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Ειδική τεχνική
επιτροπή για τα
ακριβά φάρμακα

Συνάντηση σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε

χθες ανάμεσα στο Δ.Σ
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος ΣΦΕΕ και τον υπουργό

Υγείας Π Κουρουμπλή Αναφορικά

με το θέμα των Φαρμάκων Υψηλού

Κόστους αναφέρει ο ΣΦΕΕ ο

υπουργός Υγείας συμφώνησε ότι υπάρχουν

ακόμη αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες

που πρέπει να διασαφηνιστούν

Ως εκ τούτου αποφασίστηκε π

σύσταση Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής
η οποία θα συγκληθεί άμεσα με τη
συμμετοχή και εκπροσώπων των επίσημων

φορέων προκειμένου να εξετάσει

λεπτομερώς τα σχετικά θέματα
Όπως σημειώθηκε και από τις δύο

πλευρές κοινός στόχος είναι η ισότιμη

πρόσβαση όλων των ασθενών σε ένα

ασφαλές σύστημα Υγείας
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ΠΙΣ Δεν είναι αρκετά
τα λεφτά για θεραπείεβ
ΑΥΞΗΣΗ του προϋπολογισμού
της φαρμακευτικής δαπάνης κατά
500.000.000 ευρώ ζητά ο Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος ΠΙΣ ιδιαίτερα

μετά τις ανακοινώσεις της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη

όλων των ανασφαλίστων Συγκεκριμένα

ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

επισημαίνει σε ανακοίνωσή του
ότι ο προϋπολογισμός των 2 δια ευρώ
για τη φαρμακευτική δαπάνη με την
πρόσθεση της αναγκαίας περίθαλψης
και των ανασφάλιστων συμπολιτών
μας είναι χαμηλός

Σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες

και θεραπείες χρειάζεται αναπροσαρμογή

προς τα πάνω τουλάχιστον

κατά 500.000.000 ευρώ και δεν
θα κουραζόμαστε από τη θέση μας αυτή

να υποστηρίζουμε ότι πιστεύουμε
πως δεν πρέπει να στερείται ο πολίτης

την αναγκαία θεραπεία του αναφέρει

ο ΠΙΣ
Οσον αφορά τις πληροφορίες σύμφωνα

με τις οποίες το υπουργείο προτίθεται

να εφαρμόσει κλειστό προϋπολογισμό

στα φάρμακα υψηλού κόστους

ΦΥΚ ο ΠΙΣ θεωρεί ότι κάτι τέτοιο

θα προκαλέσει προβλήματα Για
τον λόγο αυτόν τονίζει θα πρέπει
να ιδωθεί με προσοχή για να μη δημιουργηθούν

πραγματικές ή τεχνητές
ελλείψεις
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Προς λουκέτο 1 70 κλινικές
Οι οφειλές από τον ΕΟΠΥΥ
είναι στα 600.000.000 €
και αν δεν δοθούν άμεσα

χρήματα θα καταρρεύσουν
Ι

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mcnä
rmela@dimokratianews.gr

ήμα κίνδυνου εκπέμπουν οι 170

ιδιωτικές κλινικές της χώρας που
βρίσκονται ένα βήμα πριν από το
λουκέτο λόγω χρεών Σύμφωνα
με την επιστολή που απέστειλε

στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρου
μπλή η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών

ΠΕΙΚ ήδη 50 κλινικές κινδυνεύουν
να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός

του καλοκαιριού αν συνεχιστεί έστω και για
ακόμη έναν μήνα η στάση πληρωμών τους
από τον ΕΟΠΥΎ που έχει ξεκινήσει από τον
περασμένο Δεκέμβριο

Οι εκπρόσωποι των κλινικών υπολογίζουν

τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις
170 ιδιωτικές κλινικές στα 600.000.000
ευρώ και ζητούν μια πληρωμή άμεσα και
μια δεύτερη στα τέλη Μαΐου διαφορετικά
όπως τονίζουν θα καταρρεύσουν Στα

