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Ναι στον Χατζηνικολάου
Ο νικητης στην

τηλεθέαση το βραδύ
του κρίσιμου

δημοψηφίσματος

Από τη
Μαρία Ανδρέου
mandreou@dimokratianews.gr

Χαμήλωσε

τους τόνους

χειρίστηκε σωστά

τους συνομιλητές
του και επιβραβεύτηκε

από το τηλεοπτικό

κοινό Ο Νίκος Χατζηνικολάου

και το Star τερμάτισαν
πρώτοι στους πίνακες τηλεθέα
σης από το απόγευμα της Κυριακής

ως τα ξημερώματα παρουσιάζοντας

τα αποτελέσματα
του δημοψηφίσματος και τις

ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις μετά
το όχι του ελληνικού λαού
Εν μέσω καβγάδων καταγγελιών

ατυχών δημοσκοπήσεων
που διαμόρφωσαν το σκηνικό

στα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια

με τους δημοσιογράφους
και τους πολιτικούς να διαπληκτίζονται

έντονα η ψυχραιμία
του Νίκου Χατζηνικολάου τον
έφερε στην κορυφή του τηλε
βαρόμετρου

Οπως έδειξε λοιπόν το ταμείο

η πρωτοκαθεδρία του Star
ήταν αναμφισβήτητη με μέσο
όρο τηλεθέασης 19,7 στο γενικό

σύνολο και 21,3 στα νεανικά

κοινά Ακολούθησαν το
Mega με 15 νεανικά 14,6
η ΕΡΤ1 με 13,3 νεανικά
13,1 ο Alpha με 12,1 νεανικά

12,8 ο ΣΚΑΪ με 9,6
νεανικά 8,6 και ο ΑΝΤΙ με

9,3 νεανικά 8,5
Από τις πιο ακραίες τηλεοπτικές

στιγμές που καταγράφηκαν
ήταν στον Alpha η επίθεση

του βουλευτή του Ποταμιού
Γρηγόρη Ψαριανού στον δημοσιογράφο

Γιάννη Μακρυγιάννη
με τον πρώτο να αποκαλεί

Ο ΝίκοςΧατζηνικολάου η Ολγα Τρέμη πάνω αριστερά και η Ελλη Στάη δεξιά Ο Γιάννης Πρετεντέρης κάτω
αριστερά και η Σία Κοσιώνη δεξιά

τον δεύτερο Κασιδιάρη και τον
δημοσιογράφο να του απαντά
Είσαι ξεφτίλας Πήγαινε να

πιεις καμία μπίρα και ξαναέλα
ή όταν έρχεσαι σε στούντιο να
μην είσαι πιωμένος Εκεί ο Ρήγας

Αξελός είπε στον κ Ψαρια
νό Κόψτε τη χυδαιότητα Τότε
παρενέβη η Ελλη Στάη φωνάζοντας

Εισηγούμαι να φύγετε

από το στούντιο κύριε Ψαρια
νέ Στη δίνη του κυκλώνα μπήκε

όμως η Ελλη Στάη και με τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών

Γιώργο Κατρούγκαλο ο

οποίος χαρακτήρισε μία από τις
ερωτήσεις της φτηνή και μίλησε

για όργιο προπαγάνδας
όταν εκείνη ξεκίνησε να μιλά
Yiu τη συμφωνία που θα φέρει

Εισαγγελέαβ για την τρομολαγνεία
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ δικαστική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών

της Αθήνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τηλεοπτικοί
σταθμοί παραβίασαν την εκλογική νομοθεσία με τον τρόπο που

χειρίστηκαν το θέμα του δημοψηφίσματος και αν διαπράχθηκαν
αδικήματα όπως απόπειρα επηρεασμού ψηφοφόρων και νόθευσης

εκλογικού αποτελέσματος Χθες ύστερα από παραγγελία
που δόθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

της Αθήνας Ηλία Ζαγοραίο ανατέθηκε διενέργεια έρευνας
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Δημήτρη Γκύζη Βροχή καταγγελιών

δέχθηκε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από

τους πολίτες για το κλίμα τρομολαγνείας Η πρόεδρος του ΕΣΡ
Λίνα Αλεξίου έχει σχηματίσει δύο φακέλους ο πρώτος αφορά
τη μετάδοση των δελτίων και το άνισο του χρόνου στις συγκεντρώσεις

