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Όχι 23 ΦΠΑ στα ραδιοϊσότοπα λένε οι γιατροί
Την άμεση ανάκληση χης αλλαγής του ΦΠΑ από

13 σε 23 ίων in vivo και in vitro ραδιοϊσοτόπων
φαρμάκων ζητάει ο σύνδεσμος Ελλήνων ιδιωτών πυρηνικών

ιατρών Όπως τονίζουν αν δεν εξαιρεθεί η
κατηγορία των ραδιοϊσοτόπων από την αύξηση του
ΦΠΑ θα προκληθεί αδυναμία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ από ιδιωτικά εργαστήρια Πυρηνικής

Ιατρικής και θα επιβαρυνθεί η λειτουργία
των μονάδων Πυρηνικής Ιατρικής στα δημόσια νοσοκομεία

της χώρας αφήνοντας παράλληλα ακάλυ¬

πτες ειδικές κατηγορίες ασθενών όπως καρκινοπαθείς
καρδιοπαθείς νεφροπαθείς κ.ά

Από τον ιατρικό σύνδεσμο υπενθυμίζεται επίσης ότι

τα ραδιοφάρμακα αποτελούν βραχύβιες χημικές
ουσίες που δεν είναι διατιμημένες με ιδιαίτερα σύντομη

ημερομηνία λήξεως λόγω φυσικών ιδιοτήτων
που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη χρήση

και υπάγονται σε ειδικούς κανόνες διακίνησης με έλεγχο

από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας
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Σύσκεψη για την επίλυση
του στεγαστικού προβλήματος

του ΕΟΠΥΥ Πειραιά
Πρόσκληση προς την πολιτική 0 αντιπεριφερειάρχης Πειραιά

ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Γιώργος Γαβρίλης ενημέρωσε εγ
στις συναρμόδιες υπηρεσίες απεύ γράφως γι αυτή την κατάσταση
θυνε ο αντιπεριφερειάρχης Πει την πολιτική ηγεσία του υπουργεί
ραιά Γιώργος Γαβρίλης ώστε να ου Υγείας σημειώνοντας ότι οι

πραγματοποιηθεί την επόμενη ε συνθήκες που επικρατούν στον χώ

βδομάδα ευρεία σύσκεψη προκει Ρ° εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Ε

μένου να ληφθούν και να υλοποιη 0ΠΠΥ και γενικότερα το Δημόσιο
θούν άμεσα μέτρα για την επίλυση
του στεγαστικού προβλήματος του
ΕΟΠΥΥ Πειραιά

Στον συγκεκριμένο χώρο όπου
κατατίθενται και φυλάσσονται παραστατικά

δαπανών πραγματοποιήθηκε

αυτοψία και διαπιστώθηκε
ότι ακόμη και σε γραφεία διαδρόμους

και κλιμακοστάσια από το δάπεδο

έως το ταβάνι βρίσκονται
πρόχειρα αποθηκευμένες κούτες με
παραστατικά δαπανών κλινικών
φαρμακείων γιατρών και ιδιωτών
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ΦΠΑ-ΚΟΛΑΣΗ ΠΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

®

Tpöpos! Xiopis φάρμακα κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδεβ καρκινοπαθείς
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ να μείνουν ακάλυπτοι καρκινοπαθείς, 

καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς και
πολλές άλλες κατηγορίες ασθενών, οι οποίοι
υποβάλλονται σε εξετάσεις αλλά και θεραπείες 

με ραδιοϊσότοπα, επισημαίνει στην ηγεσία
του υπουργείου Υγείας ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών (ΣΕ1ΠΙ).

Σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε
χθες ο σύνδεσμος στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη 

Κουρουμπλή, η αύξηση του ΦΠΑ

Αν δεν εξαιρεθούν από τον
ΦΠΑ 23% τα ραδιοϊσότοπα

από 1 3% σε 23°/ο θα προκαλέσει «πάγωμα»
στις εισαγωγές αυτών των ραδιοφαρμάκων
όχι μόνο στα ιδιωτικά εργαστήρια πυρηνικής
ιατρικής, αλλά και στα δημόσια νοσοκομεία,
με απρόβλεπτες συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες 

ασθενείς: «Αυτά τα υλικά είναι όλα ει¬

σαγόμενα, με μικρή ημερομηνία λήξεως. Εάν
αυξηθεί ο ΦΠΑ κατά 10%, θα αδυνατούμε να
τα εισάγουμε, που σημαίνει ότι εξετάσεις αλλά
και θεραπείες, όπως ραδιενεργού ιωδίου, καρκίνου 

οστών, προστάτη, θυρεοειδούς, μαστού,
σπινθηρογραφήματα, αιματολογικές εξετάσεις
για καρκινικούς δείκτες και πολλές ακόμα, δεν
θα μπορούν να πραγματοποιηθούν» είπε στη

«δημοκρατία» ο πρόεδρος του ΣΕΙΙΉ Θεόδωρος 

Χατζηπαναγιώτου. Ενδεικτικά αναφέρου¬

με ότι κάποιες από τις θεραπείες αιπές, χωρίς 

την αύξηση του 10%, σήμερα κοστίζουν
2.500-3.000 ευρώ! «Τις προηγούμενες ημέρες 

είχε βγει μια διάταξη η οποία περιλαμβάνει 
τα φάρμακα που εξαιρούνται από την αύξηση 

του ΦΠΑ. Εμείς ζητάμε από τον υπουργό
να προσθέσει και την κατηγορία των ραδιοϊσοτόπων 

σ' αυτή τη διάταξη» τονίζει ο πρόεδρος 

του συνδέσμου.
Ρίτα ΜεΒά
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ ΘΥΡΙΔΕΣ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ 415 ΓΙΑΤΡΟΥΣ

και καταθέσεις   Δέσμευση Καταθέσεων vld
415 ΠΑΤΡΟΝ «	% ^

υπόπτους λογαριασμούς
Οι συγκεκριμένοι γιατροί 

είτε έστειλαν εμβάσματα 

άνω των 100.000
ευρώ είτε συμπεριλαμβάνονται 

στα CD με tous
μεγαλοκαταθέτες και
έχουν συναλλαγές άνω
των 300.000 ευρώ μέσα
σε έναν χρόνο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ Β0ΥΡΓΑΝΑ	

Στη 
δέσμευση καταθέσεων και τραπεζικών 

θυρίδων για 1 00 γιατρούς
του ΕΣΥ ετοιμάζεται να προχωρήσει 
ο οικονομικός εισαγγελέας, στα

«χέρια» του οποίου βρίσκεται λίστα του
Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων
Μεγολου Πλούτου με τα ονόματα 415
γιατρών του ΕΣΥ που έχουν «ύποπτους»
τραπεζικούς λογαριασμούς και εμβάσματα 

στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι 

γιατροί είτε έστειλαν εμβάσματα 

άνω των 100.000 ευρώ είτε
συμπεριλαμβάνονται στα 68 CD με τους
μεγαλοκαταθέτες, δηλαδή έχουν συναλλαγές 

άνω των 300.000 ευρώ μέσα
σε έναν χρόνο.

Για τους πρώτους 1 00 γιατρούς έχει
ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος ο οποίος
έδειξε ότι τα δηλωθέντα εισοδήματά
τους στις περισσότερες περιπτώσεις
απέχουν από τις καταθέσεις που έχουν
σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μόλις
υπογραφεί π σχετική απόφαση, με την
οποία θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στις κινήσεις τραπεζικών
λογαριασμών, ο έλεγχος θα πάει σε
βάθος ΙΟετίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα
πρώτα στοιχεία που έχει αλιεύσει το
ΚΕΦΟΜΕΠ θεωρείται δεδομένη η δέσμευση 

λογαριασμών και θυρίδων με
εντολή του αρμόδιου οικονομικού εισαγγελέα, 

ο οποίος έχει δώσει εντολή
να «τρέξουν» οι έλεγχοι με τσχυτερους
ρυθμούς. Βέβαια τα προβλήματα στους
ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι σημαντικά 

με μεγαλύτερο τις ελλείψεις σε

προσωπικό.

