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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Εντός μηνός ολοκληρώνονται ο έλεγχος των
ιδιωτικών κλινικών και ο καταλογισμός ποινών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Το θέμα των ελέγχων των κλινικών

από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής

συνάντησης του υπουργού Υγείας

Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή

υπουργού Παύλου Πολάκη
με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη

Κοντό Κατά τη διάρκεια της συζήτησης

αποφασίστηκε η δρομολόγηση

συγκεκριμένων ενεργειών με
στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών

ελέγχου και εκκαθάρισης
Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο
μήνα και μετά από συμφωνία με

τους θεσμούς υπογράφηκε από
τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας Θάνο

Δημόπουλο και εστάλη στο Εθνικό

Τυπογραφείο η υπουργική απόφαση

με την οποία άλλαξε ο μαθηματικός

τύπους του claw back για το
2014 και αποσυνδέθηκε από αυτό
του 2013 όσον αφορά τις ιδιωτικές
κλινικές έτσι ώστε να είναι δυνατή η
είσπραξη του κάτι που αποτελούσε
μνημονιακή δέσμευση

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη
καθώς η διαδικασία ελέγχου των δαπανών

του έτους 2013 μέσω των ιδιωτικών

ελεγκτικών εταιρειών έχει
καθυστερήσει λόγω της εκδίκασης
προσφυγών που έχουν κατατεθεί στο
ΣτΕ από κάποιες ιδιωτικές κλινικές
που είναι άγνωστο το πότε θα ολοκληρωθεί

Σημειώνεται ότι και ο ΕΟΠΥΥ

σε σχετική ενημέρωση είχε
τονίσει πως υποχρεούται να υπολογίσει

άμεσα το rebate clawback έτους

2014 και γι αυτόν τον λόγο
κρίθηκε αναγκαία η αποδέσμευση

του μαθηματικού τύπου προσδιορισμού
του προϋπολογισμού κάθε κλινικής

από τη διαδικασία της εκκαθάρισης

Σημειώνεται δε ότι η υπουργική απόφαση

δεν πρόλαβε να δημοσιευθεί
αμέσως σε ΦΕΚ λόγω της προκή¬

ρυξης εκλογών και τελικά υπογράφηκε
από τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας

Θάνο Δημόπουλο αφού είχε
διασφαλιστεί ότι με αυτό τον τρόπο
δεν υπάρχει καμία πιθανότητα απαλλαγής

των κλινικών από τον έλεγχο

των υποβαλλόμενων δαπανών
τους

Με αφορμή τη συγκεκριμένη Υ.Α
τις προηγούμενες ημέρες πλήθος
δημοσιευμάτων του Τύπου έκαναν
λόγο για σκανδαλώδη απόφαση
του υπουργείου Υγείας υποστηρίζοντας

ότι δίνει άφεση αμαρτιών και
ευνοεί όσες ιδιωτικές κλινικές είχαν
κάνει περιττές χρεώσεις στον ΕΟΠΥΥ

κατά το έτος 2013 Μάλιστα
σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα ο
ΕΟΠΥΥ επιβαρυνόταν κατά τουλάχιστον

40 εκατομμύρια ευρώ
Ωστόσο η αφαίρεση του δείκτη

που συναρτάται με την τελική εκκαθάριση

του 2013 σε καμία περίπτωση

δεν συνεπάγεται ότι ευνοούνται
οι κλινικές με μη αποδεκτές ή

και παράνομες χρεώσεις τονίζει ο ΕΟΠΥΥ

καθώς στη σχετική υπουργική
απόφαση αναφέρονται τέσσερις

περιπτώσεις παραβατικότητας των
κλινικών όπου καταλογίζονται σημαντικές

χρηματικές ποινές πλέον
των προβλεπόμενων από την υφιστάμενη

νομοθεσία
Για την ακρίβεια η συγκεκριμένη

υπουργική απόφαση εισάγει νέες
πιο αυστηρές ποινές παρ 9 της ΥΑ
από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για
τους παραβάτες Ειδικότερα σε αυτούς

που έχουν παραβάσεις οι οποίες

υπερβαίνουν το 10 των αιτούμενων

ποσών επιβάλλεται πρόσθετη
ποινή διακοπής της σύμβασης με

τον ΕΟΠΥΥ ενός μηνός ενώ για υπότροπους

επιβάλλεται ελάχιστη
ποινή διακοπής της σύμβασης συνεργασίας

με τον ΕΟΠΥΥ διάρκειας έξι

μηνών
Σε αυτή την κατεύθυνση δόθηκε

χθες εντολή από την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ

να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση
εντός μηνός του ελέγχου για το έτος
20 1 3 καθώς και για τον αναγκαίο καταλογισμό

των ποινών και των προστίμων

σε όλους τους παραβάτες Επιπλέον

η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

θα ανακοινώσει άμεσα τις
αποφάσεις της για τον τρόπο διενέργειας

του ελέγχου για τα έτη 20 1 4
και 2015

Τι προβλέπει η Υ.Α
Αναλυτικότερα πλέον των

προβλεπόμενων

ποινών στην επίμαχη
υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β
2036/17-9-201 5 καθορίζονται πρόσθετες

ποινές στους παρόχους του
ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία παράβασης
Τα ποσά που αναφέρονται στη συνέχεια

καταλογίζονται μετά το Rebate
και Claw back που αντιστοιχεί στους
συγκεκριμένους παρόχους

Α Στους παρόχους που χρέωσαν
κατά τη διάρκεια νοσηλείας πράξεις
ανοιχτής περίθαλψης αφαιρείται από

τις τιμολογήσεις της κλειστής νοσηλείας

ποσό διπλάσιο των συνταγο
γραφήσεων ανοιχτής περίθαλψης

Β Στους παρόχους που χρεώνουν
τον ΕΟΠΥΥ με εικονικές εισαγωγές
και εξαγωγές καταλογίζεται ποσό διπλάσιο

των τιμολογήσεων των εικονικών

περιστατικών και αφαιρείται από

τους λογαριασμούς των παροχών
Γ Στους παρόχους που χρεώνουν

τον ΕΟΠΥΥ με περιστατικά που δεν
συμπεριλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας

τ ης κλινικής καταλογίζεται
ποσό διπλάσιο των τιμολογήσεων
των περιστατικών αυτών και αφαιρείται

από τους λογαριασμούς των
παροχών

Δ Στους παρόχους που χρεώνουν
τον ΕΟΠΥΥ με υπερβολικές παρατάσεις

νοσηλείας πλέον του KEN με α

δικαιολόγητες χρεώσεις διπλών
KEN και με αναίτιες επανεισαγωγές
σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών

καταλογίζονται ποσά διπλάσια
των τιμολογήσεων των εν λόγω περιστατικών

και αφαιρούνται από
τους λογαριασμούς των παροχών

Επιπλέον στους παραβάτες των
παραπάνω περιπτώσεων των οποίων

οι παραβάσεις υπερβαίνουν το
10 των αιτούμενων ποσών επιβάλλεται

πρόσθετη ποινή διακοπής
της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ ενός
μηνός για κάθε μία από τις ανωτέρω
παραβάσεις και προκειμένου για υπότροπους

επιβάλλεται ελάχιστη
ποινή διακοπής της σύμβασης συνεργασίας

με τον ΕΟΠΥΥ έξι μηνών
Τέλος σημειώνεται ότι η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαμηνύει

πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες ώστε να παταχθεί

η διαφθορά να καταπολεμηθεί
η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος

και να διασφαλιστεί η διαφάνεια
στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας

Την αυστηροποίηση των ποινών για τ ι s ιδιωτικέ κλινικέ που παραβαίνουν τον νόμο προβλέπει η υπουργική απόφαση Πα το θέμα
αυτό συζήτησε χθε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αν Ιάνθοχ και Π Πολάκη με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημ Κοντό
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Ελλείψεις σε κρίσιμα
εμβόλια για

παιδικές ασθένειες
Για ερυθρά, ανεμοβλογιά, παρωτίτιδα, κοκκύτη,
πολιομυελίτιδα και μηνιγγίτιδα Α. ■ 23

Ελλείψεις σε εμβόλια!
Εκατομμύρια μαθητές
και μωρά απειλούνται

από παιδικές ασθένειες.
Εκκληση στον Ξανθό!

Ρεπορτάζ
Ρήα Μεηα
rmcla@dimokratiancws.gr

ολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα 
Α, ερυθρά, ανεμοβλο-

γτά, παρωτίτιδα, κοκκυτης
και πολλές άλλες επικίνδυνες 

παιδικές ασθένειες
απειλούν εκατομμύρια μαθητές και μωρά 

στη χώρα μας, καθώς τον τελευταίο
χρόνο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε
τουλάχιστον 10 βασικά εμβόλια.

Τον σοβαρό κίνδυνο της επιστροφής 
των επιδημιών από τις ξεχασμένες

παιδικές ασθένειες, που απειλεί να τινάξει 

στον αέρα το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού της χώρας και να γυρίσει
τη δημόσια υγεία πολλούς αιώνες πίσω,
επισημαίνουν ο πρόεδρος και ο γενικός
γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ) Κώστας Λου-
ράντος και Ιωάννης Μακρυγιάννης.
Οπως είπε στη «δημοκρατία» ο κ. Λου-
ράντος, τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί 

σοβαρές ελλείψεις στην αγορά 
σε πολλά παιδικά εμβόλια, όπως

Pentavac, Tetravac, Infanrix, Infarix-
tetra, Boostrix- polio, Meningitec,
Priorix, Priorix terra, Havrix, Varilrix.
Σημειώνεται ότι αρκετά από αυτά δεν
αναμένεται να επιστρέψουν στα ράφια
των φαρμακείων άμεσα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος
του ΠΦΣ, «οι γονείς δεν βρίσκουν πλέον
παιδικά εμβόλια για σοβαρές παθήσεις,
οι οποίες εδώ και δεκαεπες έχουν εξαφανιστεί 

από την Ελλάδα. Ομως κανείς
δεν ενδιαφέρεται και είναι πλέον ορατός
ο κίνδυνος η δημόσια υγεία της χώρας
να γυρίσει αιώνες πίσω».

ΓΓ αυτό άλλωστε το προεδρείο του
ΠΦΣ σε επείγουσα επιστολή που έστειλε 

στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό,
στον γενικό γραμματέα του υπουργείου
Ιωάννη Μπασκόζο και στην πρόεδρο

του ΕΟΦ Αικατερίνη Αντωνίου εφιστά
την προσοχή για την άμεση παρέμβαση
τους «προκειμένου να επιλυθεί το σημα-
νπκό αυτό ζήτημα, που πλήττει μια ιδιαίτερα 

ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, τα
μικρά παιδιά»!

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στην
ανακοίνωσή τους, «επανειλημμένως
έχουμε διαμαρτυρηθεί και καταγγείλει 

τις ελλείψεις φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, 

ένα πρόβλημα το οποίο
ταλαιπωρεί ασθενείς και φαρμακοποιούς. 

Η εικόνα που επικρατεί στην ελληνική 

αγορά αλλά και η ενημέρωση που
έχουμε από εταιρίες είναι οι σοβαρές ελλείψεις 

εμβολίων, τα οποία είναι άκρως
σημανπκά για τη δημόσια υγεία καθώς
υπάγονται στο πρόγραμμα Εθνικού 

Εμβολιασμού 

του υπουργείου Υγείας».
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ΑΧΕΠΑ Οινόπνευμα
από το σπιπ φέρνουν
πλέον οι νοσηλευτέβ

ΓΑΖΕΣ σαπούνια και οινόπνευμα

αναγκάζονται
συχνά να φέρνουν από τα
σπίτια τους οι νοσηλευτές
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
ενώ δεν είναι λίγες οι φορές

που δίνουν λεφτά από
την τσέπη τους για υλικά
που λείπουν

Οπως καταγγέλλει το
Σωματείο Εργαζομένων στο
ΑΧΕΠΑ το τελευταίο χρονικό

διάστημα έχουν παρατηρηθεί

στο νοσοκομείο
ελλείψεις σε υγειονομικό
αναλώσιμο υλικό εξεταστικά

γάντια βαμβάκι γάζες
υγρό σαπούνι σε εξειδικευμένα

υλικά χειρουργείου
βηματοδότες αλλά και

στη σίπση των ασθενών
Μάλιστα το καλοκαίρι
υπήρξαν προβλήματα
στην προμήθεια γάλακτος

ενώ για ένα διάστημα
δεν υπήρχε κόκκινο

κρέας παρά μόνο κοτόπουλο

Οπως αναφέρει
στη δημοκρατία ο

πρόεδρος του σωματείου
Μπάμπης Κοροξενός οι
ελλείψεις οφείλονται στη
μη διενέργεια διαγωνισμών