υπέρ του ναι και υπέρ του όχι και ο δεύτερος φάκελος

αφορά το φωτορεπορτάζ του Mega με την ηλικιωμένη
έξω από τα ATM στην Νότια Αφρική το 2012

ο πρωθυπουργός σε 48 ώρες Το

συμβάν τελείωσε με τη συγγνώμη
του υπουργού
Εκτός ορίων βγήκε η κατάσταση

και στο Mega με τον
υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή να τονίζει στον
Γιάννη Πρετεντέρη ότι το κανάλι
της Μεσογείων παραποίησε την
αλήθεια με φωτογραφίες από τα
ATM της Νότιας Αφρικής και
τον δημοσιογράφο να του απαντά

Εγώ δεν διόρισα τον ανιψιό

μου όπως εσείς που γίνατε
υπουργός Είστε άθλιος Δεν
έγινε κάτι τέτοιο Στην

παραπληροφόρηση

καθηγητάδες
ανταπάντησε ο κύριος Koupou
μπλής Μεγάλος σεισμός δημιουργήθηκε

και στον ΣΚΑΙ με τη
Σία Κοσιώνη να ευχαριστεί αυτούς

που τίμησαν τον σταθμό
αλλά και αυτούς που δεν τον
τίμησαν Αναφερόταν προφανώς

στους βουλευτές του ΣΥ
ΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων

που δεν παραβρέθηκαν
στα πάνελ των εκπομπών του
καναλιού του Φαλήρου ως ένδειξη

αντίδρασης στην πολιτική
που ακολούθησε
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ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ τη φαρμακευτική
δαπάντι του ΕΟΠΥΥ που το πρώτο

τετράμηνο του έτους ξέφυγε
κατά περίπου 100.000.000 ευ
ρώ επιχειρεί το υπουργείο Υγείας

μέσω της σύστασης της Εθνικής

Επιτροπής Παρακολούθησης
με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα

Δημόσιας Υγείας Γιάννη
Μπασκόζο 0 περιορισμός της
φαρμακευτικής δαπάνης θεωρείται

απολύτως αναγκαίος καθώς

ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ

για τα φάρμακα δεν ξεπερ

100.000.000€
ξέφυγε

η δαπάνη για
τα φάρμακα

νάει τα 2 δισ ευρώ για το 2015
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η
υπέρβαση της φαρμακευτικής
δαπάνης για ολόκληρο το 2014
έφτασε τα 200.000.000 ευρώ

Την ίδια ώρα παρά την οικονομική

κρίση η κατανάλωση φαρμάκων

στη χώρα μας παραμένει
σε υψηλά επίπεδα γεγονός που
εμποδίζει τις προσπάθειες του
υπουργείου για μείωση της δαπάνης

του ΕΟΠΥΥ Στην Εθνική

Επιτροπή Παρακολούθησης
συμμετέχουν επίσης στελέχη
της ΗΔΙΚΑ του ΕΟΦ της Διεύθυνσης

Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ
γιατροί και διευθυντές φαρμακείων

νοσηλευτικών ιδρυμάτων
της χώρας
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Ρεπορτάζ
Βασω παϋαιου
vpalaiou@dimokratianews.gr

Απόφαση-σιαθμό 

για ία γενόσημο. φάρμακα εξέδωσε 
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο 

έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

φαρμακευτικής εταιρίας (της μητρικής στην
Ελβετία και της θυγατρικής της στην Ελλάδα) και

διέταξε την απόσυρση της κυκλοφορίας γενόσημου φαρμάκου, 

το οποίο βασιζόταν σε ευρεσιτεχνία της. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η φαρμακευτική 
εταιρία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά ανταγωνίστριας

της, η οποία έθεσε σε κυκλοφορία, χωρίς τη συναίνεσή της,
γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα υπό μορφή διαδερμι-
κού εμπλάστρου που υπάγεται σε ένα δοσολογικό σχήμα
το οποίο καλύπτεται με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Με την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη η φαρμακευτική 
εταιρία ζήτησε η ανταγωνίστρια της να παύσει την παραγωγή 

και την εμπορία των επίμαχων φαρμακευτικών προϊόντων 

και να υποχρεωθεί στην απόσυρσή τους από την αγορά. 