Μόλις 20 ελεγκτέ$
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 20

ελεγκτές έχουν επιφορτιστεί με τον
έλεγχο των 1.364.069 ΑΦΜ, που βρίσκονται 

στα CD της μεγαλης φοροδιαφυγής 

και με δεδομένο ότι απαιτούνται
περίπου 115 ημέρες για να ολοκληρωθεί 

πλήρως μια υπόθεση, θα χρειαστούν
πολλά χρόνια για να κλείσουν όλοι οι

▲ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 100 γιατρούς έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο οποίος
έδειξε ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα tous στις περισσότερες περιπτώσεις απέχουν
από τις καταθέσεις που έχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς

φάκελοι. Παρά ταύτα, οι εισηράξεις από
τα δύο μεγάλα ελεγκτικά κέντρα δεν
είναι ευκαταφρόνητα. Από το ΚΕΦΟΜΕΠ
έχουν εισπρσχθεί ως τώρα περίπου 45
εκατ. ευρώ και θεωρείται βέβαιο ότι θα
πιάσουν τον ετήσιο στόχο των 77 εκατ.
ευρώ, ενώ το Κέντρο Ελέγχων Μεγαλων
Επιχειρήσεων έχει εισπράξει 253 εκατ.
ευρώ, όντας και αυτό πολύ κοντά στον

éé
Μόλις θα δοθεί n δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης 
στις κινήσεις τραπεζικών 

λογαριασμών,
ο έλεγχος θα πάει
σε βάθος 1-Οετίας

ετήσιο στόχο των 370 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, ο νέος αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας
Αλεξιάδης ζήτησε πιο στενή συνεργασία 

από το Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος, που είναι ο πρώτος φορέας 

που επέλεξε να συναντήσει, καλώντας 

τους οικονομολόγους του, λογιστές 

και φοροτεχνικούς του, να συμμετάσχουν 

στπ δημιουργία ενός κοινού
μετώπου κατά της φοροδιαφυγής και
κάνοντας λόγο για νέα σελίδα στις σχέσεις 

των δύο πλευρών.
Ο κ. Αλεξιάδπς, τόνισε ότι θα δημιουργηθεί 

ειδική φόρμα για την κατάθεση 

προτάσεων για τη φορολογία,
τόσο από φορείς όσο και από πολίτες,
ενώ προανήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους 

στην αγορά σε όλη την Ελλάδα,
«από πάνω προς τα κάτω», δηλαδή
πρώτα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
και μετά στις μικρότερες, ενώ δήλωσε
ότι θα δοθεί έμφαση και στην αντιμετώπιση 

του μείζονος προβλήματος των
πλαστών ταμειακών μηχανών.
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Δημόσιοι υπάλληλοι με
προδιαγραφές NASA
Δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει την
εμπιστοσήνη του στο ανθρώπινο δυναμικό

του δημοσίου τομέα ο νέος αναπληρωτής

υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Χρ Βερναρδάκης Σε
χθεσινή άτυπη ενημέρωση σε δημσοι
ογράφους ο Χρ Βερναρδάκης ανέφερε
ότι υπάρχουν βιογραφικά δημοσίων
υπαλλήλων με διδακτορικούς και

μεταπτυχιακούς

τίτλους που έχουν προδιαγραφές

να εργαστούν στη NASA
και δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα
στην ελληνική δημόοια διοίκηση Στόχος

μας είναι νατοποθετηθούν σε θέσεις
όπου θα προσφέρουν στο ελληνικό
κράτος με βάση τις σπουδές και την
εμπειρία τους είπε ο υπουργός

αλλά και νοσηλευτές σε
θέσεις γραφείων
Παράλληλα ο Χρ Βερναρδάκης καυτηρίασε

το γεγονός ότι υπαρχουν υπαλ

ληλοι που εργάζονται ως χειριστές ηλεκτρονικών

υπολογιστών και έχουν
αποσπασθεί από τις οργανικές τους
θέσεις που είναι σε νοσοκομεία Δεν
μπορεί κάποιος να είναι νοσηλευτής
να υπαρχει ανάγκη γιανοσηλευτές στα
νοσοκομεία και να έχει μετακινηθεί σε
άλλη θέση είπε χαρσκτηριστικά
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Αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο απαιτούν οι δανειστές

