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Στη μελέτη της Mc Kinsey, για την ελληνική οικονομία, με βάση την οποία το 
υπουργείο Οικονομικών καταρτίζει 10 ετές πλάνο ανάπτυξης, η φαρμακοβιομηχανία 
χαρακτηρίζεται ως κλάδος αιχμής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Αντιμετωπίζεται όμως ανάλογα από την Πολιτεία; 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
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Αφού η φαρμακοβιομηχανία είναι συνυφασμένη με την καινοτομία, την έρευνα και 
την ανάπτυξη νέων σκευασμάτων, η οποία συνδέεται στενά με τις κλινικές μελέτες 
γιατί στην Ελλάδα έχουν να κυκλοφορήσουν νέα φάρμακα από το 2010; 

Μπορεί η Ελλάδα να επικεντρωθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη; Τί πρέπει να κάνει 
η Πολιτεία για να κάνει τις μεγάλες πολυεθνικές να επενδύσουν και πάλι στη χώρα, 
αντλώντας κονδύλια από τους προϋπολογισμούς τους; Πώς θα κερδίσει το στοίχημα 
της ανάπτυξης ο κλάδος αυξάνοντας έτσι τη συνεισφορά του στην εθνική οικονομία; 

Στα ερωτήματα αυτά του biomagazine.com απαντά ο κ. Κ.Μ.Φρουζής Πρόεδρος του 
ΣΦΕΕ επισημαίνοντας την κρισιμότητα του 2013 στο να αποδείξει η χώρα ότι μπορεί 
να αλλάξει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επενδύσεις στην έρευνα και 
ανάπτυξη. 

1.Ποιές είναι οι προκλήσεις του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας για το 
2013; 

Η πληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ στις φαρμακευτικές εταιρείες, η υπογραφή της 
υπουργικής απόφασης που αναμένουμε για να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
από την έρευνα και την ανάπτυξη και το άνοιγμα στα νέα φάρμακα με την έγκριση 
νέου Δελτίου Τιμών είναι τρία στοιχήματα για τη φαρμακοβιομαχανία φέτος. 

Η μεγαλύτερη βέβαια εθνική και κλαδική πρόκληση του 2013, είναι να ορθοποδήσει 
η χώρα και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Για να μπει ο κλάδος σε τροχιά ανάπτυξης 
πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα τρία στοιχήματα. 

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, πρόκληση είναι και η είσπραξη των παλαιών 
οφειλών του κράτους και η εξασφάλιση μιας σταθερής ροής πληρωμών, την 
οποία άλλωστε προτάσσει και το Μνημόνιο ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα. 

Επίσης, σημαντική προτεραιότητα για τη φαρμακοβιομηχανία και την 
επιχειρηματικότητα αποτελεί και η ενίσχυση της καινοτομίας. Για μας η 
καινοτομία αποτελεί βασικό λόγο ύπαρξης. Και σε μεγάλο βαθμό η καινοτομία στον 
κλάδο του φαρμάκου είναι οι νέες θεραπείες, στις οποίες εδώ και δυο χρόνια η 
Κυβέρνηση κρατά κλειστά τα σύνορα της Ελλάδας. Επομένως, άμεσος στόχος τη νέα 
αυτή χρονιά είναι να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των ασθενών στις νέες 
θεραπείες και τα φάρμακα και να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση προκειμένου να 
προχωρήσει στην έκδοση Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα. Ελπίζουμε αυτό να γίνει 
μέσα στον επόμενο μήνα. 

Από το τέλος του 2010 δεν έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα νέα προϊόντα και 
πλέον οι Ελληνες γίνονται πολίτες 2ης κατηγορίας καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε 
νέες θεραπείες. Τα καινοτόμα φάρμακα δεν είναι πιο ακριβά, καθώς προσφέρουν 
αποτελεσματικότερες λύσεις και τελικά βοηθούν το σύστημα υγείας να είναι 
λιγότερο σπάταλο προσθέτοντας αξία και στον ασθενή και στο σύστημα. 
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2.Αναφέρατε πρόσφατα ότι "η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο διεξαγωγής 
κλινικών μελετών, με διεθνή απήχηση". Τί πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; 

Πριν φτάσουμε να γίνουμε «το κέντρο της Ευρώπη» πρέπει να γίνουμε τουλάχιστον 
παρόντες την κλινική έρευνα. 

Προέχει να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στη διενέργεια κλινικών μελετών, να 
διαμορφωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, για το οποίο έχουμε προτείνει και 
συζητούμε με την πολιτεία και να εξισωθούν φορολογικά οι δαπάνες για 
κλινικές μελέτες με τα λοιπά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ώστε να δοθεί 
ένα φορολογικό κίνητρο για την ενίσχυση της έρευνας. 

Αυτά αναμένουμε άμεσα να γίνουν με την υπογραφή υπουργικής 
απόφασης που θα διευκολύνει όλες αυτές τις διαδικασίες καθώς εξαλείφεται 
η γραφειοκρατία μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο και πλέον θα μπορούμε να 
απορροφάμε μεγαλύτερα κονδύλια από την έρευνα. 

Η «μάχη» για τα κονδύλια για την έρευνα μεταξύ των θυγατρικών μιας πολυεθνικής 
γίνεται κάθε χρόνο με στόχο η κάθε θυγατρική να αντλήσει όσα περισσότερα 
κεφάλαια μπορεί. Η Ελλάδα λόγω του θεσμικού πλαισίου και της μεγάλης 
γραφειοκρατίας δεν μπορεί να αντλήσει πάνω από 90 εκ. ευρώ ετησίως. Μετά τις 
αλλαγές που θα φέρει η υπουργική απόφαση εκτιμούμε ότι μπορεί να φτάσουμε τα 
συνολικά κονδύλια για έρευνα στα 150 εκ. ευρώ ετησίως. 

Πρέπει επίσης κεντρικά στα υπουργεία να υπάρχει αρχείο με τα δεδομένα των 
ερευνών, τα οποία είναι απαραίτητα γιατί αποδεικνύουν τη διαφάνεια και την 
αξιοπιστία των ερευνών και επομένως τη δυνατότητά μας να πάρουμε και άλλα 
κονδύλια για έρευνα από τις μητρικές. 

Επιπλέον, η αναγνώριση της καινοτομίας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο 
πολύ ουσιαστικό βήμα από πλευράς της Πολιτείας, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
υφιστάμενη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα προς στην έρευνα και την 
ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα μας. Η μη αναγνώριση της 
καινοτομίας αποτελεί τροχοπέδη για την επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη στη 
χώρα μας, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και, βεβαίως, τη 
σημαντικότατη μείωση εισροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. 

Αντιθέτως, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ειδικές μονάδες (π.χ. μελετών 
βιοισοδυναμίας, κέντρων φαρμακευτικής τεχνολογίας ,φαρμακευτικής, κλινικής και 
μεταφραστικής έρευνας κλπ.), οι οποίες θα λειτουργούσαν ως πόλος έλξης 
επενδύσεων. O εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου στην σύμπραξη δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα στην βιοιατρική έρευνα μπορεί να προσελκύσει περισσότερες 
επενδύσεις από τη φαρμακοβιομηχανία, να ενισχύσει την ανάπτυξη δικτύων 
ερευνητών και την οικονομική ανάπτυξη στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. 
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Τέλος, η εφαρμογή ορθολογικής και διαφανούς πολιτικής στο επίπεδο πρόσβασης 
στις νέες θεραπείες θα συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος στη 
βιοιατρική και κλινική έρευνα αξιοποιώντας το εξαίρετο δυναμικό επιστημόνων της 
χώρας. 

3.Τί κονδύλια επενδύουν σήμερα οι φαρμακευτικές εταιρείες στην έρευνα 
στην Ελλάδα; Με ποια Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια - καθηγητές 
συνεργάζονται; 

Το 2011 πραγματοποιήθηκαν 250 κλινικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 85 
εκ. ευρώ. Η Ελλάδα απορροφά ετησίως κονδύλια 50 έως 100 εκατομμυρίων ευρώ 
για κλινικές μελέτες, όταν το Βέλγιο απορροφά 400 έως 500 εκατομμύρια. 

Με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, μπορούμε να φτάσουμε και εμείς - ως χώρα - στα 
επίπεδα του Βελγίου. Πρόκειται για σημαντικούς πόρους, καθώς στο μεγαλύτερο 
μέρος τους καταλήγουν στα δημόσια νοσοκομεία. Και αν με την ενίσχυση της 
έρευνας αυτά τα κονδύλια από 80 γίνουν 200 σε μερικά χρόνια, είναι 120 εκ. ευρώ 
παραπάνω. Οσα δηλαδή κάθε τόσο κόβουμε από τους συνταξιούχους για μείωση 
δαπανών. 

Αλλά ενώ ασχολούμαστε με τις περικοπές και τη μείωση δαπανών δεν ασχολούμαστε 
με τη δυνατότητα για παραπάνω έσοδα.... 

Τα ποσά αυτά, τα ετήσια κονδύλια για έρευνα, διατίθενται σε μεγάλες 
πανεπιστημιακές και κλινικές του ΕΣΥ, οι οποίες διενεργούν το ερευνητικό έργο. 
Συγκεκριμένα το 46% των κλινικών μελετών διεξάγεται σε πανεπιστημιακές κλινικές 
με τα αντίστοιχα ερευνητικά κονδύλια περίπου 40 εκατ ευρώ να εισρέουν στους 
ειδικούς ερευνητικούς λογαριασμούς (ΕΛΚΕ) των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 

Επιπρόσθετα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επενδύουν στα ερευνητικά 
προγράμματα των πανεπιστημίων, συμβάλοντας κατ‘ αυτό τον τρόπο στην 
επιχορήγηση ανεξαρτήτων ακαδημαϊκών έργων σε επίπεδο βασικής έρευνας 
μεταπτυχιακών, διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών. 

Οι ασθενείς είναι επίσης οι μεγάλοι ωφελημένοι από τις κλινικές μελέτες. Οι γιατροί 
συνήθως που γνωρίζουν κάποιο ανεπίλυτο πρόβλημα του ασθενούς τον καθοδηγούν 
στην ανάλογη κλινική μελέτη στην οποία με τη συμμετοχή του εξασφαλίζει ένα πολύ 
καινοτόμο φάρμακο και ενδεχομένως λύση στο πρόβλημά του. Η αύξηση των 
κλινικών μελετών δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλινικές μελέτες σε 
περισσότερους ασθενείς. 

4. Η Novartis συνεργάζεται με Ινστιτούτο Κλινικών ερευνών και αν ναι με 
ποιό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να 
συνεργαστεί με κάποιο; 

Η Novartis στην Ελλάδα δεν συνεργάζεται με «Ινστιτούτο Κλινικών μελετών». Η 
Novartis Hellas διαθέτει πλήρως επανδρωμένο και κατηρτισμένο προσωπικό (ιατρικό 
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τμήμα) το οποίο έχει αναλάβει την διεξαγωγή και παρακολούθηση όλων των 
κλινικών ερευνών που διενεργούνται τοπικά σε συνεργασία και εναρμόνιση με τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές (ΕΟΦ). 

Η μητρική εταιρεία συνεργάζεται με διεθνούς κύρους ινστιτούτα κλινικής έρευνας 
βάσει των κανόνων ορθής Κλινικής Πρακτικής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής (EMA) η/και Αμερικανικής Νομοθεσίας (FDA) . 

5. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό σε 
θέματα έρευνας. Αν όχι ποιές είναι οι ενέργειες που κάνετε σε αυτήν την 
κατεύθυνση; 

Βεβαίως! Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως εναρμονισμένο με το 
ευρωπαϊκό σε θέματα έρευνας και επικαιροποιείται συνεχώς ώστε να ενσωματώνει 
τις όποιες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες παρακολουθούνται μέσω του 
Ευρωκοινοβουλίου και της ΕΜΑ. 

6. Γνωρίζετε για το πρώτο cluster βιοτεχνολογίας. Τί πιστεύετε γι αυτό; 

To cluster είναι το στάδιο ν+2. Γίνεται, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι και το 
ενδιαφέρον.Ομως προέχει να αποκτήσουμε σταθεροποίηση, εμπιστοσύνη και 
αξιοπιστία, η οποία θα κερδηθεί με την πληρωμή των οφειλών και το άνοιγμα στα 
νέα φάρμακα. 

Οι μελέτες θέλουν και επενδύσεις. Για να μπούμε ως Novartis στον προϋπολογισμό 
του 2014 των κονδυλίων για έρευνα πρέπει στο πρώτο τετράμηνο να έχει ανοίξει η 
πόρτα στα νέα φάρμακα και να έχουμε πληρωθεί μέρος των χρεών. Πρώτα θα τους 
πείσουμε ότι είμαστε συνεπείς και μετά θα συμβάλουν με νέα κεφάλαια. 

Κατά τ΄άλλα η δημιουργία Συστάδων με σκοπό την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών και 
Ερευνητικών Μονάδων θα συμβάλει στην επίτευξη μεγάλων στόχων για την Εθνική 
Οικονομία αλλά και τους επιμέρους στόχους των Μονάδων που απαρτίζουν κάθε 
Συστάδα. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο είναι η δημιουργία του πλαισίου που 
σας προανέφερα καθώς και η στήριξη της καινοτομίας προκειμένου να περάσει 
το μήνυμα ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται πραγματικά για ενίσχυση της έρευνας. Αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ευρώπη η αίσθηση ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για 
έρευνα. 

