεχάστηκε και η εταιρία απέσυρε το φάρμακο για 
εμπορικούς λόγους, όπως υποστήριζε. Δεύτερον ότι οι γαλλικές και οι 

ιταλικές αρχές είχαν προτείνει από το 2000 στην εταιρία να ερευνήσει 
ενδεχόμενες παρενέργειες, αλλά η έρευνα αυτή δεν τελείωσε ποτέ στα 

επόμενα δέκα χρόνια, μέχρι που το φάρμακο αποσύρθηκε».
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Θεματολογία:  
 

 ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ Δελτίο Τύπου: Μετά την απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (12/9/12) , περί πιθανής 
κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος, 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι ήδη άρχισε η αποδόμηση του 
δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος υγείας. 

Μέσο: 
http://eni-eopyy.net/ 

Δημοσίευμα: 

http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-

%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-

%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/ 

Σύμφωνα με την επιτροπή, τα μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση 
απειλούν σοβαρά τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, δεδομένου ότι 1 
εκατ. άνεργοι οδηγούν σε ετήσιες απώλειες 5 δισ. για τα Ταμεία. 

Προβλέπεται το γεγονός αυτό να οδηγήσει σε επιπλέον μειώσεις 

ασφαλιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών, κάτω μάλιστα από τα επίπεδα, 
που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης, που η 

Ελλάδα έχει υπογράψει από το 1981. 

Σε συνέχεια αυτής της διαπίστωσης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 
πρώτο θύμα της συρρίκνωσης των κοινωνικών δαπανών είναι η 

υγεία, καθώς ο ΕΟΠΥΥ, ως μοναδικός φορέας παροχής υπηρεσιών 
υγείας καταρρέει κάτω από το βάρος των χρεών και της 

υποχρηματοδότησης με θύματα τους ασφαλισμένους και τους 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. 

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τα εξής : 

1. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 μετά και τις τροποποιήσεις 
είναι 5,9 δις ευρώ έναντι 6,77 δις ευρώ του 2011 των ταμείων που αρχικά 

υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (μείωση 13%),ενώ το έλλειμμα που 
δημιουργήθηκε από τα ταμεία αυτά το 2011 ήταν περί το 1,7 δις. Άρα ο 

ΕΟΠΥΥ πρέπει να δαπανήσει 2,6 δις λιγότερα το 2012 από αυτά που 

δαπάνησαν τα αρχικά ταμεία που τον συνέστησαν το 2011 

http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%ce%b5%ce%bd%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%ce%b5%ce%bd%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%ce%b5%ce%bd%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%ce%b5%ce%bd%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%ce%b5%ce%bd%ce%b9-%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%85%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
http://eni-eopyy.net/2012/09/17/%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1/
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2. Ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μετά τις τροποποιήσεις 
στα έσοδα κατά 500.000.000 λόγω ελάττωσης της κρατικής επιχορήγησης 

από 0,6% σε 0,4% επί του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 
105.000.000 (50.000.000 από τα φάρμακα, 55.000.000 παραπάνω για 

λειτουργικές δαπάνες). Για να καλυφθεί αυτή η μείωση και η αύξηση των 
δαπανών (σύνολο 605.000.000) ελαττώθηκε η δαπάνη για Ιατρική 

περίθαλψη κατά 590.000.000 και το επίδομα μητρότητας κατά 
20.000.000. 

3. Η φαρμακευτική δαπάνη είναι 2,8 δις (48% του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ) 

4. Η δαπάνη για πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 269.548.000 (4,5% του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), έναντι 651.767.000 του 2011 (μείωση 
59%). Τα χρέη του κράτους προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

ανέρχονται πλέον στο 1,8 δισ. Ευρώ. Η σχεδιασθείσα συμπίεση του 

προϋπολογισμού του φαρμάκου για το 2013-2014 θα επιφέρει πλήρη 
κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με αποτέλεσμα να στραφούν 

οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τον 
υπερδιπλασιασμό των συνολικών δαπανών για την υγεία. 

5. Τα κρατικά νοσοκομεία έχουν πληρωθεί 59.515.000 έως τις 30/7/2012 

(8,5% του προϋπολογισμού τους έναντι 750.000.000 που έχουν 
προϋπολογιστεί για το 2012. Η αδυναμία συγκρότησης κλειστών 

προϋπολογισμών τόσο για τα Νοσοκομεία, όσο και για τα Κέντρα Υγείας, 
παράγουν συνεχώς νέα ελλείμματα, που διευρύνουν εισέτι την μαύρη 

τρύπα του προϋπολογισμού Υγείας. 

