
 

[1] 
 

 
 

 
 

ΣΦΕΕ 

Web Monitoring Report 

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 

Τίτλος :  
Απίστευτο: 20 γιατροί για 1000 ασθενείς! 

Μέσο:  

http://www.newsit.gr/  

Δημοσίευμα :   

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=161659&catid=

5 

 

Ούτε στην πιο τριτοκοσμική χώρα δε θα υπήρχε αυτή η 
αναλογία γιατρών ασθενών που υπάρχει στα νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης στις εφημερίες, όπως αποκαλύπτουν οι 
συνδικαλιστές γιατροί της συμπρωτεύουσας. 

Σε απόγνωση οι ασθενείς και κυρίως οι καρκινοπαθείς που 
σπεύδουν ακόμη και στις γειτονικές χώρες για φάρμακα και 
περίθαλψη. Διαβάστε αναλυτικά στο Iatropedia.gr 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=161659&catid=5
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=161659&catid=5
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=161659&catid=5
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2651
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Θεματολογία:  
Αχαΐα: Η Τρόικα βγάζει στους δρόμους όλους τους 
εργαζόμενους στην Υγεία – Μπαίνει δύσκολη εβδομάδα 
για ασφαλισμένους και ασθενείς 

 

Μέσο: 

http://www.thebest.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/146633 

 

Οι δραματικές περικοπές στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας που 
επιβάλει η Τρόικα, βγάζει στους δρόμους τους εμπλεκόμενους στην 

Υγεία. Γιατροί, ιδιώτες και νοσοκομειακοί, αλλά και οι 
φαρμακοποιοί βρίσκονται ήδη ή ξεκινούν σειρά κινητοποιήσεων, 

διαμαρτυρόμενοι για την απαξίωση του συστήματος Υγείας. 

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας μπαίνουν δυναμικά στο χορό των 

κινητοποιήσεων. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, ανακοίνωσε 
ότι θα συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για μεθαύριο 

Τετάρτη, οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας, όπου τα νοσοκομεία θα 
λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. 

Επίσης, από τις 17 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν επίσχεση εργασίας, ενώ 
στις 6 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Πάτρα. 

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα γίνουν εκείνη την ημέρα σε όλες τις 
μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Την ίδια ώρα, οι φαρμακοποιοί της Αχαΐας, έχουν αναστείλει την πίστωση 

στη χορήγηση φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, 
διαμαρτυρόμενοι για τη μη καταβολή των χρεών του 2011. 

Έτσι, οι ασφαλισμένοι του οργανισμού, είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν 
τα φάρμακα και να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. 

Παράλληλα, για δεύτερη εβδομάδα , συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους 

και οι ιδιώτες γιατροί, με άρση της πίστωσης προς τον ΕΟΠΥΥ. Οι 
ασφαλισμένοι του Οργανισμού, πληρώνουν τις ιατρικές εξετάσεις από την 

τσέπη τους. 

Οι γιατροί διεκδικούν την απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς 

και την έγκαιρη εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του ΕΟΠΥΥ, 
εντός 45 ημερών. 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/146633
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/146633
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Στο χορό των κινητοποιήσεων, θα μπουν και οι εργαζόμενοι στο χώρο της 
δημόσιας υγείας, στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. 

Σχεδιάζουν να κλείσουν τα ταμεία, για τη μη είσπραξη των 5 ευρώ από 

τους ασθενείς, στάσεις εργασίας, αλλά και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 

έξω από το Υπουργείο Υγείας. 
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Τίτλος :  
Αν δεν προμηθευτούν φάρμακα οι ασθενείς, θα έχουμε 
έκρηξη! 

Μέσο: 

http://www.cretalive.gr/  

Δημοσίευμα :   

http://www.cretalive.gr/new/109310/crete/An_den_promitheutoun_farm

aka_oi_astheneis,_tha_echoume_ekrixi 

 

«Η Επίκαιρη Ερώτηση για την απρόσκοπτη προμήθεια φαρμάκων στους 
ασφαλισμένους στη Βουλή». 

Στη Βουλή συζητείται σήμερα το απόγευμα στις 6μ.μ., η Επίκαιρη 

Ερώτησή του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, 
προς τους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Πρόνοιας και Οικονομικών, μέσα από την οποία θέτει το ζήτημα της 
απρόσκοπτης προμήθειας φαρμάκων στους ασφαλισμένους. 

Αναλυτικά το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής: 

«Το μεγάλο πρόβλημα της αδυναμίας προμήθειας των απαραίτητων 
φαρμάκων από τους ασφαλισμένους αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, 

κινδυνεύει να οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη, με ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
 

Επειδή εκτός από τις παλαιές οφειλές, τα φαρμακεία δεν πληρώνονται 
ούτε για τις πρόσφατες παροχές φαρμάκων, λόγω κυρίως των μειωμένων 

εσόδων των ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές και επειδή θα 
δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα σε νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, 

καρδιοπαθείς και όλους όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί 

1. Προτίθεστε να παρέμβετε στις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να 

αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωμής τους από τα φαρμακεία; 
2. Τι θα πράξετε για την άμεση χρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες του;» 

http://www.cretalive.gr/new/109310/crete/An_den_promitheutoun_farmaka_oi_astheneis,_tha_echoume_ekrixi
http://www.cretalive.gr/new/109310/crete/An_den_promitheutoun_farmaka_oi_astheneis,_tha_echoume_ekrixi
http://www.cretalive.gr/new/109310/crete/An_den_promitheutoun_farmaka_oi_astheneis,_tha_echoume_ekrixi
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Τίτλος :  
Συνεχίζεται ο αναβρασμός στην Υγεία 

Μέσο:  
http://www.nooz.gr/ 
 

Δημοσίευμα :   
 
http://www.nooz.gr/greece/sunexizetai-o-anavrasmos-stin-

ugeia1000912 

 
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι φαρμακοποιοί έως και τις 15 

Σεπτεμβρίου, οπότε και θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για να 
εξετάσει τα νέα δεδομένα και να αποφασίσει την περαιτέρω στάση του 

κλάδου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). 