Νέα μείωση μισθών
στον δημόσιο τομέα
Ο Αντιδρά η κυβέρνηση και

προτείνει ένταξη των επιδομάτων

στον βασικό μισθό
Ο Επανέρχεται η κινητικότητα

υπαλλήλων με βάση το πτυχίο

Ο Δρομολογούνται 7.500
προσλήψεις άμεσα κυρίως
στον χώρο της Υγείας

Νέο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα
με ένταξη των επιδομάτων στον βασικά

μισθά επεξεργάζεται το υπουργείο

Εσωτερικών Η τρόικα ζητά να
ανοίξει σταδιακά η μισθολογική
ψαλίδα μεταξά των διοικητικά ανώτερων

καικατώτερωνυπαλλήλων
Αιγό ωστόσο θα οδηγούσε σε μεγάλη

μείωση τωνχαμηλότερωνμισθών
Η κυβέρνηση προτείνει επίσης μετακινήσεις

υπαλλήλων μετά την καταγραφή

των αναγκών των φορέων
και με βάση τα πτυχία σελ 18

ΜΙΣΘΟΛΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Νέο μισθολόγιο με ένταξη όλων των
επιδομάτων στον βασικό μισθό για το
Δημόσιο σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών

σελ 18
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Αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο απαιτούν οι δανειστές

Νέα μείωση μισθών
στον δημοσισ τομέα

Οι δανειστές επιδιώκουν να

ανοίξει σταδιακά η μισθολογική

ψαλίδα μεταξύ των

διοικητικά ανώτερων και

κατώτερων δημοσίων

υπαλλήλων Από 5 έως 10

η προβλεπόμενη μείωση

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Νέο
μισθολόγιο για το Δημόσιο

με ένταξη των επιδομάτων

στον βασικό μισθό
αλλά και κινητικότητα των υπαλλήλων

με βάση το πτυχίο επεξεργάζεται

το υπουργείο Εσωτερικών
Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες ο
αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος

Βερναρδάκης έχει ενημερώσει

για τις προθέσεις του τους
δανειστές και έχει προχωρήσει σε
επαναδιαπραγμάτευση των αιτημάτων

σε ό,τι αφορά στο μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων Στη
σχετική έγγραφη ενημέρωση που
απέστειλε ο κ Βερναδάκης τη
Δευτέρα στον επίτροπο Οικονομικών

Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισι
αναφέρεται σε ένταξη των επιδομάτων

κυρίως των ειδικών μισθολογίων

στον μισθό
Πηγές από το υπουργείο Εσωτερικών

ανέφεραν χθες ότι οι δανειστές

επιδιώκουν να ανοίξει σταδιακά
η μισθολογική ψαλίδα μεταξύ

των διοικητικά ανώτερων και κατώτερων

δημοσίων υπαλλήλων
καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει η
λογική του εξισωτισμού Πρόκειται
για μιαγενική πολιτική κατεύθυνση

των θεσμών η οποία αν εφαρμοστεί
θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των
κατώτερων μισθών και αύξηση των
ανώτερων όπως ανέφεραν

Ο νέος αναπληρωτής υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι
αντίθετος σε μία τέτοια εξέλιξη και
ήδη αναζητά τα ισοδύναμα μέτρα
Προς την κατεύθυνση αυτή στο υπουργείο

Εσωτερικών δεν αποκλείουν

την ένταξη των επιδομάτων
στον βασικό μισθό Παραδέχονται
ότι και αυτή η πρόταση οδηγεί σε

μείωση μισθών αλλά όπως υποστηρίζουν

περιορισμένης έντασης
5 10 συνολικά με το χαμένο

εισόδημα να κατευθύνεται στην ενίσχυση

των ασφαλιστικών ταμείων
μέσω της αύξησης των εισφορών
καθώς η επιδοματική πολιτική