6. Μείωση αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων και Ιατρικής περίθαλψης 

συγκριτικά με το 2011 κατά 313.828.000 (79% μείωση). Μείωση της 
τιμής της ιατρικής επίσκεψης από 20 ευρώ σε 10 ευρώ (μείωση 50%), 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση των εσόδων των 
ιδιωτικών ιατρείων σε επίπεδο που πολλά από αυτά να μην είναι βιώσιμα 

οικονομικά. 

7. Μείωση νοσοκομειακής περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 

1.176.000.000 (62% μείωση) 

8. Πρόβλεψη ελλείμματος για το 2012 : 2,5 δις ευρώ, ήδη το έλλειμμα 
ξεπερνά τα 1,5 δις ευρώ. 

9. Ήδη ο ΕΟΠΥΥ χρωστά στους ιατρούς 260 εκ. ευρώ μόνο για το 2012 
και άλλα 1110 εκ. ευρώ για τα έτη 2010 και 2011. 

10. Σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό έρχεται να προστεθεί η απαίτηση για 

επιπλέον περικοπές 800 εκ. ευρώ το 2013 ! 
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Συνολική λύση δεν δόθηκε, ο αρμόδιος αν. υπουργός Υγείας κ. Μ. 
Σαλμάς αρνείται πεισματικά να συζητήσει με τους καθ’ ύλη 

αρμόδιους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όπως άλλωστε έχει καθήκον να δεί 
κάθε Έλληνα Πολίτη, ξεπερνώντας κάθε όριο αδιαλλαξίας και 

αλαζονείας και εφαρμόζοντας την αδιέξοδη πολιτική των απειλών 
και του αποπροσανατολισμού από το πραγματικό πρόβλημα, που 

είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ. Πρέπει να καταλάβει 
ο κ. Μ. Σαλμάς ότι τα προβλήματα υγείας δεν οφείλονται σε άτομα, 

ενώσεις ή συλλόγους, αλλά στην αδιέξοδη πολιτική, που με προσωπική 

του ευθύνη ασκεί στο υπουργείο Υγείας. 

Η ανυπαρξία συνολικής πολιτικής λύσης με τη συνεπακόλουθη 
διόγκωση του προβλήματος, οδηγεί στην τελική διάλυση του συστήματος 

Υγείας και στην ολοκληρωτική κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. 
Μαζί μ’ αυτό κλονίζεται και ο κοινωνικός ιστός με την εσκεμμένη 

στοχοποίηση όλων ανεξαιρέτως των λειτουργών της Υγείας στην χώρα, 
δημιουργώντας ένα ευρύ κλίμα δυσπιστίας και συχνά άδικης κοινωνικής 

κατακραυγής εναντίον τους. Η συνεχιζόμενη έλλειψη ορθολογικής 
πολιτικής πρότασης για την Υγεία είναι μια από τις βασικότερες αιτίες της 

δημοσιονομικής μας κατάρρευσης. 

Είναι προφανές ότι η κατάρρευση του οργανισμού έχει ήδη 

ξεκινήσει με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία του ελληνικού 
πληθυσμού και ΟΛΩΝ των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν 

υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για ολιγωρίες. 

Καλούμε τον αρμόδιο Αν. Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά να πει ΟΛΗ 

την αλήθεια και να ενημερώσει τους πολίτες και τους παρόχους του 
ΕΟΠΥΥ για την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση του ταμείου. 

Απαιτούμε να μας πει με ποιο τρόπο θα καλύψει τα χρέη και τις μαύρες 
τρύπες του οργανισμού και ζητάμε να ανακοινώσει επίσημα το σχέδιό του 

για την διάσωση και σωτηρία του οργανισμού από την κατάρρευση και την 
ολική στάση πληρωμών. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ ξεκινά άμεσα εκστρατεία 

ενημέρωση της ελληνικής αλλά και ξένης κοινής γνώμης για τα 
τραγικά αποτελέσματα που ήδη έχουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στο 

επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επίσης συνδιοργανώνει και 

συμμετέχει σε κοινό μέτωπο όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας, καθώς στο μέτρο που μας αφορά δεν μπορούμε 

να επιτρέψουμε την πλήρη αποδόμηση του συστήματος υγείας 
στην Πατρίδα μας. 
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Τίτλος : 
Λουκέτα σε Στρατό, Υγεία και Παιδεία... 