  

Οι φαρμακοποιοί θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που 
ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης 

και να εκτονώσει την ένταση υπό την προϋπόθεση, όμως, η όποια 
επιμήκυνση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ να αφορά το σύνολο της εφοδιαστικής 

«αλυσίδας», δηλαδή βιομηχανία, φαρμακεμπόριο και φαρμακεία, και να 
προωθηθεί συγχρόνως ο συμψηφισμός χρεών και η ρύθμιση για τον 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ.  
  

Για υποσχέσεις που είχαν δοθεί και στο παρελθόν χωρίς όμως να έχουν 
υλοποιηθεί κάνει λόγο ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, 

Κώστας Λουράντος, δηλώνοντας ότι οι φαρμακοποιοί της Αττικής 
συνεχίζουν κανονικά τις κινητοποιήσεις τους. 

  
Δυσαρεστημένος με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του υπουργείου Υγείας 

προς τους φαρμακοποιούς εμφανίζεται και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

(ΙΣΑ), κάνοντας λόγο για «επιλεκτική πληρωμή των οφειλών του 
Ε.Ο.Π.Π.Υ». 

  
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιβάλλεται να διασφαλίσει ότι 

όλοι οι πάροχοι υγείας θα πληρώνονται αναλογικά και ισότιμα και δεν θα 
δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που φωνάζουν δυνατότερα ή απειλούν 

με διακοπή της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν στους 
πολίτες» αναφέρει ο ΙΣΑ. 

  
Επίσης, επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη δημιουργία Διαρκούς 

Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, με επιστημονικούς και 
υγειονομικούς φορείς, η οποία θα εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και 

τον καταμερισμό αυτών, και καλεί σε άμεση συνάντηση τον διοικητή του 
ΕΟΠΥΥ, Γ. Βουδούρη και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μ. Σαλμά, 

http://www.nooz.gr/greece/sunexizetai-o-anavrasmos-stin-ugeia1000912
http://www.nooz.gr/greece/sunexizetai-o-anavrasmos-stin-ugeia1000912
http://www.nooz.gr/greece/sunexizetai-o-anavrasmos-stin-ugeia1000912
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προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τους 
ασφαλισμένους και τους ιατρούς. 

  
Επιστολή στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας απέστειλαν σήμερα 

ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), για το θέμα εξόφλησης 

των χρεών του ΕΟΠΥΥ. 
  

Οι δύο φορείς τονίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει 720 εκατομμύρια ευρώ στις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό 
πρόβλημα ρευστότητας. Απευθύνουν έκκληση στον πρωθυπουργό και τον 

υπουργό Υγείας να επιληφθούν προσωπικά του θέματος, ώστε να 
ανακοινωθεί άμεσα ένα πλάνο πληρωμών εντός του 2012. 

  
Αποπληρωμή των οφειλών ζητούν και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

γιατροί, οι οποίοι αποφάσισαν συνέχιση της επίσχεσης εργασίας, 
τουλάχιστον έως την Τετάρτη.  

  
Στο χορό των κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι νοσοκομειακοί γιατροί οι 

οποίοι θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 
και κοινό συλλαλητήριο με καθηγητές και δασκάλους στις 12 το μεσημέρι 

στα Προπύλαια, «θεωρώντας πως τα κοινά προβλήματα Υγείας-Παιδείας 
επιβάλλουν τη συμπόρευση για τη σωτηρία κρίσιμων δημόσιων αγαθών». 

  

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια 
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) καλεί σε σύσκεψη φορέων με αντικείμενο «την 

κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας - Πρόνοιας», την Τετάρτη, 
στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ.  

  
Την ίδια μέρα τα σωματεία Αττικής και Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στη 

στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ από τις 12.00 έως τη λήξη του 
ωραρίου εργασίας.
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Τίτλος :  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ 
Υποσχέσεις για πληρωμές με ανείσπρακτες εισφορές 
 
Μέσο:  
http://www2.rizospastis.gr/  

Δημοσίευμα :  
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7028700&publDate=11/9/2012 
 

Με υποσχέσεις για πληρωμή απ' τις ασφαλιστικές εισφορές των κλάδων 
Υγείας των Ταμείων και χωρίς καμιά αναφορά στην ανάγκη της κρατικής 

χρηματοδότησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ) προσπαθεί η συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ να 

συγκαλύψει την εκρηκτική κατάσταση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
των λαϊκών στρωμάτων. 

Χτες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς ανακοίνωσε ένα 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των φαρμακοποιών που προκάλεσε 
αντιδράσεις απ' τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων. 

Πηγή χρηματοδότησης του Οργανισμού για ν' ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του θα είναι τα προϋπολογισμένα έσοδα των ασφαλιστικών 

ταμείων απ' τις εισφορές των εργαζομένων, καθώς και η μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης μέσα απ' την κατάρτιση νέας θετικής λίστας 

φαρμάκων και νέου δελτίου τιμών, σε βάρος των ασφαλισμένων. 
Παραμένει δε η υποχρέωση κάλυψης των παλιών χρεών των Ταμείων από 

το κράτος, με επιχορήγηση 1,5 δισ. ευρώ, από τη νέα δανειακή δόση. 

Προϋπόθεση για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τον 

αναπληρωτή υπουργό, είναι η άμεση χορήγηση φαρμάκων με πίστωση 
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Πάντως, ο Μάριος Σαλμάς απέφυγε να 

δεσμευτεί για την εξόφληση των συνταγών που έχουν πληρώσει οι 
ασφαλισμένοι από την τσέπη τους. 

Για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
εκτίμησε κατά πλειοψηφία ότι «μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης». 

Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ. Μέχρι 
τότε ισχύει η άρση της χορήγησης φαρμάκων με πίστωση. 

