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Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο θα έχει την ερχόμενη 
Τρίτη στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης. 
 
Στην διάρκεια της συνάντησης, όπως ανακοινώθηκε θα επιδιώξει να ενημερωθεί, 
κατ� αρχάς, για το σκεπτικό των μεταβολών που αποφασίστηκαν στον οργανισμό 
λειτουργίας του Νοσοκομείου της Ρόδου, που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική 
συρρίκνωση του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της Περιφέρειας. 
Παράλληλα, θα ζητήσει να ενημερωθεί για το σχεδιασμό του Υπουργείου σε σχέση 
με τις υπόλοιπες υγειονομικές δομές των νησιών μας.  

http://www.rodiaki.gr/
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=228689&catid=5&maincatid=1://www.rodiaki.gr/article.php?id=228689&catid=5&maincatid=1
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=228689&catid=5&maincatid=1://www.rodiaki.gr/article.php?id=228689&catid=5&maincatid=1
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«Το επιχείρημα του υπουργείου, ότι οι αλλαγές � όπως ακούστηκε - είναι 
αποτέλεσμα μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, δεν μπορεί να έχει την παραμικρή 
δικαιολογητική και λογική βάση. Κάπου πρέπει να μπει ένα όριο και ένα φρένο» 
τονίζει ο Περιφερειάρχης, που επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι «στον τομέα 
της υγείας, ειδικά στο νησιωτικό χώρο, δεν χωράνε συγχωνεύσεις και 
�κουρέματα�».  
 
Ο κ. Γ. Μαχαιρίδης, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, επισημαίνει για μία ακόμα 
φορά την πεισματική άρνηση της κεντρικής διοίκησης να αποκεντρώσει στην αιρετή 
Περιφέρεια αρμοδιότητες που αφορούν στην υγειονομική θωράκιση και στη 
λειτουργία των δομών υγείας των νησιών μας.  
 
Στη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης θα θέσει επίσης ζητήματα 
τεχνικής φύσεως που καθυστερούν σχετικά με παρεμβάσεις που έχουν 
προγραμματιστεί από την Περιφέρεια και για τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι 
απαραίτητοι πόροι, όπως είναι η δημιουργία τμημάτων στο Νοσοκομείο της Ρόδου, 
αλλά και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού σε όλες τις μεγάλες νοσοκομειακές 
μονάδες της περιοχής, που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους. 
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Πηγή: megatv.com 

 

Αλλαγή του ωραρίου των εφημεριών στα φαρμακεία. 

Σε αλλαγή του ωραρίου των εφημεριών στα φαρμακεία από τον επόμενο μήνα 

προτίθεται να προχωρήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, προκαλώντας 

αντιδράσεις. 

Αυτό που σχεδιάζεται είναι να διημερεύουν καθημερινά τα φαρμακεία από τις 8 το 

πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ενώ οι ώρες διανυκτέρευσης παραμένουν οι ίδιες από 

τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί, επομένως δεν θα υπάρχουν απογευματινές 

εφημερίες. Όποιος, επομένως, θέλει να λειτουργεί απόγευμα, θα πρέπει να δηλώσει 

και διανυκτέρευση.  

Μάλιστα, πολλοί φαρμακοποιοί που χρειάστηκε να δηλώσουν, βάσει νόμου, 6 μήνες 

πριν ότι έχουν επιλέξει το διευρυμένο ωράριο, μιλούν για καταστρατήγηση της 

απελευθέρωσης του ωραρίου λειτουργίας, ενώ το θέμα έχει προκαλέσει οξεία 

αντιπαράθεση στον κλάδο. 

Οι πολίτες από την πλευρά τους, ζητούν να λειτουργούν τα φαρμακεία περισσότερες 

ώρες, ενώ 219 φαρμακεία ήδη λειτουργούν με το διευρυμένο ωράριο από τις 8 το 

πρωί έως τις 11 το βράδυ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο όπως προβλέπει ο 

νόμος. 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3979
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Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος έχει προαναγγείλει την 

πλήρη αποσύνδεση του ελεύθερου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων από το 

καθεστώς διημέρευσης και διανυκτέρευσης, ενώ την ίδια ώρα, φαρμακοποιοί που 

έχουν επιλέξει το διευρυμένο ωράριο καταγγέλουν ότι δέχονται πόλεμο από 

συναδέλφους τους. 
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Τίτλος : 

Ιατρικός Σύλλογος σε ΕΟΠΥΥ: Να αποπληρωθούν άμεσα 

οι γιατροί 

Μέσο :  

http://www.iefimerida.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%

B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-

%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-

%CE%BD%CE%B1-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%

B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-

%CF%84%CE%B1-

%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%

BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD 

 

Την άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων των γιατρών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος 

Αθηνών (ΙΣΑ), απαιτώντας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΠΥ), εάν έχει χρήματα να τα μοιράσει ισότιμα και με σεβασμό προς τον κάθε 

γιατρό που παρείχε τις υπηρεσίες του στον Οργανισμό, ενώ αν δεν έχει χρήματα, 

τότε να μην πληρωθεί κανείς. 

«Δεν πάει άλλο αυτή η αδικία» σημειώνει ο ΙΣΑ, αναφέροντας ότι είναι αδιανόητο 

κάποιοι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ και των Μονάδων του να πληρώνονται στις 14 και 

στις 29 κάθε μήνα, και κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι να εργάζονται 3 χρόνια απλήρωτοι. 

«Γιατροί δύο ταχυτήτων δεν υπάρχουν στον ΙΣΑ», τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο 

οποίος δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί κάθε γιατρό μέλος του μέχρι την καθολική 

αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων 2009-2012. 

Όπως σημειώνει ο ΙΣΑ, στους 13 μήνες λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει γίνει καμία 

σύμβαση σε κανέναν εργαζόμενο γιατρό του, επί 8 μήνες ο Οργανισμός έχει 

http://www.iefimerida.gr/
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://www.iefimerida.gr/news/84545/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
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απλήρωτους τους συμβεβλημένους ελευθεροεπαγγελματίες και για 2 χρόνια έχει 

απλήρωτους χιλιάδες κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς από τα πρότερα ταμεία 

του. 

Ο ΙΣΑ εκφράζει την αγωνία των μελών του για την επικείμενη παραγραφή των 

ληξιπρόθεσμων χρεών, και ήδη, από τον Ιούνιο του 2012 είχε προβεί στις 

απαραίτητες νομικές ενέργειες με αποτέλεσμα χιλιάδες γιατροί μέλη του να έχουν 

ήδη εξάμηνη αναστολή της επικείμενης παραγραφής. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να ορισθεί άμεσα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής 

των οφειλομένων μέσα από μία ισότιμη διαδικασία προς όλους τους παρόχους του, 

και επανασύσταση του ΕΟΠΥΥ μέσα σ' ένα οργανωμένο πλαίσιο χρηματοροής και 

λειτουργίας καθώς και τον επανασχεδιασμό του με βάση τις ανάγκες ανά περιφέρεια 

και πυκνότητα πληθυσμού. 