για μεγάλο διάστημα
και θέτουν σε κίνδυνο

την υγεία των ασθενών
Οι νοσηλευτές φέρνουν

την ψυχή τους καθημερινά
στο νοσοκομείο μαζί

όμως φέρνουν και υλικά
που είναι απαραίτητα

για τους ασθενείς τονίζει

χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με το σωματείο

το πρόβλημα της έλλειψης

υλικών σε συνδυασμό

με αυτό της έλλειψης

προσωπικού κυρίως
νοσηλευτικού τραυματιοφορέων

προσωπικού φύλαξης

συνεπικουρούμενο
από τον γολγοθά τού να

εξασφαλίσει ένας ασθενής
ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά

ιατρεία του νοσοκομείου

δημιουργούν μια εικόνα

που κάθε άλλο παρά
αρμόζει σε σύστημα παροχής

δημόσιας υγείας Για
να εξασφαλίσεις ένα ραντεβού

για χειρουργείο πρέπει
ή να έχεις φίλο γιατρό ή να
μπεις με ασθενοφόρο στο
νοσοκομείο λέει ο κ Κοροξενός

που κάνει λόγο
για πολύμηνες αναμονές
τόσο για εξετάσεις όσο και
για επεμβάσεις

Πρέπει κάποιοι να
επαναπροσδιορίσουν τους
στόχους της δημόσιας
υγείας αναφέρουν οι

εργαζόμενοι

Μόριο muOkmmuRou
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ΛΥΣΗ

Η μεγάλη
επιστροφή
των επίορκων
Υπάλληλοι που κατηγορούνται για σοβαρότατα
αδικήματα γυρίζουν στις θέσεις τους Σύσκεψη
σήμερα Βερναρδάκη Κατρούγκαλου για το
πρόβλημα Το Εθνος παρουσιάζει τρανταχτές
περιπτώσεις επίορκων που επιστρέφουν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ Β ΤΣΙΤΣΑΣ

Λύση
στο πρόβλημα της επι

orpocpris στο Δημόσιο των
επίορκων υπάλληλων

που έχουν κατηγορηθεί για κακουργήματα

αναζητεί η κυβέρνηση
Με την κατάργηση της αυτοδί

Kains αργίας που επέφερε ο νόμος

τον οποίο είχε εισηγηθεί ο
πρώην υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Γ Κατρούγκα
λος επιστρέφουν στις θέσεις τους
οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μέχρις

ότου αποφασίσει το αρμόδιο
πειθαρχικό συμβούλιο για την τύχη

τους Περισσότεροι από 900
υπάλληλοι που κατηγορούνται
για σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά

αδικήματα επιστρέφουν στις
θέσεις τους Στην κυβέρνηση αναζητούν

Tpônous για να παγώσει
η επιστροφή των υπαλλήλων που
κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα

ή έχουν καταδικαστικές δικαστικές

αποφάσεις βάζοντας
μπροστά τη λειτουργία των πειθαρχικών

συμβουλίων Σύμφωνα
με πληροφορίες σήμερα θα
πραγματοποιηθεί σύσκεψη του
αν υπουργού Χρ Βερναρδάκη
και του υπουργού Εργασίας και
προκατόχου του Γ Κατρούγκαλου
προκειμένου να βρεθεί λύση Κυβερνητικές

πηγές αναφέρουν ότι
οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν
το ενδεχόμενο παγώματος της
επιστροφής των επίορκων για ένα
δίμηνο θέτοντας παράλληλα σφικτά

χρονοδιαγράμματα για την
άμεση λειτουργία των πειθαρχι
κών συμβουλίων Μερικές από τις
τρανταχτέβ υποθέσεις επιστροφής
επίορκων υπαλλήλων

Υπεξαίρεση πάνω
από 150.000 ευρώ
Επιστρέφει στην εργασία του με
τον νόμο για την επαναφορά

όσων υπαλλήλων τέθηκαν σε
αυτοδίκαιη αργία εφοριακός
υπαλληλος που παραπέμφθηκε
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

για την κακουργηματική
πράξη Tns απιστίας σχετικής με
την υπηρεσία από κοινού και
κατ εξακολούθηση με τη χρήση
ιδιαίτερων τεχνασμάτων σύμφωνα

με τους νομικούς όρους Ο
συγκεκριμένος υπαλληλος κατηγορείται

ότι υπεξαίρεσε από το
Δημόσιο ποσό που υπερέβαινε
τις 150.000 ευρώ

Γιατρός με φακελάκι
Γιατρός σε νοσοκομείο της Βορείου

Ελλάδας πιάστηκε στα
πράσα να παίρνει φακελάκι και
τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία επειδή

παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Πλημμελειοδικείο για το αδίκημα

της δωροληψίας Κρίθηκε
ένοχος και του επιβλήθηκε η
ποινή της φυλάκισης δώδεκα
μηνών με τριετή αναστολή και
χρηματική ποινή 5.000 ευρώ Με
το νέο νομικό πλαίσιο επέστρε

ΣΤΟ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εβγαλε πάνω
από 73.000 ευρώ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ του υπουργείου

Οικονομικών κατηγορήθηκε
για άμεση συνεργία για απιστία

αφού κστηγορήθηκε ότι
υπεξαίρεσε μαζί με τους συνεργάτες

του ποσό πάνω από
73.000 ευρώ Τέθηκε σε αυτοδίκαιη

αργία επειδή παραπέμφθηκε

στο Τριμελές Εφετείο

για το αδίκημα της απιστίας

προς την υπηρεσία

LAAHNIKM ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ψε στην εργασία του αναμένοντας
την απόφαση του πειθαρχικού

συμβουλίου

Απουσίαζε συστηματικά
από τις εφημερίες
Γιατρός νοσοκομείου της Πελοποννήσου

οδηγήθηκε στο Πειθαρχικό

αφού απουσίαζε αδικαιολόγητα

και συστηματικά ακόμα
και κατά τη διαρκεια εφημεριών
Τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία και
με το νέο θεσμικό πλαίσιο ελλείψει

της οριστικής απόφασηβ του
πειθαρχικού συμβουλίου επιστρέφει

στη θέση του

Χειρουργός
εκβίαζε ασθενή
Γιατρός σε νοσοκομείο Tns Αττικής

συνελήφθη να εκβιάζει
ασθενή απειλώντας τον ότι δεν
θα πραγματοποιήσει την επέμβαση

που θα έπρεπε να υποβλη¬

θεί ο ασθενής ζητώντας φακε
λάκι Τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία

επειδή παραπέμφθηκε στο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

για εκβιασμό με σκοπό να
αποκομίσει μαζί με tous συγκα
τηγορούμενούς του παράνομο
περιουσιακό όφελος κατ επάγγελμα

και κατά συνήθεια ônoos
ήταν το κατηγορητήριο

Είχε καταδικαστεί
σε φυλάκιση δύο ετών
Σε νοσοκομείο ins Βορείου Ελλάδας

επέστρεψε στην εργασία
του γιατρός που είχε συλληφθεί
επ αυτοφώρω να παίρνει φακε
λάκι Το Αυτόφωρο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο τον έκρινε
ένοχο για το αδίκημα της παθη
τικήβ δωροδοκίαβ για το οποίο
κρίθηκε ένοχος και από το Α
Τριμελές Εφετείο σε δεύτερο
βαθμό και του επιβλήθηκε η ποινή