ταμεία μας δεν υπάρχει ούτε σεντ του ευρώ

Αδυνατούμε να είμαστε συνεπείς στις
φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις

αδυνατούμε να είμαστε συνεπείς
όπως επί δεκαετίες ήμασταν στις υποχρεώσεις

μας προς τους εργαζομένους μας
αναφέρουν οι κλινικάρχες που καλούνται
να λειτουργήσουν σε καθεστώς οικονομικής

ασφυξίας
Και συνεχίζουν απευθυνόμενοι στον

υπουργό σημειώνοντας Πριν από λίγες
ημέρες είχατε δηλώσει ότι έως το τέλος
Απριλίου θα είχαν εξοφληθεί όλοι οι πά

ροχοι Ομως βρισκόμαστε στον Μάιο τον
5ο μήνα του έτους και έχουμε εισπράξει
προκαταβολή μόνο για τον μήνα Ιανουάριο

2015
Σύμφωνα με την ΠΕΙΚ στον κλάδο τους

απασχολούνται περίπου 25.000 εργαζόμενοι
οι οποίοι είναι απλήρωτοι επί μήνες

και αγωνιούν για την επιβίωση τους Ταυτόχρονα

το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εκπρόσωποι των κλινικών με επιστολή τους
στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή

μάς επιβάλλει υψηλότατα πρόστιμα για καθυστερήσεις

στη μισθοδοσία και μας σύρει
στα δικαστήρια για διάπραξη ποινικών αδικημάτων

Ποιους Εμάς που το κράτος μάς
οφείλει πολλαπλάσια ποσά τα οποία εάν
είχαμε εισπράξει δεν θα υπήρχε κανένα
πρόβλημα εξηγούν Η ΠΕΚ εκτιμά ότι πο¬

λύ σύντομα η έλλειψη ρευστότητας θα οδηγήσει

στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους
παρότι ο κλάδος της Υγείας είναι στα σχέδια

στρατηγικής ανάπτυξης της Ευρώπης
για το 2020 και περιλαμβάνεται στους κλάδους

που μπορούν να συνεισφέρουν στη

βιώσιμη και καινοτόμα ανάπτυξη
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ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Εντείνουν τον αγώνα
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι ειδικευόμενοι

γιατροί με παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Υγείας την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 1 2 το μεσημέρι και νωρίτερα
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 1 0.30 η,μ για την παρατεταμένη

απλήρωτη εργασία
Οι νέοι γιατροί μετά τη μη ικανοποίηση του αιτήματος τους

την περασμένη Παρασκευή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας για άμεση έναρξη της διαδικασίας αποπληρωμής
των δεδουλευμένων εφημέριων και υπερωριών του Δεκεμβρίου
του 201 4 και του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους συνεχίζουν

τις επισχέσεις εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία και καλούν
πανελλαδικά σε επισχέσεις εργασίας όλους τους εργαζομένους
στην Υγεία Ας σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία διαρκεί ενάμιση

με δύο μήνες και ότι για τους ειδικευόμενους γιατρούς οι
εφημερίες και οι υπερωρίες είναι το 35 των αποδοχών τους

Την απόφαση του Συντονιστικού όλων των Συλλόγων Ειδικευόμενων

Γιατρών της Αττικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων
επτά νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου Σισμανόγλειο Ευαγγελισμός

Ερυθρός Σταυρός Γ Γεννηματάς Αμαλία Φλέμινγκ
Αγιοι Ανάργυροι Παμμακάριστος στηρίζει και η Ενωση Ιατρών
Νοσοκομείων Αθήνα-Πειραιά ΕΙΝΑΠ η οποία προκήρυξε στάση
εργασίας 1 0 π.μ 3 μ.μ την Παρασκευή NTA.B
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Νέος τρόπος
πρόσληψης
ιατρών

