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Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Άμεσα 200 εκατ στους προμηθευτές
Διακόσια εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν

άμεσα εντός ίων επομένων εβδομάδων στους
προμηθευτές των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας

σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής σε συνέντευξη

του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα
9,84 Στην ίδια συνέντευξη ο Παναγιώτης Κουρουμπλής

τόνισε ότι αναζητεί ήδη διαδικασίες
προκειμένου να πραγματοποιήσει τάχιστα 4.000
προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
για το ΕΣΥ της χώρας μας

Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής

Έχουμε πάρει την έγκριση για 4.000 προσλήψεις

προσωπικού Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία

πρόσληψης των γιατρών χρειαζόμαστε το
λιγότερο 1,5-2 χρόνια Καλώ τους φορείς τον Ιατρικό

Σύλλογο τον Πανελλήνιο Σύλλογο και τους
λέω να βρούμε έναν τρόπο να προσλάβουμε τους
γιατρούς σε πέντε μήνες διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα

του συστήματος είναι η υποστελέχωση Τα
κονδύλια είναι στον προϋπολογισμό έχουμε δηλαδή

τα χρήματα για το προσωπικό που σας αναφέρω

Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα
200 εκατομμύρια στην άκρη για να καλύψουμε
τις ανάγκες αυτές και έχουμε έτοιμη και την τροπολογία

στη Βουλή
Πιστεύω να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο της

επόμενης εβδομάδας για να πέσουν στην αγορά
γύρω στα 200 εκατομμύρια από πλευράς προμηθειών

Παλεύουμε με τις δυνατότητες που έχουμε
Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να προσλάβουμε
κόσμο Γίνεται προσπάθεια να κρατήσουμε το

σύστημα στα πόδια του αλλά το ότι λείπουν φάρμακα

και άλλα τέτοια είναι υπερβολές Εγώ παρακολουθώ

και έχω και κάποια χρήματα στην άκρη

με την έννοια αν μου πει κάποιο νοσοκομείο
μου λείπουν κάποια χρήματα

Νέο rebate επί του όγκου
των πωληθέντων φαρμάκων

Επίσης νέου τύπου rebate για τις φαρμακευτικές

επιχειρήσεις προετοιμάζει ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής με στόχο να επιτευχθεί

αύξηση κατά 150 εκατ ευρώ στο συνολικά

επιστρεφόμενο προς τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΎ χρηματυχό
ποσό Το νέο rebate επί των πωλήσεων των φαρ

►Κάλεσμα του υπουργού
Υγείας για επιτάχυνση

των προσλήψεων

►
Οι πολυεθνικές
φαρμακοβιομπχανίες

έχουν πολύ μεγάλες εκκρεμότπτες
μαζί μας σε ό,τι αφορά
και τα φορολογικά τους
αλλά και σε σειρά άλλα ζπτπματα
όπως οι οφειλές τους

μακευτικών επιχειρήσεων θα βασίζεται και θα υπολογίζεται

επί του όγκου των πωλήσεων και όχι

επί του τζίρου όπως ισχύει μέχρι σήμερα Συγκεκριμένα

στη συνέντευξή του ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής ανέφερε χθες σχετικά

Η δικιά μας γραμμή είναι να στηρίξουμε την
παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα Αυτό σημαίνει

ότι έχουμε ανοίξει διάλογο με όλες τις φαρμακοβιομηχανίες

και τις ελληνικές και τις πολυεθνικές

Οι πολυεθνικές έχουν πολύ μεγάλες
εκκρεμότητες μαζί μας σε ό,τι αφορά και τα

φορολογικά

τους αλλά και σε σειρά άλλα ζητήματα
όπως οι οφειλές τους Υπολογίστε ότι τα τελευταία
αυτά δέκα χρόνια χρησιμοποιήθηκε η χώρα σαν

να ήταν χώρα 40 εκατομμυρίων ανθρώπων Η συ
νταγογράφηση έφτασε σε τέτοια επίπεδα όλα αυτά

τα χρόνια και οι δαπάνες που πλήρωσε το ελληνικό

κράτος ήταν πάρα πολύ μεγάλες Εμείς αλλάζουμε

το σύστημα rebate στα φάρμακα από τα
οποία υπολογίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό

όφελος διότι θα πάμε στο rebate όγκου
Είναι πιο δίκαιη κατανομή των βαρών στη

φαρμακοβιομηχανία

Υπήρχαν διάφορα rebate δεν
υπήρχε όμως το rebate όγκου το οποίο θα ξεκινάει
από το πρώτο ευρώ και από αυτή την ιστορία υπολογίζουμε

να έχουμε όφελος γύρω στα 1 50 εκατομμύρια

ευρώ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Στ Θεοδωράκης
Ηκυβέρνηση
παίζειμε
την Υγεία

Νέα
επίθεση στην κυβέρνηση με

αφορμή χην κατάσταση στον
χώρο της Υγείας εξαπέλυσε ο Στ
Θεοδωράκης κατά τη διάρκεια της
χθεσινής επίσκεψής του στο νοσοκομείο

των Χανίων Ο λαός μας λέει
ότι με την υγεία δεν παίζουμε

Φοβάμαι όμως πως αυτές τις απλές
φράσεις η κυβέρνηση δεν τις κατανοεί

και παίζει με τα θέματα της Υγείας
τόνισε ο επικεφαλής

του Ποταμίου

υπογραμμίζοντας
ότι αυτή τη

στιγμή είναι όρθιο
το σύστημα Υγείας
μόνο επειδή υπάρχουν

κάποιοι πατριώτες

γιατροί πατριώτες

νοσηλευτές και
πατριώτες υπάλληλοι

οι οποίοι δουλεύουν

χωρίς λεφτά

χωρίς ρεπό
χωρίς καμία παύση

Ο Στ Θεοδωράκης
επισήμανε ότι

οι ευθύνες για τα
δισχρονικά προβλήματα

στον τομέα της
Υγείας βαραίνουν
όλα τα κόμματα που
κυβέρνησαν μέχρι
σήμερα τη χώρα
ενώ κάλεσε τη σημερινή

κυβέρνηση
να βρει τα απαραίτητα

κονδύλια για
να λειτουργεί στοιχειωδώς

το σύστημα
Υγείας
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Μισή σύνταξη
για φάρμακα
ΠΕΡΑ από την επιβάρυνση που
τους προκαλεί η ασθένεια χους
οι ασθενείς με πολλαπλή ή κατά
πλάκας σκλήρυνση είναι αντιμέτωποι

με την αγωνία αν θα
διατηρήσουν το αναπηρικό τους
επίδομα καθώς οι επιτροπές αξιολόγησης

αναπηρίας των ΚΕΠΑ
τούς μειώνουν το ποσοστό από
το απαιτούμενο 67 σε 40

Οπως καταγγέλλουν η κ
Βασιλική Μαράκα πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ατόμων με Σκλήρυνση
κατά Πλάκας και η ψυχολόγος

ψυχοθεραπεύτρια κ Μόιρα
Τζίτζικα οι πάσχοντες με αναπηρική

σύνταξη των 500 ευρώ
αναγκάζονται δώσουν τη μισή
τους σύνταξη τουλάχιστον 200
ευρώ το μήνα για θεραπείες
αποκατάστασης και συμμετοχή
σε συνοδό φάρμακα αντικαταθλιπτικά

για το ουροποιητικό
για τα μάτια ενώ έρχονται αντιμέτωποι

και με 3μηνη αναμονή
στα δημόσια νοσοκομεία για τις
δύο επιβεβλημένες μαγνητικές
τομογραφίες τις οποίες κάνουν
ετησίως

Από τη μεριά του ο διευθυντής
της Νευρολογικής Κλινικής του
401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
κ Νίκος Φάκας εξηγεί ότι στην
πατρίδα μας πάσχουν από πολλαπλή

σκλήρυνση τουλάχιστον
1 2.000 άτομα μπορεί ο αριθμός
να φτάνει και τα 1 5.000 άτομα
και πως στην πορεία της νόσου
οι πάσχοντες υφίστανται εγκεφαλική

