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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

τη μία ίο δημοψήφισμα
και από την άλλη

Από

η προοπτική συμφωνίας
στη βάση ιων προτάσεων
των δανειστών δίχασαν την
κυβέρνηση Τα κορυφαία στελέχη
μοιράστηκαν σε δύο στρατόπεδα
με τους μετριοπαθείς όπως

Γιάννης Δραγασάκης και ο
Γιώργος Σταθάκης να εισηγούνται

ο

στον πρωθυπουργό να κλείσει
τη συμφωνία και να αποσύρει το

δημοψήφισμα και με τους σκληρούς
όπως ο Νίκος Παππάς και
ο Γιάνης Βαρουφάκης να τον
καλούν να μην κάνει βήμα πίσω
Την Τρίτη το απόγευμα σε
σύσκεψη που προηγήθηκε του
έκτακτου Eurogroup στο οποίο η
κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή
της για διετές πρόγραμμα και 29
δισ ευρώ δάνειο τα αίματα άναψαν
Γύρω από το οβάλ ξύλινο τραπέζι
κάθισαν οι Γιάννης Δραγασά
κης Γιάνης Βαρουφάκης Γιώργος
Σταθάκης Νίκος Παππάς και

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

και ο υπουργός Οικονομίας
πρότειναν στον πρωθυπουργό να
ακυρώσει το δημοψήφισμα και να
αποδεχθεί την τελευταία πρόταση
των δανειστών παλεύοντας στο
έκτακτο Eurogroup για μία σειρά
από βελτιώσεις Μάλιστα επέμειναν
ότι η δική τους πρόταση της
τελευταίας στιγμής θα ήταν δύσκολο
έως ακατόρθωτο να πάρει το
πράσινο φως από τους υπουργούς

Οικονομικών της ευρωζώνης
Οι δύο πολιτικοί άνδρες είπαν
μάλιστα πως αν στο τραπέζι του
Eurogroup έπεφτε και η απόσυρση
του δημοψηφίσματος ενδεχομένως
κάποιοι από τους υπουργούς

της ευρωζώνης να καλόβλεπαν
την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης
έστω και στο και πέντε
Οι κύριοι Δραγασάκης και Σταθά¬

κης περιέγραψαν στον πρωθυπουργό
τις δυσκολίες και τα ενδεχόμενα
αδιέξοδα στην περίπτωση που
το όχι επικρατήσει στην κάλπη
Προέβλεψαν ότι το αυτί των δανειστών
δεν θα ιδρώσει και πως δεν

είναι καθόλου βέβαιοι ότι οι εταίροι
θα καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι
της διαπραγμάτευσης
Ο πρωθυπουργός ωστόσο

είχε κάνει τις επιλογές του Εχουμε
υποχρέωση να απευθυνθούμε
στον ελληνικό λαό στέλνοντας ένα
σαφές μήνυμα δημοκρατίας στους
εταίρους που επιχειρούν νέα ταπείνωση
και εξευτελισμό της κυβέρνησης
φέρεται να είπε ο Αλέξης
Τσίπρας Μαζί του συμφώνησαν ο
υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς
και ο υπουργός Οικονομικών
Γιάνης Βαρουφάκης
Ομως οι εντάσεις σε αυτή τη
δραματική σύσκεψη δεν σταμάτησαν
εκεί Οι τόνοι ανέβηκαν ξανά
όταν ο Γιάνης Βαρουφάκης που
φέρεται και ως ο βασικός εμπνευστής
της νέας διαπραγματευτικής
πρότασης υπεραμύνθηκε της σκληρής
στάσης έναντι των πιστωτών
Ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Γιώργος
Σταθάκης επέμειναν πως όσο
επώδυνος και αν είναι ο συμβιβασμός

πρέπει να γίνει και πως
η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας
και η χρεοκοπία βρίσκεται
προ των πυλών Ουδέτερη στάση

κράτησε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος

Οι Γιάννης Δραγασάκης και
Γιώργος Σταθάκης δεν έκρυψαν
τον εκνευρισμό τους Ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης έφυγε από
το Μαξίμου λίγο πριν από τη λήξη
της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup
έχοντας ωστόσο παρακολουθήσει
μέρος της συζήτησης και διαμορφώνοντας
σαφή εικόνα ότι και η
νέα πρόταση απορρίφθηκε από
τους υπουργούς Οικονομικών της
ευρωζώνης

Η

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί ξεκίνησαν
από τη δραματική σύσκεψη

της περασμένης Παρασκευής στο Μέγαρο
Μαξίμου όπου οριστικοποιήθηκε και
εγκρίθηκε η απόφαση για τη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος
Ενώπιον των μελών του Κυβερνητικού
Συμβουλίου ο Αλέξης Τσίπρας
ανακοίνωσε την πρόθεσή του την οποία
και υποστήριξε επιχειρηματολογώντας
ότι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης
χρειαζόταν ένα δυνατό πολιτικό χαρτί
αυτό του δημοψηφίσματος
Αηό εκείνη τη συνεδρίαση η οποία
μετατράπηκε σε Υπουργικό Συμβούλιο
και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές
ώρες του Σαββάτου αρκετοί υπουργοί
αναπληρωτές και υφυπουργοί τάχθηκαν
κατά του δημοψηφίσματος και υπέρ της

επίτευξης μιας άμεσης συμφωνίας
0 αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης ο γραμματέας του
Υπουργικού Συμβουλίου Σπύρος Σαγιάς
ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Σταθάκης ο υπουργός Δικαιοσύνης
Νίκος Παρασκευόπουλος ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής ο
αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος
ο συνάδελφος του αναπληρωτής
στο Προστασίας του Πολίτη Γιάννης
Πανούσης ο αναπληρωτής υπουργός
Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης και η
αναπληρώτρια υπουργός Καταπολέμησης
της Ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου
εξέφρασαν λιγότερο ή περισσότερο
τη διαφωνία τους για τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος Προβληματισμένοι
για την επιλογή του δημοψηφίσματος
εμφανίστηκαν και ο επικεφαλής
της ομάδας διαπραγμάτευσης Ευκλείδης
Τσακαλώτος καθώς και ο υπουργός
Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης ο
οποίος φέρεται να πρόκρινε να προηγηθεί
μία τελευταία διαπραγματευτική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

προσπάθεια και να ανακοινωθεί
το δημοψήφισμα σε δύο-τρεις

ημέρες Κάποιοι μάλιστα όπως ο Γιάννης
Δραγασάκης ο Γιώργος Σταθάκης ο
Σπύρος Σαγιάς ο Γιάννης Πανούσης και ο
Νίκος Παρασκευόπουλος έλαβαν τον λόγο
και αφού εξήγησαν ότι το δημοψήφισμα
είναι διαπραγματευτική κίνηση υψηλού
ρίσκου και αβέβαιου αποτελέσματος
έκαναν και ένα βήμα παραπάνω
προτείνοντας την αποδοχή της πρότασης
των δανειστών με μία ύστατη προσπάθεια
για μικρές βελτιώσεις προκειμένου
να αποφευχθούν η επιβολή
των κεφαλαιακών ελέγχων
και η κοινωνική αναταραχή
Οι απόψεις τους βρέθηκαν αντιμέτωπες με
το σκληρό μπλοκ του πρωθυπουργού
και του κυβερνητικού εταίρου του Πάνου
Κομμένου Αλλα όχι μόνο Ενάντιοι
ήταν ο Νίκος Παππάς ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης αλλά και όλοι οι υπουργοί
που προέρχονται από την Αριστερή