Η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών 
υπογράμμισε ότι εκτός απ' τις εκκρεμείς οφειλές προς τους 

φαρμακοποιούς έρχονται και νέες περικοπές 800 εκατ. ευρώ που θα 
διαλύσουν στην κυριολεξία τη φαρμακευτική περίθαλψη των 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7028700&publDate=11/9/2012
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7028700&publDate=11/9/2012
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ασφαλισμένων. Γι' αυτό, τόνισε, χρειάζεται η συμπόρευση με τους 
ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Πρότεινε απεργιακές 

κινητοποιήσεις, όπου τα εφημερεύοντα φαρμακεία θα εκτελούν τις 
συνταγές και θα πληρώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα όταν αποπληρώνει 

τους φαρμακοποιούς ο ΕΟΠΥΥ για αυτές τις συνταγές. 
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Θεματολογία:  
Με δόσεις η αποπληρωμή των φαρμακοποιών (upd) 

Μέσο: 

http://www.capital.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1609769 

 

 
Ανακοινώθηκε από τον αναπλ. υπουργό υγείας Μάριο Σαλμά το 
χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των φαρμακοποιών. Πιο συγκεκριμένα, 

στις 12 Σεπτεμβρίου εξοφλείται ο μήνας Ιούνιος. Στις 12 Οκτωβρίου 
ξεκινά η σταδιακή εξόφληση του Ιουλίου και του Αυγούστου, η οποία θα 

ολοκληρωθεί στις 12 Νοεμβρίου. Στις 12 Δεκεμβρίου εξοφλείται ο μήνας 
Σεπτέμβριος του 2012. Στα τέλη Οκτωβρίου και από την δόση για την 

εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους έως 31/12/2011 

θα καταβληθούν οι αντίστοιχες οφειλές προς τους φαρμακοποιούς.  
 

Όπως δήλωσε ο αναπλ. υπουργός Υγείας, προϋπόθεση για την εφαρμογή 
του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος είναι η αποδοχή του από τον 

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και η άμεση άρση της αναστολής 
χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων με πίστωση στους ασφαλισμένους.  

 
Μετά την ανακοίνωση των ημερομηνιών πληρωμής των φαρμακείων, τη 

σκυτάλη παίρνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Στη κρίσιμη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ξεκινά στις 14:00, 

αναμένεται να αποφασιστεί εάν τα φαρμακεία θα εμμείνουν στη διακοπή 
της πίστωσης προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Οι μέχρι στιγμής 

πληροφορίες θέλουν πάντως να υπάρχουν διαφωνίες στους κόλπους των 
φαρμακοποιών σχετικά με τη στάση που θα κρατήσουν απέναντι στο 

χρονοδιάγραμμα του υπουργείου υγείας.  

 
Δεν πείθονται οι φαρμακοποιοί  

 
«Παγερά αδιάφορους» αφήνουν τους φαρμακοποιούς της Αθήνας, όπως 

αναφέρουν, οι εξαγγελίες του αναπλ. υπουργού υγείας Μάριου Σαλμά για 
το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής των φαρμακείων, καθώς ο ορισμός 

νέων ημερομηνιών πληρωμών, διαφορετικών από αυτές που ορίζει η 
Συλλογική Σύμβαση, καταργεί αυτόματα την έννοιά της.  

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της 

Αθήνας, η αποδοχή του χρονοδιαγράμματος από τους φαρμακοποιούς, την 
οποία το υπουργείο υγείας θεωρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1609769
http://www.capital.gr/News.asp?id=1609769
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εφαρμογή του, θα σημάνει αυτόματα και την αποδοχή της κατάργησης της 
σύμβασης.  

 
Επιπλέον, μένει στον αέρα η αποπληρωμή των τριών τελευταίων μηνών 

του έτους, καθώς στο χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο αναπλ. 
υπουργός υγείας, η πληρωμή αυτή μετατίθεται σε άγνωστο χρόνο για το 

2013.  
 

«Μας είναι αδύνατον να εμπιστευτούμε ξανά τον οποιονδήποτε αρμόδιο 

όταν καταστρατηγείται η ίδια η συλλογική σύμβαση και όταν όλες οι 
ορισμένες από τους αρμοδίους ημερομηνίες πληρωμής μας, δεν 

τηρήθηκαν ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν» αναφέρει χαρακτηριστικά στο 
δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Φ.Σ.Α.  

 
Οι φαρμακοποιοί της Αθήνας εμμένουν στη θέση τους για διακοπή 

πίστωσης προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και δηλώνουν πως θα 
συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθεί στο ακέραιο το σύνολο των αιτημάτων 

τους.  
Όπως δήλωσε εξάλλου στο Capital.gr ο Γιάννης Δαγρές, μέλος της 

Διοίκησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, «ο χρόνος δεν είναι 
χρήμα για τα φαρμακεία, αλλά χρέος. Από αυτή την άποψη, ένα 

χρονοδιάγραμμα αυτής της φυσιογνωμίας δεν μπορεί να ανακουφίσει τα 
φαρμακεία από τα χρέη τους. Συνεπώς οι προτάσεις που έχουμε ακούσει 

μέχρι στιγμής από το υπουργείο Υγείας είναι μη ρεαλιστικές, μη 

εφαρμόσιμες και δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης των 
φαρμάκων του κόσμου».  

 
Βίκυ Κουρλιμπίνη  
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Θεματολογία:  
Σε γενική συνέλευση ο ΠΦΣ 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19412 

Στη γενική συνέλευση του Σαββάτου, στην οποία θα συμμετάσχουν 167 

αντιπρόσωποι απ΄ όλη τη χώρα, παρέπεμψε τη Δευτέρα το διοικητικό 
συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) την 

απόφαση για αναστολή ή όχι των κινητοποιήσεων. 
 

Έπειτα από την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για το 

χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των χρεών προς τους φαρμακοποιούς, ο ΠΦΣ 
ανακοίνωσε τα εξής: 

 
'Έχουμε κατ΄ επανάληψη αναδείξει την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης 

του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει δημόσια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών. 

 
Σε αυτό θα επιμείνουμε. Χωρίς την χρηματοδότηση τίποτα δεν μπορεί να 

προχωρήσει. 
 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που ανακοίνωσε το 
υπουργείο Υγείας, θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης και 

να εκτονώσει την ένταση υπό τις εξής προϋποθέσεις. 
 

