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Τα συνδικάτα έχουν ευθύνη να οργανώσουν την πάλη για να μη μείνει 

χωρίς φάρμακο κανένας, με προτεραιότητα στους ανέργους, στους 
ανασφάλιστους και τους άπορους 

Η αναγκαιότητα της οργάνωσης της πάλης για να εξασφαλιστεί η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των λαϊκών στρωμάτων προβάλλει 
μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται απ' την πολιτική 

περικοπών της συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ στο χώρο της 
Υγείας. Τα συνδικάτα έχουν ευθύνη να οργανώσουν την πάλη για να μη 

μείνει χωρίς φάρμακο κανένας, με προτεραιότητα στους ανέργους, στους 
ανασφάλιστους και τους άπορους. 

Η συγκυβέρνηση, όπως έγινε φανερό μετά τη συνάντηση του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα 
Λυκουρέντζο, την περασμένη Πέμπτη, θα προχωρήσει σε «συμμάζεμα 
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των δαπανών» με καινούρια «δημοσιονομική προσαρμογή στο 
υπουργείο Υγείας» για τα έτη 2013 και 2014. Το νέο τσεκούρι 

αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,1 δισ. ευρώ και θα επιμεριστούν σε 800 δισ. 
ευρώ στα φάρμακα και τα υπόλοιπα θα είναι λειτουργικές περικοπές στον 

Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και στα δημόσια 
νοσοκομεία. Το θέμα αυτό αναμένεται να απασχολήσει ευρεία 

σύσκεψη μεταξύ των ηγεσιών των υπουργείων Υγείας και Εργασίας 
και του ΕΟΠΥΥ την ερχόμενη βδομάδα. 

Το νέο στραγγάλισμα των παροχών γίνεται με φόντο τεράστια χρέη, 
καταρχήν απέναντι στους ίδιους τους ασφαλισμένους: Για έξοδα που οι 

ίδιοι έκαναν για φάρμακα και εξετάσεις, ο ΕΟΠΥΥ τους χρώσταγε μέχρι το 
τέλος του 2011 47 εκ. ευρώ, ενώ το 2012 και μέχρι το τέλος του Ιούλη οι 

οφειλές προς τους ασφαλισμένους ξεπέρασαν τα 57 εκ. ευρώ, απ' τα 
οποία πληρώθηκαν μικρό μέρος τις τελευταίες μέρες. 

Επίσης, απ' την αρχή του 2012 τα συνολικά χρέη του ΕΟΠΥΥ και των 

δημόσιων νοσοκομείων προς τρίτους, μόνο για το 2012 έχουν εκτιναχθεί 
πάνω απ' τα 2,5 δισ. ευρώ. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους της 

Υγείας και τους προμηθευτές - όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες - 

ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ. Απ' τα 1,2 δισ. ευρώ τα 300 - 400 εκατ. είναι 
οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τα δημόσια νοσοκομεία, που οφείλονται κυρίως 

στην εκτίναξη των νοσηλίων, που έγινε μέσω της κοστολόγησης με τα 
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια. 

Ηδη ο ΕΟΠΥΥ κουβαλά και τα χρέη των ενταχθέντων σε αυτόν Ταμείων 

προς τον ιδιωτικό τομέα Υγείας που μέχρι 31.12.2011 ανέρχονται σε 1,9 
δισ. ευρώ. Επίσης, χρωστά και 1,8 δισ. ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία από 

νοσήλια μέχρι την 31.12.2011. Συνολικά τα σωρευμένα χρέη του 2011 
ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ. 

Για τα χρέη αυτά, το κράτος είχε αναλάβει να επιχορηγήσει τον ΕΟΠΥΥ με 
1,5 δισ. ευρώ, αλλά η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών της 

συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - ΝΔ την έχει μεταθέσει για μετά την επόμενη 
δόση της δανειακής σύμβασης. 

Κι όμως παρά την ωρολογιακή βόμβα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο και ο υπουργός Υγείας την 

περασμένη Πέμπτη υποσχέθηκαν «άνετη πρόσβαση στις υπηρεσίες 
Υγείας» οι οποίες θα «διατηρηθούν στο υψηλό επίπεδο στο οποίο 

σήμερα παρέχονται και να μη λείψει το φάρμακο από τον ασθενή». 

Νέα εμπόδια στην πρόσβαση 

Τα πράγματα θα εξελιχθούν ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση με ακόμα 

μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στα φάρμακα και στις παροχές 
υγείας. 
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Ηδη, λόγω των περικοπών χρόνιοι πάσχοντες - όπως όσοι έχουν καρκίνο - 
αδυνατούν πολλές φορές να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, με 

αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρα ταξίδια απ' τα νησιά 
στην Αθήνα για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τη θεραπεία τους. 

Αφήνοντας στο απυρόβλητο την κερδοφορία της φαρμακοβιομηχανίας 
ετοιμάζει και νέους περιορισμούς στα φάρμακα μέσω της λεγόμενης 

θετικής λίστας φαρμάκων: Σε αυτήν θα μπουν 1.500 πρωτότυπα 
φάρμακα, σχεδόν κανένα νέο, και τα υπόλοιπα θα είναι γενόσημα. 

Ακόμα και το λεγόμενο clowback, κοντά στα 39 εκ. ευρώ το μήνα που 
πρέπει να επιστρέψει η φαρμακοβιομηχανία στα ταμεία, η συγκυβέρνηση 

το διεκδικεί μόνο στα λόγια. 

Πριόνισμα στη συμπαράταξη 

Τις ευθύνες της συγκυβέρνησης συμπληρώνουν οι αποφάσεις των 
πλειοψηφιών των φαρμακευτικών συλλόγων και ορισμένων ιατρικών 
ενώσεων - όπως του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ενωσης Ιατρών 

ΕΟΠΥΥ - με τη μορφή των κινητοποιήσεων, που επέλεξαν για να 
διεκδικήσουν τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τους φαρμακοποιούς και τους 

συμβεβλημένους με τους γιατρούς. 

Από χτες, οι φαρμακοποιοί σταμάτησαν την εκτέλεση των συνταγών και 

από αύριο αρχίζουν πενθήμερη επίσχεση εργασίας οι συμβεβλημένοι με 
τον ΕΟΠΥΥ γιατροί. Αντί δηλαδή να συμπαραταχτούν με τους 

ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και να στραφούν κατά της 
συγκυβέρνησης λειτουργούν ως ιμάντες «της πολιτικής των περικοπών», 

μεταφέροντας τις πληρωμές στις τσέπες των ασφαλισμένων. Ετσι τώρα, οι 
ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώσουν απ' την τσέπη τους τα φάρμακα 

στο σύνολό τους και κάθε επίσκεψη - αν δεν μεταφερθεί μετά τις 
10.9.2012 - στο συμβεβλημένο γιατρό. Στη συνέχεια, πρέπει να 

διεκδικήσουν απ' τον ΕΟΠΥΥ το μέρος των εξόδων που δικαιούνται. 

Οι φαρμακοποιοί των Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αχαΐας και 

Δωδενήσων έχουν πληρωθεί μέχρι ένα μέρος του Μαΐου, ενώ οι 
φαρμακοποιοί της επαρχίας έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του Απρίλη. 

Στους γιατρούς ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 570 εκ. για το 2011 και 230 εκ. ευρώ για 
το 2012. Επίσης, οφείλει περισσότερα από 230 εκ. ευρώ στους 

φαρμακοποιούς για το 2011. 

Κοινή απάντηση με τους ασφαλισμένους 

Την περασμένη Πέμπτη, σε έκτακτη γενική συνέλευση ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης πήρε απόφαση για την άρση της χορήγησης 
φαρμάκων με πίστωση από σήμερα. Επίσης, το προεδρείο του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, χωρίς απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, ανακοίνωσε από χτές την άρση της πίστωσης, ενώ καλεί 

τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αύριο. 
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Απάντηση σε αυτήν την επίθεση πρέπει να δώσουν οι φαρμακοποιοί και οι 
γιατροί, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους μαζί με το λαό. Στη ΓΣ του 

ΠΦΣ (25.8.2012) η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ) 
Γιατρών πρότεινε την προκήρυξη επαναλαμβανόμενων απεργιακών 

κινητοποιήσεων στη διάρκεια των οποίων γίνεται εκτέλεση των συνταγών 
κανονικά και οι φαρμακοποιοί θα πληρώνουν τους φαρμακοβιομήχανους 

και τους φαρμακαποθηκάριους, όταν ο ΕΟΠΥΥ θα εξοφλεί τις συνταγές 
στις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Η ΔΗΠΑΚ Φαρμακοποιών προτείνει το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο: 

 Άμεση αποπληρωμή των χρεών από τον ΕΟΠΥΥ με την πλήρη και 
επαρκή χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 Να συμψηφιστούν τα χρέη ανάμεσα στο Δημόσιο και στους 
φαρμακοποιούς. 

 Οι φαρμακοποιοί να αποδίδουν τον ΦΠΑ και τις οφειλές στις 
εταιρείες ανάλογα με τα χρήματα που τους αποδίδει ο ΕΟΠΥΥ και τ' 

ασφαλιστικά ταμεία. 
 Με κρατική χρηματοδότηση να γίνει δωρεάν διάθεση των φαρμάκων 

με προτεραιότητα στους άνεργους, ανασφάλιστους Έλληνες και 

μετανάστες, καθώς και στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους φτωχούς 
αγρότες και αυτοαπασχολουμένους, που έχουν κλείσει τις 

επιχειρήσεις τους. 
 Τέλος, προτείνει να γίνουν κοινές συσκέψεις με τα εργατικά 

σωματεία και τις συνταξιουχικές ενώσεις και μαζικές παραστάσεις 
διαμαρτυρίας. 

Πρόσκληση συνταξιούχων για κοινό αγώνα 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Ομοσπονδίες ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, 
Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ και ΟΤΑ με κοινή ανακοίνωσή τους εξέφρασαν 

την έντονη δυσαρέσκεια, και συνάμα διαμαρτυρία, για την 
επαναλαμβανόμενη εδώ και αρκετά χρόνια τακτική των φαρμακευτικών 

συλλόγων να σταματήσουν την πίστωση για τα φάρμακα. «Βάζουν, 
τονίζουν οι συνταξιούχοι, έτσι για άλλη μια φορά το κάρο μπροστά από το 

άλογο και με αυτό τον τρόπο νομίζουν ότι κάνουν αγώνα για να δικαιωθεί 
η οφθαλμοφανέστατη και λογική απαίτησή τους να εξοφληθούν τα χρέη 

του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς. Ομως, εφ' όσον ο αγώνας τους δε στρέφεται 
προς την κυβέρνηση που έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για τις 

αιτίες που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα του ΕΟΠΥΥ αφήνοντας τον 
χωρίς πόρους για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε 

αποδυναμώνουν όποια ενέργεια κάνουν. Οσο και αν προσπαθούν μέσω 

του "φαρμακευτικού στραγγαλισμού" που επιβάλλουν στους 
συνταξιούχους - εργαζόμενους να πετύχουν τον σκοπό τους αφήνουν στο 

απυρόβλητο, Κυβέρνηση - Φαρμακοβιομηχανίες - Φαρμακαποθήκες και 
απερίσπαστες στο καταστροφικό τους ρόλο διαιωνίζοντας έτσι το 

πρόβλημά τους». 
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Τίτλος :  
Μπλακ άουτ στην Υγεία 
Γολγοθάς για 9 εκατ. ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ 

Μέσο: 

http://www.protothema.gr/  

Δημοσίευμα :   

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=220485 

 

Σε πενθήμερη επίσχεση εργασίας προχωρούν από αύριο Δευτέρα οι 
γιατροί του ΕΟΠΥΥ, την ώρα που ήδη  οι φαρμακοποιοί έχουν σταματήσει 

από το Σάββατο να χορηγούν επί πιστώσει φάρμακα στους ασφαλισμένους 
του Οργανισμού. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη 

τους τόσο τα φάρμακα όσο και τις ιατρικές επισκέψεις. Στο χορό των 
κινητοποιήσεων απειλούν να μπουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί. 