Πλατφόρμα
Την επόμενη κιόλας ημέρα αρκετά
στελέχη και βουλευτές του κόμματος
διαφώνησαν έμμεσα ή άμεσα με την
επιλογή του δημοψηφίσματος 0 Αλέξης
Μητρόπουλος ήταν ένας από εκείνους που
είπαν ότι δεν χρειάζεται δημοψήφισμα
0 επικεφαλής της ομάδας των
ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Παπαδημούλης άφησε να εννοηθεί το
ίδιο Οι επίσης ευρωβουλευτές Κώστας
Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου
διαφώνησαν ανοικτά με τις επιλογές της
κυβέρνησης 0 πρώτος δημοσιοποίησε
επιστολή του προς τον πρωθυπουργό στην
οποία λίγο-ηολύ τον προειδοποιούσε ότι
η μη επίτευξη συμφωνίας θα μετατρέψει
τη χώρα σε Ζιμπάμπουε 0 δεύτερος με
άρθρο του στον προσωπικό του ιστότοηο

καλούσε την κυβέρνηση να μην απορρίψει
την τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

ΣΧΟΛΙΟ
Της ΚΑΤΙΑΣ
ΜΑΚΡΗ

Οι έμπειροι
δεν μίλησαν

Ο

Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν

έμπειρος πολιτικός Ταλέντο
είχε και άστρο Καβάλησε το
κύμα της δικαιολογημένης λαϊκής οργής
για την υπαγωγή της χώρας στο
μνημόνιο και έγινε πρωθυπουργός
Το κόμμα του όμως είχε πληθώρα
πεπειραμένων στελεχών που διέθεταν
εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος
των συσχετισμών και των περιορισμών
που επιβάλλει η ενσωμάτωση
της χώρας στην ευρωζώνη θα έπρεπε
να αντιλαμβάνονται ότι η τακτική με την
οποία προεκλογικά πήγαιναν να επιβάλουν
τη θέλησή τους σε μια συντηρητική
Ευρώπη είχε όρια και λίγες πιθανότητες
να καρποφορήσει Δεν αντέδρασαν
όμως Το ουτοπικό σχέδιο έφερνε
ψήφους
Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση και
οι δανειστές τους δύο πρώτους μήνες
έδειχναν διατεθειμένοι για παραχωρήσεις
στην κυβέρνηση οι έμπειροι
έπρεπε να ανοίξουν το στόμα τους να
σπρώξουν τον πρωθυπουργό να κερδίσει
ό,τι μπορούσε Κανείς τους δεν
το έκανε Ηταν ο φόβος του πολιτικού
κόστους Ηταν υπεροψία και μέθη
που λέει ο ποιητής
Τώρα που η περήφανη διαπραγμάτευση
εξελίχθηκε σε φιάσκο με τη
χώρα στον αέρα και τις τράπεζες κλειστές
ο ένας μετά τον άλλον αφήνουν
να διαρρεύσει ότι διαχωρίζουν τη θέση
τους Είναι πολύ αργά Γιατί μπορεί ο
πρωθυπουργός εκ του αξιώματος του
να φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο πολιτικής
ευθύνης αλλά δεν αποφάσιζε
μόνος του
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Νεφροπαθές κατά Κουρουμπλή
«ΑΘΛΙΟΙ κερδοσκόποι της

μακεία του ΕΟΓΓΥΎ αλλά

Υγείας εκμεταλλεύονται
την κρίση στη χώρα μας
για αρπαχτές στην πλάτη

από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

του ελληνικού λαού». Αυτό
καταγγέλλει ο Σύλλογος
Νεφροπαθών θεσσαλονίκης
(ΣΝΘ) με αφορμή
την έκδοση υπουργικής
απόφασης από τον
υπουργό Υγείας Παναγιώτη

Κουρουμπλή για την
πώληση των φαρμάκων

υψηλού κόστους, όπως
για τη σκλήρυνση κατά
πλάκας, όχι από τα φαρ¬

Σύμφωνα με τον
ΣΝΘ, αυτοί που θα κερδίζουν
από μια τέτοια απόφαση
είναι «οι νέοι μαυραγορίτες της Υγείας που
θα εμπορευτούν την ανάγκη
για ζωή, στερώντας τα
αναγκαία αλλά και ακριβά
φάρμακα από τους Ελληνες

ασθενείς, είτε

δημιουργώντας

τεχνικές ελλείψεις
στην αγορά είτε προχωραϊντας σε παράλληλες
εξαγωγές φαρμάκων».
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Οι Θεσσαλονικείς

αγοράζουν με
το κιλό φάρμακα
Γονεΐς και ηλικιωμένοι

Ρεπορτάζ

Μαρία Μαθιοποιίηου
mmathiopoulou@dimokratianews.gr

φαρμακαποθήκη τους
εντατικά τις τελευταίες
ημέρες οι θεσσαλονικείς οι
οποίοι σπεύδουν στα φαρμακεία
της πόλης για να προμηθευτούν
φάρμακα σε πολύ μεγαλύτερες
από τις συνηθισμένες ποσότητες φοβούμενοι
για το αύριο Στη σκιά του κλεισίματος
των τραπεζών και της αβεβαιότητας
άνθρωποι κυρίως ηλικιωμένοι αλλά
και γονείς με μικρά παιδιά προνοούν για
τις δύσκολες ώρες αγοράζοντας παυσίπονα
αντιπυρετικά αντιφλεγμονώδη και
φάρμακα για χρόνιες παθήσεις που
ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση
για τα βρεφικά γάλατα
Υπάρχουν κάποιοι που ζητούν φάρ
στήνουν

Τη

αντιμετωπίζουν

προμηθεύονται μεγάλες
ποσότητες σκευασμάτων
λόγω της αβεβαιότητας
Ο Κωνσταντίνος Σώερόπονλος

μακα για τρεις μήνες Ο κόσμος έχει πανικοβληθεί
Σπεύδει λοιπόν να πάρει κυρίως
τα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις
στη δημοκρατία ο Κωνσταντίνος
Σιδερόπουλος ο οποίος διατηρεί φαρμακείο
στο κέντρο
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τη Μαρία
Καρατατή φαρμακοποιό στην Καλαμαριά
με δεδομένο ότι οι φαρμακαποθήκες
έχουν αρχίσει να διαθέτουν έως τρία
σημειώνει

κομμάτια από κάθε φάρμακο ενώ κάποιες

φαρμακευτικές έχουν σταματήσει να
παραγγελίες μέχρι νεωτέρας υπάρχουν
φόβοι για ελλείψεις στο επόμενο

δέχονται

διάστημα

Ο κόσμος αγχώνεται Τις τελευταίες
ημέρες γίνεται χαμός Δεν ξέρουν αν
θα έχουν αύριο χρήματα για τα φάρμακά
τους Παράλληλα οι φαρμακαποθήκες
την πίστωση έως τα 200 ευρώ και

δέχονται

για τα υπόλοιπα ζητούν αντικαταβολή λέει
η ίδια στη δημοκρατία Αυξημένη
στα φτηνά φάρμακα χρόνιων
έχει διαπιστώσει και ο φαρμακοποιός
του κέντρου Ιωσήφ Βαένα ενώ ο
γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης Διονύσης Ευγενίδης
διαπιστώνει κινητικότητα χωρίς πανικό
εκφράζει όμως την ανησυχία του για
φαρμάκων

