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 , διαμαρτυρία πρόσφατα
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
8

Επιφάνεια 47.82 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Λ Εξώδικη
, διαμαρτυ
ρία της ΔΑΚΕ
ΠΟΕΔΗΝ κοι
νοποιήθηκε
πρόσφατα
_ ' προς τον συν
δικαλιστή του Σω
ματείου Εργαζομένων του ΠΓΝΠ,
Σωτήρη Καρβέλη. Με την εξώδικη δια
μαρτυρία ζητείται από τον κ. Καρβέλη να
μην χρησιμοποιεί σε διάφορα έγγραφα,
ανακοινώσεις και τοποθετήσεις του την
υπογραφή και τον όρο «Νέα ΔΑΚΕ». Η
συνέχεια της υπόθεσης, πάντως, αναμέ
νεται με ενδιαφέρον, αλλά προκαλεί απο
ρίες και ερωτηματικά ότι το συγκεκρι
μένο έγγραφο, που είναι αυστηρά προ
σωπικό για τον παραλήπτη, κυκλοφό
ρησε και σε γραφεία του νοσηλευτικού
ιδρύματος. Τι γνώμη έχουν άραγε οι πα
ραλήπτες του;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 «Όχι στην υποβάθμιση και υποστελέχωση του
Νοσοκομείου Πύργου»
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 452.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-05-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κινητοποίηση - συγκέντρωση αύριο στο Γ.Ν Πύργου από Σωματεία και Συνδικάτα

«Όχι στην υποβάθμιση και υποστελέχωση
του Νοσοκομείου Πύργου»
Κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί
αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, έξω
από το Γ.Ν Πύργου, ενάντια στην
υποβάθμιση της υγείας στον νομό
μας, από Σωματεία και μαζικούς
φορείς της Ηλείας.
Στη σχετική ανακοίνωση- κάλεσμα
αναφέρουν:
«Αφού η κυβέρνηση όλο το προ
ηγούμενο διάστημα δεν προχώρησε
στις αναγκαίες προσλήψεις και την
κάλυψη αε υποδομές και εξοπλισμό
των νοσοκομείων και δεν επίταξε τον
ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να
πεθαίνουν ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός Μ Εθ. Μετέτρεψε το σύνολο
σχεδόν των νοσοκομείων σε μιας
'νόσου". Μετά από απαίτηση των επι
χειρηματικών ομίλων του τουρισμού
άνοιξε τα πάντα, αφήνονταςτο Δημό
σιο Σύστημα Υγείας οτην ίδια κατά
σταση και με μόνη ελπίδα
το
πρόγραμμα των εμβολιασμών που
προχωράει αργά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λεσθε.
Όχι στην εντατικοποίηση και τα
εξαντλητικά 12ωρα των γιατρών.
Ενάντια στις διαχρονικές κυβερνητι
κές πολιτικές της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης που
μετατρέπουν την υγεία σε πανάκριβο
εμπόρευμα.
ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΟΧΙΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 8ΩΡΟΥ
Όλες και όλοι στη κινητοποίηση στο

Εργατικά σωματεία και μαζικοί φο
ρείς απαιτούμε να γίνουν άμεσα
προσλήψεις γιατρών οτο Γ.Ν. Πύρ
γου και να στελεχωθεί πλήρως το
σύστημα ΠΦΥ της Ηλείας μεμαζικές
προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοση
λευτών και των υπολοίπων ειδικο
τήτων και κλάδων. Να μηναπολυθεί
κανείς. Μονιμοποίηση όλων των

συμβααιούχων. Εξασφάλιση όλων
των ασφαλών και αποτελεσματικών
εμβολίων για το μαζικό και έγκαιρο
εμβολιασμό όλου του πληθυσμού.
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας
στον αγώνα των υγειονομικών.
Λέμε όχι στις αυταρχικές πολιτικές
της κυβέρνησης, την ποινικοποίηση
των διεκδικήσεων τους και τα εντέλ-

Γ.Ν. Πύργου
την Τρίτη 25 Μάη 2021, στις 14,30.
Τα σωματεία και μαζικοί φορείς που
συμμετέχουν:
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AM ΑΛΙΑΔΑΣ
ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟ
ΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕ
ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟ

ΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ
ΠΥΡΓΟΥ,
ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.
ΕΔΟΠ ΔΕΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ μέλος
τηςΟΓΕ.
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις ΕΜ
ΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και στα ΚΑ
ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ του νομού ΗΛΕΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑκαι
ΟΑΕΕ ΠΥΡΓΟΥ και ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙ
ΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ νομού ΗΛΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
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 Η διαχείριση του κορονοϊού πήγε πίσω τις
υπηρεσίες υγείας προς τους χρονίως πάσχοντες
Πηγή:

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 393.78 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-05-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η διαχείριση του κορονοϊου πήγε πίσω τις υπηρεσίες
υγείας προς τους χρονίως πάσχοντες
Από 1η Ιουνίου αρχίζει η λεπουργία των εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων
μφανώς
ικανοποιη
με να κάνουμε πρωινά ή και
μένος
ο επιμελητής
απογευματινά ιατρεία. Αυτό
σημαίνει πως θα αποδεσμευ
Α' της Β Παθολογικής
τούν οι χώροι των εξωτερικών
Κλινικής του ΓΝΙ< Ξε
νοφών Κροκίδης ανακοίνωσε
ιατρείων και κατά πάσα πι
το κλείσιμο της τρίτης κορονοθανότητα το εμβολιαστικό κέ
ντρο που λειτουργεί άψογα, θα
κλινικής, λόγω μείωσης των
κρουσμάτων που νοσηλεύο
μεταφερθεί σε άλλο χώρο που
νται. Τα περιστατικά που νο
θα είναι μάλλον ο χώρος του
σηλεύονται, είπε, μειώνονται
αμφιθεάτρου. Με την έναρ
όλο και περισσότερο. «Έτσι
ξη των τακτικών εξωτερικών
θα έχουμε δύο κλινικές covid.
ιατρείων από την ιη Ιουνίου,
Παρακολουθήσαμε τα αριθμη
θα βγεί από την διοίκηση ανα
τικά δεδομένα των νοσηλευ
κοίνωση για τα τακτικά και τα
απογευματινά ιατρεία, οπότε ο
μένων, των διασωληνωμένων
και αποφασίσαμε να κλείσουκόσμος θα ενημερωθεί για τις
με την τρίτη κλινική, οπότε θα
επισκέψεις του. Αυτό που είναι
μείνει μια κλινική covid στον
πραγματικότητα, αυτούς τους
30 και μία στον 50 όροφο. Αυτό
ι6 μήνες στρέψαμε όλοι την
είναι μια καινούργια εξέλιξη.
προσοχή μας στη νόσο covid,
Το νοσοκομείο μας προσπαθεί
αλλά ξεχάσαμε στον δρόμο και
και αυτό να περάσει στην κα
κάποιους συμπολίτες και συ
νονικότητα για να ξεκινήσου
μπατριώτες μας που πάσχουν

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

από χρόνια νοσήματα. Από
υπέρταση, διαβήτη, καρδιακή
ανεπάρκεια, ρευματολογικά
νοσήματα και κάποιοι από αυ
τούς παρουσίασαν σημαντικά
προβλήματα. Όλους αυτούς
τους μήνες η προσέγγιση σε
δημόσιους γιατρούς είχε αρ
κετά προβλήματα, παρ' ότι οι

συνάδελφοι ήταν πάντα στις
θέσεις του. Όμως οι πάσχοντες
φοβόταν τον ιό και δεν ερχό
ταν. Άρα υπάρχει πρόβλημα
των χρονιών πασχόντων και θα
το βρούμε μπροστά μας. Αυτό
το λένε μελέτες πανεπιστημι
ακών μελετών σε νοσοκομεία
των Αθηνών, Θεσσαλονίκης

και άλλων πόλεων που έχουν
πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
Έτσι, από ι Ιουνίου θα έρθου
με σε οριακό σημείο κανονι
κότητας για να ενημερωθεί ο
κόσμος. Ένα άλλο θέμα είναι η
υποχρεωτικότητα του εμβολι
ασμού που μάθαμε πως έγινε
στηνΕΜΑΚ. Είναι μια καινούρ
για εξέλιξη , αφού για πρώτη
φορά στην Ελλάδα μπαίνει η
υποχρεωτικότητα. Το εμβόλιο
μέχρι στιγμή ήταν προαιρετικό
και παραμένει για τους περισ
σότερους. Συζητιόταν βέβαια
να γίνει υποχρεωτικό για τους
υγειονομικούς, τις δημόσιες
δομές υγείας. Για μένα ήταν
έκπληξη πως ήδη ένας φορέας
υιοθέτησε αυτή την υποχρε
ωτικότητα και ίσως δούμε να
συμβαίνει και σε άλλες υπηρε
σίες αυτή η τακτική».
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 «Μαϊμού» ακυρώσεις εμβοβιασμών στη Σαλαμίνα
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 164.07 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-05-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Μαϊμού» ακυρώσειβ εμβοβιασμών στη ΣαΑαμίνα
Μια σοβαρή καταγγελία που αφο
ρά τους εμβολιασμούς στη Σαλαμί
να έκανε ο βουλευτής της Νέας Δη
μοκρατίας Δημήτρπς Μαρκόπουλος, ο οποίος αναφέρει σε ανάρτη
σή του στη σελίδα του στο facebook
όη «ασυνείδητα και επικίνδυνα άτο
μα, κακόβουλα κι έχοντας προφα
νώς πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δε
δομένα και ονόματα, καλούσαν τη
λεφωνικά πολίτες που είχαν κανονί
σει ραντεβού για εμβολιασμούς στο
Ιο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας κι ακύ
ρωναν τις συναντήσεις τους»!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οπως σχολιάζει ο βουλευτής, το
πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια όταν
αρκετοί αγανακπσμένοι κάτοικοι του
νησιού καλούσαν στο Κέντρο Υγείας
προκειμένου να πληροφορηθούν
γιση άλλαζαν ακρνιδιασπκά οι εμβο
λιασμοί τους κατά του κορονοϊού.