Tns φυλάκισης δύο ετών

Πλαστογραφίες και
ψευδείς βεβαιώσεις
Πλαστογράφησε έγγραφα και
έδινε ψευδείς βεβαιώσεις μία
υπάλληλος δήμου Tns Bôptias
Ελλάδας και τέθηκε σε αυτοδίκαιη

αργία επειδή παραπέμ
φθηκε στο Τριμελές ΙΙλημμελει
οδικείο Κρίθηκε ένοχη και της
επιβλήθηκε η ποινή Tns φυλά
Kions εν05 éTous με τριετή ανα
στολή

Κατηγορούμενος
για μαστροπεία
Υπάλληλοβ δήμου των Ιονίων
Νήσων τέθηκε σε αναστολή κα
θηκόντων γιατί του ασκήθηκε
ποινική δίωξη για το αδίκημα
Tns μαστροπείαβ Παράλληλα ζητήθηκε

η γνωμοδότηση του πειθαρχικού

συμβουλίου προκειμέ
νου να τεθεί σε δυνητική αργία
ολλά η απόφαση εκκρεμεί
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ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΝοΙ

ΛΗ-ηνη 4 touvtou 015

Κατηγορείται για σύσταση συμμορίας
απάτη και πλαστογραφία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΊΊΚΕΣ είναι δύο περιπτώσεις επαναφοράς
σης θέσεις τους δύο υπαλλήλων του υπουργείου
Οικονομικών οι οποίοι επανήλθαν στις Θέσεις τους άμεσα
βάσει του νόμου 4325/2015 με τον οποίο καταργείται η
αυτοδίκαιη αργία Η πρώτη περίπτωση αφορά εφοριακό
υπάλληλο που κάθισε στη Θέση του κατηγορουμένου πτο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τις κατηγορίες της
πλαστογραφίας της απάτης της σύστασης εγκληματικής
οργάνωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη
δραπτηριότητα Για τον λόγο αυτόν τέθηκε σε αυτοδίκαιη
αργία μέχρι να συνεδριάσει το πειθαρχικό συμβούλιο το
οποίο όμως δεν έχει αποφανθεί ακόμα για την τύχη του
υπαλλήλου και επιστρέφει στη θέση του με το νέο νομικό
πλαίσιο

nüöfl ιον Y.ioufwnj ον<>ι,ι.(.,ν j
ς τηυ nos toi ν Ji.,8/2007 om

ί ι.-η 1 y m r τς
• TTpuiou ν 4W3 ι η θίση too

2112012 Υ*° ι ρ,πΌμ,νου οι

ιιτυβή rotx"Hivp*n Bim.HA.1M

t.puw VW ne κοκ-ΜΜΙμο npüw
A Β της lopovoii'y wnTK'V
ρχ,κού ctjmPmjAoj mu ΥπουργτΙου

β κοι π 109 παρ 2 ι β Λι δ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ Νο2
Διώκεται για ναρκωτικά
όπλα και πυρομαχικά
Η ΔΕΥΤΕΡΗ διαπιστωτική πράξη επιστροφής στην εργασία
αφορά έναν ακόμα εφοριακό ο οποίος είχε τεθεί σε
αυτοδίκαιη αργία γιατί είχε παραπεμφθεί στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας για τα κακουργήματα της
αγοράς κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών της
παράνομηε κατοχήε όπλων και πυρομαχικών Παράλληλα
είχε παραπεμφθεί και στο πειθαρχικό συμβούλιο του
υπουργείου Οικονομικών όμως το πειθαρχικό όργανο δεν
έχει αποφανθεί ακόμα για την τύχη του υπαλλήλου
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποπομπή ενός υπαλλήλου από
την εργασία του για σοβαρά ποινικά αδικήματα αποφασίζεται
από το πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο λειτουργεί
ανεξάρτητα από την ελληνική Δικαιοσύνη αλλά λαμβάνει
υπ όψιν τις αποφάσεις των δικαστηρίων Ο ηρώην υπουργός
Γ Βαρουφάκης υπέγραψε τις διαπιστωτικές πράξεις
επαναφοράς στην υπηρεσία κατ εφαρμογή του νόμου
4325/2015 που είχε ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο

Α 01 ΠΡΑΞΕΙΣ του
υπ Οικονομικών νια
την επαναφορά στην

ι ργασια των 6υο
υπαλλήλων ηου κατηγορούνταν

για οοβα
ρά ποινικά αδικήματα

ΔΥΟ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

0 συνεργός του Τομπούλογλου
και η καταδίκη για δωροδοκία
ΔΥΟ ΤΡΑΝΤΑΧΤΕΙ περιπτώσεις επίορκων

γιατρών έχουν επιστρέψει στο
Αγλαία Κυριακού κάνοντας χρήση

του νόμου Κατρούγκαλου
Ο ένας από αυτούς είχε εμπλακεί

στην υπόθεση με τη δωροδοκία Τομπούλογλου

το 201 3 0 εν λόγω γιατρός

ενδοκρινολόγος ήταν επιστημονικά

υπεύθυνος ευρο)παϊκού προγράμματος

κατά της παιδικής παχυ
oapKi'as Για την προβολή του προ
γράμματοβ προβλεπόταν κονδύλι
1 90.000 ευρώ για το οποίο ο Χάρης
Τομπούλογλου ως πρόεδρος του νοσοκομείου

είχε ζητήσει μίζα 25.000
ευρώ Κατά τη συνομιλία που είχε με
τους υπευθύνους της εταιρείας προβολής

ο Χ Τομπούλογλου είχε ανα

φερθεί πτον συγκεκριμένο γιατρό
λέγοντας ότι ή θα κάνουν κίνηση
να δώσουν μερίδιο σε μένα και στον
σύμβουλοτου υπουργείου σ.σ αναφέρει

το όνομα του γιατρού ή θα καταγγείλω

τον διαγωνιαμό και θα tous
καταστρέψω Ο αποπεμφθε is πρόεδρος

του Αγλαΐα Κυριακού παραπέμφθηκε

σε δίκη με συνεργό τον
ενδοκρινολόγο ο οποίος είχε αρνηθεί
κάθε ανάμειξη στην υπόθεση

Ο νευροχειρουργό
Επιπλέον νευροχειρουργός του

ίδιου νοσοκομείου που είχε κατηγορηθεί

για δωροδοκία και καταδικάστηκε

από το Εφετείο παρά την καταδίκη

επέστρεψε στη θέση του

ΜΙΛΩΝΤΑΣ
στο Εθνος
η πρόεδρος
του Αγλαΐα
Κυριακού
Μαριόγκα
Φραγκάκη
σχολίασε
χθες ότι και
για τις δύο περιπτώσεις