Σε δεύτερο χρόνο επομένως, πιστεύω ότι η αμεσότερη συνεργασία φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων και Ερευνητικών ιδρυμάτων όπως επιχειρείται μέσω των Συστάδων 
αυτών, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων και καινοτόμων προϊόντων θα είναι επ’ 
ωφελεία της Δημόσιας Υγείας και της Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Ακόμη 
και οι θυγατρικές των αλλοδαπών εταιριών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα 
cluster σαν όχημα για να διοχετεύσουν στην Ελλάδα μέρος των ευρύτερων 
ερευνητικών τους δραστηριοτήτων εξασφαλίζοντας έτσι και ένα σημαντικό μέρος 
της χρηματοδότησης. 
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7. Ποιές είναι οι συνέπειες της μείωσης λόγω Μνημονίου - του 
Προϋπολογισμού του ΕΟΠΠΥ για τις φαρμακευτικές φέτος; Πώς εκτιμάτε 
ότι το νέο αυτό δεδομένο θα επηρεάσει τις εταιρείες του κλάδου; 

Η έλλειψη χρηματοδότησης και ο ερασιτεχνισμός στη σχεδίαση του ΕΟΠΥΥ οδηγούν 
σε κατάρρευση τους παρόχους φαρμάκων, προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας αλλά 
κυρίως υποβαθμίζουν την περίθαλψη εκατομμυρίων πολιτών, δημιουργώντας 
σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή της χώρας. Σήμερα ο ΕΟΠΥΥ βαδίζει 
προς χρεοκοπία και το έλλειμμαά του για φέτος είναι 1,5 δισ. Πρέπει να βρεθεί μέχρι 
το Πάσχα τρόπος χρηματοδότησης για να συνεχίσει να υπάρχει και πρέπει να ληφθεί 
πολιτική απόφαση. Είναι μνημονιακή υποχρέωση να μη συσσωρεύονται νέα χρέη. 
Προέχει να λυθεί το θέμα της χρηματοδότησής του ΕΟΠΥΥ για να συνεχίσει να 
υπάρχει και να εξοφλήσει μέχρι το τέλος του 2013 τις οφειλές του για 2011 και 
2012. 

Οι εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες έχουν συρρικνωθεί τα τελευταία 
χρόνια. Από 5,1 δισ. ευρώ που ήταν το 2009, μειώθηκαν στα 2,88 δισ. το 2012, ενώ 
το 2013 εκτιμάται ότι θα περιοριστούν περαιτέρω στα 2,45 δισ. ευρώ. 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν καταβάλει ένα δυσανάλογα μεγάλο τίμημα στην 
προσπάθεια για έλεγχο των δημόσιων οικονομικών. Εκτός από την τεράστια μείωση 
της αγοράς, έχουν υποστεί "κούρεμα" ομολόγων, με κόστος 1 δισ. ευρώ και μία 
σειρά υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebates, claw back). 

Το 2012 η συνολική δημόσια δαπάνη για φάρμακο ήταν 3,9 δισ. ευρώ, έναντι 
συνολικής δαπάνης για την Υγεία 12 δισ. 

Σήμερα τα χρέη του ΕΟΠΥΥ στις φαρμακευτικές είναι 2 δισ και περιμένουμε να 
πάρουμε λιγότερα από τα μισά στο πρώτο τρίμηνο του 2013. 

Ολη αυτή η κατάσταση πλήττει τις εταιρείες του κλάδου οι οποίες αντιμετωπίσουν η 
κάθε μια με τον τρόπο της την κρίση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μείωση του 
τζίρου αλλά και το ότι η χώρα κλείνει την πόρτα στην έρευνα και τεχνολογία και στα 
νέα φάρμακα. Τα νέα φάρμακα δεν εγκρίνονται, δηλαδή δεν παίρνουν τιμή, με τη 
δικαιολογία ότι είναι πιο ακριβά και θα αυξήσουν τη δαπάνη. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
μπορεί να γίνει αφού υπάρχει οροφή στο σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης στο 
2,45 δισ. ευρώ. 

Αντίθετα, αν πάρουν τιμές τα νέα φάρμακα και έρθουν στην αγορά, οι μεγάλες 
φαρμακευτικές θα ανοίξουν τη ροή κονδυλίων για έρευνα και θα επενδύσουν και 
πάλι στη χώρα. Αυτή τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών, έχουν τη μικρότερη 
δυνατή παρουσία στην Ελλάδα, με μειωμένο προσωπικό και επενδύσεις. Αυτό μπορεί 
να αλλάξει αν αλλάξει η στάση του υπουργείου. 
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Τίτλος : 

Ανανέωση θητείας του κ. Τούντα στον ΕΟΦ 

Μέσο : 

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4202 

 

Ανανεώθηκε η θητεία του Γιάννη Τούντα στη θέση του προέδρου του ΕΟΦ. Η 
πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμα συζητήθηκε την Πέμπτη 
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και στηρίχθηκε από τα τρία 
κόμματα της συγκυβέρνησης.

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4202
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Σάββατο 09/02/2013 

Τίτλος :  

Λουκέτο στην Καρδιολογική του Αγία Σοφία με θύματα 
παιδιά! 

Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/3628 

 

Τα παιδιά που περιμένουν να χειρουργηθούν παραπέμπονται στο Ωνάσειο 
που δεν διαθέτει παιδιατρική κλινική. Γονείς καταγγέλλουν ότι ανασφάλιστο 
παιδάκι έχασε τη ζωή του εξαιτίας των καθυστερήσεων. Οργισμένοι γονείς 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. 

Το κλείσιμο της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η 
Αγία Σοφία» πριν απο 2 χρόνια αποδείχθηκε “εγκληματική ενέργεια” καθώς 
σύμφωνα με καταγγελίες δύο παιδάκια έχουν χάσει τη ζωή τους. 
Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της “Ελευθεροτυπίας” από τότε που έκλεισε η μονάδα 
τα παιδιά που χρειάζονται χειρουργείο παραπέμπονται στο Ωνάσειο, το οποίο όμως 
δεν διαθέτει κάλυψη παιδιατρικού νοσοκομείου και σε περίπτωση άλλης επιπλοκής 
οι μικροί ασθενείς μεταφέρονται πίσω στο “Αγία Σοφία”. 
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με 
Συγγενείς Καρδιοπάθειες "Η Αγία Σοφία" Χρυσάνθη Κοκολάκη, “υπάρχουν παιδιά 
που έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν πρόλαβαν και δεν χειρουργήθηκαν από το 
Ωνάσειο. Ειδικά για ένα παιδί ανασφάλιστο αλβανικής καταγωγής η καθυστέρηση 
έφθασε τον έναν χρόνο, από τον Μάιο του 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Οι 
καθυστερήσεις φυσικά οφείλονται και στο γεγονός ότι ήταν ανασφάλιστο”. 
Μια άλλη ιστορία φαίνεται ότι κόστισε τη ζωή ενός βρέφους καθώς οι αρμόδιοι του 
Ωνασείου, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος των Γονέων, αδιαφόρησαν και αρνήθηκαν 
ακόμη και να έρθει ειδικός από το εξωτερικό παρ' ότι υπήρχε και η έγγραφη 
διαβεβαίωσή του ότι μπορούσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσει 
δωρεάν την επέμβαση για την οποία δεν υπήρχε εμπειρία στη χώρα μας. 
10 βουλευτές της Ν.Δ. έχουν καταθέσει από τον Δεκέμβριο του 2012 ερώτηση στη 
Βουλή, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη, για τον αριθμό των 
νοσηλευόμενων παιδιών στο Ωνάσειο, τον αριθμό των επεμβάσεων και την πορεία 
αυτών. 

http://www.iatropedia.gr/
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3628
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Τίτλος : 

Επικίνδυνα Κινέζικα υλικά στα νοσοκομεία! Σπασμένοι 
καθετήρες και ράμματα που κόβονται 

Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/3624 

 

Για τα καλά έχουν εισβάλει τα κινέζικα αμφιβόλου ποιότητας υγειονομικά 
υλικά στα δημόσια νοσοκομεία λόγω κρίσης, με αποτέλεσμα ασθενείς να 
κυκλοφορούν με σπασμένους καθετήρες στους διαδρόμους και οι γιατροί 
να μην μπορούν να ολοκληρώσουν με την ησυχία τους ακόμη και 
χειρουργικές επεμβάσεις επειδή τα υλικά είναι σκάρτα. Δείτε τα τραγικά 
περιστατικά που καταγράφονται στο ΕΣΥ λόγω περικοπών στα κονδύλια 
για τα υλικά  

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου 

Σπασμένοι καθετήρες, σύριγγες που σπάνε αλλά και ράμματα που κόβονται με τη 
μία συνθέτουν το τελευταίο διάστημα το σκηνικό στο πολύπαθο ΕΣΥ. Γιατροί και 
εργαζόμενοι είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν καθημερινά στους διαδρόμους 
ασθενείς να ζητούν βοήθεια από το νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτό επειδή 
φλεβοκαθετήρες σπάνε μέσα στις φλέβες των ασθενών. «Πεταλούδες» διαλύονται 
και δε χορηγούν τον ορό αλλά και μέσα στα χειρουργεία κόβονται τα ράμματα την 
ώρα της επέμβασης με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις.  
Και αυτό επειδή ακατάλληλο υγειονομικό υλικό από την Κίνα αλλά και Τρίτες χώρες 
αμφιβόλου ποιότητας ενίοτε και επικίνδυνο, έχει εισβάλει στα δημόσια νοσοκομεία 
το τελευταίο διάστημα για λόγους οικονομίας. Γεγονός βέβαια καθόλου τυχαίο 
καθώς οι προϋπολογισμοί όλων των δημοσίων νοσοκομείων έχουν ψαλιδιστεί κατά 
50%. 
«Από τα υλικά που έρχονται στα Νοσοκομεία μόνο ένα στα πέντε είναι της 
προκοπής. Οι φλεβοκαθετήρες σπάνε, οι βαλβίδες ασφαλείας που φέρουν δεν είναι 
στεγανές και στάζουν πάνω στους ασθενείς, οι οροί λερώνουν τα σεντόνια και τα 
ρούχα των αρρώστων» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Παναγιώτης Παντέλης. 

http://www.iatropedia.gr/
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3624
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Όπως εξηγεί, όταν τοποθετούν αυτά τα υλικά στα χέρια των ασθενών, προκειμένου 
να γίνεται η έγχυση φαρμάκων και ορών, τις περισσότερες φορές σπάνε και 
μπλοκάρουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να τα αλλάζουν. Τρυπάνε συνέχεια σε 
άλλες φλέβες τους ασθενείς και τα φάρμακα δεν μπορούν να περάσουν μέσα από 
τους ορούς. Ίδια είναι η εικόνα και με τις σύριγγες και τις βελόνες οι οποίες είναι 
κάκιστης ποιότητας καθώς σπάνε τις περισσότερες φορές. 
«Επίσης πολλά υλικά ενώ πρέπει να διατηρούνται για 3 με 4 ημέρες στους ασθενείς, 
χαλάνε μετά την πρώτη μέρα όπως οι καθετήρες» σημειώνει ο κ.Παντέλης και 
συμπληρώνει: «Οι προϋπολογισμοί έχουν περικοπεί γύρω στο 50% επομένως, 
υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα επιβίωσης των νοσοκομείων». 
Στο μεταξύ στον Ευαγγελισμό το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, οι γιατροί των 
χειρουργικών ειδικοτήτων μπαίνουν με την ψυχή στο στόμα στα χειρουργεία με το 
φόβο μην κοπούν τα ράμματα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 
«Τα γάντια και τα ράμματα είναι ευτελούς ποιότητας αφού σκίζονται με το 
παραμικρό. Ειδικά τα ράμματα λίγο να τα τεντώσεις κόβονται με αποτέλεσμα να 
πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή τη διαδικασία και να χάνεις χρόνο” περιγράφει 
γνωστός γιατρός του Ευαγγελισμού. 
Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι λόγω των περικοπών στα κονδύλια των 
νοσοκομείων πολλά από αυτά δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν ούτε τα 
απαραίτητα τρόφιμα για τους ασθενείς.  
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Τίτλος : 

Alapis: Προφυλακίστηκε ο τέως οικονομικός 

διευθυντής 

 
Μέσο :  

http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4201 

 

 

Προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του στη β' τακτική ανακρίτρια που 

ερευνά την υπόθεση των ύποπτων δανείων της Proton με βασικό 

κατηγορούμενο το Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, ο τέως γενικός οικονομικός 

διευθυντής της Alapis, Γιάννης Παπαβασιλείου. 

Ο κ. Παπαβασιλείου κατηγορείται για συναυτουργία στην υπόθεση της 

χορήγησης δανείων προς την Alapis από την Proton Bank.  

Σημειώνεται ότι η ανακρίτρια Ιωάννα Χατζάκη είχε εκδώσει σε βάρος του 

ένταλμα, καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας που συγκεντρώνει 

προκύπτει ότι ο ρόλος του κ. Παπαβασιλείου στα ύποπτα δάνεια της 

Proton Bank ήταν κομβικός, αφού φέρεται ότι εκείνος ήταν που 

ουσιαστικά προχώρησε το σχέδιο για τα δάνεια 701 εκατ. ευρώ από την 

Proton προς άλλες εταιρίες συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.  

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία υπάρχει ένα e-mail που 

απευθύνει πρώην μέλος του Δ.Σ. της Proton προς τον κ. Παπαβασιλείου, 

όπου τον ενημερώνει ότι έχουν έρθει στελέχη από την Τράπεζα της 

Ελλάδος και «τρώμε πολύ βρίσιμο».  

«Αντέχετε;», φέρεται να απαντά ο κ. Παπαβασιλείου.  

Στο όνομα του τέως οικονομικού διευθυντή της Alapis έχει αναφερθεί και 

ένας ακόμη κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος έχει απολογηθεί 

στην ανακρίτρια.  

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4201
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Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μπαλή, ιδιοκτήτη εταιρίας που έχει πάρει 

δάνεια από την Proton, ο οποίος ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ότι ο κ. 

Παπαβασιλείου αποφάσιζε για το πού θα διοχετεύονται τα χρήματα, καθώς 

και για τη διαχείρισή τους. 

Ο κ. Μπαλής τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο έρευνας, κατέθεσε 

υπόμνημα διά του συνηγόρου, με το οποίο στρέφεται κατά του Λαυρέντη 

Λαυρεντιάδη και του Γιάννη Παπαβασιλείου.  

