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► ► ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγωγή
φαρμάκι

στον ΕΟΠΥΥ

ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ κστά
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ
προχώρησε ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος θεσσαλονίκης μετά
την άκαρπη παρέλευση της
προθεσμίας για την εξόφληση
οφειλομένων συνταγών ετών

2011 και 201 2 Σύμφωνα με
τον ΦΣΘ κατατέθηκε αγωγή
για το ποσό των 2.348.655,38
€ το ποσό αστό επιβαρύνεται

με τους νόμιμους τόκους
υπερημερίας από το χρόνο
υποβολής των συνταγών προς
πληρωμή Πέραν αυτού ο

Φαρμακευτικός Σύλλογος με
εξώδικο πρόσκληση που επέδωσε

στον ΕΟΠΥΥ τον καλεί
να εξοφλήσει άμεσα το ποσό
των 44.234 € που είχε επιδικαστεί

σε βάρος του ΟΠΑΔ του
οποίου ο ΕΟΠΥΥ είναι καθολικός

διάδοχος
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Οι οφειλές του ΕΣΥ
Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 605
εκατομμυρίων ευρω θα πρέπει να πληρώσουν

έως χον Αύγουστο στους προμηθευτές

του ΕΣΥ οι νέοι διοικητές των
δημόσιων νοσοκομείων Το ποσό αυτό
είναι ένα σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων

οφειλών προς τους προμηθευτές

που τον Μάιο ξεπερνούσαν το
1,1 δισ ευρώ Στην πρόσφατη πρώτη
τους επίσημη συνάντηση με την ηγεσία
του υπουργείου Υγείας οι διοικητές
έλαβαν σαφείς οδηγίες για τις προτεραιότητες

που πρέπει να θέσουν Στο

καθηκοντολόγιο περιλαμβάνονται η

συνεχής διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές

για καλύτερες τιμές η αντιμετώπιση

της γραφειοκρατίας ειδικά σε
θέματα πληρωμών και καταβολής εφη
μεριών και η έγκαιρη αποπληρωμή ειδικά

των φαρμακευτικών εταιρειών προκειμένου

να μην υπάρχουν φαινόμενα
ελλείψεων φαρμάκων Επιπλέον οι διοικητές

καλούνται να απομακρύνουν τα

συνεργεία καθαριότητας από τα νοσοκομεία

και αντί αυτών να προωθηθούν
οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
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ίΦΣβ]

Αγωγή κατά
του ΕΟΠΥΥ
για οφειλές
2,34 εκατ.
Από συνταγές
των ετών 2011-2012

Αγωγή 
κατά του ΕΟΠΥΥ για

ληξιπρόθεσμες οφειλές
υψους 2.348.655,38 ευ ρω, που
αφορούν συνταγές των ετών
20 1 1 και 20 1 2, κατέθεσε ο 

Φαρμακευτικός 

Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Συμφώνα με τον ΦΣΘ, ο
ΟΠΑΔ άσκησε αναίρεση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, η
οποία απορρίφθηκε και έτσι n
απόφαση κατέστη αμετάκλητη.
Σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν
εξοφλησει τα επιδικασθέντα εντός 

προθεσμίας l 5 ημερών από
την επίδοση της εξωδίκου, ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

θα προχωρήσει σε
μέτρα αναγκαστικής είσηραξής
των οφειλομένων με βάση την
ανωτέρω απόφοση, n οποία παρέχει 

στον Σύλλογο το δικαίωμα
να επιδιώξει αναγκαστική κατάσχεση 

των περιουσιακών στοιχείων 

του ΕΟΠΥΥ.
«Το κράτος απαιτεί από τους

πολίτες να είναι συνεπείς σε
έναν όγκο φορολογικών και άλλων 

υποχρεώσεων με τη δαμόκλειο 

σπάθη των κατασχέσεων
και δεσμεύσεων λογαριασμών,
ενώ από την πλευρά του έχει
ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς
τους φαρμακοποιούς από το
20l l και εντεύθεν. Από την πλευρά 

μας, δεν είμαστε διατεθειμένοι 

να δεχτούμε τον ρόλο του
ραγιά και θα διεκδικήσουμε πς
απαιτήσεις μας με κάθε νόμιμο 

τρόπο μέχρι τελικής δικαίωσης» 

δήλωσε ο πρόεδρος
του ΦΣΘ Κυριάκος Θεοδοσιά-
δης.

Εκτός από την αγωγή, o 
Φαρμακευτικός 

Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

με εξώδικο πρόσκληση 
που επέδωσε στον ΕΟΠΥΥ

τον καλεί να εξοφλήσει άμεσα
το ποσό των 44.234 ευρώ που είχε 

επιδικασθεί σε βάρος του
ΟΠΑΔ, του οποίου ο ΕΟΠΥΥ είναι 

καθολικός διάδοχος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 

του ΦΣΘ, το ποσό των
44.234 ευρώ επιδικάσθηκε με
την απόφαση 597/2010 του Διοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης 

και αντιστοιχεί σε τόκους
υπερημερίας από καθυστερημένη 

πληρωμή ουνταγών πσυ
επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος 

του ΟΠΑΔ.
[S1D: 10345896]
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Ito-Sto αντιηαράθισης Απάντηση στην κριτική του γ.γ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσουμηα που καταλόγισε στην κυβέρνηση οτι
για τβν τομέα Υγ-αας συνεχίζει την πολιτική των σκληρών περικοπών στον τομέα της Υγείας έδωσε στη Βουλή ο υπουργός

W Υγείας Ανδρέας Ξανθός επισημαίνοντας ότι το 201 6 αντιστράφηκε για πρώτη φορά η συνεχιζόμενη τόση
της περικοπής λειτουργικών δαπανών στο σύστημα Υγείας Ο κ Ξανθός ανέφερε οτι το 201 6 το όριο
αγορών ανήλθε σε 1 634 δισ ευρώ έναντι 1 388 δισ ευρώ το 201 5 και επισήμανε ότι π κρατική
επιχορήγηση της Υγείας ανήλθε από 1 025 δισ ευρώ σε 1 1 56 δισ ευρω



7. ΠΟΙΟΣ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ_REPORTER
Ημ. Έκδοσης: . . .01/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/07/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 102

ύμφωνα και με τον
πρόεδρο του ΣΦΕΕ

Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων
Ελλάδος κ Πασχάλη

Αποστολίδη
τα σπασμένα της
κρίσης τα έχει πληρώσει

πρώτος ο κλάδος
της φαρμακοβιομηχανίας

ενώ τόνισε ότι
οι διαρκείς αλλαγές
πολιτικής δε συμβάλλουν

στη σταθερότητα
και την ανάπτυξη

Η χώρα βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στη δίνη της ύφεσης
και των σκληρών μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας που
έχουν φέρει την κοινωνία και τις επιχειρήσεις στα όρια της
αντοχής τους Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση

με το 2009 φτάνει στο 6ι και είναι στο 50 του μέσου ευρωπαϊκού

όρου Επιπλέον σήμερα ο κλάδος καλύπτει το 1/3
της δαπάνης μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και των
εκπτώσεων rebates clawback Παράλληλα οι εταιρίες καλούνται

να διαχειριστούν και τις συσσωρευμένες ανείσπρα

κτες οφειλές από την Πολιτεία οι οποίες μόνο για το 2015 φτάνουν

περίπου το ι 2 δισ ευρώ χωρίς να συνυπολογίζουμε τις
νέες οφειλές για το 2θΐ6 Αυτή η κατάσταση εντείνει το κλίμα
ανασφάλειας και αβεβαιότητας τόσο για τις εταιρίες όσο και
για τους ασθενείς
Επί της ουσίας ζούμε έναν φαύλο κύκλο περικοπών των δαπανών

και συρρίκνωσης των εσόδων του κράτους και των επιχειρήσεων

Οι περικοπές καθίστανται αναπόφευκτες ακριβώς

γιατί διαρκώς μειώνονται τα έσοδα που παράγονται από
την οικονομική δραστηριότητα Η αιτία της μείωσης των εσόδων

