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Σύμφωνα με τα  στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική 

Στατιστική Αρχή στην πιο πρόσφατη απογραφή των δομών 

υγείας, για το 2014 ο αριθμός των Κέντρων Υγείας ήταν 

205, όσα και το 2013. Η κατανομή  στις 13 Περιφέρειες της 

Χώρας, δείχνει ότι τα περισσότερα (33) βρίσκονται στην 

Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  τ η ς  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς 

Μακεδονίας με δεύτερη την 

Περιφέρεια της Πελοποννήσου (23)  

 

Ιατρικό Προσωπικό: 

Το 2014 σε σχέση με το 2013, στο 

σύνολο της Χώρας η μείωση στον 

αριθμό του Ιατρικού Προσωπικού που 

απασχολείται στα Κέντρα Υγείας ήταν 

- 3,3% .  

Η μείωση στο Νοσηλευτικό 

Προσωπικό ήταν - 3,1% και στο Μη 

Ι α τ ρ ι κ ό  Π ρ ο σ ω π ι κ ό  π ο υ 

περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 

ειδικότητες του προσωπικού, η 

μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη  

(-8,8%) .  

 

Τα στοιχεία κατά περιφέρεια δείχνουν 

ότι: 

Στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου παρουσιάζεται η 

μεγαλύτερη μείωση στο Ιατρικό Προσωπικό που έφτασε 

στο - 20,9%. 

 Στην Ήπειρο και στην Αττική υπήρξε αύξηση κατά 10,3% 

και 7,9%αντίστοιχα στο ιατρικό προσωπικό . 

Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, και η Πελοπόννησος και 

το Νότιο Αιγαίο είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις  σε 

Νοσηλευτικό Προσωπικό κατά 12,4%, 8,8% και 7,2%, 

αντίστοιχα.  

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στην Κεντρική Μακεδονία 

υπάρχει η μεγαλύτερη μείωση του 

Προσωπικού Λοιπών Ειδικοτήτων 

των Κέντρων Υγείας, με ποσοστά 

17,2%, 11,5% και 10,9%, αντίστοιχα . 

 

Στο σύνολο της Χώρας, από το 2013  

ο αριθμός των κλινών των Κέντρων 

Υγείας παρουσίασε μικρή μεταβολή 

(από 964 στις 967 στα 205 κέντρα 

υγείας). Κατά περιφέρεια, οι 

μεταβολές στον αριθμό κλινών 

δείχνουν ότι στην Δ. Μακεδονία, και 

στην Ήπειρο είχαν τις μεγαλύτερες 

μειώσεις με -14,7% και -5%, 

αντίστοιχα. Αυξήσεις είχαν η Στ. 

Ελλάδα και η Κρήτη (5%). 

 

 

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό με βάση 

την απογραφή του αριθμού των ιατρικών μηχανημάτων 

ελλείψεις της τάξης του 7% και 5% είχαν η Θεσσαλία , η 

Κρήτη και η Α. Μακεδονία. 

Περισσότερα εδώ 

  

μεταβολή 
κλινών 2013-
14 

μεταβολή 
ιατρικού 
προσωπικού 
2013-14 

Αττική 0,0% 7,9% 

Β. Αιγαίο 10,5% -20,9% 

Ν. Αιγαίο 1,1% 1,1% 

Κρήτη 5,1% 0,0% 

Αν. Μακεδονία -1,6% -3,9% 

Κ. Μακεδονία 1,8% -9,4% 

Δ. Μακεδονία -14,7% 0,0% 

Ήπειρος -5,2% 10,3% 

Θεσσαλία -2,2% -1,4% 

Ιόνια 0,0% 2,1% 

Δ. Ελλάδα 0,0% -6,6% 

Στ. Ελλάδα 5,0% -0,9% 

Πελοπόννησος 0,0% -11,4% 

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE06/-
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Αύξηση στις νέες αιτήσεις ασύλου (οι 

αιτούντες για πρώτη φορά): 

Σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο της 

Eurostat, o αριθμός όσων πολιτών εκτός 

ΕΕ αιτήθηκαν άσυλο για πρώτη φορά, 

σε χώρες μέλη, αυξήθηκε πάνω από 

50% κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2016 

συγκριτικά με το ίδιο 

τρίμηνο του 2015, 

αλλά μειώθηκε κατά 

-33% σε σχέση με το 

τέταρτο τρίμηνο του 

2015.  

 

Συνολικά, ο αριθμός 

των ατόμων που 

ζήτησαν άσυλο σε 

χώρες της ΕΕ κατά το 

1ο τρίμηνο του 2016 

ανήλθε στις 287.100, 

δ ηλαδ ή 97.500 

περισσότεροι σε σχέση με το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2015. 