κίνηση

παθήσεων

ελλείψεις
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ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αναβάλλονται χειρουργεία
λόγω των ελλείψεων
Οι προμηθευτή απαιτούν να πληρώνονται σε
την ώρα'που η ρευστότητα στα νοσοκομεία
είναι μηδενική Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι
μετρητά

οι νοσηλευτές αγοράζουν μόνοι τους υλικό για να
κάνουν τη δουλειά tous
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΟΡΓΟΣ

γίνει πιο δύσκολη τις τελευταίες μέρες
καθώς πολλοί προμηθευτές ζητούν να

και αναβολή χειρουργικών
επεμβάσεων ηρσκαλσυν σι ελλέί
ψεις υγειονομικού υλικού ατα δη
μσοια νοσοκομεία
κο^Μΐιστι έχει επιδεινωθεί τις
μέρες καθώς πολλοί προμηθευτές
απαττι
να πληρωθούν σε μετρητά
τα οποία égjr υπαρχουν Η ρευστότητα
των περκ^ϊερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
είν-ί-Τ-μηδενική αναφέρει στο
Εθνος ο πρόεδρος της Ομοσηονδίας
εργαζομένώ^στα νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ
Μιχαλης Γιαννακος
Συμφώνα με τον κ Παννάκο σηανί
ζουν γάζες οινόηνεαμα και υγειονομικό
υλικό το οποίο αγοράζουν συχνά σι ίδιοι
οι νσσπλευτΐβ προκειμένου να κάνουν
τη δουλειά τρτις και χωρίς κίνδυνο
τα νοσοκομεία χρωστούν σήμερα σε
όποιον περνά το κατώφλι τους ενώ ανα

πληρωθούν με μετρητά
Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κου
ρουμπλής αναγνωρίζει το πρόβλημα
τονίζοντας πως το υπουργείο παρεμβαίνει

Ακόμη
ίί

τελευταίες

βάλλσνταικριχειρουργεκιλόγωέλλέ.ψης
υλικού λέειχαρακτηριστικά ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΙ^Η κατάσταση εξαγεί έχει

αμεσα
Το θέμα της ομαλής τροφοδοσίας με
φαρμακα εξετάστηκε σε χθεσινή σύσκεψη
υπό τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρσυμπλή παρουσία του γενικού γραμματέα
Γιάννη Μπαοκόζου και του προεδρείου
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
ΕΟΦ Οπως ανακοινώθηκε κύριο
θέμα συζήτησης n διασφαλιση της επαρ
κειας των φαρμακευτικών προϊόντων για
την καλυψη των αναγκών των πολιτών
Ο κ Κουρουμπλής ζήτησε από τους
των φαρμακευτικών εταιρειών
να συνεχιστεί ο κανονικός εφρδιααμάς
εκπροσώπους

της αγοράς
Από την πλευρά του το προεδρείο του
Σηνδέαμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΦΕΕ διαβεβαίωσε ότι δεν ύπαρχε
ι κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με
την επαρκεια φαρμάκων την κρίσιμη αυτή
περίοδο Σε σχετική ανσκοίνωση αναφέρει
τα εξής
Ο ΣΦΕΕ ως θεσμικός εκπρόσωπος
των εταιρειών μελών του ελληνικών και
πολυεθνικών βρίσκεται σε συνεχή και
στενή συνεργαοι'α με το υπουργείο Υγείας
εξαντλώντας κάθε δυνατότητα ώστε
να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη
τροφοδότηση της αλυοι'δας φαρμάκου

Συνδεαμος και τα μέλη του συνεχίζουν
και θα συνεχίσουν με ψυχραιμία
σύμπνοια και προσήλωση να στέκονται
δίπλα στους Ελληνες πολίτες και στη χώρα
Ο

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ δεν γίνονται λόγω των
ελλείψεων ενώ σε πολλά νοσοκομείο
σπανίζουν γάζες οινόπνευμα και άλλο
▲

υγειονομικό υλικό
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ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Capital control και στα φάρμακα
ΜΕ ΤΗ ΧΠΡΑ να βρίσκεται στο χείλος της
χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχου του
κεφαλαίου και ασφυκτικών ορίων ανάληψης
στα ATM περιορισμοί επιβάλλονται εξ
ανάγκης και στα φάρμακα που πωλούν τα
φαρμακεία με τους φαρμακοποιούς να δίνουν
λιγότερες συσκευασίες στους πολίτες
προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες
ελλείψεις στα ράφια
Οπως επισημαίνει στον Ε.Τ ο πρόεδρος

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου

κ Κωνσταντίνος Λουράντος Εχει αρχίσει
η συρρίκνωση των εκτελούμενων
συνταγών Μας ζητούν τρία κουτιά από ένα
φάρμακο και δίνουμε το ένα Τι να κάνουμε
Το 80 των φαρμάκων είναι εισαγόμενα
οπότε το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν
στο άμεσο μέλλον είναι ορατό Οι
ελλείψεις

Ουρές οργής
έξω από τις
τράπεζες Και
χθες εκατοντάδες
συνταξιούχοι
περίμεναν για
ώρες να πάρουν
στα χέρια τους τα
1 20 ευρώ

Νεκρή
χαρακτηρίζουν
οι μαγαζάτορες
της Αθήνας την
κίνηση στην
αγορά Ακόμη και
στη μεγαλύτερη
αγορά της
Θεσσαλονίκης

ελάχιστοι έκαναν
χθες τις αγορές
τους

φαρμακευτικές εταιρίες βέβαια οφείλουν να
έχουν 3μπνο στοκ αλλά το έχουν άραγε
διερωτάται
0 κ Λουράντος τονίζει πως έχουν αυξηθεί
σε απίστευτο βαθμό κατά 300
οι
πολίτες που έρχονται να πληρώσουν στο
φαρμακείο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
καθώς τα μετρητά τελειώνουν Μέχρι
στιγμής πάντως ο κόσμος επιδεικνύει
τουλάχιστον στα φαρμακεία παρότι
οι στιγμές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες
Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις με πελάτες
που στοκάρουν κάποια απαραίτητα σκευάσματα
όπως αναλγητικά αντι-υπερτασικά
ακόμα και μερικοί διαβητικοί ασθενείς ζητούν
ινσουλίνες για να τις διατηρήσουν στο
ψυγείο αλλά ακόμα επικρατεί ψυχραιμία
σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στα σούπερ
μάρκετ
Πάντως στα συνοικιακά φαρμακεία οι
ουρές που δημιουργούνται από νωρίς to
πρωί δεν λένε να μικρύνουν Οπως λέει ο
Παντελής Μαλιωτάκης φαρμακοποιός και
ιδιοκτήτης κεντρικού φαρμακείου στην Κηφισιά
0 κόσμος έρχεται ασταμάτητα και
ζητά μόνο φάρμακα Η ζήτηση σε φάρμακο
είναι 3πλάσια απ ό,τι συνήθως το 80 των
πελατών έρχεται με κάρτα και ζητά μπόλικες
συσκευασίες από παυσίπονα και αντιβιώσεις
Ποιος χρειάζεται αντιβίωση αυτή την
εποχή όλοι τις αγοράζουν για να στοκάρουν
σχολιάζει ο φαρμακοποιός Καμπανάκι
κινδύνου για ορθολογική διαχείριση των
φαρμάκων χτυπά και ο Εθνικός Οργανισμός
ψυχραιμία