ατροφία σε ποσοστό
1 4 όταν η μείωση του εγκεφαλικού

όγκου λόγω ηλικίας
αντιστοιχεί στο 0,2

Και προσθέτει πως παρότι τα
τελευταία χρόνια 1 1 νέες θεραπείες

εντάχθηκαν στην ιατρική
φαρέτρα εξατομικεύοντας την
αντιμετώπιση της σκλήρυνσης

η πρόσβαση των Ελλήνων
ασθενών σε αυτές γίνεται μετ
εμποδίων
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ουμπλής 4.000 προσλήψεις σε δύο χρόνια
I ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ την έγκριση
ε για 4.000 προσλήψεις προσω

g πικού Για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία πρόσληψης των

g γιατρών χρειαζόμαστε το λιγό
g τερο ενάμισι έως δύο χρόνια
g είπε χθες ο υπουργός Υγείαςj Παναγιώτης Κουρουμπλής
g μιλώντας στον ραδιοφωνικό
δ σταθμό Αθήνα 9,84 από τον

οποίο κάλεσε τους φορείς των
γιατρών να βρουν μαζί έναν
τρόπο να προσλάβουμε τους
γιατρούς σε πέντε μήνες διότι
το μεγαλύτερο πρόβλημα του
συστήματος είναι η υποστελέ
χωση

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν
τα κονδύλια στον προϋπολογισμό

και ότι γίνεται προ¬

σπάθεια να κρατήσουμε το
σύστημα στα πόδια του αλλά
το ότι λείπουν φάρμακα και
άλλα τέτοια είναι υπερβολές
Εγώ παρακολουθώ και έχω και
κάποια χρήματα στην άκρη με
την έννοια αν μου πει κάποιο
νοσοκομείο μου λείπουν κάποια

χρήματα
KTA.B
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Σταθερή μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αναμένεται να ανακοπεί
Γης ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜ ΑΝΩΛΗ

Διαρκώς μειούμενο, αν και με
αργούς ρυθμούς, βαίνει και στο
πρώτο τρίμηνο του 2015 το ελληνικό 

Δημόσιο, καθώς σύμφωνα 

με τα επίσημα συγκεντρωτικά 

στοιχεία του υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
οι απασχολούμενοι ως

τακτικό προσωπικό τον Μάρτιο
του 2015 ανήλθαν σε 573.958
έναντι 576.865 τον Δεκέμβριο
του 2014.

Η σταθερή μείωση των απασχολουμένων 

στο Δημόσιο που
παρατηρείται από το 2009, όταν
περίπου ένα εκατομμύριο Ελληνες 

(952.625) δήλωναν δημόσιοι
υπάλληλοι, αναμένεται να ανακοπεί 

προσεχώς, ενόψει της επα-
ναπρόσληψης όσων απολύθηκαν
αλλά και όσων υπήχθησαν σε
καθεστώς κινητικότητας.

Αποχωρήσεις
Η σταθερή μείωση τα τελευταία 

έξι χρόνια, όπως εξηγούν
αρμόδια στελέχη του υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Λόγω της επαναπρόσλη-
ψης όσων εργαζομένων
απολύθηκαν και όσων
υπήχθησαν σε καθεστώς
κινητικότητας.
οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις 

λόγω συνταξιοδότησης
αλλά και στη σημαντική μείωση
των συμβασιούχων.

Από τον Δεκέμβριο του 2014
μέχρι τον περασμένο Μάρτιο οι
απασχολούμενοι ως τακτικό προσωπικό 

μειώθηκαν κατά περίπου
3.000. Εκ των συνολικά 573.958
δημοσίων υπαλλήλων οι περισσότεροι 

απασχολούνται στο
υπουργείο Εθνικής Αμυνας
(86.955 έναντι 87.067 τον Δεκέμβριο 

του 2014), στο υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης όπου μάλιστα
εμφανίζεται ελαφρά αύξηση στις
προσλήψεις (65.564 έναντι
64.558), στο υπουργείο Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(178.464 έναντι 178.895),

Τακτικό προσωπικό
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

576.865
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

573.958
Από αυτούς οι περισσότεροι

απασχολούνται σε:

86.955
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

16.357
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

65.564
Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης

178.464
Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας & θρησκευμάτων

78.814
Υπουργείο Υγείας

81.260
0ΤΑ

65.355
Συμβασιούχοι/Μετακλητοί

στο υπουργείο Υγείας (78.814
έναντι 79.533), στους ΟΤΑ (81.260
έναντι 81.810).

Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία, τον Μάρτιο του
2015 σε αργία βρίσκονταν 914
δημόσιοι υπάλληλοι έναντι 916
τον Δεκέμβριο του 2014 και 926
τον Φεβρουάριο του 2015.