Στη Δικαιοσύνη
Ομως, στην πραγμαηκότητα τα ρα
ντεβού για τον εμβολιασμό δεν εί
χαν ακυρωθεί, αλλά ίσχυαν κανονι
κά. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, μετά την παρέμβαση της διοίκη

σης του Κέντρου Υγείας, η υπόθεση
έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύ
νης. «0 λόγος πλέον βρίσκεται σης
αστυνομικές Αρχές να αποκαλύψουν
όσους έδρασαν με ανπκοινωνική συ
μπεριφορά» αναφέρει.
Αν και μένει να εξακριβωθεί ποιοι
κρύβονται πίσω από το συγκεκριμένο
περκπσπκό και για ποιον λόγο προκάλεσαν αναστάτωση στους πολίτες,
ο βουλευτής καταλήγει λέγοντας όη
«οι προσπάθειες αποσταθεροποίη
σης της συγκεκριμένης υγειονομι
κής μονάδας δεν θα περάσουν».
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 Κουκουλωμενο σκάνδαλο στο Δαφνί;
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Επιφάνεια 426.1 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

Κυκλοφορία:

4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ι πρέπει να γίνει επιτέλους, σε αυτήν
τη χώρα, για να σταματήσει η φάμ
πρικα των τρωκτικών που,μετην
ανοχή ή και τη βοήθεια πολιτικών, κατα
τρώνε τα χρήματα που πληρώνουμε με tous
φόρους μ as και πλουτίζουν εις βάρος μας;

Τ

Πώς είναι δυνατόν να καταγγέλλεται ένας
γιατρός εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο, ότι
έχει κλέψει τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων και
γράφει, εν aYvoiaTous, εικονικές επισκέψεις
και πανάκριβες εργαστηριακές εξετάσεις, χρε
ώνοντας τον ΕΟΔΥ με τεράστια ποσά, και να γί
νεται. .. απολύτου τίποτα;
Από τον περασμένο Ιανουάριο, οι εργαζό
μενοι του Ψυχιατρείου στο Δαφνί έχουν καταγ
γείλει εηισήμωε την υπόθεση.Έχουν περάσει
σχεδόν έξι μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα,
όπως μας λένε οι ίδιοι. Δεν κινήθηκε διαδικα
σία, απολύτως καμία, ούτε npos το συγκεκρι
μένο γιατρό ούτε και npos την εταιρεία στην
οποία ανατέθηκε η δουλειά και του την έδωσε
υπεργολαβικά. Η σύμβαση συνεχίζεται κανονι
κά, όπως μας λένε οι εργαζόμενοι, παρά το γε
γονός ότι η καταγγελία έχει φτάσει, όχι μόνο
στη διοίκηση του Νοσοκομείου αλλά και, στο
γραφείο του αρμόδιου υπουργού Υγείας.

α

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

riios είναι δυνατόν να καταγγέλλεται έναε γιατρόε
εργασίαε σε δημόσιο νοσοκομείο, ότι έχει κλέψει τα ΑΜΚΑ
των εργαζομένων και γράφει, εν αγνοία tous, εικονικέε
επισκέψειε και πανάκριβεε εργαστηριακέε εξετάσειε,
χρεώνονταε τον ΕΟΔΥ με τεράστια ποσά, και να
aρ
γίνεται... απολύτωε τίποτα;

ι εργαζόμενοι μόνοι tous προσπα
θούν να συλλέξουν στοιχεία και να
κινηθούν νομικά, αν και οι περισσό
τεροι φοβούνται. Κι άμα», πρόκειται για μία
υπόθεση για την οποία έπρεπε να κινηθούν
άμεσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί Tns πολιτεί
ότι θα έρθουν στα πράγματα για να βάλουν τά
ας. Παρ' όλα αυτά, δεν κουνήθηκε φύλλο.
ξη και φρένο στην κατασπατάληση και καταλή-

Ο

Οι ίδιοι μας λένε ότι έχουν χτυπήσει και την
πόρτα καναλιών και μεγαλοδημοσιογράφων,
αλλά ουδείς τους έδωσε σημασία. Είτε γιατί το
να κλέβει κάποιος το δημόσιο χρήμα δεν απο
τελεί πλέον και είδηση με τη στενή έννοια του
όρου είτε γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν την ει
κόνα εκείνων που μας έλεγαν, προεκλογικώς,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στευση του δημόσιου χρήματος.