«Σας δηλώνω ότι κατόπιν της άσκησης ποινικής δίωξης σωρείας 

κακουργημάτων σε βάρος του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και 27 

ακόμη προσώπων που εμπλέκονται στις διανειοδοτήσεις εταιριών του 

επιχειρηματία από την Proton Bank την περίοδο όπου εκείνος ήταν 

πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, μεταξύ των οποίων και εγώ, 

εμφανίστηκα αυθορμήτως ενώπιων της δεύτερης ειδικής ανακρίτριας και 

κατέθεσα την απολογία μου, εξαίροντας το γεγονός ότι ο Λαυρέντης 

Λαυρεντιάδης, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν ιδιοκτήτης της ως άνω εταιρίας 

της οποίας υπήρξα αχυράνθρωπος, ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για 

τη διοίκηση και τη λειτουργία της, για την οποία είχε ορίσει τον Γιάννη 

Παπαβασιλείου γενικό οικονομικό διευθυντή του, προκειμένου να 

διευθετεί άπασες τις φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις 

των εταιριών που διοικούσε μέσω παρένθετων προσώπων, όπως και της 

υπό κρίση εταιρίας, ενώ εγώ ήμουν απλώς υπάλληλός της, χωρίς καμία 

διοικητική αρμοδιότητα».  

Όπως υποστήριζε, αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μη καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών της εταιρίας είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και 

υπεύθυνος της επιχείρησης Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.  

Ο κατηγορούμενος ζητούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Λαυρέντη 

Λαυρεντιάδη και Γιάννη Παπαβασιλείου.  

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της Proton Bank έχουν ήδη 

προφυλακιστεί 6 άτομα και καταζητούνται ο Πέτρος Κυριακίδης και η 

Ελένη Σκούρα.  
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Τίτλος : 

Άρρωστη Υγεία 
 
Μέσο :  
 
http://www.megatv.com/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&subid=2&pubid=

30539295 

 

 
Αμέτρητα προβλήματα στην δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια περίθαλψη 
καταγγέλλουν οι γιατροί μετά και την νέα περικοπή στους προϋπολογισμούς των 
νοσοκομείων κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και τον ΕΟΠΥΥ να οφείλει 1,9 
δισεκατομμύρια ευρώ για νοσήλεια. 

Όπως λένε, οι ελλείψεις σε φάρμακα, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό είναι 
καθημερινό φαινόμενο ενώ σε αρκετά νοσοκομεία δεν υπάρχει ούτε χαρτί για να 
σκουπίσουν τα χέρια τους. Σύμφωνα με τους γιατρούς υπάρχουν αίθουσες 
χειρουργείων που παραμένουν κλειστές αλλά και 154 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας που δεν αξιοποιούνται παρά το γεγονός ότι καθημερινά αναζητούνται 
απεγνωσμένα κρεβάτια εντατικής. 

Το υπουργείο Υγείας αναφέρει πως εντός των επόμενων ημερών θα προκηρυχθούν 
230 νέες θέσεις για γιατρούς και νοσηλευτές προκειμένου να καλυφθούν οι 
συμβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίες λήγουν στο τέλος Φεβρουαρίου και να 
παραμείνουν έτσι ανοικτές 50 κλίνες σε ΜΕΘ. Προβλήματα όμως υπάρχουν και στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη αφού ο ένας γιατρός μετά τον άλλον σπάνε τις συμβάσεις 
τους με τον ΕΟΠΥΥ. 

http://www.megatv.com/
http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&subid=2&pubid=30539295
http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&subid=2&pubid=30539295
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ΚΥΡΙΑΚΗ 10/02/2013 

Τίτλος : 

Η νέα λίστα με τα 233 φάρμακα 
Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/355200/i-nea-lista-me-ta-233-

farmaka.html 

 

Σε γενναίο «ψαλίδι» του καταλόγου των φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις, που 

χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων, προχωρεί το υπουργείο Υγείας Ο 

αναθεωρημένος κατάλογος είναι μειωμένος κατά 650 περίπου σκευάσματα σε σχέση 

με τον προηγούμενο, ο οποίος είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2012. Εχει ήδη 

υπογραφεί από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά και αναμένεται η 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάλογος περιλαμβάνει συνολικά 233 σκευάσματα. 

Από αυτά, τα 118 θα χορηγούνται από δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές με 

δυναμικότητα άνω των 60 κλινών. Αλλα 95 φάρμακα θα χορηγούνται από το ΕΣΥ, 

κλινικές και φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Περιέχει δε 20 ακόμη σκευάσματα τα οποία οι 

ασφαλισμένοι θα μπορούν να προμηθεύονται και από ιδιωτικά φαρμακεία. 

 

Η έκδοση του καταλόγου αποτελεί τον προπομπό και προϋπόθεση για την 

ολοκλήρωση της λεγόμενης «θετικής λίστας φαρμάκων», η οποία αναμένεται τις 

επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για τον κατάλογο από τον οποίο συνταγογραφούν οι 

γιατροί του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών Ταμείων. Ο νόμος 3816 του 2010 προβλέπει ότι 

ο κατάλογος με τα σκευάσματα για τις σοβαρές παθήσεις εγκρίνεται εφόσον αυτά 

περιέχονται στη «λίστα». 

 

 

Τα φάρμακα για τις σοβαρές παθήσεις ή «ακριβά» φάρμακα είναι μια πονεμένη 

υπόθεση, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα Υγείας. Για να μην 

ξεφύγουν από τους σφιχτούς προϋπολογισμούς τους, οι διοικήσεις των δημόσιων 

νοσοκομείων αποφεύγουν να προμηθεύονται επαρκείς ποσότητες. 

http://www.newsnow.gr/article/355200/i-nea-lista-me-ta-233-farmaka.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/355200/i-nea-lista-me-ta-233-farmaka.html
http://www.newsnow.gr/article/355200/i-nea-lista-me-ta-233-farmaka.html
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Το ετήσιο κόστος εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Πολλές 

διοικήσεις έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους για την επιπλέον αυτή δαπάνη, 

η οποία δεν είναι αμιγώς νοσοκομειακή, καθώς αφορά εξωτερικούς ασθενείς. Οι 

προϋπολογισμοί των δημόσιων νοσοκομείων πρέπει να μειωθούν φέτος στο 1,95 

δισ. ευρώ από 2,2 δισ. το 2012 και ο στόχος δεν φαίνεται να είναι εφικτός Η 

συγκεκριμένη κατάσταση οδηγεί σε ταλαιπωρία τους ασθενείς, οι οποίοι 

υποχρεώνονται συχνά να αναζητούν τα φάρμακά τους από νοσοκομείο σε 

νοσοκομείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα παίρνει δραματικές 

διαστάσεις, καθώς δικαιούχοι των σκευασμάτων είναι άτομα με σοβαρά προβλήματα 

υγείας, όπως καρκίνο, προβλήματα στο ανοσοποιητικό ή λήπτες μοσχευμάτων. 

 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανέλαβαν να τα 

προμηθεύουν, ακόμη και κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας από τους 

ασφαλισμένους. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν λύθηκε, καθώς πολλοί είναι οι 

ασφαλισμένοι που απευθύνονται στα νοσοκομεία. 

 

Με έγγραφό της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ενωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ) Ειρήνη Τσικαλάκη 

τονίζει ότι οι φαρμακοποιοί του ΕΣΥ «βρίσκονται ανάμεσα στους ασθενείς και τους 

διοικητές». Οι ασθενείς -σημειώνει- χρειάζονται τα φάρμακά τους και οι διοικητές 

πρέπει να κάνουν οικονομία... 

 

Σύμφωνα με την κ. Τσικαλάκη, «σε λίγο δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί όχι μόνο η 

επάρκεια, αλλά ούτε και η ασφάλεια της θεραπείας των νοσηλευόμενων ασθενών». 

 

 

Οι εξωτερικοί ασθενείς, που δεν βρίσκουν πλέον τα φάρμακά τους στα ιδιωτικά 

φαρμακεία, ταλαιπωρούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από τον ΕΟΠΥΥ 

πίσω στα νοσοκομεία χωρίς να μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, γιατί 

όλοι προσπαθούν να περιφρουρήσουν τον ήδη πετσοκομμένο προϋπολογισμό... 

 

Τα σκευάσματα και από πού θα χορηγούνται 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΚΛΙΝΩΝ 

 

Ογκολογικά: ABRAXANE, ADRIBLASTINA, ALIMTA, ARZERRA, ATRIANCE, AVASTIN, 

AXOPLAN, BEROMUN, BIOTECAN, CAELYX, CAMPTO, CEDOL, 

DOCETAXEL/HOSPIRA, DOCETAXEL/TEVA, DOXIPROL, DOXORUBIOHCL/EBEWE, 

DOXORUBN, DOXOTIL, ELOXATIN, EVOLTRA, FLUDARAIV, FLUDARABN/EBEWE, 

FLUDARABN/TEVA, FOSCAN, GUADEL, GLIOLAN, HERCEPTIN. HYCAMPINΙinj/inf, 

IRINOCAN, IRINOTECAN/HOSPIRA, IRINOTECAN/MEDAC, IRINOTECAN/GENERICS, 

IRINOTECAN/TEVA, IRITEC, JAVLOR, LEUSTATIN, MABTHERA, PUPHORAN, 

MYOCET, NAVELBNE, OVAPAC, OXALIPLATIN/GENERICS, OXALIPLATIN/HOSPIRA, 

OXALIPLATIN/MEDAC, OXALIPLATIN/TEVA, OXALIPLATIN/GEROLYMATOS, 
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OXALIPLATIN/KABI, OXALIPLATIN/MEDICUS, OXALIPROL, OXALTINA, 

PACTITAXEL/GENERICS, PACLITAXEL/HOSPIRA, PACLITAXEL/KABI, 

PACLITAXEL/GEROLYMATOS, PACLITAXIN, PACLITOL, PACLEXEL, PATAXEL, 

PAXENE, PAXENEPACLITAXEL, PAXITAL, PLAXITIN, PHOTOFRIN, RECTOXAL, 

REXAP, ROAXIEMRA, RUBINOX, SANTACIL, TAXOL, TAXOPROL, TAXOTERE, 

TEMODALPD.SOL.INF, TOPOTECANE/HOSPIRA, TOPOTECANE/TEVA, TORISEL, 

TRISENOX, VECTIBIX, VELCADE, VERAXAIN, VINORELBNE/EBEWE, 

VINORELBNE/SPECIFAR, VINORELBNE/TEVA, VINTECAN, XENIUS, YONDELIS. 

 

Αντίδοτα αντινεοπλασματικών: ETHYOL, SAVENE. 

 

Διφωσφονικά: ACLASTA, BONDRONATIV, ZOMETA. 

 

Ενζυμα: ALDURAZYME, CEREZYME, ELAPRASE, FABRAZYME, MYOZYME, REPLAGAL. 

 

Ανοσοδιεγερτικά: BEROMUN, MEPACT. 

 

Ανοσοκατασταλτικά: ORENCIA, TYSABRI. 

 

Ανοσοσφαιρίνες: FLEBOGAMMAFIF, GAMNEX, GAMMAGARDSD, HEPATECTCP, IG 

VEVA, INTRATECT, KIOVIG, MEGALOTECT, OCTAGAM, PENTAGLOBN, PRIVIGEN, 

SANDOGLOBULIN, VENBIG. 

 

Αντιαρρυθμικά: BRINAVESS. 

 

Αγκυλιωτικοί παράγοντες: BUSILVEX. 

 

Παράγοντες μείωσης τοξικότητας κυτταροτοξικής θεραπείας: CARDIOXAN. 

 

 

Παράγωγα ξανθίνης: PEYONA. 

 

Οξέα επεισόδια κληρονομικού αγγειοοιδήματος: BERINERTP. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΚΛΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ 

 

Ογκολογικά: AFINIOR, FLUDARATABS, GLIVEC, HYCAMINCAPS, IRESSA, LITAK, 

NEXAVAR, PANRETIN, REVLIMID, SIKLOS, SPRYCEL, SUTENT, TARCEVA, 

TARGETIN, TASIGNA, TEMODAL, TEMOMEDAC, 

TEMOZOLOMICE/TEVA,THALIDOMDE/GELGENE, TYVERB, VIDAZA, VOTRIENT, 

XELODA. 
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Ερυθροποιητικοί παράγοντες: ABSEAMED, ARANESP, BINOCRIT, EPORATIO, EPREX, 

MIRCERA, NEORECOMRON, RETACRIT. 

 

Ανοσοκατασταλτικά: ADVAGRAF, CIMZIA, COPAXONE, ENBREL, GILENYA, HUMIRA, 

ILARIS, KINERET, PROGRAF, REMICADE, SIMPONI, SIMULECT, STELARA. 

 

Ανοσοδιεγερτικά: REBIF. 

 

Ανοσορυθμιστικά: AVONEX, BETAFERON, EXTAVIA, MOZOBOL, PEGASYS, 

PEGINTRON. 

 

Ανοσοσφαρίνες: SYNAGIS, VIVAGLOBIN. 

 

Αντιικά: BARACLUDE, COPEGUS, HEPSERA, REBETOL, RIBAVRIN, VIREAD. 

 

Διφωσφονικά: BONDRONAT. 

 

Αντιμικροβιακά: BRAMITOB, CAYSTON, TOBI. 

 

Αντιπαρκινσονικά: DUODORA. 

 

Αντιπηκτικά: VENTAVIS. 

 

Παράγοντες αποσιδήρωσης: EXJIADE, FERRIPROX. 

 

Οξέα επεισόδια κληρονομικού αγγειοοιδήματος: FIRAZYR. 

 

Μείωση τοξικότητας κυτταροτοξικής θεραπείας: KEPIVANCE. 

 

Μεταβολικά νοσήματα: ZAVESCA. 

 

Οφθαλμολογικά νοσήματα: LUCENTIS, MACUGEN, VISUDYNE. 
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Ουδετεροπενία: GLANOCYIE, GRANULOKNE, NEULASTA, NIVESTIM, TEVAGRASIM, 

ZARZIO. 

 

Πνευμονική υπέρταση: REMODULIN, REVATIO, TRACLEER, VOLIBRIS. 

 

Αιμοστατικά: REVOLADE. 