(ΑΠΕ - ΜΠΕ) 
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Τίτλος : 

Μείωση κατά 15,8% στις πωλήσεις φαρμάκων 
 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3978 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3978 
 

Πηγή: imerisia.gr 

 

Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο 

Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, 

εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό 

διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 

Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, 

αφού ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 

 

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, 

IMS, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς 

τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - 

Νοεμβρίου 2012. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, 

ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και 

αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων 

φαρμάκων. 

 

Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 

μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια 

φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 

362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 

 

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3978
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1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

19,1%. 

2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 

3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 

4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 

5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 

 

Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. 

ευρώ, -7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 

εκατ. ευρώ, +2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. 

ευρώ, -18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. 

ευρώ, +0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 

εκατ. ευρώ, -22,7%). 

 

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με 

μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb 

(μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και 

έσοδα 58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 

58,4 εκατ. ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. 

ευρώ, -16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -

30,6%), στη 17η η Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η 

Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και 

έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και 

έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%). 

 

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, 

οι «20» συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 72,2% της συνολικής εξωνοσοκομειακής 

φαρμακευτικής αγοράς, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 μειώθηκε κατά 15,8%, υποχωρώντας στο 

επίπεδο των 2,9 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 814 εκατ. ευρώ 

(27,8% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 342 άλλες επιχειρήσεις. 

 

Τα στοιχεία της IMS, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των 
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φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία. 

 

Όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις 

φαρμακαποθήκες, η κατάταξη των επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την Pfizer να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση (με μερίδιο 8,2% και όγκο πωλήσεων 26,79 εκατ. 

φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, μειωμένο κατά 12,9%), ακολουθούμενη από τη 

Sanofi (7,3% και 23,88 εκατ. συσκευασίες, -10%), τη GlaxoSmithKline (6,8% και 

22,10 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), τη Novartis (6,7% και 21,78 εκατ. συσκευασίες, -

13%), τη Bristol Myers Squibb (5,7% και 18,53 εκατ. συσκευασίες, -7,6%), τη Uni 

Pharma (5% και 16,31 εκατ. συσκευασίες, -15,4%), την AstraZeneca (4,1% και 

13,57 εκατ. συσκευασίες, -10,3%), τη Βιανέξ (4% και 12,99 εκατ. συσκευασίες, -

11,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,5% και 11,38 εκατ. συσκευασίες, -13,8%) και 

την Eλπέν (3,4% και 11,14 εκατ. συσκευασίες, +3,9%). Αυτές είναι οι δέκα πρώτες 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις με βάση τον όγκο (τεμάχια/συσκευασίες) πωλήσεων στα 

φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - 

Νοεμβρίου 2012. 

 

Την πρώτη εικοσάδα των εταιρειών με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεων 

συμπληρώνουν οι εταιρείες Bayer Health Care (2,2% και 7,16 εκατ. συσκευασίες, -

12,7%), Abbott (2,1% και 6,89 εκατ. συσκευασίες, -11,2%), Πετσιάβας (1,9% και 

6,30 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), Roche Pharma (1,8% και 5,99 εκατ. συσκευασίες, -

13,1%), Merck Sharp Dohme (1,8% και 5,92 εκατ. συσκευασίες, -16,5%), Servier 

(1,7% και 5,51 εκατ. συσκευασίες, -6,8%), Galenica (1,6% και 5,33 εκατ. 

συσκευασίες, -13,7%), Menarini (1,3% και 4,40 εκατ. συσκευασίες, +4,3%), 

Johnson & Johnson (1,3% και 4,34 εκατ. συσκευασίες, -21,5%) και Alcon (1,3% και 

4,15 εκατ. συσκευασίες, -9,1%). 

 

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 234,48 εκατ. 

φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, οι 20 αυτές επιχειρήσεις το ενδεκάμηνο του 2012 

συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,7% του συνολικού όγκου πωλήσεων της 

εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, ο οποίος μειώθηκε κατά 12%, στο 

επίπεδο των 327,09 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών.  
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Οι λοιπές πωλήσεις ύψους περίπου 92,61 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών 

(28,3% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 342 επιχειρήσεις.  
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Σάββατο 05/01/2013   

 

Τίτλος : 

Δράσεις για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος 
 
Μέσο :  
http://www.kerdos.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1856668&nt=103&utm_source=K
erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 
 
Οι διασταυρώσεις, οι απογραφές, το νέο σύστημα καταβολής των 
συντάξεων, αλλά και το μέγεθός τους από το 2013, όπως και η διαχείριση 
των αδρανών κτιρίων τέθηκε επί τάπητος στη σύσκεψη με τους διοικητές 
όλων των ασφαλιστικών ταμείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα υπό τον υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση. 
 
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) κ. Χρήστος Χάλαρης 
δόθηκαν κατευθύνσεις από τον υπουργό, προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος 
δυνατός συντονισμός με στόχο μέσα στο 2013 να διασφαλιστεί ο εξορθολογισμός, 
αλλά και το νοικοκύρεμα του ασφαλιστικού συστήματος. 
 
Μετά το τέλος της σύσκεψης ο υπουργός Εργασίας δήλωσε: «Η Ελλάδα από τις 21 
Δεκεμβρίου 2012 απέκτησε για πρώτη φορά ψηφιακή και ηλεκτρονική βάση όλων 
των συντάξεων και συνταξιούχων. Αυτό αποτελεί μία τεράστια μεταρρύθμιση προς 
όφελος όλων μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό έγινε με ίδιες δυνάμεις. 
Χωρίς να καταβάλλουμε ένα ευρώ, χωρίς να μπούμε σε διαδικασίες πολυδάπανων 
διαγωνισμών μέσα μόνο από την πολιτική βούληση και τις δράσεις του υπουργείου 
για εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος». 
 
Η χώρα, όπως επεσήμανε ο κ. Βρούτσης, σήμερα γνωρίζει για πρώτη φορά πόσους 
συνταξιούχους έχει και πόσες συντάξεις δίνει. Το ποσοστό της σύγκλισης φθάνει στο 
90% της ψηφιακής βάσης και παρατηρείται απόκλιση 10% συνταξιούχων που δεν 
έχουν δώσει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. «Υπήρξε η κατεύθυνση από μένα, σε ένα σφικτό 
χρονοδιάγραμμα όπου μέχρι 28/2/2013 θα έχει ταυτοποιηθεί και ψηφοποιηθεί το 
100% και θα έχει συγκλίνει απόλυτα», ανέφερε ο υπουργός. 

http://www.kerdos.gr/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1856668&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1856668&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Οι απογραφές 

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2013, όταν τελειώνουν 
όλες οι απογραφές χωρίς μεταβατική περίοδο. «Έτσι καταπολεμούμε οριστικά την 
παραβατικότητα στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Από κει και πέρα αρχίζει το 
σύστημα Αριάδνη το οποίο θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κάθε δημογραφική 
αλλαγή εκμηδενίζοντας έτσι τα φαινόμενα των πλαστών και παράνομων 
συντάξεων». 

Νέο σύστημα πληρωμών 
 
Από 01/07/2013 η χώρα μας θα αποκτήσει ενιαία αρχή πληρωμής συντάξεων, 
δηλαδή οι πληρωμές των συντάξεων θα γίνονται από την ΗΔΙΚΑ. 