 
 «Ο ΕΟΠΥΥ μας οφείλει 570 εκατ. ευρώ από τα προηγούμενα έτη μέχρι το 

2011, και 230 εκατ. ευρώ για το 2012, σύνολο 800 εκατ. ευρώ. Έχουμε 

χρηματοδοτήσει ατόκως την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στον τόπο» 
δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών του 

Οργανισμού Γιώργος Ελευθερίου. 
 

Το υπουργείο Υγείας σκληραίνοντας τη στάση του, έχει πει ότι ο Εθνικός 
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα εξοφλεί κατά προτεραιότητα τα 

φαρμακεία που εξακολουθούν να εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους 
του. 

 
«Υιοθετώντας πρακτικές άλλων εποχών, ανακοίνωσαν την πρόθεση τους 

να χρηματοδοτήσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό μέσα στον κλάδο των 
φαρμακοποιών. Αν υλοποιηθεί θα πρόκειται για απόφαση ντροπής, που 

θυμίζει μαύρες εποχές και υποβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας μας» 
σχολίασε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, Κώστας 

Λουράντος. 

 
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ εκτιμούν ότι ο Οργανισμός οδηγείται σε πλήρη 

στάση πληρωμών τους επόμενους μήνες. Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός 
Σύλλογος υπενθυμίζει πως «είχε προειδοποιήσει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα ήταν 

θνησιγενής και για αυτό «είχαμε καλέσει όλους τους ιατρούς μέλη μας να 
μην συμβληθούν». 

 
Την ίδια ώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί προειδοποίησαν με «σκληρές 

κινητοποιήσεις» αν η κυβέρνηση προχωρήσει στη περικοπή «επιπλέον 8% 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=220485
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στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο», δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να 
διαπραγματευθούν ούτε ένα ευρώ από το μισθό τους. 

 
  

Οι γιατροί διεκδικούν: 
 

1) η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ τόσο για τους 
συμβεβλημένους γιατρούς όσο και για τους μη συμβεβλημένους 

 
2) η δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης χωρίς περιορισμούς (όσον 

αφορά τον αριθμό συνταγών, φαρμάκων και αναλωσίμων) 
 

3) η δυνατότητα εκτέλεσης των παραπεμπτικών για εργαστηριακές 

εξετάσεις σε ΟΛΑ τα εργαστήρια (μικροβιολογικά, ακτινολογικά ) και όχι 
μόνο στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ μεγάλα «Διαγνωστικά Κέντρα». 

 
Ο ΙΣΑ καταθέτοντας εμπεριστατωμένες και νομικά τεκμηριωμένες 

εισηγήσεις θα δώσει λύσεις για τα σοβαρότατα ζητήματα: 
 

1) της απευθείας χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, 
 

2)της δημιουργίας Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ 
 

3) της πρόβλεψης σαφούς χρονοδιάγραμματος αποπληρωμής των 
570.000.000 ΕΥΡΩ των παλαιοτέρων οφειλών 

 
4) της χρηματοροής των  ιατρικών επισκέψεων και πράξεων εντός του 

χρονικού διαστήματος των 45 ημερών 

 
 

Τη Δευτέρα αναμένεται συνάντηση του υφυπουργού Υγείας με τους 
φαρμακοποιούς  
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Τίτλος :  
Στο στόχαστρο η κ. Σκοπούλη για τα αντιδραστήρια 
αίματος 

Μέσο:  
http://www.iatronet.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα :   
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19363 

 

Στο στόχαστρο κυριακάτικης εφημερίδας βρέθηκε, για δεύτερη συνεχή 

εβδομάδα, η υφυπουργός Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη, για το θέμα των 
αντιδραστηρίων ελέγχου αίματος.  

 
Το δημοσίευμα αφήνει αιχμές για πιέσεις από την πλευρά της υφυπουργού 

προς το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 
προκειμένου να γίνει προμήθεια αντιδραστηρίων χωρίς διαγωνισμό.  

 
Το επιχείρημα αντικρούεται, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το 

ΚΕΕΛΠΝΟ και η οποία αναφέρει τα εξής:  
 

'Η εντολή του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, που διεβιβάσθη 

στο ΚΕΕΛΠΝΟ στις 3.8.2012 με το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. 11. έγγραφο, 
αναφέρεται σε οικονομική υποστήριξη του ΕΚΕΑ από το ΚΕΕΛΠΝΟ με το 

ποσό των 300.000 ευρώ, προκειμένου το ΕΚΕΑ να προβεί, ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιος φορέας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην προμήθεια 

αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο δειγμάτων αίματος για τον ιό του 
Δυτικού Νείλου.  

 
Ουδεμία αναφορά γίνεται στο έγγραφο του κ. υπουργού για απευθείας 

ανάθεση σε συγκεκριμένο ανάδοχο από το ΚΕΕΛΠΝΟ και ουδέποτε 
επανήλθε το αίτημα οικονομικής ενισχύσεως του ΕΚΕΑ προς εκτέλεση.  

 
Πέραν των ως άνω, το ΚΕΕΛΠΝΟ δηλώνει ότι δεν εκτέλεσε άλλη εντολή 

του υπουργείου και ως εκ τούτου ουδέποτε προέβη σε απευθείας ανάθεση 
σε εταιρεία για την προμήθεια αντιδραστηρίων για το μοριακό έλεγχο 

δειγμάτων αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου και ουδέποτε εκταμίευσε 

οιοδήποτε ποσό για το σκοπό αυτό.  
 

Είναι προφανές ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ όπως έχει πράξει και σε άλλες 
περιπτώσεις που αφορούν την Δημόσια Υγεία, έτσι και στην προκειμένη 

περίπτωση παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της 
εξέλιξης του φαινομένου του ιού του Δυτικού Νείλου και αναλόγως 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19363
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19363


 

[8] 
 

παρεμβαίνει μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Υγείας και τους συναρμόδιους φορείς'. 

 
Αντίδραση 

 
Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) κ. Δημήτρης Βαρνάβας ανακοίνωσε την 
Κυριακή τα εξής: 

 
'Ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας διαλύεται και ο ΕΟΠΥΥ καταρρέει 

συμπαρασύροντας 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων της χώρας, η ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας έχει αποδυθεί σε  έναν ανελέητο αγώνα 

αλληλοεξόντωσης. 

 
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα αποδεικνύουν μία βορβορώδη κατάσταση, 

στην οποία εμπλέκονται πολυεθνικές εταιρείες, σύζυγοι, το ΚΕΕΛΠΝΟ και 
ο δυτικός Νείλος. 

 
Τελικά, οι μόνοι που φαίνεται ότι έμειναν εκτός της διαμάχης είναι ο 

Ανατολικός Νείλος και ο Πηνειός, στον οποίο θα πρέπει να πέσουν να 
πνιγούν αυτοί που εμπλέκονται κι εκείνοι που υποδαυλίζουν μια διαμάχη 

πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ. 
 

Απορούμε. Ο κ. Σαμαράς και οι δύο εταίροι του δε δίνουν πλέον δεκάρα 
για την υγεία τους ελληνικού λαού, επιτρέποντας στην ηγεσία του 

υπουργείου Υγείας να επιδίδεται σε διαμάχες που θα ζήλευαν ακόμη και 
παρακμιακοί ηγεμόνες της ελληνιστικής εποχής';
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Τίτλος :  
Μετά την αποκάλυψη απο το Πρώτο Θέμα 

Εκτεθειμένη αφήνει την Σκοπούλη ο Α. Λυκουρέντζος 

Μέσο:  
http://www.protothema.gr/ 

 

Δημοσίευμα :  
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=220484 

 

Θεαματικό πολιτικό άδειασμα στην Φωτεινή Σκοπούλη επεφύλασσε ο 
προϊστάμενός της Υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς η κυβέρνηση 
συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τις οικονομικές διασυνδέσεις του 

συζύγου της  υφυπουργού Υγείας με την φαρμακευτική εταιρία, που 
επιχείρησε να ευνοήσει με ενέργειές της. 

 

Το θέμα έχει προσλάβει δραματικές διαστάσεις τόσο για την κυβέρνηση, 
που θέλει να πείσει ότι οι οδυνηρές θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο και 

δεν γίνονται βορά στη διαφθορά των πολιτικών, όσο και για την 
Δημοκρατική Αριστερά, η οποία πρότεινε την κυρία Σκοπούλη για 

υφυπουργό στο υπουργείο Υγείας. 
 

Με μία ανακοίνωση καταπέλτη το ΚΕΕΛΠΝΟ, που εκφράζει την άποψη και 
τη γραμμή του εκάστοτε υπουργού Υγείας, ξεκαθαρίζει ότι η εντολή που 

είχε δώσει ο κ. Λυκουρέντζος στις 3 Αυγούστου για ενίσχυση της 
προσπάθειας αντιμετώπισης του ιού του δυτικού Νείλου, δεν περιείχε 

καμία εντολή ή αναφορά για «απευθείας ανάθεση». 
 

Η διευκρίνιση είναι καίριας σημασίας, καθώς η κυρία Σκοπούλη έστειλε 
έγγραφο στις 24 Αυγούστου προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και επικαλούμενη την 

οδηγία του υπουργού, έδινε εντολή για «απευθείας ανάθεση» των 

μοριακών ελέγχων του αίματος. Σημειωτέον ότι η κυρία Σκοπούλη 
ζητούσε να διατεθούν 300.000 ευρώ για τους μοριακούς ελέγχους, όταν 

το υπουργείο Υγείας δια του υφυπουργού Μάριου Σαλμά είχε στο 
μεσοδιάστημα από τις 3 έως τις 2 Αυγούστου εξασφαλίσει δωρεάν 20.000 

ελέγχους, καλύπτοντας τις ανάγκες της χώρας. Η διευκρίνιση από τον κ. 
Λυκουρέντζο δια της ανακοίνωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι κρίσιμης σημασίας 

και για ένα επιπλέον λόγο: Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων είχε στις 14 Ιουνίου κρίνει παράνομη την οποιαδήποτε 

διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου για τον μοριακό έλεγχο του αίματος 
για τον ιό του Δυτικού Νείλου, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα του Εθνικού 

Κέντρου Αιμοδοσίας! 
 

http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=220484
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=220484
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Είναι προφανές δηλαδή ότι ο κ. Λυκουρέντζος δεν θέλει να χρεωθεί μία 
παράνομη ενέργεια της υφυπουργού του, όταν ο ίδιος άλλη εντολή έδωσε 

στις 3 Αυγούστου και με συγκεκριμένα δεδομένα και άλλα έπραξε στις 24 
Αυγούστου η κυρία Σκοπούλη, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες.    

 
Όπως διευκρινίζει επιπλέον το ΚΕΕΛΠΝΟ, το έργο δεν ανατέθηκε και 

φυσικά δεν καταβλήθηκε το παραμικρό ποσό, παρά την εντολή της κυρίας 
Σκοπούλη. 

 
Ενδεικτικό του κακού κλίματος, που υπάρχει στην κυβέρνηση και την οδό 

Αριστοτέλους για την κυρία Σκοπούλη είναι το γεγονός ότι ούτε το 
Υπουργείο, ούτε το ΚΕΕΛΠΝΟ, που εποπτεύεται από την πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου εξέδωσαν την παραμικρή ανακοίνωση κάλυψης της 

υφυπουργού για τις αποκαλύψεις που κάνει το Πρώτο Θέμα της Κυριακής. 
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις αυτές ο σύζυγος της κυρίας Σκοπούλη, 

καθηγητής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος έχει λάβει την τελευταία εξαετία 
από τη φαρμακευτική  εταιρία Roche χρηματοδότηση 365.000 ευρώ για το 

ερευνητικό του έργο. Πρόκειται για την ίδια στην οποία ζήτησε να 
ανατεθεί ο μοριακός έλεγχος του αίματος για τον ιό του δυτικού Νείλου η 

κυρία Σκοπούλη, με τις παράνομες και αμφιλεγόμενες ενέργειές της!!! 
 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ: 
 

Αναφορικά με την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου του 
αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου, το ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει: 

 
1. Η εντολή του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, που 

διεβιβάσθη στο ΚΕΕΛΠΝΟ στις 3.8.2012 με το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. 11. 

