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Τίτλος : 

Μ.Σαλμάς: Φθηναίνουν 7.500 φάρμακα 

Μέσο :  
http://tvxs.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE
%BC%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-
%CF%86%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%
85%CE%BD-7500-
%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1  

 

«Το σύστημα υγείας θα ανακάμψει, καθώς η χρηματοδότηση των νοσοκομείων 
βελτιώνεται», υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, 
προσθέτοντας ότι φθηναίνουν 7.500 κωδικοί φαρμάκων και ακριβαίνουν μόνο 150, 
γεγονός που θα βοηθήσει στη μεσοσταθμική εξοικονόμηση 110 εκατ. ευρώ το χρόνο 
για τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Σαλμάς ανέφερε για τις εξαγωγές των φθηνότερων 
(συγκριτικά με άλλες χώρες όπως η Γερμανία) φαρμάκων, ότι το υπουργείο δεν 
πρόκειται να δεχτεί τις ελλείψεις στην αγορά και διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://tvxs.gr/
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δεχθούν παράλληλες εξαγωγές στα φάρμακα που παρουσιάζουν ελλείψεις. 
 
Επισήμανε ότι «για πρώτη φορά μέχρι την Παρασκευή, η χώρα μας θα έχει 
αποκτήσει τη λεγόμενη θετική λίστα φαρμάκων», δηλαδή τα φάρμακα που 
καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. 
 
Σημείωσε δε ότι για πρώτη φορά το κράτος χρωστάει μόνο δύο μήνες στους 
φαρμακοποιούς και γνωστοποίησε ότι σήμερα ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας 
Λυκουρέντζος και ο ίδιος θα συναντηθούν με τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων 
και τους φαρμακοποιούς του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να συζητήσουν για τα ακριβά 
φάρμακα που χορηγούνται από τα νοσοκομεία. 
 
Μάλιστα, τόνισε ότι τόσο στα φαρμακεία των νοσοκομείων, όσο και στου ΕΟΠΥΥ, τα 
ακριβά φάρμακα θα πληρώνονται άμεσα από τον Οργανισμό, εντός λίγων μηνών. 
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Τίτλος : 

Σαλμάς: Βελτιώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας - 
Μειώνονται οι τιμές σε 7.500 φάρμακα 

Μέσο :  
http://www.skai.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.skai.gr/news/health/article/224082/salmas-veltiodai-to-
dimosio-sustima-ugeias-/ 

Την εκτίμηση ότι το σύστημα υγείας θα ανακάμψει, εξέφρασε στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, καθώς όπως είπε η 
χρηματοδότηση των νοσοκομείων βελτιώνεται. Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε 
ότι φθηναίνουν 7.500 κωδικοί φαρμάκων και ακριβαίνουν 150. 

Την εκτίμηση ότι το σύστημα υγείας θα ανακάμψει, εξέφρασε στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, καθώς όπως είπε η 
χρηματοδότηση των νοσοκομείων βελτιώνεται.  
 
Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι φθηναίνουν 7.500 κωδικοί φαρμάκων και 
ακριβαίνουν 150, κάτι που σημαίνει μεσοσταθμική εξοικονόμηση 110 εκατ. ευρώ το 
χρόνο για τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Αναφερόμενος στις εξαγωγές των φθηνότερων (συγκριτικά με άλλες χώρες όπως η 
Γερμανία) φαρμάκων, είπε ότι το υπουργείο δεν πρόκειται να δεχτεί τις ελλείψεις 
στην αγορά και διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να δεχθούν παράλληλες εξαγωγές στα 
φάρμακα που παρουσιάζουν ελλείψεις.  
 
Παράλληλα, είπε ότι «για πρώτη φορά μέχρι την Παρασκευή, η χώρα μας θα έχει 
αποκτήσει τη λεγόμενη θετική λίστα φαρμάκων», δηλαδή τα φάρμακα που 
καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.  
 
Επίσης, σημείωσε ότι για πρώτη φορά το κράτος χρωστάει μόνο δύο μήνες στους 
φαρμακοποιούς και γνωστοποίησε ότι σήμερα ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας 
Λυκουρέντζος και ο ίδιος θα συναντηθούν με τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων 
και τους φαρμακοποιούς του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να συζητήσουν για τα ακριβά 
φάρμακα που χορηγούνται από τα νοσοκομεία. Μάλιστα, τόνισε ότι τόσο στα 
φαρμακεία των νοσοκομείων, όσο και στου ΕΟΠΥΥ, τα ακριβά φάρμακα θα 
πληρώνονται άμεσα από τον Οργανισμό, εντός λίγων μηνών.  

http://www.skai.gr/
http://www.skai.gr/news/health/article/224082/salmas-veltiodai-to-dimosio-sustima-ugeias-/
http://www.skai.gr/news/health/article/224082/salmas-veltiodai-to-dimosio-sustima-ugeias-/
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Τίτλος : 
Τουρκικό πλωτό νοσοκομείο στο Αιγαίο; 

 
Μέσο :  
http://www2.rizospastis.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7303378&publDate=19/2/2013 

 

  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), 

«σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ήδη δρομολογήθηκε η ναυπήγηση 
τουρκικού πλοίου - νοσοκομείου, που θα παρέχει υπηρεσίες Υγείας στα 

νησιά του Αιγαίου, όχι μόνο στα δυο - τρία τουρκικά (Τένεδος, Ιμβρος) 
αλλά και στους χιλιάδες κατοίκους των ελληνικών νησιών του Αιγαίου», 

όπως οι Αρκιοί, το Αγαθονήσι, το Καστελόριζο, η Νίσυρος, η Κάσος, η 
Τήλος και η Χάλκη, όπου οι δημόσιες υποδομές Υγείας είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες. Αν η καταγγελία είναι βάσιμη, επαληθεύεται η πρόθεση της 
Τουρκίας να ανοίξει μια ακόμα εστία αμφισβήτησης των ελληνικών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων, σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι 
ανταγωνισμοί για τα ενεργειακά στην περιοχή μας, με τις συμμαχίες και τις 

αντιπαλότητες ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα να αλλάζουν 
άρδην. Δείχνει ταυτόχρονα ότι το κεφάλαιο είναι αδίστακτο στην 

προσπάθειά του να βγάλει κέρδος, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η Υγεία, απ' 

όπου το κράτος αποσύρει και τη στοιχειώδη συμμετοχή του. Γι' αυτό το 
τελευταίο, μάλιστα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου βρήκε τη «λύση», 

καλώντας όλους τους φορείς που ασκούν Προληπτική Ιατρική και 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα νησιά να ενδυναμώσουν την 

παρέμβασή τους «μέχρι το κράτος να αναλάβει τις δικές του ευθύνες». 
Δηλαδή, να δυναμώσουν τη δράση τους φορείς και ιδιώτες, που με την 

ενθάρρυνση και την ανοχή του κράτους ανοίγουν το δρόμο στην 
παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας. Να πατήσει 

δηλαδή το κεφάλαιο πιο βαθιά το πόδι στις περιοχές που στενάζουν από 
τις ελλείψεις στο χώρο της Υγείας. Μόνο που το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα 

και κάπως έτσι εμπλέκονται και οι Τούρκοι στην όλη ιστορία... 

 
 

http://www2.rizospastis.gr/
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7303378&publDate=19/2/2013
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Τίτλος : 

Έρχεται νέα ρύθμιση οφειλών για φαρμακευτικές! 
 
Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3676 

 

 
Νέος συμψηφισμός για χρέη φαρμακευτικών εταιρειών προωθεί ο ΕΟΠΥΥ.  
Οι εταιρείες που οφείλουν rebate 9% στο σύστημα δηλαδή ουσιαστικά εκπτώσεις 
που έχουν συμφωνηθεί με βάση τον όγκο πωλήσεων που έχουν κάνει, μπορούν 
ξανά να προχωρήσουν σε συμψηφισμό. Συμψηφισμός που σχετίζεται με τις οφειλές 
του ΕΟΠΥΥ στον κλάδο αλλά και με φορολογικές εκκρεμότητες.  
Άλλωστε το σύστημα υγείας οφείλει σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις για φάρμακα 
που έχουν παραδώσει κοντά στα 2 δις ευρώ και εδώ και χρόνια δεν έχουν δοθεί.  
Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο χρεών του συστήματος υγείας και του ΕΟΠΥΥ που 
χρόνια τώρα δημιουργεί δυσλειτουργίες στη φαρμακευτική αγορά.  
Παρ αυτά οι εταιρείες οφείλουν να επιστρέψουν χρήματα μέσω rebate είτε ακόμη 
και μέσω του λεγόμενου claw back. Σύστημα που έχει εφαρμοσθεί και σε άλλους 
κλάδους όπως στους φαρμακοποιούς με συνέπεια ενώ τους οφείλονται χρήματα από 
το κράτος να πρέπει να επιστρέφουν μετρητά μέσω εκπτώσεων.  
Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει γίνει και με την έγκριση της τρόικας και 
προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους κλάδους του χώρου της υγείας.  

http://www.iatropedia.gr/
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3676
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Τίτλος : 
Ξεχάστηκαν’ 80 φάρμακα… 
 
Μέσο :  
 
http://www.iatronet.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp 

 

 

Δεν είναι ένα, ούτε δύο τα λάθη που περιέχονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

φαρμάκων. 

