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Τίτλος : 

Κι άλλο "ψαλίδι" στα φάρμακα το 2013! 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3952 

Τι απαιτεί άμεσα η τρόικα. 

Έρχεται σε λίγες ημέρες η τρόικα και μαζί με τις …βαλίτσες της φέρνει και νέες 

απαιτήσεις για περικοπές σε φάρμακα και σύστημα υγείας.  

 

Τι θέτει και πάλι η… παρέα των Τόμσεν και Μόρς στην ελληνική κυβέρνηση; 

Μπορεί η φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη να έχει ψαλιδιστεί δεόντως το 

2012 και οι ασθενείς να πληρώνουν πολύ περισσότερα από την τσέπη τους, αυτό 

όμως δε φαίνεται να αγγίζει και την τρόικα.  

 

Τα στελέχη της καταφθάνουν στις 15 του Γενάρη με νέες απαιτήσεις για περικοπές 

στα φάρμακα και νέες μειώσεις τιμών προς τα κάτω.  

Ήδη οι πρώτες πιέσεις είχαν αρχίσει από τους προηγούμενους μήνες, με τους 

δανειστές μας να υποστηρίζουν ότι ακόμη δεν έχουν πλησιάσει τα δεδομένα των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.  
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Και αν οι μειώσεις τιμών έφερναν μείωση του κόστους για τους ασθενείς, θα ήταν 

μάλλον ένα θετικό σημάδι μέσα στο γκρίζο της κρίσης. Όμως η συμμετοχή των 

ασθενών για την αγορά φαρμάκων μέσα στο 2013 θα είναι αυξημένη κατά πολύ 

αφού πλέον θα καλούνται να πληρώνουν εκτός από το 25% και τα μισά από τη 

διαφορά της τιμής ενός σκευάσματος σε σχέση με την τιμή αποζημίωσης που θα 

δίνεται (τιμή αναφοράς).  

Ήδη πάντως στο επιτελείο του υπουργείου Υγείας έχουν αρχίσει να συσκέψεις και οι 

προετοιμασίες για την άφιξη της τρόικας και την επιχειρηματολογία απέναντι στις 

νέες απαιτήσεις της. 
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Τίτλος : 
Αύξησε και το επικίνδυνο για την υγεία νέφος αιθαλομίχλης 

Μέσο :  
http://www2.rizospastis.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7224533&publDate=3/1/2013 
 

Τα αντιλαϊκά μνημονιακά μέτρα της συγκυβέρνησης και η μεγάλη αύξηση 
της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναγκάζουν πολλές λαϊκές 

οικογένειες να ζεσταίνονται με ξυλόσομπες και τζάκια, με αποτέλεσμα σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας να επιβαρύνεται 

η υγεία τους από νέφος αιθαλομίχλης και επικίνδυνους ρύπους, όπως τα 
αιωρούμενα σωματίδια. Ωστόσο, η συγκυβέρνηση, αντί να πάρει το μόνο 

ουσιαστικό και ενδεδειγμένο μέτρο, δηλαδή την κατάργηση της 
φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, με μια προκλητική ανακοίνωση του 

υπουργείου Περιβάλλοντος, απευθύνει ...σύσταση στο κοινό «για τον 
περιορισμό καύσης βιομάζας (χρήση τζακιών και ξυλόσομπες)». Δηλαδή, 

εντελώς ξεδιάντροπα, θέτει το απάνθρωπο δίλημμα στο λαό ή να πεθάνει 

από το κρύο ή από το επικίνδυνο νέφος αιθαλομίχλης! 

Κι όλα αυτά όταν και η ίδια αναγνωρίζει στην προαναφερόμενη 

ανακοίνωση, ότι «το πρόβλημα οφείλεται κατ' εξοχήν στη ριζική αλλαγή 
του μέχρι τώρα προτύπου θέρμανσης με πετρέλαιο, εξαιτίας της αύξησης 

των τιμών»... Την ίδια στιγμή ανακοινώνει (για σήμερα) ευρεία σύσκεψη 
στο ΥΠΕΚΑ, με τη συμμετοχή της υφυπουργού Υγείας, Φωτεινής 

Σκοπούλη, καθώς και εμπλεκόμενων φορέων και επιστημόνων, 

προκειμένου να εξεταστεί σε όλες τις σύνθετες πτυχές του το πρόβλημα. 

Σημειώνουμε ότι το Δεκέμβρη παρατηρήθηκε κατά διαστήματα μεγάλη 

αύξηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου με διάμετρο 10 και 2,5 μικροχιλιοστών, 

που εισχωρούν με ιδιαίτερη ευκολία και προκαλούν σοβαρές βλάβες στο 
αναπνευστικό σύστημα. Τα χρονικά αυτά διαστήματα ήταν, κυρίως από 14 

έως 16 Δεκέμβρη 2012 και το τριήμερο από 25 έως και 27 Δεκέμβρη 

2012. Σημαντικές υπερβάσεις των επιτρεπτών ορίων είχαμε επίσης τις 
ίδιες μέρες και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης 

και σε άλλες πόλεις της χώρας. 

Προκλητική, όπως και της κυβέρνησης είναι και η στάση ορισμένων 

επιστημονικών συλλόγων, όπως του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και του 
Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, οι οποίοι με ανακοινώσεις τους αρκούνται να 

περιγράφουν την επικινδυνότητα του φαινομένου, χωρίς να προτείνουν 

και τη μοναδική λύση που είναι το φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης. Αντίθετα, 
υπονοούν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει άλλου είδους μέτρα. Είναι 

http://www2.rizospastis.gr/
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7224533&publDate=3/1/2013
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χαρακτηριστικό ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανακοίνωσή του 

έχει ως τίτλο «Η φθηνή λύση στη θέρμανση με καυσόξυλα και ξυλόσομπες 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών και 

των χρονίως πασχόντων»! Την ίδια στάση του Πόντιου Πιλάτου τηρεί 
βέβαια και το ΚΕΕΛΠΝΟ του υπουργείου Υγείας, που εκτός των 

επιπτώσεων στην υγεία τις οποίες περιγράφει, παρέχει και ...«οδηγίες για 
τη σωστή χρήση των αστικών τζακιών», εμπαίζοντας ουσιαστικά τις 

εξαθλιωμένες λαϊκές οικογένειες... 
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Τίτλος : 
Αδειάζει το ΕΣΥ! Αποχωρήσεις εξπρές εργαζομένων πριν 
τις απολύσεις 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/320925/adeiazei-to-esy-apoxoriseis-
expres-ergazomenon-prin-tis-apolyseis.html 

Ο φόβος για αιφνιδιαστική διαθεσιμότητα αλλά και για τις πιθανές 
απολύσεις που έρχονται με εντολή τρόικας το 2013 και μάλιστα μέχρι το 

Μάρτιο κάνουν πολλούς εργαζόμενους στο σύστημα υγείας να κάνουν τα 
χαρτιά τους για άρον άρον συνταξιοδότηση.  