έγγραφο, αναφέρεται σε οικονομική υποστήριξη του ΕΚΕΑ από το 
ΚΕΕΛΠΝΟ με το ποσό των 300.000 Ευρώ, προκειμένου το ΕΚΕΑ να 

προβεί, ως καθ΄ ύλην αρμόδιος φορέας και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα, στην προμήθεια αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο 

δειγμάτων αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. 
 

2. Ουδεμία αναφορά γίνεται στο έγγραφο του κ. Υπουργού για απευθείας 
ανάθεση σε συγκεκριμένο ανάδοχο από το ΚΕΕΛΠΝΟ και ουδέποτε 

επανήλθε το αίτημα οικονομικής ενισχύσεως του ΕΚΕΑ προς εκτέλεση. 
 

3. Πέραν των ως άνω, το ΚΕΕΛΠΝΟ δηλώνει ότι δεν εκτέλεσε άλλη εντολή 
του Υπουργείου και ως εκ τούτου ουδέποτε προέβη σε απευθείας ανάθεση 

σε εταιρεία για την προμήθεια αντιδραστηρίων για το μοριακό έλεγχο 
δειγμάτων αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου και ουδέποτε εκταμίευσε 

οιοδήποτε ποσό για το σκοπό αυτό.  

 
4. Είναι προφανές ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ όπως έχει πράξει και σε άλλες 

περιπτώσεις που αφορούν την Δημόσια Υγεία, έτσι και στην προκειμένη 
περίπτωση παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της 
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εξέλιξης του φαινομένου του ιού του Δυτικού Νείλου και αναλόγως 
παρεμβαίνει μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας και τους συναρμόδιους φορείς . 
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Θεματολογία:  
Αλλάζουν όλα στους διαγωνισμούς για την Υγεία  

 

Μέσο: 

http://www.ygeia360.gr/  

 

Δημοσίευμα:  

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1067-allazoun-ola-stous-

diagonismous-gia-thn-ygeia 

Αλλαγές δρομολογούνται στο χώρο των προμηθειών του Υπουργείου 
Υγείας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της 

Κυριακής. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να σημάνουν την κατάργηση ή την 
επανεξέταση του ρόλου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), όπως 

σχεδιάζει η ηγεσία του Υπουργείου. Μιλώντας στο «Βήμα», ο υπουργός κ. 
Α. Λυκουρέντζος δήλωσε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο διενέργειας 

των προμηθειών είτε κεντρικά, από το υπουργείο, είτε σε επίπεδο 
Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), με στόχο την εξυγίανση του χώρου. Σε 

ό,τι αφορά διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, η θέση του υπουργού 

Υγείας είναι: «Ότι είναι προβληματικό σταματά». Υπό αυτό το πρίσμα 
εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ολοκλήρωση του μεγάλου 

διαγωνισμού για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφηοης, που έχει 
προκηρυχθεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ), με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ για μία τριετία. 

Την ίδια στιγμή, διαγωνισμοί που ξεκίνησαν προ διετίας δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρωθεί, κάτι το οποίο δείχνει ότι το νέο σύστημα κάθε άλλο παρά 

συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Σε ορισμένους μάλιστα 
διαγωνισμούς που βαίνουν προς ολοκλήρωση υπάρχουν παρατυπίες, όπως 

προκύπτει από το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός υπ' αριθμόν 4 του 

2010 νια την προμήθεια ενδοφακών σε 70 νοσοκομεία της χώρας, για 
χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ως 17.955.000 

ευρώ κατ' έτος. 

Αρχικά έλαβαν μέρος 12 εταιρείες. Σταδιακά απορρίφθηκαν οι προσφορές 

οκτώ εταιρειών ως μη πληρούσες τους όρους της διακήρυξης. Εν τω 
μεταξύ, η μια από τις εταιρείες που δεν είχαν αποκλειστεί προσέφυγε 

εναντίον των άλλων τριών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαιώνεται. 
Παρ' ότι υπάρχει σχετική απόφαση του ΣτΕ, η εταιρεία αποσύρει τη 

διεκδίκηση της και οι αρμόδιοι της ΕΠΥ προχωρούν τη διαδικασία και με 

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1067-allazoun-ola-stous-diagonismous-gia-thn-ygeia
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1067-allazoun-ola-stous-diagonismous-gia-thn-ygeia
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1067-allazoun-ola-stous-diagonismous-gia-thn-ygeia
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τις τέσσερις εταιρείες για περαιτέρω παράδοση των οικονομικών 
προσφορών και ανάδειξη των μειοδοτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το έκτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδριάζει εφέτος στις 10 

Μαΐου και αποφασίζει ότι κωλύεται η υπογραφή συμβάσεων και με τις 
τέσσερις εταιρείες, καθώς: 

• Η διακήρυξη ανέγραφε ποσό προϋπολογισμού του διαγωνισμού 
56.093.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 35.910 000 ευρώ (για δύο 

χρόνια), γεγονός που συνιστά ανεπίτρεπτη διάσταση και συνακόλουθα 
νομική πλημμέλεια. 

• Έγιναν δεκτές μη νόμιμα οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες, καθώς 

προσκόμισαν λανθασμένα ή δεν συμπλήρωσαν σωστά τα δικαιολογητικά. 

• Έγινε ανάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών προμήθειας σε 

περισσότερους από έναν προμηθευτές, κάτι το οποίο συνιστά ευθεία 
παράβαση των όρων της διακήρυξης. 

Στις 20 Ιουνίου οι εκπρόσωποι της ΕΠΥ ασκούν αίτηση ανάκλησης της 

απόφασης του έκτου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 
εκδικάζεται από το Τμήμα Α' Διακοπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο 

η σύμβουλος κυρία Μαρία Βλαχάκη και ο πάρεδρος κ. Κ. Παραθύρας 

έκριναν ότι η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. «Ελλείψει 
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης», σημειώνεται στο σκεπτικό της 

απόφασης, «ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής δεν μπορεί να ασκεί ένδικα 
μέσα και βοηθήματα απευθυνόμενα ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, 

όπως συμβαίνει εν προκειμένω». 

  

Παρά ταύτα, το τμήμα δέχθηκε την αίτηση και την υπέρ αυτής ασκηθείσα 

παρέμβαση, χοίρίς να το αιτιολογεί, και εκδίδει κατακυρωτική απόφαση 
του διαγωνισμού με το εξής σκεπτικό: 

• Η αναγραφή διαφορετικού ποσού προϋπολογισμού, από το πραγματικό, 

έγινε εκ παραδρομής και «συνιστά μη ουσιώδη πλημμέλεια». 

• Η απόφαση για τον μη αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία των 

τριών εκ των τεσσάρων εταιρειών είναι σωστή, διότι η εταιρεία που είχε 
προσφύγει οτο ΣτΕ δεν άσκησε εντός 30 ημερών αίτηση ακύρωσης. 

Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι το κλιμάκιο δεν έσφαλε μεν ως προς τη 

διαπίστωση των προαναφερθεισών νομικών πλημμελειών, τις απέδωσε 
όμως σε... πλάνη των αρμοδίων οργάνων (της ΕΠΥ), «τα οποία 

συγγνωστώς υπέλαβαν ότι μπορούσαν να ενεργήσουν όπως ενήργησαν». 
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Θεματολογία:  
Η υγεία αιμορραγεί ...... από τις επιτροπές της  

Μέσο: 
http://www.crete2day.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-

%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%
B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%A

D%CF%82/ 

 

Την ώρα που οι «πολεμικές επιχειρήσεις» ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας 
και τους υπόλοιπους φορείς υγείας (φαρμακοποιούς, γιατρούς, 

φαρμακευτικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες) που ζητούν …. τα λεφτά τους 
καλά κρατεί , έρχεται στο "λαμπερό" φως της δημοσιότητας η περίπτωση 

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

Καθυστερήσεις και παρατυπίες στολίζουν το έργο της, με κραυγαλέο 

παράδειγμα το διαγωνισμό με αριθμό 4 του …2010  !!!!!!!!!!!!  που αφορά 
 στην προμήθεια ενδοφακών για τις ανάγκες 70 (!!!!) νοσοκομείων της 

χώρας !!!!! 

Ο προϋπολογισμός ???? 17.955.000 € /έτος (συνολικά για δύο χρόνια 
!!!!). 

Αρχικά συμμετέχουν 12 εταιρίες και από αυτές παραμένουν οι 4 που 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. 

Η μία από αυτές απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 

δικαιώνεται. Όμως …. Η εταιρία που δικαιώθηκε …. Αποσύρεται !!!!! 
Η διαδικασία συνεχίζεται με τις υπόλοιπες τέσσερις, αλλά στην 

υπογραφή…  επεμβαίνει το ελεγκτικό συμβούλιο και τα μολύβια 
σηκώνονται!!! 

Αναλυτικά : 

• Η διακήρυξη ανέγραφε ποσό προϋπολογισμού του διαγωνισμού 
56.093.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 35.910 000 ευρώ (για δύο 

χρόνια), γεγονός που συνιστά ανεπίτρεπτη διάσταση και συνακόλουθα 
νομική πλημμέλεια. 

http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
http://www.crete2day.gr/2012/09/02/%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/
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• Έγιναν δεκτές μη νόμιμα οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες, καθώς 
προσκόμισαν λανθασμένα ή δεν συμπλήρωσαν σωστά τα δικαιολογητικά. 

• Έγινε ανάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών προμήθειας σε 

περισσότερους από έναν προμηθευτές, κάτι το οποίο συνιστά ευθεία 
παράβαση των όρων της διακήρυξης. 

Στις 20 Ιουνίου οι εκπρόσωποι της ΕΠΥ ασκούν αίτηση ανάκλησης της 
απόφασης του έκτου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 

εκδικάζεται από το Τμήμα Α' Διακοπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο 
η σύμβουλος κυρία Μαρία Βλαχάκη και ο πάρεδρος κ. Κ. Παραθύρας 

έκριναν ότι η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. «Ελλείψει 
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης», σημειώνεται στο σκεπτικό της 

απόφασης, «ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής δεν μπορεί να ασκεί ένδικα 
μέσα και βοηθήματα απευθυνόμενα ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, 

όπως συμβαίνει εν προκειμένω». 

Ο Υπουργός Υγείας με δηλώσεις του υποστηρίζει πως : ότι είναι 

προβληματικό ..σταματά" 

Τα λεφτά είναι πολλά και οι παρατυπίες το ίδιο… 
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Θεματολογία:  
ΕΟΠΥΥ: Ούτε γιατροί από Δευτέρα για τους 
ασφαλισμένους 
Όλο και περισσότερο γενικεύεται η κρίση στον χώρο της 
υγείας 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Μέσο: 
http://www.tovima.gr/ 

  
    

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473052&h1=true#commentFo

rm 

 

Γενικεύεται η αναταραχή στον χώρο της υγείας με φόντο τα χρέη του 
ΕΟΠΥΥ. Από τη Δευτέρα οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν οι ίδιοι και τις 

ιατρικές επισκέψεις στον ΕΟΠΥΥ, αφού οι γιατροί του Οργανισμού 
πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την εξόφληση των 

χρεών. 
 

«Ο ΕΟΠΥΥ μας οφείλει 570 εκατ. ευρώ από τα προηγούμενα έτη μέχρι το 
2011, και 230 εκατ. ευρώ για το 2012, σύνολο 800 εκατ. ευρώ. Έχουμε 

χρηματοδοτήσει ατόκως την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στον τόπο» 
δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών του 

Οργανισμού Γιώργος Ελευθερίου. 
 

Η κινητοποίηση των γιατρών θα λάβει τη μορφή των επαναλαμβανόμενων 
πενθήμερων επισχέσεων εργασίας.  

 

Ανάλογα με τα παραγόμενα αποτελέσματα, θα προκύπτουν και οι 
ανάλογες συλλογικές αποφάσεις. Η νόμιμη αμοιβή του κρατικού 

τιμολογίου θα εισπράττεται απευθείας από τον ασφαλισμένο. 
 