 

Εκτός από τα λάθη σε τιμές, συνολικά 80 φάρμακα ‘ξεχάστηκαν’ και δεν έχουν πάρει 

τιμή. Ενώ είχαν. Και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πια. 

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ψάχνει τρόπους να μη γίνονται τα λάθη αυτά, και 

θέλει να ενισχύσει την υπηρεσία του ΕΟΦ με υπαλλήλους που να ξέρουν. 

 

Όμως οι καιροί είναι χαλεποί… 

 

Εξ΄ ου και οι απανωτές διορθώσεις, μια από τις οποίες περιμένουμε σήμερα το 

βράδυ. 

 

Πάντως, ‘ψίθυροι’ θέλουν την task force, να έχει ‘σηκώσει τα χέρια ψηλά’ σε ότι 

αφορά τη μηχανοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, για λόγους ‘αδυναμίας 

χειρισμού’…

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Τίτλος : 
Συγκροτήθηκε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα καθορίζει 
για ποιες παθήσεις η διάρκεια αναπηρίας είναι επ’ αόριστον 
 
Μέσο :  
 
http://www.iatrikostypos.com/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10794-συγκροτήθηκε-ειδική-
επιστημονική-επιτροπή-που-θα-καθορίζει-για-ποιες-παθήσεις-η-διάρκεια-αναπηρίας-
είναι-επ’-αόριστον.html 
 

Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής που θα καθορίζει ποιες παθήσεις έχουν επ’ 
αόριστον διάρκεια αναπηρίας καθώς και οι νομοθετικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό, 
ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης συνεργασίας του προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Στη 
συνάντηση που έγινε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κ. Πατούλης με τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη 
Βρούτση, το νέο πρόεδρο του ΕΤΑΑ Αντώνη Σελλιανάκη και το σύμβουλο του 
υπουργού Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, συζήτησαν τα προβλήματα του ΤΣΑΥ στο 
σύνολό τους, το θέμα του συνταξιοδοτικού και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν το 
συνταξιοδοτικό καθεστώς των υγειονομικών και την εγκυρότητα του τρόπου 
εφαρμογής των πρόσφατων νομοθετημάτων, που ακρωτηριάζουν τις συντάξεις. 

Επισημάνθηκε, επίσης, η δημιουργία κύματος φυγής νέων γιατρών από την 
κατηγορία των μονοσυνταξιούχων, λόγω άστοχης εφαρμογής του Νόμου, καθώς και 
αύξηση του αριθμού των συνταξιοδοτούμενων, με άκρως αρνητικές επιπτώσεις στα 
ήδη ευρισκόμενα σε οριακό επίπεδο οικονομικά του ΤΣΑΥ. 

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα των δυσλειτουργιών του ΤΣΑΥ, που εμφανίζει εικόνα 
λειτουργικής κατάρρευσης, με χαρακτηριστικό τις απίστευτες καθυστερήσεις στην 
απόδοση συντάξεων, οφειλών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όχι μόνο. 
Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη βιωσιμότητα του ΤΣΑΥ, τις διοικητικές αδυναμίες και τα 
μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα, ώστε οι τομείς Συνταξιοδότησης, Υγείας 
και Πρόνοιας να επιβιώσουν οικονομικά και να βελτιωθούν ποιοτικά. 

Ο υπουργός Εργασίας τόνισε, ότι στόχος του Υπουργείου είναι το νοικοκύρεμα στο 
χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης με τη νομοθέτηση του Συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ, όπου 
θα επιτυγχάνεται η καθολική απογραφή όλων των συνταξιούχων, εξασφαλίζοντας 
τον εξορθολογισμό, τη διαφάνεια και εξοικονόμηση χρημάτων υπέρ των 
ασφαλισμένων. Επίσης, καθιερώνεται η ηλεκτρονική βάση συντάξεων και 
συνταξιούχων και νομοθετείται το Ασφαλιστικό Πιστοποιητικό για τα Θεραπευτήρια 
του Ιδιωτικού Τομέα, με αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες. 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10794-συγκροτήθηκε-ειδική-επιστημονική-επιτροπή-που-θα-καθορίζει-για-ποιες-παθήσεις-η-διάρκεια-αναπηρίας-είναι-επ'-αόριστον.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10794-συγκροτήθηκε-ειδική-επιστημονική-επιτροπή-που-θα-καθορίζει-για-ποιες-παθήσεις-η-διάρκεια-αναπηρίας-είναι-επ'-αόριστον.html
http://www.iatrikostypos.com/politiki-tis-ygeias/item/10794-συγκροτήθηκε-ειδική-επιστημονική-επιτροπή-που-θα-καθορίζει-για-ποιες-παθήσεις-η-διάρκεια-αναπηρίας-είναι-επ'-αόριστον.html
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Παρατείνεται δε, η λειτουργία των ΚΕΠΑ ως έχουν μέχρι 31/10/2013 και αυξάνονται 
οι ισχύουσες αμοιβές των γιατρών ανά περιστατικό κατά 20% και το πλαφόν 
ανέρχεται στα 1.200 ευρώ. Με Υπουργική Απόφαση, για πρώτη φορά εξασφαλίζεται 
η δυνατότητα εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, κατόχων αδείας 
ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος και δρομολογείται η καθιέρωση Ενιαίου 
Λογιστικού Συστήματος για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι από την πλευρά του ΙΣΑ 
ετέθησαν τα ζητήματα που αφορούν το ΤΣΑΥ και ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα 
υπάρξει περαιτέρω συνεργασία των δύο Φορέων, καθώς και με τη Διοίκηση του 
ΕΤΑΑ, ώστε να προωθηθούν, το συντομότερο δυνατό, οι ενδεδειγμένες και εφικτές 
λύσεις. 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος : 
Σαλμάς: «Ευθύνες για τα λάθη στο δελτίο τιμών, φέρει ο ΕΟΦ. 
Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να ζητάω παραιτήσεις" 
 
Μέσο :  
 
http://www.ygeia360.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2836-salmas-eythynes-gia-ta-lathh-sto-
deltio-timwn-ferei-o-eof-ypo-alles-synthhkes-tha-eprepe-na-zhtaw-paraithseis 

Ευθύνες για τα λάθη στο δελτίο τιμών φαρμάκων, φέρει ο ΕΟΦ. Υπό άλλες 
συνθήκες θα έπρεπε να ζητάω παραιτήσεις» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
Μάριος Σαλμάς, σχολιάζοντας τα λάθη που διαπιστώθηκαν στο νέο δελτίο τιμών που 
θα ισχύσει από τις 4 Μαρτίου. 
Ο κ. Μ. Σαλμάς τόνισε ακόμα ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΟΠΥΥ για 
το 2013, θα πληρώνονται ανά 3-4 μήνες τα νοσοκομεία, ώστε να μην υπάρχουν 
προβλήματα με τη διάθεση των ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία των 
νοσοκομείων. Το ίδιο ισχύει και για τους παρόχους, ώστε να μη συσσωρεύονται 
χρέη. 
Εως την Παρασκευή θα είναι έτοιμη η λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
(θετική λίστα) με ασφαλιστικές τιμές, ενώ στα μέσα Μαρτίου θα βγει το δελτίο με τα 
νέα καινότομα φάρμακα. 

 
 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2836-salmas-eythynes-gia-ta-lathh-sto-deltio-timwn-ferei-o-eof-ypo-alles-synthhkes-tha-eprepe-na-zhtaw-paraithseis
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2836-salmas-eythynes-gia-ta-lathh-sto-deltio-timwn-ferei-o-eof-ypo-alles-synthhkes-tha-eprepe-na-zhtaw-paraithseis
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Τίτλος : 
Επιδεινώθηκε η υγεία μας από την κρίση 
 
Μέσο :  
 
http://www.iatronet.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=21264 

 

Ισχυρές ενδείξεις ότι η οικονομική κρίση επιδείνωσε την υγεία των Ελλήνων, παρέχει 
μία μελέτη που διενήργησαν επιστήμονες του London School of Economics (LSE). 
 