Η όποια επιμήκυνση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ να αφορά το σύνολο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας δηλαδή βιομηχανία, φαρμακεμπόριο και 
φαρμακεία. 

 
 Να προωθηθεί συγχρόνως ο συμψηφισμός χρεών και η ρύθμιση για τον 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ. 
 

Ζητάμε διάλογο με το υπουργείο στην βάση αυτού του πλαισίου και 
συγκαλούμε έκτακτη γενική συνέλευση, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου.  

 
Μέχρι τότε, ισχύει η απόφαση της προηγούμενης γενικής συνέλευσης της 

25ης Αυγούστου'. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19412
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19412
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Θεματολογία:  
Λυκουρέντζος: Η Υγεία δεν μπορεί να είναι πεδίο 
εύκολου πλουτισμού επιτηδείων 

Μέσο: 
http://www.iefimerida.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE
%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%
CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%B4%CE%B5%CE%BD-

%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-
%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-
%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B
C%CE%BF%CF%8D-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%
AF%CF%89%CE%BD 

Μήνυμα στους φαρμακοποιούς έστειλε από τη βουλή ο υπουργός Υγείας, 

Ανδρέας Λυκουρέντζος,  καλώντας τους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις 

τους, να μην εκβιάζουν την κοινωνία και να αντιληφθούν τις ευθύνες 
τους. 

Ο κ.Λυκουρεντζος πρόσθεσε ότι «πρέπει να καταλήξουμε σε μια έντιμη και 

ειλικρινή συμφωνία που θα τηρήσουμε για χάρη του τόπου. Η υγεία δεν 
μπορεί να είναι πεδίο εύκολου πλουτισμού των επιτηδείων, εξαντλούμε τις 

δυνατότητες και περιμένουμε ανταπόκριση σε αυτή την έντιμη δική μας 
συμπεριφορά». 

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις από το 
υπουργείο Υγείας για τους επίορκους γιατρούς και φαρμακοποιούς. 

Τέλος ο κ. Λυκουρέντζος ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που οι 

φαρμακοποιοί συνεχίσουν να μην δέχονται συνταγές του ΕΟΠΥΥ η 
πολιτεία έχει τρόπο να παρέμβει, «διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι δεν θα 

στερηθούν τα φάρμακα που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν 
βαριές ασθένειες».  

 
 

http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/67139/%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
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Θεματολογία:  
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Συνθήματα και αποδοκιμασίες οι 
εργαζόμενοι, εγκαίνια ο Λυκουρέντζος(Υgeionomikoi.gr) 

Μέσο: 
http://www.ygeianet.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=31518 

 
 

Με ένα πανό στο οποίο αναγραφόταν το σύνθημα «η Υγεία νοσεί», πλήθος 
εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας υποδέχτηκαν τον υπουργό 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρ. Λυκουρέντζο, στην είσοδο του 
νοσηλευτικού ιδρύματος, διαμαρτυρόμενοι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. 

  
Στον υπουργό, που έφθασε στο Νοσοκομείο στις 12 το μεσημέρι για τα 

εγκαίνια του αξονικού και του μαγνητικού τομογράφου, καθώς και της 

μονάδας υποκατάστατων του ΟΚΑΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων επέδωσε 
ψήφισμα στο οποίο διατυπώνεται η έντονη διαμαρτυρία τους για τις 

συνεχείς περικοπές στον τομέα της υγείας. 
 

  
Η τελετή των εγκαινίων έγινε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, έξω από 

το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί 
εργαζόμενοι, φωνάζοντας συνθήματα. 

 
  

Να σημειωθεί, ότι στο τέλος της εκδήλωσης ο δήμαρχος Καλαμάτας 
Παναγιώτης Νίκας αποχώρησε διαμαρτυρόμενος, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε 

στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου και Ιονίου, Μανώλη Αγγελάκα, χωρίς ωστόσο να 

εξειδικεύσει τους λόγους. 

 
  

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λυκουρέντζος 
μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων είπε ότι «η πραγματικότητα που 

ζούμε είναι επώδυνη, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί η χώρα μας ζούσε για 
χρόνια με δανεικά» προσδιορίζοντας ως μόνη λύση τον περιορισμό των 

δαπανών και την αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναφερόμενος ειδικότερα στον τομέα της υγείας είπε ότι «περιορισμός των 

δαπανών για την υγεία δεν σημαίνει ακρωτηριασμό του ΕΣΥ», 
επισημαίνοντας ότι «επιδίωξή μας είναι ο περιορισμός της σπατάλης του 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=31518
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=31518
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δημόσιου χρήματος». Ακόμα ο κ. Λυκουρέντζος ζήτησε τη συνδρομή των 
εργαζομένων στα νοσοκομεία για να αντιμετωπιστούν «νοσηρά φαινόμενα 

διαφθοράς και διαπλοκής, που υπάρχουν και στο χώρο της υγείας και να 
μπει τέλος σε αλόγιστες δαπάνες», λέγοντας πως «η ανοχή χρόνων σε 

τέτοια φαινόμενα μας οδήγησε σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε». 
Συμπερασματικά ο υπουργός υγείας είπε πως «πρέπει να δουλέψουμε 

σκληρά ώστε να χρηματοδοτήσουμε την υγεία από το εισόδημά μας», 
επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να ζούμε ακόμα σε ουτοπίες». 



 

[15] 
 

Θεματολογία:  
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Έρχεται μεγάλο κύμα απεργιών  

Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112919
921 

 

Σε νέο γύρο έντονων κοινωνικών αναταραχών με απεργίες και δυναμικές 

διαδηλώσεις, μπαίνει από αυτή την εβδομάδα η Ελλάδα. Μάλιστα, οι 
εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους και η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ απειλούν με 

γενίκευση των κινητοποιήσεων και γενικής απεργίας μέσα στις επόμενες 
ημέρες, όταν και θα ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων. 

Υγεία, Παιδεία, Δικαστήρια έχουν... κατεβάσει ρολά ενώ στους δρόμους 

βρίσκονται οι ένστολοι στα Σώματα Ασφαλείας και τον Στρατό. 