Τη Δευτέρα πάντως, οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα 
συναντηθούν με τη Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να 

συζητηθούν οι λόγοι και το πλαίσιο της επίσχεσης, καθώς και τα κρίσιμα 
ζητήματα της Υγείας. 

 
Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι ήδη από το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου 

πληρώνουν το σύνολο της αξίας των φαρμάκων από την τσέπη τους, 
καθώς οι φαρμακοποιοί προχώρησαν στην αναστολή της χορήγησης 

φαρμάκων επί πιστώσει στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, διεκδικώντας 
άμεση αποπληρωμή των οφειλών. 

 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473052&h1=true%23commentForm
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473052&h1=true%23commentForm
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=473052&h1=true%23commentForm


 

[17] 
 

Τη Δευτέρα αναμένεται συνάντηση του υφυπουργού Υγείας με τους 
φαρμακοποιούς. 
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Θεματολογία:  
Μεγάλες ελλείψεις 

Η έλλειψη ωρυλά στο Νοσοκομείο Βόλου "σκότωσε" 
63χρονο! 

Μέσο: 
http://www.protothema.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=220501 

 

Ένας 63χρονος Βολιώτης, συνταξιούχος επαγγελματίας οδηγός, έχασε την 
ζωή του το Σάββατο... ελέω της κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας! 

 
Εδώ και καιρό γίνεται λόγος από τους γιατρούς το Νοσοκομείου Βόλου 

σχετικά με τις ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν βασικές ειδικότητες για να καλύψουν τις εφημερίες, γεγονός 
που έγινε και η αιτία να χάσει την ζωή του ο άτυχος Χ. Ρούμπος. 

 
Ειδικότερα ο 63χρονος έφτασε στο Νοσοκομείο Βόλου την Παρασκευή το 

βράδυ, λόγω πυρετού και δυνατού πονόλαιμου, με τους γιατρούς να του 
προτείνουν αντιβίωση, λέγοντας του πως έχει τις αμυγδαλές του και να 

τον στέλνουν πίσω στο σπίτι του. 
 

Ο άτυχος άντρας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μη αντέχοντας 
τους δυνατούς πόνους στο λαιμό έφτασε και πάλι μέχρι το Νοσοκομείο 

Βόλου, όπου ο γιατροί τον παρέπεμψαν στο Νοσοκομείο Λάρισας καθώς 
δεν υπήρχε ωρυλάς που να εφημερεύει. 

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=220501
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=220501
http://e-volos.gr/el/topika_1/h_elleici_orula_sto_nosokomeio_bolou_skotose_63xrono.html
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Θεματολογία:  
Απεργιακό κύμα, χωρίς γιατρούς και φάρμακα οι 
ασφαλισμένοι 
 
Μέσο: 
http://www.sofokleousin.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.sofokleousin.gr/archives/107838.html 
 
 

Οι σχεδιαζόμενες περικοπές αποδοχών προκαλεί κύμα απεργιακών 

κινητοποιήσεων, που θα διογκώνεται σταδιακά με την  οριστικοποίηση των 
μέτρων και ώσπου να ψηφισθούν από τη Βουλή. Παράλληλα, η αδυναμία 

του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προκαλεί την 
αντίδραση γιατρών και φαρμακοποιών, που διακόπτουν την εξυπηρέτηση 

ασφαλισμένων. 
 

Γιατροί του ΕΟΠΥΥ, νοσοκομειακοί γιατροί, φαρμακοποιοί, ένστολοι και 
εισαγγελείς έχουν ήδη προχωρήσει ή ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. 

 
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας 

την εξόφληση των χρεών του Οργανισμού προς αυτούς. Η πρώτη 
κινητοποίηση των γιατρών είναι πενθήμερη, ενώ δεν αποκλείεται να λάβει 

τη μορφή των επαναλαμβανόμενων πενθήμερων επισχέσεων εργασίας. 
 

Οι νοσοκομειακοί γιατροί προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν 

μείωση του μισθού τους, εν όψει περικοπών στα ειδικά μισθολόγια, και 
απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις. Η ομοσπονδία τους συνεδριάζει 

εντός της εβδομάδας για να αποφασίσει πώς θα κινηθεί. 
 

Οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη κόψει την πίστωση στους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ ζητώντας την άμεση αποπληρωμή των οφειλών. Έτσι οι 

ασφαλισμένοι του μεγαλύτερου φορέα της χώρας καλύπτουν πλέον την 
αξία των φαρμάκων από την τσέπη τους. 

 
Οι ένστολοι πραγματοποίησαν ήδη μια πορεία πορείας διαμαρτυρίας την 

Παρασκευή αντιδρώντας στη μείωση των ειδικών μισθολογίων και 
προγραμματίζουν νέα, την Πέμπτη. 

 
Οι δικαστικοί πραγματοποιούν την Τετάρτη Πανελλήνια Πανδικαστική 

Συγκέντρωση, ενώ οι εισαγγελείς εισηγούνται στάσεις εργασίας, χειρισμό 

των υποθέσεων μόνο εντός του ωραρίου και την παύση ενασχόλησης των 

http://www.sofokleousin.gr/archives/107838.html
http://www.sofokleousin.gr/archives/107838.html
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εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες εκτός του ωραρίου 
λειτουργίας της υπηρεσίας.
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Θεματολογία:  
Ρωγμή στο μπλόκο των σκληρών φαρμακοποιών  
 

Μέσο: 
http://www.ethnos.gr/  

 
Δημοσίευμα: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=6370606

5 

 

Μερίδα συναδέλφων τους από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής 

ζητά να δοθεί πίστωση χρόνου στον ΕΟΠΥΥ για την καταβολή των 

οφειλομένων  

Ρωγμή στη σκληρή γραμμή των φαρμακοποιών που δεν εκτελούν 
συνταγές του ΕΟΠΥΥ ανοίγουν ορισμένοι ψυχραιμότεροι συνάδελφοί τους. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη στην κορύφωση των κινητοποιήσεων, οι οποίες 
επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα από τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ 

αυτή τη φορά άρχισαν νωρίτερα στην επαρχία. Σταδιακά, την τελευταία 
εβδομάδα ανεστάλη σε 19 νομούς η δωρεάν εκτέλεση συνταγών και 

γίνεται μόνο τοις μετρητοίς, ενώ, από χθες, το εμπάργκο επεκτάθηκε σε 
ολόκληρη τη χώρα, πλην των φαρμακοποιών της Αττικής, που θα 

αποφασίσουν αύριο. 

Δεν λείπουν ωστόσο οι φαρμακοποιοί που, μολονότι προτάσσουν τα 

αιτήματα του κλάδου (να πληρωθούν οι οφειλές κ.λπ.), δεν παραβλέπουν 
ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που ήδη ταλαιπωρούνται και ορισμένοι ίσως 

κινδυνεύουν, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακα. Για αυτόν και 
για άλλους λόγους, τάσσονται υπέρ της άποψης να δοθεί περισσότερος 

χρόνος στον ΕΟΠΥΥ. 

Μάλιστα, αρκετοί φαρμακοποιοί θεωρούν ότι οι κινητοποιήσεις, ειδικά για 
τα φαρμακεία της Αττικής, είναι χωρίς αντικείμενο, αφού έχουν πληρωθεί 

οι οφειλές του Μαΐου, ενώ εκείνες του Ιουνίου αναμένεται να πληρωθούν 

μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη. 

Στην αυριανή συνέλευση των φαρμακοποιών του μεγαλύτερου νομού της 
χώρας, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν φαρμακοποιοί, πιθανότατα θα 

τεθεί θέμα αναβολής κινητοποιήσεων τουλάχιστον μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου. 

Την ίδια στιγμή, και φαρμακοποιοί της επαρχίας ζητούν από τον ΕΟΠΥΥ να 
κάνει το «πρώτο βήμα», εξοφλώντας τον Μάιο, έτσι ώστε να 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63706065
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63706065
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63706065
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δημιουργηθούν οι συνθήκες για να συζητηθεί αναβολή των 
κινητοποιήσεων. 

«Μπορούμε μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη να δώσουμε μία πίστωση χρόνου, να 

καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ τα χρήματα του Ιουνίου και αν δεν το κάνει, τότε να 
πάμε σε αναστολή της εξυπηρέτησης», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο 

κ. Στέλιος Καλογερόπουλος, από το Αιγάλεω, αντιπρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. 

«Στον διανεμητικό λογαριασμό ο ΕΟΠΥΥ έχει βάλει τα οφειλόμενα του 
Μαΐου. Αν μέχρι τις 3 του μήνα που θα κάνουμε τη συνέλευση δεν έχουν 

πληρωθεί και στην επαρχία τα χρήματα του Μαΐου σε όλους, τότε δικαίως 
γίνεται η κινητοποίηση. Αν όμως έχουν καταβληθεί, να δώσουμε μια 

πίστωση χρόνου στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και στις 15 Σεπτεμβρίου που 
ξεκινάει η υποχρέωσή του να πληρώσει τις οφειλές του Ιουλίου στους 

φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας, να το ξαναδούμε. Και λέω στις 15, 
επειδή ο κ. Βουδούρης έχει δεσμευτεί ότι μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη θα 

καταβάλει τα χρήματα του Ιουνίου. Μπορούμε ακόμη και στις 23 
Σεπτεμβρίου, αν δεν έχει καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ τα χρήματα που πρέπει, να 

πάμε σε νέα συνεδρίαση του ΔΣ ή σε γενική συνέλευση. Δηλαδή να 

ακολουθήσουμε τακτική ''δώσε μου λίγα να προχωρήσω, με μία κλιμακωτή 
διαδικασία''». 

«Πρώιμη η κινητοποίηση» 

«Κατά την άποψή μου, τα αιτήματά μας είναι απολύτως δίκαια, αλλά θα 
μπορούσαν οι κινητοποιήσεις να μεταφερθούν λίγο αργότερα και αυτό θα 

ήταν το καλύτερο για όλες τις πλευρές», επισημαίνει ο φαρμακοποιός 
Νίκος Στεφανάκης από το Χαλάνδρι. 

«Ειδικά για την Αττική δεν ήταν ίσως ο κατάλληλος χρόνος, αφού έχουμε 
πληρωθεί τον Μάιο και επομένως δεν έχουμε να ζητήσουμε κάτι άμεσα. 

Υπάρχουν βέβαια τα περσινά χρέη, την αποπληρωμή των οποίων έχουμε 
συναρτήσει και με την εκταμίευση της επόμενης δόσης από την τρόικα. Γι' 

αυτό θεωρώ ότι είναι πρώιμη για τους φαρμακοποιούς της Αττικής αυτή η 
κινητοποίηση. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, που εκκρεμούν πληρωμές και του 

Μαΐου, το καταλαβαίνω. 

Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν επιδίωξή μας, μέσα από την ταλαιπωρία του 

κόσμου να επιτύχουμε τις επαγγελματικές μας διεκδικήσεις. 

Στο μεταξύ, πρέπει κάτι ν' αλλάξει και στον ΕΟΠΥΥ, που η χρηματοδότησή 
του δεν επαρκεί. Αυτός ο ''γίγαντας'' που δημιουργήθηκε πρέπει να 

χρηματοδοτηθεί. Αλλιώς, αργά η γρήγορα, πάλι θα επανέλθουμε στα 
ίδια», καταλήγει. 