 

ΚΝΣ: RILUTEK. 

 

Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης: SANDOSTATINLAR, SOMATULINE, 

SOMATULINEAUTOGEL, SOMAVERT,. 

 

Αντιαιμορραγικά: NIPLATIE. 

 

Αντιθρομβωτικά: RAPILYSIN. 

 

Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό: VISTIDE. 

 

ΧΑΠ: XOLAIR. 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΟΠΥΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

 

Ανοσοκατασταλτικά: CELLCEPT, CERTICAN, MYCOFEN/NEXUS/ MYCOFENOLATE 

MOFETIL/ACTAVIS, MYCOFENOLATE MOFETIL/ACCORD, MYFENAX, MYFETIL, 

MYFORTIC, RAPAMUNE. 

 

Μεταβολισμός οστών: FORSTEO, PREOTACT. 

 

Ογκολογικά: GENEFADRONE, LYSODREN, MITOXAN, MIZANITRONE, NOVANTRONE. 

 

Βλεννολυτικά: PULMOZYME. 

 

Υπερφωσφαταιμία: RENVELA. 
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Αντιικά: SEBIVO. 

 

Αναστολείς χορήγησης αιμοπεταλίων: XAGRID.
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Τίτλος : 

«Εργολάβοι» υπηρεσιών στο ΕΣΥ: το πάρτυ συνεχίζεται 

 

Μέσο :  

http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα : 

http://www.tovima.gr/opinions/useropinions/article/?aid=497224 

 
Ορθότατα, ο κ. Υπουργός Υγείας ζήτησε την περικοπή των δαπανών για υπηρεσίες 
«τρίτων» στα Νοσοκομεία, σε ποσοστό τουλάχιστον 25% των πραγματοποιηθέντων το 
2012.  
Η συγκεκριμένη ομάδα κονδυλίων, το 2010, ανερχόταν σε περίπου 170 εκ. Ευρώ, 
κατανεμημένα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Καθαριότητος, Σίτισης και 
Ασφαλείας.  
Με βάση τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας που υπέβαλαν για 
πληρωμή οι συμβεβλημένοι εργολάβοι, η μέση ετήσια κ/κ δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού κέρδους, ήταν της τάξης των 1.650 
Ευρώ/μήνα, κατά μέσο όρο.  
Αναλύοντας περαιτέρω τις δαπάνες, πάντοτε σύμφωνα με το δηλωθέν προσωπικό, 
αναλογούσαν:  
- 1.489 Ευρώ ανά εργαζόμενο στην Καθαριότητα  
- 1.825 στη Φύλαξη και  
- 2.358 στη Σίτιση.  
Συνεπώς, υπολογιζόμενου ποσοστού περίπου 35% ως εργοδοτικές εισφορές και 
περιθωρίου κέρδους, ο κάθε εργαζόμενος φέρεται να εισέπραξε, πάντοτε κατά μ.ό. (με 
την προϋπόθεση των 14 μισθών ετησίως):  
- 968, 1.186 και 1.532 Ευρώ/μήνα, προ ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν φόρου.  
Ο αδαής αναγνώστης, βλέποντας τα παραπάνω, μοιραία θα αναφωνήσει «μια χαρά 
τους βλέπω», συγκρίνοντας τα δικά του έσοδα.  
Επειδή η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, τουλάχιστον βάσει προσωπικής 
εμπειρίας αλλά και από τους ελέγχους και τις διαπιστώσεις των ελεγκτικών οργάνων, 
συνιστάται θερμώς στους κ.κ. «αρμοδίους» να επιμεληθούν δεόντως το ζήτημα.  
Εκτός εάν, όντως, «λεφτά υπάρχουν»... 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/opinions/useropinions/article/?aid=497224


 

[21] 
 

Τίτλος : 

Φωτεινή Σκοπούλη: «Κάποιοι παίζουν παιχνίδια 

πολιτικής επιβίωσης» 
Η υφυπουργός Υγείας τονίζει ότι στην κυβέρνηση δεν 
υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας 
 
Μέσο :  
http://www.tovima.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=497532 

 

Την έλλειψη πολιτικής βούλησης για μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας και την 

ενοχοποίηση της τρόικας για τα «κακά» αλλά αναγκαία μέτρα καταγγέλλει η κυρία 

Φωτεινή Σκοπούλη, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα της Κυριακής». Η 

υφυπουργός Υγείας θεωρεί ότι η τρικομματική κυβέρνηση αποτελεί αδήριτη ανάγκη 

για τον τόπο, αλλά δεν περιγράφει με τον θετικότερο τρόπο τη δική της συμμετοχή 

σε αυτήν: «ψαλίδισμα» αρμοδιοτήτων, στρογγύλεμα των προβλημάτων, σαμποτάζ 

από τις υπηρεσίες. «Δυστυχώς», παρατηρεί, «δεν υπάρχει ούτε η κουλτούρα 

συνεργασίας ούτε η βούληση για προσπάθεια συνεργασίας. Κάποιοι ενδιαφέρονται 

για την πολιτική τους επιβίωση με όρους του περασμένου αιώνα». 

 

 

Είναι μόνο θέμα χρημάτων το να λειτουργήσουν ικανοποιητικά τα νοσοκομεία και να 

πάψει η ταλαιπωρία των πολιτών; 

«Ο τομέας της Υγείας ασθενεί βαρέως και χρονίως. Οι μόνιμοι παράγοντες της 

νοσηρότητας είναι τρεις: η ιατροκεντρική ανάπτυξη, τα μεγάλα οικονομικά 

συμφέροντα και, κυρίως, οι ανεπαρκείς πολιτικές. Ολα αυτά οδήγησαν σε ένα 

οργανωτικό και διοικητικό μόρφωμα ανεπαρκές και διαπλεκόμενο, που αναπαράγει 

τη σπατάλη και την αναποτελεσματικότητα. Διαχρονικά υπάρχει αφενός έλλειψη 

σταθερής πολιτικής βούλησης για την ενδυνάμωση του Δημόσιου Συστήματος 

Υγείας, αφετέρου επιδίωξη πολιτικού οφέλους και οικονομικών προσόδων από την 

τεράστια δεξαμενή "πελατών", όπου συμμετέχει όλος ο πληθυσμός, που ονομάζεται 

"χώρος της Υγείας". Τα προβλήματα στην Υγεία δεν είναι νέα. Μερικά γίνονται άμεσα 

αισθητά στους πολίτες και δεν μπορούν πλέον να κουκουλωθούν. Αλλα όμως, εξίσου 

σημαντικά, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Η αύξηση της αντίστασης στα 

αντιβιοτικά, στα οποία έχουμε την πρωτιά, δεν είναι αντιληπτή στον κόσμο. Δεν 

δημιουργήθηκε σε καιρούς πενίας. Γιγαντώθηκε σε καιρούς ευμάρειας και αθρόας 

κατανάλωσής τους. Τα νοσοκομεία σαφώς και μπορούν να δουλέψουν ικανοποιητικά 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=497532
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με λιγότερους πόρους. Υπάρχουν απτά παραδείγματα εξοικονόμησης χρημάτων με 

ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών . Ο "Αγιος Σάββας" ή το 

νοσοκομείο "Χατζηκώστα", στα Γιάννενα, τα κατάφεραν χωρίς επίπτωση στη 

νοσηλεία των ασθενών. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που οφείλαμε να έχουμε 

εφαρμόσει εδώ και χρόνια και που καλούμαστε πλέον να εφαρμόσουμε υποχρεωτικά 

μπορούν να θέσουν, αναγκαστικά έστω, τις βάσεις για να αλλάξουν και οι 

νοοτροπίες».  

 

Είναι τελικά τόσο δύσκολο να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία;  

«Είναι σημαντική η σαφής πολιτική βούληση. Για να προχωρήσουν οι 

μεταρρυθμίσεις πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και όχι επιλεκτικά χατίρια. 

Πρέπει η όποια νομοθετική ρύθμιση να είναι ξεκάθαρη και να μην ενέχει τη 

διαπλοκή. Οι πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων ετών αρνούνταν σθεναρά να 

προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαρθρωτική αλλαγή καταλήγοντας σε 

φοροεισπρακτικά μέτρα και αποδίδοντας τα "κακά μέτρα" στους ευρωπαίους 

εταίρους».  

 

Πώς αποτιμάτε τη λειτουργία της τρικομματικής κυβέρνησης έχοντας μια 

θέση αιχμής στον κρίσιμο τομέα της Υγείας; 

«Η τρικομματική κυβέρνηση δεν είναι πείραμα. Αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη. Ελπίζω 

όλοι να τη βλέπουμε ως τέτοια. Αυτή η κυβέρνηση έχει και μιαν άλλη ιδιαιτερότητα. 

Υπάρχει και διαιτητής. Αμφιβάλλω αν θα ήταν βιώσιμη μια τέτοια κυβέρνηση χωρίς 

διαιτησία. Η αλαζονεία της μακροχρόνιας εξουσίας των μελών των δύο κομμάτων 

μαζί με την κομματική δομή της Δημόσιας Διοίκησης φέρνει τεράστια εμπόδια 

λειτουργίας. Ελπίζω ότι η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία θα βοηθήσει να αλλάξουμε 

νοοτροπίες και οι πολυκομματικές κυβερνήσεις να λειτουργούν πραγματικά για το 

καλό του τόπου».  

 

Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας ως επιστήμονος που συνεργάζεται 

με πολιτικούς, και μάλιστα άλλης ιδεολογίας από τη δική σας;  

«Ανέλαβα αυτή τη θέση για να βοηθήσω να εφαρμοσθούν διαρθρωτικές αλλαγές 

στον τομέα της Υγείας. Δεν είχα καμία αντίρρηση σε όσα μέτρα προτείνονταν από 

τους θεσμικούς εταίρους μας και ήταν καθαρά προς όφελος των πολιτών, περιόριζαν 

τη σπατάλη, προήγαν τη διαφάνεια και παρενέβαιναν στη διαπλοκή με στόχο τη 

σωστή φροντίδα υγείας. Θεώρησα ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού 

θα έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Δεν 

μπορεί, παραδείγματος χάριν, να συμφωνείς ότι ένας εποπτευόμενος από το 

υπουργείο οργανισμός χρήζει οικονομικού και λειτουργικού εξορθολογισμού, και 

όταν έρχεται η ώρα να ληφθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις να παίζονται παιχνίδια 

στρογγυλέματος και ωραιοποίησης των προβλημάτων. Με τέτοιες πρακτικές η 

παραδοχή κοινών και επιβεβλημένων στόχων παραμένει στο λεκτικό επίπεδο, ενώ 

στην πραγματικότητα υπονομεύεται, συνήθως με το επίχρισμα του λαϊκισμού. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε η κουλτούρα συνεργασίας ούτε η βούληση για 
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προσπάθεια συνεργασίας. Κάποιοι ενδιαφέρονται για την πολιτική τους επιβίωση με 

όρους του περασμένου αιώνα. Το παιχνίδι όμως σήμερα δεν παίζεται έτσι. Θέλει 

κοινώς αποδεκτούς κανόνες». 

 

Λέτε δηλαδή ότι έχοντας τη σημερινή γνώση δεν θα αναλαμβάνατε ξανά 

αυτή τη θέση;  

«Αν θα αναλάμβανα ξανά αυτή τη θέση; Ναι, υπό έναν όρο. Να έχω πλήρεις 

αρμοδιότητες. Ο νοών νοείτω...». 

 

Πώς βλέπετε την Αριστερά, και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διεκδικεί την 

εξουσία; 

«Η ελληνική Αριστερά, αφού ταλανίστηκε από την εισβολή εξωγενών παραγόντων 

σε ηγετικές θέσεις της, αρχίζει σιγά-σιγά να εκφράζεται και να αποβάλλει την 

ψυχολογία της περιθωριοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευκαιριακό μόρφωμα που 

ακροβατεί μεταξύ συναισθηματισμού και αντιλήψεων των περασμένων δεκαετιών. 

Ελπίζω να μη διαλύσει την Ελλάδα, όπως έχει διαπράξει αντιστοίχως το Πανελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Κίνημα με τους χαρισματικούς ηγέτες του».  

 

 

Διάψευση 

«Με ενδιαφέρει μόνο το δημόσιο συμφέρον» 

 

Θεωρείτε ότι μπορέσατε σε αυτούς τους μήνες να αλλάξετε κάτι προς 

όφελος του πολίτη;  

«Για να έχει απήχηση στον πολίτη κάποια παρέμβαση που γίνεται στη δημόσια ή 

στην ψυχική υγεία πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος και πολλές φορές μια αλλαγή 

φέρνει και άμεσες αντιδράσεις. Ωστόσο ρυθμίστηκε νομοθετικά, παρ' όλες τις 

δυσκολίες και τις αντιστάσεις, η συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία (γενόσημα 

φάρμακα). Επίσης, άρχισε να οργανώνεται ο συστηματικός βασικός παιδικός 

εμβολιασμός για ανασφάλιστα παιδιά και μπαίνουν οι βάσεις για ένα δίκτυο 

καταγραφής των αναγκών για εμβόλια, όπου υπήρχε ασυδοσία και σπατάλη. 

Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η ελληνική διατροφή, που είναι αποδεδειγμένα 

ένας καθοριστικός παράγοντας προάσπισης της υγείας και της προφύλαξης από 

χρόνια νοσήματα, να γίνει προσιτή στους έλληνες πολίτες και μοχλός για ανάπτυξη 

πρωτογενούς παραγωγής. Ελπίζουμε ότι θα έχει αίσιο τέλος η προκήρυξη ενός 

διαγωνισμού αντιδραστηρίων για τον έλεγχο του αίματος με ανώτερη τιμή τη μισή 

από την ισχύουσα ως σήμερα και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσει η κοστολόγηση 

του αίματος ώστε το κράτος να σταματήσει να χαρίζει στον ιδιωτικό τομέα για κάθε 

μονάδα αίματος 400 ευρώ. Η οργάνωση της παρεχόμενης φροντίδας στην ψυχική 

υγεία βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Και σε αυτόν τον τομέα η μάχη είναι 

πολυμέτωπη. Δεν είναι μόνο η πλευρά των πασχόντων, αλλά και εκείνη της 

διοικητικής νοοτροπίας του υπουργείου. Πριν από λίγες ημέρες επέστρεψα για 
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διόρθωση καταστάσεις στις οποίες τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε 

ορισμένες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν ήταν επιλεκτικά 

μεγαλύτερα από τα ποσοστά που κατά τον νόμο τούς αναλογούσαν».  