 
Καθόλου τυχαία βέβαια καθώς μέσα στους πρώτους μήνες του 2013 

έρχονται τόσο διαθεσιμότητες όσο και κανονικές απολύσεις.  
 

Η εικόνα που θα βλέπουμε σε λίγο καιρό στα δημόσια νοσοκομεία θα είναι 
άκρως απογοητευτική καθώς το ήδη λιγοστό προσωπικό αναμένεται να 

λιγοστέψει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε το 2012 έκλεισε με Νοσοκομεία 

να αδειάζουν λόγω συνταξιοδοτήσεων. 
 

Σύμφωνα εξάλλου με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης μόνο μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2012 χωρίς να υπολογιστούν οι δύο κρίσιμοι τελευταίοι 

μήνες, αποχώρησαν από το ΕΣΥ 2955 άτομα. 
 

Και το ζήτημα είναι ότι οι απομακρύνσεις δε θα σταματήσουν καθώς 
επισήμως η κυβέρνηση σχεδιάζει έπειτα από τις σχετικές …οδηγίες της 

τρόικα, να θέσει σε διαθεσιμότητα εκατοντάδες εργαζόμενους του ΕΣΥ.  
 

Οι μειώσεις θα προκύψουν από τις διαθεσιμότητες, τις αξιολογήσεις αλλά 
και τις καθαρές απολύσεις.  

 
Όσο για προσλήψεις…αυτές μάλλον αποτελούν ένα σύγχρονο ανέκδοτο.  

 

Δήμητρα Ευθυμιάδου 
 

IATROPEDIA 

http://www.newsnow.gr/article/320925/adeiazei-to-esy-apoxoriseis-expres-ergazomenon-prin-tis-apolyseis.html
http://www.newsnow.gr/article/320925/adeiazei-to-esy-apoxoriseis-expres-ergazomenon-prin-tis-apolyseis.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/320925/adeiazei-to-esy-apoxoriseis-expres-ergazomenon-prin-tis-apolyseis.html
http://www.newsnow.gr/article/320925/adeiazei-to-esy-apoxoriseis-expres-ergazomenon-prin-tis-apolyseis.html
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Τίτλος : 
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΜΜΕ 

Η ελληνική κρίση στο επίκεντρο του διεθνούς Τύπου 

Μέσο :  
http://www.imerisia.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112972

024 
 
Η κρίση στην Ελλάδα και η πορεία της μέσα στο 2013 απασχολεί τα πρώτα 
- για το νέο έτος - δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, με τους συντάκτες και 

αναλυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί εφιστώντας την προσοχή στις 

γερμανικές εκλογές, οι οποίες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στις εξελίξεις.  

Επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας διαφαίνεται με 
φόντο τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Economist, καθώς η χώρα μας 

πλασάρεται σε πολύ χαμηλή θέση, όσον αφορά τις καταλληλότερες 
συνθήκες για τη γέννηση παιδιών το 2013, γεγονός που συνδέεται άμεσα 

με τις οικονομικές συνθήκες, την κρίσή και τις πολιτικές λιτότητας.  
“Η ελληνική κρίση δεν έχει τελειώσει” γράφει η Guardian αναφέροντας τις 

Πρωτοχρονιάτικες δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ, ότι “η οικονομική κρίση 
απέχει πολύ από το τέλος της”. “Το 2013, θα είναι μία κρίσιμη χρονιά για 

την Ελλάδα, μέσα στην οποία θα καθοριστεί αν η χώρα θα παραμείνει 
στην Ευρωζώνη”, υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα, τονίζοντας ότι “οι 

επόμενοι 12 μήνες θα είναι καθοριστικοί για το μέλλον της Ελλάδας”. 
Όπως σημειώνει “έπειτα από πέντε συνεχόμενα χρόνια ύφεσης, ο πιο 

αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης, υποδέχεται το 2013 με την ανεργία να 

αγγίζει το 26% και έναν στους τρεις πολίτες να ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας”. 

Σύμφωνα με την Guardian, “οι αναλυτές μιλούν για έναν χρόνο ο οποίος 
θα αποτελείται από δύο μέρη, ενώ οι γερμανικές εκλογές αναμένεται να 

παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτόν”. 
Στη Die Welt ο Γερμανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Χένρικ Μ. 

Μπρόντερ υποστηρίζει ότι η Γερμανία είναι συνυπεύθυνη για τα πάθη των 
Ελλήνων, ότι αντί να βοηθά σκέφτεται το ίδιον όφελος και καλεί τους 

συμπατριώτες του να δείξουν επιτέλους ευσπλαχνία για την Ελλάδα, η 
οποία μέσω της πολιτικής αυστηρής λιτότητας που της επιβάλλεται από 

την τρόικα οδηγείται στην οικονομική εξόντωση. 
Χρησιμοποιεί μάλιστα το παράδειγμα του Χότζα που άφηνε νηστικό το 

γάιδαρό του προκειμένου να κάνει οικονομία και όταν εκείνος πέθανε από 
την πείνα μονολόγησε “τι κρίμα, πέθανε εκεί που είχε αρχίσει να συνηθίζει 

χωρίς φαγητό”. 

http://www.imerisia.gr/
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112972024
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112972024
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Ο κ. Μπρόντερ κάνει τον παραλληλισμό: ο Χότζας είναι η τρόικα και ο 

γάιδαρός του η Ελλάδα. “Η Ελλάδα οδηγείται στο θάνατο μέσω της 
λιτότητας και μάλιστα από αυτούς που είναι συνυπεύθυνοι για την 

κατάστασή της”.  
Δεν παραλείπει επίσης να κατηγορήσει τη Γερμανία για την πώληση 

εξοπλιστικών συστημάτων στην Ελλάδα, παρόλο που η χώρα δεν διαθέτει 
τους οικονομικούς πόρους για την αγορά τους και τον φαύλο κύκλο της 

χρηματοδότησης της χώρας με σκοπό να εξυπηρετούνται τα οικονομικά 
συμφέροντα των πωλητών και των τραπεζών. 

Σύμφωνα με το Γερμανό σχολιαστή, τα δισεκατομμύρια της βοήθειας 
“μετακινούνται από εδώ και από εκεί, από τον έναν λογαριασμό στον 

άλλον και από τη μία τράπεζα στην άλλη προκειμένου να 

αναχρηματοδοτηθούν τα δάνεια που διασφάλισε η Ελλάδα και 
προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση, όχι της ελληνικής οικονομίας, 

αλλά των τραπεζών”.  
Σε άρθρο του στη γερμανική Handelsblatt o Αμερικανός οικονομολόγος 

Τζόζεφ Στίγκλιτς εκτιμά ότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει τον κύριο κίνδυνο 
για την παγκόσμια οικονομία το 2013 και αναφέρεται ιδιαίτερα στις 

οικονομικές δυσχέρειες της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες - όπως 
λέει - “βρίσκονται σε ύφεση από την οποία δεν εμφανίζεται κανένα σημείο 

εξόδου”.  
Παρά την επιτυχημένη διαδικασία της επαναγοράς ομολόγων και την 

εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα, το ελληνικό ζήτημα αναμένεται 
να βρεθεί στο επίκεντρο και φέτος, με τις όποιες σημαντικές αποφάσεις να 

λαμβάνονται μετά τις γερμανικές εκλογές, εκτιμά τέλος η “δεξαμενή 
σκέψης” Open Europe.  
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Τίτλος : 
Ψήφισμα Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κατά 
των 'γιατρών με σύνορα' 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20758 
 

Το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, αναφέρει τα παρακάτω 
σχετικά με τους ‘Γιατρούς με σύνορα’. 