Το απεργιακό καλεντάρι αυτής της εβδομάδας έχει ως εξής: 

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη πώλησης της τράπεζας. 

Αναταραχή στην Παιδεία, καθώς αύριο ξεκινούν τα σχολεία και οι 

κινητοποιήσεις. Οι δάσκαλοι προχωρούν την Τρίτη σε στάση εργασίας και 
την Τετάρτη σε 24ωρη απεργία για τις περικοπές σε μισθούς και τις 

δραματικές ελλείψεις στα σχολεία τρίωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα 
από τους καθηγητές και 24ωρη από τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών 

σχολείων. Επίσης, σε 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο προχωρούν και οι 
πανεπιστημιακοί καθηγητές ενώ πενθήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους 

μέχρι την Παρασκευή έχουν ανακοινώσει οι καθηγητές των ΤΕΙ. 

Στο χώρο της Υγείας, οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ συνεχίζουν μέχρι την Τετάρτη 

την επίσχεση εργασίας. Οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν την επ' αόριστον 
άρση της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στα 9,5 εκατ. ασφαλισμένους 

του ΕΟΠΥΥ ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής των οφειλών του Οργανισμού. Τέλος, σε 24ωρη απεργία 

προχωρούν την Τετάρτη οι γιατροί του ΕΣΥ. 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112919921
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112919921
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112919921
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«Ρολά« κατεβάζει η Δικαιοσύνη καθώς οι δικαστικοί από τις 17 
Σεπτεμβρίου και για πέντε ημέρες θα διακόπτουν τις συνεδριάσεις από 10 

έως 3 το μεσημέρι. Επίσης, θα αναστέλουν τη δημοσίευση των 
αποφάσεων και δεν θα παίρνουν στο σπίτι δικογραφίες για να μελετούν. 

Οι ένστολοι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με πορείες ενώ και οι 
στρατιωτικοί την Τετάρτη προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στα Προπύλαια. 

Οι εφοριακοί προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας την Πέμπτη και σε 
24ωρη στις 28 Σεπτεμβρίου. 

«Ρολά» κατεβάζουν και οι δήμοι εξαιτίας της 48ωρης απεργίας στις 12 - 
13 Σεπτεμβρίου. 

Το απεργιακό δελτίο 

Καθηγητές ΑΕΙ: 48ωρη απεργία στις 10-11 Σεπτεμβρίου 

Καθηγητές ΤΕΙ: Αποχή από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 

Δάσκαλοι: 24ωρη απεργία την Τετάρτη και στάση εργασίας την Τρίτη 

Καθηγητές: Τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη. 24ωρη την ίδια μέρα οι 

ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 

Γιατροί ΕΟΠΥΥ: Εως την Τετάρτη επίσχεση εργασίας 

Φαρμακοποιοί: Συνεχίζουν την άρση της πίστωσης για φάρμακα στον 

ΕΟΠΥΥ 

Γιατροί ΕΣΥ: 24ωρη απεργία την Τετάρτη 

Ταχ. Ταμιευτήριο: 24ωρη απεργία σήμερα 

Ενστολοι: Συνέχιση των διαδηλώσεων. Την Τετάρτη συγκέντρωση των 

στρατιωτικών 

Εφοριακοί: Τετράωρη στάση εργασίας την Πέμπτη, 24ωρη απεργία στις 
28/9 

Δικαστικοί: Πεντάωρες στάσεις εργασίας 10-3 από τις 17/9 
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Θεματολογία:  
Ο βουλευτής Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης ερωτά τον 
πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη...!!! 

Μέσο: 
http://www.newsnow.gr 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-

mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html 

 
 
Τα δεδομένα, όπως αυτά ακούγονται έως σήμερα δείχνουν, περικοπές 

συντάξεων 4,6 δις ευρώ, περικοπές μισθών 1,6 δις ευρώ,   
 

περικοπές σε προνοιακά επιδόματα 913 εκατομμύρια ευρώ, στην υγεία 1,4 
δις ευρώ, στην άμυνα 513 εκατομμύρια ευρώ, στην παιδεία 989 

εκατομμύρια ευρώ, σε φορολογικά 489 εκατομμύρια ευρώ και περικοπές 
σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ 2,3 δις ευρώ. Επίσης όπως ακούγεται, η 

αμφισβήτηση της Τρόικας επικεντρώνεται στα 167 εκατομμύρια της 
εργασιακής εφεδρείας, στα 3,2 δις της φοροδιαφυγής, στα 500 

εκατομμύρια ευρώ από τις αμυντικές δαπάνες, στα 300 εκατομμύρια ευρώ 
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στα 750 εκατομμύρια ευρώ των 

λειτουργικών δαπανών και στο 1 δις από την ιατροφαρμακευτική δαπάνη. 
 

Κατόπιν όλων αυτών σας ερωτώ, 

 
1. Τι θα γίνει εάν δεν εισακουστεί το πακέτο των ισοδύναμων μέτρων της 

τάξεως 4 δις που πρότεινε η ΔΗΜ.ΑΡ ; 
 

 
2. Είναι ή δεν είναι οριζόντιες οι περικοπές των 7 δις περίπου σε μισθούς, 

συντάξεις και επιδόματα; 
 

3. Με την ενσωμάτωση των μέτρων στην ψήφιση του προϋπολογισμού 
πως μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά η ρήτρα των ισοδύναμων ; 

 
4. Οι κόκκινες γραμμές τόσο του προεκλογικού προγράμματος όσο και της 

προγραμματικής συμφωνίας, που αλήθεια εισακούγονται ; 
 

5. Ακόμα και να πάρουμε την δόση των 31,5 δις, εφόσον τα μέτρα 

ψηφιστούν, εκ των οποίων τα 26 δις είναι για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και τα 5,5 δις για την ρευστότητα, ποιες είναι οι δικλείδες 

ασφαλείας ώστε τα χρήματα με βεβαιότητα θα κατευθυνθούν στην αγορά 
; 

 

http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html
http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html
http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html
http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html
http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html


 

[18] 
 

Κύριε πρόεδρε, 
 

Επειδή οι παραπάνω λόγοι και ο χρόνος πιέζουν ασφυκτικά, και επειδή από 
δημοσιογραφικές πληροφορίες αφήνεται να εννοηθεί ότι η ψήφιση τους 

πρέπει να γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, θεωρώ απαραίτητη την 
σύγκλιση Κοινοβουλευτικής Ομάδας μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή, 

καθώς και την έκτακτη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. 
 