Αυτό, σύμφωνα με ον υπουργό, αποτελεί άλλη μία σημαντική αλλαγή η οποία θα 
μας δώσει εκτός των άλλων και ένα επιπλέον οικονομικό όφελος περίπου 100 
εκατομμυρίων ευρώ από την φοροδιαφυγή που εντοπίστηκε στις φορολογικές 
δηλώσεις των συνταξιούχων. Διότι μέχρι τώρα δεν δηλώνονταν με ακρίβεια ή και 
καθόλου οι συντάξεις στο πραγματικό τους μέγεθος. 
 
Με τη νέα βάση πληρωμών των συντάξεων, οι συντάξεις του 2013, κύριες και 
επικουρικές θα δοθούν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και οι 
επόμενες φορολογικές δηλώσεις θα έχουν προσυμπληρωμένο το ποσό των 
συντάξεων των συνταξιούχων με αποτέλεσμα να απαλλαγούν και τα ταμεία από ένα 
μεγάλο διοικητικό και οικονομικό βάρος. 
 
Οι συντάξεις από το 2013 

Για το θέμα των συντάξεων Ιανουαρίου, έχει εκδοθεί ήδη εγκύκλιος από το 
υπουργείο και ενημερώθηκαν σχετικά και οι διοικητές των ταμείων, ότι η 
προσαρμογή (μειώσεις) θα απλωθεί στους επόμενους 4 μήνες. «Με αυτό τον τρόπο 
πετυχαίνουμε την εφαρμογή του νόμου με τον πιο ήπιο τρόπο για τους 
συνταξιούχους», ανέφερε ο κ. Βρούτσης. 

Τα αναξιοποίητα κτίρια 
 
Το ζήτημα της πολιτικής της στέγασης είναι επίσης ένα θέμα που τέθηκε στους 
διοικητές των ταμείων. «Όλοι οι διοικητές των ταμείων έχουν την κατάσταση των 
αδρανών κτιρίων των ταμείων και προσπαθούμε με εξορθολογισμό και με γρήγορους 
ρυθμούς να δημιουργήσουμε ενιαίους χώρους συστέγασης υπηρεσιών και έτσι να 
εξοικονομήσουμε ότι μπορούμε περισσότερο για τα ασφαλιστικά ταμεία». 
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Τίτλος : 

Ελπίδες για πρωτογενές πλεόνασμα το α' εξάμηνο 
Τον Μάρτιο η έκθεση αξιολόγησης της τρόικας - «Κλειδί» οι 
αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων 
 
Μέσο :  
http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=491500 

 
 

«Κλείνει εντός στόχων» το πρωτογενές έλλειμμα του 2012, καθώς όπως αναφέρουν 

κορυφαίες πηγές του υπουργείου Οικονομικών στο «Βήμα της Κυριακής», τα 

στοιχεία που επεξεργάζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δείχνουν ότι θα 

κινηθεί στην περιοχή του 1,2% ως 1,4% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το 1,5% του 

ΑΕΠ που είναι ο στόχος του μνημονίου για το 2012. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 

καλό πλεόνασμα σε ταμειακή βάση, πρέπει βέβαια να προσέξουμε πως θα κλείσουν 

οι δαπάνες των νοσοκομείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά πιστεύω ότι τις 

έχουμε ελέγξει πολύ καλά» λέει πρόσωπο-κλειδί του υπουργείου Οικονομικών. 

 

Αν επιβεβαιωθεί το θετικό σενάριο, αυτό σημαίνει ότι το πρωτογενές έλλειμμα 

(χωρίς δηλαδή τους τόκους και τα χρεολύσια) θα έχει μειωθεί μέσα σε 12 μήνες 

κατά 2,5 δισ. ευρώ: από 4,8 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2011 (ήτοι 2,3% του 

ΑΕΠ), σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ (ήτοι 1,2% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2012. Επομένως, 

ο στόχος του υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα για την επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσματος το πρώτο εξάμηνο του 2013 είναι εφικτός, εφόσον 

βέβαια αποτραπεί το «εφιαλτικό» σενάριο της κατάρρευσης των φορολογικών 

εσόδων και της έκρηξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, εξαιτίας των νέων περικοπών δαπανών που αναμένεται ότι θα 

επιδράσουν στην ήδη βαθιά ύφεση (υπολογίζεται στο 6,5% του ΑΕΠ το 2012).  

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=491500
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Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2012 που 

http://www.tovima.gr/files/1/2013/01/04/ΤΡΟΪΚΑ.jpg
http://www.tovima.gr/files/1/2013/01/04/ΤΡΟΪΚΑ.jpg
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δείχνουν ότι ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση εμφάνισε 

πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι το ύψος των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες 

έφτασαν τα 9,3 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου του 2012, από 6,7 δισ. ευρώ που 

ήταν το 2011. Το παρήγορο είναι ότι έχει ήδη αρχίσει η σταδιακή αποπληρωμή μετά 

την εκταμίευση της δόσης των 52 δισ. ευρώ. Στόχος, με βάση το πλάνο του 

αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα είναι η εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων 7 δισ. ευρώ ως την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2014.  

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται στην Αθήνα στελέχη του Ευρωπαϊκού Ταμείου που 

χρηματοδοτεί την Ελλάδα (EFSF/ESM) για ενημερωτική συζήτηση.  

 

Το διήμερο 14 και 15 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 

Εμπειρογνωμόνων κ. Πάνος Τσακλόγλου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της 

Ομάδας Εργασίας του Eurogroup (EWG) στις Βρυξέλλες και μια εβδομάδα αργότερα, 

τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, θα συνοδεύσει τον κ. Στουρνάρα στο Eurogroup σε 

επίπεδο υπουργών και πάλι στις Βρυξέλλες. Μέσα στον Ιανουάριο θα γίνει η 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για την τυπική έγκριση των 

δόσεων προς την Ελλάδα. Η τρόικα αναμένεται στην Αθήνα στα μέσα Φεβρουαρίου, 

πρώτα σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και στη συνέχεια σε επίπεδο επικεφαλής των 

αποστολών οι οποίοι αναμένεται ότι θα συντάξουν την έκθεση αξιολόγησης ως το 

τέλος Μαρτίου η οποία θα «ξεκλειδώσει» τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την 

Ελλάδα.  

 

«Κλειδί» για μια θετική αξιολόγηση είναι να προχωρήσουν οι αποχωρήσεις δημοσίων 

υπαλλήλων και να γίνουν σοβαρές ενέργειες για τη φοροδιαφυγή. «Δεν θέλουμε 

άλλες ανακοινώσεις» σημειώνει στέλεχος της τρόικας και τονίζει την ανάγκη για 

υλοποίηση των δεσμεύσεων και έσοδα στα ταμεία. 