«Ας μας πληρώσουν τα χρήματα του Μαΐου, να γίνει το πρώτο βήμα από 
τον ΕΟΠΥΥ, να ετοιμάζεται και η εξόφληση του Ιουνίου και εδώ είμαστε να 
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συζητήσουμε κάθε πρόταση», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο 
φαρμακοποιός Μάκης Ζήκας από τη Θήβα, ταμίας του Πανελληνίου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

«Η απόφαση του συλλόγου μας εξουσιοδοτούσε το Συμβούλιο να δει 
αυτές τις παραμέτρους για τον τερματισμό της κινητοποίησης. Στη γενική 

συνέλευση που κάναμε στις 25 Αυγούστου, είχαμε ένα έγγραφο του 
ΕΟΠΥΥ, που υπέγραφε ο αντιπρόεδρος κ. Σουλιώτης ότι τα 57 εκατ. του 

υπόλοιπου ποσού για τον μήνα Μάιο, που αφορούσαν την πληρωμή 

μεμονωμένων φαρμακοποιών (ήδη πληρώθηκαν μόνον όσοι ήταν στο 
σύστημα των διανεμητικών λογαριασμών από τις 24/8), θα 

αποπληρώνονταν στις 29, δηλαδή την Τετάρτη που μας πέρασε. Αυτό μας 
οδήγησε ως Σύλλογο να κάνουμε μια πρόταση να μην ξεκινήσουμε την 

κινητοποίηση από 1/9 και να περιμένουμε να πληρωθεί αυτό το ποσό. Δεν 
πέρασε η πρότασή μας και αποφασίστηκε να ξεκινήσει η αναστολή από το 

Σάββατο. 

Υπάρχει ωστόσο μια σοβαρή ανακολουθία του ΕΟΠΥΥ, ως προς το 
χρονοδιάγραμμα εξόφλησης που μας έδωσε. 

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 90 ημέρες καθυστέρησης, έχουμε 
πίστωση για τον μήνα Μάιο, όταν η σύμβασή μας λέει εξόφληση σε 45 

ημέρες. Έτσι υπάρχει αδυναμία των συναδέλφων να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους. 

Δεν είμαστε όμως ο μοναδικός κρίκος στη διακίνηση του φαρμάκου. Αν 

μας είχε δώσει η φαρμακοβιομηχανία περιθώριο εξόφλησης ενός μήνα, 

αυτό θα μετακυλιόταν στη φαρμακαποθήκη και στη συνέχεια σ' εμάς. 
Έτσι, θα μπορούσαμε άνετα να δώσουμε μια μεγαλύτερης διάρκειας 

πίστωση χρόνου στον ΕΟΠΥΥ. Αν πληρωθεί ο Μάιος, υπάρχει βάση για να 
σταματήσει η κινητοποίηση». 

Η κρίσιμη συνέλευση 

 Το ρήγμα μεταξύ των φαρμακοποιών της Αττικής είχε διαφανεί 
νωρίτερα, καθώς αρχικά ανακοινώθηκε η συμμετοχή τους στην 

κινητοποίηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου από 1ης 
Σεπτεμβρίου, αλλά δημιουργήθηκε θέμα με ισχυρή διαφωνία στους 

κόλπους του ΔΣ. 
 Ο αντιπρόεδρος Στέλιος Καλογερόπουλος κατήγγειλε τον πρόεδρο 

Κωνσταντίνο Λουράντο ότι «χωρίς να συγκαλέσει διοικητικό 
συμβούλιο ως όφειλε, αποφάσισε παράτυπα τη συμμετοχή στην 

απεργιακή κινητοποίηση... και σε πλήρη αντίθεση με το αίσθημα 
ευθύνης των μελών του Συλλόγου, απέναντι στους ασθενείς 

συμπολίτες μας αλλά και της βιωσιμότητας του κλάδου μας». 
 Ο κ. Καλογερόπουλος ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης γενικής 

συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσουν οι Αθηναίοι 
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φαρμακοποιοί για το μέλλον των κινητοποιήσεων, κάτι που θα γίνει 
τελικά αύριο. 

Από 22,7% στο 15% 

Casus belli το... ψαλίδι στο περιθώριο κέρδους 

Εκείνο που ενόχλησε ιδιαιτέρως τους φαρμακοποιούς και αποτελεί την 

πραγματική «αιτία πολέμου» με το Δημόσιο είναι η μνημονιακή δέσμευση 
της χώρας έναντι της τρόικας για μείωση του περιθωρίου κέρδους λιανικής 

πώλησης από περίπου 22,7 % που είναι σήμερα (με χονδρική 32,4%) στο 
15%, μειώνοντας έτσι το κόστος των φαρμακευτικών δαπανών στα 

ασφαλιστικά ταμεία. Το μνημόνιο, που έχει θέσει ως στόχο για την πρώτη 
διετία την εξοικονόμηση 2 δισ. ευρώ. 

«Λάδι στη φωτιά» ρίχνει και το επιχείρημα ότι στα 3,5 δισ. της 

φαρμακευτικής δαπάνης για το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Μονάδας Ελέγχου Συνταγών, το επιπλέον καθαρό κέρδος των 
φαρμακοποιών, μόνο από τον ΕΟΠΥΥ, υπολογίζεται στα 230 εκατ. ευρώ 

πάνω από το όριο της μνημονιακής δέσμευσης, επιβαρύνοντας το Ταμείο, 
κάτι που, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, θα μπορούσε να 

αποτελεί ένα ακόμα «ισοδύναμο» μέτρο, για να μη μειωθούν και άλλο οι 
συντάξεις. 

Ο αντίλογος των φαρμακοποιών είναι ότι «όχι μόνο δεν έχουμε βγάλει 

αυτά τα χρήματα, αλλά πληρώνουμε από την τσέπη μας πολλαπλάσια. 
Εχουμε πληρώσει την αξία των φαρμάκων 350 εκατ. ευρώ για τους μήνες 

Ιανουάριο έως Ιούλιο και μας οφείλονται 67 εκατ. του Μαΐου και 145 εκατ. 

του Ιουνίου, ενώ πληρώνουμε κανονικά φόρους και για ποσά που δεν 
έχουμε εισπράξει». 

«Οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι μήνες τώρα έχουν τα φάρμακά τους 

επειδή οι φαρμακοποιοί, με αίσθημα ευθύνης συνεχίζουμε να τα 
πληρώνουμε στους προμηθευτές μας, χωρίς να τα πληρωνόμαστε», λέει ο 

πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος. 

Μας συκοφαντούν 

«Οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ μάς οφείλει πάνω από μισό δισ. 
ευρώ. Δυστυχώς, πολιτεία και ΕΟΠΥΥ, αντί να επεξεργάζονται και να 

προωθούν λύσεις στα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος και να 
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους απέναντί μας, 

επεξεργάζονται και προωθούν σχέδια συκοφάντησής μας και 
ολοκληρωτικής νοοτροπίας απεργοσπαστικούς μηχανισμούς». 

«Μεγαλύτερος πιστωτής του ΕΟΠΥΥ είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες, μέλη 

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος, αφού πιστώνουν μόνο 

το τελευταίο 18μηνο τον Οργανισμό με 670 εκατ. ευρώ και πλέον 
αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα ρευστότητας», μας εξηγεί ο πρόεδρος 
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του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής. Κι αυτό επειδή, εκτός από τον ΕΟΠΥΥ, 
οφείλουν στα μέλη του ΣΦΕΕ 663,5 εκατ. τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 125,4 

εκατ. τα στρατιωτικά, 4,8 εκατ. ο ΙΦΕΤ, 16 εκατ. ΝΠΙΔ, 206.959 ευρώ οι 
δικαστικές φυλακές, συνολικά 1,38 δισ. ευρώ. «Παρά τις επανειλημμένες 

διαβεβαιώσεις του προέδρου του ΕΟΠΥΥ και της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας για άμεση διευθέτηση του χρέους, οι φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει κανένα ποσό». 

Είναι πλέον βέβαιο, λέει ο κ. Φρουζής ότι με τον τρόπο αυτό η πολιτεία 

οδηγεί τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο. Συνολικά ο 
ΕΟΠΥΥ χρωστάει σε διάφορους φορείς 3,5 δισ. ευρώ. Εκτός από τις 

οφειλές του 2012 που είναι 50 εκατ. σε γιατρούς, 500 εκατ. σε 
νοσοκομεία, 250 εκατ. σε φαρμακεία, αλλά και μικρότερα ποσά σε άλλους 

φορείς, υπάρχουν και οι παλιότερες οφειλές της 3ετίας 2009 -2011 που 
είναι: 

570 εκατ. ευρώ προς γιατρούς, 536 εκατ. ευρώ προς διαγνωστικά κέντρα 

- ιδιωτικές κλινικές, 500 εκατ. σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, 229 εκατ. 
στους φαρμακοποιούς και 1,5 δισ. στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
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Θεματολογία:  
CEO της Bayer: Η έξοδος από το ευρώ θα βοηθήσει την 
Ελλάδα  

Μέσο: 

http://www.capital.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.capital.gr/News.asp?id=1603027 

 
Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα βοηθήσει τη χώρα να 

ανακάμψει οικονομικά και θα αποτρέψει την εξάπλωση της κρίσης χρέους, 
δήλωσε σε συνέντευξή του στην Rheinische Post, ο διευθύνων σύμβουλος 

της φαρμακευτικής εταιρείας Bayer, Marijn Dekkers.  
 

«Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή 

για όλες τις πλευρές» σημείωσε ο Dekkers, προσθέτοντας πως με το δικό 
της νόμισμα η χώρα ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεφύγει 

από την ύφεση.  
 

Παράλληλα, σύμφωνα με τον CEO της Bayer, το ευρώ θα παραμείνει 
ισχυρό και θα αποτραπεί το φαινόμενο του ντόμινο που απειλεί την 

Ισπανία και την Πορτογαλία, τόνισε ο Dekkers. 
 
 

 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1603027
http://www.capital.gr/News.asp?id=1603027
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Θεματολογία:  
Το αφεντικό της Bayer δε θέλει την Ελλάδα στο ευρώ  

 
Μέσο: 

http://attikipress.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-

%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%

8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-

%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E 

 

Μετά τους Γερμανούς πολιτικούς σειρά παίρνει ο επιχειρηματικός κόσμος 
της Γερμανίας που βλέπει την Ελλάδα εκτός ευρώ. 

Ο ιδιοκτήτης της φαρμακοβιομηχανίας Bayer Μάριζν Ντέκερς, εξέφρασε 
την άποψή του σχετικά με τη χώρα μας: «Μια έξοδος της Ελλάδας από το 
ευρώ ίσως θα ήταν η καλύτερη λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», είπε 

ο κ. Ντέκερς εξηγόντας πως με το δικό της νόμισμα, η Ελλάδα θα είχε 
καλύτερες πιθανότητες να γλιτώσει από την οικονομική της ύφεση, ενώ το 

να διατηρηθεί το ευρώ ισχυρό, θα λειτουργούσε αποτρεπτικά και σε 
πιθανό ντόμινο, θα έπληττε Ισπανία και Ιταλία. 

http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
http://attikipress.gr/news/economy/item/16565-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-bayer-%CE%B4%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E
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Θεματολογία:  
Χωρίς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ από Δευτέρα 

Μέσο: 

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.newsnow.gr/article/199545/xoris-giatrous-tou-eopyy-apo-

deftera.html 

 
Δεν έχει τέλος ο γολγοθάς των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν 

περιορίζεται στη διακοπή των δωρεάν φαρμάκων αλλά και στην έλλειψη 
δωρεάν γιατρών. Μετά την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης 

φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τους φαρμακοποιούς, η 

αναταραχή στο χώρο της Υγείας αναμένεται να ενταθεί ακόμη 
περισσότερο. 

 
Από αύριο, Δευτέρα, οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ προχωρούν σε 

επαναλαμβανόμενες πενθήμερες επισχέσεις εργασίας. Όπως 
υποστηρίζουν, ο Οργανισμός οφείλει στους κλινικούς ιατρούς πάνω από 

50 εκατ. ευρώ και στους εργαστηριακούς ιατρούς 200 εκατ. ευρώ για το 
2012, καθώς και 570 εκατ. ευρώ και 540 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για τα έτη 

2010 και 2011.  
 

«Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ιατροί έχουν δανείσει 
ατόκως τον ΕΟΠΥΥ με πάνω από 1,3 δισ. ευρώ τα τελευταία 2 έτη», 

αναφέρει η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ και κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας, Μάριο Σαλμά, για έλλειψη διαλόγου και για «τακτική απειλών και 

εκβιασμών». 