 

Μέσο :  

http://nonews-news.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://nonews-news.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7603.html 

 

Την άμεση κατάθεση σχεδίου καταργήσεων στρατοπέδων, πανεπιστημίων 

και νοσοκομείων ζητά το Μαξίμου από τους αρμόδιους υπουργούς. 

Αντιδρούν οι βουλευτές των περιοχών που θίγονται. 
Μετά την ψήφιση του πακέτου των 11,7 δισ. ευρώ, κάτι που αναμένεται 

να γίνει -εφόσον...  
 

δεν υπάρξει νέα καθυστέρηση- εντός του Σεπτέμβρη, η κυβέρνηση έχει 
μπροστά της ένα ακόμη δύσκολο και πολύπλοκο έργο: Πρόκειται για τις 

συγχωνεύσεις ? καταργήσεις οργανισμών σε τρία κρίσιμα πεδία. Στον 
Στρατό, την Παιδεία και την Υγεία. 

 
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», ο πρωθυπουργός έχει ήδη 

μιλήσει με τους κ. Παναγιωτόπουλο, Αρβανιτόπουλο και Λυκουρέντζο, 
προκειμένου να προετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συγχωνεύσεων 

που αφορά στρατόπεδα, Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
αλλά και νοσοκομεία, έτσι ώστε οι πρώτες κινήσεις να γίνουν ακόμη και 

εντός του έτους. 

 
Οι τρεις υπουργοί δεσμεύτηκαν ότι θα είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τις 

προτάσεις τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα τις 
θέσουν υπόψη και των τριών ηγετών των κομμάτων που στηρίζουν την 

κυβέρνηση προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. 
Λουκέτα σε Στρατό, Υγεία και Παιδεία 

 
Ο Π. Παναγιωτόπουλος θα προχωρήσει, σύμφωνα με τις ίδιες 

πληροφορίες, στην κατάργηση στρατοπέδων νεοσύλλεκτων, αλλά και στη 
συγχώνευση στρατοπέδων, ενώ παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο περιορισμού 

δαπανών εντάσσεται και η απόφαση που θα λάβει -σε συνεργασία με τον 
υπουργό Παιδείας- για τη μείωση του αριθμού των εισακτέων στις 

στρατιωτικές σχολές. 
 

Βασικό κριτήριο για την κατάργηση στρατοπέδων αποτελεί σαφώς η 

γεωγραφική κατανομή τους, καθώς η ρητή εντολή του κ. Σαμαρά είναι το 
μέτρο αυτό να μην επηρεάσει θέματα που αφορούν την ασφάλεια της 

http://nonews-news.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7603.html
http://nonews-news.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7603.html
http://nonews-news.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7603.html
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χώρας. 
Τμήματα τα οποία βρίσκονται στα... αζήτητα θα βρεθούν στην πρώτη 

γραμμή περικοπών 
Τμήματα τα οποία βρίσκονται στα... αζήτητα θα βρεθούν στην πρώτη 

γραμμή περικοπών 
 

Ο Κων. Αρβανιτόπουλος έχει ως στόχο να περιορίσει τουλάχιστον κατά 10 
τα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας, ενώ παράλληλα θα υπάρξει 

σημαντικός αριθμός συγχωνεύσεων και στα ΤΕΙ. 

 
Οπως είχε αποκαλύψει το «Εθνος της Κυριακής», σύμφωνα με το σχέδιο 

«Αθηνά», όπως ονομάζεται, στο «μικροσκόπιο» της ειδικής επιτροπής που 
έχει συσταθεί στο υπουργείο Παιδείας βρίσκονται αυτή την ώρα τα 

πανεπιστήμια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας, ενώ θα χρειαστεί να συγχωνευθούν σχολές και στα 

Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Αιγαίου, Θράκης και Θεσσαλίας. 
Λουκέτα σε Στρατό, Υγεία και Παιδεία 

 
Στο πεδίο της Υγείας, εκτός από τις συγχωνεύεις νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, σχεδιάζει και την ιδιωτικοποίηση μονάδων νοσοκομείων, μέσω 
του προγράμματος των ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). 

 
Σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις, στο μικροσκόπιο βρίσκονται κατ' αρχάς 

30 μονάδες της περιφέρειας αλλά και της Αττικής, οι οποίες εμφανίζουν 

εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά πληρότητας. 
 

Τα γεωγραφικά κριτήρια θα παίξουν επίσης σημαντικό ρόλο στη λήψη των 
οριστικών αποφάσεων. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του 

Νοσοκομείου Ναυπλίου, το οποίο απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το 
νοσοκομείο του Αργους. 