‘Μετά το φασιστικής και ρατσιστικής έμπνευσης εγχείρημα της ‘Χρυσής Αυγής’ να διοργανώνει 

αιμοδοσία με φυλετικά κριτήρια, επιχειρούν να διαμορφώσουν φορέα με την επωνυμία ‘γιατροί με 
σύνορα’, που να παρέχει πάλι με φυλετικά κριτήρια ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις.  

Η Χρυσή Αυγή επιδιώκει την καλλιέργεια του φυλετικού μίσους, αξιοποιώντας τις οξυμένες ανάγκες 
άνεργων και ανασφάλιστων, διότι η κυβέρνηση αφήνει χωρίς υπηρεσίες υγείας και φάρμακα, ένα όλο 

και μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών στρωμάτων που αδυνατούν να διασφαλίσουν ακόμα και τις πιο 
στοιχειώδεις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης,.  

Οι γιατροί και όλοι οι υγειονομικοί, μαζί με τους ασθενείς μας, με αγωνιστική στάση να 
απομονώσουμε τέτοιες ρατσιστικές και φασιστικές πρακτικές, να απορρίψουμε τέτοιου είδους 

‘προσφορές’ που δηλητηριάζουν με ρατσισμό και φυλετικές διακρίσεις την άσκηση της ιατρικής 
επιστήμης. Να διεκδικήσουμε ώστε όλες οι υπηρεσίες υγείας, που αναφέρονται σε έκτακτα 

περιστατικά, να παρέχονται σε όλους δωρεάν με ευθύνη του κράτους, χωρίς διακρίσεις, σε 

ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, σε Έλληνες και μετανάστες. Να καταργηθούν οι απαράδεκτες 
υπουργικές αποφάσεις που θέτουν όρια στην περίθαλψη των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά 

έγγραφα.  

Το Δ.Σ. της ΕΟΟ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις ανωτέρω πρακτικές, καλεί όλους τους 

Οδοντιατρικούς Συλλόγους να εκφράσουν με κάθε τρόπο την εναντίωσή τους σε ανάλογα 
εγχειρήματα αλλά και να τα εμποδίσουν στην πράξη.’, καταλήγει το ψήφισμα. 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20758
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Τίτλος : 
Πρωτοχρονιάτικες έριδες μεταξύ φαρμακοποιών 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp 
 
Η Έριδα έκανε ‘ποδαρικό’ στους φαρμακοποιούς απ΄ ότι φαίνεται και αφορμή ήταν 
το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του ΠΦΣ Θ. Αμπατζόγλου, ‘περί 
καταστροφολόγων’. 
 
Το μήνυμα ‘πυροδότησε’ τον πρόεδρο του ΦΣΑ Κ. Λουράντο, που διαδικτυακά, 
πέρασε τον πρόεδρο του Πανελληνίου, ‘γενιές 14’, λέγοντας πως ‘οι γνωστές 
κινητοποιήσεις του κλάδου, πάντα έληγαν με SMS που απέρρεαν από τις υποσχέσεις 
των Κυβερνήσεων! Το βάρος σήκωσαν όσοι συνέχιζαν να κινητοποιούνται και ήταν 
αυτοί που έγιναν αιτία να πληρωθούν οι ... υπόλοιποι τις συνταγές που εκτέλεσαν 
έχοντας διακόψει την κινητοποίηση’. 
 
Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα (ΠΦΣ – ΦΣΑ)…

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίτλος : 
Ετοιμάζεται Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο για την 
προσέλκυση νέων, ξένων κεφαλαίων  
Μέσο :  
http://ergon-blog.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://ergon-blog.blogspot.gr/2013/01/blog-
post_9891.html#axzz2Gt0y9JCz 

 

Πώς θα οργανωθεί, ποιοι θα το στελεχώσουν, ποιες αρμοδιότητες θα έχει και πού θα 
εδρεύει 
 
Υπό τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV), με καταστατική 
έδρα στο Λουξεμβούργο και με διοίκηση η οποία θα τοποθετείται από τη συνέλευση των 
μετόχων-επενδυτών και όχι από την ελληνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσει το 
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. 
 
Τα στελέχη που έχουν αναλάβει την προεργασία για τη σύσταση του ταμείου αποδίδουν 
ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία του βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, καθώς 
θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο το να κερδίσει γρήγορα ο νέος θεσμός την εμπιστοσύνη 
των ιδιωτών επενδυτών. Αυτό, πάντως, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να κερδίζει η 
ιδέα, είναι η συμπαράσταση από θεσμικούς παράγοντες εκτός Ελλάδος, οι οποίοι 
θεωρούν ότι θα περιοριστεί η παρέμβασή τους στα οικονομικά πράγματα της χώρας. 
 
Θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την, αρχική τουλάχιστον, χρηματοδότηση του 
επενδυτικού ταμείου, καθώς ούτε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ούτε το ΕΣΠΑ 
θεωρούνται οι κατάλληλες πηγές. Το ΠΔΕ βρίσκεται ήδη στα όριά του, με τους πόρους 
να περικόπτονται συνεχώς από το 2010 κι έπειτα. Λίγοι είναι επίσης οι διαθέσιμοι πόροι 
του ΕΣΠΑ, με τη γραφειοκρατία αλλά και τους περιορισμούς που συνοδεύουν τη 
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων να αποτελούν ένα επιπλέον μειονέκτημα. 
 
Σύμφωνα, πάντως, με καλά πληροφορημένες πηγές, τα χρήματα για την αρχική 
χρηματοδότηση του ταμείου, η οποία προτείνεται στα 500 εκατ. ευρώ, υπάρχουν και 
πρόκειται μάλιστα για χρήματα που θα προέλθουν από τον δημόσιο και όχι από τον 
ιδιωτικό τομέα. 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην έκθεση της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο και ολοκλήρωσε το πόρισμά της τον περασμένο Οκτώβριο, θα πρέπει 
να είναι τα ακόλουθα: 
 
- Το νέο ταμείο θα λειτουργεί με βάσει το δίκαιο του Λουξεμβούργου και η έδρα του θα 
είναι στο Λουξεμβούργο ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός 
Ελλάδος. 

http://ergon-blog.blogspot.gr/
http://ergon-blog.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9891.html#axzz2Gt0y9JCz
http://ergon-blog.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9891.html#axzz2Gt0y9JCz


 

[11] 
 

 
- Όλοι οι επενδυτές θα εκπροσωπούνται στη συνέλευση των μετόχων, αλλά κανείς δεν 
θα έχει δικαίωμα βέτο, ακόμη και εάν ένας μέτοχος εκπροσωπεί πάνω από το 25%. 
 