 
Από την πλευρά της , η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ απειλεί με διακοπή 

συμβάσεων τους γιατρούς που δε θα εξετάζουν δωρεάν τους 
ασφαλισμένους.  

 
Τη Δευτέρα πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ θα συναντηθεί με 

τη Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να συζητηθούν οι λόγοι και το 
πλαίσιο της επίσχεσης, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα της Υγείας. 

http://www.newsnow.gr/article/199545/xoris-giatrous-tou-eopyy-apo-deftera.html
http://www.newsnow.gr/article/199545/xoris-giatrous-tou-eopyy-apo-deftera.html
http://www.newsnow.gr/article/199545/xoris-giatrous-tou-eopyy-apo-deftera.html
http://www.newsnow.gr/article/199545/xoris-giatrous-tou-eopyy-apo-deftera.html
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Θεματολογία:  
Αγωνία για κοινωνική έκρηξη και διαρροές στη Βουλή 
Ρωγμές στα κόμματα από το πακέτο των 11,7 δισ. 
 
Μέσο: 

http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=473036 

 

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή, μετά την ομιλία Σαμαρά, ζήτησε ξαφνικά τον λόγο ο 
υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αντ. Ρουπακιώτης. «Σας ενημερώνω ότι μετά τις 

15 Σεπτεμβρίου κανένας δικαστικός δεν θα ξανανέβει στην έδρα» τόνισε 
προειδοποιώντας για τις κινητοποιήσεις που έρχονται από τους 

δικαστικούς λόγω των περικοπών που προγραμματίζονται στις αποδοχές 
τους. Στην παρατήρησή του αντέδρασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 

σημειώνοντας ότι τα μέτρα είναι απολύτως αναγκαία, αλλά το περιστατικό 
είναι ενδεικτικό του τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες στην Ελλάδα. 

 
 

Προτού ακόμη ανακοινωθούν τα νέα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο 
πακέτο εξοικονόμησης των 11,7 δισ. ευρώ που απαιτεί η τρόικα, όλες οι 

κατηγορίες των Ελλήνων που θίγονται προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δηλώνουν αποφασισμένοι να κατεβάσουν τους 

πάντες στους δρόμους. Την πρεμιέρα έκαναν την Παρασκευή οι 

αστυνομικοί που κατέλαβαν ένστολοι το Σύνταγμα και ακολουθούν από τη 
Δευτέρα όλοι οι άλλοι, αφού έτσι κι αλλιώς πλησιάζει και το καθιερωμένο 

ετήσιο απεργιακό ραντεβού της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 
«Απεργίες και αναστάτωση ασφαλώς θα υπάρξουν. Κανείς δεν ήλπιζε ότι 

θα υπάρξουν τέτοιες περικοπές και δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Αρκεί να 
περάσουν τουλάχιστον τα μέτρα από τη Βουλή» παρατηρούν ανώτατοι 

κοινοβουλευτικοί παράγοντες που φαίνεται ότι ανησυχούν περισσότερο 
για τις πιθανές διαρροές που ενδεχομένως θα υπάρξουν στη σχετική 

ψηφοφορία στη Βουλή. 
Οπως έχει ήδη αποφασιστεί, το νέο πακέτο των μέτρων θα ψηφιστεί από 

την Εθνική Αντιπροσωπεία με μια ψηφοφορία η οποία προγραμματίζεται το 
συντομότερο δυνατόν και πάντως σίγουρα πριν από τις 18 Οκτωβρίου που 

οι ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αν και 
με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία. 

Το πακέτο αυτό δεν θα ονομαστεί νέο μνημόνιο, επειδή αυτός ο όρος έχει 

φορτιστεί αρνητικά. Πιθανότατα θα ονομαστεί νέο Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα, που ακούγεται πιο ήπια και ουδέτερα. 

Οι τελικές αποφάσεις και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους θα 
οριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα σε νέα σύσκεψη των τριών 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=473036
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=473036
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πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση και αφού προηγηθούν 
νέες διαβουλεύσεις, μήπως και βρεθεί κάποιος τρόπος να περιοριστούν τα 

πιο ακραία και τα πιο επώδυνα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο. 
Και αυτό γιατί και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί φοβούνται ότι ορισμένες 

διατάξεις θα προκαλέσουν ένταση ακόμη και μέσα στη Βουλή από 
βουλευτές των τριών κομμάτων που πολιορκούνται ήδη από τους κλάδους 

που θίγονται. 
«Θα γίνει στη Βουλή ό,τι έγινε και με τα κλειστά επαγγέλματα» 

υποστηρίζουν παλαιοί βουλευτές που έχουν εμπειρία στη διαχείριση 
πολιτικών κρίσεων. «Οπως οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι 

μπλόκαραν διατάξεις πιέζοντας τα κόμματα, έτσι και τώρα στρατιωτικοί, 
αστυνομικοί, πανεπιστημιακοί και δικαστικοί έχουν ήδη προσεγγίσει 

βουλευτές και τους προειδοποιούν ότι δεν θα ξαναδούν τις ψήφους τους» 

επισημαίνουν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα έδρανα της νέας Βουλής κάθονται τρεις 

βουλευτές της ΝΔ που προέρχονται από την Αστυνομία (οι κκ. Δ. 
Κυριαζίδης, Η. Βλαχογιάννης και Αθ. Νταβλούρος). Οι πρώτοι δύο 

έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν θα υπερψηφίσουν 
τα νέα μέτρα! 

Είναι επίσης προφανές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει κατά την 
ψηφοφορία η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Οχι μόνο επειδή είναι η 

πολυπληθέστερη αλλά και επειδή οι βουλευτές της πιέζονται περισσότερο 
από τους ψηφοφόρους που διαμαρτύρονται και από ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες, όπως π.χ. οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί των οποίων 
περικόπτονται κι άλλο οι αποδοχές, παρά τις ρητές δεσμεύσεις που είχε 

αναλάβει ο κ. Αντ. Σαμαράς. Παλαιά στελέχη της ΝΔ παρατηρούν ότι 
βουλευτές της ΝΔ που είχαν αντιδράσει και στην υπερψήφιση του 

μνημονίου δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί και αποφεύγουν τα φώτα της 

δημοσιότητας, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις των κκ. Κ. 
Μητσοτάκη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Γ. Γιακουμάτου, Κ. Γκιουλέκα κ.ά. 

Σοβαρό πρόβλημα περιφρούρησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
φαίνεται ότι έχει και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φ. 

Κουβέλης, καθώς ήδη απειλούν με αποχώρηση και καταψήφιση των 
μέτρων τουλάχιστον δύο βουλευτές του, οι κκ. Οδ. Βουδούρης και Ι. 

Μιχελογιαννάκης. Αντιθέτως, πιο συμπαγείς δείχνουν προς το παρόν οι 
βουλευτές του ΠαΣοΚ επειδή έχουν αντίστοιχη εμπειρία διαχείρισης από το 

παρελθόν, αλλά και επειδή ο κ. Ευ. Βενιζέλος δείχνει πιο ικανός να 
ελέγξει όποια φαινόμενα παραφωνίας στη μικρή Κοινοβουλευτική Ομάδα 

του.  
Οι βουλευτές των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση πιέζονται 

ακόμη περισσότερο από την περασμένη εβδομάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ 
και οι Ανεξάρτητοι Ελληνες ανακοίνωσαν ότι αρχίζουν να οργανώνουν 

δυναμικές αντιδράσεις για τη ματαίωση των οικονομικών μέτρων. 

Και τα τρία κόμματα αλλά κυρίως το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονται 
ήδη για μια πρώτη δυναμική παρουσία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη 

Θεσσαλονίκη αξιοποιώντας την παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια 
της ΔΕΘ. Παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά εφέτος ο έλληνας 
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πρωθυπουργός θα παραμείνει στη συμπρωτεύουσα για λίγες ώρες, η 
Αριστερά θα είναι παρούσα απέναντί του εγκαινιάζοντας την πολιτική 

αντιπαράθεση για τη νέα σεζόν. Στο πλευρό τους τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης θα έχουν και άλλους κλάδους που δεν θίγονται από τα νέα 

μέτρα αλλά από τις μεταρρυθμίσεις, όπως π.χ. οι φαρμακοποιοί, οι 
εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, οι περιπτερούχοι κ.ά. 
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Θεματολογία:  
Ο 'θρίαμβος' του καπιταλισμού στην Ελλάδα 

Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19363 

 

Στο στόχαστρο κυριακάτικης εφημερίδας βρέθηκε, για δεύτερη συνεχή 
εβδομάδα, η υφυπουργός Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη, για το θέμα των 

αντιδραστηρίων ελέγχου αίματος.  
 

Το δημοσίευμα αφήνει αιχμές για πιέσεις από την πλευρά της υφυπουργού 
προς το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 

προκειμένου να γίνει προμήθεια αντιδραστηρίων χωρίς διαγωνισμό.  
 

Το επιχείρημα αντικρούεται, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το 

ΚΕΕΛΠΝΟ και η οποία αναφέρει τα εξής:  
 

'Η εντολή του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, που διεβιβάσθη 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ στις 3.8.2012 με το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. 11. έγγραφο, 

αναφέρεται σε οικονομική υποστήριξη του ΕΚΕΑ από το ΚΕΕΛΠΝΟ με το 
ποσό των 300.000 ευρώ, προκειμένου το ΕΚΕΑ να προβεί, ως καθ΄ ύλην 

αρμόδιος φορέας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην προμήθεια 
αντιδραστηρίων για τον μοριακό έλεγχο δειγμάτων αίματος για τον ιό του 

Δυτικού Νείλου.  
 

Ουδεμία αναφορά γίνεται στο έγγραφο του κ. υπουργού για απευθείας 
ανάθεση σε συγκεκριμένο ανάδοχο από το ΚΕΕΛΠΝΟ και ουδέποτε 

επανήλθε το αίτημα οικονομικής ενισχύσεως του ΕΚΕΑ προς εκτέλεση.  
 

Πέραν των ως άνω, το ΚΕΕΛΠΝΟ δηλώνει ότι δεν εκτέλεσε άλλη εντολή 

του υπουργείου και ως εκ τούτου ουδέποτε προέβη σε απευθείας ανάθεση 
σε εταιρεία για την προμήθεια αντιδραστηρίων για το μοριακό έλεγχο 

δειγμάτων αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου και ουδέποτε εκταμίευσε 
οιοδήποτε ποσό για το σκοπό αυτό.  

 
Είναι προφανές ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ όπως έχει πράξει και σε άλλες 

περιπτώσεις που αφορούν την Δημόσια Υγεία, έτσι και στην προκειμένη 
περίπτωση παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της 

εξέλιξης του φαινομένου του ιού του Δυτικού Νείλου και αναλόγως 
παρεμβαίνει μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας και τους συναρμόδιους φορείς'. 
 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19363
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19363
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Αντίδραση 
 

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) κ. Δημήτρης Βαρνάβας ανακοίνωσε την 

Κυριακή τα εξής: 
 

'Ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας διαλύεται και ο ΕΟΠΥΥ καταρρέει 
συμπαρασύροντας 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων της χώρας, η ηγεσία 

του υπουργείου Υγείας έχει αποδυθεί σ΄ έναν ανελέητο αγώνα 
αλληλοεξόντωσης. 

 
Τα πρόσφατα δημοσιεύματα αποδεικνύουν μία βορβορώδη κατάσταση, 

στην οποία εμπλέκονται πολυεθνικές εταιρείες, σύζυγοι, το ΚΕΕΛΠΝΟ και 

ο δυτικός Νείλος. 
 

Τελικά, οι μόνοι που φαίνεται ότι έμειναν εκτός της διαμάχης είναι ο 
Ανατολικός Νείλος και ο Πηνειός, στον οποίο θα πρέπει να πέσουν να 

πνιγούν αυτοί που εμπλέκονται κι εκείνοι που υποδαυλίζουν μια διαμάχη 
πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ. 