 

 

Ποια είναι τα ορόσημα 

Παραλλήλως η τρόικα θα ελέγχει με τεχνικά στελέχη της στην Αθήνα την ορθή 

υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων (milestones είναι πλέον ο κωδικός) για 

την εκταμίευση των τριών δόσεων συνολικού ύψους 14,8 δισ. ευρώ που έχουν ήδη 

εγκριθεί από το Eurogroup. Για την εκταμίευση της δόσης των 9,2 δισ. ευρώ του 

Ιανουαρίου απαιτούνται η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, η οριστικοποίηση 

των αυξήσεων της ΔΕΗ (αναμένεται μεσοσταθμική αύξηση 11% στα τιμολόγια της 

ΔΕΗ και 3% για το τέλος δικτύων και ΑΠΕ) και η αποκατάσταση της ρευστότητας 

μέσω της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και επιστροφών 

φόρου. Για τη δόση των 2,8 δισ. ευρώ του Φεβρουαρίου το «ορόσημο» είναι το 

τριετές πλαφόν δαπανών για το στενό και ευρύτερο Δημόσιο, ενώ για τη δόση του 

Μαρτίου (επίσης 2,8 δισ. ευρώ) τα πράγματα δυσκολεύουν: τα προαπαιτούμενα 
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είναι ο καταρτισμός και η κάλυψη των τριμηνιαίων στόχων για τις αποχωρήσεις 

υπαλλήλων από το Δημόσιο, η καταμέτρηση του πλεονάζοντος προσωπικού και η 

νέα μείωση των τιμών των φαρμάκων.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 06/01/2013  
 

Τίτλος : 

Αναποτελεσματική η υπερφορολόγηση 
 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3974 
 

Πηγή: kerdos.gr 

 

Αυτό λένε οι αναλυτές της Alpha Bank. 

Αναποτελεσματική και άδικη χαρακτηρίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank την υπερ-

φορολογησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 

 

Στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εξέδωσε η Διεύθυνση 

Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank αναφέρεται πως η εξάλειψη του πρωτογενούς 

ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης από το 2012 δίνει «αβάντα» ύψους άνω των 

2,9 δισ. ευρώ στην επιδίωξη της χώρας για δημιουργία σημαντικού ήδη πρωτογενούς 

πλεονάσματος από το 2013.  

 

Όπως τονίζεται η συνεπαγόμενη απαλλαγή της χώρας από τα ανωτέρω ελλείμματα 

που την οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην οικονομική κατάρρευση, μπορεί να 

αποτελέσουν τη βάση για την ανάκτηση της αναγκαίας αξιοπιστίας και της 

οικονομικής της ανεξαρτησίας, με έγκαιρη είσοδό της σε πορεία υγιούς ανάπτυξης και 

μείωσης της ανεργίας από το 2014. 

 

Ωστόσο, σημειώνεται πως η άρση των στρεβλώσεων αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα 

και η ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού λυδία λίθος της προσαρμογής και 

της σταθεροποίησης της οικονομίας και ότι για την επίτευξη της ανάκαμψης και για 

την επαναφορά της οικονομίας σε ομαλή λειτουργία, εξακολουθεί να είναι απολύτως 

αναγκαίος ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος της χώρας. 

 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3974
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Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται πως η πολύ ικανοποιητική εκτέλεση του 

Προϋπολογισμού 2012 επιτεύχθηκε παρά τη νέα μεγάλη μείωση των καθαρών 

εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, παρά την επίσης σημαντική μείωση των 

εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και των εσόδων των ΟΤΑ (κατά -3,8%), παρά 

την μεγάλη πτώση των εσόδων από τον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 

(ΦΕΝΠ) και τη μείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ και παρά την ύπαρξη σημαντικών 

ληξιπρόθεσμων οφειλών από έμμεσους φόρους. 

 

Η Alpha σημειώνει πως η αύξηση των εσόδων από την φορολόγηση της περιουσίας 

δεν περιλαμβάνει έσοδα από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του έτους 2010, 

καθώς τα εκκαθαριστικά σημειώματα απεστάλησαν πρόσφατα και οι φόροι θα 

εισπραχθούν εντός του 2013. Τονίζει μάλιστα πως εν προκειμένω, ότι, αν και ο 

φόρος αυτός βαίνει προς κατάργηση, η επιβάρυνση των φορολογουμένων είναι 

προδήλως εξοντωτική, ιδιαίτερα μετά την είσπραξη του φόρου επί των ακινήτων 

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.  

 

Επιβάλλεται δε σε αντικειμενικές αξίες που πλέον είναι πολύ ανώτερες των 

πραγματικών, με υπέρογκους συντελεστές και ανεξαρτήτως της φοροδοτικής 

ικανότητας των υπόχρεων, σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα 

ρευστοποίησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 

 

Οι αναλυτές ης τράπεζας σημειώνουν πως η εμμονή της κυβέρνησης να αντλήσει 

έσοδα με τον τρόπο αυτό καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία συλλογής φόρων σε 

άλλους τομείς στους οποίους η φοροδιαφυγή οργιάζει.  

 

Είναι προφανές ότι η φορολόγηση της περιουσίας με όρους οιονεί κατάσχεσης δεν 

πρόκειται να αντισταθμίσει την αδικία που υφίστανται οι συνεπείς φορολογούμενοι 

και την κοινωνικά απαράδεκτη επιβάρυνση των χαμηλών εισοδημάτων μέσω της 

περικοπής μισθών και συντάξεων και της έκρηξης της ανεργίας. 

 

«Η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων, η οποία 

σημειωτέον πληρώθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλόμισθων, δεν 

αντικατοπτρίστηκε στην ανάλογη αύξηση των φορολογικών εσόδων, διότι, 

προφανώς, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός μη συνεπών φορολογουμένων με 
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σχετικά υψηλά εισοδήματα και περιουσία δεν κατέβαλε τους αναλογούντες φόρους 

το 2012, ενδεχομένως σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι στα προηγούμενα έτη», 

τονίζεται στην ανάλυση. 

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας αντί να υπάρξει μια συντονισμένη 

προσπάθεια για έγκαιρη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το 

ελληνικό δημόσιο στην περίοδο της κρίσης, επιβάλλονται νέοι φόροι στους συνεπείς 

φορολογούμενους και νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις γενικά και 

στα ακίνητα ειδικότερα, που θέτουν νέα εμπόδια στην ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ 

ταυτόχρονα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ασυνεπών φορολογουμένων 

(ιδιωτών και επιχειρήσεων) διογκώνονται.  

 

«Παρά τις εξαιρετικά ικανοποιητικές εξελίξεις στον τομέα της δημοσιονομικής 

προσαρμογής, οι εξελίξεις στο φορολογικό σύστημα της χώρας αποτελούν μια 

εξαιρετικά επώδυνη για τη χώρα αποτυχία των κρατικών υπηρεσιών που είναι 

επιφορτισμένες με την είσπραξη των φόρων και των έκτακτων εισφορών που 

επιβάλλονται στην προσπάθεια για έξοδο της χώρας από τη μεγαλύτερη κρίση της 

ιστορίας της», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση. 

 

Ακόμη, τονίζεται πως οι κρατικές υπηρεσίες έχουν επιτρέψει την έξαρση της 

φοροδιαφυγής σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεπείς φορολογούμενοι, ακόμη 

και οι χαμηλόμισθοι, επιβαρύνονται υπέρμετρα με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις 

επωμιζόμενοι με προκλητική ανισομέρεια το βάρος της απολύτως αναγκαίας 

αποκατάστασης της δημοσιονομικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας της χώρας 

διεθνώς. 