οφείλεται στη μείωση των δαπανών Αυτός ο φαύλος κύκλος

πρέπει να σταματήσει άμεσα καθώς οι αγορές χρηματοδοτούν

ελλιπώς την οικονομική δραστηριότητα και μέσα στο
κλίμα της ύφεσης λίγοι μπορούν ή τολμούν να διακινδυνεύσουν

νέες επενδύσεις
Οι συνεχείς αλλαγές πολιτικής και οι αιφνιδιασμοί δεν συμβάλλουν

στην σταθερότητα και την ανάπτυξη Παράλληλα
οι διαρκείς περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη οδηγούν σε
όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε αδιέξοδο τον

φαρμακευτικό

κλάδο Μια φαρμακευτική δαπάνη κατώτερη των
2,3 δισ ευρώ οδηγεί σε συρρίκνωση του φαρμακευτικού κλάδου

που αναπόφευκτα στερεί από την αγορά σημαντικά φάρμακα

Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει συνθήκες κοινωνικής
ανισότητας που επιτείνουν την οικονομική κρίση Την ίδια
στιγμή οι ανάγκες διευρύνονται καθώς σε αυτές προστίθενται

και οι χιλιάδες των προσφύγων που έχουν καταφθάσει
στη χώρα μας αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανασφάλιστων

πολιτών
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Φάρμακο Ι R

Ο κλάδος επιβεβαίωσε έμπρακτα και ουσιαστικά
τον κοινωνικό του ρόλο διασφαλίζοντας την

απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών
στις θεραπείες που έχουν ανάγκη Αν και οι

φαρμακευτικές

εταιρίες επέδειξαν μεγάλη αντοχή
τόσο στις ασφυκτικές πιέσεις της παρατεταμένης
ύφεσης όσο και στα εξαιρετικά αντιαναπτυξιακά
μέτρα που επιβάρυναν ειδικά το Φάρμακο σήμερα

έχουν αγγίξει τα όρια τους Πιστεύουμε πως
η θετική εξέλιξη της αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό

βήμα για την εξομάλυνση της κατάστασης
και τη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλόμενων
που ανέρχονται στο 1,2 δισ ευρώ Η άμεση

πληρωμή των χρεών του Δημοσίου αποτελεί την
ελάχιστη υποχρέωση για να μην κινδυνεύσει περαιτέρω

η λειτουργία του εθνικού συστήματος
Υγείας και να μην υπάρξουν εκπτώσεις στα δικαιώματα

των Ελλήνων ασθενών
Σε ότι αφορά την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες

θεραπείες/νέα φάρμακα μέσω των κλινικών

μελετών ο κ Αποστολίδης τονίζει ότι υπάρχουν

αγκυλωμένες αντιλήψεις και γραφειοκρατία
που αναστέλλουν τις προσπάθειες του κλάδου

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είμαστε πίσω συγκρινόμενοι

με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και
πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τονίζει

ο κ Αποστολίδης
Παρά το γεγονός πως για το 2015 είχαμε αύξηση

των κλινικών μελετών που τέθηκαν προς έγκριση
κατά 20 αυτό δεν είναι αρκετό Οι δυνατότητες
της χώρας μας είναι πολύ μεγαλύτερες και ο

φαρμακευτικός

κλάδος ενώ προσπαθεί να τις αξιοποιήσει

βρίσκεται αντιμέτωπος με αγκυλωμένες
αντιλήψεις και γραφειοκρατία
Η ανάπτυξη της κλινικής έρευνας είναι κρίσιμης

σημασίας για τους ίδιους τους ασθενείς Η διενέργεια

περισσότερων κλινικών ερευνών στη
χώρα θα δώσει τη δυνατότητα στους ασθενείς για
άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες

πριν αυτές διατεθούν ευρύτερα Σε Ευρωπαϊκό

επίπεδο η διαχείριση ο έλεγχος και η
αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
αποτελούν στόχο αλλά και ένα πεδίο διαρκούς
αναζήτησης και ενίσχυσης επιτυγχάνοντας διαρκώς

περισσότερες νίκες στην αντιμετώπιση
σοβαρών ασθενειών όπως για παράδειγμα στην
ηπατίτιδα C όπου πάνω από το 90 των περιπτώσεων

είναι πλέον ιάσιμες
Ταυτόχρονα όμως μεγάλη είναι και η επένδυση
στους Ελληνες επιστήμονες καθώς αποκτούν
πρωτογενή γνώση προσφέροντας σημαντικά
αποτελέσματα στους ασθενείς ενώ θέτουν την
Ελλάδα στο χάρτη της φαρμακευτικής καινοτομίας

Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Υγείας
και τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών
Υγείας θα μπορούσε να μειωθεί περίπου το 32

Ο ΚΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΡΟΛΟ

διασφαλίζοντας
την απροσκοπτη
προσβαση των
ελληνων ασθενων
στισ θεραπειεσ
που εχουν
αναγκη αν και 01

φαρμακευτικές
εταιριεσ
επεδειξαν μεγαλη
αντοχη τοσο
στισ ασφυκτικεσ
πιεσεισ τησ
παρατεταμένης
υφεσησ οσο και
πα εξαιρετικα
αντιαναπτυξιακα
μετρα που
επιβαρυναν
ειδικα το
φαρμακο σημερα
εχουν αγγιξει τα
ορια τουσ

Πασχάλης Αποστολίδης

Πρόεδρος του
ΣΦΕΕ Συνδέσμου
Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος

των συνολικών θανάτων όπως δείχνουν τα στοιχεία

της Eurostat
Όλες οι φαρμακευτικές εταιρίες δηλώνουμε το
παρόν και επιθυμούμε να συνεργαστούμε με την
Πολιτεία για την εξασφάλιση ενός κοινωνικού
κράτους όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση

σε νέες και καινοτόμες θεραπείες Χρειαζόμαστε
όμως ένα σταθερό περιβάλλον τιμολόγησης

και αποζημίωσης καινοτόμων φαρμάκων και κίνητρα

για αύξηση επενδύσεων σε R&D research
development ώστε να τεθεί ο κλάδος σε τροχιά

ανάπτυξης
Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική

δύναμη της πατρίδας μας και έχει κερδίσει τη
διεθνή αναγνώριση για την ποιότητα και τις υψ ηλές
προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων του Είναι

ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους με ισχυρή

συμβολή στο ΑΕΠ και σημαντικό αποτύπωμα στην
απασχόληση που φθάνει αθροιστικά τις 87.000 θέσεις

εργασίας όπως φαίνεται από τα πρόσφατα στοιχεία

της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών

Ερευνών ΙΟΒΕ
Η δυναμική του είναι αυταπόδεικτη καθώς και ο καθοριστικός

ρόλος που μπορεί να παίξει στην ανάκαμψη

της χώρας και στο νέο παραγωγικό μοντέλο
εξωστρέφειας που χρειαζόμαστε Και είναι πραγματικά

παράδοξο τη στιγμή που η χώρα επιθυμεί διακαώς

επενδύσεις να αποθαρρύνει και να δυσχεραίνει
τον κλάδο του φαρμάκου που είναι έτοιμος να

ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις
Με κάθε νέα κλινική έρευνα εισάγονται στην Ελλάδα

πάνω από 250.000 ευρώ και εκτιμάται ότι οδηγεί

σε αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 850.000 ευρώ
Η δυναμική της φαρμακοβιομηχανίας είναι τεράστια
σκεφτείτε μόνο πως για κάθε ι ευρώ που επενδύεται
στην έρευνα η οικονομία κερδίζει 35 εκατ ευρώ Σε
αυτούς τους αριθμούς αναλογούν χιλιάδες θέσεις εργασίας