- Το διοικητικό συμβούλιο του ταμείου θα αποτελείται από δέκα μέλη το πολύ και θα 
τοποθετείται από τη συνέλευση των μετόχων και όχι από την ελληνική κυβέρνηση. 
Βεβαίως, από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος θα συμμετέχει ως μέτοχος στο ταμείο, 
θα μπορεί να έχει λόγο στη σύνθεση της διοίκησης. 
 
- Το διοικητικό συμβούλιο θα διορίζει και θα εποπτεύει τους διευθυντές του ταμείου, οι 
οποίοι μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα ή εξωτερική εταιρεία συμβούλων ή μια 
εξειδικευμένη ομάδα μάνατζερ. 
 
Προς διερεύνηση, εξάλλου, είναι το εάν το ταμείο θα έχει μόνο επενδυτικό χαρακτήρα, 
υπό την έννοια της επένδυσης της συμμετοχής, ή θα δανειοδοτεί απευθείας 
υποψήφιους επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, στην έκθεση της ειδικής επιτροπής 
τονίζεται ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή όπου 
απαιτείται το επενδυτικό ταμείο να συνεργάζεται με τους παράγοντες της 
χρηματαγοράς. Δεν αποκλείεται, επίσης, να αποφασιστεί το ταμείο να έχει τη 
δυνατότητα απευθείας χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων. 
 
Πού θα στραφεί 
 
Στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς και όχι γενικά και αόριστα σε επενδύσεις παντός 
είδους και η ενίσχυση αυτών μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία θα 
επιχειρηθούν από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. 
 
Τα παραπάνω και συνολικότερα οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τη 
λειτουργία του επενδυτικού ταμείου στην ελληνική οικονομία αποτελούν το αντικείμενο 
της μελέτης, την οποία διενεργεί διεθνής συμβουλευτικός οίκος για λογαριασμό της 
ελληνικής κυβέρνησης. Η μελέτη δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, 
καθώς χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ωνάση και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως 
το τέλος Ιανουαρίου. Κάποιοι από τους τομείς, πάντως, στους οποίους εκτιμάται ότι θα 
μπορούσε να επικεντρωθεί είναι αυτοί που έχουν αναδειχθεί ήδη από πρόσφατες 
μελέτες, όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας, η διαχείριση απορριμμάτων, ο τουρισμός, 
η φαρμακοβιομηχανία, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στους 
σχεδιασμούς για το ταμείο προβλέπεται ότι αυτό θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί 
ποικιλία χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως συμμετοχές, εγγυήσεις, μόχλευση, 
υβριδικούς τίτλους κ.ά. 
 
kathimerini.gr 
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Τίτλος : 
Ασφάλεια των δεδομένων στην υγεία το2013 – Πρακτικές 
για την αντιμετώπιση κινδύνων 

Μέσο :  
http://www.pmjournal.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/health-data-security-2013-ways-to-

confront-dangers/ 

Η παγκόσμια εταιρεία ερευνών Kroll Advisory Solutions πρόσφατα ανακοίνωσε 
την πρόγνωση της σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για το 2013, 
τονίζοντας τα πιο απρόσμενα θέματα που θα αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί στο 
χώρο της υγείας, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους. 

Η Kroll αναφέρει ότι έχει αναγνωρίσει 4 ζητήματα τα οποία συχνά παραβλέπονται και 
προσθέτει ότι οι οργανισμοί και οι φορείς στο χώρο της υγείας θα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένοι. 

» Vampire Data: Υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορούν να βλάψουν έναν 
οργανισμό, ο οποίος συνήθως δεν γνωρίζει ότι τα κατέχει. 

Τα δεδομένα βρίσκονται σε πάρα πολλά σημεία και μορφές εντός ενός οργανισμού, 
ό οποίος συχνά δεν γνωρίζει ότι τα κατέχει μέχρι να δεχθεί κάποιας μορφής επίθεση. 
Η Kroll τα ονομάζει vampire data, καθώς δεν μπορούν να εξαλειφθούν και 
επιστρέφουν δημιουργώντας προβλήματα. 

Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ταινίες backup και αρχειοθέτησης οι οποίες είναι 
δεκαετιών παλιές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) τα οποία πρέπει 
να διαγράφονται έπειτα από 90 μέρες αλλά συνήθως παραμένουν στην επιφάνεια 
εργασίας των υπαλλήλων, καθώς και υλικό το οποίο αντιγράφηκε σε φορητές 
συσκευές ή σε cloud αποθηκευτικό χώρο δίχως τη γνώση του οργανισμού.  

Αυτό που μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί είναι η απογραφή των δεδομένων τους, 
να τα χαρακτηρίσουν με βάση την εμπιστευτικότητα ή το επίπεδο ευαισθησίας τους, 
καθώς και να τα διαχειριστούν ανάλογα. Να επιτρέπεται πρόσβαση μόνο σε 
συγκεκριμένους χρήστες και να αποφευχθεί η περιττή διάδοση, καθώς και να 
συμβουλευθούν επαγγελματίες προκειμένου να διερευνήσουν το αν κάποια 
δεδομένα έχουν χαθεί. 

» Forgotten Forensics: Στην περίπτωση παραβίασης η αρχειοθέτηση 
λαμβάνει περισσότερη εκτίμηση και η διερεύνηση μεγαλύτερες διαστάσεις. 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/health-data-security-2013-ways-to-confront-dangers/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/health-data-security-2013-ways-to-confront-dangers/
http://www.krolladvisory.com/


 

[13] 
 

Κατά τη διάρκεια ερευνών της η Kroll αναφέρει ότι μερικές φορές έχει 
περιορισμένους πόρους στη διάθεσή της, επειδή πολλές εταιρίες δεν έχουν κάνει 
σωστή καταγραφή ή αρχειοθέτηση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι 
ίδιες θα χρειαστούν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για να ανακαλύψουν αν η 
παράβαση έγινε καθώς και το τι μπορεί να χάθηκε, ενώ ακόμη θα αρκεσθούν απλώς 
σε λογικές υποθέσεις παρά σε συγκεκριμένα στοιχεία για την διαπίστωση. 

Στην περίπτωση αυτή, οι οργανισμοί αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να 
κρατήσουν σημειώσεις και να τις ενημερώνουν, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το 
να κάνουν έλεγχο για να διαπιστώσουν το πόσο ασφαλές είναι το σύστημα τους, 
καθώς και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για το ενδεχόμενο παραβίασης των 
δεδομένων. 