Απλοποίηση της διαδικασίας
πρόσληψης επικουρικών γιατρών

στις δημόσιες δομές υγείας

προβλέπει τροπολογία του υπουργείου

Υγείας που κατατέλ
θηκε χθες αποσύρθηκε και θα
επανακατατεθεί Η επιλογή θα

γίνεται από λίστες ανά ειδικότητα
και ανα Υγειονομική Περιφέρεια

βάσει ηλεκτρονικού καταλόγου

χωρίς να χρειάζεται προκήρυξη

θέσης Με αυτό τον τρόπο

σημειώνει το υπουργείο Υγείας

θα καλύπτονται πολύ mo
έγκαιρα τα κενά που εμφανίζονται

καθημερινά στο ΕΣΥ Όπως

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

μετά την ψήφιση
του νόμου θα ακολουθήσει υπουργική

απόφαση που θα καθορίζει

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

για την τήρηση των καταλόγων

επικουρικών γιατρών
και τη διαδικασία τοποθέτηοής
τους
Επιπλέον η τροπολογία περιλαμβάνει

απλούστευση της διαδικασίας

πρόσληψης προσωπικού

με σύμβαση μίσθωσης έργου

κατάργηση Πράξης Υπουργικού

Συμβουλίου ΠΥΣ αποκλειστικά

και μόνο όταν υπάρχουν

έκτακτες ανάγκες αφού έχει

προηγηθεί πλήρης αιτιολογημένη

αίτηση του Φορέα και με
τελική απόφαση του υπουργείου
Υγείας
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ΛΟΓΩ ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Γερμανοί
αποσύρουν
φάρμακα
Σε απόσυρσηνοσοκομειακών
φαρμάκων από την ελληνική
αγορά προχωρεί ηγερμανική
πολυεθνική Fresenius Kabi
λόγω στάσης πληρωμών των
νοσοκομείων Παρέχει μάλιστα

στανοσοκομείαπεριθώριο
τριών μηνών ώστε να βρουν
άλλους προμηθευτές για τα
σκευάσματαπουαποσύρονται
Την απόφαση της γνωστοποιεί

ηθυγατρική Fresenius Kabi
Hellas με επιστολή που απέστειλε

την 1η Απριλίου στο
Σύνδεσμο Φαρμακευτικών
ΕπιχειρήσεωνΕλλάδος Σύμφωνα

με την εταιρεία η απόφαση

αυτή ελήφθη λόγω της
αβεβαιότητας που επικρατεί
στην ελληνική οικονομία και
στη φαρμακευτική αγορά από
ης αρχές της χρονιάς και τη
μη αποκατάστασητης εμπιστοσύνης

του επιχειρηματικού
κλίματος σεσυνδυασμόμετην
έλλειψη ρευστότητας
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• Αποταμιευτικά προγράμματα Στροφή
στην αποταμίευση μέσω ασφαλιστικών συμβολαίων

πραγματοποιούν χιλιάδες νοικοκυριά που καταφεύγουν

στην αγορά επενδυτικών και αποταμιευτικών

προγραμμάτων ζωής Η άνοδος των
ασφαλιστικών εργασιών ζωής κατά 17,5 στα
494,8 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2015
αποδίδεται και στη μετακίνηση κεφαλαίων από
τις τράπεζες ενόψει ενός κινδύνου εξόδου της
χώρας από το ευρώ Σελ 21

Ενίσχυση των ασφαλιστικών εργασιών
κατά 17,5 το πρώτο τρίμηνο

Παραγωγή ασφαλίστρων
Σε εκατ ευρώ

A ΤΡΙΜ 2015 Ι ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
I

Si
Ο 4

Ασφαλίσεις ζωής 494.8
Ζωής

Ζωής συνδεδεμένων
με επενδύσεις

Υγείας

Ομαδικά
συνταξιοδοτικά

προγράμματα

319,5

108,1

27,3

39,8

Αστική ευθύνη οχημάτων

17,5

Ο 83,6

Ο 23,4

Ο 13,6

Ασφαλίσεις ζημιών 498,1 ♦)-11,8
209,5 Ο 20,2

Λοιποί κλάδοι ζημιών 288,6

à
Σύνολο ►

Α ΤΡΙΜ 2015

992,9
εκατ ευρώ

4,5

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Οθ,7
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στροφή στην αποταμίευση μέσω
ασφαλιστικών συμβολαίων πραγματοποιούν