πολλοί ωφελούμενοι ασθενείς μεγάλη επένδυση

στους Έλληνες επιστήμονες Όμως το 2014 στη
χώρα μας επενδύθηκαν περίπου 8ο εκ ευρώ σε κλινικές

μελέτες ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο
η αντίστοιχη επένδυση άγγιζε τα 2.5 δισ ευρώ
Στην πραγματικότητα έχουμε περιθώριο βελτίωσης

στην αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα

και τεράστιο κενό που πρέπει να καλυφθεί
στην Έρευνα και Ανάπτυξη Η δημιουργία στέρεων

υποδομών με αναπτυξιακά κίνητρα είναι η θεραπεία

για την ενίσχυση και της εγχώριας παραγωγής

σε έναν κλάδο που αποτελεί το δεύτερο
σε αξία εξαγωγικό τομέα της χώρας μετά τα πετρελαιοειδή

Με αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχει σίγουρα

η βάση για την ανάδειξη της δημιουργικής
Ελλάδας σε έναν τομέα που μπορεί να λειτουργήσει

ως καλό παράδειγμα Και τέτοιου είδους παραδείγματα

τα έχουμε ανάγκη όλοι και μάλιστα
επειγόντως Η
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΙΜΟΛΟΙΉΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
http://www.tovima.gr/society

Την ανάγκη άπραγη tns oxetiKhs νομοθεσία που διέπει ιην τιμολόγηση
των φαρμάκων αναγνώρισε ο πρόεδρο5 tns Enitponns Τιμών

Φαρμάκων Icoàwns Oirlos acpnvotas παράλληλα aixpés για ότι
ειαιρείε5 απειλούν με αποσύρσε σκευασμάτων αν δεν πάρουν
καλή τιμή των προϊόντα tous Την ανάγκη αλλαγών στην τιμολόγηση

αναγνωρίζουν και εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών
Ο κ Dirlos pirlojvias σήμερα σε συνέδριο για την τιμολόγηση των
φαρμάκων στην Αθήνα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κάποιε5 φαρ
μακευτικέ εταιρείε5 απειλούν να αποσύρουν απαραίτητα φάρμακα

από την αγορά αν δεν πάρουν μια καλή τιμή
Τα οριζόντια μέτρα ôviois δεν συνεισφέρουν και oacpcos η νομοθεσία

πρέπει να αράξει Στην Επιτροπή Τιμών θα έπρεπε να συμμετάσχουν

και εκπρόσωποι των Συλλόγων Ασθενών είπε
Ο BaoiTteios Πενταφράγκα5 εντεταλμένο5 Σύμβουλθ5 tns Πανελ
λήνια5 Ένωση5 Φαρμακοβιομηχανία5 ΠΕΦ χαρακτήρισε υπερα
πλουστευμένη την λογική να βασίζονται οι χ:ιμέ5 των φαρμάκων
στο στο μέσο όρο των 22 μελών tns EE
Οι i\[)és φαρμάκων καθορίζονται από ελάχιστοι ανθρώπου5 που

εργάζονται υπό πίεση τόνισε ο κ Πενταφράγκα5 προσθέτοντα5 ότι
κάθε φάρμακο κάτω από 12 ευρώ δεν προσφέρει εξοικονόμηση
γιατί αντικαθίσταται από πολύ ακριβότερε5 θεραπείε
Οι τιμέ5 των γενοσήμων έχουν φτάσει σήμερα στο 20%-30 των

τιμών που είχαν το 2009 Enians τα rebates και τα clawback εξοντώνουν
Tis ελληνικέ5 φαρμακευτικέ5 επιχειρήσει κατέληξε

Στην ίδια γραμμή ο αντιπρόεδρο5 ins ΠΕΦ θεόδωρο5 Κωλέτη5 είπε

ότι υστερούμε στον έλεγχο ins συνταγογράφηση5 Η υποκατάσταση

των παλιών και φθηνών φάρμακων από νεότερα και ακριβότερα

εκτοξεύει τη φαρμακευτική δαπάνη.Όλα τα νέα φάρμακα
μπαίνουν στη θετική λίστα xcopis φραγμού5 Παράλληλα έχουν διαλυθεί

οι τιμέ5 των γενοσήμων Καθυστερεί η τιμολόγηση νέων
γενοσήμων

που θα βοηθήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία
Τέλθ5 ο Πασχάλη5 Αποστολίδη πρόεδρο5 του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδθ5 ΣΦΕΕ υπενθύμισε ότι η αύξηση

των χρονιών νοσημάτων ο γηράσκων πληθυομό5 η αύξηση
ίων ανασφάλιστων και η έλλειψη Πρωτοβάθμια5 Φροντίδα5 Υγεί
as οδηγούν στην αύξηση ins φαρμακευτική5 ôanâvns
Υποστήριξε επίση5 ότι οι φαρμακευτικέ5 επιχειρήσει καλύπτουν 1

στα 4 φάρμακα δωρεάν λόγω των εισπρακτικών μέτρων και αυτό
δεν είναι καθόλου βιώσιμο για τη φαρμακοβιομηχανία Απαιτείται
ένα προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον Έχουμε αύξηση δα
nàvns με ανεξέλεγκτου5 ôykous κατανάλωσης λόγω ins μη εφαρ
μογή5 του πλαφόν συνταγογράφηση5 Πρέπει να εφαρμοστούν
Αρχεία Ασθενών και ta θεραπευτικά πρωτόκολλα για μείωση του
όγκου συνταγογράφηση5 υπογράμμισε ο κ Πασχαλίδη5
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ το φάρμακο αποτελεί πλεόν
μόνο το 15 των συνολικών δαπανών υγείας άρα πρέπει να εξεταστούν

και τα άλλα κέντρα kôotous που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο
85

Κατέληξε λέγοντα ότι επειδή αναμένονται στην αγορά 7.000 νέα
φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ôncos στο εξωτερικό η Αξιολόγηση

Τεχνολογιών Υγεία
Η τιμολόγηση φαρμάκων στην Ελλάδα επηρεάζει το παγκόσμιο

σύστημα τιμών Οι tipés στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται cas tipés
avacpopâs σε πολλέ5 χώρε5 Χρειαζόμαστε ένα απλοποιημένο σύστημα

τιμολόγηση5 και αποζημίωση5 Συνεργαζόμαστε με την Κυβέρνηση

και το Σύστημα Υγεία5,γ ια άμεση πρόσβαση των ασθενών
στα φάρμακα εξήγησε

Μαίρη Μπψπή
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Πού αποδίδουν
τις αιτίες του
Brexitoi Ελληνες
του Ηνωμένου
Βασιλείου

50
στο Προσφυγικό
Μεταναστευτικό

39,5
στις υπερβολικές

υποσχέσεις
της πλευράς του
Leave που έπεισαν

αρκετούς

27,5
στην παρουσία
πολλών ευρωπαίων
μεταναστών

22,5
στην οικονομική
στασιμότητα των
κατώτερων στρωμάτων

και στην
απώλεια προοπτικής

για το μέλλον

Ερευνα Κάπα Research

Φοβούνται το Brexit αλλα
δεν γυρίζουν στην Ελλάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.tovima.gr

Οι Ελληνες που ζουν στη Βρετανία
δεν επιθυμούν μια νέα μετανάστευση

τονΑΡΗΡΑΒΑΝΟΥ

Καταλυτική επίδραση στην καθημερινότητα
των ελλήνων πολιτών που ζουν και

εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει
σύμφωνα με τους ίδιους η απόφαση
των Βρετανών να αποχωρήσει η Μεγάλη
Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ενωση Οι
Ελληνες της Μεγάλης Βρετανίας όπως
καταγράφεται σε μια μέτρηση της Κάπα

Research φοβούνται την επιδείνωση

της κατάστασης αλλά και το ενδεχόμενο
νέας μετανάστευσης τους Οι συμμετέχοντες

στην έρευνα θεωρούν το Brexit
τη χειρότερη εξέλιξη για την EE το HB
αλλά και τους ίδιους ενω σε προσωπικό
επίπεδο νιώθουν απογοητευμένοι και
ανησυχούν έντονα Είναι χαρακτηριστικό