» Χάκερς: Πλέον δεν επιθυμούν απλώς το να κλέψουν τα δεδομένα. 

Οι περισσότερο ζημιογόνες “επιθέσεις” γενικότερα θεωρούνταν αυτές που γίνονταν 
από κάποιο άτομο του ίδιου του οργανισμού. Πλέον όμως η Kroll ισχυρίζεται ότι 
υπάρχουν χάκερς που δεν θα κλέψουν απλώς τα δεδομένα μιας εταιρίας για 
να ζητήσουν λύτρα, αλλά θα καταφέρουν ακόμη και να την κλείσουν…  

Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση τέτοιου κινδύνου περιλαμβάνει την 
αποθήκευση των δεδομένων σε backup χώρους, καθώς και να ελέγξουν για την 
αξιοπιστία τρίτων με τους οποίους τα μοιράζονται. 

» Η μη αποκάλυψη ενός συμβάντος αποτελεί “πολυτέλεια” του 
παρελθόντος. 

Η συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό σύμφωνα με την Kroll σε ακαδημαϊκό επίπεδο 
θα συνεχιστεί εντός του 2013. Η μη αποκάλυψη για την απώλεια δεδομένων σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν θα αποτελεί επιλογή. Εάν ένας οργανισμός χάσει κάποια 
δεδομένα λόγω κυβερνο-επίθεσης, το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται άμεσα όπως 
αναφέρει η Kroll και προσθέτει ότι έχει παρατηρήσει μια αύξηση του αριθμού των 
παραβιάσεων. 

Οι οργανισμοί σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να συνεργαστούν με άλλους 
φορείς, με δικηγορικά γραφεία, καθώς και με εταίρους κοινοποίησης παραβιάσεων. Η 
συνεργασίες αυτές θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενδεχόμενης ζημιάς 

 

 

http://www.pmjournal.gr/2012/11/health-data-digitalized-what-about-security/
http://www.pmjournal.gr/2012/11/health-data-digitalized-what-about-security/
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Τίτλος : 
FDA: Ο αριθμός των εγκρίσεων νέων φαρμάκων 
αυξάνεται 

Μέσο :  
http://www.pmjournal.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/fda-drug-approvals-increasing/ 
 

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ενέκριναν 39 νέα φάρμακα εντός του 2012 –ο 
μεγαλύτερος αριθμός τα τελευταία δεκαέξι χρόνια. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το 
πρακτορείο Reuters, υποδηλώνει ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες παρόλο που έχουν 
χάσει δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια από τη λήξη των πατέντων στα φάρμακα 
και την εμφάνιση των γενόσημων, παρουσιάζουν προοπτικές για ανάπτυξη. 

Συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα έτη, ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε μόλις 30 φάρμακα και βιολογικά προϊόντα το 2011 και 21 
το 2010, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμό από το 1996 που 53 νέες ενώσεις 
έλαβαν το πράσινο φώς. 

 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/fda-drug-approvals-increasing/
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Η εκπρόσωπος Τύπου του οργανισμού, Sandy Walsh, δήλωσε στο Reuters ότι ο 
αριθμός των νέων φαρμάκων που βρίσκονται σε ανάπτυξη είναι ικανοποιητικός και 
αυξάνεται. 

Ωστόσο, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες έχασαν περίπου 21 δισεκατομμύρια 
δολάρια από φάρμακα των οποίων η πατέντα έληξε, ενώ στην Ευρώπη οι 
επιχειρήσεις έχασαν σχεδόν 760 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον οίκο 
αξιολογήσεων Standard & Poor's. 

Πάντως, η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές είναι μόνο ένα μέρος της “μάχης” για 
τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν 
στενά τη δραστηριότητα των νέων προϊόντων στην αγορά, δεδομένου ότι η 
εξασφάλιση της πληρωμής των καινοτόμων φαρμάκων καθίσταται ολοένα και 
δυσκολότερη. Ο επικεφαλής του τομέα ερευνών στη φαρμακοβιομηχανία της 
εταιρίας Morningstar, Damien Conover, ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη κάποια 
αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσο καλά είναι τα νεοεγκριθέντα φαρμακευτικά 
προϊόντα. 

Στα προϊόντα όμως που έλαβαν έγκριση εντός του 2012 περιλαμβάνονται μερικά 
φάρμακα τα οποία αναλυτές προβλέπουν ότι θα αποφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ. 
Συγκεκριμένα, λόγος γίνεται για το Eliquis που προορίζεται για τη μείωση του 
κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, από 
την Bristol Myers-Squibb και την Pfizer. 

Επιπλέον, αρκετά άλλα προορίζονται για σπάνιες ασθένειες, γεγονός που 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη εστίαση της βιομηχανίας σε εξειδικευμένα προϊόντα. 
Μεταξύ εκείνων περιλαμβάνονται το Kalydeco της Vertex Pharmaceuticals για την 
κυστική ίνωση και το Signifor της Novartis AG για τη νόσο Κούσινγκ. 

Επίσης υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια για το ότι η ανάκαμψη στις εγκρίσεις νέων 
φαρμάκων θα μπορούσε να συνεχιστεί το 2013. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (EMA) δήλωσε στις 18 Δεκεμβρίου ότι αναμένει 54 νέες αιτήσεις για 
έγκριση φαρμάκων το 2013, από 52 το 2012, 48 το 2011 και 34 το 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cystic_fibrosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cushing's_syndrome
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Τίτλος : 
Με 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι επιχειρήσεις για 
επενδύσεις τεχνολογικής καινοτομίας 

Μέσο :  
http://www.kerdos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1855688&nt=103&utm_source=K
erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

 

Με 120 εκατ. ευρώ συνολικά θα ενισχυθούν οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της Δράσης 

ICT4Growth («Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση 
Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας») που προωθεί η Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

 
Στόχος της παρέμβασης είναι η υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών 

σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας που θα ενισχύσουν ουσιαστικά κλάδους της ελληνικής οικονομίας με 

δυναμική εξωστρέφειας και θα αυξήσουν τις δυνατότητές τους για την 
επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

 

Από τη συνολική Δημόσια Δαπάνη των 120 εκατ. ευρώ, τα 80 εκατ. θα 
κατευθυνθούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, 
Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. 

 
Στη Δυτική Μακεδονία θα διατεθούν 2 εκατ., στη Κεντρική Μακεδονία 15 

εκατ., στη Στερεά Ελλάδα 2 εκατ., στην Αττική 20 εκ. και στο Νότιο Αιγαίο 
1 εκατ. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

 
Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, καθώς και των υποδομών για την αξιόπιστη διάθεσή 

τους τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, και που αφορούν ή 

βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Προϋποθέσεις για πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
 

http://www.kerdos.gr/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1855688&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1855688&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, 

νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή 
συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που 

δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. 
 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών 
σχεδίων, μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, 

όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό 
προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος. 