 

Δεχθήκατε μεγάλη επίθεση για την απευθείας ανάθεση στη Roche. Δεν 

είχατε σκεφθεί τις επιπλοκές, ή μήπως θεωρείτε ότι στοχοποιηθήκατε για 

άλλους λόγους;  

«Δεν έχω κάνει, ποτέ, καμία ανάθεση ούτε στη Roche ούτε σε καμία άλλη εταιρεία. 

Ανέθεσα, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία, σε ένα 

ΝΠΙΔ (Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων - ΚΕΕΛΠΝΟ) 

εποπτευόμενο από το υπουργείο να αγοράσει αντιδραστήρια, τα οποία είχε επιλέξει 

ένα άλλο ΝΠΔΔ (Εθνικό Κέντρο Αίματος - ΕΚΕΑ) ώστε να καλυφθούν άμεσες 

ανάγκες για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Αν χρειαστεί θα το ξανακάνω, γιατί 

το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το δημόσιο συμφέρον. Οι επιπλοκές θα έπρεπε να 

αφορούν τα νοσηρά μυαλά που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία των 

καταγγελιών». 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 09/02/2013 

Τίτλος : 

Θεσσαλία: Στο ΕΣΠΑ, 4 έργα για την Υγεία 

 

Μέσο :  

http://www.aftodioikisi.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/thessalia-sto-espa-4-erga-gia-tin-

igeia 

 

Την ένταξη τεσσάρων νέων έργων στον τομέα της υγείας συνολικού 
προϋπολογισμού 3,57 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός καλώντας παράλληλα τους φορείς 
υλοποίησης να «τρέξουν» γρήγορα τις διαδικασίες. «Εμείς από την πλευρά μας 
εντάξαμε τα αναγκαία έργα έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση της 
αναβάθμισης της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία. Είναι στα χέρια των φορέων πλέον, 
να υπερβάλλον εαυτόν και να πραγματοποιήσουν άμεσα όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες για να προχωρήσουν τα έργα αυτά και να έρθουν γρήγορα τα 
αποτελέσματα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης. Με την ολοκλήρωσή 
των τεσσάτων έργων, αναμένεται να υπάρξει αισθητή αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Θεσσαλίας. 

Πιο συγκεκριμένα τώρα, μετά την αξιολόγηση όλων των έργων Υγείας που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας λήφθηκε από τον περιφερειάρχη η απόφαση 
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας των παρακάτω έργων συνολικού 
προϋπολογισμού 3.572.000 ευρώ: 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/thessalia-sto-espa-4-erga-gia-tin-igeia
http://www.aftodioikisi.gr/
http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/thessalia-sto-espa-4-erga-gia-tin-igeia
http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/thessalia-sto-espa-4-erga-gia-tin-igeia
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Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και μέσω του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην 
Θεσσαλία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία – 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013». Τα στοιχεία των έργων είναι : 

1ο έργο: Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) χειρουργικών 
τραπεζών και πέντε σκιαλυτικών λυχνιών (προβολέων οροφής) για τα χειρουργεία 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) που διαθέτουν επαρκείς 
χώρους για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Το ΠΓΝΛ διαθέτει 13 χειρουργικές 
αίθουσες στις οποίες υπάρχουν 13 χειρουργικές τράπεζες, από τις οποίες οι 4 
βρίσκονται εκτός λειτουργίας και οι υπόλοιπες παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, 
λόγω παλαιότητας. Η προμήθεια των χειρουργικών τραπεζών αναμένεται να 
αναβαθμίσει κατακόρυφα τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΓΝΛ στον τομέα των 
χειρουργικών επεμβάσεων, και κυρίως στον τομέα της αξιοπιστίας και 
διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, με προφανή θετικό αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση 
των ασθενών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. 

2ο έργο: Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξομοιωτή ακτινοθεραπείας 
ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα στο ΠΓΝΛ. Το τμήμα 
ακτινοθεραπείας του ΠΓΝΛ είναι το μοναδικό στην περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας 
(μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και καλύπτει ανάγκες πληθυσμού που υπερβαίνει 
αυτόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η λειτουργία του τμήματος Ακτινοθεραπείας έχει 
ως βασική προϋπόθεση την λειτουργία εξομοιωτή ακτινοθεραπείας. Χωρίς την 
ύπαρξη του τελευταίου, εμποδίζεται σημαντικά η λειτουργία του τμήματος με 
αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ασθενών να αναγκάζεται να απευθύνεται σε 
ακτινοθεραπευτικά κέντρα των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Το έργο θα 
αναβαθμίσει κατακόρυφα το επίπεδο υπηρεσιών του τμήματος ακτινοθεραπείας 
στους περίπου 2.800 καρκινοπαθείς της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας 

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/thessalia-sto-espa-4-erga-gia-tin-igeia/attachment/espa_thessalia_erga_aftodioikisi
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που εξυπηρετούνται από το ΠΓΝΛ, καθώς ο εξομοιωτής ακτινοθεραπείας είναι 
καθημερινά αναγκαίος για την εξομοίωση και το σχεδιασμό θεραπείας. 

3ο έργο: Αφορά στην προμήθεια δεκαεννιά (19) ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ 
και συγκεκριμένα 14 ασθενοφόρων οχημάτων “VAN” κλειστού τύπου, 2 οχημάτων 
ασθενοφόρων τύπου “C” (κινητές μονάδες) και 3 ασθενοφόρων οχημάτων “VAN” 
κλειστού τύπου 4×4 (με κίνηση στους τέσσερις τροχούς), τα οποία είναι απαραίτητα 
λόγω των δυσκολιών του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής ορισμένων Τομέων 
του Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλίας. Καθώς η επείγουσα προνοσοκομειακή 
φροντίδα αποτελεί τον πρώτο και ίσως σημαντικότερο κρίκο στην αλυσίδα επιβίωσης 
του τραυματία – ασθενή, η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για τη 
διακομιδή του πολυτραυματία – ασθενή σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας 
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την έγκαιρη φροντίδα του. 

4ο έργο: Αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των τριών Κέντρων 
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Κέντρο Υγείας Παλαμά, Κέντρο 
Υγείας Σοφάδων και Κέντρο Υγείας Μουζακίου), έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις ενός σύγχρονου και υγιούς συστήματος υγείας, παρέχοντας την 
καλύτερη δυνατή πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν σε εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ΑΜΕΑ (κατασκευή ραμπών, προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων θυρών, 
δημιουργία WC ΑΜΕΑ, και κατάλληλη σήμανση), επικάλυψη των παλαιών 
δαπέδων(πλαστικά πλακίδια που περιείχαν αμίαντο) με τάπητα από χλωριούχο 
πολυβινύλιο (PVC), υλικό που πληροί τους όρους και τους κανόνες της υγιεινής και 
είναι αντιμικροβιακό, αντισταστικό, και ανθεκτικό. Τέλος, προβλέπονται λοιπές 
εργασίες αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας, όπως αντικατάσταση των παλαιών 
στεγών με εφαρμογή υγρομόνωσης – θερμομόνωσης, όπου απαιτείται κτλ 
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Τίτλος : 

Η Αθήνα διεκδικεί 12 -14 δις ευρώ 
 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4195 
 

Πηγή: kerdos.gr 

 

Από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. 

Αυξημένα κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό της περιόδου 2014-

2020 διεκδικεί η Ελλάδα. Στις Βρυξέλλες οι «27» συζητούν σήμερα και 

αύριο Παρασκευή βαθύτατα διχασμένοι.  

 

Από τη μια πλευρά βρίσκονται οι εισφέρυσες χώρες, δηαλ΄δη αυτές που 

συενεισφέρουν στον κοινοτικό προϋολογισμό και από την άλλη οι χώρες 

που επωφελούνται, δηλαδή οι χώρες τις Συνοχής, οι οποίες όπως είναι 

φυσικό ζητούν άυξηση των κονδυλίων. 

 

Προσερχόμενος στη Σύνοδο ο κ. Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι οι 

μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν πάρει τον 

δρόμο τους και ότι το στοίχημα πλέον είναι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. 

 

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα «κλείσει» 

στα 940 δισ. ευρώ, από τα οποία στην Αθήνα θα φτάσουν 12 έως 14 δισ. 

ευρώ.  

 

Η προσαύξηση των δύο δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθει από 

κονδύλι ύψους ενός δισ. ευρώ για την Αττική, που έχει πληγεί ιδιαιτέρως 

από την κρίση, και ένα δισ. ευρώ για τις ενδιάμεσες περιφέρειες, που θα 

ωφεληθούν από τον λεγόμενο συντελεστή ευημερίας.  

 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4195
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Στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική 

Πολιτική, αλλά και τα χρήματα για διάφορα προγράμματα κατά της 

ανεργίας των νέων, κατάρτισης, εκπαίδευσης και έρευνας.  

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει διαμορφώσει το οικονομικό επιτελείο, 

ο κ. Σαμαράς θα υποστηρίξει ότι όσο περισσότερα επενδυτικά κονδύλια 

εισπράξει η Ελλάδα από το επόμενο ΕΣΠΑ τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα 

έχει, και άρα τόσο πιο βιώσιμο θα είναι το χρέος της.  

 

Κι αυτό γιατί το χρέος υπολογίζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής, δηλαδή το ΑΕΠ, τόσο πιο μικρό και 

βιώσιμο είναι το χρέος. 

 

Όπως είναι γνωστό, το χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 124% του 

ΑΕΠ το 2020 και για να θεωρείται βιώσιμο, σύμφωνα με το ΔΝΤ, πρέπει να 

μειωθεί στο 120%. 

 

Υπενθυμίζεται ότι από τον προϋπολογισμό της περιόδου 2007 - 2013, η 

Ελλάδα είχε λάβει 20 δισ. ευρώ. 

 

Η ελληνική πλευρά προσδοκά ότι η «παράταξη» των χωρών Συνοχής θα 

καταφέρει να κάμψει τις αντιρρήσεις των πληρωτών, που ζητούν 

ορθολογικότερη κατάρτιση των κονδυλίων τόσο ως προς το ύψος όσο και 

ως προς τον καταμερισμό τους.  

 

Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η Γερμανίδα καγκελάριος 

Άνγκελα Μέρκελ θα προσπαθήσει να αποφύγει τον χαρακτηρισμό της 

«τσιγγούνας» της Ευρώπης, ενώ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ 

Κάμερον, που έχει φέρει στη συζήτηση το δημοψήφισμα στην Βρετανία, 

δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω τη στάση του. 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτή η Σύνοδος -η δεύτερη που καταπιάνεται 

με το θέμα του κοινοτικού προϋπολογισμού- θα καταλήξει σε συμφωνία.  
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Ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κάλεσε τους 

ηγέτες να κλείσουν το θέμα απόψε και αύριο, για να αποφευχθεί 

περαιτέρω αστάθεια στην Ευρωζώνη, αλλά και για να μην δημιουργηθεί η 

ανάγκη να λαμβάνονται αποφάσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό 

ετησίως. 

 

Η απόφαση στη Σύνοδο θα πρέπει να επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 



 

[31] 
 

Τίτλος : 

Αντιμέτωποι με μειώσεις μισθών οι εργαζόμενοι 

Στις 14 Φεβρουαρίου λήγουν 42 κλαδικές συμβάσεις 
εργασίας 

Μέσο :  
http://www.tanea.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4789907 

Ψαλίδι στις αποδοχές περισσότερων από 600.000 υπαλλήλων φέρνει η λήξη 42 
κλαδικών συμβάσεων εργασίας την ερχόμενη Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωποι 
με μειώσεις 30% κατά μέσο όρο και ενώπιον του ζητήματος της υπογραφής 
ατομικών συμβάσεων θα βρεθούν εργαζόμενοι σε σημαντικούς κλάδους -μεταξύ των 
οποίων τράπεζες, βιομηχανίες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις- εφόσον δεν υπάρξουν 
νέες κλαδικές συμβάσεις έως τις 14 Μαΐου, οπότε λήγει η μετενέργεια των 
συμβάσεων. 

Σύμφωνα με Τα Νέα, ενδεικτικό είναι ότι ήδη η λήξη των συμβάσεων εργασίας σε 
άλλους κλάδους έχει οδηγήσει το τελευταίο έτος τουλάχιστον 1.200.000 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων.  

Το 60% δηλαδή του δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα έχει υποστεί δυσμενή αλλαγή 
στους όρους εργασίας του, είτε μέσω ατομικών συμβάσεων είτε μέσω άλλων 
μορφών ευέλικτης απασχόλησης όπως η εκ περιτροπής εργασία. Σύμφωνα μάλιστα 
με εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος του 2013 περίπου το 80% θα έχει οδηγηθεί στην 
υπογραφή ατομικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων. 

Μετά την πάροδο των τριών μηνών της μετενέργειας, διατηρούνται μόνο οι όροι 
που αφορούν τον βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και 
επικίνδυνης εργασίας. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως πέρα από τον επαναπροσδιορισμό των μισθών μέσω 
ατομικών συμβάσεων, οι εργαζόμενοι σε κλάδους στους οποίους λήγουν οι 
συλλογικές συμβάσεις θα χάσουν και τα πάσης φύσεως επιδόματα τα οποία 
εισέπρατταν. 

Σημειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου λήγει επίσης η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση  
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), κάτι που οδηγείαυτόματα περίπου 350.000 ανειδίκευτους εργάτες 
στην έσχατη λύσητων ατομικών συμβάσεων.  