Την έρευνα υπογράφουν οι επιστήμονες Σωτήρης Βανδώρος, Philipp Hessel, Tiziana 
Leone και Mauricio Avecando και βασίζεται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Ως χώρα 
αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η Πολωνία. 
 
Η επιστημονική ομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία παρέχουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι υπήρξε σημαντική επιδείνωση της κρίσης στους δείκτες υγείας του 
ελληνικού πληθυσμού κατά την περίοδο 2006 - 2009. 
 
Τονίζει, δε, την ανάγκη να υπάρξει άμεση ανταπόκριση του συστήματος Υγείας, 
καθώς αναμένεται να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας κατά τα 
επόμενα χρόνια. 
 
Αίτια 
 
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα αίτια της επιδείνωσης σχετίζονται με μία σειρά 
παραγόντων: 
 
Η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας,υποβάθμισε την υγεία των πολιτών. 
 
Η κρίση ενδέχεται να οδήγησε σε αύξηση των επικίνδυνων για την υγεία 
συμπεριφορών,όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 
 
Ένα ακόμη πιθανό αίτιο είναι ότι η ύφεση αύξησε το στρες, ενώ πιεζόμενοι 
ψυχολογικά από την κρίση οι πολίτες δηλώνουν κακή ατομική υγεία. 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=21264
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Τίτλος : 

Απίστευτο: Ασθενείς γρονθοκόπησαν γιατρό στο ΕΛΠΙΣ! 
Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα 

Μέσο :  

http://www.iatropedia.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/3678 

 

Ανάστατοι είναι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ καθώς χθες βράδυ 
ασθενής και συνοδοί του γρονθοκόπησαν άσχημα ειδικευόμενο γιατρό της 
ώρα της εξέτασης. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες.  

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου 

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίσθηκε χθες βράδυ στις 11 ώρα στο 
νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ. Την ώρα της εφημερίας του νοσοκομείου, ασθενής Αλβανικής 
καταγωγής έφθασε στο νοσηλευτικό ίδρυμα με τη συνοδεία τριών προσώπων. Οι 
γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τον τοποθέτησαν σε φορείο προκειμένου να 
τον εξετάσουν ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι πάσχει από λιμώδες νόσημα (Ηπατίτιδα). 
Και ενώ ο ειδικευόμενος παθολόγος επιχείρησε να τον εξετάσει, ο ασθενής με τους 
συνοδούς του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν όλοι μεθυσμένοι, ξαφνικά άρχισαν 
να τον γρονθοκοπούν επί ώρα χωρίς ο ίδιος να μπορεί να αντιδράσει.  
Τον χτυπούσαν ασταμάτητα τόσο τον ίδιο όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό, 
περιγράφουν στο iatropedia αυτόπτες μάρτυρες. Ο άτυχος γιατρός μην αντέχοντας 
τα ισχυρά χτυπήματα έπεσε λιπόθυμος, με το υπόλοιπο προσωπικό να ουρλιάζει 
αβοήθητο.  
Οι τέσσερις άνδρες σε κατάσταση μέθης σηκώθηκαν να φύγουν σπέρνοντας όμως 
τον τρόμο στους διαδρόμους και χτυπώντας όποιον έβλεπαν μπροστά τους στους 
χώρους του νοσοκομείου. «Περνούσαν από τους διαδρόμους και έριχναν μπουνιές 
σε όλους» λέει στο iatropedia.gr ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θεόδωρος Γιάνναρος.  
Ο ειδικευόμενος γιατρός πλημμυρισμένος από αίμα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες από 
τους συναδέλφους του και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο ίδιο το νοσοκομείο που 
εργάζεται τις πρώτες ώρες. Μάλιστα αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό 
της Νίκαιας προκειμένου να κάνει εξειδικευμένες εξετάσεις όπου και διαπιστώθηκε 
ότι έχει διάσειση ενώ φέρει και κατάγματα στα άκρα.  
Ο διοικητής του ΕΛΠΙΣ ζήτησε άμεσα τη συμβολή της αστυνομίας, δεδομένου ότι οι 
δράστες διέφυγαν, και εκτός της βιαιοπραγίας προκάλεσαν δυσλειτουργίες στο 
νοσοκομείο και διέκοψαν την περίθαλψη των υπολοίπων ασθενών.  
Να σημειωθεί ότι το ΕΛΠΙΣ δε διαθέτει σεκιούριτι όπως τα υπόλοιπα νοσοκομεία. 

http://www.iatropedia.gr/
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Τίτλος : 

Ανεβαίνει η γρίπη με 6 θανάτους! Στο πόδι το ΚΕΕΛΠΝΟ 

Μέσο :  

http://www.iatropedia.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/3677 

Φθάνει σιγά σιγά και στη χώρα μας το κύμα της γρίπης γι αυτό και οι 
επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε ετοιμότητα.  

Αυξάνονται σταδιακά τα κρούσματα της γρίπης στη χώρα μας με του ειδικούς του 
ΚΕΕΛΠΝΟ να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα καταγράφοντας μέρα με τη μέρα τα 
νέα περιστατικά. Μπορεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια η γρίπη να 
βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, λόγω και του καιρό, όμως ήδη 6 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
υπάρχουν ήδη 30 επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα της γρίπης. Τα 28 ήταν 
τύπου Β και τα 2 τύπου Α. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν 33 
σοβαρά περιστατικά από τα οποία τα 31 νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας.  
Επίσης μέχρι την περασμένη Πέμπτη 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από 
επιβεβαιωμένη εργαστηριακά γρίπη. 
Να σημειωθεί ότι με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών του ΚΕΕΛΠΝΟ το κύμα γρίπης 
θα συνεχίζει να ανεβαίνει τις επόμενες εβδομάδες έως και τα μέσα Μαρτίου.  

http://www.iatropedia.gr/
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3677
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Τίτλος : 

Απεργιακό κύμα στην υγεία στις 20 Φεβρουαρίου 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2831-apergiako-kyma-sthn-ygeia-stis-20-
febroyarioy 

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι Προνοιακές 
Μονάδες, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ την Τετάρτη 20/02/2013 μετά την απόφαση 
των 
Συνδικαλιστικών σωματείων του χώρου να πάρουν μέρος στην 24ωρη πανελλαδική 
απεργία που κήρυξαν οι ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ. 
Ήση, τη συμμετοχή τους στην απεργία έχουν δηλώσει οι νοσοκομειακοί γιατροί 
μεσω της ΟΕΝΓΕ, οι νοσηλευτικοί υπάλληλοι μέσω της ΠΟΕΔΗΝ και οι οδοντίατροι 
της Αθήνας, μετά από απόφαση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. 
Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας διεκδικούν "την ανατροπή των πολιτικών που 
συγχωνεύουν και καταργούν Νοσοκομειακές και Προνοιακές Μονάδες, 
δημοσιεύοντας νέους αναχρονιστικούς οργανισμούς, την επαρκή χρηματοδότηση 
των Νοσοκομείων και Προνοιακών Μονάδων, την εξόφληση των δεδουλευμένων 
νυχτερινών, αργιών και εφημεριών, την κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων 
εφημέρευσης και τη στελέχωση των μονάδων υγείας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. 
Η ΠΟΕΔΗΝ οργανώνει προσυγκέντρωση των Υγειονομικών έξω από το Υπουργείο 
Υγείας στις 10:30π.μ. της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου. 
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής συμμετέχει στην απεργία της Τετάρτης, 
διαμαρτυρόμενος για "τα δυσβάστακτα φορολογικά μέτρα που οδηγούν τον κλάδο 
στη εξαθλίωση, για την υποβάθμιση της Οδοντιατρικής και την αδιαφορία της 
πολιτείας στα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου όπως είναι η παράνομη άσκηση, η 
διαφυγή επιστημονικού δυναμικού και η έλλειψη οποιουδήποτε προληπτικού μέτρου 
για την βελτίωση της στοματικής υγείας του πληθυσμού". 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2831-apergiako-kyma-sthn-ygeia-stis-20-febroyarioy
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2831-apergiako-kyma-sthn-ygeia-stis-20-febroyarioy
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Τίτλος : 

Ένας στους τρεις δεν παίρνει σωστά τα φάρμακά του 

Μέσο : 

http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4260 

Πηγή: tanea.gr 

 

Ένας στους τρεις ασθενείς δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του 

γιατρού, αλλά παίρνει τα φάρμακά του όπως και όποτε νομίζει, σύμφωνα 

με μία νέα, βρετανική μελέτη στην οποία αναλύθηκε η συμμόρφωση σε 

ένα εκατομμύριο ιατρικές συνταγές. 