Δείτε ολόκληρη την έκθεση  

http://www.eefam.gr/assets/files/diafora/AlphaBweekly0501213.pdf


 

[20] 
 

 

 

Τίτλος : 
Οι ξεχασμένες καταθέσεις θα χρηματοδοτήσουν την Υγεία και 
την Παιδεία 
 

Μέσο :  

http://www.iefimerida.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-
%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%

BD%CE%B5%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%

B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%
B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1 

 

Πηγές χρηματοδότησης για την Υγεία, την Παιδεία και την Διά Βίου Μάθηση 

αναζητούν στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο στρέφει το βλέμμα του σε 

ένα κρυμμένο θησαυρό που ακούει στο όνομα «αδρανείς καταθέσεις»,το ύψος των 

οποίων φημολογείται πως μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 3 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής το Δημόσιο προσδοκά τα επόμενα χρόνια να 

εισπράξει από τις αδρανείς καταθέσεις που θα του αποδοθούν, αλλά και από την 

αξιοποίηση κληρονομιών και εθνικών κληροδοτημάτων να εξασφαλίσει μέχρι και 10 

δισ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χρηματοδοτήσεις οργανισμών 

 
 

http://www.iefimerida.gr/
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/84449/%CE%BF%CE%B9-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/01/2013  
 

Τίτλος : 

Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων για 

φαρμακοβιομηχανία 

 
Μέσο :  
http://www.biomassenergy.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.biomassenergy.gr/articles/news/2758-adeia-

epanaxrhsimopoihshs-epeksergasmenwn-apoblhtwn-gia-
farmakobiomhxania 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με απόφαση 

του χορήγησε άδεια επαναχρησιμοποίησης για τα επεξεργασμένα υγρά 

απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των χώρων παραγωγής της 

φαρμακευτικής βιομηχανίας «ELPEN AE» που βρίσκεται στη Λ. 

Μαραθώνος 95 στο Πικέρμι Αττικής για εμπλουτισμό των υπόγειων 

υδροφορέων με διήθηση. 

Φορέας παροχής και διαχείρισης ανακτημένου νερού είναι η εταιρεία «ELPEN AE» και 

υπεύθυνοςλειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών 

αποβλήτων ορίζεται ο κ.Βλασσόπουλος Γιώργος, Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος. 

Η ποσοτική και ποιοτική σύσταση του αποβλήτου δεν είναι σταθερή, αλλά αλλάζει 

ανάλογα με τιςπρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής καιδεδομένου ότι στο απόβλητο δεν περιέχονται 

πτητικές ενώσεις (σύμφωνα με τη συνημμένη στο 15) σχετικό Μελέτη Σχεδιασμού 

και Εφαρμογής) επιλέχθηκε η φυσικοχημική μέθοδος επεξεργασίας μέσω 

εξάτμισης.Η εγκατάσταση επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 

περιλαμβάνει το δίκτυοσυλλογής βιομηχανικών αποβλήτων και τη δεξαμενή 

http://www.biomassenergy.gr/
http://www.biomassenergy.gr/articles/news/2758-adeia-epanaxrhsimopoihshs-epeksergasmenwn-apoblhtwn-gia-farmakobiomhxania
http://www.biomassenergy.gr/articles/news/2758-adeia-epanaxrhsimopoihshs-epeksergasmenwn-apoblhtwn-gia-farmakobiomhxania
http://www.biomassenergy.gr/articles/news/2758-adeia-epanaxrhsimopoihshs-epeksergasmenwn-apoblhtwn-gia-farmakobiomhxania
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συλλογής του αποβλήτου, τον εξατμιστή με ταπαρελκόμενά του, τη δεξαμενή 

συλλογής του συμπυκνώματος, τη δεξαμενή συλλογής του αποστάγματος και τον 

απορροφητικό βόθρο.Τα βιομηχανικά απόβλητα οδηγούνται μέσω δικτύου 

συλλογής, σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή κατάλληλου όγκου. Μόλις η στάθμη της 

δεξαμενής ανέβει σε συγκεκριμένο ύψος ο εξατμιστής τίθεταιαυτόματα σε 

λειτουργία, σε φάση προθέρμανσης. Ο συμπιεστής αναρροφά απόβλητο μέχρι 

μιαπροκαθορισμένη στάθμη, ενώ ταυτόχρονα αναρροφά και αέρα. Με τη συμπίεση η 

θερμοκρασία του αέρα ανεβαίνει. Ο θερμός αέρας διέρχεται από τον εναλλάκτη 

θερμότητας, όπου βρίσκεται το απόβλητο που έχει αναρροφηθεί. Η κανονική 

λειτουργία του εξατμιστή ξεκινά όταν η θερμοκρασία ανέβει σε συγκεκριμένη 

θερμοκρασία και έτσι προκύπτει ατμός και συμπύκνωμα. Ο ατμός υγροποιείται και το 

απόσταγμα συλλέγεται σε στεγανή δεξαμενή πολυαιθυλενίου που περιοδικά 

ανατροφοδοτεί τον εξατμιστή για τις βοηθητικές λειτουργίες του. Το υπόλοιπο ζεστό 

απόσταγμα είτεοδηγείται στον πυθμένα της κλίνης ξήρανσης του συμπηκνώματος 

και στη συνέχεια ρέει ελεύθεραστον απορροφητικό βόθρο, είτε οδηγείται απευθείας 

στον απορροφητικό βόθρο.Το συμπύκνωμα που προκύπτει από τη λειτουργία του 

εξατμιστή οδηγείται στη στεγανή δεξαμενή συμπυκνώματος και μπορεί είτε να 

διατεθεί σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, είτε να υποβληθεί σε περαιτέρω ξήρανση και το 

στερεό υπόλειμμα να διατεθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων. 
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Τίτλος : 

Θετικές προβλέψεις για τις εξαγωγές το 2013 
Μέσο :  
 

http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3968 

 

Πηγή: kerdos.gr 

 

Ενδείξεις ανάκαμψης συνολικά του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, για το 2013, με 

παράλληλη αύξηση εξαγωγών και εισαγωγών, επιβεβαιώνουν τα προσωρινά στοιχεία 

του περασμένου Οκτωβρίου για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, που ανέλυσε ο 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και 

Μελετών (ΚΕΕΜ). 

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «η αναθέρμανση 

του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, ακόμη και η αύξηση των εισαγωγών, ως 

πρώτων υλών για την παραγωγή περισσότερων εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων, 

αποτελεί οιωνό θετικών εξελίξεων για την προσεχή χρονιά, με βασική προϋπόθεση 

εκπλήρωσης των προβλέψεων ελληνικών και διεθνών οργανισμών, την ενίσχυση της 

ρευστότητας στην εσωτερική αγορά.  