η
διοίκηση του
νοσοκομείου
έχει στείλει
έγγραφα προς
το υπουργείο
ζητώντας τον
έλεγχο τους
από το Κεντρικό

Πειθαρχικό

Συμβούλιο

Ιστρων
ΕΣΥ
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λαμβάνοντας μετά την ορκωμοσία
ο κ Ευκλείδης Τσακαλώτσς τη
συμβολή στην πολιτική και οικονομική

σταθερότητα μέσω της ανα
κεφαλαιοποίησης των τραπεζών
το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης

του προγράμματος και την
έναρξη της συζήτησης για το χρέος
που συνδέεται άμεσα με το προσδοκώμενο

φιναλε της αξιολόγησης
Η ανεργία που έχει χτυπήσει κόκκινο

ειδικά γιατη νέα γενιά αλλά
και τους ανθρώπους που είναι κοντά

στη σύνταξη αλλά δεν εκπλη
ρούν ακόμη τους όρους προβληματίζει

εντόνως την κυβέρνηση που
αναζητά λύση μέσω του καλυτέρου
συντονισμού όλων των υπουργείων

Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο
Μαξίμου θεωρεί ότι ισχυρός μοχλός
για την προώθηση όλων των απαιτούμενων

δράσεων είναι η άμεση
στελέχωση των υπουργείων και των

οργανισμών όπου στις θέσεις
κλειδιά δεν μπορεί παρά να οριστούν

λέει κορυφαίο κυβερνητικό
στέλεχος οι κατάλληλοι άνθρωποι

Υγεία Παιδεία
Η μάχη της καθημερινότητας

είναι τέλος για την εκάστοτε κυβέρνηση

διαρκής πονοκέφαλος και
ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Για παράδειγμα η κυβέρνηση
σκοπεύει να ενεργοποιήσει αμέσως
όλες τις δυνάμεις που χρειάζονται
για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες
προς τους πολίτες που αφορούν τα
θέματα της υγείας και της παιδείας
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο

στοίχημα αφού οι όροι της
δημοσιονομικής προσαρμογής δεν
αφήνουν περιθώρια βελτίωσης του
οδικού χαρτη που συμπεριλαμβάνει

τις πολιτικές για την παιδεία
και την υγεία
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Δυσεύρετα παιδικά εμβόλια
ΑΝΗΣΥΧΙΑ εμπνέει στους φαρμακευτικούς

και ιατρικούς κύκλους η

έλλειψη από την ελληνική αγορά
παιδικών εμβολίων που στοχεύουν
στην πρόληψη σοβαρών λοιμωδών
ασθενειών όπως ο κοκκύτης και η

πολυομυελίτιδα
Η περιορισμένη διαθεσιμότητα

εμβολίων μετρά αρκετούς μήνες
ωστόσο το θέμα επανέφερε χθες
ξανά στο προσκήνιο ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος ΠΦΣ
που έστειλε εξαιρετικά επείγουσα
επιστολή προς ίο υπουργείο Υγείας

αλλά και τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων ΕΟΦ

Η εικόνα που επικρατεί στην
ελληνική αγορά αλλά και η ενημέρωση

που έχουμε από εταιρίες
καταγράφουν ελλείψεις σημαντικές

εμβολίων τα οποία είναι άκρως
σημαντικά για τη δημόσια υγεία
καθώς υπάγονται στο πρόγραμμα
Εθνικού Εμβολιασμού του υπουργείου

Υγείας αναφέρει
Ενδεικτικά ο ΠΦΣ αναφέρει τα

εξής εμβόλια που είναι δυσεύρετα
στην αγορά Pentavac Tetravac
Infanrix Infarix tetra Boostrix
polio Meningitec Priorix Priorix
terra Havrix Varilrix

Πολλά από αυτά τα εμβόλια είναι
πολυδύναμα θωρακίζουν δηλαδή
τα μικρά παιδιά από περισσότερες
από μία σοβαρές ασθένειες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών
Παιδιάτρων Αττικής Κωνσταντίνο
Νταλούκα πρόκειται για τον κορμό

των εμβολίων που κάνει ένα
άτομο στη ζωή του είναι δηλαδή
εξαιρετικά σημαντικά Βέβαια ο ίδιος
συνιστά ψυχραιμία στους γονείς και
αναφέρει χαρακτηριστικά πως η κατάσταση

δεν είναι για πανικό
Και αυτό γιατί οι ελλείψεις δεν

αφορούν τόσο στα βρέφη τα οποία
σύμφωνα με τον κ Νταλούκα εμβολιάζονται

κανονικά όσο στα παιδιά
ηλικίας 4-6 ετών που καλούνται
να κάνουν επαναληπτικές δόσεις
Σε εκείνη την ηλικία υπάρχει μεγάλο

χρονικό όριο ανοχής του εμβολίου

στο παιδί
Δηλαδή εάν δεν εμβολιαστεί στα

έξι του ακριβώς και εμβολιαστεί
λίγους μήνες μετά δεν συντρέχει
σοβαρός λόγος ανησυχίας Αυτό
βέβαια προϋποθέτει ότι οι ελλείψεις
θα αποκατασταθούν Οταν όμως

ένα παιδί έχει ξεπεράσει κατά πολύ
τη χρονική περίοδο που θα έπρεπε
να έχει εμβολιαστεί τότε οι γονείς
πρέπει να συμβουλεύονται τον παιδίατρο

για εναλλακτική λύση Μια
λύση είναι ένα εμβόλιο με λιγότερα
αντιγόνα που κανονικά χορηγείται
στα 1 1 έτη ενός παιδιού εξηγεί
Μεγάλη φαρμακευτική εταιρία
που κυκλοφορεί ορισμένα από τα
παραπάνω εμβόλια με την οποία
επικοινώνησε ο Ε.Τ αναφέρει ότι
οι ελλείψεις των εμβολίων είναι παγκόσμιο

φαινόμενο και δεν συναντάται

αποκλειστικά στην Ελλάδα
Η κυριότερη αιτία της είναι η

αυξημένη ζήτηση σε σύγκριση με
την προσφορά Η αύξηση δηλαδή

το θεμα επανεφερε
χθεσ ο πανελληνιοσ

φαρμακευτικός
συλλογοσ με

εξαιρετικα επειγουσα
επιστολη προσ το
υπουργειο υγειασ

και τον εοφ

του παγκόσμιου πληθυσμού έχει
οδηγήσει σε ζήτηση εμβολίων που

ξεπερνά κατά πολύ την ικανότητα
παραγωγής τέτοιων ποσοτήτων
Επίσης επισημαίνεται ότι προγραμματίζονται