Αιτία του φαινομένου είναι κυρίως ο φόβος για τυχόν ανεπιθύμητες 

ενέργειες από τα φάρμακα, αλλά και η ελλιπής κατανόηση των οδηγιών 

του γιατρού, λένε οι ερευνητές.  

Ωστόσο, πολλοί ασθενείς σταματούν τα φάρμακα επειδή υποχωρούν τα 

συμπτώματά τους, ενώ άλλοι νιώθουν δυσπιστία για τη συνταγή που 

παίρνουν και έτσι δεν την εκτελούν.  

Η μελέτη έδειξε ακόμη πως λιγότερο συνεπείς ασθενείς είναι τα άτομα 

ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ όσοι ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές 

είναι πιθανότερο να μην κατανοούν τις οδηγίες των γιατρών.  

Την μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από την Φαρμακευτική Σχολή 

του Πανεπιστημίου του Άστον, οι οποίοι ανέλυσαν τις συνταγές για δύο 

εξαιρετικά συχνά νοσήματα (τον διαβήτη τύπου 2 και την υψηλή 

χοληστερόλη), καθώς και για ένα λιγότερο συχνό (τον υποθυρεοειδισμό).  

Η ανάλυσή τους γίνεται στο πλαίσιο της επονομαζόμενης μελέτης AMAS 

(Aston Medication Adherence Study) και επικεφαλής της είναι ο δρ Κρις 

Λάνγκλι, καθηγητής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας & Πρακτικής στο 

πανεπιστήμιο. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4260
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4260
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Δεν είναι η πρώτη φορά που μελέτη αποκαλύπτει ότι οι ασθενείς δεν 

συμμορφώνονται αρκετά στην φαρμακευτική αγωγή και στις συστάσεις 

των γιατρών τους.  

Ωστόσο, η μη συμμόρφωση κατά κανόνα σημαίνει ελλιπής αντιμετώπιση 

του όποιου προβλήματος υγείας – και αυτό μπορεί να έχει σοβαρές 

συνέπειες για τους ασθενείς.  

Στην χώρα μας, λ.χ., η ελλιπής συμμόρφωση έχει ως επακόλουθο μόλις ο 

ένας στους τρεις υπερτασικούς να φέρνει την πίεσή του σε επιθυμητά 

επίπεδα, ενώ αντίστοιχα απ’ όσους έχουν υψηλή χοληστερόλη και το 

ξέρουν, μόνο ο ένας στους δύο κατορθώνει να τη μειώσει, σύμφωνα με 

μελέτες της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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Τίτλος : 
  
Εφιάλτης ο ακρωτηριασμός ποδιού για 50.000 διαβητικούς στην 
Ελλάδα 
Μέσο :  
http://news247.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα:  

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/efialths_o_akrwthriasmos_podiou_gia_50
_000_diavhtikous_sthn_ellada.2134042.html 

Τη στιγμή που αριθμός των ασθενών με διαβήτη ξεπερνά το 1 εκατομμύριο τα 
στοιχεία για τους ακρωτηριασμούς είναι σοκαριστικά. Το οικονομικό κόστος και η 
πρόληψη 
Διαστάσεις εφιάλτη παίρνει για τους διαβητικούς ο ακρωτηριασμός του ποδιού, μια 
από τις συχνότερες επιπλοκές της πάθησης, τον οποίο όμως είναι δυνατόν να 
γλιτώσουν οι ενημερωμένοι ασθενείς. 
Το 5% των διαβητικών εμφανίζουν έλκη και κατά συνέπεια 40.000- 50.000 ασθενείς 
στην Ελλάδα κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό ποδιού σε ετήσια βάση, 
καθώς μόνον έναν στους δυο επισκέπτεται έγκαιρα τον γιατρό.  
''Τον πληθυσμό ενός χωριού χάνουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, αφού γίνονται 3.000 
ακρωτηριασμοί διαβητικών, την ώρα που ο αριθμός των ασθενών ξεπερνά το 1 
εκατομμύριο. Εξάλλου, ένας διαβητικός χάνει το πόδι του κάθε 20 δευτερόλεπτα 
παγκοσμίως και σε ετήσια βάση χάνονται 1 εκατομμύριο πόδια διαβητικών. 
Τα στοιχεία αυτά μας ταλανίζουν. Πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, 
με τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων'', επισήμανε ο πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης 
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) Χρήστος Μανές, σε συνέντευξη Τύπου με 
αφορμή το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Εταιρείας. 
Το οικονομικό κόστος και η πρόληψη 
Η μεγάλη συχνότητα ακρωτηριασμών είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας έλκους στα 
πόδια, εξαιτίας της νευροπάθειας και της περιφερικής αρτηριοπάθειας των 
διαβητικών και έχει, εκτός από κοινωνικές, και οικονομικές συνέπειες. 
''Ο ακρωτηριασμός κοστίζει 30.000 ευρώ, ενώ τεράστιο είναι και ο έμμεσο κόστος 
που προκύπτει, όπως για παράδειγμα λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης. Το 80% 
των ασθενών θα μπορούσε να είχε γλιτώσει το πόδι του, αρκεί να προσέλθει έγκαιρα 
στον ειδικό γιατρό. Δυστυχώς μόνο το 50% προσέρχεται έγκαιρα, οπότε έχει και 
περισσότερες πιθανότητες να σωθεί'', υπογράμμισε ο κ. Μανές. 
Όπως εξήγησε, όλα ξεκινούν από μια πληγή στα πόδια, που εξελίσσεται σε σοβαρό 
έλκος, αν δεν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. ''Μόλις δει κανείς μια σχισμή στο πόδι του 
πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό. Αν έχει δημιουργηθεί ήδη πληγή, η αντιμετώπιση 
δυσκολεύει'', πρόσθεσε. 
Ο Θεόδωρος Μεσημέρης, μέλος του ΔΣ της ΕΜΕΔΙΠ και διευθυντής της Μονάδας 
Υπερβαρικής Ιατρικής του νοσοκομείου ''Αγιος Παύλος'', τόνισε ότι ''η σωστή 
πρόληψη θα φέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας απόθεμα 300.000 ευρώ κατά έτος. 

http://news247.gr/
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/efialths_o_akrwthriasmos_podiou_gia_50_000_diavhtikous_sthn_ellada.2134042.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/efialths_o_akrwthriasmos_podiou_gia_50_000_diavhtikous_sthn_ellada.2134042.html
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Ένας καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να αναγνωρίσει έγκαιρα αν θα 
διατρέξει κίνδυνο. Η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή επισκόπηση των ποδιών. 
Με ένα καθρεφτάκι, ο καθένας μπορεί να δει αν υπάρχει αλλοίωση του χρώματος 
στο δέρμα του ποδιού, φλεγμονή κλπ, συμπτώματα που πρέπει να τον οδηγήσουν 
σε ένα ειδικό κέντρο. Επιπλέον, καθοριστική για τον διαβητικό είναι η διακοπή του 
καπνίσματος, διότι η συνήθεια αυτή επιβαρύνει τα μικρά αγγεία στα πόδια''. 
''Φουλ'' οι μονάδες στη Θεσσαλονίκη 
Για την παρακολούθηση των ασθενών με διαβήτη και ειδικά με επιπλοκές όπως το 
διαβητικό πόδι, στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργούν ειδικές μονάδες, στο 
''Παπαγεωργίου'' και στον ''Αγιο Παύλο'', στην Θεσσαλονίκη, καθώς και στα 
νοσοκομεία Καβάλας και πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν και νέα οργανωμένα κέντρα στα δημόσια 
νοσοκομεία. ''Δυστυχώς ο αριθμός των ειδικών κέντρων είναι μικρός για να 
ανταποκριθεί στην κοινωνική μάστιγα'', σχολίασαν οι δυο εκπρόσωποι της ΕΜΕΔΙΠ. 
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Τίτλος : 

ΣΟΨΥ Πάτρας:"Aνίκανες οι πολιτικές ηγεσίες να συγκροτήσουν 
μια ξεκάθαρη πολιτική για την ψυχική υγεία" 

Μέσο :  

http://www.thebest.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/180262 
 

Εμβρόντητη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί τα τραγικά συμβάντα στο χώρο της 
ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τον τραγικό χαμό δύο συμπολιτών μας με 
προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο Οικοτροφείο 
«ΑΘΗΝΑ» της ΠΕΨΑΕΕ στις 13/2/2013 και είχε ως συνέπεια το θάνατο ενός 
56χρονου τροφίμου του οικοτροφείου και των τραυματισμών άλλων τριών ατόμων. 
Στις 16 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης κάηκε 
καθηλωμένος 34χρονος ασθενής. Οι αρμόδιοι διερευνούν τα συμβάντα και διέταξαν 
τις σχετικές ΕΔΕ. Για τους ανθρώπους όμως ούτε κουβέντα … 