 

Σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εξωστρεφών επιχειρήσεων της 

χώρας, μέσω πρόσβασης σε νέες γραμμές χρηματοδότησης, της αξιοποίησης του 

ΕΣΠΑ, αλλά και την καταβολή των οφειλών του Δημοσίου στους ιδιώτες, ακόμη και 

σε περιβάλλον ύφεσης σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, οι ελληνικές εξαγωγές θα 

συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά και το 2013.  

 

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες εξαγωγείς θα είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να δείχνουν 

το δρόμο προς την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.  

 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3968
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Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκτροχιασμός της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητα, της 

ατμομηχανής της ανάκαμψης θα συμπαρασύρει, σε ακόμη βαθύτερη ύφεση χιλιάδες 

επιχειρήσεις, εργαζομένους και ολόκληρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας». 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2013, τόσο ο ΟΟΣΑ, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προέβλεψαν πρόσφατα ότι οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

στην Ελλάδα, θα είναι οι δεύτεροι υψηλότεροι από το 2010 και έπειτα. 

 

Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ προβλέπει αύξηση συνολικών εξαγωγών (αγαθά και 

υπηρεσίες) κατά 3%, έναντι 5,2% το 2010 και μείωσης 2,9% το 2012, ενώ η 

Κομισιόν προβλέπει αύξηση 2,7% (από 5,2% το 2010) και αύξησης 0,8% πέρυσι. 

 

Σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές αγαθών, τα ως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι στο 10μηνο 

του 2012 (Ιανουάριος-Οκτώβριος), χωρίς μάλιστα τα πετρελαιοειδή, έτρεξαν με 

ρυθμούς της τάξης του 6,4%, καθώς ανήλθαν στο ποσό των 14.014,8 εκατ. ευρώ 

(18.040,8 εκατ. δολάρια) έναντι 13.168,2 εκατ. ευρώ (18.536,7 εκατ. δολάρια) κατά 

το ίδιο διάστημα του έτους 2011.  

Στην επιτάχυνση των ρυθμών συνέβαλε η σημαντική αύξηση του περασμένου 

Οκτωβρίου, οπότε οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν, χωρίς τα πετρελαιοειδή, 

στο ποσό των 1.507,2 εκατ. ευρώ (1.961,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.343,5 εκατ. 

ευρώ (1.846,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας 

αύξηση, σε ευρώ, 12,2%. 

 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώβριο σημειώθηκε 

αύξηση των εισαγωγών, για τέταρτη φορά σε μηνιαία βάση (σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), από τον Μάρτιο του 2010. Αντίστοιχες 

αυξήσεις υπήρξαν μόνο τον Αύγουστο του 2011 και τον περασμένο Ιούλιο. 

 

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά 

τον μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.707,1 εκατ. ευρώ (3.501,5 εκατ. 

δολάρια) έναντι 2.483,3 εκατ. ευρώ (3.393,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 

έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,0%. 

 

Σε επίπεδο 10μήνου (Ιανουάριος-Οκτώβριος), χωρίς πετρελαιοειδή, η αξία των 
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εισαγωγών υποχώρησε στο ποσό των 25.258,7 εκατ. ευρώ (32.330,2 εκατ. δολάρια) 

έναντι 27.138,9 εκατ. ευρώ (37.951,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 

έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,9%. 

 

Εξ'αιτίας της αύξησης εξαγωγών και εισαγωγών τον περασμένο Οκτώβριο, υπήρξαν 

διαφοροποιήσεις και στην εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.  

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Οκτώβριο 

2012 ανήλθε σε 1.199,9 εκατ. ευρώ (1.540,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.139,8 εκατ. 

ευρώ (1.546,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας 

αύξηση, σε ευρώ, 5,3%. 

 

Αντίθετα, με βάση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012, το έλλειμμα 

συνέχισε την πτωτική του πορεία, καθώς διαμορφώθηκε σε 11.243,9 εκατ. ευρώ 

(14.289,4 εκατ. δολάρια) έναντι 13.970,7 εκατ. ευρώ (19.414,8 εκατ. δολάρια) κατά 

το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,5%. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 06/01/2013 

 

Τίτλος : 

Αlapis: Παραιτήθηκε από CEO o Eυάγγελος Λώλας  

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3976 

 

Πηγή: iatronet.gr 

 

Tην παραίτηση του από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Alapis, υπέβαλε την Πέμπτη ο Ευάγγελος Λώλας, 

σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.  

 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3976
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Τίτλος : 

Στη Ρωσία βρίσκουν διέξοδο οι Ελληνες επιχειρηματίες 
 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3976 

 

Πηγή: tovima.gr 

 

Η αξία των επενδύσεων υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δις ευρώ. 

Την αναπτυξιακή δυναμική της ρωσικής οικονομίας προσπαθούν να εκμεταλλευθούν 

πολλοί Ελληνες επιχειρηματίες από όλους τους τομείς, μέσω ίδρυσης εταιρειών ή 

εξαγωγών σε αυτή την αχανή αγορά, καθώς η ελληνική κρίση έχει σαρώσει όλους 

τους εγχώριους κλάδους.  

 

Οι εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη ρωσική επικράτεια 

είναι περίπου 70 και με βάση τις εκτιμήσεις και τα χορηγούμενα στοιχεία των 

επιχειρήσεων αυτών, η αξία των επενδύσεων υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.  

 

Ολοένα και περισσότερες ελληνικές εταιρείες προσπαθούν να διεισδύσουν στην 

πολλά υποσχόμενη ρωσική αγορά, αφού η ύφεση στην Ελλάδα αναγκάζει τη 

«μετανάστευση» και την επέκταση των επιχειρηματιών.  

 

Από τον κλάδο των κατασκευών, αρκετές ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις έχουν 

βάλει στο στόχαστρο την ρωσική αγορά, όπως η Μηχανική, ΓΕΚ, Ακτωρ, κ.ά.  

 

Πρόσφατα η Kleemann, εταιρεία εμπορίας ανελκυστήρων επεκτάθηκε σε αυτή τη 

χώρα, λόγω της έλλειψης οικοδομικών έργων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Kleemann 

προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Μόσχα, με την επωνυμία 

Kleemann Lifts Rus, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων του 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3976
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ομίλου, αλλά και στη διείσδυσή του σε νέες αγορές της ευρύτερης περιοχής. Εντονη 

παρουσία στη Ρωσία έχει η Coca Cola 3 Ε, η Frigoglass και η Chipita.  

 

Επίσης, οι Ελληνες επιχειρηματίες παραγωγικών εταιρειών ένδυσης, ανοίγουν 

καταστήματα ή εξάγουν ρούχα ελληνικής φίρμας στη χώρα των Κοζάκων. Σε 

παγκόσμια έκθεση ρούχων στη Μόσχα ταξιδεύουν οι Ελληνες επιχειρηματίες και 

στελέχη για να κλείσουν συμφωνίες με ντόπιους επενδυτές.  

 

Η παρουσία των ελληνικών ρούχων για παιδιά είναι πιο έντονη στη Ρωσία, όπως οι 

φίρμες Marasil και Mandarino του ομίλου Φράγκου, αλλά δεν απουσιάζουν και 

ανδρικές και γυναικείες επωνυμίες ρούχων από Ελλάδα, όπως Man & Manetti, Nina 

Frances της εταιρείας Leonard's, Zic Zac, κ.ά.  