έκτακτες εισαγωγές από
άλλες χώρες της E E προκειμένου
να αντιμετωπιστεί μέρος των ελλείψεων

στη χώρα μας
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ πάντως

Κώστας Λουράντος εφιστά την
προσοχή των υπευθύνων και παρακαλεί

για την άμεση παρέμβασή
τους προς κάθε εμπλεκόμενο προκειμένου

να επιλυθεί το συντομότερο
δυνατόν το εξαιρετικά σημαντικό

αυτό ζήτημα
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ



7. ΠΦΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 30

ΠΦΣ Ελλειψη σε
παιδικά εμβόλια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ για
παιδιά εντοπίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος ΠΦΣ για τις οποίες ενημέρωσε χθες
με επείγουσα επιστολή του την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας Οι φαρμακοποιοί ζητούν
την παρέμβαση του υπουργείου προκειμένου να
επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα καθώς όπως τονίζουν

πλήττει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική
ομάδα τα μικρά παιδιά Ενδεικτικά η επιστολή
του ΠΦΣ αναφέρει εμβόλια των οποίων παρατηρείται

έλλειψη στην αγορά ενώ σημειώνεται ότι
για αρκετά εξ αυτών δεν αναμένεται να αποκατασταθεί

άμεσα η ένδεια
Επανειλημμένως έχουμε διαμαρτυρηθεί και

καταγγείλει τις ελλείψεις φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί

ασθενείς και φαρμακοποιούς Η εικόνα που

επικρατεί στην ελληνική αγορά αλλά και η ενημέρωση

που έχουμε από εταιρείες καταγράφουν
ελλείψεις σημαντικές εμβολίων τα οποία είναι
άκρως σημαντικά για την δημόσια υγεία καθώς
υπάγονται στο πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού
του Υπουργείου Υγείας αναφέρει η επιστολή
του ΠΦΣ Σε έλλειψη βρίσκονται τα εξής εμβόλια

Pentavac Tetravac Infanrix Infarix tetra
Boostrix polio Meningitec Priorix Priorix terra
Havrix και Varilrix IITA.B



8. ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ 10 ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 26

Σοβαρές ελλείψεις

Εξαφανίστηκαν
10 βασικά εμβόλια
από τα φαρμακεία

Οι περισσότερες ελλείψεις

παρατηρούνται τον τελευταίο

χρόνο με τους φαρμακοποιούς
να τις αποδίδουν στις

φαρμακευτικές εταιρείες

Σοβαρές
ελλείψεις φαρμάκων

και εμβολίων παρουσιάζει π

ελληνική αγορά θέτοντας οε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία Τουλάχιστον

10 εμβόλια έχουν εξαφανιστεί

απόταράφιατων φαρμακείων
με τους φαρμακοποιούς να υποστηρίζουν

ότι αρκετά εξ αυτών δεν
αναμένεται να αποκατασταθούν
άμεσα

Ενδεικτικά οε έλλειψη

βρίσκονται τα
εμβόλια Pentavac
Tetravac Infanrix
Infarix terra Boostrix

polio Meningitec
Priorix Priorix terra
Havrix Varilrix Πρόκειται

για εμβόλια που

προβλέπονται στο Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών

και θωρακίζουν
τα Ελληνόπουλα

από πολλές ασθένειες
ενώ γίνονται κατά τη βρεφική και
παιδική ηλικία Οι περισσότερες
ελλείψεις παρατηρούνται τον τελευταίο

χρόνο με τους φαρμακοποιούς
να ης αποδίδουν στις φαρμακευτικές

εταιρείες οι οποίες έχουν μειώσει

τις παραγγελίες προκειμένου
να περιορίσουν την έκθεσή τους στο
ελληνικό οικονομικό περιβάλλον

Χθες με επιστολή του προς την
ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο

πρόεδροςτουΠανελλήντουΦαρμα
κευπκού Συλλόγου ΠΦΣ Κωνστα¬

ντίνος Λουράντος ενημερώνει και
καταγγείλει ης ελλείψεις φαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτων ένα
πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί ασθενείς

και φαρμακοποιούς
Όπως υπογραμμίζει η εικόνα

που επικρατεί στην ελληνική αγορά
αλλά και η ενημέρωση που έχουμε
από εταιρείες καταγράφουν ελλείψεις

σημα\ττκές εμβολίων ια οποία
είναι άκρως σημαντικά για την
δημόσια υγεία καθώς υπάγονται
στο πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού

του Υπουργείου Υγείας
Ο ΠΦΣ ζητά την άμεση παρέμβαση

του υπουργείου Υγείας προς
κάθε εμπλεκόμενο προκειμένου να

επιλυθεί ιοσυντομότερο
δυνατόν το εξαιρεηκά
σημαντικό αυτό ζήι ημα
καθώς η έλλειψη εμβολίων

πλήττει μια ιδιαίτερα
ευαίσθητη κοινωνική

ομάδα ια μικρά παιδιά

Από την πλευρά
τους οι φαρμακευτικές
εταιρείες αποδίδουν ης
ελλείψειςτων εμβολίων
στην αυξημένη ζήτηση
λόγω της αύξησης του
παγκόσμιου πληθυσμού

και της αυξημένης πρόσβασης του

πληθυσμού αιπού στην ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη
Κάποιες άλλες εταιρείες αναφέρουν

καθυστερήσεις στα εργοστάσια

παραγωγής όλων των εταιρειών

εμβολίων λόγω των ποιοτι
κών ελέγχων Υποστηρίζουν πάντως

όη μέχρι το τέλος του έτους η

αγορά θα ομαλοποιηθεί για τα περισσότερα

εμβόλια Για κάποια εμβόλια

αναφέρουν ήδη έχει προγραμματιστεί

έκτακτη εισαγωγή

Οι φαρμακευτικές

11(11

ρείες από την πλευρά

τους αποδίδουν

τις ελλείψεις των εμβολίων

στην αυξημένη

ζήτηση λόγω της

αύξησης του παγκό

σμκχι πληθυσμού



9. ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 6

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Εντός μηνός οι έλεγχοι κλινικών
Να ολοκληρώσει σε διάστημα ενός μηνός τη διαδικασία έλεγχου

ίων υποβαλλόμενων προς ίο ΕΟΠΥΥ δαπανών των ιδιωτικών

κλινικών και την τελική εκκαθάριση αυτών για υπηρεσίες
που παρείχαν σε ασφαλισμένους το 2013 καλείται η διοίκηση
του Οργανισμού Παράλληλα θα πρέπει σε ένα μήνα ο ΕΟΠΥΥ
να προχωρήσει και στον αναγκαίο καταλογισμό ποινών και προστίμων