χιλιάδες νοικοκυριά
που καταφεύγουν στην αγορά
επενδυτικών και αποταμιευτικών
προγραμμάτων ζωής

Η άνοδος των ασφαλιστικών
εργασιών ζωής κατά 17,5 στα
494,8 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο

του 2015 αποδίδεται και
στη μετακίνηση κεφαλαίων από
τις τράπεζες ενόψει ενός κινδύνου

εξόδου της χώρας από το ευρώ

που οδήγησε μερίδα αποταμιευτών

στην αγορά κυρίως επενδυτικών

συμβολαίων Αυξημένες
ήταν επίσης και οι πωλήσεις προγραμμάτων

υγείας καθώς τα προβλήματα

που εμφανίζουν τα δημόσια

νοσοκομεία ωθούν πολλά
νοικοκυριά στον ιδιωτικό τομέα
επιδιώκοντας πρόσβαση σε αξιοπρεπείς

υπηρεσίες υγείας
Σταθερή παραφωνία στην ανοδική

τάση των ασφαλιστικών εργασιών

συνεχίζει να αποτελεί ο
κλάδος αυτοκινήτου ο τζίρος
του οποίου υποχώρησε κατά
20,2 σε επίπεδο τριμήνου Αιτία
είναι n αύξηση του αριθμού των
ανασφάλιστων οχημάτων αλλά
και η συνέχιση του πολέμου τιμών

στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου

Με αφορμή την αύξηση
των ασφαλιστικών εργασιών του
πρώτου τριμήνου ο πρόεδρος
της Ενωσης Ασφαλιστικών Ερ

Σταθερή παραφωνία
συνεχίζει να αποτελεί
ο κλάδος αυτοκινήτου

ο τζίρος του
οποίου υποχώρησε
κατά 20,2 σε
επίπεδο τριμήνου

γασιών κ Α Σαρρηγεωργίου επισήμανε

ότι ο Μάρτιος του 2015
είναι ο πρώτος μήνας που καταγράφεται

αύξηση στη συνολική
παραγωγή ασφαλίστρων σε μηνιαία

βάση μετά τον Οκτώβριο
του 2014 Η άνοδος των ασφαλιστικών

προϊόντων συνδεδεμένων
με επενδύσεις αντισταθμίζεται
από τη μείωση στις ασφαλίσεις

ζημιών που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με την πορεία της
οικονομικής δραστηριότητας
ενώ η αρνητική πορεία του κλάδου

οφείλεται κυρίως στον κλάδο
αυτοκινήτων

Αναλυτικότερα τα στοιχεία
της ΕΑΕΕ δείχνουν ότι οι πωλήσεις

ασφαλιστικών επενδυτικών
προγραμμάτων αυξήθηκαν το
πρώτο τρίμηνο του έτους κατά
83,6 ανεβάζοντας τον τζίρο
της σχετικής αγοράς στα 108,1
εκατ ευρώ Κατά 4,8 ενισχύ¬

θηκαν οι πωλήσεις παραδοσιακών
αποταμιευτικών προγραμμάτων

ή συμβολαίων ζωής ανεβάζοντας

τον τζίρο της αγοράς
στα 319,5 εκατ ευρώ ενώ οι
πωλήσεις συμβολαίων υγείας
αυξήθηκαν κατά 23,4 στα 27,3
εκατ ευρώ Ανοδικά κατά 13,6
κινήθηκε τέλος και η αγορά
των ομαδικών συνταξιοδοτικών
συμβολαίων των προγραμμάτων
δηλαδή που παρέχουν οι επιχειρήσεις