Φαρμάκων προκειμένου να αποτραπούν
δυσάρεστες επιπτώσεις στην περίθαλψη
των ασθενών και στο σύστημα Υγείας
Η διοίκηση του ΕΟΦ με επικεφαλής τις
κυρίες Αντωνίου και Μακριδάκη διαβεβαιώνει
ότι ο εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς
διεξάγεται ομαλά και πως ο Οργανισμός
συνεχίζει αδιάλειυτα το ελεγκτικό του
έργο προασπίζοντας τη δημόσια Υγεία Και
από τη μεριά του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας διαβεβαιώνει
πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά
με την επάρκεια φαρμάκων την κρίσιμη
αυτή περίοδο Ως θεσμικός εκπρόσωπος
των εταιριών-μελών του ελληνικών και
πολυεθνικών ο ΣΦΕΕ συνεργάζεται στενά
με το υπουργείο Υγείας και εξαντλεί
κάθε δυνατότητα ώστε να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη τροφοδότηση της αλυσίδας
φαρμάκου
Η υγεία των Ελλήνων και η πρόσβαση
τους στα φάρμακα οφείλει να παραμείνει
μακριά από κάθε προσπάθεια πολιτικής
εκμετάλλευσης καταλήγει η ανακοίνωση

Το υπάρχον απόθεμα
επαρκεί το πολύ για
20-30 ημέρεβ τονίζει
ο npôeépos του ΣΕΙΒ

naùflos Apvaoûtns
ι

του ΣΦΕΕ Πιο ανησυχητικό πάντως είναι
το κλίμα που μεταφέρει ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και
Προϊόντων σχετικά με την
επάρκεια των νοσοκομείων σε υγειονομικά
αναλώσιμα Το υπάρχον απόθεμα επαρκεί
το πολύ για 20-30 ημέρες Εχει συσταθεί
Επιτροπή Εγκρισης Συναλλαγών με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους αλλά δεν
έχει ακόμα συνεδριάσει και με δεδομένες
τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
θα περάσουν τουλάχιστον 1 0 ημέρες
προκειμένου να μπορούν οι εταιρίες μας να
πληρώσουν για παλιότερες οφειλές και να
κάνουν προκαταβολή για νέες παραγγελίες
τονίζει με έκδηλη ανησυχία ο πρόεδρος του
ΣΕΙΒ κ Παύλος Αρναουτης
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
Βιοτεχνολογικών
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Σε τροχιά κατάρρευσης η οικονομία μετά την προκήρυξη δημοψηφίσματος

Μ ΠΛΑΚ ΑΟΥΤ

01 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ ΦΕΡΝΟΥΝ

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ
10 ΕΩΣ ΚΑΙ 20
ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ σταδιακά η
τουλιανεμπορίου

τροφοδοσία

Εκπρόσωποι

του επιχειρηματικού

κόσμου

θεωρούν βέβαιο ότι θα υπάρξουν
σοβαρές ελλείψεις εντός των
ερχόμενων ημερών ενώ ήδη έκαναν
την εμφάνισή τους οι πρώτες
ανατιμήσεις οι οποίες εκτιμάται
ότι θα φθάσουν έως και το 2θ
Καίριο είναιτο πλήγμα γιατις εισαγωγές
καθώς υπάρχουν περιπτώ
•

σειςπουοιπρομηθευτέςαπαιτούν
προπληρωμή της παραγγελίας

ΣΕΛ 5-7
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η ανεπάρκεια αγαθών οφείλεται, npos το παρόν, στην αδυναμία
Λιανεμπόριο
εκπτώσειε
και το 20% ανεφοδιασμού - Αυξήσει τιμών μπορεί να φθάσουν
écos

fvteyârtes

από ορισμένεε επιχειρήσει για άμεση εισροή χρήματοΞ

Εβδομάδα... παθών με
ελλείψεις και ανατιμήσεις
της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΚΙΤΣΗ

gkitsi@ependisinews.gr
διακοπή της τροφοδοσίας της αγοράς
προχωρούν η μια μετά την άλλη μεγάλες
επιχειρήσεις απ' όλους τους κλάδους στην
προσπάθειά τους να περιορίσουν τη ζημιά
από ενδεχόμενο Grexit. Πληροφορίες της
«Ε» αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι
οποίες ας σημειωθεί ότι διαθέτουν στην αγορά
προϊόντα βασικά για το καλάθι του καταναλωτή,
σταμάτησαν από τη Δευτέρα την τιμολόγηση
προς τα σουπερμάρκετ, μίνι μάρκετ και γενικότερα
προς το εμπόριο. Μεταξύ αυτών είναι και μια από τις
μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιείται
στην εγχώρια αγορά (σ.σ. : πριν από λίγα χρόνια
είχε εγκαινιάσει κέντρο καινοτομίας στη χώρα), η
οποία έχει ενημερώσει το λιανεμπόριο ότι δεν πρόκειται
να τιμολογήσει καινά παραδώσει προϊόντα τουλάχιστον
μέχρι τις 9 Ιουλίου.
Την ίδια ώρα, τα αποθέματα που υπάρχουν αυτήν
τη στιγμή στις αποθήκες και στα logistic centers των
μεγάλων αλυσίδων καιτων εταιρειών διανομής επαρκούν
μέχρι τη Δευτέρα, στην καλύτερη περίπτωση.
Υπό τον φόβο των ελλείψεων και, κατ' επέκταση, του
ενδεχομένου ανατιμήσεων, οι καταναλωτές από τις
πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου έχουν κατακλύσει
τα σουπερμάρκετ και τα βενζινάδικα. Ως συνέπεια,
έχει καταγραφεί από το Σάββατο, μετά το διάγγελμα
του πρωθυπουργού για διενέργεια δημοψηφίσματος,
μέχρι και χθες Πέμπτη αύξηση του όγκου των πωλήσεων
κατά 30%. Best sellers γίνονται τα τρόφιμα μακράς
διαρκείας, όπως είναι τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα
όσπρια και το γάλα εβαπορέ, αλλά και τα χαρτιά υγείας
και οι βρεφικές πάνες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
παρατηρούνται στα ράφια των καταστημάτων ελλείψεις
για κάποιες ώρες, οι οποίες αποδίδονται όχι σε
ανεπάρκεια αγαθών, αλλά στην αδυναμία του μηχανισμού
-αποθήκες και μεταφορές- να ανεφοδιάσει
γρήγορα τα καταστήματα.
Στέλεχος από τον κλάδο του κρέατος υποστήριξε
ότι την επόμενη εβδομάδα οι εισαγωγές θα είναι
μειωμένες και θα αφορούν κυρίως φθηνότερα
είδη κρέατος. «Οι ασφαλίσεις πιστώσεων έχουν
τερματιστεί πλήρως και όσες παραγγελίες εκτελούνται
πληρώνονται από λογαριασμούς που διατηρούν
Ελληνες εισαγωγείς στο εξωτερικό» σημείωσε.
Κατά τον ίδιο, «περιορίζονται ή τερματίζονται οι παραδόσεις
κρέατος σε σουπερμάρκετ και κρεοπωλεία στα
οποία οι εισαγωγείς-έμποροι έχουν μεγάλο άνοιγμα
και από τα οποία παρατηρούνται καθυστερήσεις στις
πληρωμές τους».
Υπό αυτά τα δεδομένα και υπό το ορατό ενδεχόμενο
η τραπεζική αργία να επεκταθεί και πέραν της 6ης
Ιουλίου, αρκετές επιχειρήσεις, ακόμα και αλυσίδες
σουπερμάρκετ, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να
τη λειτουργία τους.
Σοβαρά είναι και τα προβλήματα στον εφοδιασμό
της αγοράς με φρέσκα προϊόντα. Τον κίνδυνο
ευπαθών πρώτων υλών και τροφίμων από
την καθυστέρηση στην αποπληρωμή και παραλαβή