Επισημαίνεται όπ η δικαστική μάχη αφορά έμπλαστρο το
οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2007 ως το πρώτο παγκοσμίως 

φαρμακευπκό προϊόν που περιέχει την ουσία ρι-
βαστιγμίνη σε μορφή διαδερμικού εμπλάστρου για τη θεραπευτική 

αγωγή της νόσου Alzheimer.
Η φαρμακευτική εταιρία, που έχει προσφύγει ενώπιον

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι η πρώτη που
κυκλοφόρησε στην αγορά φάρμακα ριβαστιγμίνης υπό τη
μορφή πόσιμων διαλυμάτων και σκληρών καψακίων. Σύμ-

Η μητρική ελβετική εταιρία καθώς
και η θυγατρική της στην Ελλάδα
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για
να σταματήσει η παραγωγή του

φωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, «συντρέχει νόμιμη περίπτωση 

λήψης ασφαλιστικών μέτρων προς προστασία του
ένδικου δικαιώματος των αιτουσών.

Η κατεπείγουσα περίπτωση και ο επικείμενος κίνδυνος
από την κυκλοφορία του γενόσημου προϊόντος πιθανολογούνται 

από το γεγονός όπ οι αιτούσες θα υποστούν μεγάλη
οικονομική ζημία από την παράνομη κυκλοφορία του ανωτέρω 

γενόσημου φαρμάκου, δεδομένου όπ για το τελευταίο
αρκεί ολιγοδάπανη και ολιγόχρονη διαδικασία θέσης στην
κυκλοφορία, σε ανπ'θεση με το πρωτότυπο προϊόν των απου-
σών, για την υλοποίηση της εφεύρεσης του οποίου από το
αρχικό στάδιο μέχρι την κυκλοφορία του απαιτούνται μεγάλο 

χρονικό διάστημα και υπέρογκα χρημαπκά ποσά, η απόσβεση 

των οποίων καθίσταται δυσχερής, αφού συρρικνώνεται 
το μερίδιο αγοράς του πρωτοτύπου, μετά την παράνομη

κυκλοφορία τού ως άνω γενοσήμου».
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η εταιρία που κυκλοφόρησε 

το γενόσημο απειλείται με χρηματικό πρόστιμο 50
ευρώ για κάθε συσκευασία που περιέχει το επίμαχο φαρμακευτικό 

προϊόν.
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Πλαφόν στις χορηγούμενες συσκευασίες απο προμηθευτές

Προβλήματα ανεφοδιασμού
στην αγορά φαρμάκων

Αυξάνεται o αριθμός
των φαρμακαποθηκών
που παραδίδουν σκευάσματα

μόνο τοις μετρητοίς

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ

Λ ιογκώνεται καθημερινά ο
ελλιπήςανεφοδιασμόςτης
αγοράς φαρμάκου στη χώρα

μας Πολλές φαρμακαποθήκες
έχουν θεσπίσει πλαφόν στα χορηγούμενα

κουτιά ενώ αυξάνεται ο

αριθμός των φαρμακαποθηκών που

παραδίδουν σκευάσματα μόνο τοις
μετρητοίς Παράλληλα φαρμακοποιοί

καταγγέλλουν ότι το τηλεφωνικό

κέντρο παραγγελιών αρκετών
φαρμακοβιομηχανιών δείχνει κατειλημμένο

και δεν απαντά κανείς
Την ίδια στιγμή ο υπουργός Υγείας

Παν Κουρουμπλής διαβεβαιώνει

κατηγορηματικά ότι αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχεικανένα πρόβλημα

στη διακίνηση του φαρμάκου
υπογραμμίζοντας οτι οι εταιρείες
υποχρεούνται με βάση τον νόμο να
έχουν στοκ ενενήντα ημερών

Χθες ωστόσο ο κ Κουρουμπλής

επικοινώνησε με τον υποδιοικητή

της Τράπεζας της Ελλάδος
Θεόδωρο Μητράκο και ζήτησε να
προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης
συναλλαγών για πρώτες ύλες και
φαρμακευτικά προϊόντα από το εξωτερικό

Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση

των παραπάνω συναλλαγών
γίνεταιαπό Ειδική Επιτροπή Εγκρισης

Τραπεζικών Συναλλαγών η

οποία συστάθηκε για την αντιμετώπιση

αιτημάτων επειγουσών και
αναγκαίων πληρωμών

Ο κ Μητράκος διαβεβαίωσε τον
υπουργό ότι θα υπάρξει επιτάχυνση
της σχετικής διαδικασίας Για τα
προβλήματα στη διακίνηση των
φαρμάκων στην ελληνική αγορά
προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος με επιστολή
του στον υπουργό Υγείας