προς τους εργαζομένους
τους ανεβάζοντας τον τζίρο

της σχετικής αγοράς στα 39,8
έκατ ευρώ

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις
ζημιών ο τζίρος των οποίων υποχώρησε

το πρώτο τρίμηνο του
έτους κατά 11,8 στα 498,1 εκατ
ευρώ η πτώση αποδίδεται κατά
κύριο λόγο στη δραματική υποχώρηση

των εργασιών στον κλάδο

αυτοκινήτου Συγκεκριμένα
στα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική

ασφάλιση αστικής ευθύνης
η υποχώρηση έφτασε το 20,2
περιορίζοντας τον τζίρο της σχετικής

αγοράς στα 209,5 εκατ ευρώ

ενώ κατά 15,6 υποχώρησαν
τα ασφάλιστρα για τις συμπληρωματικές

καλύψεις του αυτοκινήτου

όπως κάλυψη πυρός θραύση

κρυστάλλων κλπ
Πτώση κατέγραψε κατά 6,3

και ο δεύτερος βασικότερος κλάδος

στις γενικές ασφαλίσεις δη¬

λαδή ο κλάδος πυρός οι εργασίες
του οποίου περιορίστηκαν στα
96,7 εκατ ευρώ ενώ αντίθετα
ανοδικά κινήθηκαν επιμέρους
κλάδοι όπως αυτοί της γενικής
αστικής ευθύνης της ασφάλισης

πλοίων της ασφάλισης πιστώσεων

των χρηματικών απωλειών
της ασφάλισης μεταφερόμενων
εμπορευμάτων και της ασφάλισης
ασθενειών

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ηλεκτρονικός κατάλογος γιατρών
Ταχύρρυθμες διαδικασίες για τις προσλήψεις επικουρικών
γιατρών στο ΕΣΥ προωθεί το υπουργείο Υγείας Σύμφωνα με
τροπολογία επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Διοικητικής

Ανασυγκρότησης η επιλογή των επικουρικών θα γίνεται
από ηλεκτρονικό κατάλογο γιατρών ανά ειδικότητα που θα τηρείται

στο υπουργείο Υγείας και χωρίς να χρειάζεται προκήρυξη

θέσης Η σειρά προτεραιότητας για κάλυψη θέσης ορίζεται

με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε
επικουρικού για ένταξη στη λίστα Στο ίδιο πλαίσιο απλουστεύονται

και οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού με
μπλοκάκι οι οποίες ωστόσο θα γίνονται με τελική απόφαση
του υπουργού Υγείας
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Γενοσημα με
ονοματεπώνυμο

Συμφωνούν αλλά με
σχετική επιφύλαξη οι
γιατροί με την απόφαση
του υπουργού Υγείας Π
Κουρουμπλή να επιτρέψει

την αναγραφή της
εμπορικής ονομασίας
των γενόσημων φαρμάκων

Οπως αναφέρει ο
Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος π απόφαση
τον ικανοποιεί αλλά η
διατήρηση της νομοθεσίας

για τη δυνατότητα
αλλαγής στο φαρμακείο
του συνταγογραφουμε
νου φαρμάκου με το
φθηνότερο γενόσημο
εμπεριέχει κίνδυνους
Επίσης αναφέρει πως η
απόφαση δεν έχει κανέναν

λόγο να μην επεκταθεί
στο σύνολο των

φαρμακευτικών

σκευασμάτων
δεδομένου μάλιστα

ότι οι γιατροί της χώρας
εμπιστεύονται και σην
ταγογραφουν κανονικά
επώνυμα ελληνικά γενοσημα

φαρμακευτικά
σκευάσματα

SID.-9418219
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Συνάντηση ΖΦΚ
με Π Κουρουμηλήff