σία μετά την καταγγελία; Σε ποιο βαθμό εμ
πλέκεται η διοίκηση του νοσοκομείου,
αφού μόνο εκείνη είχε στη διάθεση Tns τα
ΑΜΚΑ των εργαζομένων; Πώς αυτά έφτα
σαν στα χέρια του γιατρού εργασίας;

παιτούνται απαντήσει: Πόσα χρή
ματα έχουν κοστίσει στον ΕΟΔΥ οι
εικονικές επισκέψεις και εξετάσεις
Και μια τελευταία και διαχρονική ερώτηση:
στο Δαφνί;Έχουν ελεγχθεί κι αν όχι, θα
Πότε θα σταματήσει η ληστεία των τρωκτικών
ελεγχθούν όλοι οι γιατροί εργασία στο Δη
καιτωνλαμόγιων;
μόσιο; Γιατί δεν κινήθηκε κάποια διαδικα
Ο Καθένας

Α
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 Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ για τις
προσλήψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 1097.65
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ για τις
προσλήψεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ
Για τις προσλήψεις νο
σηλευτών στο ΕΣΥ, την
πορεία της πανδημίας
και τους εμβολιασμούς
μίλησε μεταξύ άλλων ο
Βασίλης Κικίλιας. Όπως
είπε ο υπουργός Υγείας
σχετικά με τις 4.000 μόνι
μες προσλήψεις νοσηλευ
τών στο ΕΣΥ, "ένα από τα
μεγαλύτερα διαχρονικά
προβλήματα στην ελληνι
κή πολιτική ζωή, είναι ότι
πολλές σωστές εξαγγελίες
ξεχνιούνται αντί να υλο
ποιούνται μόλις περάσει η
επικαιρότητα που τις προκάλεσε. Όχι όμως αυτή η
Κυβέρνηση. Είμαστε συ
νεπείς γιατί σεβόμαστε
και τους πολίτες και την
πολιτική. Θέλω να ευχαρι
στήσω τον Υπουργό Εσω
τερικών Μάκη Βορίδη,
που μαζί του υλοποιούμε
σήμερα τη δέσμευση του
Πρωθυπουργού για 4.000
μόνιμες προσλήψεις νοση
λευτών στο Ε.Σ.Υ.1'.
Όπως είπε ο ίδιος, "ξεκινάει
ο διαγωνισμός αυτός μέσω
ΑΣΕΠ το Σεπτέμβριο, για να
έχουν έξτρα μοριοδότηση οι
εργαζόμενοι στο Ε.Σ.Υ. του
κλάδου νοσηλευτών. Με δια
δικασίες ΑΣΕΠ, λοιπόν, προχωράμε και θα κρατήσουμε
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
όπως έχει δεσμευτεί ο Πρω
θυπουργός, τους ανθρώπους
αυτούς που είναι πρωτο
πόροι στη μάχη ενάντια
στην Covid μέσα στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Έπονταί
και άλλα, αλλά βλέπετε ότι
η Κυβέρνηση βήμα-βήμα
υλοποιεί τις υποσχέσεις της.
Τιμούμε τους εργαζόμενους
στην υγεία, τους μαχητές
που βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή. Φέρνουμε επίσης,
μέσω ΕΣΠΑ, ένα εξαιρετικό
πρόγραμμα αναβάθμισης
των δεξιοτήτων των διασωστών του ΕΚΑΒ, από το
οποίο 4.000 διασώστες στο
ΕΚΑΒ θα λάβουν οριζοντίως
1.000 ευρώ. Το ΕΚΑΒ εκμοντερνίστηκε, έχει γίνει μια
εξαιρετική προσπάθεια. Θα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Για τους εμβολιασμούς
Σχετικά με τους εμβολια
σμούς ο υπουργός Υγείας
τόνισε ότι "έχουμε ήδη
πραγματοποιήσει 4.405.000
εμβολιασμούς. 2.837.000
συμπολίτες μας με του
λάχιστον μια δόση, 27%
πλέον του πληθυσμού και
1.624.000 συμπολίτες μας
και τις δυο δόσεις, ποσοστό
15,5%. Στις 31 Μάΐου θα
έχουμε κάνει περισσότε
ρους από 5.600.000 εμβο
λιασμούς και περισσότεροι
από 3.500.000 συμπολίτες
μας θα έχουν κάνει τουλά
χιστον μια δόση, ποσοστό
34% του πληθυσμού μας".

εκπαιδευτεί το προσωπικό,
θα αναβαθμιστούν οι δεξιάτητές του. Είχαμε την χαρά
και την τύχη να ενίσχύσουμε
τον στόλο μας δια μέσου της
Πολεμικής Αεροπορίας, με
δύο ελικόπτερα και δύο αε
ροσκάφη, δωρεά του Ιδρύ
ματος Σταύρος Νιάρχος".
"Η πανδημία δεν έχει τε
λειώσει, πρέπει να συνε
χίσου με να τηρούμε τα
μέτρα"
"Καταλαβαίνω ότι υπάρχει
κόπωση έπειτα από 16 πλέ
ον μήνες πανδημικών κυ
μάτων και μέτρων και ενός
πολύ υψηλού ποσοστού
συμμόρφωσης των συμπο
λιτών μας. Καί υπάρχει και
η προσδοκία ότι γλιτώσαμε,
ξεφύγαμε, να αρχίσουμε να
απολαμβάνουμε ξανά τις
απλές φυσιολογικές χαρές
της ζωής, την κοινωνικό
τητα, τις διακοπές μας, τις
συναναστροφές με φίλους"
τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας
και συμπλήρωσε: "πρέπει να
υπάρχει όμως προσοχή. Η
πανδημία δεν έχει τελειώσει,
θα τελειώσει όταν μηδενί
σουν τα κρούσματα. Ακόμα
έχουμε σχετικά υψηλούς