ότι ανησυχούν σε ποσοστό 50 για
μια πιθανή καθίζηση της οικονομίας του
HB σε ποσοστό 43,5 για την πιθανή
απαίτηση βίζας για να παραμείνουν

ενώ το 36,5 φοβάται την κοινωνική
αναταραχή και το 32 έχει ανηστιχίες
για πιθανές αλλαγές στις ερΥαστακές
σχέσεις Μεταξύ άλλων το 30,5 είναι
ανήσυχο για την υποτίμηση της στερλίνας

το 17,5 ανησυχεί για τον κίνδυνο
να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες

του κράτους σχολεία νοσοκομεία
κ.ά και το 17 εκφράζει ανηστιχία για
πιθανή απώλεια της εργασίας του

Ιδιαίτερη σημασία από την έρευνα
έχει ότι η λεγόμενη γενιά της κρίσης
άτομα μεταξύ 25 και 44 ετών που έφυγαν

από την Ελλάδα την τελευταία πενταετία

για να εργαστούν στο HB δεν
επιστρέφει Οπως κι αν εξελιχθούν τα

προγματα δεν έχουν σχέδιο επιστροφής
στην Ελλάδα αφού περισσότεροι από
τους 7 στους 10 είτε θα παραμείνουν
στο HB είτε θα μετακινηθούν σε άλλη
χώρα εντός ή εκτός EE

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων

71,5 θέλει να διαμορφωθεί
ειδική σχέση μεταξύ EE και HB όπως
υπάρχει με τη Νορβηγία ενώ το 54,5
θέλει να καθυστερήσει η διαδικασία
εξόδου από την EE και να δοθεί χρόνος

στο HB εν αντιθέσει με το 38,5
που θεωρεί πιο σωστή αντίδραση το
να επισπευσθεί η έξοδος από την ευρωπαϊκή

κοινότητα για να περιοριστεί
η αβεβαιότητα

Η πλειοψηφία των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε
υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Η εξέλιξη αυτή είναι θετική ή αρνητική

Γ ια την Ευρωπαϊκή Ενωση BE Για το Ηνωμένο Βασίλειο Κ Για εσάς προσωπικά

Θετική
Μάλλον θετική

Ούτε θετική
ούτε αρνητική

Μάλλον
αρνητική

Αρνητική

ΔΓ/ΔΑ

13.0 1
8,5

10,0 115,5

8,0 p,5

29,5%^82,5%|β22(0 80,5

53,0 mmememm 58,5

ι,ο 0°

Ειδικότερα εσείς πόσο ανησυχείτε
για τις συνέπειες του Brexit

Πολύ

67.0 Ο·5

Λίγο£
Καθόλου

33,0

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

20
στην υπερβολική
εκχώρηση εθνικής
κυριαρχίας προς
την EE

18
στις πολιτικές λιτότητας

από την
πλευρά της EE για
την αντιμετώπιση
της κρίσης

17
στην αδύναμη
καμπάνια
του Remain

Σε 12 μήνες από σήμερα πώς πιστεύετε
ότι θα είναι τα πράγματα για

Τη βρετανική οικονομία Τα οικονομικά σας

Καλύτερα ΔΓ/ΔΑ

10,0 7,0

Τα ίδια

16,0 χειρότερα

34,5

Καλύτερα

13,5

Εάν στο μέλλον η κατάσταση στο Ηνωμένο
Βασίλειο δεν είναι ευνοϊκή για εσάς ποια μπορεί
να είναι η επόμενή σας κίνηση

Θα εξετάσω το ενδεχόμενο
μετακίνησης σε άλλη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Θα εξετάσω το ενδεχόμενο
επιστροφής στην Ελλάδα

Θα παραμείνω στο Ηνωμένο
Βασίλειο έστω και αν η κατάσταση
δεν είναι ευνοϊκή για εμένα

Θα εξετάσω το ενδεχόμενο
μετακίνησης σε άλλη χώρα
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης

ΔΓ/ΔΑ

21,5

19,0

13,5

7

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες αποχώρησης ποια πρέπει
να είναι η σχέση EE Ηνωμένου
Βασιλείου
Να διαμορφωθεί μια ειδική σχέση μεταξύ
EE και HB όπως με τη Νορβηγία

To HB θα πρέπει να χάσει όσα πλεονεκτήματα
είχε ως μέλος της EE και να αντιμετωπίζεται
ως μία τρίτη χώρα— 15,5
Η EE θα πρέπει να απομονώσει
το HB σε όλους τους τομείς
14,5
Αλλο

14,5
ΔΓ/ΔΑ

14,0

Σε περίπτωση που η ίδια η Βρετανία
μετανιώσει θα πρέπει να της δοθεί

η δυνατότητα να επανενταχθεί στην EE

Ταυτότητα έρευνας

Ναι
Μάλλον ναι

39,5 66|5ο/ο

I
27,0/0

Οχι
Μάλλον όχι

19,0

jog
8,5 W

Ναι Μάλλον Μάλλον Οχι Δεν θα ΔΓ/ΔΑ
ναι όχι μετανιώσει

ποτέ

Επωνυμία εταιρείας
Κάπα Research ΑΕ

Επωνυμία όνομα εντολέα
Το Βήμα της Κυριακής

Σκοπός δημοσκόπησης
Ερευνα για τις πρώτες αντιδράσεις
των Ελλήνων του HB μετά το
δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
δείγματος
Ελληνες άνδρες και γυναίκες 18
ετών και άνω που ζουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο

Μέγεθος δείγματος
γεωγραφική κάλυψη
504 άτομα κάτοικοι Ηνωμένου
Βασιλείου Αγγλία Ουαλία
Σκωτία Β Ιρλανδία

Χρονικό διάστημα συλλογής
στοιχείων
28 30 Ιουνίου 2016

Μέθοδος δειγματοληψίας
Τυχαία δειγματοληψία σε ειδικά
διαμορφωμένο online panel μέσω
τηλεφώνου email και κοινωνικών
δικτύων

Μέθοδος συλλογής στοιχείων
Η συλλογή των στοιχείων έγινε
βάσει του Computer Assisted
Web Interface CAWI της Κάπα
Research

Η Κάπα Research είναι μέλος της
ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί
τους κώδικες δεοντολογίας για τη
διεξαγωγή και δημοσιοποίηση
ερευνών κοινής γνώμης
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Κοινωνία
Οι ελλιπείς υποδομές
των νοσοκομείων
αυξάνουν το ποσοστ
θνησιμότητας μετά
τις μεταμοσχεύσεις

Το ΕΣΥ βλάπτει Tis μεταμοσχεύσει
Ενώ η καμπάνια για τη δωρεά οργάνων έφερε εφέτος εντυπωσιακά αποτελέσματα σκεπτικισμό
προκαλούν οι κάκιστες υποδομές και οι τραγικές ελλείψεις γιατρών που οδηγούν ακόμη και στο μοιραίο

Λόγω έλλειψης
γιατρών η μονάδα

μεταμοσχεύσεων
νεφρού του

Λαϊκού κινδυνεύει
το καλοκαίρι

να τεθεί εκτός
λειτουργίας
λέει ο κ Γρηγόρης

Λεοντόπου
λος μέλος του
ΔΣ του ΕΟΜ και
αντιπρόεδρος
της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας
Νεφροπαθών
προσθέτοντας
ότι οτις2θ Ιουλίου

ξεκινά η
ανακατασκευή
της μονάδας με
δωρεά του Ιδρύματος

Σταύρος
Νιάρχος

Τα προβλήματα
επισημαίνει σε
αναφορά του και
ο συντονιστής
διευθυντής της
μονάδας κ Γιώργος