Τη σύσταση Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής η οποία θα συγκληθεί άμεσα με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των επίσημων φορέων
προκειμένου να εξετάσει λεπτομερώς τη λίστα των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής
μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και μέλη του δ σ του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Οι δύο πλευρές
συμφώνησαν ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διασαφηνιστούν Σε πρόσφατες δηλώσεις του
ο υπουργός ανέφερε ότι θα επιβληθεί κλειστός προϋπολογισμός για τα εν λόγω φάρμακα Ομως ένα τέτοιο μέτρο στερούνταν
ευελιξίας ειδικά για νέες θεραπείες Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι το πρώτο βήμα θα είναι να καθοριστούν μέσα από συγκεκριμένες
τεχνικές διαδικασίες το ποια φάρμακα ανήκουν στην κατηγορία των ΦΥΚ και ποιες είναι οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε αυτά

τουρισμός Μείωση καταγράφεται από Γερμανία υστέρηση από Βρετανία και εξακολουθεί προβληματική η ρωσική αγορά

Φρέναραν πανελλαδικάοιπρσκρατήσεις
Της Βάσως Βεγίρη και
του Λάμπρου Καραγεωργου

Η αβεβαιότητα που εξακολουθεί

να επικρατεί
γύρω από το αποτέλεσμα

των διαπραγματετίσεων της
χώρας μας με τους δανειστές
της αλλά και οι σηνεχείς πληροφορίες

για επιβολή φορου διανυκτέρευσης

προκαλούν αρνητικές

επιπτώσεις στσν ρυθμό των

προκρατήσεων από το εξωτερικό
για τη θερινή σεζόν Οι κρατήσεις

από τη Γερμανία βαίνουν
μειούμενες σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι στις
κρατήσεις από Βρετανία σημειώνεται

υστέρηση ενώ η Ρωσία
εξακολουθεί να είναι μία πολύ
προβληματική αγορά για την Ελλάδα

λόγω της αρνητικής ισοτιμίας

ίου ρουβλίου
Το κλίμα που είχε καταγράψει

στα μέσα Απριλίου ο Σύνδεσμος

Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων ΣΕΙΕ με την ανη
σηχητική όπως την είχε χαρακτηρίσει

αλλαγή ουμπεριφοράς
των τουριστών κυρίως από Γερμανία

και δευτερευόντως από
Βρετανία φαίνεται να επιβεβαιώνεται

και από τσ ρεπορτάζ
της Ν σε διάφορες περιοχές
της χώρας Σημειώνεται ότι o ΣΕ
ΤΕ είχε καταγράψει μία οριακή
αύξηση 0,8 του αριθμού των
κρατήσεων από Γερμανία για το
πρώτο τρίμηνο του 201 5 και μία
πτώση κατά 25,8 για τον Μάρτιο

Η τάση αυτή φοίνεται να χειροτερεύει

σύμφωνα με όσα αναφέρουν

στη Ν παράγοντες της
ξενοδοχειακής αγοράς από όλη
την Ελλάδα

Σημαντική ανάσχεση των

προκρατήσεων από τη γερμανική

αγορά καταγράφεται στη
Χαλκιδική σύμφωνα με την Ενωση

Ξενοδόχων του νομού τόσο
τις τρέχουσες πρώτες ημέρες
του Μαΐου όσο και καθ όλη τη
διάρκεια του Απριλίου Την ίδια
ώρο όπως σημειώνει σ πρόεδρος
της ΕΞΧ ΓρηγόρηςΤάσιος η πτώση

από τη ρωσική αγορά μειώνεται

από τσ 50 στο οποίο
εκτιμούνταν προ διμήνου σε

ένα ποσοστό της τάξης του 35
Η χρονιά επισημαίνει ο κ Τάσιος

προδιαγράφεται δύσκολη
και δύσκολα θα μπορέσει να επιτευχθεί

η διατήρηση της του ρι
στικής κίνησης του 20 l4 με κάλυψη

των κενών από τα Βαλκάνια

και νέες αγορές διαφορετικά
προβλέπεται πτώση της τουριστικής

κίνησης σε μονοψήφιο
επίπεδο

Για ισχυρότατο μούδιασμα
των προκρατήσεων και κρατήσεων

από την Κεντρική Ευρώ¬

πη κυρίως από τη Γερμανία κάνει

λόγο και ο πρώην πρόεδρος
της Ενωσης Ξενοδόχων Θάσου
Δημήτρης Παπαδημητρίου Το
τριήμερο της Πρωτομαγιάς η κίνηση