Ποια είναι όμως η αλήθεια; Φταίει η αμέλεια; Φταίει η αδιαφορία; Φταίει η απουσία 
ελέγχου και αξιολόγησης που επιτρέπει την παραβίαση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των σχετικών κανόνων; Ποιοι είναι 
ένοχοι; 

Όλα αυτά είναι ψευδοερωτήματα. Ηθικός αυτουργός αυτής της κατάστασης είναι η 
ανικανότητα όλων των πολιτικών ηγεσιών διαχρονικά να συγκροτήσουν μια 
ξεκάθαρη πολιτική για τη ψυχική υγεία με συγκεκριμένους στόχους και 
προτεραιότητες, καθώς και τα συμφέροντα που αναδείχτηκαν τόσο από δημόσιους 
φορείς όσο και από ιδιωτικούς Μη Κερδοσκοπικούς φορείς Ψυχικής Υγείας στο 
διαγκωνισμό απορρόφησης του πακτωλού των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι μόνοι που 
δεν ωφελήθηκαν απ’ όλα αυτά εκ του αποτελέσματος ήταν οι λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους, που στο όνομά τους χτίστηκαν καριέρες και 
περιουσίες. Ντροπή ! Ντροπή! Ντροπή! 

Ο Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας εκφράζει τα ειλικρινή και βαθιά 
συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Δεν μπορεί όμως να μην κρύψει και τα 
συναισθήματα αγανάκτησης και θυμού προς όλους τους εμπλεκομένους είτε 
σχετίζονται άμεσα είτε έμμεσα με τα γεγονότα αυτά, καθώς θύμα θα μπορούσε να 
ήταν ένα από τα παιδιά μας μια και εμείς εκπροσωπούμε τους λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους. Η αγανάκτησή μας αφορά όλους εκείνους 
που με πράξεις ή με παραλείψεις τους οδήγησαν το χώρο της ψυχικής υγείας στο 
σημερινό κατάντημά του. Πολιτικοί, ψυχίατροι, λοιποί επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 

http://www.thebest.gr/
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/180262
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πανεπιστημιακοί, όλοι αυτοί που αποτελούν το κράτος επιδόθηκαν στο «πάρτι» των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων δίχως πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που 
θα έπρεπε να ήταν οι τελικοί αποδέχτες και ωφελούμενοι των δράσεων. Πολιτικές 
χωρίς πυξίδα, απουσία προτεραιοτήτων, αδιαφάνεια και ωφελιμισμός πρυτάνευσαν 
όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σ’ αυτό το χάλι, αλλά ως εδώ… 

Για δεκαετίες παρατηρούμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, την 
περιθωριοποίησή μας και τον εξευτελισμό μας λόγω του στίγματος και τα ευχολόγια 
δίκην καλών προθέσεων ότι τάχα υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον. Φτάνει η 
κοροϊδία και ο εμπαιγμός. Ζητούμε πλέον οι Σύλλογοι για τη Ψυχική Υγεία να έχουμε 
λόγο σ’ όλα τα επίπεδα για το που και πως κατευθύνονται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί 
πόροι, γιατί τα δικά μας παιδιά καίγονται. Ζητούμε ισότιμο ρόλο με τους ειδικούς και 
τους συμβούλους που εκ του αποτελέσματος κατάφεραν το διασυρμό της χώρας 
διεθνώς. Ζητούμε Δημοκρατία και Διαφάνεια παντού. 
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Τίτλος : 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί ουσιαστικές αλλαγές στο 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. για την περίοδο 

2014-2020 

Μέσο :  

http://www.kerdos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877655&nt=103&utm_source=K

erdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter 

 

 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(2014-2020) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ΕΚ), παρουσία των Προέδρων της Ε.Ε., κ. Χέρμαν Βαν Ρομπάι και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, οι αρχηγοί των 
τεσσάρων μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι), ζήτησαν ουσιαστικές 
αλλαγές και ρήτρα αναθεώρησης σε δύο χρόνια, απειλώντας να 
καταψηφίσουν το νέο «προϋπολογισμό λιτότητας». 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε., κ. Χέρμαν Βαν Ρομπάι, υπεραμύνθηκε της συμφωνίας που 
επετεύχθη στη Σύνοδο Κορυφής πριν από δύο εβδομάδες. Ο κ. Ρομπάι έκανε λόγο 
για μία «καλή συμφωνία», που ικανοποιεί τη βασική προτεραιότητα που είναι οι 
μελλοντικές επενδύσεις και τόνισε ότι όλοι προσπάθησαν να πετύχουν τα 
μεγαλύτερα δυνατά πλεονεκτήματα για τους ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνα με τον 
κ. Ρομπάι η συμφωνία βασίστηκε σε τρεις σημαντικές παραμέτρους: στο μέγεθος 
του προϋπολογισμού, στις προτεραιότητες των δαπανών και στις πηγές εσόδων. 
 
Σε ό,τι αφορά στο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, ο κ. Ρομπάι παραδέχτηκε 
ότι είναι «μετριοπαθές», δεδομένων των σημερινών δυνατοτήτων και σημείωσε ότι 
η μείωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης επταετίας είναι της 
τάξεως του 3%. 
 
Συνεχίζοντας, ο κ. Ρομπάι συμφώνησε με το ΕΚ ότι θα πρέπει να υπάρξει η 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

http://www.kerdos.gr/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877655&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877655&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, επισημαίνοντας ότι οι επισημάνσεις του ΕΚ για ρήτρα 
ευελιξίας και αναθεώρησης συμπεριλήφθηκαν τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής. 
 
Καταλήγοντας, ο κ. Ρομπάι κάλεσε το ΕΚ σε διάλογο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
συμφωνία για το νέο ΠΔΠ. Όπως τόνισε, ο νέος προϋπολογισμός θα πρέπει να τεθεί 
σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
βραδυπορία. 
 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο εκτίμησε ότι το επίπεδο των 960 δισ. ευρώ σε δεσμεύσεις και των 908 
δισ. ευρώ σε πληρωμές αποτελεί μια «καλή ισορροπία» στην οποία κατέληξαν τα 27 
κράτη μέλη με ομοφωνία. 

Ο κ. Μπαρόζο παραδέχτηκε ότι η Επιτροπή προτιμούσε ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο που 
θα στηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ωστόσο, τόνισε ότι παρά τις μειώσεις 
σε σχέση με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης επταετίας, τα βασικά στοιχεία 
έχουν διατηρηθεί. 

Σχετικά με την ευελιξία που ζητά το ΕΚ, ο κ. Μπαρόζο συμφώνησε ότι πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη. 

Ανέφερε επίσης, ότι η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του ΕΚ όσον αφορά στη 
διαφορά μεταξύ πιστώσεων και υποχρεώσεων, ωστόσο πρόσθεσε ότι η διαφορά των 
52 δισ. ευρώ μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον υπάρχει υψηλό επίπεδο 
ελαστικότητας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της η ΕΕ. 
 
Για το ζήτημα των ιδίων πόρων, ο κ. Μπαρόζο τόνισε ότι θα πρέπει να εξεταστεί 
σοβαρά, ενώ συμφώνησε με το ΕΚ ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να επανεξεταστεί στο 
μέσον της επταετίας. 
 
«Η Επιτροπή θέλει να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους ευρωπαίους 
πολίτες», κατέληξε ο κ. Μπαρόζο. 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, κ. Ζόζεφ Ντολ, έκανε λόγο για το «χαμηλότερο ιστορικά 
προϋπολογισμό της Ε.Ε.» εν καιρώ κρίσης. Ο Πρόεδρος του ΕΛΚ τόνισε ότι το ΠΔΠ 
στο οποίο συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι 
αντιβαίνει στις Συνθήκες της Ε.Ε., καθώς δημιουργείται έλλειμμα μεταξύ πληρωμών 
και δεσμεύσεων. 
 