Σε

καταναλωτικά

σημαντικά

κάποιοι

περιορίσουν

καταστροφής

Οι πρώτε ελλείψει εισαγόμενων προϊόντων επικρέμονται για την ελληνική αγορά, ακ αποτέλεσμα ins
αδυναμία ελληνικών επιχειρήσεων να προπληρώσουν το συνολικό τίμημα των παραγγελιών tous. Συναγερμό5
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και npootaoïas του Καταναλωτή με ελέγχου και oiapras τιμοληψίεε αγαθών.

Ο αμείλικτος
νόμος της αγοράς
Σε δήλωσε ις του στην «Ε» μεγαλοστέλε-

χος αλυσίδας σουπερμάρκετ με πανελλαδική
κάλυψη ανέφερε πως «οι ελλείψεις
στην αγορά θα φανούν έπειτα από
μία εβδομάδα». Οπως εκτίμησε ο ίδιος:
«Οι ελλείψεις θα φέρουν και αυξήσεις.
Αυτός είναι νόμος της αγοράς». Σε ερώτηση
μας τι ύψους θα είναι αυτές οι
είπε ότι θα προσεγγίσουν τα
επίπεδα του ίο%, ενώ δεν απέκλεισε να
αγγίξουν το 2ο%, ανάλογα με το προϊόν
και από πού έρχεται.
«Η Ελλάδα δεν παράγει σχεδόν τίποτα.
Εξαρτιόμαστε από τις εισαγωγές, είτε για
να παράγουμε προϊόντα τα οποία εξάγουμε
είτε για εσωτερική κατανάλωση. Από
τη στιγμή που κανείς δεν δίνει πλέον επί
πιστώσει και για να σου παραδώσει προϊόν
ή πρώτες ύλες ζητά προπληρωμή τοις
μετρητοίς, θεωρώ κάτι περισσότερο από
βέβαιο ότι και ελλείψεις θα υπάρξουν και
ανατιμήσεις

ανατιμήσεις» πρόσθεσε μεγαλοβιομήχανος
με τον οποίο επικοινώνησε η «Ε».

παραγγελιών επεσήμανε και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ο ΣΕΒ τονίζει, ακόμα, ότι η
ειδική επιτροπή -η οποία, σημειωτέον, είναι πενταμελήςδεν θα προλαβαίνει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα
για έγκριση κατ' εξαίρεση τραπεζικών συναλλαγών
για τις εισαγωγές.
Από την άλλη πλευρά, διαβεβαιώσεις για την ομαλή

τροφοδοσία της αγοράς συνεχίζει να δίνει η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,
η οποία ξεκίνησε ελέγχους και τιμοληψίες σε
με τις περιφέρειες. Από τους ελέγχους στην
Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική
στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, στην
συνεργασία

Μακεδονία,

Αιτωλοακαρνανία, στη Φωκίδα, στη Λήμνο, στα Ιωάννινα,
στα Γρεβενά, στα Χανιά και στη Σαντορίνη δεν
παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις ή υπερτιμολογήσεις,
ούτε και ελλείψεις σε προϊόντα. Μάλιστα, στα οπωροκηπευτικά
προϊόντα στις λαϊκές αγορές παρατηρήθηκε
ελαφρά μείωση των τιμών, όπως υποστηρίζει η Γ. Γ.
Εμπορίου. Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα το βράδυ το Μαξίμου
με non paper προσπάθησε να διασκεδάσει τις
πληροφορίες για προβλήματα στην αγορά, αναφέροντας
ότι σε επικοινωνία του αρμόδιου γενικού γραμματέα
με τον σύνδεσμο σουπερμάρκετ (σ.σ.: σύνδεσμος
δεν υπάρχει) τον διαβεβαίωσαν ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα
στην τροφοδοσία, και τις εμπορικές συναλλαγές.
Την ίδια ώρα, αρκετές μεγάλες αλυσίδες διαρκών
καταναλωτικών αγαθών (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά,
ρούχα, καλλυντικά κ. ά.) έχουν προβεί σε ένα μπαράζ
προσφορών και εκπτώσεων, στην προσπάθειά τους
να διασώσουν ό,τι σώζεται και να βάλουν «ζεστό χρήμα»
στα ταμεία τους, ακόμα και αν πρόκειται για πλαστικό
χρήμα.

Μεγάλη ζήτηση
για τρόφιμα
μακράς
διαρκείας,
όπως είναι τα
ζυμαρικά, το
ρύζι, τα όσπρια
και το γάλα
εβαπορέ, αλλά
και τα χαρτιά
υγείας και οι
βρεφικές πάνες
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οικονομία
Πλήθοε προσκομμάτων ανακύπτουν
στην παραγωγική διαδικασία από την πληρωμή των εργαζομένων
écos την εισαγωγή πρώτων υλών και τπ δυσχέρεια otis εξαγωγέ5

ΕΜΦΡΑΓΜΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
επιχειρήσεις κάποιες άλλες δεν έχουν καταβάλει
τη μισθοδοσία ούτε μέσω web banking ενώ
και οι πρώτες απολύσεις
gkitsi@ependisfnews.gr
Η αγορά που ως γνωστόν κινούνταν με τις
επιταγές χάνει το εργαλείο
μεταχρονολογημένες
κάγκελα βρίσκεται ο επιχειρηματικός
προεξόφλησης εφόσον το τραπεζικό σύστημα
κόσμος ο οποίος αδυνατεί να
δεν λειτουργεί και βλέπειτο cash flow της να
την κατάσταση η οποία έχει
Οι έμποροι ήδη αντιμετωπίζουν την
διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία
απειλή άρσης των ασφαλιστικών πιστώσεων εκ
εικοσιτετράωρα Το κλείσιμο των τραπεζών
των
ξένων οίκων γεγονός που κόβει την
μέρους
οι οποίες είναι αδιευκρίνιστο πότε θα
εμπορική σχέση με τις ξένες αγορές και τους
έχει προκαλέσει ντόμινο δυσάρεστων
Οι προμηθευτές από την Απω Ανατολή
εξελίξεων που ξεκινούν από τον τρόπο πληρωμής
Κίνα Ταϊβάν κ.λπ αναμένεται να
του προσωπικού και τις ασφυκτικές
θέσουν
θέμα πληρωμής τοις μετρητοίς
συνθήκες ρευστότητας χωρίς το
σύμφωνα με παράγοντες της
οξυγόνο των επιταγών και φτάνουν
Σε μια κλωστή
που διατηρούν εμπορικές
αγοράς
μέχρι την προμήθεια πρώτων
κρέμεται ο
σχέσεις
υλών από το εξωτερικό την ομαλή
τροφοδοσία της αγοράς και τα
επιχειρηματικός
Ιδιωτικός τομέας
εμπόδια στους εξαγωγείς
κόσμος μετά το
Την ίδια ώρα η μισθοδοσία στον
Οι αντιδράσεις είναι αλυσιδωτές
ιδιωτικό τομέα δεν είναι εξασφαλισμένη
διάγγελμα του
τόσο στις σχέσεις μεταξύ των
καθώς αρκετές επιχειρήσεις
όσο και μεταξύ των
ανέμεναν την εκκαθάριση
και του τελικού καταναλωτή
να
απελευθερώσουν διαθέσιμα
για
Η βασική εικόνα περιγράφει το
που θα κατευθύνονταν σε μισθούς
απόλυτο πάγωμα των συναλλαγών κάθε
Επίσης κάποιες επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται
ενώ αρκετοί παράγοντες της αγοράς κάνουν
από καταστήματα και όχι από το κεντρικό σύστημα
λόγο για προσομοίωση των επιπτώσεων σε ένα
των τραπεζών αδυνατούν να εκτελέσουν επίσης
Grexit
πληρωμές μισθών
Την ίδια ώρα οι αναγκαστικές άδειες από την
Η
να
σε
λιανική αγορά πλην τροφίμου και φαρμάκου
αρκετές
Τρίτη αρχίζουν
γίνονται καθεστώς