Με εκτίμηση, 

 
Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης 

 
Βουλευτής Νομού Ηρακλείου 

communenews 
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Θεματολογία:  
Τοποθέτηση του βουλευτή Ν.Δ. Ν. Φλώρινας κ. 
Ευστάθιου Κωνσταντινίδη για το πρόβλημα της 
συνταγογράφησης στα αγροτικά ιατρεία 

 
Μέσο: 
http://www.newsnow.gr 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-
florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-
sta-agrotika-iatreia.html 

από το Γραφείο Τύπου 
 

Σας αποστέλλουμε την τοποθέτηση του Βουλευτή Ν.Δ. Ν. Φλώρινας κ. 
Ευστάθιου Κωνσταντινίδη, σχετικά με το πρόβλημα της συνταγογράφησης 

στα αγροτικά ιατρεία, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, 

σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, από την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη χρηματοδότηση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας». 

«Κύριε Πρόεδρε, παίρνοντας αφορμή από την αναφορά του κ. Υπουργού 

για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα οφέλη, που απορρέουν από 
αυτή - που σίγουρα το Υπουργείο έχει στοιχεία και μιλάει βάσει στοιχείων - 

και για την περιστολή της αλόγιστης δαπάνης και για την εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος, θέλω να κάνω μια ερώτηση, την οποία, κύριε 

Υπουργέ, είχα κάνει και στον προκάτοχό σας και να μου πείτε τι γίνεται. 
Υπάρχουν στην ακριτική Φλώρινα και στην Περιφέρεια γενικότερα, πάρα 

πολλά χωριά, τα οποία δεν έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Τότε ο 
προκάτοχός σας είχε πει ότι θα συνεχίζουν να συνταγογραφούν με το 

παλιό σύστημα.  

 

 
Τους τελευταίους δύο μήνες στη Φλώρινα οι αγροτικοί γιατροί πάνε στα 

χωριά, όπου ή δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο ή έχει κοπεί η 
σύνδεση, και λένε ότι δεν μπορούν να γράψουν τα φάρμακα, οπότε όλοι 

οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. δεν ξέρουν τι να κάνουν και παραπονιούνται σε 
εμάς και στους δημάρχους, οι οποίοι δήμαρχοι, τώρα, λένε ότι «εμείς 

έχουμε υποχρέωση να παραχωρήσουμε το χώρο για τα αγροτικά ιατρεία 
και δεν αναλαμβάνουμε ούτε το κόστος της σύνδεσης, ούτε την 

http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-sta-agrotika-iatreia.html
http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-sta-agrotika-iatreia.html
http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-sta-agrotika-iatreia.html
http://www.newsnow.gr/article/206449/o-vouleftis-ioannis-d-mixelogiannakis-erota-ton-proedro-tis-dimar-foti-kouveli.html
http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-sta-agrotika-iatreia.html
http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-sta-agrotika-iatreia.html
http://www.newsnow.gr/article/206628/topothetisi-tou-voulefti-nd-n-florinas-k-efstathiou-konstantinidi-gia-to-provlima-tis-syntagografisis-sta-agrotika-iatreia.html
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συντήρηση». Αυτό δεν γνωρίζω εάν είναι γνωστό στην ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, πάντως, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μιλάμε για 

τους γιατρούς, που έχουν σύνδεση στα ιατρεία τους και συνταγογραφούν, 
αλλά για τους αγροτικούς ιατρούς, που πάνε στα χωριά, πρέπει να δοθεί 

μια εντολή και να αποφασιστεί τι θα γίνει. Δεν μπορεί να πηγαίνουν εκεί 
και να αρνούνται να συνταγογραφήσουν». 

Tromaktiko 
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Θεματολογία:  
Αποπληρωμή με ...εκτιμήσεις στους φαρμακοποιούς! 
Συνεχίζουν οι φαρμακοποιοί  
 
Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2658 

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι φαρμακοποιοί τόσο της 
Αττικής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας καθώς το χρονοδιάγραμμα 

αποπληρωμής που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
δεν τους ικανοποιεί. Άλλωστε με ένα χρονοδιάγραμμα που 

περιλαμβάνει ...εκτιμήσεις, όπως παραδέχεται η ίδια η ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας, θα αποπληρωθούν οι φαρμακοποιοί που 

βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προϋπόθεση όμως να σταματήσουν 
την άρση της πίστωσης και να δίνουν πάλι δωρεάν φάρμακα στους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Διαβάστε αναλυτικά τις δεσμεύσεις 

του υπουργείου Υγείας.  

  

Αν πληρώσουν εγκαίρως τα ασφαλιστικά Ταμεία θα πληρωθούν και οι 
φαρμακοποιοί καθώς όπως τονίζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας: 

“Ύστερα από σύσκεψη του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Μάριου Σαλμά, με τον πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ και τις Διοικήσεις των  Ασφαλιστικών  Ταμείων έγινε εκτίμηση 

των εσόδων και εισπράξεων  του ΕΟΠΥΥ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και 
τον κρατικό προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους. Με βάση αυτές τις 

εκτιμήσεις, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει σήμερα χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών στον κλάδο των φαρμακοποιών”.  