Συνεχίζοντας, ο κ. Ντολ δήλωσε «απογοητευμένος» από το αποτέλεσμα της 
Συνόδου Κορυφής, διαπιστώνοντας ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς λάθος 
κατεύθυνση, πως η «αλληλεγγύη» είναι απλώς μια λέξη και πως η Ευρώπη 
παρασύρεται από εθνικούς εγωισμούς. «Το ΕΚ δεν είναι συνέλευση παλαβών. Δε 
ζητάμε τεράστιο προϋπολογισμό, αλλά ρεαλιστικό», δήλωσε, ζητώντας μια ξεκάθαρη 
συμφωνία με ρήτρα αναθεώρησης σε δύο χρόνια. 
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«Δε θα δεχτούμε ποτέ προϋπολογισμό λιτότητας για επτά χρόνια», κατέληξε ο 
Πρόεδρος του ΕΛΚ. 

Για έναν ελλειμματικό προϋπολογισμό έκανε λόγο με τη σειρά του ο Πρόεδρος των 
Σοσιαλιστών, κ. Χάνες Σβόμποντα, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να 
τον εγκρίνει, ως έχει. 

Αναφερόμενος στις δαπάνες για την ανεργία των νέων, ο κ. Σβόμποντα εκτίμησε ότι 
6 δισ. ευρώ δεν είναι αρκετά. Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της φτώχειας που 
ενισχύονται σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Σβόμποντα δήλωσε ότι οι προτάσεις του κ. 
Ρομπάι και των ηγετών της Ε.Ε. «μας κάνουν να ντρεπόμαστε». 

«Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε επταετία με ένα μίνι προϋπολογισμό. Μιλάμε 
για επταετία λιτότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής 
Ομάδας, ζητώντας ουσιαστική ρήτρα αναθεώρησης. 
 
«Το ζήτημα δεν είναι τα νούμερα, αλλά η φιλοσοφία», τόνισε ο κ. Σβόμποντα και 
κατέληξε λέγοντας: «Ο προϋπολογισμός αυτός είναι απαράδεκτος και θα τον 
καταψηφίσουμε. Απαιτούμε ουσιαστικές αλλαγές για να μπορέσουμε να τον 
δεχτούμε». 
 
Ο Πρόεδρος των Φιλελεύθερων, κ. Γκι Βερχόφστατ δήλωσε σκωπτικά ότι το νέο 
Πλαίσιο είναι αντιγραφή του προηγούμενου με λιγότερα κονδύλια για τη γεωργία , 
την καινοτομία και την έρευνα. Τόνισε, επίσης, ότι η συμφωνία της Συνόδου 
Κορυφής δεν περιέχει καμία συγκεκριμένη πρόταση για τους ίδιους πόρους της ΕΕ. 
Σύμφωνα με τον κ. Γκι Βερχόφστατ θα πρέπει να υπάρξει ρήτρα αναθεώρησης, μετά 
τις ευρωεκλογές. 
 
Τέλος, η κυρία Ρεμπέκα Χαρμς από τους Πράσινους τόνισε ότι ο προϋπολογισμός 
δεν είναι καλός, ότι η συμφωνία επετεύχθη χωρίς διαφάνεια και ότι το ΕΚ δεν έχει 
στη διάθεσή του συγκεκριμένα νούμερα. 
 
Η ίδια επισήμανε ότι οι συνολικές περικοπές για την επταετία ανέρχονται σε 90 δισ. 
και ότι οι αποκλείσεις μεταξύ πληρωμών και υποχρεώσεων βάζουν την Ευρώπη σε 
ελλειμματική πολιτική. Η κα. Χαρμς εμφανίστηκε δύσπιστη για το πώς θα μπορέσει 
να αναθεωρηθεί ομόφωνα ο προϋπολογισμός μετά από δύο χρόνια. 
 
Η κα. Χαρμς είπε πως «είμαστε πιο φιλόδοξοι, αλλά καθόλου παράλογοι», ζητώντας 
έναν προϋπολογισμό που επιτρέπει τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη κι ένα 
Ταμείο Συνοχής που να τονώνει την ανάπτυξη σε περίοδο κρίσης. «Το κείμενο αυτό 
δεν μπορούμε να το δεχτούμε», κατέληξε η Αντιπρόεδρος των Πρασίνων. 
 
 
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ – ΑΜΠ 
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Τίτλος : 

Κατάσχεση οικοπέδου της Euromedica εκ παραδρομής... 

Μέσο :  

http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2834-katasxesh-oikopedoy-
ths-euromedica-ek-paradromhs 

 

 

Εκ παραδρομής κατέσχεσε η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων ένα οικόπεδο αξίας 
4.800.000 ευρώ της εταιρείας Euromedica, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν 
οφείλει στο Δημόσιο. 
Η EUROMEDICA AE διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα του Κυριακάτικου 
Τύπου, με τα οποία φέρεται ως οφειλέτης του Δημοσίου για ποσό 369.000€ και ότι 
για το ποσό αυτό δήθεν υφίσταται κατάσχεση επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της, που 
βρίσκεται στο Ν.Ηράκλειο Αττικής, αξίας 4.800.000€. 
Η εταιρεία ενημερώνει «τους μετόχους, τους συνεργάτες ιατρούς, το προσωπικό της 
και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι πράγματι η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων με το από 
11/5/2012 έγγραφό της προέβη εκ παραδρομής σε κατάσχεση του παραπάνω 
οικοπέδου ιδιοκτησίας μας, κατάσχεση όμως της οποίας έγινε άμεσα άρση από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ, μετά από αίτηση της Εταιρείας, λόγω της ανυπαρξίας οφειλής, 
γεγονός που πιστοποιείται τόσο από έγγραφο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ, όσο και από 
Βεβαίωση του Υποθηκοφυλακείου Ν.Ιωνίας. 
Η Εταιρεία πληροφορεί επίσης ότι ουδεμία εκκρεμότητα έχει με το Δημόσιο και δεν 
υπάρχει δεσμευμένο οποιοδήποτε ακίνητο ιδιοκτησίας της για οφειλή προς το 
Ελληνικό Δημόσιο και τούτο παρά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της από τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, που αφορούν υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας 
παλαιοτέρων ετών μέχρι σήμερα, είναι τεράστιες». 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2834-katasxesh-oikopedoy-ths-euromedica-ek-paradromhs
http://www.ygeia360.gr/en/companies/item/2834-katasxesh-oikopedoy-ths-euromedica-ek-paradromhs
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Τίτλος : 

Ένας χρόνος με την «Πρωτοβουλία ενάντια στην 
κρίση» του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
 

Μέσο :  

http://www.kerdos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877492&nt=103&utm_so
urce=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=ht
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Έναν χρόνο πριν, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αποφάσισε να διαθέσει 
με έκτακτες χορηγίες το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα. Σήμερα, το ήμισυ 
του ποσού να έχει διατεθεί από τις χορηγίες αυτές προς ανακούφιση 
ανθρώπων προερχόμενων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 
 
Το πρόγραμμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στην πρόληψη, στην 
ανακούφιση και στην ανάπτυξη σε τέσσερις τομείς: της υγείας, της κοινωνικής 
πρόνοιας, της παιδείας και του πολιτισμού. 
 
Ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος «Πρωτοβουλία ενάντια στην κρίση» 
έχoυν διατεθεί 54 εκατομμύρια ευρώ μέσω 157 δωρεών σε όλη την Ελλάδα. Οι 
περισσότερες δωρεές (73% του συνόλου) εγκρίθηκαν για τον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας, όπου διατέθηκαν 43,4 εκατομμύρια ευρώ σε 114 δωρεές. Στον τομέα της 
υγείας δόθηκαν 6,9 εκατομμύρια ευρώ μέσω 215 δωρεών, για την παιδεία δόθηκαν 
2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 14 δωρεές και για τις τέχνες έγιναν οκτώ δωρεές ύψους 
860.000 ευρώ. 
 
Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι από τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας θα 
ωφεληθούν περίπου 200.000 άνθρωποι, από τα προγράμματα υγείας 70.000 άτομα, 
από τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας 20.000 άτομα, από τα προγράμματα 
αναπηρίας 7.500 άτομα και από τα προγράμματα για τους ηλικιωμένους 2.600 
άτομα. 
 
«Η φοβερή κρίση της χώρας έχει φτάσει στο αμήν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες 
πλέον, ο καθένας πρέπει να βοηθήσει όπως μπορεί. Υπάρχει ανάγκη για μια κοινωνία 
πρόνοιας, μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία. όλες οι δημιουργικές δυνάμεις οφείλουν 
να βοηθήσουν για την επίτευξη αυτού του στόχου», παρατήρησε σε σχετική 
ημερίδα ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», κ. Ανδρέας Δρακόπουλος. 
 

http://www.kerdos.gr/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877492&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877492&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877492&nt=103&utm_source=KerdosNLetterApp&utm_medium=email&utm_campaign=html_newsletter
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Στις δράσεις που υλοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος συγκαταλέγονται 
πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας σε μαθητές σχολείων από το Ινστιτούτο 
Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής «Prolepsis», δύο κινητές 
μονάδες πρόληψης και προαγωγής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για πολίτες 
κοινωνικά και γεωγραφικά αποκλεισμένων και περιβαλλοντικά επιβαρυμένων 
περιοχών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού από την Πολυκλινική Ολυμπιακού 
Χωριού, πρόγραμμα υποτροφιών για Έλληνες φοιτητές σε πανεπιστήμια του Καναδά 
και δωρεά για έργα υποδομών και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου 
Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα». 
 
Μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» εν 
μέσω κρίσης είναι η υλοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού, έργο που αναμένεται να 
παραδοθεί στο τέλος του 2015. 

Τη σημερινή ημερίδα χαιρέτισε ο πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς. Παρόντες 
ήταν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο 
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ.Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,ο υπουργός 
Εσωτερικών, κ. Ευρ. Στυλιανίδης, ο υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Κώστας Τζαβάρας, ο 
επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, οι βουλευτές, κ.κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης και Θανάσης Μπούρας, και οι δήμαρχοι Αθηναίων, κ.κ. 
Γιώργος Καμίνης, και Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ανάπτυξη σημαίνει «ευκαιρία για εργασία σε όλους και ειδικά στα νέα 
παιδιά» 
 
Την ανάγκη να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ανακουφιστούν οι κοινωνικές 
ομάδες που κυρίως πλήττονται από την κρίση, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, κ. 
Αντώνης Σαμαράς. 

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η ελληνική κυβέρνηση 
αγωνίζεται μέρα νύχτα να σηκώσει ψηλά την πατρίδα μας, για να προχωρήσει η 
ανάκαμψη». 
 
Ο κ. Σαμαράς μάλιστα επισήμανε πως «για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να δώσουμε 
ευκαιρίες σε όλους και ειδικά στα νέα παιδιά για δουλειά», ενώ έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στην κοινωνική συνοχή η οποία και έχει τραυματιστεί αυτές τις δύσκολες 
ώρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. 
 
Ο κ. Σαμαράς, μάλιστα, χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός ότι η ανεργία στους 
νέους φτάνει το 60%. «Πιστεύω στο φιλότιμο και την καρδιά του Έλληνα και στον 
αγώνα που δίνουμε, είμαι σίγουρος πως όλοι οι Έλληνες θα νικήσουμε σε αυτό τον 
αγώνα με έμπνευση, δουλειά, φιλότιμο και με αγάπη», τόνισε. 
 
Ο Πρωθυπουργός εξήρε το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τονίζοντας πως 
έχει πίστη στη θέληση και το φιλότιμο του Έλληνα ιδίως σε αυτές τις δύσκολες ώρες 
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που περνά, όπως είπε, η πατρίδα. «Το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος πηγαίνει 
κόντρα στην κρίση και ήδη μεγαλώνει και μας δίνει κουράγιο», είπε ο κ. Σαμαράς 
επισημαίνοντας και το έργο πολιτισμού που γίνεται στο Δέλτα του Φαλήρου και που 
θα δημιουργήσει, όπως τόνισε, χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

Ο Ιωάννης Τροχόπουλος 

«Σήμερα ο σημαντικότερος παραγωγικός συντελεστής της χώρας δεν είναι ούτε η γη 
ούτε οι φυσικοί πόροι ούτε τα εργοστάσια, αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα που 
δίνει στις κοινωνίες τη δυνατότητα να ανθίζουν. Αυτός είναι και ο σαφής στόχος του 
Κέντρου Πολιτισμού: η ανάπτυξη του έμψυχου δυναμικού της Ελλάδας μέσα από 
την καλλιέργεια της δημιουργικότητας», εξήγησε ο γενικός διευθυντής και 
διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού, κ. Ιωάννης Τροχόπουλος. 
 
«Το Κέντρο Πολιτισμού δεν είναι μόνο η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή 
και το πάρκο που θα δημιουργηθεί. Είναι όλοι οι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι, οι 
ικανοί, οι ταλαντούχοι που είναι πρόθυμοι να εργαστούν για να δημιουργήσουν τη 
νέα Ελλάδα. Και το Κέντρο Πολιτισμού θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη νέα 
Ελλάδα», συμπλήρωσε. 

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος 
 
Στη διάχυτη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του Κέντρου Πολιτισμού μετά την 
ολοκλήρωσή του σε μια περίοδο γενικευμένης ρευστότητας, ο κ. Ανδρέας 
Δρακόπουλος υπογράμμισε ότι το έργο θα παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο και το 
Ίδρυμα Νιάρχος θα βοηθήσει ώστε να λειτουργήσει άρτια τα πρώτα χρόνια. 

«Ωστόσο πρέπει και το κράτος και η κοινωνία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν 
υπάρξει ο κόσμος, η ζήτηση και ο σεβασμός, τότε θα βρεθούν και τα χρήματα για να 
τρέξει περαιτέρω το έργο», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν προβλεφθεί ρήτρες για 
την άρτια λειτουργία του Κέντρου που αναφέρουν ακόμα και την ανάκληση της 
χορηγίας προς το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει σωστά. 



 

[27] 
 

Τίτλος :  

Η ICAP ανακοίνωσε επισήμως τα αποτελέσματα από 
την επεξεργασία των πρώτων ισολογισμών του 2012 
που είχε αποκαλύψει το «Κέρδος» το Σάββατο 
Μέσο :  
http://www.kerdos.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα:  

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1877547&nt=103 

 

 
Η ICAP ανακοίνωσε επισήμως τα αποτελε΄σματα από την επεξεργασία των 
πρώτων ισολογισμών του 2012 που είχε αποκαλύψει το «Κέρδος» το 
Σάββατο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τις 762 
επιχειρήσεις, οι 208 είναι βιομηχανικές, οι 202 εμπορικές και οι 352 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών), στις οποίες 
υπάρχουν και ορισμένες τουριστικές και τεχνικές εταιρείες.  

 Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα του «Κέρδους» 

Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2012 (περίοδος 1/7/2011 - 30/6/2012) 
συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2011 
(περίοδος 1/7/2010 έως 30/6/2011) και τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουν ως 
εξής :  
 
Από τα οικονομικά στοιχεία του συνόλου του δείγματος (762 επιχειρήσεις) με βάση 
τους δημοσιευμένους ισολογισμούς που καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια, 
προκύπτουν σημαντικές διαφορές ανά τομέα δραστηριότητας, ωστόσο κοινό 
χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι ευρύτεροι τομείς κατέγραψαν απώλειες εσόδων. Ο 
κύκλος εργασιών ήταν και πάλι μειωμένος, ενώ ο μόνος τομέας που παρουσίασε 
θετικό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) για την τελευταία χρήση ήταν το εμπόριο, το 
οποίο οφείλεται ουσιαστικά σε μία μεγάλη επιχείρηση με υψηλή κερδοφορία (JUMBO 
A.E.), η οποία και επηρέασε όχι μόνο το τομεακό, αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα 
του δείγματος. 
 
Βάσει των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων 
του δείγματος, προκύπτει συνολική μείωση πωλήσεων κατά 6,4% στην τελευταία 
χρήση. 
 
Παράλληλα όμως υπήρξε αισθητή συγκράτηση του κόστους των πωλήσεων, γεγονός 
που οδήγησε σε λιγότερο έντονη μείωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-4,2%). 
 
Περαιτέρω, το 2012 υπήρξε απότομη πτώση (-50%) των «προμηθειών & λοιπών 

http://www.kerdos.gr/
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λειτουργικών εσόδων», γεγονός καθοριστικό που οδήγησε σε συρρίκνωση των 
λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα οποία κατέγραψαν πτώση 59,5% το τελευταίο 
έτος. 
 
Παρόλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο, 
γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τη (θετική) διαμόρφωση των μη 
λειτουργικών στοιχείων και ιδιαίτερα την πτώση, σχεδόν κατά 50%, των μη 
λειτουργικών εξόδων, με συνέπεια τελικά την αναστροφή του τελικού 
αποτελέσματος, από ζημίες €15,2 εκ. το 2011, σε κέρδη ύψους €10,6 εκ. το 2012. 
Σημειωτέον ότι, εάν από το συνολικό δείγμα εξαιρεθεί η εταιρεία JUMBO AE, τότε το 
τελικό αποτέλεσμα θα παρέμενε ζημιογόνο και στις δύο χρήσεις, διαμορφούμενο σε 
€86,3 εκ. το 2012 από €117,3 εκ. το 2011. 
 
Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 762 επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησαν κατά 
5,9% περίπου. 
 