δείκτες. Είμαστε πάρα πολύ
ευχαριστημένοι με τους
ρυθμούς με τους οποίους
προχωράει το πρόγραμμα
«Ελευθερία» και ol εμβολι
ασμοί, αλλά είναι μια πολύ
επικίνδυνη νόσος. Βεβαίως
δίνουμε βαθμούς ελευθερί
ας, δίνουμε τη δυνατότητα
με τον εμβολιασμό και με
το testing και με τους κα
νόνες που έχουμε πει, να
κινηθούμε πιο άνετα, και
το απολαμβάνουμε όλοι
αυτό. Αλλά προς Θεού, δεν
φτάνουμε στο άλλο άκρο.
Βλέπετε ότι τοπικές συρρο
ές μπορεί να προκύψουν και
προκύπτουν ήδη. Καί είναι
λογικό αυτό, γιατί ακόμα ο
ιός είναι εδώ. Αν όμως προ
σέχουμε και τηρούμε τα μέ
τρα, τότε βοηθάμε και τους
ιδιοκτήτες και τους εργα
ζομένους να δουλέψουν, τα
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, το λιανε
μπόριο καί τον τουρισμό και
όλες αυτές τις εκφάνσεις τη
ζωής μας, που θέλαμε όλους
αυτούς τους μήνες να ξαναπάρουμε πίσω. Νομίζω ότι
όλοι πρέπει να κάνουμε μια
προσπάθεια να το υποστη
ρίξουμε αυτό και όχι να το
τορπιλίσουμε".

"Σήμερα λειτουργούν, γιατί
και αυτό αμφισβητήθηκε
στην αρχή, 1.517 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη
χώρα. Και ο αριθμός αυτός
θα αυξηθεί, γιατί ανακοι
νώσαμε την επιχείρηση
«Γαλάζια Ελευθερία» και
άρα θα προσθέτουμε συνε
χώς εμβολιαστικά κέντρα
στα νησιά μας και από τον
ιδιωτικό τομέα" υποστήρι
ξε ο Βασίλης Κικίλιας και
πρόσθεσε:
"Την προηγούμενη εβδομά
δα ανακοίνωσα το άνοιγμα
της πλατφόρμας για να
δηλώσουν συμμετοχή και
οι ιδιωτικοί φορείς. Ιδιωτι
κές κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα, πολυϊατρεία θα γί
νουν εμβολιαστικά κέντρα
για τον Ιούνιο, έτσι ώστε
να ξεδιπλωθεί στο σύνολά
της αυτή η προσπάθεια. Και
έχουν ήδη δηλώσει συμμε
τοχή 300 κέντρα. Φαίνεται
για μία ακόμη φορά πόσο
σημαντική και επιτυχημέ
νη είναι η συνεργασία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας
με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι
μια εθνική προσπάθεια και
φαίνεται ότι εκεί που υπάρ
χει διάθεση, οργάνωση και
σωστός προγραμματισμός,
είναι και επιτυχής αυτή η
συνεργασία".
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 Παραγωγή εμβολίων στην Αφρική προωθεί η Ε.Ε
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Επιφάνεια 118.7 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παραγωγή εμβοϋίων στην Αφρική προωθεί η Ε.Ε
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ άρση της πατέντας
των εμβολίων επεξεργάζεται η Κομισιόν. Μάλιστα,
σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Βάλντις
Ντομπρόβσκις, η Επιτροπή αναμένεται να την υπο
βάλει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).
Η Ε.Ε. προωθεί την αύξηση της παραγωγής εμβολί
ων στην Αφρική.
Η πρόταση της Επιτροπής που στοχεύει στην
αύξηση της παραγωγής και της πρόσβασης εμβο
λίων αποτελείται από τρία μέρη. Εστιάζει στη διευ
κόλυνση του εμπορίου και την αντιμετώπιση των
περιορισμών στις εξαγωγές. Επικεντρώνεται στην
επέκταση της παραγωγής: «Οι κυβερνήσεις πρέπει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

να ενθαρρύνουν έντονα τους κατασκευαστές και
τους προγραμματιστές εμβολίων να επεκτείνουν
την παραγωγή και να διασφαλίσουν επαρκή πα
ροχή εμβολίων με κόστος παραγωγής σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κατά τη διάρκεια
πανδημίας», εξήγησε ο Ντομπρόβσκις.
Το τρίτο στοιχείο αφορά την αποσαφήνιση και
τη διευκόλυνση ζητημάτων σχετικών με τις υποχρε
ωτικές άδειες στο πλαίσιο της Συμφωνίας TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS). Η επιτάχυνση της παραγωγικής ικανότητας
είναι το κύριο μέλημα της Ε.Ε. Σκοπός της Ε.Ε. είναι
ο παγκόσμιος εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί.
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 Προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1414.38
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