 
Οι αποφάσεις αυτές δεν θα είναι εύκολο να ληφθούν με δεδομένο ότι θα 

υπάρξουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών ομάδων 
τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Βουλευτές ειδικά από τις 

περιφέρειες όπου επίκειται η κατάργηση φορέων είναι βέβαιον ότι θα 
διαφωνήσουν και ήδη ασκούνται οι σχετικές πιέσεις στους τρεις 

υπουργούς. 
 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός πάντως έχει δώσει το «πράσινο φως» να γίνει 

άμεσα ο σχεδιασμός και να υλοποιηθεί, χωρίς να υπολογιστεί το 
εσωκομματικό - πολιτικό κόστος. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 

 
Εντονο το παρασκήνιο για το ποια θα παραμείνουν ανοιχτά 

Καταργούνται δεκαπέντε Κέντρα Νεοσυλλέκτων 
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«Λουκέτο» σε δεκαπέντε Κέντρα Νεοσυλλέκτων μέχρι τέλος του χρόνου 
με οικονομία περί τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ! Το αποφάσισαν στο 

Πεντάγωνο μετά τον «πάγο» που τους έβαλε η τρόικα. Το υποσχέθηκε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός στους δανειστές για να πάρει την επόμενη δόση. 

 
Σύμφωνα με το σχέδιο δραστικής μείωσης των στρατοπέδων που 

υποχρεώθηκε να υλοποιήσει η στρατιωτική ηγεσία κατά την τελευταία 
συνάντηση που είχε με την τρόικα στο Πεντάγωνο, από 1/1/13 θα 

παραμείνουν ανοιχτά μόνο δέκα από τα είκοσι πέντε κέντρα νεοσυλλέκτων 

που λειτουργούν σήμερα. 
 

Τα δέκα νέα κέντρα εκπαίδευσης θα είναι διακλαδικά και θα βρίσκονται σε 
μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να είναι ομαλή η προσαρμογή των νέων στη 

στρατιωτική ζωή... Αυτόματα θα κλείσουν τα κέντρα προπαίδευσης της 
Αεροπορίας στην Τρίπολη και του Ναυτικού στον Πόρο και τον 

Σκαραμαγκά. 
 

Ωστόσο, παρασκηνιακά γίνονται διεργασίες σε κομματικό και τοπικό 
επίπεδο για την επιλογή των κέντρων εκπαίδευσης που θα παραμείνουν 

ανοιχτά και αυτών που θα κλείσουν. Πρόκριμα για να παραμείνει ένα 
κέντρο ανοιχτό θα είναι η υποδομή που διαθέτει και το κόστος 

συντήρησής του. 
 

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες να 

παραμείνουν ανοιχτά έχουν τέσσερα Κέντρα στην Πελοπόννησο, δύο στην 
Αττική, ένα στην Ηπειρο, ένα στη Στερεά Ελλάδα, ένα από τα τέσσερα στη 

Δυτική Μακεδονία και άλλο ένα στη Δυτική Ελλάδα ή στην Κρήτη. 
 

Εως τον Δεκέμβριο του 2012 θα πρέπει να κλείσουν επίσης άλλα δέκα 
στρατόπεδα που παλαιότερα λειτουργούσαν ως Κέντρα Εκπαίδευσης και 

παραμένουν ανοιχτά παρότι έχουν παύσει να υποδέχονται 
νεοσυλλέκτους!! 

 
Το υπουργείο Αμυνας, τέλος, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και να έχει 

θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης για κλείσιμο των 280 μεγάλων 
στρατοπέδων που βρίσκεται διάσπαρτα στην ενδοχώρα, απομεινάρια της 

μετεμφυλιακής περιόδου, που δεν έχουν καμία επιχειρησιακή αξία και η 
λειτουργία τους είναι οικονομικά ασύμφορη. 

 

«Κάντε το όπως το είχατε σχεδιάσει το 2003», ήταν η προτροπή της 
τρόικας προβάλλοντας το «Σχέδιο Αναδιοργάνωσης» που είχε εγκρίνει το 

ΚΥΣΕΑ επί κυβερνήσεως Σημίτη. Τραγική ειρωνεία! Το σχέδιο αυτό ήταν 
φτιαγμένο διά χειρός του νυν υφυπουργού Αμυνας Π. Καράμπελα, που 

τότε κατείχε τη θέση του υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ! 
 

Το σχέδιο ενταφιάστηκε το 2004 από την κυβέρνηση Καραμανλή και τώρα 
με καθυστέρηση δέκα ετών καλείται η κυβέρνηση Σαμαρά να το 
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επαναφέρει και με πολιτικό εκτελεστή τον Π. Καράμπελα... 
 