Κάτι βέβαια που φαίνεται πως δεν ικανοποιεί τους φαρμακοποιούς της 

Αττικής που συνεχίζουν κανονικά την άρση της πίστωσης στους 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  

  

“Ένα χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει εκτιμήσεις και ζητά σαν 
αντάλλαγμα επιπλέον χειροπιαστό χρέος σε βάρος των φαρμακείων είναι 

αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ή αποδεκτό” δηλώνει στο 
iatropedia ο Γιάννης Δαγρές μέλος Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Αττικής.     
Από την άλλη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) είναι 

μάλλον πιο θετικός καθ'ως θεωρεί ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος 
αλλά με προυπόθεση να υπάρξει χρηματοδότηση. Όπως επισημαίνει ο 

ΠΦΣ: "Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που ανακοίνωσε το 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2658
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2658
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Υπουργείο Υγείας , θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης 
και να εκτονώσει την ένταση  υπό τις εξής  προϋποθέσεις : 

· Η όποια επιμήκυνση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ να αφορά το σύνολο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας δηλαδή βιομηχανία , φαρμακεμπόριο και 

φαρμακεία  
· Να προωθηθεί συγχρόνως ο συμψηφισμός χρεών και  η ρύθμιση για τον 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ".  
Γι αυτό και αποφασίσθηκε να συνεχισθούν οι κινητοποιήσεις τουλάχιστον 

έως το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου οπότε και θα πραγματοποιηθεί Γενική 

Συνέλευση του κλάδου.  
  

Σε ότι αφορά τις ίδιες τις πληρωμές: 
  

Οι φαρμακοποιοί αναμένεται στις 12 Σεπτεμβρίου να εισπράξουν τις 
οφειλές του Ιουνίου. Ένα μήνα μετά στις 12 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει 

σταδιακά να αποπληρώνεται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και η διαδικασία 
θα ολοκληρωθεί  στις 12 Νοεμβρίου. 

Στις 12 Δεκεμβρίου θα εξοφληθεί ο Σεπτέμβριος του 2012. 
  

Τώρα το υπουργείο Υγείας περιμένει και την επόμενη δόση του δανείου 
από τους τροικανούς για να αποπληρώσει και τα υπόλοιπα καθώς όπως 

σημειώνεται: “Στα τέλη Οκτωβρίου και από την δόση για την εξόφληση 
 των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς  τρίτους έως 31/12/2011 θα 

καταβληθούν οι αντίστοιχες οφειλές προς τους φαρμακοποιούς”.  

  
Βέβαια η προειδοποίηση- μήνυμα στον κλάδο δεν απουσιάζει από το 

χρονοδιάγραμμα καθώς για να δούνε ρευστό θα πρέπει να διακόψουν την 
κινητοποίηση τους. Τώρα αν στο μεταξύ τα χρήματα δεν εκταμιευθούν 

στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι μάλλον μια άλλη υπόθεση.  
  

Οι φαρμακοποιοί πάντως (Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος) 
συνεδριάζουν για να αποφασίσουν και να εκτιμήσουν τα νέα δεδομένα.  

  
Δήμητρα Ευθυμιάδου 
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Θεματολογία:  
Ανάστατοι οι γιατροί για την επιλεκτική πληρωμή των 
οφειλών του ΕΟΠΥΥ  
 
Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1169-anastatoi-oi-giatroi-
gia-tin-epilektiki-pliromi-twn-ofeilwn-tou-eopyy 

Την ανακοίνωση για την επιλεκτική πληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
μόνο προς τους φαρμακοποιούς, καταδικάζει ο Ιατρικός Σύλλογος 

Αθηνών, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το αντίστοιχο 
χρονοδιάγραμμα για γιατρούς, κλινικές, κ.λπ. 

Ο ΙΣΑ ενόψει της κατάστασης που διαμορφώνεται ζητά τη δημιουργία 

Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να 
ελέγχεται η διαχείρηση των πόρων. 

«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναφέρει ο ΙΣΑ, επιβάλλεται 
να διασφαλίσει ότι όλοι οι πάροχοι υγείας θα πληρώνονται αναλογικά και 

ισότιμα και δεν θα δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που φωνάζουν 
δυνατότερα, ή απειλούν με διακοπή της παροχής των υπηρεσιών που 

προσφέρουν στους πολίτες. 

Ζητάμε την δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του 

ΕΟΠΥΥ, με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς, η οποία θα εξετάζει 
τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών . 

Ο ΙΣΑ καλεί σε άμεση συνάντηση τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας σε επίπεδο ολομέλειας, προκειμένου να 
επιλυθούν τα προβλήματα, που ταλανίζουν τους ασφαλισμένους και τους 

ιατρούς. 

"Δεν πρέπει να επικρατήσει στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας ο Νόμος της 

Ζούγκλας, καταλήγει ο ΙΣΑ. Αυτοί που παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια 
στην πλάτη της κοινωνίας θα αντιληφθούν ότι χωρίς γιατρούς, δεν 

υπάρχει Υγεία". 

 

 

http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1169-anastatoi-oi-giatroi-gia-tin-epilektiki-pliromi-twn-ofeilwn-tou-eopyy
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1169-anastatoi-oi-giatroi-gia-tin-epilektiki-pliromi-twn-ofeilwn-tou-eopyy
http://www.ygeia360.gr/en/health-policy/item/1169-anastatoi-oi-giatroi-gia-tin-epilektiki-pliromi-twn-ofeilwn-tou-eopyy
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Θεματολογία:  
Ιρλανδία: Νέες περικοπές, κυρίως σε Υγεία - Παιδεία, 
ζητεί το ΔΝΤ 

Μέσο: 
http://www.naftemporiki.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2234252 

Η Ιρλανδία, που λαμβάνει διεθνή οικονομική βοήθεια από το 2010, έχει 
επανέλθει στην ανάπτυξη, όμως πρέπει να καταβάλει ακόμη «δύσκολες 

προσπάθειες» μειώνοντας τις δαπάνες της, ανακοίνωσε το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), που αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις 

του για την ανάπτυξη της χώρας. 

«Η οικονομία έχει αρχίσει να παρουσιάζει και πάλι σημάδια μέτριας 
ανάπτυξης, όμως οι κίνδυνοι επιδείνωσης παραμένουν αυξημένοι και 

απαιτούνται νέες και δύσκολες προσπάθειες για την επίτευξη μιας βιώσιμης 

ανάκαμψης», αναφέρει στην έκθεσή του το ΔΝΤ, αναθεωρώντας προς τα 
κάτω τις προβλέψεις του για ανάκαμψη στην Ιρλανδία το 2012, από 0,5% 

σε 0,4%, και κυρίως για το 2013, από 1,9% στο 1,4%. 