 
Ενδεικτικά, οι χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 

μπορούν να αφορούν: 

 Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για έξυπνα 

δίκτυα, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κλπ.). 

 Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ανάλυση και ασφάλεια τροφίμων, 
αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.). 

 Μεταφορές, Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία. 
 Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες 

παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.). 
 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Κέντρα Δεδομένων αυξημένης 

αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης κτλ) 

 Τη νέα παγκόσμια αγορά του Διαδικτύου. 

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα αφορούν την προσφορά νέων υπηρεσιών ή 
προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και θα απευθύνονται στους ανωτέρω 

(ενδεικτικά) κλάδους και όχι τη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων 
τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η 

Φεβρουαρίου 2013 και των εγκρίσεων η 17η Μαίου 2013. 
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Τίτλος : 
Εγκρίθηκε από τον FDA το πρώτο νέο φάρμακο κατά της 
φυματίωσης εδώ και 40 χρόνια (Ιatronet) 

Μέσο :  
http://www.ygeianet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33836 

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων του FDA, ενέκρινε τη Δευτέρα ένα σκεύασμα 
για τη φυματίωση, της εταιρείας Johnson & Johnson, που είναι το πρώτο νέο 
φάρμακο για την καταπολέμηση της νόσου εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια. 

Το FDA ενέκρινε το χάπι bedaquiline, για χρήση με παλαιότερα φάρμακα για την 

καταπολέμηση στελέχους της νόσου που δεν έχει ανταποκριθεί σε άλλα φάρμακα. 
Ωστόσο ο FDA προειδοποιεί ότι το φάρμακο φέρει κινδύνους για δυνητικά μοιραία 
καρδιακά προβλήματα και θα πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή από τους 

γιατρούς. 
Το bedaquiline, είναι το πρώτο φάρμακο που σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για την 
αντιμετώπιση της ανθεκτικής σε πολλά φάρμακα φυματίωσης. Πρόκειται για είδος 

της νόσου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τουλάχιστον 2 από τα 4 κύρια 
αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη φυματίωση. 
Τα τρέχοντα φάρμακα για την καταπολέμηση της νόσου αναπτύχθηκαν τη δεκαετία 

του ’50 και του ’60. 
Ο Chrispin Kambili, της J&J''s Janssen, δήλωσε ότι τα αντιβιοτικά για την 
καταπολέμηση της νόσου υπάρχουν τουλάχιστον 40 χρόνια και το βακτήριο έχει γίνει 

όλο και περισσότερο ανθεκτικό. 
Ο Edward Cox, του FDA δήλωσε ότι το νέο φάρμακο παρέχει αγωγή για ασθενείς που 
δεν έχουν διαθέσιμες άλλες θεραπευτικές επιλογές. 

Ωστόσο πρόσθεσε ότι επειδή το φάρμακο επίσης φέρει ορισμένους σημαντικούς 
κινδύνους, οι γιατροί θα πρέπει να σιγουρευτούν ότι το χρησιμοποιούν κατάλληλα 

και μόνο σε ασθενείς που δεν έχουν άλλες επιλογές όσον αφορά την αγωγή. 
9 ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο πέθαναν σε δοκιμές της εταιρείας σε σύγκριση με 
2 ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 5 από τους θανάτους στην ομάδα του 

bedaquiline, φάνηκε να συνδέονται με τη φυματίωση αλλά δεν υπήρχε προφανής 
εξήγηση για τους υπόλοιπους 4. 
Παρά τους θανάτους, ο FDA ενέκρινε το φάρμακο κάτω από το πρόγραμμα 

επιταχυνόμενων εγκρίσεων που επιτρέπει να εγκρίνει ο Οργανισμός καινοτόμα 
φάρμακα με βάση υποσχόμενα προκαταρκτικά αποτελέσματα. 
Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα υπεράσπισης καταναλωτών Public Citizen άσκησε 

κριτική στη συγκεκριμένη προσέγγιση σημειώνοντας ότι υπάρχουν ζητήματα 
ασφάλειας του φαρμάκου. Σημειώνει ότι το γεγονός πως το νέο φάρμακο είναι μέρος 
νέας ομάδας φαρμάκων σημαίνει ότι χρειάζεται για την έγκριση αυξημένο επίπεδο 

αξιολόγησης. Πρόσθεσε ότι ο FDA δεν έχει ακόμα απαντήσει σε ανησυχίες που 
σχετίζονται με ανεξήγητη αύξηση της τοξικότητας και του θανάτου σε ασθενείς που 
λαμβάνουν το φάρμακο. 

Ο FDA ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το φάρμαμο βάσει 2 ερευνών μέσου σταδίου σε 440 
ασθενείς που έλαβαν το bedaquiline. Και οι 2 έρευνες σχεδιάστηκαν για να μετρούν 
πόσος καιρός χρειάζεται για να απαλλαγούν από τη φυματίωση οι ασθενείς. 

http://www.ygeianet.gr/
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33836
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Αποτελέσματα από την πρώτη δοκιμή έδειξαν ότι οι περισσότεροι ασθενείς που 

λάμβαναν το νέο φάρμακο σε συνδυασμό με παλαιότερα φάρμακα θεραπεύτηκαν 
μετά από 83 ημέρες σε σύγκριση με 125 μέρες που χρειάζονταν όσοι λάμβαναν 
εικονικό και παλαιότερα φάρμακα. Η δεύτερη έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι 

ασθενείς που έλαβαν το νέο φάρμακο θεραπεύτηκαν μετά από 57 ημέρες 
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Τίτλος : 
Λαός σε εξαθλίωση- Η φτώχεια είναι το σημαντικότερο 
γεγονός του 2012, λένε οι αναγνώστες του in.gr(Ιn.gr) 

Μέσο :  
http://www.ygeianet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33831 

Αθήνα 

Η φτώχεια, εξαιτίας της συνεχιζόμενης για πέμπτη χρονιά ύφεσης, είναι το Γεγονός 
της Χρονιάς σύμφωνα με την ψηφοφορία του in.gr, που «συνόδευσε» την 
ανασκόπηση ΣΤΙΓΜΕΣ 2012. 

Η εξαθλίωση στην οποία οδηγήθηκαν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, ιδίως στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, είναι με ποσοστό 25.9% (2.810 ψήφοι) το σημαντικότερο 
γεγονός της χρονιάς που έφυγε.  

 
Ακολουθεί με ποσοστό 16.4% (1783 ψήφους) η ανεργία που έσπασε το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο φθάνοντας σε δυσθεώρητα ύψη. 

Την τρίτη θέση ως κορυφαία γεγονότα της χρονιάς καταλαμβάνει ο εντοπισμός από 
τους επιστήμονες του CERN ενός σωματιδίου που «μοιάζει» με το μποζόνιο του 
Χιγκς, του Βρετανού επιστήμονα που περίμενε μισό αιώνα για να μάθει αν η θεωρία 

του για το πώς η ύλη αποκτά μάζα ήταν σωστή ή όχι (ποσοστό 12,3%, 1339 ψήφοι). 
Ακολουθεί με 10,6% (1153 ψήφοι) η άνοδος ρατσισμού και η είσοδος της Χρυσής 
Αυγής στη Βουλή. 