Στην επιστολή ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει

τον κ Κουρουμπλή ότι λόγω
της παρατεινόμενης αβεβαιότητας
αρχίζουν και πληθαίνουν τα κρούσματα

τα οποία ενδεχομένως στο
άμεσο μέλλον να δημιουργήσουν
πρόβλημα στην ομαλή διακίνηση
φαρμάκων στην αγορά

Θεωρούμε απαραίτητο καταλήγει
ο ΠΦΣ τον προγραμματισμό

συνάντησης μέσα στην εβδομάδα με
τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων

φορέων για να αποφευχθούν
φαινόμενα που θα καταστήσουν
προβληματικήτηλειτουργία ττιςήδη
βεβαρημένης αγοράς φαρμάκου
Παράλληλα ο ΠΦΣ προειδοποιεί
για τον κίνδυνο οι φαρμακοποιοίνα
σταματήσουν να παρέχουν φάρμακα
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΎΥ

Οπως αναφέρειχαρακτηριστικά
ο ΠανελλήνιοςΦαρμακευτικός Σύλλογος

σε επιστολή-αιτημα συνάντησης

του προς την αναπληρώτρια υπουργό

Οικονομικών Ν Βαλαβάνη
δεδομένων των οικονομικών συνθηκών

που επικρατούν στη χώρα τα
φαρμακεία σε όλη την επικράτεια
δεν έχουν πληρωθεί τα οφειλόμενα
από τον ΕΟΠΥΥγια τη φαρμακευτική

δαπάνη που έχουν πραγματοποιήσει

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ μετην

επιβολή των capital controls δεν υπάρχει

η δυνατότητανα πληρωθούν
επιταγές αλλά ούτε και η δυνατότητα

ανάληψης μετρητώνγια την πληρωμή

των προμηθευτώνμας Είμαστε
υποχρεωμένοι να επιστήσουμε την
προσοχή σας και να επικαλεστούμε
την ευαισθησία σας προκειμένου
άμεσα να επιληφθείτε έτσι ώστε με
τη συνδρομή σας τα φαρμακεία να
εξακολουθήσουν να παρέχουν φάρμακα

στους ασθενείς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Εντω μεταξύ ο Ιατρικός

Σύλλογος Πατρών με επιστολή
του προς τον υπουργό Υγείας ενημερώνει

για την εξαιρετικά οριακή
ρευστότητα των συμβεβλημένων ια
τρώντουΕΟΠΥΥκαιειδικότερατων
κλινικο-εργαστηριακώνκαι εργαστηριακών

ιατρών που επιβαρύνονται
με το κόστος αγοράς αναλωσίμων
αντιδραστηρίων συντήρησης ιατρικού

εξοπλισμού και μισθοδοσίας
παραϊατρικού προσωπικού

Οπως αναφέρουνστην επιστολή
οι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί
αδυνατούν να εκπληρώσουν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις Εκτός

αυτού λόγω της έλλειψης
ρευστότητας από την τραπεζική
αργία πολλές προμηθεύτριες εταιρείες

έχουν σταματήσειτην πίστωση
προς τους ιατρούς με αποτέλεσμα
να κινδυνεύει άμεσα η βιωσιμότητα
των ατομικών ιατρείων Ο Σύλλογος
καλείτον υπουργό να δρομολογήσει
άμεσα την πληρωμή των παροχών
υπηρεσιών υγείας ώστε να αποφευχθεί

η αδυναμία εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων
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Παρέμβαση των Συνδέομων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων

Πρώτες ελλείψεις αγαθών
οτα οουπερ μάρκετ

Στην Επιτροπή Έγκρισης

Τραπεζικών Συναλλαγών του

Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους έχουν υποβληθεί περί

τις 1.000 αιτήσεις επιχειρήσεων

για την έγκριση εισαγωγών

τροφίμων φαρμάκων πετρελαιοειδών

προϊόντων κ.λπ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑ

Ορατές
είναι οι ελλείψεις αγαθών

σε οουπερμάρκετ καθώς
ελληνικές και ξένες προμηθευτικές

επιχειρηθείς αδυνατούν να
κάνουν εισαγωγές και να ανεφοδιά
σουντην αγορά Είναιχαρακτηριστικό
σύμφωνα με πληροφορίες της Η
ότι στην ΕπιτροπήΈγκρισης Τραπεζικών

Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτουςέχουν υποβληθεί
περί ης 1.000 αιτήσεις επιχειρήσεων
γιατηνέγκρισηεισαγωγών τροφίμων
φαρμάκων πετρελαιοειδών προϊόντων

κ.λπ Οι ίδιες ιτηγές αναφέρουν
ότι ακολουθείται μία απίστευτη γραφειοκρατία

για την κατάθεση αιτημάτων
Για την έγκριση πληρωμών

προμηθειών από το εξωτερικό απαιτείται

η Συμπλήρωση ενός πεντασέλι
δου εντύπου

Όπως αναφέρουν στην Η στελέχη

αλυσίδων λιανικής πώλησης
τροφίμων και βιομηχανιών από τα

ράφια απουσιάζουν σε πρώτη φάση
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης από

μικρές καιμεσαίεςεπιχειρήσεις όπως
για παράδειγμα ζυμαρικά ή όσπρια

Επιχειρήσειςτροφίμων και γαλακτοκομικών

δεν έχουν επαρκείς ποσότητες

υλικώνσυσκευασίας αλλάκαι
πρώτων υλών για την παρασκευή και
παραγωγή των αγαθών

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν
και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις

καθώς τα capital controls έχουν εμποδίσει

ης εισαγωγές ζωοτροφών Κανένας

επιχειρηματίας δεν μπορεί να
προβλέψει την εικόνα της αγοράς
μέχρι το τέλος της εβδομάδας αφού η
ζήτηση είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη
Για δύο Σαββατοκύριακα ένα πριν
από την εφαρμογήτων capital controls
και το δεύτερο του δημοψηφίσματοςη
κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα

καταστήματατροφίμων Τιςυπόλοιπες
μέρεςήτανυποτονικήκι ενώ ο ανεφοδιασμός

διεξάγεται με δυσκολίες
Από την άλλη μεριά ττηγές του

υπουργείου Οικονομίας καισυγκεκριμένα

της γενικής γραμματείας Εμπορίου

διαβεβαιώνουνγια την επάρκεια
των προϊόντων στην αγορά καθώς και

για την ομαλότητα της διακύμανσης
των ημών Ενδεικτικές της κατάστασης

που επικρατεί στην αγορά είναιοι
παρεμβάσεις των Συνδέσμων της
ΕλληνικήςΒιομηχανίαςΤροφίμων Ο
ΣΕΒΤ επισημαίνει

Ο κλάδος ανημετωπίζει πρόβλημα

προπληρωμώνεισαγωγήςπρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας γεγονός

που δημιουργεί δυσχέρειες στην
ομαλή διακίνηση των προϊόντων

Οιαπότρίτεςχώρεςπρομηθευτές
του Κλάδου απαιτούν προπληρωμή
των προμηθειών τους εν συνεχεία δε
προβάλλονται σοβαρά προβλήματα
εκτελωνισμού που ενδεχομένως θα
πλήξουν την ομαλή τροφοδοσία της
αγοράς

Ήδη κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
δηλώνουν αδυναμία εισαγωγής

ζωοτροφών με ό,η αυτό συνεπάγεται
γιατην τροφοδοσίατης αγοράς σε είδη
πρώτης ανάγκης

• Ο περιορισμός της κυκλοφορίας
χρήματος 60 ευρώ μετά από ένα διήμερο

αποθεματικής κατανάλωσης
οδηγεί σταδιακά την αγορά οε πολύ

σοβαρή ύφεση πράγμα που όχι μόνο
θα επηρεάσει αρνητικά την αλυσίδα
παραγωγής αλλά πολύ σύντομα θα
έχει και κοινωνικές επιπτώσεις

► Δημιουργούνται νέες σχέσεις
συναλλαγών στην εμπορική διακίνηση

των προϊόντων οι οποίες ενδεχομένως

θα έχουν και αρνητικέςγιατους
καταναλωτές επιπτώσεις

Αλλάκαι οι βιομηχανίες γαλακτοκομικών

προϊόντων μέσω του Συνδέσμου

τους ΣΕΒΓΑΓΤ περιγράφουν τα

προβλήματα
► Ελλειψη ρευστότητας η οποία

συνοδεύεται από αβεβαιότητα ανασφάλεια

και εκνευρισμό οι οποίες έχουν

οδηγήσει τον καταναλωτή σε

ακραίες ενέργειες καταφεύγοντας σε

αγορά καιαποθεματοποίησημεγάλων
ποσοτήτων βασικών ειδών διατροφής
ώστε να έχει προμήθειες σε περίπτωση