σε ιδιωτικές κλινικές που χρέωναν ποσά κατά παράβαση
των σχετικών συμβάσεων Αυτό ζήτησε χθες η νέα πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

προαναγγέλλοντας αλλαγές στη διενέργεια του ελέγχου των
υποβαλλόμενων προς τον ΕΟΠΥΥ δαπανών των ιδιωτικών κλινικών

για τα έτη 2014 και 2015



10. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ελλείψεις σε παιδικά εμβόλια
Σε μόνιμο πρόβλημα έχει εξελιχθεί π έλλειψη παιδικών εμβολίων

από χην ελληνική αγορά Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς
εδω και ένα χρόνο εμφανίζονται ελλείψεις σε βασικά εμβόλια

που υπάγονται στο πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού
Χθες ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με επιστολή του
προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό τον γ γ του υπουργείου

Ιωάννη Μπασκόζο και την πρόεδρο του ΕΟΦ Αικατερίνη Αντωνίου

ζητεί άμεση παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος
Ο ΠΦΣ αναφέρει ενδεικτικά 10 εμβόλια ορισμένα έκτων

οποίων δεν θα εμφανιστούν σύντομα στα ράφια των φαρμακείων

Πρόκειται για πολυδύναμα εμβόλια διφθερίτιδας τετάνου

κοκίτη πολιομυελίτιδας εμβόλια ιλαράς μηνιγγιτιδόκοκ
κου και ανεμοβλογιάς



11. ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 9

WH Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά μεταξύ των χωρών
που επιδεικνύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική

αγορά Οι συνολικές κεφαλαιακές ροές προς την ελληνική οικονομία
τα τελευταία έτη ανέρχονται στα 3 δισ ευρώ Η Γαλλία βρίσκεται
στην 5η θέση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα
με περίπου 1,9 δισ ευρώ επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

ΣΕΒ-Παρίσι Ποιοι Ελληνες επιχειρηματίες είχαν επαφές στη γαλλική πρωτεύουσα Με ποιους συνομίλησαν Τι συζήτησαν

Ελληνο-γαλλικό επενδυτικό φλερτ
Ιδιακέρως

σημαντική χαρακτηρίστηκε από τον χώρο της
βιομηχανίας η διήμερη εξόρμηση χης αντιπροσωπείας
του δ.σ ίου ΣΕΒ στη Γαλλία με στόχο την ενίσχυση των

επενδύσεων στη χώρα μας μέσα από την εμβάθυνση των οικονομικών/εμπορικών

σχέσεων των δυο χωρών και την αναζήτηση

πεδίων συνεργασιών σε μια σειρά από δυναμικούς τομείς

Γης ελληνικής οικονομίας Στην αποστολή συμμετείχαν
επιχειρηματίες και εκιιρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων από
ευρύ φάσμα όπως κατασκευές ενέργεια βιομηχανία μέταλλα

φάρμακα λιανεμπόριο πληροφορική και επικοινωνίες
ασφάλειες τραπεζες βιομηχανικός εξοπλισμός

Του Γιάννη Κανουπακη
k.Hi i...Mi'i..pnnl<.i gl

Ο πρόεδρος tou Συνδέσμου
Θεόδωρος Φέσσας μετέφερε

στους υπουργούς Οικονομικών

και Οικονομίας ιης Γαλλίας

ιο μήνυμα όιι η Ελλάδα
χρειάζεται ένα θειικό επενδυτικό

σοκ για να ανακάμψει από
m μακροχρόνια ύφεση υπογραμμίζοντας

πως οι συμπράξεις
γαλλικών και ελληνικών επιχειρήσεων

είναι απολύτως αναγκαίες

σε αυτό to πεδίο

Δομικές αλλαγές εντός αίρω
Ειδικότερα στις συναντήσεις του
με τον υιιοιιργό Οικονομίας ιης
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν m
Δευτέρα και με ιον υπουργό Οικονομικών

Μισέλ Σοπέν χθες
ο κ Φέσσας επισήμανε ότι η χώρα

εισέρχεται σε μια περίοδο
ομαλότητας μετά την πρόσφατη
ετυμηγορία ίου ελληνικού λαού
που επισφραγίζει ιην οριστική
καίαμε ιακλη ι η παραμονή στην
Ευρωζώνη και την εφαρμογή ίων
δομικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων

Επιπλέον τόνισε χαρακτηριστικά
ότι η οριστική και βκ.ν

σιμη έξοδος της Ελλάδας από
ιην κρίση προϋποθέτει Από
τη μία ιην άμεση και αποτελεσματική

εφαρμογή της συμφωνίας

με ιούς εταίρους μας και
από την άλλη τηνεκπόνηση και
εφαρμογή ιιολιιικών που θα περιορίσουν

ιην ύφεση και θα λει
τουργήσουν ως αναπτυξιακά αντίβαρα

με έμφαση στις επενδύσεις

και τη δημιουργία θέσεων

εργασίας Σε αυτό το περιβάλλον

επιστροφής στην κανονικότητα

που ελπίζουμε ότι θα
επισφραγίσει θειικά η πρώιη
αξιολόγηση του νέου πρσγραμ
ματοςστα τέλη του 2015

δημιουργούνται

σημαντικές επενδυτικές

ευκαιρίες σιην Ελλάδα
τις οποίες και ήρθαμε να παρουσιάσουμε

ιτιη γαλλική επι
χειρημαπκή κσινσιηια ως πραγ
ματικοί πρεσβευτές ιης ελληνικής

οικονομίας Στο ίδιο πλαί¬

σιο ο πρόεδρος ιου ΣΕΒ μετέφερε

στους Γάλλους υπουργούς
ιην ανάγκη να υπάρξει άμεση
αποκλιμάκωση των υψηλών φορολογικών

συντελεστών που
πλήττουν ιην ανταγωνιστικότητα

των ελληνικών επιχειρήσεων
μόλις αποδώσουν τα μέτρα

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
ιην επίδειξη ιδιαίτερης

πρόνοιας για τις ασφάλειες εξαγωγικών

πιστώσεων στις επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται
mo διασυνοριακό εμπόριο

ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα
περίοδο των κεφαλαιακών

ελέγχων αλλά και την άμεση
προιερα.όιηια υλοποίησης μιας
συνεκτικής επενδυτικής πολι
τΐκής με σαφή και στοχευμένα
κίνηιρα προς τις επιχειρήσεις
που θα επιλέξουν την Ελλάδα
ως επενδυτικό προορισμό Αναδεικνύοντας