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει πειστεί ότι είναι ορθή η επιμονή της τρόικας και 
μονόδρομος η άμεση δημιουργία ενός μικρότερου πιο ευέλικτου και 

φθηνότερου στρατεύματος. Ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς φέρεται να μη 
συμμερίζεται τις θεωρίες που αναπτύσσουν οι συντεχνίες των 

στρατιωτικών ότι θα είναι ελάχιστο το οικονομικό όφελος από το κλείσιμο 
των 280 «ρουσφετοαποθηκών» που βρίσκονται στην ενδοχώρα. 

 

«Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν στρατόπεδα με δέκα φαντάρους» ήταν 
το ξέσπασμα του πρωθυπουργού, έπειτα από σχετικό ραντεβού που είχε 

με τους τροϊκανούς... 
 

ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ 
Φρένο στη σπατάλη 

 
Η σπατάλη στις Ενοπλες Δυνάμεις εξακολουθεί να «ζει και να βασιλεύει», 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τρόικας. Η εξάλειψη των όσων 
τραγελαφικών εξακολουθούν να συμβαίνουν στο ελληνικό στράτευμα, 

είναι ένας εκ των άμεσων στόχων του Μεγάρου Μαξίμου. Ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Π. Καράμπελα και τον Α. Οικονόμου, 

ειδικό γραμματέα του υπουργείου Αμυνας, να βάλουν φρένο στην 
αλόγιστη σπατάλη που εξακολουθεί να γίνεται στις Ενοπλες Δυνάμεις, την 

οποία επικαλείται η τρόικα ως επιχείρημα για να καταδείξει την υστέρηση 

μεταρρυθμίσεων και εξοικονόμησης πόρων στον δημόσιο τομέα. 
 

Ορισμένα από τα τραγελαφικά: 
 

Λειτουργούν τρεις στρατιωτικές λέσχες στο ίδιο στρατόπεδο (Πεντάγωνο) 
ή τέσσερις λέσχες στην ίδια πόλη ( Χανιά)!!! 

Υπάρχουν επαγγελματίες οπλίτες με ειδικότητα τραπεζοκόμων και 
καμαρότων και την ίδια ώρα παραχωρούνται σε ιδιώτες οι λέσχες και τα 

ΚΨΜ που είναι κερδοφόρα... 
Ολόκληρο το ελληνικό Δημόσιο έχει συγκροτήσει ενιαίο φορέα 

αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και οι Ενοπλες Δυνάμεις διατηρούν 
τρεις διαφορετικούς αντιπαραγωγικούς φορείς... 

Εκτάσεις «φιλέτα» ιδιοκτησίας του στρατεύματος παραμένουν «ξέφραγο 
αμπέλι» στα νύχια των καταπατητών... Για παράδειγμα, βοσκοί έχουν 

εγκαταστήσει στάνες στο βορειοδυτικό τμήμα του στρατοπέδου της 

Μαλακάσας! 
Στρατιωτικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε νοικιασμένα 

κτίρια, όταν παραμένει αναξιοποίητη η τεράστια ακίνητη περιουσία του 
στρατεύματος. Για παράδειγμα, γιατί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού να 

παραμένει στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και να μη μεταφέρεται μαζί και 
με όλες τις άλλες στρατιωτικές υπηρεσίες (ΑΟΟΑ) σ΄ ένα από τα 

στρατόπεδα στου Παπάγου; 
 



 

[11] 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Κλείνουν 100 και πλέον σχολές ΑΕΙ - ΤΕΙ 

 
Αποφασισμένη να προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς οι καταργήσεις 

και συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ και τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης 
εμφανίζεται η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. 

 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, εντός του μήνα 
αναμένεται να έχουν οριστεί τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τα τις 

συγχωνεύσεις, μέσα στον Οκτώβρη θα υπάρξει διάλογος μεταξύ των 
αρμοδίων φορέων, ενώ τον Δεκέμβρη θα ληφθούν οι οριστικές 

αποφάσεις. 
 