ήταν καλή με την πλειοψηφία

των τουριστών να ηρο
έρχεται από τη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία ενώ στις 3 Μαΐου ξεκίνησαν

και οι πτήσεις τσάρτερ
από τη Βρετανία Λονδίνο και
Μάντσεστερ και οι πληρότητες

Wlxnv Κρήτη
οι προκραχήσεις

Γερμανών
τον Ιανουάριο
ήταν στο 35
σε σύγκριση

πέρυσι ενώ
Απρίλιο έπεσαν

στο 3 και η πτώση
όλο και μεγαλώνει
λέει ο Ν Χαλκιαδάκης
πρόεδρος της Ενωσης
Ξενοδόχων
Ηρακλείου

των πρώτων ημερών του Μαΐου
κρίνονται ικανοποιητικές

Στην άλλη άκρη της χώρας
στην Κρήτη όπου και εκεί οι
Γερμανοί έχουν το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς με τους Ρώσους
να ακολουθούν η εικόνα δεν
διαφοροποιείται πολύ από τη
Χαλκιδική Οι Ρώσοι λέει ο Νίκος

Χαλκιαδάκης πρόεδρος της
Ενωσης Ξενοδόχων Ηροκλείου
είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
για τον νομό και ολόκληρη την
Κρήτη καθώς η πτώση στις προ

κρατήσεις φθάνει το 50
Η αρνητική ισοτιμία του ρουβλίου

έναντι του ευρώ αλλά και
n γενικότερη οικονομική κατάσταση

στη Ρωσία έχουν μειώσει
τη διάθεση των Ρώσων για διακοπές

στο εξωτερικό Επίσης να
σημειωθεί ότι πολύ επιθετικά
κινείται στην προσέλκυση Ρώσων

τουριστών η Τουρκία η
οποία επίσης έχει πρόβλημα
από τη Γερμανία

Η Γερμανία είναι το δεύτερο
πρόβλημα για την Κρήτη Τον
Ιανουάριο η αύξηση στις προ
κρατήσεις ήταν 35 σε σύγκριση

με πέρυσι την ίδια περίοδο
και τον Απρίλιο έγινε 3 και π
πτώση όλο και μεγαλώνει Η κατάσταση

είναι πλέον πολύ δύσκολη

Σε ό,τι αφορά τις άλλες
εθνικότητες ο κ Χαλκιαδάκης
λέει ότι θετικά κινούνται οι Γάλλοι

οι προκρατήσεις των οποίων

είναι αυξημένες κατά l0 σε
σύγκριση με πέρυσι την ίδια πε¬

ρίοδο Επίσης ο κ Χαλκιαδάκης
υπογραμμίζει ότι πολύ μειωμένη

στις προκρατήσεις είναι n
παρουσία των οικογενειών πολλές

εκ των οποίων προχωρούν
και σε ακυρώσεις τις τελευταίες

ημέρες λόγω έντασης της αβεβαιότητας

Στα Χανιά η σεζόν ξεκίνησε
με τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ
ωστόσο και εδώ οι προκρατή
σεις από Γερμανία εμφανίζονται

μειωμένες για τη θερινή σεζόν

σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Ενωσης Ξενοδόχων Χανίων
Μανώλη Γιαννούλη Υστέρηση
παρατηρείται και από τους Βρετανούς