που υπάρξει έλλειψη οτα ράφια Οι
κινήσεις αυτές δυσκολεύουν ιδιαίτερα

την παραγωγική διαδικασία αλλά

και τη διανομή αυξάνοντας πολύ το
κόστος του προϊόντος ενώ έχουν δυναμιτίσει

εντελώς κάθε προγραμματισμό
από πλευράς επιχειρήσεων

Προβλήματα στην εισαγωγή και
τροφοδοσία πρώτωνυλώνκαι συσκευασιών

καθώςαπαιτείταιηπροπληρωμή
τους σε μετρητά Το γεγονός αυτό

ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την
ορθή λειτουργία των επιχειρήσεωνί Χρονοβόρα διαδικασία εκτελωνισμού

βασικών προϊόντων και ό,η
αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην
ποιότητα των ευπαθών προϊόντων
Ταυτόχρονα σημειώνεται όη η διαδικασία

εκτελωνισμού επιβαρύνεται
πλέον και με υψηλό κόστος καθώς
ζητείται και η επιτόπου αποπληρωμή
ενώ δημιουργούνται επιπλέον καθυστερήσεις

λόγω της απαιτούμενης έγκρισης

εξόφλησης πληρωμών από
την Αρμόδια Επιτροπή

Προβλήματα λειτουργίας σε

πληθώρα επαγγελματικών κλάδων
που συνδέονται με την αλυσίδα διατροφής

όπως κτηνοτρόφοι προμηθευτές

πρώτων υλών μεταφορείς λιανέμποροι

ξενοδοχεία καταστήματα
μαζικής εστίασης κλπ

Σοβαρά προβλήματα στην πρωτογενή

παραγωγή τουγάλακτοςλόγω
της έλλειψης ζωοτρόφων που με τον
χρόνοεπιδεινώνεταικαιμε ορατότον
κίνδυνοτηςγενικότερηςκαταστροφής
του κλάδου

ΕΒΕΑ ΕΣΕΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Τέλοςμε ανακοινώσεις

τους ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Αθήνας

Κ Μίχαλος και ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ Β Κορκίδης χαιρετίζουν την
κοινή ανακοίνωση του Συμβουλίου
Πολιηκών Αρχηγών ζητώντας την
άμεση επίτευξη συμφωνίας με τους
δανειστές αλλά καιτηνταχεία επαναλειτουργία

των τραπεζών
Η έκδοση κοινού ανακοινωθέντος

απότοΣυμβούλιοτωνΠολιτικών
Αρχηγών αποτελείμιαθετική εξέλιξη
οτις εξαιρετικά δύσκολες διαπραγματεύσεις

που φαίνεται να έχει μπροστά
της η ελληνική κυβέρνηση για την
επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης
συμφωνίας με τους εταίρους και τους
πιστωτές της χώρας μας Αυτά που

συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί αποτελούν

πάγιες θέσεις του επιχειρηματικού

κόσμου αλλά και της πλειοψηφίας

της κοινωνίαρ λέειχαρακτηριστικά

ο κ Μίχαλος Το ηχηρό όχι

του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα

διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο
σε ό,η αφορά σης σχέσεις με τους εταίρους

μας και επιτάσσει την άμεση
επίτευξη συμφωνίας για να αποφευχθούν

τα χειρότερα δηλώνει με τη
σειρά του ο κ Κορκίδης



10. ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1



11. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΙΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΑ ΝΕΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 21


	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
	07/07/2015 KONTRA NEWS σελ. 4

	ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
	07/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 1
	07/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 27

	100.000.00 ΕΥΡΩ ΞΕΦΥΓΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
	07/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 16

	ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΟΣΗΜΟ
	07/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 16
	07/07/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 17

	ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ Η ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
	07/07/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 21

	ΔΙΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ
	07/07/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 32

	ΤΑΧΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
	07/07/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 33

	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
	07/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	07/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 15

	ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
	07/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 7

	ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
	07/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1

	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΙΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
	07/07/2015 ΤΑ ΝΕΑ σελ. 21