 

Σύμφωνα με παράγοντες που δραστηριοποιούνται και γνωρίζουν τη ρωσική αγορά, οι 

τομείς που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι Ελληνες επιχειρηματίες στη Ρωσία είναι τα 

τρόφιμα, οι κατασκευές και τα τουριστικά ακίνητα.  

 

Οι κλάδοι αυτοί συνδέονται πολλαπλώς μεταξύ τους και ως εκ τούτου τυχόν 

προωθητικές ενέργειες οφείλουν να συντονιστούν προκειμένου τόσο να 

πολλαπλασιαστεί το αποτέλεσμά τους με τη δημιουργία ενός ενιαίου brand name όσο 

και να μειωθεί το κόστος και η σπατάλη των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν.  
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Σάββατο 05/01/2013    
 

Τίτλος : 
Τα Social Media σε νοσοκομειακή χρήση 
 
Μέσο :  
http://www.pmjournal.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/hospital-use-of-social-media/ 

 

Ένα σπουδαίο συνδυασμό φαίνεται πως αποτελούν τα νοσοκομεία και τα εργαλεία 
κοινωνικής δικτύωσης (social media), καθώς μπορούν να προσφέρουν μια πληθώρα 
ευκαιριών διασύνδεσης με ασθενείς, αλλά και με άλλους φορείς του κλάδου της 
υγείας. 

Πολλοί οργανισμοί είναι δύσπιστοι ως προς τη χρησιμότητα των social media και 
διστάζουν να τα αξιοποιήσουν, λόγω των ζητημάτων ευθύνης και προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής που μπορούν να προκύψουν. Κάποια νοσοκομεία, ωστόσο, φαίνεται 
ότι καταφέρνουν να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και απολαμβάνουν τα 
οφέλη: 

Mayo Clinic 

Η Κλινική Mayo εδώ και καιρό αποτελεί μια online πηγή ιατρικών πληροφοριών, 
μέσω μιας ιστοσελίδας που προσφέρει συμβουλές και τεχνογνωσία από 
περισσότερους από 3.300 επαγγελματίες υγείας δωρεάν. Η ίδια επιπλέον έχει το δικό 
της μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου οι ασθενείς και οι γιατροί μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ και μέσω άλλων πλατφόρμων όπως το YouTube, το 
Facebook και το Twitter, η Mayo Clinic διεξάγει εκστρατείες για την προώθηση της 
υγείας. 

Children’s Hospital Boston 

Το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης έχει μια πολύ δημοφιλής σελίδα στο 
Facebook. Βέβαια μόνο μια σελίδα δεν είναι αρκετή στις μέρες μας για μια 
ικανοποιητική στρατηγική αξιοποίηση των social media, ωστόσο το νοσοκομείο αυτό 
ξεχωρίζει όχι μόνο για το σύνολο του κοινού που προσέλκυσε, αλλά και για το 
περιεχόμενο της. Τα δημοσιεύματά της έχουν μια ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό, ενώ 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/hospital-use-of-social-media/
http://www.mayoclinic.com/
http://www.mayoclinic.com/health-information/
http://connect.mayoclinic.org/
http://childrenshospitalblog.org/
https://www.facebook.com/BostonChildrensHospital?ref=ts&fref=ts&__req=e
https://www.facebook.com/BostonChildrensHospital?ref=ts&fref=ts&__req=e
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ακόμη ενθαρρύνουν και άλλους ασθενείς να μοιραστούν με την κοινότητα την 
περίπτωση τους. Αναρτώντας φωτογραφικό υλικό αναδεικνύει οικογένειες και 
ασθενείς, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταφέρουν στους κύκλους τους τη 
διαδραστικότητα της σελίδας. 

Texas Health Resources 

Σε γενικές γραμμές τα νοσοκομεία –κυρίως στο εξωτερικό, όπως διαπιστώνεται– 
χρησιμοποιούν τα social media για να συνδεθούν τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, όσο 
και στην ανάπτυξη μιας κοινότητας “οπαδών”. Το νοσοκομειακό δίκτυο Texas Health 
Resources αξιοποιεί τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης αλληλοσυνδέοντας το ιατρικό 
του προσωπικό, καθώς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, προωθώντας την 
υιοθέτηση και εφαρμογή των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. Επιπλέον, 
χρησιμοποιεί το δίκτυο Yammer για να μεταφέρει μηνύματα, εκπαιδευτικά βίντεο, 
κλπ. 

Henry Ford Hospital 

Η χρήση των social media από το νοσοκομειακό δίκτυο Henry Ford, έγινε γνωστή 
από τη ζωντανή μετάδοση μηνυμάτων μέσω του Twitter (live-tweeting) κατά τη 
διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο ενός 47χρονου ασθενή. Κατά 
την επέμβαση οι γιατροί συζήτησαν για τη διαδικασία με περισσότερα από 1.900 
άτομα, ενώ ακόμη ανάρτησαν και ένα βίντεο στο YouTube. Συγκεκριμένα, το 
νοσοκομείο Henry Ford κοντά στο Ντιτρόιτ που εφάρμοσε αυτήν την πρακτική, 
κέρδισε την προσοχή των ΜΜΕ και απέδειξε ότι τα social media μπορούν να 
συμβάλλουν στην ιατρική εκπαίδευση. Εκτός όμως από το Twitter, το νοσοκομειακό 
δίκτυο δημοσιεύει και προωθεί τα νέα του με news feeds και χρησιμοποιεί το Flickr, 
καθώς και ιστολόγια (blogs) προκειμένου να συνδεθεί με τους ασθενείς και 
γενικότερα το κοινό. 

Τα νοσοκομεία που θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν, έχουν κατανοήσει ότι η 
διαχείριση των online κοινοτήτων τους θα πρέπει είναι εξατομικευμένη και κοινωνική 
και όχι στατική και υπερφορτωμένη από πληροφορίες –παγίδα συχνή για τους 
περισσότερους φορείς. 

http://www.texashealth.org/
https://www.yammer.com/
http://www.henryford.com/
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Τίτλος : 
Οι παράγοντες μέτρησης στο Content Marketing – Infographic 

 
Μέσο :  
http://www.pmjournal.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.pmjournal.gr/2013/01/content-marketing-metrics-

infographic/ 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το Content Marketing έλαβε 
σημαντικές διαστάσεις καθώς εφαρμόστηκε σχεδόν από κάθε βιομηχανία και 
επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους. Ως προς το πως όμως οι marketers 
προσεγγίζουν τη στρατηγική τους και ποιους παράγοντες μελετούν, η εταιρία 
Pardot διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι δεν εφαρμόζουν κάτι συγκεκριμένο. 