 
Στην πέμπτη θέση -με ποσοστό 5,9% (641 ψήφοι)- βρίσκεται ο σχηματισμός της 
τρικομματικής κυβέρνησης και ακολουθεί μία επιστημονική κατάκτηση, η αποστολή 

του ρομποτικού οχήματος Curiosity στον Αρη. (469 ψήφοι). 
 

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τον ΟΗΕ καταλαμβάνει την έκτη 
θέση (457) και ακολουθούν το κούρεμα χρέους και η δόση «μαμούθ» που πήρε η 
χώρα μας από την τρόϊκα στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης (446 ψήφοι), η 

διάλυση των δομών υγεία και η περιπέτεια του ΕΟΠΥΥ (432 ψήφοι), το μακελείο στο 
Κονέκτικατ (375 ψήφοι), η εκλογή του Αντώνη Σαμαρά στην πρωθυπουργία (301 
ψήφοι) και η «περιπέτεια της «λίστας Λαγκάνρτ» που αφού πέρασε επί δύο χρόνια 

από πολλά χέρια και γραφεία, τελικά κατέληξε στον ΣΔΟΕ, αλλά και στα χέρια του 
δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. 
Η λίστα κλείνει με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στο Δημόσιο (172 ψήφοι), την 

κατάρρευση των ποδοσφαιρικών ομάδων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ (131 
ψήφοι) ΠΑΟ και ΑΕΚ, τιο συγχωνεύσεις των τραπεζών (38 ψήφοι), την αλλαγή 
ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και την εκλογή του Φρανσουά Ολάντ στην προεδρία της Γαλλίας 

(22 ψήφοι). 
Δείτε αναλυτικά την τελική κατάταξη που διαμορφώθηκε από τις ψήφους των 
αναγνωστών του in.gr. 

 Το Γεγονός του 2012 

http://www.ygeianet.gr/
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33831
http://reviews.in.gr/greece/review2012/
http://eventoftheyear.in.gr/2012/results.asp
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Τίτλος  

Μόνο με κάρτες οι αγορές άνω των 500 ευρώ 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3954 

 

Ανακοινώθηκε και από επίσημα χείλη το σχέδιο της κυβέρνησης να γίνει 

υποχρεωτική η χρήση καρτών για αγορές και συναλλαγές προκειμένου να 

περιοριστούν οι δυνατότητες φοροδιαφυγής. 

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας με δηλώσεις του στο MEGA 

εξήγησε ότι "η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος -πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες- θα καταστεί υποχρεωτική για συναλλαγές σημαντικά μικρότερης αξίας 

από 1.500 ευρώ, λειτουργώντας έτσι ως πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα στη 

μάχη κατά της φοροδιαφυγής". 

Αυτό που φαίνεται πως σχεδιάζουν στο υπουργείο Οικονομικών είναι η χρήση 

καρτών να καταστεί υποχρεωτική ακόμη και για ποσά έως 500 ευρώ. 

Έκανε επίσης γνωστό ότι το ΚΕΠΥΟ και οι ελεγκτικές υπηρεσίες ετοιμάζονται να 

ρίξουν τις πρώτες "καμπάνες" σε εκείνους που έστειλαν εμβάσματα 

δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό τη προηγούμενη τριετία, χωρίς να μπορούν 

να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα τους. 

Η αρχική λίστα περιλάμβανε 54.000 πρόσωπα με εμβάσματα συνολικού ύψους 22 

δισεκατομμυρίων ευρώ στο διάστημα 2009 - 2011. 

Από αυτούς, υπό έλεγχο βρίσκονται 25.500 που έχουν προβληματικό "πόθεν 

έσχες", εκ των οποίων οι 24.000 έχουν ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από 

το ΚΕΠΥΟ. 

Με βάση, τέλος, τις προβλέψεις του Μνημονίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

330 έλεγχοι σε μεγάλους φορολογούμενους έως τον Ιούνιο και 750 έλεγχοι έως 

το τέλος του επόμενου έτους, να έχει εισπραχθεί το 65% των αναλογούντων 

φόρων και προστίμων έως τον Ιούνιο και το 75% έως το Δεκέμβριο, ενώ θα 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3954
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πρέπει να έχουν σταλεί τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις στον Εισαγγελέα μέσα στο 

πρώτο εξάμηνο του 2013 και 18 υποθέσεις έως το τέλος του έτους. 
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Τίτλος : 

Οι μεγαλύτερες παγκόσμιες επιχειρήσεις για το 2012 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3955 
 

Πηγή: thessalianews.gr 

 

Την ώρα που ο πλανήτης βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην οικονομική ύφεση, 

οι κορυφαίες εταιρίες του κόσμου συνεχίζουν να ευημερούν, με διψήφια μάλιστα 

νούμερα στις πωλήσεις και τα κέρδη. 

Οι 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου μετρούν συνολικά έσοδα 27,1 τρις 

ευρώ (αύξηση 12% σε σχέση με πέρυσι), 1,98 τρις ευρώ κέρδη (αύξηση 11%) και 

112,2 τρις ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία (αύξηση 8%)! 

Οι φίρμες αυτές απασχολούν 83 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την οικουμένη, 

κινώντας την παγκόσμια οικονομία προς τα εμπρός. 

Το έγκριτο περιοδικό Forbes κατατάσσει τους κολοσσούς του οικονομικού μας 

συστήματος για το έτος 2012, αλλάζοντας τον τρόπο αξιολόγησης των εταιριών προς 

μια συνολικότερη αποτίμηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Η λίστα με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά σε μια 

μονόπλευρη καταμέτρηση, όπως οι πωλήσεις ή τα κέρδη.  

Αντιθέτως, για την τελική ετυμηγορία προσμετρούνται πλέον τα έσοδα, τα κέρδη, τα 

περιουσιακά στοιχεία και η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας. 

Η δυναμική νέα λίστα αποτυπώνει καλύτερα την πορεία της επιχείρησης στην αγορά 

και τις προοπτικές ανάπτυξής της. 

Οι 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη καλύπτουν 66 χώρες, με τις ΗΠΑ 

(524 εταιρίες) και την Ιαπωνία (258 επιχειρήσεις) ωστόσο να κυριαρχούν.  

Η Κίνα συμπληρώνει την τριάδα των ισχυρών χωρών, με 15 περισσότερα μέλη στη 

λίστα αυτή τη χρονιά, ενώ τα κράτη που ολοκληρώνουν το 2012 με τις περισσότερες 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3955
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επιχειρήσεις στην παγκόσμια κατάταξη είναι η Νότια Κορέα (68 φίρμες), η Ινδία (61) 

και η Βρετανία (93). 