Από το 299.400 του συνόλου των 

αιτούντων άσυλο (δηλαδή 

συμπεριλαμβανομένων όσων 

επανέλαβαν την αίτηση), οι 287.100 

(96%) ήταν νέες αιτήσεις . 

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός 

νέων αιτήσεων το πρώτο 

τρίμηνο του 2016 

κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι  σ τ η 

Γερμανία (με σχεδόν 

175.000 αιτούντες, ή 61% 

του συνόλου των 

αιτούντων στα κράτη μέλη 

της ΕΕ), ακολουθεί η 

Ιταλία (με 22.300,αιτήσεις  

8%), Γαλλία (18 000, 6%), 

η Αυστρία (13.900,  5%) 

και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(10.100, 4%).  

Συνολικά, τα πέντε κράτη 

μέλη είχαν σε ποσοστό, το 

83% όλων των αιτούντων 

για πρώτη φορά άσυλο στις 28 χώρες 

της ΕΕ. 

 

Η Ελλάδα μόνο το Μάρτιο του 2016 

δέχτηκε 2.820 αιτήσεις  

 

 

Ποσοστά αποφάσεων αιτήσεων 

ασύλου 

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 εκδόθηκαν 

συνολικά από όλα τα κράτη μέλη, 

240.400 πρωτόδικες αποφάσεις  

ασύλου, από τις οποίες το 60% ήταν 

θετικές (έγκριση ένταξης σε καθεστώς 

προστασίας.) 

Η Γερμανία ήταν η χώρα με τις 

περισσότερες  αποφάσεις σε όλη τη 

διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 

2016 (138.900 αποφάσεις), ακολουθεί η 

Ιταλία (με 23.100), η Γαλλία (με 20.000), 

η Σουηδία (με 14.000), η Ολλανδία 

(8.900) και το ΗΒ (με 8.200)  

Οι περισσότερες αποφάσεις εκδόθηκαν 

σε αιτήσεις ασύλου Σύρων προσφύγων 

(96.500),  Αλβανών (15.300), Ιρακινών 

(13.200) και σε πρόσφυγες από την 

Ερυθραία (12 900). 

 

Οι Σύροι πρόσφυγες είχαν το 

μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων 

ένταξης σε καθεστώς 

προστασίας στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

προστασίας με βάση τις εθνικές 

νομοθεσίες (95.200 θετικές πρωτόδικες 

αποφάσεις, ή 99% ποσοστό 

αναγνώρισης), ακολουθούν οι εγκρίσεις 

ένταξης για τους Ιρακινούς πρόσφυγες 

(9.700, ή 73 %) και για τους πρόσφυγες 

από την Ερυθραία. 

 

Από τις 15.300 

πρωτόδικες 

αποφάσεις 

που 

εκδόθηκαν σε 

Αλβανούς 

μόνο οι 400 

ήταν θετικές 

(ποσοστό 

αναγνώρισης 

3%),  από τις 

8.400 που 

εκδόθηκαν σε 

Σέρβους και 

τις 8.000 σε 

αιτούντες από 

το Κόσσοβο μόνο οι 80 και οι 300 ήταν 

θετικές (ποσοστά αναγνώρισης 1% και 

3% αντίστοιχα) . 

Περισσότερα εδώ 
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
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(Η ανακοίνωση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ) 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δημοψήφισμα της 5ης 

Ιουλίου, μια κορυφαία στιγμή των αγώνων ενάντια στις 

μνημονιακές πολιτικές των Κυβερνήσεων και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που σφραγίστηκε με τη σαρωτική 

νίκη του 61,3% υπέρ του ΟΧΙ ενάντια στη συμφωνία με την 

Τρόικα. 

Ούτε η λυσσαλέα τρομοκρατική καμπάνια όλων των 

κυρίαρχων δυνάμεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

κεφαλαίου, ούτε οι απειλές για 

Grexit, ούτε τα αφεντικά που 

απειλούσαν με απολύσεις, οι 

τραπεζίτες που έκλεισαν τις 

τράπεζες, ούτε η υπονόμευση της 

Κυβέρνησης, κατάφεραν να 

φοβίσουν και να πισωγυρίσουν τον 

κόσμο. Το συγκλονιστικό ΟΧΙ των 

εργαζομένων, της νεολαίας και του 

λαού άνοιξε ένα βαθύ ρήγμα, έγινε πηγή έμπνευσης και 

αλληλεγγύης σε όλο τον πλανήτη. Έβαλε στο κέντρο της 

πολιτικής διαπάλης την ευρεία λαϊκή απαίτηση για μια άλλη 

πολιτική με κέντρο τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες και 

δικαιώματα. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετέτρεψε το λαϊκό ΟΧΙ σε ένα 