Ζαββός Είναι
κενές δύο θέσεις

επιμελητών
β χειρουργών
ενώ τρεις εκ των
διευθυντών είναι
στα πρόθυρα της
σύνταξης Επίσης
υπάρχει έλλειψη

νοσηλευτών
και χειρουργικών
κλινών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Μια σημαντική προσπάθεια γίνεται τον
τελευταίο χρονο στον τομέα των

μεταμοσχεύσεων

κυρίως από τη σημερινή
διοίκηση του Εθνικού Οργανιορού Μεταμοσχεύσεων

ΕΟΜ Η δωρεά οργάνων
προς μεταμόσχευση έχει αυξηθεί κατά
35 και βρισκόμαστε μόλις στα μισά του
έτους Η προσπάθεια αυτή όμως κινδυνεύει

να τιναχθεί στον αερα καθώς το
δημόσιο σύστημα Υγείας αδυνατεί να την
υποδεχθεί λόγω των κτικών υποδομών
των νοσοκορείων όπου εφαρμόζονται
μεταμοσχεστικό προγράμματα και της
τραγικής έλλειψης γιατρών νοσηλευτών
και συντονιστών

Ενδεικτική είναι η κατάσταση που
επικρατεί στο μεγαλύτερο μεταμοοχευ
τικό κέντρο της χώρος στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τον διευθυντή

της κλινικής να εκφράζει έντονα
τον προβληματισμό του τονίζοντας το μεγάλο

πρόβλημα των ενδονοοοκομειακών
λοιμώξεων το οποίο κατονομάζει ως τη
βαοτκή αιτία θονατου των μεταμοσχευμένων

ήπατος Το πρόβλημα καταγράφεται
και στην πρόσφατη έκθεση του ΕΟΜ
σύμφωνα με την οποία το ποσοστό
θανάτων εντός του έτους μετά ης μεταμοσχεύσεις

ήπατος ξεπερνά το 45
ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που δεν
συνάδει με τα διεθνή αποτελέσματα

Συγκεκριμένα στην έκθεση 2013
2015 του ΕΟΜ αναφέρεται μεταξύ άλλων

ότι τη τελευταία διετία έγιναν στο
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 81 μεταμοσχεύσεις

ήπατος είναι το μοναδικό κέντρο

στη χώρο που κάνει τέτοιου τύπου
μεταμοσχεύεις Από το σύνολο των

μεταμοσχευμένων

κατέληξαν περίπου οι μισοί

38 ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς
Τα αίτια σύμφωνα με την έγγροφη

αναφορά του διευθυντή της Χειρουργικής

Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ
καθηγητή κ Βασιλείου Παπανικολά
ου εντοπίζονται στις ελλιπείς υποδομές

του νοσοκομείου και στην απουσία
απομονωμένων κλινών εντατικής θεραπείας

προκειμένου οι λήπτες να μην
αναιττύσσουν λοιμώξεις Η αναφοράτου

καθηγητή έχει αποσταλεί σε όλοος τους
αρμοδίους από τις αρχές του τρέχοντος
έτους Παρο τις προσπάθειες του ιδίου
και της διοίκηση του ΕΟΜ η λειτουργία
τριών-τεσοάρων κλινών εντατικής θε
ρουείας εντός του χώρου της Κλινικής
Μεταμοοχεύσεων δεν έχει προχωρήσει
λόγω έλλειψης προσωπικού

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
τονίζει στην αναφορά του ο κ Παπα
ντκολάου απστελούν σήμερα όχι μόνο
για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς τη
συχνότερη αιτία θανάτου των ανοσο
κατασταλμένων ασθενών Σύμφωνα με
στοιχεία του Κέντρου το πρόβλημα αυτό
έχει επιδεινωθεί πάρο πολύ στις μεταμοσχεύσεις

ήπατος ενώ δεν υφίσταται
ουσιαστικά στις μεταμοσχεύσεις νεφρού
Η ουσιώδης διαφορά εξηγεί ο καθηγητής

συνίσταται στο ότι ο λήπτης νεφρικού

μοσχεύματος μεταφέρεται αμέσως
μετά το χειρουργείο σε θάλαμο κλινικής
ενώ ο λήπτης ήπατος είναι απαροίτητο
να μεταφερθεί στη ΜΕΘ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ

Χαροκτηριστικό είναι επίσης στι οι
λήπτες ήπατος που παρέμειναν για μικρό

χρονικό διάστημα 24-48 ώρες
στη ΜΕΘ ακολουθούν μετεγχειρητική
πορεία χωρίς επιπλοκές παρόμοια με
αυτήν των ληπτών νεφρού Η παράταση
όμως της παραμονής τους ακόμη και
για μία ή δύο ημέρες συνοδεύεται κατά
κανόνα από την ανάπτυξη μικροβιτικών
λοιμώξεων οι οποίες δυστυχώς στη συντριπτική

τους πλειονότητα οφείλονται
σε πολυανθεκτικά ως και πανανθεκτικά
μικρόβια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την επιτυχία της μεταμόσχευσης και την
επιβίωση των ασθενών

Ο κ Παπανικολάου αναφέρει και
πολλά άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει

το Κέντρο Μεταξύ αυτών η
πενταετής αναστολή του προγράμματος

μεταμόσχευσης παγκρέατος και
νησιδίων παγκρέατος λόγω έλλειψης
προσωπικού η μη καταβολή υπερωριών

σε συντονιστές μεταμοσχεύσεων
νοσηλευτές χειρουργείου και παροσκευ

Οι TTOÀnxs προσφέρουν αλλά
τα νοσοκομεία δεν μπορούν
Δεν κρύβει την αγωνία του ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανιορού Μεταμοσχεύσεων

ΕΟΜ κ Ανδρέας Καραμπίνης για τη διαχρονική εξαθλίωση του
ΕΣΥ που έχει αντίκτυπο και στον τορέα των μεταμοσχεύσεων

Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι με τις πρωτοβουλίες του νέου ΑΣ του
ΕΟΜ και τη συνεχή επικοινωνία με τις ΜΕΘ υπάρχει αύξηση κατά 35
της δωρεάς οργάνων Πώς όμως θα μπορέσει αυτή η αύξηση να αξιοποιηθεί

όταν τα νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα να την υποδεχθούν αναρωτιέται

ο κ Καρομπίνης και σημειώνει Υπάρχει έλλειψη κλινών ΜΕΘ
για ανάνηψη αυτών των περιστατικών εξειδικευμένου voσηL·υτικoύ
προσωπικού συντονιστών γήρανση των χειρουργών στον τομέα των
μεταμοσχεύσεων και μη αντικατάστασή τους Οι πολίτες με τη σωστή
ενημέρωση που έχουν και την εμπιστοσύνη που τους δημιουργούν οι
άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των μεταμοσχεύσεων είναι έτοιμοι

να κάνουν αυτό το άλμα αγάπης και αλτρουισμού Η Πολιτεία και
το ΕΣΥόμως είναι έτοιμοι να δεχθούν αυτό το δώρο

Ο κ Καρομπίνης μιλάει θετικά νια τις προσπάθειες που κάνει τα τελευταία

χρόνια ο επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων
Νεφρού καθηγητής κ Ιωάννης Μπολέτης για να κρατήσει το πρόγραμμα
της μονάδας του Λαϊκού σε ευρωπαϊκές νόρμες

αστές εργαστηρίων αλλά και η έλλειψη
χειρουργών αναισθησιολόγων και νοσηλευτών

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία
μόνο νοσηλεύτρια καλύπτει την κλινική
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές
ώρες του 24ώρου με 21 ιδιαίτερα επιβαρημένους

και με πολύπλοκα προβλήματα

ασθενείς
Λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού σταχειρουργεία

επισημαίνει στην αναφορά του
η διεκπεραίωση των έκτακτων και

προγραμματισμένων επεμβάσεων γίνεται

από την αρχή του 2015 με τη
χρησιμοποίηση δύο μόνο χειρουργικών

τραπεζών εβδομαδιαίως που
λόγω της βαρύτητας και διάρκειας
των επεμβάσεων μεταφράζεται στην
εξυπηρέτηση δύο μόνο περιστατικών
την εβδομάδα Η κλινική δηλαδή
υπολειτουργεί εντυπωσιακά