Από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με Πράξη 
ΥπουργικούΣυμβουλίου, αφού έχει προηγηθεί κοινωνικός διάλογος και έχουν 

http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4789907
http://www.tanea.gr/
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υπολογιστεί μία σειρά παράγοντες (όπως η πορεία της οικονομίας, η εξέλιξη της 
ανεργίας κ.ά.). 

Υπενθυμίζεται πως πέρσι ο κατώτερος μισθός μειώθηκε κατά 22% (για τους νέους 
κάτω των 25 ετών η μείωση έφτασε στο 32%) με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 
586 ευρώ.  

Οι τριετίες σε αυτήν τη φάση διασώζονται αλλά παραμένουν παγωμένες μέχρι να 
πέσει η ανεργία κάτω από το 10%.  
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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ κατά 886 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι η συνολική απόδοση των 
δημοσιονομικών παρεμβάσεων της περιόδου 2013-2016, όπως προκύπτει από το 
επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, που 
κατέθεσε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας. 
 
Το σύνολο των μέτρων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν τόσο στο σκέλος των 
εσόδων όσο και σε εκείνο των δαπανών υπολογίζεται πλέον ότι θα ανέλθει σε βάθος 
τετραετίας στα 13,358 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για 14,244 δισ. ευρώ στο 
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο του περασμένου Οκτωβρίου. Μάλιστα, το πακέτο των 
φορολογικών παρεμβάσεων γίνεται πιο εμπροσθοβαρές, καθώς φέτος επιδιώκεται να 
οδηγήσει σε έσοδα ύψους 2,15 δισ. ευρώ, δηλαδή 368 εκατ. ευρώ περισσότερα σε 
σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη που έφθανε τα 1,78 δισ. ευρώ.  
 
Στον αντίποδα, η φορολογική μεταρρύθμιση προσδοκάται μεν να αποφέρει από 
φέτος έσοδα (23 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικής προηγούμενης πρόβλεψης), αλλά η 
συνολική απόδοσή της μέχρι το 2016 επαναπροσδιορίζεται προς τα κάτω. Από τα 
1,23 δισ. ευρώ υποχωρεί στα 851 εκατ. ευρώ (μείωση ύψους 379 εκατ. ευρώ). 
 
Από τις φετινές φορολογικές παρεμβάσεις ξεχωρίζουν: 
1. Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό (η οποία αρχικά θα ίσχυε 
από το 2014) και προβλέπεται να οδηγήσει φέτος σε αύξηση εσόδων κατά 186,7 
εκατ. ευρώ. 
2. Επιπλέον έσοδα 23 εκατ. ευρώ αναμένονται και λόγω της αύξησης του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο υγραέριο, η οποία επίσης επισπεύτηκε κατά ένα έτος. 
3. Η αναπροσαρμογή του φόρου επί των τόκων των καταθέσεων από το 10% στο 
15% τέθηκε σε ισχύ από το τρέχον έτος και υπολογίζεται ότι θα αυξήσει τα έσοδα 
κατά 237 εκατ. ευρώ. 
 
Σε κάθε περίπτωση, παραμένει η «τρύπα» των μη προσδιορισμένων μέτρων ύψους 

http://www.express.gr/
http://www.express.gr/news/finance/682710oz_20130209682710.php3
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περίπου 4-4,5 δισ. ευρώ τα οποία πρέπει να ληφθούν τη διετία 2015-2016. Ο 
αναπληρωτής υπουργός Χρ. Σταϊκούρας σημειώνει, πάντως, στην αιτιολογική έκθεση 
του επικαιροποιημένου μεσοπρόθεσμου ότι «η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης πιστεύει, 
μετά και τις θετικές ενδείξεις για τη δημοσιονομική επίδοση του 2012, ότι η εξέλιξη 
της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής πολιτικής κατά τη διετία 2013-2014, 
με την έμφαση που θα δοθεί σε διαρθρωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και 
ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, θα καλύψει τη μικρή δημοσιονομική 
διόρθωση που ενδέχεται να προκύψει την περίοδο 2015-2016, σύμφωνα με το 
σενάριο του μεσοπρόθεσμου». 
 
Πιο φιλόδοξες είναι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις για το έλλειμμα και το 
πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης, ενώ σημαντική μείωση 
καταγράφεται στις προβλέψεις για το δημόσιο χρέος, χάρη στην ολοκλήρωση της 
επαναγοράς ομολόγων ύψους 31,9 δισ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο. Η θετική 
επίπτωση κυμαίνεται από το 14,9% του ΑΕΠ φέτος έως το 20,9% το 2016. 
 
Πιο αναλυτικά, το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο προβλέπει: 
 
1. Μικρό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως των 489 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ 
από φέτος κιόλας, αντί προηγούμενης πρόβλεψης για μηδενικό πρωτογενές 
αποτέλεσμα. Ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία αποπνέει η πρόβλεψη για το αντίστοιχο 
μέγεθος του 2014, που αναθεωρήθηκε στο 2,4% του ΑΕΠ από το 1,5%. Ωστόσο, η 
εκτίμηση για την εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος τη διετία 2015-2016 
γίνεται πλέον πιο συντηρητική (2% το 2015 και 3,2% το 2016, έναντι 
προηγούμενου στόχου για 3% και 4,5% αντιστοίχως). 
2. Το δημοσιονομικό έλλειμμα (μαζί με τους τόκους) «προσγειώνεται» χαμηλότερα 
σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Οκτωβρίου. Έτσι, για φέτος 
υπολογίζεται να ανέλθει στο 4,3% του ΑΕΠ (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 
5,5%), προκειμένου να περιοριστεί ως το 2016 στο 2,3% (από 3,2% που 
προβλεπόταν τον Οκτώβριο). Διευκρινίζεται, πάντως, πως οι προβλέψεις δεν 
περιλαμβάνουν την επίπτωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η 
οποία δεν λαμβάνεται άλλωστε υπόψη κατά την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων του προγράμματος. 
3. Σημαντική μείωση αναμένεται να κάνει το χρέος της γενικής κυβέρνησης, μετά τη 
θετική επίπτωση που είχε η επαναγορά ομολόγων. Τη φετινή χρονιά προβλέπεται να 
κυμανθεί στο 174,2%, δηλαδή 14,9% χαμηλότερα απ'Α ό,τι αναμενόταν στο αρχικό 
ΜΠΔΣ, ενώ το 2016 προβλέπεται να πέσει στο 164% (από 184,9%, που ήταν η 
πρόβλεψη τον περασμένο Οκτώβριο). Σε απόλυτους αριθμούς η μείωση χρέους που 
εκτιμάται ότι θα προκύψει φθάνει τα 27,4 δισ. ευρώ φέτος και τα 41,1 δισ. ευρώ το 
2016. 
 
Η επικαιροποίηση αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν 3ετή πλαφόν δαπανών στους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης. Η 
προσθήκη των ανώτατων αυτών ορίων ήταν προαπαιτούμενη δράση για την 
εκταμίευση της υποδόσης του Φεβρουαρίου από το δάνειο του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξης προς την Ελλάδα (πρόκειται για 2,8 δισ. ευρώ τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών). 
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Όπως επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας, «τα ανώτατα όρια δαπανών θεωρούνται 
δεσμευτικά για τα δύο πρώτα χρόνια, ενώ ο στόχος για τον τελευταίο χρόνο της 
τριετούς περιόδου μπορεί να επικαιροποιείται. Σε περίπτωση όμως που επιτευχθεί 
καλύτερο πρωτογενές αποτέλεσμα σε σχέση με το στόχο τη διετία 2013-2014 και το 
αποτέλεσμα αυτό κριθεί διατηρήσιμο, τότε οι οροφές αυτές στις δαπάνες θα 
αναπροσαρμοστούν, με έμφαση στην ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών 
στρωμάτων και την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας». 
Τουλάχιστον 30% του καλύτερου από το αναμενόμενο αποτελέσματος θα 
χρησιμοποιηθεί «για να καταστήσουμε πιο φιλόδοξους τους ενδιάμεσους στόχους 
μας για το έλλειμμα, προκειμένου να επιτύχουμε νωρίτερα τον μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό μας στόχο και να επιταχύνουμε την πορεία αποκλιμάκωσης του 
δημόσιου χρέους». Το πρόβλημα είναι ότι προφανώς σε αντίθετη περίπτωση θα 
ενεργοποιηθούν οι ρήτρες που επιβάλλουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων εάν 
υπάρξουν αποκλίσεις.
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Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα επιδιώξει να πείσει τους εκπροσώπους της 
τρόικας, οι οποίοι λένε «όχι» σε «χαριστικές» ρυθμίσεις χρεών και φορολογικές 
αμνηστίες, για την αναγκαιότητα της νέας ρύθμισης. 
Με δεδομένο ότι τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη «φούσκωσαν» το 2012 κατά 12,3 δισ. 
ευρώ και υπό τον φόβο να εκτιναχθούν φέτος σε υψηλότερα επίπεδα, το υπουργείο 
Οικονομικών, όπως αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. 
Θεοχάρης, εξετάζει μια ρύθμιση που θα είναι απολύτως προσαρμοσμένη στην 
οικονομική κατάσταση των οφειλετών του Δημοσίου. Θα κινείται, μάλιστα, στα 
πρότυπα των ρυθμίσεων που εφαρμόζουν οι τράπεζες για τους δανειολήπτες που 
αδυνατούν να πληρώσουν το ύψος κάποιας δόσης. 
«Α λα καρτ»  
Σύμφωνα με το σχέδιο της νέας ρύθμισης η κάθε περίπτωση οφειλέτη θα εξετάζεται 
ξεχωριστά. Οι φορολογούμενοι θα προτείνουν αρχικά οι ίδιοι στον έφορο το ποσό 
της δόσης που θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν κάθε μήνα. Θα πρέπει 
όμως να αποδείξουν την οικονομική τους κατάσταση και ο έφορος μετά θα 
αποφασίζει για το ποσό της κάθε δόσης και τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων 
εξόφλησης της οφειλής. 
Μάλιστα, στην πορεία της ρύθμισης το ποσό της δόσης θα μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με τα εισοδήματα του οφειλέτη. 
Για παράδειγμα, αν μια τουριστική επιχείρηση η οποία έχει χρέη προς το Δημόσιο, 
υπαχθεί στη ρύθμιση, θα έχει τη δυνατότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν 
δηλαδή θα έχει αυξημένα έσοδα, να καταβάλει μεγαλύτερα ποσά για την εξόφληση 
της οφειλής. 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112992329
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112992329
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Για τη ρύθμιση που σχεδιάζεται ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας σημειώνει 
ότι «αυτό που μπορούμε να εξετάσουμε είναι να διευκολύνουμε όλους όσοι 
βρίσκονται σε πραγματική δυσκολία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους». 
Παρωχημένο πλαίσιο  
Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής» 
αναφέρει ότι το σημερινό πλαίσιο για τη ρύθμιση των οφειλών είναι παρωχημένο. 
«Μπορούμε να παραδειγματιστούμε από τις τράπεζες που προχωρούν σε ρυθμίσεις, 
όταν δανειολήπτες αδυνατούν να πληρώσουν το ύψος κάποιας δόσης. Εμείς θα 
ζητήσουμε από τους φορολογουμένους να προτείνουν οι ίδιοι τι μπορούν να 
πληρώσουν. Πρέπει να μας αποδείξουν με στοιχεία για την οικονομική τους 
κατάσταση ή, προκειμένου για επιχειρήσεις, τους ισολογισμούς και τις εκθέσεις των 
ελεγκτών ότι μπορούν να πληρώνουν. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα κρίνεται κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά. Θα παρέχεται η ρύθμιση όχι με μηχανιστικά κριτήρια, αλλά με 
κριτήρια ότι μπορεί ο υπόχρεος να πληρώσει». 
«Νομίζω σε αυτή τη ρύθμιση η τρόικα δεν θα πει όχι. Στο παρελθόν έγιναν κάποιες 
συζητήσεις και θα συνεχισθούν», υπογραμμίζει ο κ. Θεοχάρης. 
Επίσης, ο γενικός γραμματέας Εσόδων αναφέρει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση 
για τη διαγραφή των χρεών που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Η τρόικα θεωρεί 
ότι από τα 55 δισ. ευρώ που ανέρχονται συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη, μπορούν 
να εισπραχθούν περίπου 15 δισ. ευρώ. 
Ειδοποιητήρια 
Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμά- ζεται να στείλει ειδοποιητήρια σε όσους έχουν 
ληξιπρόθεσμα χρέη με ηλεκτρονικές επιστολές ή μέσω ταχυδρο- μείου. Με τα 
ειδοποιητήρια θα δίνεται περιθώριο 20 ημερών για την εξόφληση ή τη ρύθμιση των 
οφειλών τους, αν θέλουν να αποφύγουν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων όπως 
προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Προτεραιότητα φαίνεται να 
έχουν, αυτή τη φορά, όσοι άφησαν απλήρωτα χρέη κατά τη διάρκεια του 2012. Τα 
«νέα» ληξιπρόθεσμα ύψους 13,2 δισ. θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
είσπραξης. Ετσι, οι συγκεκριμένοι οφειλέτες θα έχουν προτεραιότητα. 
Εντοκα 
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας και αξίας 1 δισ. προχωρεί 
αύριο ο ΟΔΔΗΧ. Από τη δημοπρασία αναμένεται να αντληθεί το ποσό του 1,6 δισ., 
ώστε να καλυφθούν ισόποσες λήξεις εντόκων γραμματίων που πρέπει να πληρωθούν 
την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. 
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Κωσταράς Δημήτριος, Καμπούρης Μανούσος Εμμ., Πουλάς Κωνσταντίνος 

(Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) 

Έρευνα που επικεντρώθηκε στην εταιρική φήμη 7 φαρμακευτικών εταιριών στην 
Ελλάδα μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου, πραγματοποίησε το τμήμα 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό 
μερίδιο αγοράς μέσω της στρατηγικής τους τοποθέτησης, ενώ ταυτόχρονα μάχονται 
κυριολεκτικά σε συνθήκες υπέρ-ανταγωνισμού για να εξασφαλίσουν τον σεβασμό 
και την αφοσίωση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων: Πελατών, εργαζομένων, 
μετόχων, κοινωνίας. Ίσως το πλέον στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχει 
μια επιχείρηση είναι η εταιρική φήμη, έννοια που απέκτησε ιδιαίτερη σημασία από 
την δεκαετία του ’50 και έπειτα. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις 
αξιολογούνται ως οντότητα από διάφορες κοινωνικές ομάδες στην βάση του 
ονόματός τους και της εικόνας που προβάλλουν σ’ αυτές τις ομάδες. 