Εξαιτίας του τραπεζικού της τομέα, η Ιρλανδία είδε το ΑΕΠ της να 
μειώνεται κατά 8% από το 2008 ως το 2010 και τελικά στο τέλος του 

2010 αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από τους ευρωπαίους εταίρους της 
και το ΔΝΤ. Στη χώρα δόθηκε δάνειο ύψους 85 δισεκατομμυρίων ευρώ και 

επιβλήθηκαν σκληρά οικονομικά μέτρα. 

Επισημαίνοντας ότι η Ιρλανδία σημείωσε ανάπτυξη το 2011 (1,4%), το 

Ταμείο χαιρέτισε «τη σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση που έχει ήδη 
επιτευχθεί», όμως ζήτησε «πιο στοχευμένα» μέτρα εξοικονόμησης, κυρίως 

όσον αφορά τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου η χώρα 
να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το όριο του 3% το 2015. Το ΔΝΤ 

ζητά «βαθιές μεταρρυθμίσεις» στις κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να 
μειωθούν οι δαπάνες μεσοπρόθεσμα, «κυρίως στον τομέα της υγείας και 

της εκπαίδευσης». 

Εξάλλου δεν αποκλείονται νέες περικοπές στους μισθούς των δημοσίων 

υπαλλήλων, επισημαίνει το Ταμείο, που έχει ήδη εγκρίνει την 
αποδέσμευση της νέας δόσης ύψους 920 εκατομμυρίων ευρώ προς το 

Δουβλίνο. 

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γαλλικό Πρακτορείο  

http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2234252
http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2234252
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Θεματολογία:  
Στο υπουργείο Εργασίας αύριο οι επικεφαλής της τρόικας  

 
Μέσο: 
http://www.ert.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.ert.gr/ellada/item/21115-Sto-ypoyrgeio-Ergasias-ayrio-oi-

epikefalhs-ths-troikas 

Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα έχουν αύριο Τρίτη, 
στη 1 μετά το μεσημέρι, οι επικεφαλής της τρόικας, ενώ την Τετάρτη 19 

Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση με τον 

επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενμπαχ. 

Στη συνάντηση με την τρόικα αναμένεται να εξετασθούν τα στοιχεία που 

έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας για 
την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί και τα 

αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, 
οι εκπρόσωποι του τεχνικού κλιμακίου είχαν κατά τις προηγούμενες 

ημέρες αλλεπάλληλες συναντήσεις με στελέχη του υπουργείου και 
διοικητικούς παράγοντες. Αναμένεται να τεθούν, επίσης, γενικότερα 

θέματα των εργασιακών σχέσεων και τα σενάρια περικοπών σε 
ασφαλιστικές παροχές και προνοιακά επιδόματα. 

Ο υπουργός Εργασίας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας μείωσης του 
βασικού μισθού, με τον οποίο συνδέονται διάφορα επιδόματα και οι 

μισθολογικές ωριμάνσεις, έχει όμως αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο του 
επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο θα καθορίζεται το ύψος 

αυτού. 

Η τρόικα, έχει θέσει κατ' επανάληψη το θέμα της συνολικής μείωσης του 
κόστους εργασίας, ενώ στην επιστολή στελεχών των τεχνικών κλιμακίων 

της τρόικας προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, που 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα, προτείνεται η μείωση του προστατευτισμού στην 
ελληνική αγορά εργασίας, με την αποσύνδεση του χρόνου απασχόλησης 

από το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί στις 
επιχειρήσεις η δυνατότητα, να ρυθμίζουν οι ίδιες τα θέματα απασχόλησης 

του προσωπικού με βάση τις ανάγκες τους. 

http://www.ert.gr/ellada/item/21115-Sto-ypoyrgeio-Ergasias-ayrio-oi-epikefalhs-ths-troikas
http://www.ert.gr/ellada/item/21115-Sto-ypoyrgeio-Ergasias-ayrio-oi-epikefalhs-ths-troikas
http://www.ert.gr/ellada/item/21115-Sto-ypoyrgeio-Ergasias-ayrio-oi-epikefalhs-ths-troikas
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Θεματολογία:  
Α' Μεσογειακό Συνέδριο για την Ανθρώπινη 
Σεξουαλικότητα και την Αναπαραγωγή 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19407 

Το Πρώτο Μεσογειακό Συνέδριο για την Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα και 
την Αναπαραγωγή θα διεξαχθεί στην Κύπρο από τις 26 ως τις 28 
Οκτωβρίου στο Intercontinental Aphrodite Hills Hotel στην Πάφο.  

Το 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction 
ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα υψηλότερα πρότυπα της πρακτικής, της 

έρευνας, της εκπαίδευσης και της ηθικής στη μελέτη της ανθρώπινης 
σεξουαλικής λειτουργίας και δυσλειτουργίας.  

Είναι το Πρώτο Μεσογειακό Συνέδριο για τη Σεξουαλική Υγεία και την 

Αναπαραγωγή – ένα Κυπριακό Συμπόσιο για τη Σύγκρουση των Φύλων και 
τη Σύγκρουση των Εθνών. Ειδικοί από όλο τον κόσμο - επιστήμονες, 

κλινικοί ιατροί στον τομέα της ουρολογίας, ανδρολογίας, γυναικολογίας, 
της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής- θα συζητήσουν τα τελευταία 

ερευνητικά πορίσματα και στοιχεία στη σεξουαλική ιατρική. 

Το συνέδριο οργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης 

Σεξουαλικότητας και την Κυπριακή Ουρολογική Εταιρία σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ουρολογική Εταιρία, την Ελληνική Μαιευτική και 

Γυναικολογική Εταιρεία, την ΜΑΒ (Mediterranean Andrological Board) και 
το Mediterranean Continence Foundation και τελεί υπό την αιγίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.mccsr.gr/  

 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19407
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19407
http://www.mccsr.gr/