Το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα θίγει
και ο πρόεδρος Συλλόγου Νεφροπαθών
Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών

κ Χρήστος Καραγκιόζης Καθώς
ο ίδιος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευορ
νεφρού γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους

που διατρέχουν οι ανοσοκατασταλμένοι

ασθενείς
Το 2015 εισήχθη στο νοσοκομείο

ένας ασθενής που είχε κάνει μεταμόσχευση

νεφρού Κόλλησε ενδονοσο
κομειακή λοίμωξη και κατέληξε Κατά
τον ίδιο τρόποχάθηκε άλλη φορά νεφρικό

μόσχευμα διότι ένας νέος άνδρας

ο οποίος μόλις είχε υποβληθεί
σε μεταμόσχευση προσβλήθηκε από
λοίμωξη ενώ νοσηλευόταν Ο άνθρωπος

ξαναγύρισε στην αιμοκάθαρση
και τώρα ετοιμάζει φάκελο για να

ξαναμπεί

στη λίστα για μεταμόσχευση
Ο κ Καραγκιόζης καταγγέλλει επίσης

ότι όλες οι τουαλέτες των θαλάμων
νοσηλείας είναι κατεστραμμένες με
απστέλεορα να φωλιάζουν μικρόβια
η κλινική μεταμόσχευσης στο Ιπποκράτειο

δεν έχει κλίνες για βαριά μεταμοσχευμένους

ενώ στους λίγους θαλάμους
στους οποίους υπάρχουν κλιματιστικά
μηχανήματα δεν διαθέτουν όλοι δεν
γίνεται συντήρηση



11. ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΠΟ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .03/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/07/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 6

επικαιρότητα

Βαθιά ανάσα
στην αγορά
για τον
Μαρινόπουλο
Αισιοδοξία μετά την προσωρινή
προστασία από τους πιστωτές
Κάμπτονται οι αρχικοί δισταγμοί της
οικογένειας Σκλαβενίτη και θέτει
δύο προϋποθέσεις για την εξαγορά

Πιέσεις και έντονο πολιτικό και
οικονομικό παρασκήνιο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ

Παράθυρο

αισιοδοξίας νια
επίλυση της μεγαλύτερης
εκκρεμότητας της ελληνικής

αγοράς της τύχης της
Μαρινόπουλος ΑΕ άνοιξε

το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής

το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών παρέχοντας στην εταιρεία
προσωρινή προστασία από τους πιστωτές

ως τις 21 Σεπτεμβρίου τότε

πρόκειται να εκδικαστεί η αίτηση
υπαγωγής της αλυσίδας στο άρθρο
99 του πτωχευτικού κώδικα

Κατ αυτόν τον τρόπο παρέχεται
χρόνος τόσο στη διοίκηση της εται¬

ρείας όσο και στους επικεφαλής της
I Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ να εξετάσουν

τα περιθώρια που υπάρχουν
για την εξαγορά της πρώτης από τη
δεύτερη

Δηλαδή να γίνει κυρίως οικονομικός

έλεγχος στη Μαρινόπουλος
για να διαπιστωθεί αν πράγματι το
ύψος των οφειλών είναι περί τα 1,4
δισ ευρώ όπως αναγράφεται στην
αίτηση προστασίας που υποβλήθηκε
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
ή περισσότερα και πόσο

Σύμφωνα με πληροφορίες του
Βήματος η οικογένεια Σκλαβενίτη

είναι διατεθειμένη να εξαγοράσει την
εταιρεία εφόσον οι υπερβάλλουσες
οφειλές της Μαρινόπουλος ΑΕ αν

υπάρχουν είναι λελογισμένες και
ως εκ τούτου διαχειρίσιμες δηλαδή
δεν υπερβαίνουν συνολικά επί παραδείγματι

τα 1,6 δισ ευρώ
Παράλληλα η απόφαση για την

εξαγορά είναι συνάρτηση της τραπεζικής

χρηματοδότησης που θα δεχθεί

η Σκλαβενίτης ΑΕΕ δηλαδή αν
οι όροι της δανειοδότησής της είναι
συμφέροντες

Εφόσον λοιπόν οι δύο αυτές προϋποθέσεις

ικανοποιηθούν τότε θα
ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση
από την οικογένεια Σκλαβενίτη του
μεγαλύτερου δικτύου καταστημάτων
της ελληνικής αγοράς και φυσικά θα
σωθούν οι περίπου 10.800 θέσεις εργασίας

της Μαρινόπουλος ΑΕ

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται
στην επιστολή που απέστειλε το νομικό

γραφείο με το οποίο συνεργάζεται
ο όμιλος Σκλαβενίτη στους μετόχους
της Μαρινόπουλος κατατέθηκε ως
ενισχυτικό στοιχείο στο δικαστήριο

η οριστική απόφαση εξαρτάται
από πλήθος προϋποθέσεων στις
οποίες οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται

η διαμόρφωση αποδεκτής
συμφωνίας με τον Ομιλο Μαρινόπουλος

ΑΕ και τις τράπεζες Κρίσιμες

επίσης προϋποθέσεις είναι
η διενέργεια ικανοποιητικού due
diligence οικονομικού φορολογικού

και νομικού η έγκριση από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού και οι
τυχόν εξαυτής απορρέουσες ρυθμί¬

σεις η διατήρηση των υφιστάμενων
λεπουργιών και δικτύου καταστημάτων

του Ομίλου αλλά και εν τέλει
από λοιπές συνθήκες που είτε θα
διαπιστωθούν είτε θα διαμορφωθούν

κατά τηχρονική διάρκεια της
διαδικασίας εξυγίανσης

Πάντως αυτό που συνέβη στη διάρκεια

των τελευταίων εβδομάδων
ήταν εντυπωσιακό Από τη μία πλευρά
ήταν οι τράπεζες οι οποίες ασκούσαν

ισχυρές πιέσεις στην οικογένεια
Σκλαβενίτη να προχωρήσει στην εξαγορά

της Μαρινόπουλος ως τη μοναδική

αξιόπιστη λύση που υπήρχε και
από την άλλη πλευρά υπήρχε ισχυρή
πίεση πολλών προμηθευτών προς την
ίδια κατεύθυνση οι οποίοι γνώριζαν

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 1893

Το πρώτο
φαρμακείο n Famar
και το λιανεμπόριο
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της
οικογένειας Μαρινόπουλου άρχισε στα
τέλη του 19ου αιώνα Τον Νοέμβριο
του 1893 ο Δημήτρης Μαρινόπουλος
από την Ελίκη Αιγιαλείας ίδρυσε το
πρώτο φαρμακείο Μαρινόπουλος στη
Νεάπολη της Αθήνας

Το πρώτο αυτό μικρό κατάστημα
μεταφέρθηκε το 1900 σε μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις στη γωνία Σόλωνος
και Ζωοδόχου Πηγής Το 1905 με τον
αδελφό του Πάνο ίδρυσαν άλλο ένα
φαρμακείο στην οδό Φιλελλήνων
Το 1908 άνοιξε το γνωστό φαρμακείο

στην περιοχή της Ομόνοιας και
το 1 938 στο Κολωνάκι Ως εκ τούτου
η βιομηχανική εμπλοκή στον κλάδο
των φαρμάκων το 1949 ήταν η φυσική
συνέπεια της ως τότε δραστηριότητας
της οικογένειας

Η οικογένεια Μαρινόπουλου από
τα τέλη της δεκαετίας του 1 940 όταν
άρχισε τη λειτουργία της η Famar ΑΕ

για περισσότερο από 60 χρόνια είχε
σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο στο οικονομικό