Ας δούμε λοιπόν τις 10 κορυφαίες εταιρίες του 2012, σύμφωνα με την πληρέστερη 

αξιολόγηση του Forbes... 

Νο 1 - Exxon Mobil: Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός του Τέξας 

αντικατέστησε την JP Morgan Chase ως ο απόλυτος ηγέτης του επιχειρηματικού 

κόσμου αυτή τη χρονιά. Τα διψήφια νούμερά της σε πωλήσεις και κέρδη εκτόξευσαν 

την Exxon στην πρώτη θέση, για πρώτη μάλιστα φορά στην 9χρονη ενασχόληση του 

Forbes με την κατάταξη των εταιριών! Η εταιρία που ιδρύθηκε το 1870 και απασχολεί 

82.100 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο ήταν πρώτη σε κέρδη (30,97 δις ευρώ), 

τρίτη σε πωλήσεις (326,6 δις ευρώ) και δεύτερη σε κεφαλαιοποίηση. 

Νο 2 - JPMorgan Chase: Έπειτα από δύο χρόνια απόλυτης κυριαρχίας ως η 

μεγαλύτερη εταιρία του κόσμου, η JPMorgan Chase εκθρονίστηκε αυτή τη χρονιά 

από την Exxon Mobil, χάρη στον νέο τρόπο πληρέστερης μέτρησης της 

δυναμικότητας μιας επιχείρησης. Παραμένει ωστόσο η πλέον κερδοφόρα τράπεζα των 

ΗΠΑ, με τα 14,3 δις ευρώ κερδών της να την κατατάσσουν στη 17η θέση του κόσμου 

στον αντίστοιχο δείκτη. Η τράπεζα που ιδρύθηκε το 1823 και απασχολεί 260.157 

ανθρώπους είδε τις πωλήσεις της να αγγίζουν φέτος τα 83,4 δις ευρώ. 

Νο 3 - General Electric: Ο όμιλος-κολοσσός, παρά τις ζημίες που σημείωσε στις 

δραστηριότητές του στο εξωτερικό (και κυρίως στην Ευρώπη), αντιστάθμισε την 

εταιρική του κερδοφορία με επεκτάσεις σε άλλους τομείς. Η αμερικανική General 

Electric, που ιδρύθηκε το 1892 και απασχολεί σήμερα 301.000 εργαζομένους, έκανε 

τζίρο 110,9 δις ευρώ και είχε κέρδη της τάξης των 10,7 δις ευρώ. 

Νο 4 - Royal Dutch Shell: Η κορυφαία πετρελαϊκή Shell σημείωσε φέτος την 

καλύτερη επίδοση στις πωλήσεις (28% αύξηση σε σχέση με πέρυσι), αγγίζοντας το 

αστρονομικό νούμερο των 354,2 δις ευρώ. Τη θέση αυτή μάλιστα κατείχε εδώ και 

πολλά χρόνια η WalMart. Η ολλανδική Shell, που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 

1907 και μετρά σήμερα 90.000 εργαζομένους, σημείωσε κέρδη 23,3 δις ευρώ, 

τέταρτη καλύτερη επίδοση της χρονιάς. 

Νο 5 – ICBC: Η τράπεζα-κολοσσός της Κίνας είναι μία από τις τέσσερις κινεζικές 

τράπεζες που περιλαμβάνονται στις 25 κορυφαίες θέσεις των επιχειρήσεων για το 

2012! Η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ανατολικής Ασίας σημείωσε την έβδομη 
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καλύτερη επίδοση σε επίπεδο κερδών, με 18,9 δις ευρώ, ενώ έχει και την έκτη 

μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1984 και δίνει δουλειά σε 

397.339 ανθρώπους... 

Νο 6 - HSBC Holdings: Η βρετανική τράπεζα είδε το τριετές σχέδιο αναδιάρθρωσής 

της να αποδίδει ήδη από την πρώτη χρονιά (ξεκίνησε το 2011), βελτιώνοντας 

δραστικά τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Η HSBC κατέγραψε ιδιαίτερες 

επιδόσεις στις αναπτυσσόμενες αγορές, μετρώντας κέρδη 12,2 δις ευρώ. Ο 

τραπεζικός κολοσσός του 1853 που απασχολεί 305.984 υπαλλήλους έχει μάλιστα την 

τρίτη καλύτερη θέση στον κόσμο σε περιουσιακά στοιχεία... 

Νο 7 – PetroChina: Η κινεζική πετρελαϊκή είναι η μεγαλύτερη ασιατική επιχείρηση 

της λίστας, ήδη με το 2011 να τη βλέπει να ξεπερνά την Exxon Mobil για πρώτη 

φορά σε επίπεδο παραγωγής (2,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα). Η 

PetroChina, που ντεμπούταρε στην αγορά το 1988 και έχει σήμερα 552.698 

υπαλλήλους, σημείωσε την έκτη καλύτερη επίδοση στις πωλήσεις (233,6 δις ευρώ), 

ενώ έχει και την τρίτη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο... 

Νο 8 - Berkshire Hathaway: Η επενδυτική του Warren Buffett είδε τις 

δραστηριότητές της να ευημερούν το 2012, με τις 5 κορυφαίες μη-ασφαλιστικές της 

(BNSF, Iscar, Lubrizol, Marmon Group και MidAmerican Energy) να σημειώνουν 

κέρδη-ρεκόρ. Οι 271.000 εργαζόμενοι στην Berkshire (που ιδρύθηκε το 1955) 

μπορούν να μείνουν ήσυχοι για τη δουλειά τους, αφού ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 

7,7 δις ευρώ. 

Νο 9 - Wells Fargo: Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ κατέγραψε κέρδη-

ρεκόρ το 2011 και συνέχισε εξίσου δυναμικά και φέτος, σκαρφαλώνοντας δύο θέσεις 

στην παγκόσμια κατάταξη. Ο τραπεζικός κολοσσός, που ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 1842 και απασχολεί 264.200 ανθρώπους, σημείωσε κέρδη 11,9 δις ευρώ... 

Νο 10 – Petrobras: Ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός κολοσσός του κόσμου 

είναι ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη εταιρία της Βραζιλίας. Ο ηγέτης του πετρελαϊκού 

κόσμου της Βραζιλίας, που υπάρχει από το 1953 και απασχολεί 81.918 ανθρώπους, 

κατέγραψε κέρδη 15,1 δις ευρώ. 

Τη λίστα των 25 κορυφαίων εταιριών συμπληρώνουν οι BP (11η θέση), Chevron 

(12η θέση), China Construction Bank (13η θέση), Citigroup (14η θέση), Gazprom 

(15η θέση), Wal-Mart Stores (16η θέση), Volkswagen Group (17η θέση), Total (18η 
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θέση), Agricultural Bank of China (19η θέση), BNP Paribas (20ή θέση), Bank of 

China (21η θέση), Apple (22η θέση), Banco Santander (23η θέση), Sinopec-China 

Petroleum (24η θέση) και Toyota Motor (25η θέση). 

 