Γενικότερα ο προβληματισμός

των ξενοδόχων των Χανίων

είναι έντονος καθώς η
αβεβαιότητα

ειιηροάζει αρνητικά το
τουριστικό ρεύμα προς την περιοχή

μας αναφέρει o κ Γιαν
νούλης

ΟΖΕΤΕ
Οσο δεν κλείνει π σημφωνία με
τους εταίρους μας και παρατείνεται

n οικονομική αστάθεια της
χώρας μας είναι βέβαιο ότι θα
επηρεαστεί περαιτέρω o ρυθμός

ανάπτυξης του ελληνικού
τουρισμού με όλες τις οικονομικές

και κοινωνικές επιπτώσεις
που αυτό μπορεί να επιφέρει
στην υποστήριξη της ελληνικής
οικονομίας στη στιμβολή στο
ΑΕΠ και στην ενίσχυση της απασχόλησης

ανέφερε σε πρόσφοτη
ανακοίνωση ο ΣΕΤΕ Με βάση
αυτά τα δεδομένα ο στόχος των
25 εκατ αφίξεων και 14 δισ ευρώ

εσόδων όπως και o στόχος
αύξησης του εσωτερικού τουρισμού

θα επανεκτιμηθούν τον
επόμενο μήνα IS1D-9417880I

Πρωτομαγιά
μικρή ανάσα
Τ Απαισιόδοξος για την
πορεία των κρατήσεων
στη Μαγνησίαείναι ο πρόεδρος

της Ενωσης Ξενοδόχων

της περιοχής Γιώργης

Ζαφείρης Ενώτο
προηγούμενο

Σαββατοκύριακο
τηςΠρωτομαγιάς ο

νομός πήγε πολύ καλά με
τις πληρότητες να φθάνουν

το 85 και σε ορισμένες

περιπτώσεις το
100 δυστυχώςγια το σύνολο

της σεζόν σε ό,τι αφορά

τις κρατήσεις από το
εξωτερικό η εικόνα δεν είναι

καθόλου καλή Οι κρα
τήσειςείναι μειωμένες μέχρι

και 70 σε σύγκριση
με πέρυσι αναφέρει ο κ
Ζαφείρηςκαιθεωρείότι η
αβεβαιότητα αλλά και οι
ανακοινώσεις για επιβο
λη φόρου στις διανυκτερεύσεις

έχουν παγώσει
τοόποιο ενδιαφέροναπό
το εξωτερικό Οσονάφορα
την κίνηση της Πρωτομαγιάς

η Χαλκιδική κατέγραψε

το τριήμερο μέση

πληρότητα 75 με τα
μισά μόνο ξενοδοχεία σε
λειτουργία επίδοση που
χαρακτηρίζεται ως όχι
πολύ καλη σύμφωνα με
τον πρόεδρο της Ενωσης
Ξενοδόχων Χαλκιδικής
Γρηγόρη Τάσιο
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Fresenius Kabi Hellas

Απόσυρση
προϊόντων
Στην απόσηρση μιας σειράς

φαρμακευτικών προϊόντων
ορών για νοσοκομειακή χρήση
προχωρά π εταιρεία Fresenius
Kabi Hellas θυγατρική του ομώνυμου

γερμανικού ομίλου επικαλούμενη

την αβεβαιότητα που
επικρατεί στην ελληνική οικονομία

και στη φορμακευτική αγορά

από τις αρχές της χρονιάς Η
εταιρεία πάντως θα συνεχίσει να
προμηθεύει τη χώρα με πρωτό
τηπα προϊόντα που είναι μοναδικά

στον τομέα της κλινικής διατροφής

και των κολλοειδών υποκατάστασης

όγκων αίματος Για
τα αποσηρόμενα σκευάσματα
υπάρχουν όμοια στην Ελλάδα
και η εταιρεία έχει ήδη δώσει
περιθώριο τριών μηνών στις κλινικές

ώστε να βρουν άλλους προ
μπθευτές Η διοίκηση έχει αναφέρει

πως αν η κατάσταση στον
κλάδο βελτιωθεί θα αναθεωρήσει

και τη στρατηγική της στη
χώρα SID.-94181091
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