προσκήνιο αλλά και στο
πολιτικό παρασκήνιο Η δεύτερη επιχειρηματική

γενιά οι Δημήτρης και
Γιάννης Μαρινόπουλος ήταν αυτοί
που ανέδειξαν τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά

της οικογένειας
Η εμπλοκή με το λιανεμπόριο ήλθε

στις αρχές της δεκαετίας του 1960
και τότε επί της ουσίας τέθηκαν οι
βάσεις για την ανάπτυξη του λιανεμπορίου

των επόμενων δεκαετιών
Και κανείς φυσικά δεν θα μπορούσε
να προεξοφλήσει τα όσα διαδραματίζονται

σήμερα εντός και γύρω από
την εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ που

διαχειρίζεται τον κλάδο των σουπερ
μάρκετ ούτε θα μπορούσε να φανταστεί

το γεγονός ότι τα τέσσερα πρώτα
ξαδέλφια τα παιδιά του Δημήτρη και
του Γιάννη Μαρινόπουλου επί πέντε
μήνες από τον περασμένο Ιανουάριο

στην mo κρίσιμη περίοδο που καθορίστηκε

η τύχη της εταιρείας δεν θα
μιλούσαν μεταξύ τους Τόσο τεταμένες
ήταν και φαίνεται πως παραμένουν οι
σχέσεις τους

Μπορεί εμφανώς το κύριο βάρος
για τη διάσωση της εταιρείας να έχει
αναλάβει ο κ Λεωνίδας Μαρινόπουλος

αλλά επί της ουσίας μετά την κατάρρευση

της συμφωνίας που υπήρχε
με την I Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ και οι
τέσσερις επικεφαλής του ομίλου έχουν
πλέον επωμιστεί από κοινού το οικονομικό

βάρος της διάσωσης
Οπως επί παραδείγματι έχει ενεχυ

ριαοτεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες
πληροφορίες το 100 των μετοχών
της Famar ΑΕ Βεβαίως το δράμα των
τελευταίων ημερών πρωτίστως αφορά
τους 10.800 εργαζομένους της Μαρινόπουλος

ΑΕ το σύνολο των προμηθευτών

αλλά και την υστεροφημία
εκτός από το οικονομικό πλήγμα το
οποίο έτσι κι αλλιώς είναι εντυπωσιακό

της οικογένειας Μαρινόπουλου
Στα χρόνια της ύφεσης οι επενδύσεις

του ομίλου εντός της ελληνικής
αγοράς επλήγησαν περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο κυρίως διότι
αφορούσαν το λιανεμπόριο και ως
εκ τούτου ήταν άμεσα εκτεθειμένες
στη θύελλα που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο

του 2008 Η περίπτωση της Μαρινόπουλος

ΑΕ δηλαδή ο κλάδος των

σουπερμάρκετ δεν αποτελεί εξαίρεση
σε αυτόν τον κανόνα

Στην προκειμένη περίπτωση οι συνέπειες

της ύφεσης διασταυρώθηκαν
με τον ανορθολογισμό της λειτουργίας
της με αποτέλεσμα να γίνει πιο εκρηκτικό

το μείγμα και λόγω του μεγέθους

της εταιρείας πιο εκκωφαντική
η έκρηξη

Η εμπλοκή της οικογένειας με τον
κλάδο του λιανεμπορίου άρχισε το
1962 όταν οι Γιάννης και Δημήτρης
Μαρινόπουλος επιχείρησαν να εισαγάγουν

στην ελληνική αγορά τη μορφή
του self service στο λιανεμπόριο

δηλαδή το σύγχρονο σουπερμάρκετ
Αυτό έγινε σε συνεργασία με τον γαλλικό

όμιλο Le Printemps και έτσι δίπλα
στην επωνυμία Μαρινόπουλος έβαλαν
το σήμα Prisunic το γνωστό ΡΜ όπως
έγινε γνωστό τη δεκαετία του 1970

Η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε
στις αρχές της δεκαετίας του

1990 όταν η he Printemps οδηγήθηκε
σε παρακμή και τη θέση της

κατέλαβε ο επίσης γαλλικός όμιλος

Promodes και όταν το 1999
η Promodes συγχωνεύθηκε με την
Carrefour η επωνυμία της συνεργασίας

ήταν Carrefour Μαρινόπουλος
ΑΕ Και η συμφωνία αυτή έληξε τον
Ιούνιο του 2012 με την οικογένεια
Μαρινόπουλου να κατέχει πλέον το
100 των μετοχών

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΩΝ

Οχι αποικία
επενδυτών αλλά
συνεργάται

Ενα από τα βασικά χαρακτηριστικά

της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της οικογένειας

ήταν η συνεργασία της με
ξένους ομίλους Οπως έλεγε

τον Δεκέμβριο του 1969
ο Δημήτρης Μαρινόπουλος
τότε πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελλήνων Βιομηχάνων ΣΕΒ
Λεν επιθυμούμεν να είμεθα

αποικία των ξένων επενδυτών
αλλά συνεργάται των εντός
του ελληνικού χώρου Αυτή η
φράση φαίνεται πως αποτέλεσε

τη στρατηγική επιλογή και
τον χρυσούν κανόνα στην
επιχειρηματική δραστηριότητα
της οικογένειας και πριν αλλά
και στις επόμενες δεκαετίες
Με όλους τους ξένους ομίλους
που συνεργάστηκε η οικογένεια

Μαρινόπουλου η συνεργασία

έγινε επί ίσοις όροις
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ
300.000 ΕΥΡΩ

Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ εξακολουθούν την εποχή ms
κρίσης να σπαταλούνται χρήματα Νοσοκομείο των
Αθηνών έχει ξοδέψει περίπου 300.000 ευρώ για εξετάσει

σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα χρήματα που
επαρκούν για την αγορά όχι ενός αλλά δύο αξονικών
τομογράφων

Η υπόθεση αφορά ίο Νοσοκομείο Παμμακάριστος το
οποίο δεν διαθέτει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό όπως αξονικό

και μαγνητικό τομογράφο και αγγειογράφο Έτσι για τις
ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών σε απεικονιστικές
εξετάσεις είναι υποχρεωμένο να διοχετεύει τους ασθενείς
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία

Και κατά κύριο λόγο στον ιδιωτικό τομέα

Το κονδύλι υπάρχει στον προϋπολογισμό
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το Π

το συνολικό κόστος των εξετάσεων έφθασε τα 186.082 ευρώ
για το 2015 και τα 85.692 ευρώ για τους πρώτους τέσσερις
μήνες του τρέχοντος έτους

Μάλιστα τα ποσά αυτά είναι χωρίς να έχουμε στοιχεία
για τους μήνες Σεπτέμβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2015
και για ίο δίμηνο Μαΐου-Iouviou 20 16 Ήτοι η συνολική
δαπάνη ξεπερνά τα 300.000 ευρώ

Μάλιστα ενώ για το πρώτο τετράμηνο πέρσι είχαν δαπανηθεί

56.521 ευρώ φέτος η αντίστοιχη δαπάνη έχει αυξηθεί
κατά 50 και μέχρι το τέλος του 2016 η δαπάνη μπορεί

να ξεπεράσει τα 250.000 ευρώ
Δεν είναι τυχαίο ότι ο αντίστοιχος κωδικός του ετήσιου

προϋπολογισμού του νοσοκομείου για το 2016 έχει κονδύλι
ύψους 300.000 ευρώ

Όσο δύο σύγχρονοι τομογράφοι
Το εξωφρενικό στην υπόθεση είναι ότι το ποσό αυτό είναι

περίπου όσο και το κόστος δύο σύγχρονων αξονικών τομογράφων

16 τομών Δηλαδή με τα χρήματα που δαπανά
σήμερα το νοσοκομείο θα μπορούσε να αγοράσει δύο αξονικούς

και να κάνει απόσβεση μέσα σε μόλις έναν χρόνο θα
είχε πράγματι ενδιαφέρον τότε να δούμε πόσοι ασθενείς θα