 
Απορούμε. Ο κ. Σαμαράς και οι δύο εταίροι του δε δίνουν πλέον δεκάρα 

για την υγεία τους ελληνικού λαού, επιτρέποντας στην ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας να επιδίδεται σε διαμάχες που θα ζήλευαν ακόμη και 

παρακμιακοί ηγεμόνες της ελληνιστικής εποχής'; 
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Θεματολογία:  
Βαθιά διχασμένοι οι φαρμακοποιοί 

Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19362 

 

Βαθαίνει η κρίση που επικρατεί μεταξύ των μεγαλύτερων φαρμακευτικών 
Συλλόγων της χώρας. 

 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) κ. Κωνσταντίνος Λουράντος 

κατηγορεί για αδράνεια και σύμπραξη με την κυβέρνηση τον πρόεδρο του 
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου. 

 
Με επιστολή του, ο κ. Λουράντος καταγγέλλει τον ΠΦΣ ότι 'βρίσκεται 

ακόμη σε διακοπές' και πως 'το λαλίστατο, μέχρι σήμερα, προεδρείο του 
ΠΦΣ έγινε φαντομάς και επιδίδεται μόνο σε μυστικές διαβουλεύσεις με τον 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Σαλμά'. 
 

Ο πρόεδρος του ΦΣΑ φέρεται να στηρίζει τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, 

εκτιμώντας ότι αρνείται τις ατομικές συμβάσεις με τους φαρμακοποιούς. 
 

Αναφερόμενος εμμέσως κατά του κ. Αμπατζόγλου (προαλείφεται για τη 
θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ), ο κ. Λουράντος τονίζει ότι μεθοδεύεται η 

αντικατάσταση του σημερινού προέδρου του Οργανισμού 'με άλλον, ο 
οποίος θα είναι πειθήνιο όργανο του Σαλμά'. 

 
Απευθυνόμενος, δε, στους φαρμακοποιούς, τονίζει ότι είναι προφανές πως 

το προεδρείο του ΠΦΣ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των φαρμακοποιών: 

 
'Ο πρόεδρος του λάμπει δια της απουσίας του, αφήνοντας τον ΦΣΑ να 

δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα στα ΜΜΕ, μόνος του, με συμπαραστάτες 
όσους συλλόγους έχουν ενταχθεί στην κινητοποίηση'.  

 

Διάσπαση 
 

Σχολιάζοντας τις θέσεις του κ. Λουράντου, ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. 
Αμπατζόγλου αναφέρει τα εξής: 

 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19362
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19362
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'Την πιο κρίσιμη ώρα εκτυλίσσεται ένα σχέδιο διάσπασης του κλάδου από 
τους γνωστούς κύκλους. Κρίμα! Σας καλώ όλους να το καταδικάσετε'! 
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Θεματολογία:  
Κρίση και στις φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο: 

http://www.eefam.gr/  

 

Δημοσίευμα:  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3290 

Ερμητικά κλειστές είναι οι πόρτες των φαρμακευτικών εταιρειών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία νέας μελέτης, η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει 
το κλάδο να κλειδώνει στα συρτάρια τα βιογραφικά που αποστέλλουν οι 

ενδιαφερόμενοι, ενώ παράλληλα δρομολογούνται επιπλέον απολύσεις.  

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας το 24% των 
εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες 
των εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του 

δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 2,6%  

«Μαύρη» χρονιά σχετικά με τους μισθούς φαίνεται ότι θα είναι και το 

2012, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις τα ποσοστά των αυξήσεων που 
εκτιμάται ότι θα δοθούν θα φτάσουν κατά μέσο όρο στο 3,0%.  

Αντίστοιχα, «ψαλίδισμα» έχει διαπιστωθεί και στα πριμ επίδοσης για το 

περασμένο έτος, καθώς το ποσό που πληρώθηκε ως ανήλθε στο 18% των 
ετήσιων βασικών αποδοχών – είναι δηλαδή, μειωμένο κατά 10% από το 

αντίστοιχο του 2009.  

Επιπλέον, τo 47% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 

2010, ή θα προχωρήσει, μέσα στο 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας 
κυρίως λόγω μείωσης εργασιών.  

Είναι ενδεικτικό, ότι σύμφωνα με την ίδια μελέτη, κατά το έτος 2010 

καταργήθηκαν 227 θέσεις εργασίας, στις οποίες απασχολούνταν κατά 
κύριο λόγο Ιατρικοί Επισκέπτες. Για το έτος 2011 αναμένεται να 

καταργηθούν 240 θέσεις εργασίας, κυρίως από το χώρο της Ιατρικής 
Ενημέρωσης.  

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη από την KPMG και βασίζεται σε δείγμα 
41 εταιρειών και 4.460 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.  

Επιπλέον στην έρευνα, εκτός από θέσεις φαρμακευτικού κλάδου, 

περιλαμβάνονται και εξειδικευμένες θέσεις από εταιρείες με αγροχημικά, 
μη συνταγογραφούμενα (ΟTC) προϊόντα καθώς και ιατρικά και 

διαγνωστικά μηχανήματα.   

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3290
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3290
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Θεματολογία:  
Κατεπείγουσα ανάγκη για αναβαθμισμένες και δωρεάν 
υπηρεσίες 

 

Μέσο: 

http://www.rizospastis.gr/  

Δημοσίευμα:  

 

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7013541 

 

Με αφορμή το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για 

λοιμώδη μεταδιδόμενα νοσήματα. 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον «έλεγχο για λοιμώδη μεταδιδόμενα 
νοσήματα (φυματίωση, ελονοσία, παρασιτώσεις κ.λπ.) με κλινική εξέταση 

και δερμοαντίδραση Mantoux, έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης του 
σχολικού πληθυσμού», που θα απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες -όπως 

μετανάστες και τα παιδιά τους, άπορους, άστεγους- ενέκρινε την 
περασμένη Τρίτη κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, 

στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής της ΕΕ, που απαλλάσσει το κράτος 
από την ευθύνη του για ολοκληρωμένη, δωρεάν, δημόσια Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και φορτώνει το βάρος της στην Τοπική Διοίκηση, σε 
ΜΚΟ και σε άλλους «εθελοντικούς» φορείς. 

Ετσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί εξειδίκευση του προγράμματος 
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», 2007 - 2013, για την ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του πληθυσμού, με 
προϋπολογισμό 1,566 εκατ. ευρώ. Την ώρα, δηλαδή, που κυβέρνηση και 

ΕΕ περικόπτουν δραματικά τις δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, 
δίνουν στοχευμένα λεφτά μέσω του ΕΣΠΑ για να προωθηθεί η αντιλαϊκή 

πολιτική τους. 

Στο πρόγραμμα αναφέρεται πως «η ανάμειξη του πληθυσμού των 
μεταναστών με λοιπούς κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής» «έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση των κρουσμάτων φυματίωσης στη χώρα μας. Η 

παρακολούθηση και ο εμβολιασμός τους αποτελεί άμεση ανάγκη και 
προτεραιότητα της Πολιτείας, τόσο για την προστασία του τοπικού 

πληθυσμού, όσο και για τη δική τους προστασία». 

Ωστόσο, δεν ξεκαθαρίζεται ούτε ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος 
και σε πόσο πληθυσμό θα φτάσει, ούτε ποιες είναι οι αμοιβές και οι όροι 

εργασίας του προσωπικού, ούτε αν έχει η Περιφέρεια τον αριθμό του 
προσωπικού για να υλοποιήσει το πρόγραμμα (σ.σ. για τους 6 τομείς της 

Αττικής: 18 γιατροί, 8 νοσηλευτές, 15 επισκέπτες υγείας, 2 μαίες, 
διοικητικοί υπάλληλοι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί). Αντίθετα, 

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7013541
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7013541
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ξεκαθαρίζεται πως για την υλοποίησή του θα γίνει συνεργασία με το 
ΚΕΕΛΠΝΟ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δήμους, συλλόγους μεταναστών 

και την Εκκλησία. Κατά τομέα θα υπάρχουν 2 είδη συνεργείων, της 
«ιατρικής ομάδας» και της «ομάδας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης», 

ενώ προβλέπεται και η αξιοποίηση μιας μόλις κινητής μονάδας με 
ακτινολογικό μηχάνημα. 

Στοχοποίηση των μεταναστών 

Η εισήγηση της Περιφέρειας συνδέει την εισροή μεταναστών με τα 

αυξανόμενα κρούσματα φυματίωσης. Αναφέρεται στις κακές και άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής αυτού του πληθυσμού, στην έλλειψη 

γνώσης και ενημέρωσής του, στην ανύπαρκτη ασφαλιστική τους κάλυψη, 
καθώς και στο φόβο που έχουν για την απέλασή τους, πράγμα που οδηγεί 

στην αποφυγή ζήτησης ιατρικής βοήθειας με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται οι όροι για μετάδοση της ασθένειας ή και άλλων 

λοιμωδών νόσων. Διατυπώνεται για ακόμη μια φορά η αντίληψη, πως το 
πρόβλημα της φυματίωσης, των ανεμβολίαστων παιδιών, των συνθηκών 

διαβίωσης εστιάζεται στους μετανάστες και κατά συνέπεια αυτοί αποτελούν 
κίνδυνο για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Πρόκειται για αντίληψη που θρέφει 

το ρατσισμό, επιδιώκει την κοινωνική ανοχή στο κυνήγι των μεταναστών, 
τον αποπροσανατολισμό από τις αιτίες των προβλημάτων και τις 

επιπτώσεις τους, που είναι κοινές στα λαϊκά στρώματα -σε Ελληνες και 
μετανάστες- και συνεχώς επιδεινούμενες. Το γεγονός, ότι στους 

μετανάστες τα προβλήματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη οξύτητα δεν 

αναιρεί την παραπάνω πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα, για τον ιό του AIDS, αποδείχτηκε ότι εμφανίζεται στο 
χώρο κυρίως των τοξικοεξαρτημένων ατόμων και της πορνείας με υψηλή 

συμμετοχή από τον ελληνικό πληθυσμό και με δεδομένη την πολιτική των 
κυβερνήσεων για «συντήρηση» των ναρκομανών και όχι ουσιαστική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να θυμηθούμε τι έγινε και πώς 
χειρίστηκαν το ζήτημα των κρουσμάτων του AIDS στο κέντρο της Αθήνας. 

Υποτίθεται για λόγους δημόσιας υγείας εξευτέλισαν τις εκδιδόμενες 
γυναίκες, αλλά και τους Ελληνες που ήρθαν σε επαφή μαζί τους και 

προχώρησαν σε μέτρα καταστολής. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Αττικής ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την 
κατεύθυνση. Επιπλέον, είναι γνωστή και η απόπειρα να συνδεθούν τα 

κρούσματα της ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου με τους 
μετανάστες, αποκρύπτοντας πως δε χρηματοδοτήθηκαν οι ψεκασμοί, ώστε 

να γίνουν έγκαιρα και να προληφθεί το πρόβλημα, αφού η μετάδοση 
γίνεται μέσω των κουνουπιών και όχι επειδή περνάει δίπλα μας ένας 

μετανάστης. 

Την ίδια ώρα, η εισήγηση της Περιφέρειας αναφέρεται στους μετανάστες 
που εργάζονται στα τρόφιμα και στα εστιατόρια ως κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία. Σε αυτούς τους χώρους είναι γνωστό, ότι ο εργοδότης έχει 

υποχρέωση να διασφαλίσει πως όλοι οι εργαζόμενοί του έχουν ειδικό 
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υγειονομικό βιβλιάριο, που εκδίδεται μετά από εξετάσεις που κάνει ο 
εργαζόμενος δωρεάν μέσω της Νομαρχίας - Περιφέρειας. Αρα ο εργοδότης 

είναι ο υπεύθυνος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αν απασχολεί 
παράνομα και χωρίς βιβλιάριο Ελληνα ή μετανάστη αυτός βάζει σε κίνδυνο 

τη δημόσια υγεία. Στο μεταξύ από την περιγραφή του προγράμματος 
πουθενά δε φαίνεται ότι θα απευθυνθούν σε εργαζόμενους μετανάστες σε 

τρόφιμα, που δείχνει και τη σκοπιμότητα της πρότασης, που άλλα λέει ως 
τεκμηρίωση και άλλα σχεδιάζει ως πρόταση. Η αύξηση δε των κρουσμάτων 

στους άστεγους (Ελληνες) και στα συσσίτια -που αναφέρει η Περιφέρεια- 
έχει ως αιτία ότι οι άστεγοι Ελληνες αυξήθηκαν. 