είχε επίπτωση στα ασφαλιστικά
ταμεία

Πα την κινητικότητα των δημόσιων

υπαλλήλων το υπουργείο Εσωτερικών

σχεδιάζει να τη σπάσει

εξαντλώντας τη σχέση προσφοράς

αναγκών Συγκεκριμένα επιδιώκει

οτοχευμένες μετακινήσεις

υπαλλήλων μετά την καταγραφή
των επιστημονικών ειδικοτήτων
Έτσι η κινητικότητα θα είναι απόλυτα

εξαρτημένη από το πτυχίο και
τις ανάγκες των φορέων

Εν τω μεταξύ κανονικά θα γίνουν

οι προσλήψεις των δημοσίων
υπαλλήλων για τις οποίες υπήρχε
προγραμματισμός ήδη από την
προηγούμενη κυβέρνηση Πιο αναλυτικά

έχουν ήδη δρομολογηθεί
2.771 προσλήψεις στις οποίες θα
προστεθούν και οι 4.500 που έχουν
εξαγγελθεί για τον χώρο της Υγείας

Οι επαναπροσληφθέντες ανέρχονται

σε 5.312 οι οποίοι θα αφαιρούνται

από το όριο των προσλήψεων

που θα έχει δικαίωμα η ελληνική

πλευρά να πραγματοποιεί
έως το 2019

Ο κ Βερναρδάκης είπε επίσης
ότι σύντομα θα προωθήσει σχέδιο
νόμου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

αφού προηγουμένως κάνει
ορισμένες διορθώσεις που προέκυψαν

από τη δημόσια διαβούλευση
ενώ θα αναβαθμιστεί το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
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• Αλτσχάιμερ: Εξαιρετικά ενθαρρυντικά 

τα αποτελέσματα της κλινικής
μελέτης του φαρμάκου σολανεζουμάμπ
ως θεραπευτικής αγωγής κατά του Αλτσχάιμερ 

καθώς, όπως διαπιστώθηκε,
μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά την
εξέλιξη της νόσου. Σελ. 9

Νέο φάρμακο
επιβραδύνει
τη νόσο Αλτσχάιμερ
Αισιοδοξία γεννούν τα αποτελέσματα δύο κλινικών
μελετών ενός φαρμακευτικού σκευάσματος το οποίο
φαίνεται ότι επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη της
νόσου Αλτσχάιμερ.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα
η φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly δείχνουν ότι η δραστική
ουσία Σολανεζουμάμπ μπορεί να επιβραδύνει τον
ρυθμό εξέλιξης της νόσου κατά το ένα τρίτο. Περισσότερα 

στοιχεία πρόκειται να συγκεντρωθούν από μια
νέα κλινική μελέτη η οποία
έχει δρομολογηθεί για την
ερχόμενη χρονιά.

Παρότι μέχρι σήμερα σ
θάνατος των εγκεφαλικών
κυττάρων των πασχόντων
από Αλτσχάιμερ φαινόταν
αναπόφευκτος, το νέο φαρμακευτικό 

σκεύασμα δείχνει 

να μπορεί να διατηρήσει 
τα κύτταρα αυτά ζωντανά. 

Τα φάρμακα που χορηγούνται 

σήμερα «διαχειρίζονται» 

μόνο τα συμπτώματα 
της άνοιας, βοηθώντας

τα κύτταρα να λειτουργούν
ακόμα και όταν βρίσκονται
σε διαδικασία θανάτου.

Το νέο φάρμακο, αντιθέτως, 

επιτίθεται εναντίον
των αμυλοειδών, των παραμορφωμένων 

πρωτεϊνών,
που αυξάνονται οτον εγκέφαλο 

κατά την εμφάνιση
της νόσου. Οι επιστήμονες,
άλλωστε, πιστεύουν ότι o
σχηματισμός πλακών φτιαγμένων 

από αυτές τις πρωτεΐνες 

μεταξύ των νευρώνων 
είναι αυτό που τελικά

καταστρέφει και σκοτώνει
τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Τα τελευταία χρόνια,
το Σολανεζουμάμπ είναι
n μεγάλη ελπίδα για θεραπεία του Αλτσχάιμερ. Παρ'
όλα αυτά η αρχική μελέτη που έγινε κατέληξε σε
αποτυχία το 2012.