Η πρόταση για τον αριθμό των ιδρυμάτων και σχολών στα οποία θα μπει 
«λουκέτο» θα δοθεί στο υπουργείο από την Αρχή Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
 

Το σχέδιο «Αθηνά» για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ στην πλήρη εφαρμογή του αναμένεται 
να «σβήσει» από τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης περισσότερα από 

100 τμήματα αλλά και σημαντικό αριθμό ιδρυμάτων που μπορεί να 
ξεπεράσει τα 5. Προτεραιότητα για το υπουργείο Παιδείας είναι σε πρώτη 

φάση να καταργηθούν τμήματα τα οποία βρίσκονται στα... αζήτητα από 

τους υποψηφίους και έχουν ασαφές γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, 
«λουκέτο» θα μπει και σε ορισμένες σχολές στις οποίες υπάρχουν 

αλληλοκαλύψεις γνωστικών αντικειμένων. 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
661 λιγότερες κλινικές και τμήματα 

 
Συγχωνεύσεις οι οποίες θα μειώσουν τα υπάρχοντα τμήματα και κλινικές 

κατά 661 προωθεί το υπουργείο Υγείας. Το κλείσιμο νοσοκομείων δεν 
εξετάζεται προς το παρόν, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει επαρκής 

εξοικονόμηση με την εφαρμογή του «σχεδίου Λοβέρδου», το οποίο 
περιοριζόταν στην κοινή λειτουργία τμημάτων μέσα στο σύστημα. 

 

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν τα λειτουργικά κόστη και θα υπάρξουν 
δυνατότητες καλύτερης στελέχωσης τμημάτων, τα οποία δοκιμάζονται 

σήμερα από ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας κ. 
Ανδρέα Λυκουρέντζο, το πρώτο στάδιο της κυβερνητικής παρέμβασης 

αφορά την έγκριση των νέων οργανισμών του ΕΣΥ, η οποία εκτιμάται πως 
θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας. 

 
Κατά την προχθεσινή του επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Αγιοι 
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Ανάργυροι», ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι θα υπάρξουν σύντομα 
ανακοινώσεις για την ενδυνάμωση του νοσοκομείου, με τη μεταφορά και 

λειτουργία νέων κλινικών και την ενίσχυσή του σε ανθρώπινο δυναμικό με 
ιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. 

 
Σύμφωνα με τον κ. Λυκουρέντζο, με τις συγχωνεύσεις κλινικών και 

τμημάτων δεν θα υπάρξει το παραμικρό εμπόδιο στην ομαλή πρόσβαση 
των ασθενών στις υπηρεσίες του ΕΣΥ στα νοσοκομεία και στα Κέντρα 

Υγείας. 

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 

Ethnos.gr
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Τίτλος : 
O Ρούσσος, η Σκοπούλη και ο Εκδότης.. 

 
Μέσο :  
http://newpost.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-
%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--

%CE%B7-
%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-

%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/ 

 
 

Μαθαίνω εξ’ εγκύρου πηγής ότι ο καθηγητής του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», 

Χαράλαμπος Ρούσσος, είχε καλέσει προ ημερών σε δείπνο- στο σπίτι 
του- πολλούς και καλούς του φίλους...  

Μεταξύ των εκλεκτών του προσκεκλημένων η υφυπουργός Υγείας κ. 
Σκοπούλη και ένας εκ των μεγάλων εκδοτών της χώρας... 

   
Από όσα κατάφερα να μάθω η κυρία Σκοπούλη έδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τον χώρο των φαρμάκων και ο εκδότης φαίνεται να 
συγκινήθηκε από την σπουδή της κυρίας σε βαθμό να την στηρίζει με 

νύχια και με δόντια.  
 

Το περίεργο είναι ότι εν λόγω κύριος ανήκει στον φιλελεύθερο χώρο… 
ενίοτε! 

  
Με εκτίμηση 

  

Ο Θείος 

 

http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/post/154254/%CE%9F-%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82--%CE%B7-%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%C3%8E-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%E2%80%A6-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-/
http://newpost.gr/tag/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82/
http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7/
http://newpost.gr/tag/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82/
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Θεματολογία:  
Ποια προϊόντα περιέχουν την ουσία DMAA 

Μέσο: 

http://www.newsbeast.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/414535/poia-proioda-periehoun-

tin-ousia-dmaa/ 

Εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων 

Τις εμπορικές ονομασίες νέων προϊόντων που περιέχουν την ουσία DMAA (1,3- 
dimethylamylamine), έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 

(ΕΟΦ) σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του (27/8/), σχετικά με προϊόντα 
(συμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα για αθλητές) που περιέχουν τη 
συγκεκριμένη ουσία, μετά από την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών σε 

σημαντικό αριθμό ατόμων διεθνώς, που έχουν συνδεθεί με τη χρήση της. 
 