ταπεινωτικό ΝΑΙ σε όλα. Κόντρα στη θέληση της 

συντριπτικής πλειοψηφίας υπέγραψε και ψήφισε μαζί με 

όλο το μνημονιακό μπλοκ το τρίτο μνημόνιο και στη 

συνέχεια, ψήφισε τη διάλυση του ασφαλιστικού, την 

ένταση της φορολεηλασίας, το υπερ-ταμείο 

ιδιωτικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό περικοπής 

κοινωνικών δαπανών, μισθών και συντάξεων. 

 

Μπροστά στη «δεύτερη αξιολόγηση» ακολουθεί ένα 

αντεργατικό πακέτο μέτρων για τα εργασιακά ανάλογων και 

χειρότερων ρυθμίσεων με το νόμο που έχει οδηγήσει στους 

δρόμους τους εργαζόμενους στη Γαλλία. Ομαδικές 

απολύσεις, περιορισμός του απεργιακού δικαιώματος, λοκ 

άουτ υπέρ της εργοδοσίας, κατάργηση 13ου και 14ου 

μισθού και στον ιδιωτικό τομέα και άλλα παρόμοια μέτρα 

είναι στην ημερήσια διάταξη, στοχεύοντας στο χτύπημα 

ακόμα και του δικαιώματος στον αγώνα. 

Τα κυβερνητικά επιτελεία όχι μόνο προσπαθούν να πείσουν 

ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από την εφαρμογή 

των μνημονίων, αλλά παρουσιάζουν το δικό τους success 

story «της δίκαιης ανάπτυξης». Προσπαθούν να εξωραΐσουν 

την βαρβαρότητα των μνημονίων, και προβάλλουν το 

«όραμα» μιας νέας καπιταλιστική ανάπτυξης, βασισμένης 

στους μισθούς των 300 ευρώ, την γενικευμένη ελαστική 

εργασία, την κατάργηση των κοινωνικών αγαθών, τον 

αυταρχισμό, την κοινωνική ζούγκλα. Λογαριάζουν χωρίς τον 

ξενοδόχο! 

Οι πρωταγωνιστές της μάχης του 

ΟΧΙ, η μόνη δύναμη που μπορεί να 

κάνει τα παλιά και νέα μνημόνια 

κυβερνήσεων – κεφαλαίου – ΕΕ – 

ΔΝΤ να «μείνουν στα χαρτιά» είναι 

εδώ! Ενάντια στον εφησυχασμό, 

κόντρα στην ηττοπάθεια τίποτα δεν 

τελείωσε, τίποτα δεν κρίθηκε. Από 

την υγεία και την εκπαίδευση έως 

τα λιμάνια και τις συγκοινωνίες, 

από τους αγρότες μέχρι την 

νεολαία, που την θέλουν το πρώτο πειραματόζωο της 

εξαθλίωσης, όλα τα σκιρτήματα αντίστασης δείχνουν πως 

ένας νέος γύρος, ακόμα πιο μεγάλης αναμέτρησης μπορεί 

να βάλει τη σφραγίδα των εργαζομένων στις εξελίξεις. 

 

Μοναδική διέξοδος αποτελεί η συγκρότηση ενός ευρύτερου 

εργατικού και κοινωνικού μετώπου, με όλα τα πληττόμενα 

από τα μνημόνια κοινωνικά στρώματα, για τη σύγκρουση με 

τους δανειστές και τους εκπροσώπους τους σε ΕΕ και ΔΝΤ 

και την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και όλων 

όσοι τις υπηρετούν και τις υλοποιούν. 

Στην επέτειο του δημοψηφίσματος θα είμαστε ξανά στο 

Σύνταγμα για να δείξουμε ότι η δύναμη των εργαζομένων 

δεν ανακόπηκε. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους 

εργαζόμενους στο Δημόσιο και όλους τους πολίτες της 

Αθήνας στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο την Τρίτη, 5 Ιουλίου 

2016 και ώρα 7:00μμ, στην Πλατεία Συντάγματος. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Πηγή: adedy.gr 

 

Κάλεσμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε εργαζόμενους και πολίτες στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο την Τρίτη, 5 Ιουλίου  

Σύνταγμα, ώρα 7:00μμ 

Συλλαλητήριο Τρίτη, 5 Ιουλίου  

http://adedy.gr/