τέλος την ανάγκη
ορθής και αποτελεσματικής
εφαρμογής ιου νέου προγράμ
μαιος ο κ Φέσσας επισήμανε m
χρησιμότητα ενός Παρατηρη
ιηρίσυ Μειαρρυθμίσεων που
θα εποπτεύεται από κοινωνικούς

ειαίρους και φορείς ιης
αγοράς

Κορυφαία εκπροσώπηση
Από ελληνικής πλευράς στις
επαφές ίου ΣΕΒ υπενθυμίζεται
όιι το ταξίδι του κ Φέσσα και
ιων υπόλοιπων μελών ιης αποστολής

έγινε κατόπιν πρόσκλησης
από ισν γαλλικό σύνδεσμο

βιομηχάνων και εργοδοτών ΜΕ
DEF συμμετείχαν μεταξύ άλλων

ο Κωνσταντίνος Μπίτοτος
εκτελεστικός αντιπρόεδρος ιου
Συνδέσμου ία μέλη ιου δ.σ Αλέξανδρος

Μακρίδης πρόεδρος
της ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΕ Γιώργος
Κότσαλος διευθύνων σύμβουλος

της 1NTERAMERICAN Κωνσταντίνος

Μαραγκός πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της
S&M Ε Σκαζίκης-Λ Μαραγκός
Α.Ε Πάνος Μαρινόπουλος μέλος

δ.σ τηςΦΑΜΑΡΑ.Ε.,καθώς

και ο ενεργειακός διευθυντής
ιης ΒΙΟΧΑΛΚΟ Κωνσταντίνος
Κουκλέλης ο πρόεδρος της ΙΝ
TRASOET INTERNATIONAL Αθα¬

νάσιος Κόισης ο υπεύθυνος Οικονομικών

ιου Ομίλου ΕΛΛΑ
ΚΤΩΡ Ανιώνης Χαιζηιωάννου
ο βοηθός γενικός διευθυντής

Κι!ι?ι7·Τ'ΤΤιΐ*-ι^ΐ^«7Γ'Τ*ι Ιν^τ

ταιρικής Τραπεζικής της ETE
Γιώργος Κουτσουδάκης και ο δι
ετιθυντής Ανάπτυξης της LAM1 Α
DEVELOPMENT Ζήσιμος Δανη
λάτος

Η γαλλική εκπροσώπηση
Από την πλευρά ιης γαλλικής
επιχειρημαπκής κοινότηιας παρόντες

στις επαφές με τον ΣΕΒ
ήταν οι GaUaz Pierre πρόεδρος
της εταιρείας ηλεκτρονικών RADIAI

και πρόεδρος του MEDEF
οι πρόεδροι της Federation Française

du Bâtiment και της Federation

Française des Industries

de Santé ο Spitz Bernard
πρόεδρος ιης Federation Française

des Sociétés d'Assurances
FFSA ο Armand Loic πρόεδρος
της I.'Oreal η Barbat-Layani Marie-Anne

γενική δΔιευθύνιρια
ιης Ομοσπονδίας Τραπεζών της
Γαλλίας καθώς και εκπρόσωποι
ιης VINCI Concessions Μεια
φορές-Εργα Υποδομών της SNCF
Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι Thaies

Total κ.ά

0 11EDEF στην Αθήνα
Να σημειωθεί στο μεταξύ ότι ο
MEDEF και ο ΣΕΒ παραμένουν
δεσμευμένοι στην ενίσχυση tou
διμερούς εμπορίου σιην

προσέλκυση

ξένων επενδύσεων και
στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών

συμπράξεων στην Ε Ε
σιην περιοχή me Μεσογείου και
σιη Μέση Ανατολή Δεσμεύονται

να υποβάλουν συγκεκριμένο
σχέδιο δράσης έως ισν Νοέμβριο

ιου 2015 με σκοπό ιην
ενθάρρυνση των μελών τους για
επενδυτικές πρωτοβουλίες και
ευκαιρίες οηνεργαστών στην Ελλάδα

αλλά και στην Ευρώπη και
αλλού Επίσης θα αναπιύξσυν

δράσεις όπως επενδυτικές συναντήσεις

Β2Β εμπορικές σιι
νανιήσεις κοινά roadshows δράσεις

στρατηγικής πληροφόρησης
κ.ά μετά την ολοκλήρωση

ιης πρώτης επισκόπησης προόδου

ιου ελληνικού προγράμματος

σταθερότητας Επιπρόσθετα

προγραμματίζεται επίσκεψη

αντιπροσωπείας tou MEDEF

στην Ελλάδα με σκοπό την
περαιτέρω σύσφιγξη των οικονομικών

σχέσεων

Γαλλικές επενδύσεις
στην Ελλάδα
Η Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά

μειαξύ ιων χωρών
που επιδεικνύουν έντονο επενδυτικό

ενδιαφέρον για την ελληνική

αγορά Οι συνολικές κεφαλαιακές

ροές προς την ελληνική

οικονομία κι τελευταία ετη
ανέρχονται σκι 3 διο ευρώ Σύμφωνα

με ια στοιχεία ιης Κεν
ιρικής Τράπεζας ιης Ελλάδος
η Γαλλία βρίσκειαι στην 5η θέση

των ξένων άμεσων επενδύσεων

στην Ελλάδα με περίπου
1,9 δισ ευρώ επενδύσεις παγίου

κεφαλαίου Οι σημαντικότεροι
κλάδοι και οι επιχειρήσεις

που έχουν δραστηριοποιηθεί ή
δραστηριοποιούνται σε αυισϋς
ια τελευταία χρόνια είναι
1 Βιομηχανία Lafarge τσιμέντο

Michelin ελαστικά Nexans
καλώδια Rhodia πλαστικές

ίνες για βιομηχανική χρήση Safran

και Thaies αεροναυπηγική
αμυντικά συστήματα Schneider

ηλεκτρολογικό υλικό Veritas

πιστοποίηση ποιύτηιας
2 Οχήμακι PSA Peugeot Citroen
και Renault
3 Ενέργεια EDF Aistom Total
Cofely GDF Suez μακροχρόνια
διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων

ενεργειακή διαχείριση
και διαχείριση τεχνικών

εγκαταστάσεων

Tenesol DCNS
και Veolia
4 Υιιοδομές Μεταφορές Vinci

CMA-CGM θαλάσσιες μεταφορές

Geodis Systral
5 Καταναλωτικά προϊόντα Baccarat

BIC L Oreal Hermes Seb
Dior
6 Φαρμακοβιομηχανία Sanofi

Aventis Pierre l abre Βίσ
merieux
7 Δίκιυα διανομής Leroy Merlin

8 Τρόφιμα Pernod Ricard αλκοολούχα

ποτά Danone
9 Ασφάλειες AXA Groupama
CNP

ΙΟ.Τουρισμός Accor Club Med
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