Ο κατάλογος των προϊόντων είναι: 
 
Tested Burner, Fusion Supplements Geranamine, Mass Pump3D, PreSurge 

Unleashed, Beta-Cret Extreme, Nox Pump, Dexaprine Maximise, Endoburn, 
NeuroCore, Mesomorph, OxyElite, 1.M.R., Nox Pump Performance / Nox Pump 

Xtreme, Hydroxy STIM, Mutant Mayhem, Heat Accelerated, Tested Nut Burner, 
Fruit Punch, Iron Horse Show Time, STIM- FORCE, Eclipse, D-Stunner, Ripped 
Freak, Crack, Rush, Code Red, Flash Over, White Lightning, Rocked (grape, 

lemon), Launch 4350, Brave Bull Pre-workout, Stacker 2 Rush. 
 

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν περιέχει 
όλα τα προϊόντα με DMAA που κυκλοφορούν. 
 

Η ουσία DMAA δρα ως διεγέρτης του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(stimulant), όπως οι αμφεταμίνες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές, υψηλή 
αρτηριακή πίεση, ναυτία, εγκεφαλική αιμορραγία, καρδιακή ανακοπή, ακόμη και 
θάνατο. 

 
Πρόκειται για συνθετική ουσία η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο 

Απαγορευμένων Ουσιών της WADA, γιατί μπορεί να μεταβάλει τεχνητά την 
αγωνιστική διάθεση, την ικανότητα ή την απόδοση των αθλητών. Η διάθεση των 
προϊόντων αυτών γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου, αλλά είναι πιθανό να 

διατίθενται και από καταστήματα. 
 

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους προϊόν με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον 
ΕΟΦ.  

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/414535/poia-proioda-periehoun-tin-ousia-dmaa/
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/414535/poia-proioda-periehoun-tin-ousia-dmaa/
http://www.newsbeast.gr/health/arthro/414535/poia-proioda-periehoun-tin-ousia-dmaa/
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Θεματολογία:  
«Λουκέτα» και στην Υγεία – Κλείνουν συγχωνεύονται ή 
ιδιωτικοποιούνται 30 νοσοκομεία 
 
Μέσο: 

http://www.tsantiri.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.tsantiri.gr/ellada/louketa-ke-stin-igia-klinoun-sigchonevonte-

i-idiotikopiounte-30-nosokomia.html 

Στο πεδίο της Υγείας, εκτός από τις συγχωνεύεις νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων, σχεδιάζει και την ιδιωτικοποίηση μονάδων νοσοκομείων, μέσω 
του προγράμματος των ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). 

Σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις, στο μικροσκόπιο βρίσκονται κατ’ αρχάς 

30 μονάδες της περιφέρειας αλλά και της Αττικής, οι οποίες εμφανίζουν 
εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά πληρότητας. 

Τα γεωγραφικά κριτήρια θα παίξουν επίσης σημαντικό ρόλο στη λήψη των 
οριστικών αποφάσεων. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του 

Νοσοκομείου Ναυπλίου, το οποίο απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το 
νοσοκομείο του Άργους. 

Οι αποφάσεις αυτές δεν θα είναι εύκολο να ληφθούν με δεδομένο ότι θα 

υπάρξουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών ομάδων 
τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. 

Βουλευτές ειδικά από τις περιφέρειες όπου επίκειται η κατάργηση φορέων 
είναι βέβαιον ότι θα διαφωνήσουν και ήδη ασκούνται οι σχετικές πιέσεις 

στους τρεις υπουργούς. 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός πάντως έχει δώσει το «πράσινο φως» να γίνει 
άμεσα ο σχεδιασμός και να υλοποιηθεί, χωρίς όπως αναφέρει το 

ethnos.gr, να υπολογιστεί το εσωκομματικό – πολιτικό κόστος. 

http://www.tsantiri.gr/ellada/louketa-ke-stin-igia-klinoun-sigchonevonte-i-idiotikopiounte-30-nosokomia.html
http://www.tsantiri.gr/ellada/louketa-ke-stin-igia-klinoun-sigchonevonte-i-idiotikopiounte-30-nosokomia.html
http://www.tsantiri.gr/ellada/louketa-ke-stin-igia-klinoun-sigchonevonte-i-idiotikopiounte-30-nosokomia.html
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Θεματολογία:  
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι φαρμακοποιοί της 
Αθήνας 

 

Μέσο: 
http://www.newsbeast.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/414637/sunehizoun-tis-
kinitopoiiseis-oi-farmakopoioi-tis-athinas/ 

 
Ζήτησε έγγραφες διαβεβαώσεις για την εξόφληση χρεών ο Κ. 