Αποτελεί σημαντικό ζήτημα η διασφάλιση των ιατρικών - προσωπικών - 
απόρρητων δεδομένων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η δημιουργία 

βάσης δεδομένων από την Περιφέρεια και η διαδικτυακή μεταφορά τους 
στο πλαίσιο ενός προγράμματος που θα λήξει σε ένα χρόνο, είναι σοβαρό 

ζήτημα - ό,τι μέτρα ασφάλειας και να λένε ότι θα έχει το σύστημα. Είναι 
άλλο μία δημόσια υπηρεσία Υγείας, π.χ. Κέντρα Υγείας ή νοσοκομεία, να 

διατηρεί τέτοια στοιχεία για να μπορεί να έχει και μία συνέχεια στην 
παρακολούθηση της υγείας. Και εκεί βέβαια τίθενται ζητήματα απορρήτου, 

αλλά δεν είναι το ίδιο. 

Η μαζική εξαθλίωση είναι η αιτία 

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής δεν αναφέρει πουθενά τις 
κοινωνικές - οικονομικές αιτίες, που είναι η βάση της δημιουργίας των 
οξυμένων κινδύνων της δημόσιας υγείας. Ως κρατικό όργανο και θεσμός, 

η Περιφέρεια υπηρετεί την ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος, την 
εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, την 

εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών μέτρων που αυξάνουν την εκμετάλλευση, 
την ανεργία και τη φτώχεια. 

Σήμερα, με την πολιτική στήριξης του κεφαλαίου, ένας αυξανόμενος 
αριθμός εργαζομένων είναι ανασφάλιστος λόγω της ανεργίας και της 

μαύρης εργασίας. Δε μπορεί να αγοράσει εμβόλια για τα παιδιά του, 
οικογένειες και παιδιά υποσιτίζονται, επιδεινώνονται συνολικά οι όροι της 

ζωής, της κατοικίας και της δουλειάς, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της 
υγείας άμεσα και στο μέλλον χιλιάδων μελών των λαϊκών οικογενειών. 

Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και ο αυξανόμενος αριθμός των 
αστέγων και των απόρων ανάμεσα και στον ελληνικό πληθυσμό. Μάλιστα, 

το κράτος θέτει ως όριο της φτώχειας τα 5.000 ευρώ, θεωρώντας δηλαδή, 
ότι μία οικογένεια με 5.100 ευρώ μπορεί να ζήσει! 

Την ίδια στιγμή, ενώ απαιτούνται δημόσιες υποδομές Υγείας, πανελλαδικά 
αναπτυγμένες, στα πλαίσια ενός ενιαίου, σύγχρονου και δωρεάν 

συστήματος Υγείας, με κύριο προσανατολισμό την πρόληψη, ακόμα κι 
αυτές που υπάρχουν υποχρηματοδοτούνται, υποστελεχώνονται και 

ενισχύουν τα επιχειρηματικά τους χαρακτηριστικά. Πρακτικά με το 
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συγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας θα «καλυφθούν» 
ορισμένα προβλήματα ενός μέρους των εξαθλιωμένων, σε 

συνθήκες που η εξαθλίωση παίρνει μαζικές διαστάσεις κι ένα 
σημαντικό μέρος των λαϊκών στρωμάτων από τους Ελληνες είτε 

δεν έχει καθόλου, είτε περιορίζεται σε στοιχειώδη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Ουσιαστικά, με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται να εφαρμοστούν 

ορισμένες επιμέρους, αποσπασματικές, ευκαιριακές και υποτυπώδεις 

υπηρεσίες Υγείας σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού, που βρίσκεται στην 
πιο εξαθλιωμένη κατάσταση. Πρόκειται για υλοποίηση της στρατηγικής της 

ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων για διαχείριση των πιο ακραίων κοινωνικών 
καταστάσεων προκειμένου να προλαμβάνονται οι κοινωνικές αντιδράσεις. 

Εκτός από αυτό, το πρόγραμμα υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική μετάθεσης 
της ευθύνης για την Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) από το 

κράτος στην Τοπική Διοίκηση και τους εργαζόμενους. 

Τα προβλήματα που αναφέρει η εισήγηση (λοιμώδη νοσήματα, 
ανεμβόλιαστοι κ.λπ.) δε θα υπήρχαν -ή θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν- αν αξιοποιούνταν το επιστημονικό δυναμικό, η 

τεχνολογία και γενικότερα η τεράστια δυνατότητα που δημιούργησε η 
κοινωνική - συλλογική εργασία και παραγωγή. Αν υπήρχε ένα 

αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, και ιδιαίτερα του τομέα της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τα Κέντρα Υγείας και τα 

αποκεντρωμένα ιατρεία του, που να διασυνδέονται με τους τόπους 
δουλειάς, εκπαίδευσης, άθλησης κ.λπ., με υπηρεσίες και στελέχωση, 

παίρνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής ανάλογα με τη 
σύνθεση του πληθυσμού (παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, 

μετανάστες). Με καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων που σε 
αυτό μπορούν να έχουν ιδιαίτερο ρόλο και συμβολή η Περιφέρεια, οι 

Δήμοι, τα Σωματεία κλπ. 

Αποσπασματικές και αναποτελεσματικές υπηρεσίες 

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας έπρεπε να είναι μέρος της 
δραστηριότητας των δημόσιων Κέντρων Υγείας σε μόνιμη βάση, 
αφού η πρόληψη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας 

απαιτούν μέτρα σε μόνιμη βάση από οργανωμένες δημόσιες 
υπηρεσίες Υγείας. 

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των άπορων, άστεγων και 
ανασφάλιστων σε εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα αν δεν έχουν κάποιο 

λοιμώδες νόσημα, αλλά πάσχουν από κάποια άλλη νόσο και μάλιστα όταν 
αυτές οι κοινωνικές ομάδες παίρνουν μαζικά χαρακτηριστικά; Οταν 

περικόπτονται συνεχώς οι κρατικές δαπάνες στην Υγεία και στα φάρμακα, 
όταν κλείνουν τμήματα δημόσιων νοσοκομείων, καταργούνται δημόσια 
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κρεβάτια, συγχωνεύονται νοσοκομεία και σε συνθήκες σχεδόν πλήρους 
απουσίας δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Οι στόχοι που μπαίνουν από το πρόγραμμα, δε μπορούν να καλύψουν 

ούτε καν τις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού στον οποίο 
απευθύνεται. Ο όρος «βασικές ανάγκες» και όχι «όλες οι σύγχρονες 

ανάγκες» υποδηλώνει παροχές που παραμένουν στα όρια της εξαθλίωσης. 
Με τέτοια επιμέρους και αποσπασματικά μέτρα δε λύνονται τα 

προβλήματα υγείας των μεταναστών, των άπορων και των άστεγων 

ανασφάλιστων. 

Εξάλλου, είναι γνωστή η απόφαση προηγούμενων κυβερνήσεων -η οποία 
ισχύει και σήμερα- ότι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα 

νοσηλεύονται μέχρι του σημείου που δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν. Από 
εκεί και πέρα και παρά την ύπαρξη προβλημάτων υγείας, δε γίνονται 

δεκτοί για νοσηλεία, εξετάσεις και συλλαμβάνονται για απέλαση. Πώς θα 
«πεισθούν» λοιπόν, όπως λέει η Περιφέρεια, να απευθυνθούν στις ιατρικές 

ομάδες του προγράμματος με την εκδοχή τις δεδομένες επιπτώσεις που θα 
έχουν αν χρειαστούν νοσηλεία; 

Η ίδια αντίληψη υπάρχει στην εισήγηση και για τους «ωφελούμενους 
εργαζόμενους» που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα. Η 

κακοπληρωμένη και ορισμένου χρόνου εργασία παρουσιάζεται ως 
αντιμετώπιση της ανεργίας. Ουσιαστικά, παρουσιάζεται σαν ωφέλεια η 

αύξηση της εκμετάλλευσης και το καθεστώς της εναλλασσόμενης φτηνής 
εργασίας με την ανεργία, στα οποία χρόνια τώρα η τοπική διοίκηση έχει 

πρωτοστατήσει στην εφαρμογή τους. 

Να δοθούν τα χρήματα στα Κέντρα Υγείας 

Αυτά τα χρήματα του ΕΣΠΑ και επιπλέον όσα απαιτούνται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να δοθούν για την ανάπτυξη και τη 
στελέχωση ανάλογων υπηρεσιών και δομών δημόσιας Υγείας στα 

δημόσια Κέντρα Υγείας και τον εξοπλισμό τους. Η Περιφέρεια και οι 
Δήμοι μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση του πληθυσμού με 

καμπάνιες, φυλλάδια κλπ., στον εντοπισμό, στην καταγραφή των 
προβλημάτων που υπάρχουν στα όρια της ευθύνης τους. Να αξιοποιούνται 

αυτά τα χρήματα και τέτοια προγράμματα, ώστε να έχει κάποια 

υποτυπώδη συνέχεια προς όφελος του πληθυσμού. 

Να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες Υγείας, φάρμακα, εξετάσεις σε όλους 
δωρεάν και με προτεραιότητα στους άνεργους, ανασφάλιστους, 

μετανάστες, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους και να παίρνονται 
μέτρα πρόληψης, όπως αεροψεκασμοί για πρόληψη της ελονοσίας, τον ιό 

του Δυτικού Νείλου, κ.λπ. 
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Να εξασφαλιστούν με ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος 
κατάλληλα δημόσια και δημοτικά κτίρια, ξενοδοχεία για τη στέγαση των 

άστεγων και παροχή επαρκούς και ποιοτικής σίτισης από ήδη 
λειτουργούσες αντίστοιχες υπηρεσίες σε κρατικές δομές (π.χ. νοσοκομεία, 

παιδικοί σταθμοί), δομές και υπηρεσίες άλλες των Δήμων, όπως «Βοήθεια 
στο Σπίτι», ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας Δήμου Αθηναίων, Κέντρα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, ξενώνες, χωρίς τη συμμετοχή ΜΚΟ, «φιλανθρωπικών» 
οργανώσεων κ.λπ. 

Αντίστοιχα για τους μετανάστες να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς, υγιεινοί 
κρατικοί χώροι φιλοξενίας και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υγιεινή, 

ποιοτική και δωρεάν σίτιση. Συγκρότηση και στελέχωση δημόσιων και 
δωρεάν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας μέσα στους χώρους 

φιλοξενίας μεταναστών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν προληπτικές 
εξετάσεις, εμβολιασμούς, την άμεση περίθαλψή τους, όπου απαιτείται, 

κατά την εισαγωγή τους στη χώρα και τη χορήγηση πιστοποιητικού Υγείας. 
Στους χώρους αυτούς να παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη. 

Συγκρότηση κινητών μονάδων που θα επισκέπτονται συστηματικά τους 
μετανάστες στους τόπους συνάθροισής τους (πλατείες, εγκαταλελειμμένες 

οικίες, παραπήγματα) με παροχή ΠΦΥ, ενημέρωσης, έλεγχο των 
συνθηκών διαβίωσης. 

Στελέχωση όλων των υπηρεσιών υγείας και των νοσοκομείων με 
μεταφραστές - διερμηνείς και κοινωνικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 

αλλοδαπών. Απόσυρση των κατάπτυστων εγκυκλίων που ουσιαστικά 
απαγορεύουν τη νοσηλεία μεταναστών. Στήριξη από το κράτος των 

αλλοδαπών γυναικών, θυμάτων κυκλωμάτων δουλεμπορίας και πορνείας 
(περίθαλψη, οικονομική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη). Αυστηρά 

μέτρα για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων αυτών. Δωρεάν παιδικοί 
σταθμοί στους οποίους θα έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά των 

μεταναστών. 

 

 