Οταν οι ερευνητές της Eli Lilly ξαναεπεξεργάστηκαν
τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, διαπίστωσαν ότι
το φάρμακο είχε θεραπευτική δράση στους πάσχοντες
που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια της νόσου. Ετσι ζήτησαν 

από χίλιους ασθενείς, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει
στην πρώτη έρευνα και έπασχαν από ήπιας έντασης Αλτσχάιμερ, 

να εξακολουθήσουν να παίρνουν το φάρμακο
για άλλα δύο χρόνια. Η ανάλυση των τελευταίων δεδομένων 

αποδεικνύει ότι το φάρμακο είχε όντως θεραπευτική
δράση και μάλιστα ωφελούσε περισσότερο εκείνους που
το έπαιρναν επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενθαρρυντικά τα νέα για
αποτελεσματική θεραπεία
του Αλτσχάιμερ.

Σκεύασμα
διαπιστώθηκε πως
έχει θεραπευτική
δράση στους
πάσχοντες στα
αρχικά στάδια.
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Ξεκινούν κατασχέσεις
καταθέσεων
και τραπεζικών θυρίδων
Στη δέσμευση καταθέσεων και τραπεζικών θυρίδων ετοιμάζεται

να προχωρήσει ο οικονομικός εισαγγελέας αξιοποιώντας

τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Κέντρο
Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου ΚΕΦΟΜΕΠ από
τους ελέγχους που έχει διενεργήσει Ηδη το Κέντρο έχει
διαμορφώσει λίστα με γιατρούς του ΕΣΥ των οποίων οι
τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται ενώ έχουν και
περίεργα εμβάσματα στο εξωτερικό
Σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια των ελεγκτικών

Αρχών βρίσκεται λίστα 415 γιατρών οι οποίοι είτε έστειλαν
εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ είτε συμπεριλαμβάνονται

στα 68 CD με τους μεγαλοκαταθέτες με συναλλαγές
άνω των 300.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο

Ü

Ελεγχοι
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει την προεργασία

και για τους πρώτους 100 έχει διαπιστωθεί απόκλιση

στα δηλωθέντα εισοδήματα και τις καταθέσεις που
έχουν Αυτήν τη στιγμή αναμένεται να υπογραφεί η
σχετική απόφαση που Θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών Ωστόσο

δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται με βάση τα πρώτα
ευρήματα η δέσμευση λογαριασμών και θυρίδων με
εντολή του αρμόδιου οικονομικού εισαγγελέα

Ελλειψη προσωπικού
Πάντως ένα από τα σημαντικά προβλήματα στην καταπολέμηση

της φοροδιαφυγής είναι η έλλειψη προσωπικού
στις ελεγκτικές μονάδες Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν
μόνο 20 ελεγκτές για τον έλεγχο των 1.364.069 ΑΦΜ που
βρίσκονται στα CD της μεγάλης φοροδιαφυγής Παρ όλα
αυτά από το ΚΕΦΟΜΕΠ έχουν εισπραχθεί έως τώρα
περίπου 45 εκατ ευρώ με ετήσιο στόχο 77 εκατ ευρώ
ενώ το Κέντρο Ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων έχει εισπράξει

253 εκατ ευρώ με ετήσιο στόχο 370 εκατ ευρώ
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Εξοπλισμός στο ΝΠΑ
Π Α Κυριακού
Το Σωματείο Φίλων Παιδιατρικής

Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά
και η φορμακευτική εταιρεία
Pfizer Hellas παρέδωσαν πρό¬

σφατα στη διοίκηση ίου Νοσοκομείου

Παίδων Αθηνών Π Α
Κυριακού εξοπλισμό μηχανικής
υποστήριξης πρόωρων νεογνών
για τον εκσυγχρονισμό της Ειδικής