Λουράντος 

Αν και διεξήχθη σε καλό κλίμα η συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού 

Υγείας, Μάριου Σαλμά, με τα προεδρεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου (ΠΦΣ), του Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) και Πειραιά (ΦΣΠ), απέβη 

άκαρπη καθώς οι φαρμακοποιοί της Αθήνας δεν ικανοποιήθηκαν από τις 
απαντήσεις του υπουργού επί των αιτημάτων τους και συνεχίζουν την 

αναστολή χορήγησης φαρμάκων με πίστωση στους ασφαλισμένους του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

 
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κώστας Λουράντος, 

ζήτησε έγγραφες διαβεβαιώσεις από τον υπουργό για την εξόφληση των 

οφειλών καθώς και για την ισχύ έως το τέλος του έτους των όρων της 
σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και φαρμακοποιών, κάτι όμως που δεν πήρε. Την 

Τετάρτη συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση του κλάδου με πρόταση 
από τον κ. Λουράντο, όπως δήλωσε στο ΑΜΠΕ, τη συνέχιση της 

κινητοποίησης. 
 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, 
Κώστας Κούβαρης, δήλωσε στο ΑΜΠΕ ότι δίνει πίστωση χρόνου στο 

υπουργείο έως το τέλος του μήνα προκειμένου να δοθεί λύση σε κάποια 
από τα φλέγοντα ζητήματα. Έτσι οι φαρμακοποιοί του Πειραιά, 

υιοθετώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, χορηγούν φάρμακα με πίστωση στους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 
 

Την αυτονομία των εκπροσώπων των φαρμακοποιών στη λήψη 

αποφάσεων στη γενική συνέλευση του κλάδου και τον κεντρικό ρόλο της 
συνέλευσης του ΠΦΣ επισημαίνει, με δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΦΣ 

Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι αντιπρόσωποι δεν 
είναι τηλεκατευθυνόμενοι, ούτε έρχονται στη συνέλευση με 

προειλημμένες αποφάσεις και ούτε μπορούν να δεσμευτούν από όποιες 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/414637/sunehizoun-tis-kinitopoiiseis-oi-farmakopoioi-tis-athinas/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/414637/sunehizoun-tis-kinitopoiiseis-oi-farmakopoioi-tis-athinas/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/414637/sunehizoun-tis-kinitopoiiseis-oi-farmakopoioi-tis-athinas/
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αποφάσεις έχουν προηγηθεί της κορυφαίας διαδικασίας που είναι η γενική 
συνέλευση του ΠΦΣ».  
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Θεματολογία:  
Nέο κατόρθωμα: Διόρισε και νυχτοφύλακα στο Γραφείο 
του ο Σαλμάς!... 

 
Μέσο: 
http://press-gr.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://press-gr.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9946.html 

 
Ο ΣΑΛΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ!  Τελικά αυτός ο 
Αναπληρωτής είναι όλο εκπλήξεις. Μετά την ενίσχυση του πολιτικού του 

γραφείου με Δασολόγο, το ενισχύει και με φύλακα - νυχτοφύλακα. Ορίστε 
και τα σχετικά ....  

''Με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1 α/85047/30−8−2012 κοινή απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005), άρθρα 55 και 56 και την υπ’ 

αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και 
συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, 

Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−2012), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2/24378/0022/22−3−2012/22−3−2012 απόφαση (ΦΕΚ 
143/ΥΟΔΔ/27−3−2012), αποσπάται, από 16−7−2012, η 

(......................) υπάλληλος κλάδου ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων με 
βαθμό ΣΤ΄, από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Πολιτικό Γραφείο του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά, σε προσωρινή ομοιόβαθμη 
θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή.  

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 6056/7−9−2012).   
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ   
ΦΕΚ 425/ 10-9-2012 ''   

Όπως το αντιλαμβάνομαι, για να την αποσπά από την Εθνική Βιβλιοθήκη 
στο γραφείο του, είτε η κυρία δεν είχε τίποτα αξιόλογο να φυλάει εκεί, 

είτε ο Αναπληρωτής κρύβει επτασφράγιστα μυστικά για το μέλλον του ΕΣΥ 
και κάποιος πρέπει να τα φυλάει μέρα - νύχτα μπας και διαρρεύσουν. 

Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Ή μήπως υπάρχει ??  

http://press-gr.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9946.html
http://press-gr.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9946.html
http://press-gr.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9946.html
http://press-gr.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9946.html
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