της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΚΙΤΣΗ

Οι έμποροι
αντιμετωπίζουν
την απειλή
άρσης των
ασφαλιστικών
πιστώσεων
εκ μέρους των
ξένων οίκων
γεγονός που
κόβει τις
σχέσεις με
τις διεθνείς
αγορές
και τους
προμηθευτές

ξεκίνησαν

διαχειριστεί

εξανεμίζεται

Στα

ξανανοίξουν

προμηθευτές

σοβαρά

επιχειρήσεων

επιχειρήσεων

επιταγών

είδους

σε αυτή τουλάχιστον τη χρονική στιγμή είναι εντελώς
παγωμένη Υπάρχουν δε καταστήματα σε
μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια που

αποφασίζουν το ταυτόχρονο κλείσιμο για το διάστημα
της τραπεζικής αργίας και έως το δημοψήφισμα
Κάποιες μάλιστα επιχειρήσεις κλείνουν
δηλώνοντας ότι για το συγκεκριμένο διάστημα δεν
θα αποζημιώσουν τους εργαζομένους τους
Στην αγορά φαρμάκου μπορεί ο ΣΦΕΕ να
ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας φαρμάκων
και ότι ανατροφοδοτείται κανονικά η αλυσίδα
ωστόσο οι φαρμακαποθήκες αναπροσαρμόζουν
την πιστωτική τους πολιτική Αρκετές εκτελούν
παραγγελίες με σφιχτότερα πιστωτικά όρια προς
τους πελάτες φαρμακοποιούς ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις ήδη ζητούν αντικαταβολή με μετρητά
από ένα ύψος αγορών και πάνω
ανακοινώνει

sacra
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ παρατηρούνται

στις διαδικασίες εισαγωγών
πρώτων υλών από το εξωτερικό
εντός και εκτός Ε Ε
και σε πολλές περιπτώσεις
ακυρώσεις από την πλευρά
των προμηθευτών Προμηθευτές
του εξωτερικού έχουν ήδη
αρχίσει να κινούνται προς
όρους συναλλαγών
ακόμα και 100 προπληρωμή
ακόμα και σε μεγαλύτερες και
μέχρι προχθές φερέγγυες
ελληνικές επιχειρήσεις Οι
όροι έχουν επεκταθεί
και στην εφοδιαστική αλυσίδα
όπου μέχρι σήμερα οι 3PLs
επιχειρήσεις Logistics είχαν
επηρεαστεί λιγότερο από τις
προ-πληρωμές Επίσης προ¬
δυσμενείς

δυσμενείς

κύπτουν προβλήματα στην
εξόφληση των εισαγωγών
λόγω της απαιτούμενης έγκρισης
από την αρμόδια Επιτροπή
του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους μέσω της συνεργαζόμενης
τράπεζας Την ίδια
στιγμή οι εξαιρέσεις που
προτείνονται

στην ΠΝΠ σχετικά
με τις εισαγωγές πρώτων
υλών δεν θα μπορέσουν να
λειτουργήσουν στην πράξη
γιατί η Επιτροπή Εγκρισης
Συναλλαγών δεν θα
προλαβαίνει να ανταποκρίνεται
εντός των ορίων που
Τραπεζικών

επιβάλλουν

οι εμπορικές συμφωνίες

Οι εξαγωγές καθώς και οι
παραγγελίες με ενέγγυες πι¬

στώσεις LC δεν μπορούν να
εκτελεστούν λόγω της αργίας
των τραπεζών Το ίδιο
ισχύει για όλους τους όρους
πληρωμής που περιλαμβάνουν
εμπλοκή της τράπεζας
π.χ CAD
Επίσης παρατηρείται αδυναμία
προστασίας έναντι
και παρεμφερών
κινδύνων για αγορές και
πωλήσεις σε νόμισμα διαφορετικό
του ευρώ USD CBP
SEK κ.λπ
ενώ πελάτες εξωτερικού
που παραλαμβάνουν
ex-works αδυνατούν να βρουν
φορτηγά γιατί αυτά αναγκάζονται
να έρθουν άδεια στην
Ελλάδα ελλείψει φορτίων
προς τη χώρα
συναλλαγματικών

εισαγωγών

IIIIII
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Ευχή σύσσωμου του

επιχειρηματικού κόσμου
είναι να καταστεί
δυνατή η επίτευξη
συμφων(α5 προκειμένου
να επανέλθει σταδιακά
σε λειτουργία
ίο τραπεζικό σύστημα
και να ει ιανεκκινήσει η
αγορά

Καθολικά υπέρ του ευρώ
οι παραγωγικοί φορείς
της Θεσσαλονίκης
ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ στον τοίχο
βρίσκονται οι επιχειρηματίες

της βορείου Ελλάδας
μετά τις καταιγιστικές

εξελίξεις της τελευταίας
εβδομάδας Οι κλειστές
τράπεζες ο έλεγχος στην
κίνηση κεφαλαίων και το
πάγωμα της αγοράς
σοβαρά
από την πρώτη
στιγμή σε όλες τις επιχειρήσεις
Γι αυτό στη
σήμανε συναγερμός
από νωρίς Είναι ενδεικτικό
πως τρία Επιμελητήρια
της πόλης Εμπορικό 1

j

δημιούργησαν

προβλήματα

Ι—

Ι'^Β

ÊÈÊ

Θεσσαλονίκη

Βιομηχανικό Επαγγελματικό
Βιοτεχνικό οι δύο
Σύνδεσμοι Βιομηχανιών
και Εξαγωγέων Β Ελλάδος
και ο Εμπορικός Σύλλογος
εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση για να
το πλήρες αδιέξοδο
Οδηγούμαστε στο
χάος είναι το κεντρικό νόημα
της ανακοίνωσης
στην οποία επισημαίνεται
ότι δεν πρέπει να αμφισβητηθεί
το ευρωπαϊκό κεκτημένο
Οι συνέπειες για
την οικονομία είναι ανυπολόγιστες
υπογραμμίζουν
και κωδικοποιούν τα ακόλουθα
πέντε άμεσα