Η αγορά φαρμάκων, διεθνώς, αν και κυριαρχείται από ελάχιστους κύριους παίκτες, 
εμπίπτει στην ανωτέρω παρατήρηση λόγω των ιδιομορφιών της. Παγκόσμια η 
φαρμακευτική αγορά ορίζεται από εταιρίες κολοσσούς. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι η διπλή υπόσταση των φαρμάκων ως εμπορικό 
προϊόν, αλλά και ως δημόσιο αγαθό, στο οποίο δικαιούνται πρόσβαση όλοι, η 
δυσχερής διαφοροποίηση από τον καταναλωτή των φαρμάκων ως προς τα 
χαρακτηριστικά τους, η τρισυπόστατη φύση του καταναλωτή (τα φάρμακα 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/02/evaluation-pharma-companies-executives/
http://www.pharmacy.upatras.gr/
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επιλέγονται από άλλους-γιατρός, πληρώνονται από άλλους-ασφαλιστικός φορέας, 
καταναλώνονται από άλλους-ασθενής). 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2010 από το τμήμα Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών επικεντρώθηκε στην εταιρική φήμη των φαρμακευτικών 
εταιριών μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου, αποτελώντας τη συνέχεια 
προηγούμενης έρευνας που στρεφόταν στους Ιατρούς- εκτελεστικούς 
πελάτες των φαρμακοβιομηχανιών. Τα 200 στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα 
σε όλην την επικράτεια, αξιολόγησαν 7 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική αγορά καλύπτοντας από κοινού περίπου το 70% του τζίρου αυτής και οι 
οποίες ανήκουν στην πρώτη δεκάδα όσον αφορά το μερίδιο αγοράς 
(GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis, Astra, Merck, Sanofi-Aventis, Lilly), ενώ τα ίδια 
εργάζονται στα τμήματα πωλήσεων (Sales), προώθησης προϊόντων (Marketing), 
Ιατρικό (Medical), Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Οικονομικό (Finance). Για λόγους 
αντικειμενικότητας ένα στέλεχος δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερώτηση ως προς 
την εταιρία του. 

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε ακολουθώντας την δεκαβάθμια κλίμακα του Likert 
με 9 ερωτήσεις που θέτει σε αντίστοιχες έρευνες το διεθνές περιοδικό Fortune. Η 
πρώτη ερώτηση αξιολογεί 10 παραμέτρους εταιρικής εικόνας ως προς τη σχετική 
τους βαρύτητα, και οι υπόλοιπες 8 βαθμολογούν την επίδοση καθεμίας εκ των 7 
εταιριών σε 8 εκ των παραμέτρων εταιρικής εικόνας (Ποιότητα Διοίκησης, Ποιότητα 
Προϊόντων, Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις, Καινοτομικότητα, Διαχείριση Στοιχείων 
Ενεργητικού, Κοινωνική Υπευθυνότητα, Προσέλκυση Ικανών Εργαζομένων, 
Οικονομική Ευρωστία). 

Η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με το SPSS V.18 και το MS 
Excel 2007. Επίσης για να εξαχθούν συμπεράσματα ανάλογα με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως το τμήμα που εργάζονται, χρησιμοποιήθηκαν 
στατιστικές παραγοντικές μέθοδοι και τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
υποθέσεων μέσω Τ- test και One way ANOVA. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με τα 
αντίστοιχα της έρευνας του περιοδικού Fortune για το έτος 2009 προκειμένου να 
διαπιστωθούν πιθανές διαφορετικές εκτιμήσεις των στελεχών της Ελληνικής αγοράς 
σε σχέση με αυτή των ΗΠΑ. 

Τα ευρήματα 

Οι μετέχοντες θεωρούν ως πλέον σημαντικό παράγοντα στην οικοδόμηση της 
εταιρικής φήμης την ποιότητα της διοίκησης μιας εταιρίας, ακολουθούμενη από τις 
επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, και την καινοτομικότητα. Συνεπώς, στοιχεία 
σχετιζόμενα με το management των φαρμακευτικών εταιριών, παίζουν πρωταρχικό 
ρόλο στην διαμόρφωση της εταιρικής φήμης. Οι επενδύσεις και η καινοτομία, επίσης 
κατά τους εργαζόμενους, εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και 
συνεπώς κατέχουν σημαντική θέση στις αξίες τους. Ακόμη προκύπτει ότι η εκτίμηση 
για την σημαντικότητα των παραμέτρων της εταιρικής φήμης διαφοροποιείται 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/pharma-reputation-doctors/
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ανάλογα με το τμήμα της επιχείρησης στο οποίο εργάζονται. Συγκεκριμένα, τα 
στελέχη των τμημάτων Πωλήσεων θεωρούν ως πιο σημαντική συνιστώσα της 
ποιότητα της διοίκησης και την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ενώ τα στελέχη 
marketing-medical την Καινοτομικότητα και την στρατηγική μιας επιχείρησης να 
επενδύει. Τέλος οι εργαζόμενοι στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών 
εκτιμούν περισσότερο την ποιότητα της διοίκησης, την οικονομική ευρωστία και την 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Και στις τρεις ομάδες η ποιότητα της 
διοίκησης κατέχει υψηλή θέση στην εκτίμησή τους. 

Από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, η εταιρία Novartis προβάλλει ως η εταιρία 
με την ευνοϊκότερη φήμη στην αγορά (συμφωνώντας με την αντίστοιχη έρευνα του 
Fortune για το 2009) και ακολουθεί η Sanofi. 

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν -κατά μέσο όρο- ως πιο αξιόπιστη και ποιοτική τη 
διοίκηση της εταιρίας Sanofi, ακολουθούμενη από αυτές της Novartis και της Pfizer, 
σε αντίθεση με τα συμπεράσματα του Fortune όπου σταθερά πρώτη είναι η εταιρία 
Merck, η οποία κατά την ελληνική έρευνα παράγει κατά μέσο όρο τα ποιοτικότερα 
φάρμακα, ακολουθούμενη από τη Novartis- αν και η παράμετρος δεν εμφανίζει 
σημαντική διακύμανση.  

H Pfizer, εν μέρει λόγω της απορρόφησης της Wyeth, εμφανίζεται ως η πλέον 
καινοτομική εταιρία, δεδομένου ότι κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της αρκετά μοναδικά 
προϊόντα ακολουθούμενη από τις Merck και Novartis και με την Astra στην τελευταία 
θέση, γεγονός σε πλήρη αντίθεση με τη χαμηλή θέση της Pfizer στην αντίστοιχη 
παράμετρο στην έρευνα του Fortune, όπου προηγούνται κατά σειρά οι Novartis, 
Astra και Merck. 

Η Pfizer υπερτερεί και ως προς την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και 
εμφανίζεται -κατά μέσο όρο-ως η πιο οικονομικά ισχυρή και με μεγάλη ανάπτυξη 
επιχείρηση, ακολουθούμενη από τις Sanofi, Merck, Novartis 

H Novartis είναι η εταιρία με τη μεγαλύτερη, κατά μέσο όρο, ικανότητα να 
προσελκύει και να απασχολεί, επί μακρόν, ταλαντούχους εργαζόμενους. Tα ελληνικά 
ευρήματα συμφωνούν με την παγκόσμια κατάταξη των εταιριών ως προς το πόσο 
ελκυστικές είναι ως εργοδότες. Το 2009, η σειρά ήταν Novartis, Merck, GSK, Astra, 
Sanofi, Lilly, Pfizer. 

Η Novartis είναι κατά μέσο όρο η πιο ευαισθητοποιημένη φαρμακευτική σε 
κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα, ακολουθούμενη από τις GSK, Merck, 
Astra, σε συμφωνία με την έρευνα του Fortune. H GSK αξιοποιεί κατά μέσο όρο 
καλύτερα τα περιουσιακά της στοιχεία (φάρμακα, στελέχη κ.τ.λ.) από τις υπόλοιπες 
φαρμακευτικές εταιρίες (και η έρευνα του Fortune την παρουσιάζει σε υψηλή θέση 
στην συγκεκριμένη παράμετρο).  

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της εργασίας εδώ. 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4118/6/Nimertis_Kostaras%28f%29.pdf
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Δημοσίευμα:  
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Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό, ως ιατρικός 
τουρισμός ορίζεται ευρέως η παροχή οικονοµικά ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής 
φροντίδας σε συνεργασία µε την τουριστική βιοµηχανία σε ασθενείς που έχουν 
ανάγκη χειρουργικών επεµβάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευµένων µορφών 
θεραπείας. 

Ο ιατρικός τουρισµός περιλαµβάνει όπως και τα άλλα τουριστικά προϊόντα, πέραν 
της ιατρικής περίθαλψης στα καλύτερα νοσοκοµεία, υπηρεσίες µεταφοράς, 
ενηµέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαµονής. 

Βασικούς τοµείς του ιατρικού τουρισµού αποτελούν η πλαστική χειρουργική, η 
οδοντιατρική, η οφθαλµολογία, η καρδιολογία, η ορθοπεδική, η θεραπεία καρκίνου, 
η παροχή υπηρεσιών προς νεφροπαθείς, καθώς και οι µμεταμοσχεύσεις οργάνων. 

Στα πλαίσια του ιατρικού τουρισµού δίνεται η δυνατότητα σε συνανθρώπους µας 
που έχουν ανάγκη διαχρονικής ιατρικής φροντίδας, όπως είναι οι άνθρωποι που 
πάσχουν απο νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και καρκίνο, να κάνουν 
απρόσκοπτα τα ταξίδια τους σε τουριστικούς προορισµούς που επιθυµούν. 

Οφέλη για τη χώρα που αναπτύσσει τον τουρισμό υγείας: 

 Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται 
 Τα έσοδα της από υπηρεσίες αυξάνονται σημαντικά 

 Η ίδια η χώρα γίνεται περισσότερο γνωστή και τοποθετείται στο χάρτη ως 
ιδιαίτερος προορισμός 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο κλάδο της Υγείας και του Τουρισμού 

 Ευκαιρίες για επενδύσεις με εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με Ιατρικά Κέντρα του εξωτερικού 

“O Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική 
προτεραιότητα” 

Ο οικονομολόγος υγείας και υποδιευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 
Γιώργος Φραγκιαδάκης, σε παρουσίασή του αναφέρει μελέτες περίπτωσης του 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/02/medical-tourism-shaping-strategies-conditions/
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.el.home
http://fragkiadakis-george.posterous.com/
http://www.pmjournal.gr/wp-content/uploads/2013/02/G_FRAGKIADAKIS_IATRIKOS_TOURISMOS-%CE%9D%CE%95%CE%9F.pdf
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εξωτερικού που συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού με στοιχεία 
κόστους και κίνηση επισκεψιμότητας. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον 
καθορισμό στρατηγικής και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του στην Ελλάδα. 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις, σημειώνει τα εξής: 

 Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αναγνωρισμένες από διεθνείς 
οργανισμούς 

 Ολοκληρωμένο πακέτο ιατρικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει και τις 
τουριστικές υπηρεσίες 

 Χαλάρωση και αναψυχή σε επιλεγμένους προορισμούς στη χώρα μας με την 
αντίστοιχη προβολή στα ΜΜΕ 

 Ανταγωνιστικές τιμές και άμεση ενεργοποίηση του reverse innovation 

 Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο 

 Συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα με κοινό όραμα και κίνητρα 

 Πιστοποίηση των παρεχόμενων ιατρικών πράξεων και κατάλληλο 
εκπαιδευμένο προσωπικό 

 Προβολή ιατρικών καινοτομιών της Ελλάδας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε 
χώρες που παραδοσιακά επιλέγουν τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό 

Στη συνέχεια, παραθέτει τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι 
φορείς για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. 

Υπουργείο Υγείας: 

-Επιλογή ιατρικών πράξεων και πιστοποίηση τους 

-Προ-επιλογή Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 

-Συνεργασίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με 
Ασφαλιστικές Εταιρίες και Ιδιωτικά Κέντρα/Κλινικές/Ιδιώτες  

Υπουργείο Ανάπτυξης: 

-Προώθηση συνεργασιών με ξένους επενδυτές 

-Έρευνα αγοράς και διακρατικές συμφωνίες  

Υπουργείο Τουρισμού: 

-Προβολή και ενημέρωση 

-Στρατηγικές συνεργασίες με Tour Operators 

-Ειδικά πακέτα ιατρικού τουρισμού σε χαμηλό κόστος  

Κυβέρνηση: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_innovation
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-Συμφωνία 

-Θεσμικό πλαίσιο 

Στρατηγική Επιλογής Αγορών: 

-Προβολή ελληνικού ιατρικού τουρισμού στις χώρες που παραδοσιακά στηρίζουν την 
τουριστική κίνηση της χώρας μας (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία)  

Στρατηγική επικοινωνίας/προβολής – Ελληνικός Ιατρικός Τουρισμός: 

-Δημιουργία ψηφιακού χάρτη Ιατρικών Υπηρεσιών Ελλάδος 

-www.Booking.Healthcare.Greece.gr (η αρχή ίσως ???) 

-Ψηφιακή Ιατρική Βιβλιοθήκη Ιατρικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα (e-
library.healthcare.Greece.gr) 

 

Δείτε την πλήρη παρουσίαση εδώ. 

http://www.pmjournal.gr/wp-content/uploads/2013/02/G_FRAGKIADAKIS_IATRIKOS_TOURISMOS-%CE%9D%CE%95%CE%9F.pdf
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Παράλληλα, η Sanofi κατάφερε να πετύχει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε 

εννέα σημαντικές περιπτώσεις και να καταθέσει έξι νέους φακέλους στις ρυθμιστικές 

αρχές. 