Το infographic εξηγεί την κατάσταση: 

http://www.pmjournal.gr/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/content-marketing-metrics-infographic/
http://www.pmjournal.gr/2013/01/content-marketing-metrics-infographic/
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing
http://www.pardot.com/
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ΔΙΕΘΝΗ 

 

Σάββατο 05/01/2013 
 

Τίτλος : 

Μπαρόζο: Οι φόβοι των επενδυτών περί κατάρρευσης 

της Ευρωζώνης εξασθενούν 
 

 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3964 
 

Πηγή: kerdos.gr  

 

Οι φόβοι ορισμένων επενδυτών για τον πιθανό κίνδυνο κατάρρευσης της ευρωζώνης 

έχουν ατονήσει, εκτίμησε σήμερα από τη Λισαβόνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, παραδεχόμενος πάντως πως η κατάσταση στην 

Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει «δύσκολη». 

«Η χρονιά του 2012 τελείωσε με μία θετική νότα για την ΕΕ. Πιστεύω πως 

νομιμοποιούμεθα να πούμε πως η αντίληψη περί κινδύνου στην ευρωζώνη έχει 

εξανεμισθεί», επεσήμανε ο κ. Μπαρόζο στην ομιλία του σε σεμινάριο για 

Πορτογάλους διπλωμάτες. 

 

«Οι επενδυτές έχουν κατανοήσει πως όταν οι ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύονται να 

κάνουν τα πάντα προκειμένου να προστατεύσουν το ευρώ, τότε μιλούν σοβαρά», 

πρόσθεσε ο πρόεδρος της Κομισιόν. 

 

Ο κ. Μπαρόζο αναγνώρισε πως η κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει «δύσκολη», 

ιδίως λόγω των προβλέψεων «για μία ιδιαιτέρως αυξημένη ανεργία το 2013». 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3964
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Τα προγράμματα σταθεροποίησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε πολλές χώρες 

«έχουν υφεσιακά αποτελέσματα, μολονότι επιτρέπουν την ανάπτυξη συνθηκών για 

εύρωστη ανάπτυξη σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα», εξήγησε ο κ. Μπαρόζο. «Θα 

πρέπει να συνεχισθεί η ισοσκέλιση των δημοσίων χρηματοοικονομικών», επέμεινε ο 

πρόεδρος της Επιτροπής. 

 

«Η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλύσει την πορεία των διαφόρων προγραμμάτων (σ.σ. 

δανεισμού υπό όρους), να επιφέρει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και μετρήσεις 

προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τον κοινωνικό τους αντίκτυπο», σημείωσε. 

 

Ο κ. Μπαρόζο εξειδίκευσε λαμβάνοντας ως παράδειγμα την κατάσταση στην 

Πορτογαλία, η οποία έχει συνάψει δανειακή σύμβαση από το 2011 και η οποία, κατ’ 

αυτόν, βιώνει μία «πραγματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» καθώς σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία η ανεργία αναμένεται να εκτοξευθεί στο 16,4% του ενεργού 

εργασιακά πληθυσμού έως τα τέλη του έτους. 

 

Καθώς η χώρα αδυνατεί να εκπληρώσει στο έπακρο τους στόχους της για τη μείωση 

του ελλείμματος, ο κ. Μπαρόζο υπενθύμισε πως οι δανειστές της (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) 

έχουν χαλαρώσει τους στόχους για μείωση του δημοσιονομικού χρέους, 

καθορίζοντάς το στο 5% (από 4,5%) φέτος και στο 4,5% (από 3%) για του χρόνου. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 
Σάββατο 05/01/2013 
 

Τίτλος : 

‘Eνισχυτής’ του ανοσοποιητικού επιτίθεται στον 

καρκίνο 

 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3971 

Πηγή: iatronet.gr 

 

Μεγάλος αριθμός κυττάρων που μπορούν να επιτεθούν στον καρκίνο και τον ιό HIV 

έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο και δυνητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την εξουδετέρωση νόσων. 

Τα κύτταρα φυσιολογικά υπάρχουν σε μικρούς αριθμούς αλλά ελπίζεται ότι η έγχυση 

τεράστιων ποσοτήτων σε ασθενή θα μπορούσε να καταστήσει το ανοσοποιητικό πιο 

ενισχυμένο. 

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Cell Stem Cell.’ 

Ειδικοί δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα έχουν συναρπαστική δυναμική αλλά 

οποιαδήποτε θεραπεία θα πρέπει να φανεί ασφαλής. 

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε είδος λευκών αιμοσφαιρίων που μπορούν να 

αναγνωρίσουν αποκαλυπτικά σημάδια λοίμωξης ή καρκίνου στην επιφάνεια των 

κυττάρων. Αν αναγνωριστεί ένα σημάδι ξεκινά επίθεση. 

Ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου του Τόκυο και του Riken Research Centre for 

Allergy and Immunology, χρησιμοποίησαν εξελίξεις στην τεχνολογία βλαστικών 

κυττάρων για να παράξουν περισσότερα T κύτταρα. 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3971
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Μια ομάδα αφαίρεσε κύτταρα T που στόχευαν τον καρκίνο δέρματος ενός ασθενούς. 

Άλλη ομάδα έκανε το ίδιο για τον ιό HIV. 

Τα T -κύτταρα μετατράπηκαν σε βλαστικά κύτταρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν 

σημαντικά τον αριθμό όταν αναπτύσσονται στο εργαστήριο. Μετατράπηκαν σε T-

κύτταρα που επίσης θα είχαν την ικανότητα να στοχεύουν τον καρκίνο ή τον HIV. 

Οι ερευνητικές ομάδες έχουν αποδείξει μόνο ότι μπορούν να αναπτύξουν τα 

συγκεκριμένα κύτταρα όχι ότι μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια σε ασθενείς ή 

ότι θα υπήρχε διαφορά στη νόσο τους αν το έκαναν. 

Ο Dr Hiroshi Kawamoto, δήλωσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να εξεταστεί αν τα 

συγκεκριμένα Τ κύτταρα μπορούν να εξουδετερώσουν επιλεκτικά κύτταρα όγκων 

αλλά όχι άλλα κύτταρα στον οργανισμό. Αν μπορούν θα ήταν ενδεχομένως εφικτό να 

εγχυθούν απευθείας σε ασθενείς για θεραπεία, στο όχι τόσο απομακρυσμένο μέλλον. 

Ο Dr Hiromitsu Nakauchi, από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε ότι δεν είναι 

σαφές αν η τεχνική θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του HIV και ότι 

άλλες λοιμώξεις και ο καρκίνος μπορεί να αποτελούν καλύτερο σημείο εκκίνησης. 

Ειδικοί θεωρούν τα ευρήματα ενθαρρυντικά. 

Ο καθηγητής Alan Clarke, διευθυντής του European Cancer Stem Cell Research 

Institute στο Cardiff University, δήλωσε ότι δυνητικά πρόκειται για πολύ σημαντική 

εξέλιξη που επεκτείνει την ικανότητα ανάπτυξης νέων κυτταρικών θεραπειών. 

Δήλωσε ότι είναι σημαντικό τα κύτταρα να εφαρμόζουν εξατομικευμένα σε κάθε 

ασθενή για να μην υπάρχει κίνδυνος απόρριψης. 

Άλλοι ειδικοί δήλωσαν ότι τα ευρήματα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο αλλά 

παραμένουν υποσχόμενα. Το Cancer Research UK σημειώνει ότι είναι νωρίς να 

γνωρίζουμε αν η θεραπεία είναι ασφαλής. 

 