Κυκλοφορία:

13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ... ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Προσλήψειε και
μονιμοποιήσει
ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ

•Υστερα από 11 χρόνια
η κυβέρνηση «διαγράφει»
τον μνημονιακό κύκλο
και ns ρήτρες της τρόικας

Υγεία

Παιδεία

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήμοι

Στρατόε

Αστυνομία

Εφομίεε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛΙΛΕΣ 8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,8-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

4.000

8

μόνιμεβ προσλήψειβ
νοσηλευτών στο ΕΣΥ
Τια όσουε υπηρέτησαν cos
επικουρικοί στην πανδημία θα
προβλέηεται αυξημένη μοριοδότηση

10.500

μόνιμοι διορισμοί

Κανονικότηια και
με προσλήψεις

Πρωτοβάθμια και στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
σε ορίζοντα διετίαε μέσω ms
μονιμοποίησηε αναπληρωτών
εκπαιδευτικών

5.250

προσλήψειε
δασκάλων και καθηγητών
προορίζονται για το 2021 και άλλεε
τόσεε το 2022

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Με π$ διαδικασίες να «τρέχουν» τουλάχιστον για 22.350
θέσεις εργασίας στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ,
η κυβέρνηση έπειτα από 11 χρόνια διαγράφει
τον μνημονιακό κύκλο και τις ρήτρες της τρόικας
αυτό, με διαφορά λίγων 24ώρων την
περασμένη εβδομάδα, επανήλθαν στο
άθε βήμα που θα μπορούσε
προσκήνιο οι δεσμεύσεις του Μηνα ενισχύσει το κυβερνητικό
τσοτάκη - όπως είχαν διατυπωθεί
αφήγημα για «αποφασιστική
και στις προγραμματικές δηλώσεις
επάνοδο» σε μια νέα κανονικότητα,
της κυβέρνησης στο τέλος Ιουλίου
η οποία άλλωστε θέτει επί ποδός
του 2019 - για ενίσχυση μέσα από
για χάραξη στρατηγικής όλα τα
μόνιμους διορισμούς τόσο του Εθνι
κομματικά επιτελεία, επισπεύδει το
κού Συστήματος Υγείας όσο και της
Μαξίμου, ανοίγοντας πλέον σε αυτή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
την κατεύθυνση και το κεφάλαιο
Εκπαίδευσης.
των μόνιμων προσλήψεων. Το βάρος
Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή
πέφτει στοχευμένα σε τομείς που
του Πρωθυπουργού για την Παιδεία
προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ότι «θα αρχίσει να κλείνει η πληγή των
αναπληρωτών για πρώτη φορά έπειτα
αναδείκνυε με δεσμεύσεις του στην
προ κορωνοϊού περίοδο (ενδεικτικά
από 12 χρόνια», ως έμμεση αναφορά
η παιδεία, η υγεία αλλά και η ασφά
στις δρομολογούμενες 10.500 προ
λεια), με την πεποίθηση ότι θα δοθεί
σλήψεις, συνολικά για φέτος και το
προς τους πολίτες χειροπιαστό στίγμα
2022. Αντίστοιχα τα υπουργεία Υγεί
ετοιμότητας για την εφαρμογή του κυ
ας και Εσωτερικών έδειξαν προς την
προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ
βερνητικού σχεδιασμού και συνέπειας
με τις κατά καιρούς εξαγγελίες που
για 4.000 μόνιμους νοσηλευτές. Αυτός
έδειχναν και σε μια μεταμνημονιακή
εποχή.
Στο κυβερνητικό επιτελείο φιλοδο
Το βάρο$ πέφτει στοχευμένα
ξούν συγκεκριμένα να εμπεδώσουν
σε ιομεί$ που προσωπικά
στα μάτια της κοινωνίας (εντός του
καλοκαιριού και σίγουρα πάντως στις
ο Kupiaxos Μητοοιάκης
αρχές του φθινοπώρου) την εικόνα αλ
αναδείκνυε με δεσμεύσει? του
λαγής σελίδας της χώρας, ανοίγοντας
στην
προ κορωνοϊού
κύκλο πολιτικών πρωτοβουλιών και
σηματοδοτώντας ότι κλείνει εκείνος
περίοδο, όπω? η παιδεία,
της διαχείρισης κρίσεων και οικονοη υγεία αλλά και η ασφάλεια
μικοκοινωνικών πιέσεων. Στο πλαίσιο
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΔΗΜΟΥ

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

50

θέσειε διοικητικού ι
ικου
στο υπουργείο Εξωτερικών
‘Πρόκειται για θέσειε στον Κλάδο
Διοικητικήβ και Λογιστικήε Υποστήριξηε.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη

αναμένεται να τρέξει τον προσεχή
Σεπτέμβριο, με πρόβλεψη για μεγαλύ
τερη προτεραιότητα σε όσους έχουν
υπηρετήσει ως επικουρικοί στην πε
ρίοδο της υγειονομικής κρίσης - με
φόντο προφανώς και εδώ τη δέσμευση
Μητσοτάκη ότι με το τέλος της παν
δημίας «θα ξεκινήσει το χτίσιμο του
νέου ΕΣΥ».
Πάντως πέρα από την αγωνία της
κυβέρνησης να δείχνει εμφατικά
προς το «άνοιγμα» μιας νέας δεκαε
τίας, χωρίς τους περιορισμούς ή και
τις νοοτροπίες της προηγούμενης,
εντείνονται και οι πιέσεις προς τους
κυβερνητικούς παράγοντες με αι
τήματα, επιστολές και αυξανόμενες
διαμαρτυρίες για άμεση κάλυψη κε
νών στο Δημόσιο με επιπλέον μόνιμο
προσωπικό. Προς το παρόν τρέχει ο
κύκλος κινητικότητας, στον οποίο
επιμένει η κυβέρνηση και τον αντι
μετωπίζει ως κρίσιμο «εργαλείο» για
τον προγραμματισμό προσλήψεων.
Εξάλλου θέλει να πετύχει μια σταθε
ρή, ετήσια σύνδεση μεταξύ των δύο
διαδικασιών. Η πολιτική που δείχνει
να χαράσσει η κυβέρνηση είναι αυτή
της κάλυψης αναγκών με ανώτατο
πλαφόν στο έκτακτο προσωπικό και
με προγραμματισμό μόνιμων προσλή
ψεων, σύμφωνα με πρόσφατες ανα
φορές του υπουργού Μάκη Βορίδη
από το βήμα της Βουλής, από όπου
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 Προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,8-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

24-05-2021

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

2.600
ηροσλήψειβ
Επαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠΟΠ)
και Οπλιτών
Βραχείαβ
Ανακατάταξηβ
(ΟΒΑ)

ΕΠΟΠ
1.000

στον Στρατό znpas,

280
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προσλήψειε στα
Κέντρα Εξυπηρέτησηε
Πολιτών (ΚΕΠ) ’Πρόκειται για
θέσειβ τακτικού προσωπικού
Πανεπιστημιακήε, Τεχνολογικήε
(ΤΕ) και ΔευτεροΒάθμιαε
Εκπαίδευσηε στα ΚΕΠ των δήμων.
Σχετικέβ αιτήσειε υποβάλλονται
από tis 5 Ιουλίου 2021

δεσμεύτηκε να ξεκαθαρίσει το θέμα
των αιτημάτων των ΟΤΑ ειδικά για
τον τομέα της καθαριότητας ως τον
Σεπτέμβριο.

115

θέαειε
’Πρόκειται
για οργανικέβ θέσειβ
τακτικού προσωπικού (109
δημοσιονομικοί,
2 γεωτεχνικοί, 4 μηχανικοί")
Οι σχετικέβ αιτήσει θα
υποβληθούν από
tis 15 Ιούνιου 2021

στην Πολεμική
Αεροπορία

στο Κοινό
Νομικό Σώμα

προσλήψειε otous OTA
’Πρόκειται για θέοειε
εργασίαε ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειαε
έωε οκτώ μηνών, σε
υπηρεσίεε ανταποδοτικού
χαρακτήρα των δήμων

ειδικοί φρουροί
αναλαμβάνουν
τη φύλαξη των
ΑΕΙ ms μέλη
otis Ομάδεβ
Προστασίαβ
Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων
(ΟΠΠΙ)

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

προσλήψειβ στην
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ)
’Πρόκειται για 1.324
μόνιμεβ θέσεο
εφοριακών, τελωνειακών
και υπαλλήλων
πληροφορικήε, καθώε
και για 242 θέσειβ
υπαλλήλων με σύμβαση
τριετούε διάρκειαε

θέσειβ στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
’Πρόκειται για
προσλήψειβ εντόβ
του 2021 με σύμβαση
εργασίαε ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειαε οκτώ
μηνών, σε 48 περιοχέε για
tis ανάγκεε των γενικών
απογραφών κτιρίων και
πληθυσμού - κατοικιών

Η άλλη οψη

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Ταυτόχρονα το Μα-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ξίμου επιδιώκει με κάθε ευκαιρία
αςιενός να προτάσσει τη δέσμευση
ότι δεν θα πάρει πίσω την πολιτική
της μείωσης της φορολογίας, ενόσω
πάντως στην οικονομία θα αρχίσει να
υποχωρεί η κρατική στήριξη (με επιδόματα, έκτακτα πακέτα που κρίθηκαν
αναγκαία στην πανδημική περίοδο),
αφετέρου να προβάλλει κάθε εργαλείο
που θα ενισχύει τις προσπάθειες ανά
καμψης: από το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»