Αξίζει να επισημανθεί ότι, από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου 
και των υπηρεσιών (πλην τραπεζών-ασφαλειών), ο τελευταίος εμφάνισε το 
χειρότερο αποτέλεσμα, παρόλη τη μείωση των ζημιών του κατά το τελευταίο έτος. 
 
Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων του 
δείγματος συνολικά, κατ΄ αρχήν τα συνολικά τους κεφάλαια μειώθηκαν κατά 5,2% 
το 2012, εξαιτίας κυρίως της αντίστοιχης συρρίκνωσης (-36,9%) των διαθεσίμων 
τους, γεγονός ενδεικτικό του περιορισμού της ταμειακής τους ρευστότητας. 
 
Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν ελαφρά (κατά 1,2%), ενώ 
μειώθηκαν και οι συνολικές υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες κατά 12,1%, 
οι δε βραχυπρόθεσμες (οι οποίες καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του 
Παθητικού) κατά 5,4%. 
 
Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένης της προαναφερθείσας 
αναστροφής στο τελικό αποτέλεσμα (καταγραφή πολύ χαμηλών κερδών συνολικά), 
τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους 
ανέκτησαν μεν θετικό πρόσημο, ωστόσο οι τιμές των δεικτών ήταν οριακές. 
Επισημαίνεται ακόμη η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, από 23,58% το 
2011 σε 24,14% το 2012. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας εμφάνισαν 
επιδείνωση. Τέλος, ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε 
σε 112 ημέρες το 2012 και παραμένει υψηλότερος του αντίστοιχου μέσου όρου 
εξόφλησης προμηθευτών (96 ημέρες). 

 
Κέρδος online 18/2/2013 16:29
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Οι ειδικοί στη νόσο Πάρκινσον έχουν παρατηρήσει ότι τα φάρμακα που παίρνουν οι 
ασθενείς, σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύουν τα δημιουργικά ταλέντα τους για 
ζωγραφική, γλυπτική, λογοτεχνική συγγραφή κ.α.  
 
Τη σχετική δημοσίευση έκαναν ισραηλινοί ερευνητές, που πρώτοι εντόπισαν 
διεθνώς την ασυνήθιστη αυτή εξέλιξη. 
 
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ρίβκα Ίντσελμπεργκ της Ιατρικής 
Σχολής του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, που παρουσίασαν την μελέτη τους στο 
περιοδικό συμπεριφορικής νευροεπιστήμης «Behavioral Neuroscience», 
αναφέρουν ότι πρόσεξαν για πρώτη φορά ότι κάτι συνέβαινε, όταν κλινικοί ασθενείς 
με Πάρκινσον που έκαναν τη σχετική φαρμακευτική αγωγή, άρχισαν να προσφέρουν 
όχι τα συνήθη δώρα, όπως σοκολατάκια, αλλά έργα τέχνης που είχαν κάνει οι ίδιοι. 
 
Σύμφωνα με την Ίντσελμπεργκ, στην παγκόσμια ιατρική φιλολογία μπορούν να 
εντοπιστούν διάσπαρτα διάφορα παρόμοια τέτοια περιστατικά απρόσμενης 
καλλιτεχνικής δραστηριοποίησης ασθενών με Πάρκινσον. Μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται η περίπτωση ενός αρχιτέκτονα που άρχισε να ζωγραφίζει 
προσωπογραφίες μετά τη θεραπεία του ή ενός ασθενούς που, μετά τη 
φαρμακευτική αγωγή, έγινε βραβευμένος ποιητής, παρόλο που ποτέ στο παρελθόν 
δεν είχε ασχοληθεί με την Τέχνη. Όπως πιστεύει η ισραηλινή νευροεπιστήμων, ο 
κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι η επίπτωση της αυξημένης 
ντοπαμίνης που χορηγείται με τα φάρμακα. 
 
Η ντοπαμίνη εμπλέκεται σε διάφορα νευρολογικά συστήματα και ο κύριος βιολογικός 
ρόλος της είναι να βοηθά στην μεταβίβαση των κινητικών εντολών από τον 
εγκέφαλο στα άκρα του σώματος. Η έλλειψή της αναγκάζει τους ασθενείς να έχουν 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

http://www.nooz.gr/
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τρέμουλο και δυσκολία ή αστάθεια στις κινήσεις τους. 
 
Όμως, παράλληλα, η ντοπαμίνη εμπλέκεται στο νευρωνικό «σύστημα ανταμοιβής» 
του εγκεφάλου, δηλαδή στην ικανοποίηση ή ευτυχία που νιώθει κανείς μετά από μια 
πράξη. Σύμφωνα με τους ισραηλινούς ερευνητές, κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό 
το σύστημα που ευνοείται από την αύξηση της ντοπαμίνης, λόγω της 
αντιπαρκινσονικής φαρμακευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η 
δημιουργικότητα ορισμένων ασθενών (αν και όχι των περισσότερων). 
 
Η ντοπαμίνη και η καλλιτεχνική δραστηριότητα έχουν συνδεθεί στο παρελθόν. Μια 
πιθανή περίπτωση ήταν ο ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ο οποίος έπασχε από 
ψύχωση που ίσως προκαλούσε απότομες ανόδους του επιπέδου της ντοπαμίνης 
στον εγκέφαλό του. 
 
Σύμφωνα με μια εκδοχή, είναι πολύ πιθανό ότι η αγωγή με ντοπαμίνη φέρνει στο 
φως λανθάνοντα και άγνωστα έως τότε ταλέντα των ασθενών. Σύμφωνα με τους 
ισραηλινούς ερευνητές, εξάλλου, η ντοπαμίνη φαίνεται πως βοηθά στην απώλεια 
του έως τότε ελέγχου πάνω στη συμπεριφορά και γι' αυτό έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις ασθενών με Πάρκινσον που, εν μέσω της θεραπείας, έπεσαν με τα 
μούτρα στα τυχερά παιγνίδια ή απέκτησαν άλλα εθιστικά χόμπι. 
 
Αυτή η άρση των αναστολών μπορεί να βοηθά μερικούς ασθενείς να γνωρίζουν για 
πρώτη φορά την κρυφή δημιουργική πλευρά τους και να την εκδηλώνουν πλέον. 
Ορισμένοι ασθενείς μάλιστα έχουν δηλώσει ότι όταν αυξάνεται η δοσολογία του 
φαρμάκου (ντοπαμίνης), νιώθουν πιο δημιουργικοί. 
 
Η Ίντσελμπεργκ πιστεύει ότι η δυνατότητα μιας πρωτόγνωρης καλλιτεχνικής 
έκφρασης βοηθά τόσο βιολογικά, όσο και ψυχολογικά τους ασθενείς, καθώς οι 
τελευταίοι συνήθως δηλώνουν πιο χαρούμενοι με τη νέα ενασχόλησή τους, ενώ και 
οι κινητικές δυσκολίες τους συνήθως υποχωρούν. Όπως επεσήμανε η ερευνήτρια, 
παρόμοιες τεχνικές θεραπείας μέσω της Τέχνης ήδη αξιοποιούνται σε περιπτώσεις 
ασθενών με άνοια ή εγκεφαλικό. 
 
Μια όμως δυσκολία είναι να διακρίνει κανείς έγκαιρα ποιοί ασθενείς με Πάρκινσον 
θα μπορούσαν να ανακαλύψουν τον καλλιτέχνη μέσα τους και ποιοί όχι. Από την 
άλλη, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας υγιής άνθρωπος 
δεν θα έπρεπε να διανοηθεί να πειραματιστεί με τέτοια φάρμακα για να γίνει πιο 
δημιουργικός. 
 
Εξάλλου, μια άλλη επιστημονική έρευνα, με επικεφαλής τον Τιέν Κου του 
βρετανικού πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι κατά το αρχικό στάδιο της εξέλιξης της νόσου Πάρκινσον, πολλοί 
ασθενείς δεν εμφανίζουν τα γνωστά κινητικά προβλήματα. Αντί αυτών, εκδηλώνουν 
άλλα συμπτώματα, όπως σιελόρροια, άγχος, αϋπνία, δυσκοιλιότητα, μειωμένη 
αίσθηση οσμής, ακράτεια ούρων και σεξουαλικά προβλήματα. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη, δυστυχώς συχνά οι ασθενείς δεν σκέφτονται να συνδέσουν 
αυτά τα συμπτώματα με τη νευροεκφυλιστική νόσο κι έτσι δεν τα αναφέρουν έγκαιρα 
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στο γιατρό τους, με συνέπεια να καθυστερεί η έναρξη της θεραπείας για τη νόσο 
Πάρκινσον. 