Σε κινητικότητα τον Μάρτιο
του 2015 βρίσκονταν 4.411 δημόσιοι 

υπάλληλοι έναντι 4.587
τον Δεκέμβριο του 2014.

Ως προς τις λοιπές κατηγορίες
των εργαζομένων στο Δημόσιο,
μικρή αύξηση καταγράφεται
στους συμβασιούχους καθώς
τον Μάρτιο του 2015 οι συμβασιούχοι 

(ορισμένου χρόνου,
συμβάσεις έργου, ωρομίσθιοι)
αλλά και οι μετακλητοί ήταν
65.355 έναντι 62.580 τον Δεκέμβριο 

του 2014.
Οπως διευκρινίζεται, η αυξητική 

τάση που καταγράφεται,
οφείλεται στην αύξηση των απασχολουμένων 

σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και
δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα 

ή με τη μορφή αντιτίμου

και η δαπάνη μισθοδοσίας τους
καλύπτεται αποκλειστικά από
το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο 

με αποτέλεσμα να μην
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

Αιρετοί
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο

είναι, τέλος, ότι παρατηρείται
αύξηση στους αιρετούς αλλά
και σε προέδρους και μέλη Δ.Σ.
καθώς και σε όργανα της διοίκησης. 

Επίσημα στοιχεία δεν
καταγράφονται για τον Μάρτιο
του 2015. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο 

του ίδιου έτους οι αιρετοί
ήταν 6.423 έναντι 6.188 τον
Δεκέμβριο του 2014, οι πρόεδροι
και τα μέλη Δ.,Σ. καθώς και της
Διοίκησης ήταν 1.099 έναντι
1.003.

Αύξηση παρατηρείται και στις
λοιπές κατηγορίες δημοσίων
υπαλλήλων όπου περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, ασκούμενοι, 

δικαιούχοι αποζημιώσεων
κ.ά. Τον περασμένο Φεβρουάριο
ο αριθμός τους ήταν 11.695
έναντι 10.957 τον Δεκέμβριο
του 2014.
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Πρωτογενές πλεόνασμα
2,1 δια ευρώ λόγω
στάσης πληρωμών
Συνθήκες ασφυξίας στην αγορά Εκτός οτόχων
τα έοοδα περικοπές στις δαπάνες το α τετράμηνο

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η κατάρρευση των φορολογικών
εσόδων σε συνδυασμό με τη νέα
περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων ΓΊΔΕ και
τις λιγότερες κατά 2 δισ ευρώ
δαπάνες που δεν πραγματοποίησε

το κράτος δημιουργεί συνθήκες

ασφυξίας στην αγορά και
κατ επέκταση οδηγεί σε ύφεση
την οικονομία

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

κατά το πρώτο τετράμηνο

του έτους είναι αποκαλυπτικά

και καταδεικνύουν τα προβλήματα

που έχουν δημιουργηθεί
στην αγορά εξαιτίας της στάσης
πληρωμών Η πρακτική αυτή οδήγησε

στη δημιουργία πρωτογενούς
πλεονάσματος 2,1 δισ ευρώ ενώ
η πρόβλεψη ήταν να διαμορφωθεί
πρωτογενές έλλειμμα 310 εκατ
ευρώ Μάλιστα στην ανακοίνωση
που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους υπογραμμίζεται ότι
το μειωμένο ύψος δαπανών οφείλεται

κυρίως στην αναδιάρθρωση
του ταμειακού προγραμματισμού
με βάση τις επικρατούσες ταμειακές

συνθήκες
Ενδεικτικά της κατάστασης

που επικρατεί είναι και τα στοιχεία

για τις δαπάνες κάλυψης
ελλειμμάτων νοσοκομείων και
εξόφλησης παλαιών οφειλών
τους καθώς στο προαναφερθέν

διάστημα καταβλήθηκαν μόλις
63 εκατ ευρώ έναντι ετήσιου
στόχου για 1,1 δισ ευρώ όταν
πέρυσι στο ίδιο διάστημα είχαν
διατεθεί 631 εκατ ευρώ Την ίδια
στιγμή οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι
συρρικνωμένες κατά 409 εκατ
ευρώ με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει

για τη χρηματοδότηση
των έργων Ειδικότερα και όπως
προκύπτει από την εκτέλεση του

Οι δαπάνες για τόκους
έχουν αυξηθεί
σε σχέση με πέρυσι
στα2,6δισ ευρώ
κρατικού προϋπολογισμού

L Τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν

υστέρηση ύψους 884
εκατ ευρώ Η τρύπα στον προϋπολογισμό

αποδίδεται κατά 625
εκατ ευρώ στην υστέρηση των
άμεσων φόρων και κατά 259 εκατ
ευρώ στην τρύπα των έμμεσων
φόρων Η ίδια εξέλιξη παρατηρείται

και στα στοιχεία του προϋπολογισμού

το πρώτο 20ήμερο
του Μαΐου

Ειδικότερα υστέρηση έναντι
του στόχου παρουσίασαν

• Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων
οικονομικών ετών κατά 389

εκατ ευρώ ή 34,0

• Οι έμμεσοι φόροι οι οποίοι
διαμορφώθηκαν στα 7,352 δισ
ευρώ και μειωμένοι κατά 259 εκατ
ευρώ ή 3,4 έναντι του στόχου

2 Καταγράφεται συγκράτηση
των δαπανών κατά 2 δισ ευρώ
Εξ αυτών το 1 45 δισ αφορά πρωτογενείς

δαπάνες Η εξέλιξη αυτή
καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση
δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις

της κατά το πρώτο τετράμηνο
του έτους Ωστόσο πρόκειται

για ένα πρόβλημα που η κυβέρνηση

θα βρει μπροστά της τους
επόμενους μήνες και κυρίως στο
δεύτερο εξάμηνο του 2015 καθώς
κάποια στιγμή οι υποχρεώσεις αυτές

θα πρέπει να εξυπηρετηθούν
Στο σκέλος των δαπανών των

ασφαλιστικών ταμείων διαπιστώνεται

υπέρβαση των πιστώσεων
που έχουν λάβει Ο ΟΑΕΕ στο
πρώτο τετράμηνο του έτους έχει
πάρει το 48 της ετήσιας επιχορήγησης

του το ΙΚΑ το 37,8
και ο ΟΓΑ το 36 Την ίδια ώρα
σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι
δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων
νοσοκομείων και εξόφλησης παλαιών

οφειλών τους καθώς στο
α τετράμηνο καταβλήθηκαν μόλις

63 εκατ ευρώ έναντι ετήσιου
στόχου για 1,1 δισ όταν πέρυσι
στο ίδιο διάστημα είχαν διατεθεί
631 εκατ ευρώ

3 Οι δαπάνες για τόκους έχουν
αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι στα

Κρατικός
προϋπολογισμός

Σε εκατ ευρώ τροποποιημένη ταμειακή βάση

Ιανουάριος Απρίλιος 2015

Διαφορά

Καθαρά έσοδα κρατικού
προϋπολογισμού 371

Καθαρά έσοδα τακτικού
προϋπολογισμού

Εσοδα προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων

94

465

Πραγματοποίηση Στόχος

15.815

15.444

14.290

14.384

1.525

1 1.060

ΔΑΠΑΝΕΣ

Διαφορά

Κρατικού προϋπολογισμού

Τακτικού προϋπολογισμού

Προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων

Πρωτογενές αποτέλεσμα

2.037

409

Πραγματοποίηση Στόχος

821

1 1.230

Ισοζύγιο
Πραγμα¬

Στόχος Διαφορά
Πραγμα¬

Στόχος Διαφοράτοποίηση τοποίηση

310 2.412 I 2.918 I 2.408

2,6 δισ από 2,1 δισ λόγω της
αύξησης των επιτοκίων δανεισμού

των εντόκων γραμματίων
4 Συγκρατημένες είναι και οι

δαπάνες του ΠΔΕ καθώς πραγματοποιήθηκαν

821 εκατ ευρώ
έναντι στόχου για 1,2 δισ Αντίθετα

τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν αυξημένα

κατά 465 εκατ ευρώ
5 Στο πρώτο τετράμηνο του

έτους το Δημόσιο έχει χρησιμο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ποιήσει το εργαλείο του βραχυπρόθεσμου

δανεισμού ρέπος
σε διπλάσιο βαθμό από ότι προβλεπόταν

για ολόκληρο το έτος
Δηλαδή ενώ προβλεπόταν για
το 2015 ρέπος συνολικής αξίας
80 δισ ευρώ στο πρώτο τετράμηνο