παραπέμπονταν για αξονική Στο σημείο αυτό εντοπίζεται
μία από τις μεγάλες πληγές του ΕΣΥ Ο μέσος χρόνος που
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένας δημόσιος διαγωνισμός
για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων συχνά ξεπερνά τα
2,5 χρόνια Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας δεν κατάφερε να
ολοκληρώσει διαγωνισμούς ύψους περίπου 110 εκατ ευρώ
για κτήρια και εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ της περιόδου
2007-2013 A.N
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Brexit
και στα φάρμακα

Στον απόηχο ins απόφαοτκ του Ηνωμένου

Βασιλείου να αποχωρήσει από την
ΕυρωπαϊκήΈνωση Brexit τόσο η Ευρωπαϊκή

Ομοσπονδία Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων και Συνδέσμων EFPIA
όσο και ο Σύνδεσμο5 Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδοε ΣΦΕΕ υπογραμμίζουν

ότι είναι noftii σημαντικό ôftes οι
α ποφάσΕ is που θα επακολουθήσουν να
θέτουν στο επίκεντρο τον ασθενή
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Εποχή ανάπτυξης με καινοτόμα φάρμακα ta επόμενα 20 χρόνια
Π Αποστολίδης Για την Ελλάδα ανοίγονται ευκαιρίες για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη

Σ
Tis ευκαιρία που ανοίγονται
για τη χώρα pas στο πεδίο
Tns npoaéÂKuans επενδύσεων

για έρευνα και ανάπτυξη

στον φαρμακευτικό κλάδο

σε μία περίοδο μάλιστα που
η ευρωπαϊκή αγορά θα εξακολουθήσει

να αναπτύσσεται αναφέρθηκε

ο npôeôpos του ΣΦΕΕ
Πασχάληβ Αποστολίδηβ στο
πλαίσιο Tns Emoias Γενική3 Συ
νέλευση3 ins EupconaMs Ομο
onov6ias Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

και Συνδέσμων
EFPIA Στην ομιλία του ο κ

Αποστολίδη3 υπογράμμισε τη
σπουδαιότητα δημιουργία wôs
Εθνικού Σχεδίου για την αξιοποίηση

των ευκαιριών αυτών
διασφαλίζοντοΒ ένα πλαίσιο στα
θερότηταε για την αναβάθμιση
των υπηρεσιών ms ônpôoias
υγείαε Μία προσπάθεια στην
οποία ο φαρμακευτικόε κλά
ôos ελληνικέ5 και παγκόσμιε3
eraipiss είναι ενωμένα και απο
φασισμένεε να συνδράμουν την
Πολιτεία ώστε να μην αφήσουμε
άλλε5 ευκαιρίεΞ ανεκμετάλευ
ies για τη χώρα

Στο πλαίσιο ms Emoias Γενική

Συνέλευσηε ms EFPIA ο
npôeôpos και ο γενικόβ δι
ευθυντήε του ΣΦΕΕ συναντήθηκαν

με Tis αρμόδιεβ επι
Tponés τηβ Ευρωπαϊκάε
Enuponns για θέματα οικονομικών

και υγεία&Όπωε υπογράμμισαν

τα στελέχη του ΣΦΕΕ
npos raus Eupconaious
αξιωματούχοι η αν
τιμετώπιση Tns ρα
Yôaias επιδείνωση5
των υπηρεσιών δημόσιοι

υγεΐοθ στη χώρα

pas και Tns μεγά
λη3 επιβάρυνσηε Tns

υγείαε των ελλήνων πολιτών
αποτελεί προτεραιότητα για τον
κλάδο éxovras πάντα στο επίκεντρο

του ενδιαφέροντ05 του
τη διασφάλιση Tns ανεμπόδι
orns npöoßaons του Έλληνα
ασθενή ons θεραπεία που χρειάζεται

Επιπροσθέτω5 τόνισαν

την αναγκαιότητα στήρι
ξη5 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην προσπάθεια
εξορθολογισμού ms δημό
cnas ôanâvns Υγείαβ xojpis

περαιτέρω μείωση των
διαθέσιμων πόρων αλλά και
διευθετήστε των εκκρεμοτήτων

npos us εταιρίεβ οι οποί
es φτάνουν περίπου τα 1 4
δισ ευρώ Απαραίτητεε πα
ρεμβάσεΐΞ για τη δημιουργία
8vôs περιβάλλονκε σταθερό
m\as και προβλεψιμότητα3 η

έλλειψη των οποίων στερεί από
τη χώρα τη δυνατότητα αξιο
noinons των προοπτικών και
των ευκαιριών που διαθέτει στην
έρευνα και την ανάπτυξη κα

θώε και στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίαε αντιστρέ
cpovras το φαινόμενο cpuyâs
ανθρώπινου δυναμικού υψηλών

δεξιοτήτων
Εξάλλου στο πλαίσιο ms Ετή

oias Γενική5 Συνέλευσικ ms
EupconaÏKns Opoonovôias
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

και Συνδέσμων EFPIA
παρουσιάστηκαν τα βασικά ζητήματα

που θα επηρεάσουν τον
φαρμακευτικό τομέα τα επόμενα

χρόνια Oncos σημειώθηκε

ο κλάδθ5 διανύει μια εποχή ανά
πτυξπ5 που θα συνεχιστεί με
αμείωτη ένταση για περίπου
ακόμη 20 χρόνια Σε αυτόν τον
καινοτόμο χαρακτήρα ms

φαρμακοβιομηχανία

η Ευρώπη
πρέπει να δώσει προτεραιότητα

ώστε να βρίσκεται στην πρώτη

γραμμή ms αξιοποίησηΒ των
δεδομένων για τη βελτίωση ms
παραγωγικότητα του τομέα ms
υγεία

Ιδιαίτερα τη στιγμή που για
την αντιμετώπιση των θεραπευτικών

προκλήσεων σε παγκόσμια

κλίμακα αναπτύσσονται
πάνω από 7.000 φάρμακα

Στο σύνολό tous οι συμμετέ
xovt8S συμφώνησαν ότι οι μα
Kpoxpôvi8s μελέτε3 παρα
κολούθηση3 στον χώρο Tns
πραγματική5 κλινική5 πρακτι
Kns θα πρέπει πλέον να κατευθύνονται

npos τη μέτρηση
των αποτελεσμάτων Στο μέλλον

η παροχή υπηρεσιών υγα
as θα πρέπει να έχει as γνώμονα

την έμφαση στα
αποτελέσματα ενθαρρύνονται

την πιο έγκαιρη θεραπευτι¬

κή παρέμβαση βελτιώνονταε
την πρόσβαση των ασθενών και
την αποτελεσματική αποκατάσταση

ms υγεία tous ώστε να
αποφεύγονται οι δαπανηρέ νοσοκομεία

διαδικασίεε
Στην εναρκτήρια ομιλία του

ο γενικά διεύθυνση tns EFP1A
κ Richard Bergstrom ανάδειξε

Tis Θετικέ5 εξελίξει κατά
τα δύο τελευταία χρόνια Tns ευρωπαία

φαρμακευτικήε βιο
μηχανία3 κατά tis onoÎ8S η Ευρώπη

κατέγραψε πλεόνασμα
στο εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων

σε αντίθεση με Tis ΗΠΑ
Ταυτόχρονα επισήμανε την επιτυχή

ανάπτυξη θεραπειών για
τα καρδιαγγειακά νοσήματα και
τον διαβήτη καθώε και την πρόοδο

που σημειώθηκε στην ψωρίαση

τον αυτισμό τη σκλήρυνση

κατά πλάκα3 και την
κυστική ίνωση

Ο κ Bergstrq)m παραδέχθηκε
ωστόσο ότι ενώ έχουμε

καινοτόμα προϊόντα η διείσδυση

tous στα συστήματα υγεί
as αποτελεί μια σημαντική
πρόκληση
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