Μονάδας του Νοσοκομείου
Για την πραγματοποίηση αυτής
της σημαντικής πρωτοβουλίας
η Ανοιχτή Αγκαλιά είχε διοργανώσει

πριν από λίγους μήνες φιλανθρωπική

συναυλία Η Pfizer
Hellas στο πλαίσιο του

προγράμματος

Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης της και με τη συμμετοχή

όλων των εργαζομένων
της υποστήριξε την προσηά
θεια ως χορηγός ΣΕΛ 16
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δωρεά Από την Pfizer Hellas και το σωματείο Ανοιχτή Αγκαλιά

Εξοπλισμόςμιιχα\τκής
υποστήριξηςνεογνών
Το

Σωματείο Φίλων Παιδιατρικής Ιατρικής
Ανοιχτή Αγκαλιά και η φαρμακευτική εταιρεία

Pfizer Hellas παρέδωσαν πρόσφατα
στη διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
Π Α Κυριακού εξοπλισμό μηχανικής υποστήριξης

πρόωρων νεογνών για τον εκσυγχρονισμό
της Ειδικής Μονάδας του Νοσοκομείου

Για την πραγματοποίαση αυτής της σημαντικής
πρωτοβουλίας n Ανοιχτή Αγκαλιά είχε διοργανώσει
πριν από λίγους μήνες φιλανθρωπική ουναυλία
στο Ηρώδειο τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν
για την αγορά των ειδικών αναπνευστήρων Η
Pfizer Hellas στο πλαίσιο του πραγραμματος Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης της και με τη σημμε
τοχή όλων των εργαζομένων της που παρακολούθησαν

την εκδήλωση υποστήριξε την προ
σηάθεια ως χορηγός δίνοντας μήνυμα ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των νοσηλευόμενων παιδιών και των οικογενειών

τους
Η πρόεδρος της Ανοιχτής Αγκαλιάς Γιολάντα

Βλάχου σχολίασε την ενέργεια την επιτυχία της
οποίας απέδωσε τόσο στον κόσμο που ανταποκρίθηκε

στο κάλεσμα όσο και στην Pfizer Hellas
που υπήρξε συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι Από
την πλευρά του ο Νίκος Χατζήντκολάου διευθυντής
του Τμήματος Ογκολογίας της Pfizer Hellas τόνισε
Σε μια τόσο δύσκολη για τη χώρα μας σηγκυρία

η ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην
υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

όπως είναι τα παιδιά θεωρούμε ότι είναι για εμάς
καθήκον Εχοντας πάντα στο επίκεντρο όλων των
δραστηριοτήτων μας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

και με την πολύτιμη συμμετοχή των εργαζομένων

μας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε
να βρισκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη

Σημειώνεται ότι o όμιλος Pfizer χρησιμοποιεί
την επιστήμη και τους παγκόσμιους πόρους για
τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σε κάθε
στάδιο της ζωής Δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να
εργάζεται για να θέτει τα πρότυπα όσον αφορά
την ποιότητα την ασφάλεια και την αξία στην
ανακάλυψη ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων
Για τους ανθρώπους της Pfizer Hellas η σηνεχής
προσπάθεια για τη βελτίωση της υγείας αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων τους
όχι μόνο με τη μορφή της έρευνας και ανάπτυξης
καινοτόμων φαρμάκων αλλά και μέσω της στήριξης

των κοινωνιών Σημείο αναφοράς της δρασης
της εταιρείας είναι το τρίπτυχο Ανθρωπος Ζωή
Υγεία και σε συνεργασία με κοινωφελείς οργανώσεις

εθελοντικές ομάδες και φορείς υλοποιεί
προγράμματα με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη

των αναγκών των κατοίκων ακριτικών και
δυσηρόσιτων περιοχών της χώρας μας Ταυτόχρονα
στηρίζει εκστρατείες ευαισθητοποίησης ενημέρωσης

και πρόληψης ασθενειών αλλά και
πρωτοβουλίες

ενάντια στην προκατάληψη και τον κοινωνικό

αποκλεισμό ISID.-9607092I
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