έχουν ήδη γίνει ρέπος
163,1 δισ ευρώ προκειμένου να
ανταποκριθεί το Δημόσιο στις
υποχρεώσεις του
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στόχοι Ιδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας μεταρρύθμιση του φορολογικού ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Οιπροτεραιότητεςτου νέου δ.σ τωνεξαγωγέων
Τ Τ ίδρυση Αναπτυξιακής ΤράΠ πεζας για την αντιμετώπιση
προβλημάτων ρευστότητας εξαγωγικών

επιχειρήσεων και για τη
διευκόλυνση εγχώριων επενδύσεων

η μεταρρύθμιση του
φορολογικού

πλαισίου σε όρους μονιμότητας

και σταθερότητας και
με φιλοαναπτυξιακό χαρακτήρα
και π προώθηση των ρυθμίσεων
για τα κόκκινα επιχειρηματικά
δάνεια αποτελούν βασικές προτεραιότητες

για τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Εξαγωγέων και υπό τη
νέα σύνθεση του διοικητικού του
συμβουλίου όπως αυτή προέκυψε

μετά τις αρχαιρεσίες της
Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

της κεντρικής εξαγωγικής

Η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη

οργάνωσης της χώρας που έγιναν

στις 20 Μαΐου Πρόεδρος του
διοικητικού ουμβουλιου επανεξελέγη

ομόφωνα η Χριστίνα Σακελλαρίδη

Οι05»-Συμβουλοι
Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Δίνοντας έμφαση στην απελευθέρωση

της εξωστρεφούς δυναμικής

της ελληνικής οικονομίας

το νέο δ.σ προέταξε ακόμη
ως κυρίαρχα ζητήματα την άρση
μακρόχρονων γραφειοκρατικών
εμποδίων τη μείωση του ενεργειακού

κόστους για τη μεταποίηση
και τη βιομηχανία τον κοινό

βηματισμό του ιδιωτικού τομέα

με φορείς στήριξης της εξωστρέφειας

καθώς και την ενίσχυση

του ρόλου της οικονομικής
διπλωματίας για την καλύτερη

εξυπηρέτηση των ουμφερόν
των των ελληνικών επιχειρήσεων
σε κρίσιμες αγορές-στόχους

Σημειώνεται ότι πέραν της πρα
έδρου στις θέσεις των αντιπρο¬

έδρων επανεξελέγη η Αλεξάνδρα
Χαζάπη-Πίπα αντιπρόεδρος και
διευθύνουσα σύμβουλος Μέλι Αττική

ενώ για πρώτη φορά ως αντιπρόεδροι

εξελέγησαν ο Θεόδωρος

Μπερτζελετος αντιπρόεδρος
Sulphur Hellas και n Μαρίνα
Οφλούδπ-Γιαβρόγλου αντιπρόεδρος

της GF energy και διευθύνουσα

σύμβουλος Μύλοι Σόγιας
Γενικός γραμματέας επανεξελέγη

ο Ευάγγελος Κολοκοτρώνης
πρόεδρος Adelco Α.Ε και οικονομικός

επόπτης ο Γεώργιος Γε
ρεντές διευθύνων σύμβουλος Ν
Γερεντές Α.Ε Σύμβουλοι εξελέγησαν

με αλφαβητική σειρά οι
Νικόλαος Λούρος πρόεδρος Dur
ΑΕ Βασίλειος Κάτσος πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος Phar
maten Α.Ε Ηλίας Κουτσολιού
τσος διαχειριστής Βιολογική Ελιά
Νικόλαος Μαυρίκος πρόεδρος
Μαυρίκος Α.Ε και Πανελληνίου
Συνδέσμου Εφοδιαστών Πλοίων
και Αντώνης Χαχλάκης διευθύνων
σύμβουλος Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες

Α.Ε Αναπληρωματικά
μέλη του Δ.Σ του ΠΣΕ εξελέγησαν

με αλφοβητική σειρά οι Νικόλαος

Βασιλείου αντιπρόεδρος
Bright Ευριπίδης Δονιάς πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος
Επίλεκτος Γιώργος Κρανίτης πρόεδρος

ΣΕΚΑΠΛΑΣ και Σωκράτης
Παλαιοκρασσάς διευθυντής Οικονομικών

Εξαγωγών Ολυμπιακή

Ζυθοποιία SID:9473310
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