Υστερα από χρόνια ασφυκτικήε εποπτείαε των δανειστών στο θέμα των
προσλήψεων προσωπικού η κυβέρνηση πλέον έχει το περιθώριο και την
ελευθερία να αξιολογήσει tis πραγματικέε ανάγκεε σε ανθρώπινο δυναμικό
και με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια να καλύψει τα όποια κενά σε νευραλγικούε και κοινωνικά ευαίσθητουε τομείε.
Το πρόβλημα με τα Μνημόνια ήταν ότι στο όνομα ms συμπίεσηε του μισθολογικού kootous και των αυστηρών ορίων στον αριθμό των εργαζομένων στον
δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφαρμόζονταν μία οριζόντια, τυφλή
και ισοπεδωτική πολιτική προσλήψεων με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση
πόρων και τη διόρθωση των δημοσιονομικών δεικτών.
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Η τρόικα προσκολλημένη στο δόγμα ms λιτότηταε στο Kp0TOS επέβαλλε

για την επιχειρούμενη επιτάχυνση

μεγάλων έργων και μεταρρυθμίσεων
με την ελπίδα για πρώτες εκταμιεύσεις
από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά τον
Ιούλιο, μέχρι το ΕΣΠΑ, την ένταξη
έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη
γρήγορη προώθηση νομοθετημάτων.
Τη συνολική εικόνα που το Μαξίμου
παλεύει να περάσει προς τους πολίτες
συμπυκνώνει η φράση του Πρωθυ
πουργού στους «Financial Times» περί
μεταρρυθμίσεων. «Δεν τις κάνουμε
επειδή κάποιος μας το ζήτησε», είχε
πει, «αυτή ήταν η νοοτροπία επί δέκα
χρόνια και νομίζω ότι λαθέψαμε σε
αυτό».

ένα γενικευμένο ανώτατο όριο προσλήψεων με βάση την αναλογία npos tis
αποχωρήσει που το 2016 ήταν 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσει, το 2017 η
αναλογία περιορίστηκε στο 1 npos 4 για να μειωθεί στο 1 npos 3 το 2018.
Επιπλέον είχε τεθεί ένα ανώτατο όριο στιε συμβάσειε ορισμένου χρόνου
για να διασφαλιστεί ότι ο μέσοε opos των συμβάσεων που επιβαρύνουν τον
προϋπολογισμό θα παραμένει αμετάβλητοε διατηρώνταε σε χαμηλά επίπεδα
το μισθολογικό kootos ms γενικήε κυΒέρνησηε.
Με Βάση tis παραπάνω ντιρεκτίβεε κρίσιμοι τομείε όπωε η υγεία και η παιδεία
ασφυκτιούσαν υπό το βάροε μίαε τέτοιαε συνταγήε και συχνά εμφάνιζαν συ
μπτώματα παράλυσηε και αποδιοργάνωσηε λόγω έλλειψηε προσωπικού. Παρά
το γεγονόε ότι καταγράφονταν μεγάλεε ελλείψει καθηγητών στα σχολεία,
παρά το γεγονόε ότι το σύστημα υγείαε έπασχε σοβαρά καθώε νοσηλευτέε

και ιατροί δεν επαρκούσαν για να ικανοποιήσουν tis ανάγκεε των πολιτών και
να κρατήσουν στη ζωή ένα στοιχειωδώε ποιοτικό σύστημα υγείαε υπερίσχυε
ο δημοσιονομικόε κανόναε των Μνημονίων.
Πέραν αυτού εμφανίστηκαν φαινόμενα υποΒάθμισηε και απαξίωσηε σε πολλούβ
άλλουε τομειέ ms δημόσιαε διοίκησηε που έχουν να κάνουν με την προστασία
του πολίτη, τη διαφύλαξη του περιΒάλλοντοε, την πάταξη τηε γραφειοκρατίαε,
την εξάλειψη τηε ταλαιπωρίαε otis συναλλαγέε με το Δημόσιο καθώε και στον
ελεγκτικό μηχανισμό για την καταπολέμηση τηε φοροδιαφυγήε και τηε κλοπήε.
Η απαλλαγή από tis «λογιστικέε αρχέε» των δανειστών στη διαχείριση, αξιο
λόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα σημαντικό
Βήμα για να αλλάξει σελίδα η χώρα και να προχωρήσει η αναδιάρθρωση και
ο εκσυγχρονισμόε του δημόσιου τομέα με στόχο τη βελτίωση τηε αποτελεσματικότητάε του και των παρεχόμενων υπηρεσιών otous πολίτεβ.
Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η επάνδρωση με ποιοτικό
και εξειδικευμένο προσωπικό που όχι μόνο θα καλύψει τα ποσοτικά κενά αλλά
θα συμβάλλει στο να καταστεί το δημόσιο σύγχρονο εργαλείο και Kivnmpas
npoa>0nons τηε οικονομικήε ανάκαμψηε, τηε κοινωνικήε δικαιοσύνηε και τηε
αναβάθμισηε τηε ποιότηταβ ζωήε των πολιτών.
Η κυβέρνηση απελευθερωμένη από το κορσέ των Μνημονίων πρέπει με μεθοδικότητα, συγκροτημένο σχέδιο και καθαρότητα στην επιλογή προσωπικού
να κλείσει τον κύκλο ms ρουσφετολογίαε, ms αδικίαε και του πολιτικαντισμού.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10