Σχολιάζοντας την απόδοση του Ομίλου για το έτος 2012, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Sanofi, Christopher A. Viehbacher δήλωσε:  

 

«Το 2012 αποτέλεσε κρίσιμη καμπή για τη Sanofi με την απώλεια αποκλειστικότητας 

στις Η.Π.Α για αρκετά σημαντικά παλαιότερα φάρμακα. Παρά τον αντίκτυπο των 

απωλειών λόγω λήξης πατεντών, η Sanofi κατόρθωσε να αυξήσει τις πωλήσεις και να 

αμβλύνει τον αντίκτυπο στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS). Παράλληλα, η 

Sanofi κατάφερε να πετύχει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε εννέα σημαντικές 

περιπτώσεις και να καταθέσει έξι νέους φακέλους στις ρυθμιστικές αρχές. Παρόλο 

που τα οικονομικά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο θα υποστούν την υπολειμματική 

επίδραση της λήξης των πατεντών, αναμένουμε να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το 

δεύτερο εξάμηνο του 2013. Αυτό θα οφείλεται κυρίως στη σταθερή ισχυρή απόδοση 

των πλατφορμών ανάπτυξής μας, που σχεδόν ξεπερνούν το 70% των πωλήσεών 

μας, και αυξήθηκαν σχεδόν 10% το 2012. Είμαστε στο σωστό δρόμο για να 

πετύχουμε τους στόχους ανάπτυξης για το διάστημα 2012-2015».  

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% σε €34.947 εκ.. Οι καθαρές πωλήσεις 

που σημείωσαν απώλειες εξαιτίας του ανταγωνισμού από τα γενόσημα ανήλθαν σε 

€1.345 εκ. Οι πωλήσεις των πλατφορμών ανάπτυξης ανήλθαν σε €23.548 εκ., 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4196
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σημειώνοντας αύξηση κατά 9,9%, και αντιπροσωπεύουν το 70,4% των συνολικών 

πωλήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012. 

Ο Τομέας του Διαβήτη κατέγραψε πολύ σημαντική αύξηση των πωλήσεων του με 

ποσοστό 16,7%, φθάνοντας τα 5.782 εκ., χάρη στις επιδόσεις της Lantus®. Το 4ο 

τρίμηνο του 2012, ο τομέας του Διαβήτη αναπτύχθηκε κατά +20,9%, σημειώνοντας 

το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης των πωλήσεων. 

Η «νέα Genzyme» κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων (εξωλογιστικά) κατά 16,9%, 

καθώς οι πωλήσεις του Febrazyme® σχεδόν διπλασιάστηκαν. 

Οι πωλήσεις στις Αναδυόμενες Αγορές ανήλθαν σε €11.145 εκ., παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 8,3%, με διψήφια αύξηση να καταγράφεται στη Λατινική Αμερική, την 

Ασία και την περιοχή Αφρικής/Μέσης Ανατολής. 

Οι πωλήσεις των Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας (Consumer Health Care) 

έφθασαν τα €3.008 εκ., μία αύξηση της τάξης του 9,9%, φέρνοντας τη Sanofi στη 

3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στον τομέα CHC . 

Οι πωλήσεις εμβολίων σημείωσαν αύξηση κατά 5,7% φθάνοντας τα €3,897 εκ., με 

το 2012 να τελειώνει με την καταγραφή θετικής επίδοσης, με μια αύξηση κατά 

20,5% για το 4ο τρίμηνο. 

Η Merial κατέγραψε ανάπτυξη κατά 3,1% με το Frontiline να παρουσιάζει σταθερή 

προσαρμοστικότητα. Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)1 για το 2012 ήταν 

€6,20 έναντι €6,65 το 2011, γεγονός που οφείλεται στον αρνητικό αντίκτυπο €1,3 

δισ. σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) επί των καθαρών κερδών 

δραστηριοτήτων που σχετίζεται με την απώλεια αποκλειστικότητας για το Plavix® και 

το Avapro® στις ΗΠΑ. Το προτεινόμενο μέρισμα €2,77 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε 

αναλογία πληρωμής 45% προς τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS). 

Από την έναρξη του νέου έτους, το Lyxumia® (λιξισενατίδη) και το Zaltrap® 

(aflibercept) έλαβαν έγκριση στην Ευρώπη και το Kynamro™ (mipomersen) στις 

Η.Π.Α. Επιπλέον, η αίτηση για έγκριση του Lemtrada™ (alemtuzumab) για τη 

θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης έγινε δεκτή προς αξιολόγηση από τον 

αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και η μελέτη Φάσης III 

ENCORE για την ελιγλουστάτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο 

αποτελεσματικότητας.  
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Δεδομένα Φάσης III αναμένονται το 2013 για το otamixaban σε ασθενείς με οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) με στρατηγική προγραμματισμένης πρώιμης επεμβατικής 

αντιμετώπισης, για τον αναστολέα JAK2 στο πεδίο της μυελοΐνωσης, τη νέα σύνθεση 

της glargine στο πεδίο του διαβήτη και το μονοκλωνικό αντίσωμα της PCSK9 ως 

μονοθεραπεία για την υπερχοληστερολαιμία.  

Ο υπολειμματικός αντίκτυπος από την απώλεια αποκλειστικότητας για το Plavix® και 

το Avapro® στις Η.Π.Α. αναμένεται να επιφέρει μείωση των καθαρών κερδών 

δραστηριοτήτων το πρώτο εξάμηνο του 2013 κατά περίπου €800 εκ. σε σταθερές 

τιμές συναλλάγματος (CER)1. Συμπεριλαμβανομένης αυτής της επίπτωσης, η 

σταθερή ισχυρή απόδοση των πλατφορμών ανάπτυξης, οι επενδύσεις σε τελικού 

σταδίου παραγωγή, τα έξοδα για την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων και η 

συνεχής μείωση δαπανών θα οδηγήσει σε κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) 

της τάξης του 5% το 2013, χαμηλότερο σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) σε 

σύγκριση με το 2012, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων.  
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Η πλοήγηση στο διαδίκτυο και η αναζήτηση πληροφοριών είναι συχνά ένα από τα 
κυριότερα θέματα που απασχολεί τόσο τους ίδιους τους χρήστες του διαδικτύου όσο 
και τους επίσημους φορείς σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Η ασφαλής 
πλοήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Google Plus και 
άλλες κοινωνικές πλατφόρμες έγκειται στην σωστή ενημέρωση και παρατήρηση των 
χρηστών. 

Το διαδίκτυο και κατά συνέπεια και τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί κάποιος να τα 
παρομοιάσει με την πραγματική καθημερινή κοινωνική ζωή του κάθε ατόμου. Στην 
καθημερινότητα ποτέ δεν θα παρουσίαζες φωτογραφίες σε κάποιους που δεν 
γνωρίζεις, δεν θα μοιραζόσουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και λεπτομέρειες σε 
τρίτους. Δεν θα ενδιαφερόσουν για τα νέα κάποιου προσώπου του οποίου δεν 
γνώριζες ιδίως και δεν ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης σου. Δεν θα έβαζες κάποιον 
στο σπίτι σου που δεν θα τον ήξερες. Δεν θα έλεγες τα μυστικά σου σε όλο τον 
κόσμο.  

Παρόλα αυτά όμως έχεις σκεφθεί ότι κάνοντας χρήση των 
κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου γενικότερα, τα 
περισσότερα από τα προαναφερόμενα ήδη τα έχεις πράξει? Η 
διεύθυνση σου μπορεί να εντοπιστεί. Οι λογαριασμοί σου στα 
μέσα αυτά μπορούν να παραβιαστούν. Η ταυτότητα των 
χρηστών που έχεις μέσα στους λογαριασμούς μπορεί να είναι 
πλαστοί. Μπορεί χωρίς να το έχεις καταλάβει να έχεις 
κοινοποιήσει κάτι προσωπικό ή εμπιστευτικό στο profil σου στο 
facebook ή να έχεις κάνει κάποιο σχόλιο σε κάποιου φίλου το profil χωρίς να 
καταλαβαίνεις ότι εκείνη την στιγμή το βλέπουν και άλλοι που πιθανόν να μην 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/02/safe-internet-browsing-what-do-you-know/
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ήθελες να γνωρίζουν το τι λες. Θυμήσου ότι δεν θα πήγαινες σε ένα δημόσιο χώρο 
όπου έχει πολύ κόσμο που δεν γνωρίζεις και να μοιραζόσουν με όλους προσωπικά 
και εμπιστευτικά θέματα. Εσύ είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου, οπότε αύξησε 
την προσοχή σου σε αυτό. Μην αφήνεις να σε παρασύρουν. Μάθε πως να αξιολογείς 
τις πληροφορίες που βρίσκεις στο διαδίκτυο. Μάθε πως να προστατέψεις τον εαυτό 

σου και την ηλεκτρονική σου παρουσία. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε χρήση του 
διαδικτύου, απλά θα πρέπει να ενημερωθούμε του τι πρέπει να 
προσέχουμε, ποια είναι τα δικαιώματα μας, πως να 
προστατεύσουμε τα παιδιά μας, πως να διασφαλίσουμε την 
εργασία μας και την επιχείρησή μας. Η σωστή και η συχνή 
ενημέρωση επίσης θα μας βοηθήσει να ψάχνουμε ασφαλής 
πληροφορίες. Το διαδίκτυο είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο που 
βοηθά, ψυχαγωγεί και δημιουργεί κοινότητες ανθρώπων όπως 

και στην πραγματική ζωή με την μόνη διαφορά ότι η αμεσότητα του μέσου 
δημιουργεί με γεωμετρική πρόοδο ανεξέλεγκτο αριθμό συνδεδεμένων ανθρώπων. 

Στο χώρο της υγείας, οι νομοθετικές αρχές της χώρας μας έχουν θεσπίσει κανόνες 
όσον αφορά την προώθηση ιατρικών πληροφοριών προς το ευρύ κοινό με 
στόχο να προασπίσουν την ασφάλεια και την σωστή ενημέρωση του κοινού. 
(Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ) 

 Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στις 7-02-
2013, η υπηρεσία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος διοργανώνει το 2ο 
Συνέδριο Ασφαλούς Πλοήγησης στο ξενοδοχείο Intercontinental, ενώ 
δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες του διαδικτύου να παρακολουθήσουν το εν 
λόγω συνέδριο στην διεύθυνση http://www.cybercrimeunit.gr/ από τις 
9.30 – 13.30 (πηγή: www.astynomia.gr) 

 Ένας ακόμα ενδιαφέρον ιστότοπος ο οποίος ασχολείται με τον εθισμό στο 
διαδίκτυο είναι από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Εθισμού 
στο Διαδίκτυο. [http://www.hasiad.gr/] 

 Μια αξιόλογη προσπάθεια η οποία έχει την συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής ένωσης είναι η ιστοσελίδα της Δράσης Ενημέρωσης και 
Επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μπορείτε να 
βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως για αγορές μέσω διαδικτύου, για 
υποκλοπή φωτογραφιών από το προφίλ κάποιου κοινωνικού μέσου που 
διατηρείται 

 Υπάρχει επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο Ν.3471 (ΦΕΚ 133/A/28-06-2006) 
που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών 

 Κέντρο Οικογενειακής Ασφάλειας στο Facebook 

 Ασφάλεια στην μηχανή αναζήτησης Google και YouTube 

 Για την αναζήτηση ασφαλών και έγκυρων πληροφοριών στο διαδίκτυο θα 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής: (πηγή: ασφάλεια στο διαδίκτυο) 

http://www.eof.gr/web/guest/law
http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/hotels/gb/en/athens/athha/hoteldetail
http://www.cybercrimeunit.gr/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=24303&Itemid=1035&lang=
http://www.hasiad.gr/
http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page72
http://www.adae.gr/portal/fileadmin/docs/nomoi/N.3471-2006.pdf
http://www.adae.gr/portal/
http://www.adae.gr/portal/
https://www.facebook.com/safety
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/parent_xrisimes_simboules.html
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Αναμφισβήτητα δεν είναι όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο Διαδίκτυο 
αξιόπιστες. Πολλές πληροφορίες δεν είναι μόνο αναληθείς ή εσφαλμένες αλλά μπορεί 
επίσης να είναι επικίνδυνες (προπαγανδιστικές, ενδέχεται να προαγάγουν το 
φανατισμό κλπ). Η φιλοσοφία που διέπει το Διαδίκτυο, επιτρέπει στον καθένα να 
διατυπώνει ιδέες και αντιλήψεις, ακόμα και αν αυτές είναι ακραίες, με κάποιους 
περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε όλες τις 
περιπτώσεις. Συνεπώς, η κρίση του χρήστη σε ό,τι αφορά κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία αναρτημένη στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη. Κάποιες πρακτικές 
αναζήτησης έγκυρων πληροφοριών είναι: 

 Αναζήτηση σε έγκυρες πηγές πχ. Scholar.google.com, Ask.com, 
Britannica.com, σελίδες πανεπιστημίων και επιστημονικών άρθρων. Κυρίως 
πρέπει να αποφεύγεται η αναζήτηση πληροφοριών σε προσωπικές ιστοσελίδες 
και blogs, των οποίων η εγκυρότητα δεν μπορεί να εξακριβωθεί (εκτός από 
περιπτώσεις όπου ο δημιουργός είναι ένα έγκριτο και γνωστό άτομο). 

 Αξιολόγηση της παρεχόμενης πληροφορίας. Ελέγχουμε αν αναφέρονται τα 
στοιχεία του συγγραφέα, βιβλιογραφικές παραπομπές και η προέλευση της 
ιστοσελίδας. Για το τελευταίο, η αξιολόγηση της TLD επέκτασης (Top Level 
Domain) μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμη. Για παράδειγμα, μπορούμε σαφώς να 
εμπιστευθούμε καταλήξεις .ac.(cy) από γενικές τύπου .com. 

Πηγή: http://asthenis.blogspot.com 

 

http://asthenis.blogspot.com/