Hjff

ijär ±

ιναι ανεπίτρεπτο η Ελλάδα
σε μια νύχτα να γίνει τριτο
κοσμική χώρα και να επι¬
στρέψει στη δραχμή σημειώνει ο
πρόεδρος τουΣΒΒΕ Θαν Σαββάκης
ο οποίος διευκρινίζει ότι σε αυτή τη

συγκυρία κανείς δενπρέπεινα υιοθε

τήσει έναν άκαιρο καταλογισμό
αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε

ευθυνών

Ο πρόεδροΕ
του ΣΒΒΕ θαν

για ακόμα μία φορά τις ολέθριες
συνέπειες του αυτοεγκλωβισμού
στον οποίο έχουμε οδηγηθεί ως χώρα
Εκτιμά μάλιστα ότι ανεξάρτητα από προθέσεις και
η δρομολογημένη δυναμική των εξελίξεων οδηγεί τη
χώρα σε έξοδο από την ευρωζώνη Η ελληνική οικονομία και
κοινωνία δεν έχει καμία τύχη επιβίωσης έξω από τη Ευρωπαϊκή
Ενωση και την ευρωζώνη καταλήγει ο κ Σαββάκης

ZaßßäKns

επιθυμίες

περιγράψουν

Προβλήματα ρευστότητας

βάζει σε κίνδυνο και μπορεί να πλήξει
την αξιοπιστία των επιχειρήσεων
στο εξωτερικό
Στοντομέα των εισπράξεων απαιτήσεις
που έχουν ωριμάσει καθυστερούν και
τις χρηματοροές τις λοιπές πληρωμές
κ.λπ Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
το τρέχον έτος είναι καταληκτικό
για τα χρηματοδοτούμενα
από το τρέχον ΕΣΠ Α έργα
στοιχείο το οποίο συνεπάγεται
την οξύτατη ανάγκη για
εμπρόθεσμη χρηματοδότηση
Το τρέχον
και πληρωμή σωρείας
έτος είναι
υποχρεώσεων των
δημόσιων φορέων Το κλείσιμο
καταληκτικό
των τραπεζών ουσιαστικά
για τις
δυσχεραίνει έως καιαναοτέλ

Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ τοις μετρητοίς για την

ανεπανόρθωτα

αποπληρωμή

υλών ενέχει κινδύνους για την
ορθή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας
Πλέον πλήττει και τις μεγαλύτερες
μεταποιητικές μονάδες Εχουν προκύψει
προβλήματα σε θέματα πληρωμών σε όσους
είτε εισπράττουν μετρητά είτε πληρώνονται
μέσω αντικαταβολής
παράδειγμα
είναι οι μεταφορείς Αυτό
Χαρακτηριστικό

συνεπάγεται αδυναμία
αποστολής προϊόντων σε
πελάτες του εξωτερικού
Προβλήματα προκύπτουν
στην τροφοδοσία καυσίμων
των φορτηγών μεταφοράς
λόγω απαίτησης
πληρωμής σε μετρητά
Το πάγωμα των εμβασμάτων
από και προς το
εξωτερικό πλήττει τις
Από τη στιγμή
που τα εμβάσματα δεν εκ
καθαρίζονται στους
λογαριασμούς
των προμηθευτών οιεπι
δεν
μπορούν να
χειρήσεις
εκτελωνίσουν τα φορτία
Με τη μη έκδοση εγγυητικών
επιστολών καθίσταται
αδύνατη η ανάληψη
έργων και αποκλείονται οι
επιχειρήσεις από τρέχοντες
επιχειρήσεις

τραπεζικούς

επηρεάζουν

συμβατικών

χρηματοδοτήσεις
του ΕΣΤΊΑ
στοιχείο που
συνεπάγεται την
οξύτατη ανάγκη
για πληρωμή
σωρείας
υποχρεώσεων
των δημόσιων
φορέων

διαγωνισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό
Επίσης παρουσιάζεται αδυναμία σε

περιπτώσεις αιτήματος αντικατάστασης
ήδη εκδοθέντων εγγυητικών από ελληνικές
τράπεζες Επιπλέον η σημερινή κατάσταση

λει την εκτέλεση δημόσιων
συμβάσεων Σε εταιρείες με
παρουσία σε χώρες του εξωτερικού
απαιτούνται διαρκώς

μετακινήσεις καιταξίδια στελεχών
Η έλλειψη ρευστότητας
και η μη χρήση ή/και αποδοχή
ελληνικών πιστωτικών
καρτών στο εξωτερικό προκαλούν
αναβολές και ματαιώσεις
ταξιδιών καθυστερήσεις
προθεσμιών αθετήσεις
συμβατικών υποχρεώσεων
και φυσικά ανάσχεση/αναστολή
επιχειρηματικής
Επίσης υπάρχει αδυναμία
δραστηριότητας

διενέργειας πωλήσεων and vice versa στο
εσωτερικό για εταιρικούς πελάτες χωρίς
Internet banking ισχύει όριο των 500 ευρώ
σε εμπορευματικές συναλλαγές Β2Β

Ε

προβλήματα

που δημιουργούνται

Παρατείνεται η αδυναμία
πληρωμής των
εργαζομένων

εψοδιαστική αλυσίδα
έχει σπάσει γιατί δεν
παραδίδονται ούτε
Η

παραλαμβάνονται

εμπορεύματα

και πρώτες ύλες ακόμα
και στην εσωτερική αγο
Ρά

Οι εισαγωγές έχουν
παγώσει και τα αποθέματα
πρώτων υλών και ετοίμων
προϊόντων τρόφιμα φάρμακα
κ.λπ είναι αμφίβολο
αν επαρκούν για περισσότερο
από έναν μήνα
Η τουριστική κίνηση
και οι μεταφορές έχουν

διαταραχθεί

Στη βόρεια Ελλάδα
λόγω της κορύφωσης της
αγροτικής παραγωγής
στους μήνες που διανύουμε
η παραγωγική

διαδικασία

θα διαταραχθεί με
πολλαπλάσιες αρνητικές
επιπτώσεις

ξίσου επιθετικός είναι στην το
ποθέτησή του ο πρόεδρος του

ι ΣΕΒΕ Κυριάκος

Λουφάκης ο

οποίος σημειώνει ως λυπηρό το ότι
σήμερα οι ίδιοι θέτουμε εν αμφιβάλω
τη στρατηγική μας επιλογή για
συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Διαφωνεί με τη διεξαγωγή του
καθώς όπως εξηγεί
τέτοιες αποφάσεις πρέπει να
δημοψηφίσματος

Ο πρόεδροΒ
του ΣΕΒΕ KupiàKOS
Aoucpckns

παίρνονται με οδηγό τη λογική και
όχι εν βρασμώ ψυχής κάτι που οδηγεί
σε διχασμό της κοινωνίας Ούτε εγώ που ολόψυχα
την ανάγκη της συνεννόησης με τους εταίρους μας
είμαι γερμανοτσολιάς και πράκτορας των δανειστών ούτε
αυτοί που επιθυμούν τη ρήξη πληρωμένοι συνεργάτες των
συμφερόντων που κρύβονται πίσω από το λόμπι της δραχμής
επισημαίνει εμφατικά
υποστηρίζω

ϊαφνικός Θάνατος
δώ και αρκετό καιρό οι μικροί και μεσαίοι της αγοράς
αργοπεθαίνουν τώρα έρχεται ο ξαφνικός θάνατος
λέει ο Μιχάλης Ζορπίδης ο οποίος είναι
πρόεδρος του ΕΕΘ αλλά και επιχειρηματίας στον χώρο του
τουρισμού Με κλειστές τράπεζες ουρές στα ATM και ανούσια
δημοψηφίσματα δεν μπορείνα υπάρχει οικονομική
και άρα ακυρώνονται οι προσπάθειες των
επιχειρήσεων και των επαγγελματιών να επιβιώσουν
υποστηρίζει ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει κάθε σκέψη

Ε

δραστηριότητα

μικρομεσαίων

για πορεία της χώρας εκτός του σκληρού πυρήνα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης
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Το 79,2% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά και το 46,1% των μη φτωχών δήλωναν το 2014 αδυναμία
πληρωμής πάγιων λογαριασμών, δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ «ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»

Τέσσερα στα δέκα παιδιά,
οε κατάσταση φτώχειας και αποκλεισμού
II .

ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιμέτωπα με τπ φτώχεια και αποκλεισμένα
από κοινωνικά αγαθά και υππρεαίες είναι ολοένα
και περιοοότερα Ελληνόπουλα. Ενδεικτικό
είναι ότι πλέον, η οικονομική κρίοη απειλεί το
«παιδί της διπλανής πόρτας», καθώς ήδη τέσσερα στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού! Την ίδια
στιγμή, ένα στα τέσσερα παιδιά ζουν σε νοικοκυριά
με σοβαρή υλική στέρηση. Μάλιστα, για το
20 14 το 82% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά

και το 42,1% των μη φτωχών δυσκολευόταν να
αντιμετωπίσουν έκτακτες αλλά καθημερινές
ύψους σχεδόν 540 ευρώ, μηνιαίως.
Το 79,2% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά
και το 46,1% των μη φτωχών δήλωναν
πληρωμής πάγιων λογαριασμών,
δανείων ή πιστωτικών καρτών, το 2014.
Τα πλέον πρόσφατα οτοτχεία για τη φτώχεια
και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην
Ελλάδα, παρουσίασε σε σχετική ημερίδα ο
Κοινωνιολογίας κ. Δημοσθένης Δαδαπάνες

αδυναμία

δόσεων

καθηγητής

σκαλάκης, υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου
Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας, Πανεπιστημίου

Αθηνών. Όπως τόνισε, «ενώ ο δείκτης φτώχειας
ή ο κοινωνικός αποκλεισμός για τα παιδιά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται στο 27,6%, στη
χώρας μας βρίσκεται στο 38,1%, πλήττοντας
734.000 παιδιά και σημειώνοντας αύξηση κατά
162.000 παιδιά ή 28,3% από το 2009».
ΘΥΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα παιδιά -εξαιτίας
της φυοτκής τους αδυναμίας και της φυσικής
τους εξάρτησης από τους ενήλικες- αποτελούν
τα πρώτα και κύρια θύματα της οτκονομικής κρίσης
και βέβαια της φτώχειας. Αναφερόμενος στις
συνέπειες της κρίσης στην παιδική ηλικία ο κ.
Δασκαλάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι από τη
μία έχουμε μείωση της διάρκειας της παιδικής
ηλικίας - καθώς είναι δυνατόν να στρέψει τα
παιδιά στην εργασία και τη σχολική εγκατάλειψη
συντελώντας στην πρώιμη ενηλικίωσή τους. Από
την άλλη πλευρά, δημιουργούνται «ατροφικοί»
ενήλικες δηλαδή «παιδιά» που βρίσκονται πάνω
από το τυπικό ανώτατο χρονικό όριο ενηλικίωσης
των 18 ετών, αλλά έχουν οικονομική εξάρτηση
από τους γονείς.
Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στη δημογραφική
«εξαφάνιση» των παιδιών, η οποία
από τη μείωση των γεννήσεων,
συμπιέζοντας τον αριθμό των παιδιών. Ενδεικτικά,
2013
το
για πρώτη φορά ο αριθμός των
γεννήσεων περιορίστηκε σε λιγότερες από
100.00, 94.134 για την ακρίβεια, σημειώνοντας
μείωση κατά 23.800 γεννήσεις από το 2009,
της οικονομικής κρίσης.
αντιπροσωπεύεται

εξαιτίας

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Δασκαλάκης

στους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά λόγω
της οικονομικής κρίσης. Από το 2009 έχουν
τα ποσοστά των παιδιών και νέων ηλικίας
15-19 ετών που εργάζονται σε μη κοινωνικές
ώρες και κυρίως απογεύματα και βράδια, ενώ
παράλληλα από το 2008 μέχρι το 2012, η
στη χώρα αυξήθηκε κατά 22,5%.
Τα εγκλήματα με θύματα παιδιά επίσης αυξήθηκαν
από τα προ της κρίσης χρόνια, ενώ ο
( 27% αύξηση μεταξύ 2008 και 20 1 3)
αυξηθεί

εγκληματικότητα

υπερδιπλασιασμός

1

των σωματικών βλαβών από αμέλεια με θύματα
παιδιά. Ταυτόχρονα, μεταξύ 2008 και 2012 έχει
σημειωθεί και αύξηση της εγκληματικότητας
κατά 47,6%. ενώ οι περιπτώσεις αδικημάτων
που διαπράττονται από παιδιά μικρότερης
9
ηλικίας, έως 13 ετών. έχουν αυξηθεί αντίστοιχα
κατά 50,3%, εγείροντας ακόμα και ζητήματα
της κοινωνίας από την παιδική βία.

Τα στοιχεία για τη φτώχεια στην Ελλάδα

ανηλίκων

Tt 82% τικν (
ψΐ ΜΗΝ* και w 424% ΤΜ* m

φηαύν

δυοκολευόταν να αντιμετωπίσουν έκτακτες
αλλά καθημερινές δαπάνες συνολικού

προστασίας

2 στους 10 πολίτες
σε κίνδυνο φτώχειας

ύφους σχεΜν

540ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δραματικά είναι και τα στοιχεία της Έρευνας
εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των
νοικοκυριών στην Ελλάδα για το 2014, που
έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat και παρουσίασε
ο καθηγητής. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία αυτά:

Ι Το εισοδηματικό όριο της φτώχειας του 60%
του συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος
σε νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο
εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 14 ετών, μειώθηκε
από 10.547 ευρώ το 2103 σε 9,677 ευρώ το
2014, σημειώνοντας μείωση κατά 8,2%.
I Το ποσοστό ίων ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας
στο σύνολο του πληθυσμού ανήλθε στο
22,1% το 2014 (από 23,1% το 2013).
Το
ποσοστό ίων παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας
ft
ανήλθε σε 25,5% για το 2014 (από 28,8%
για το 2013), με τον αριθμό τους να κυμαίνεται
σε 480.000.
ft Το ποσοστό του δείκτη «φτώχεια ή κοινωνικός
αποκλεισμός» στο σύνολο του πληθυσμού,
ανήλθε στο 36% το 2014 σημειώνοντας οριακή
αύξηση από 35,7% του 2013. Στο σύνολο των παιδιών
ο συγκεκριμένος δείκτης για το 2014 κυμαινόταν
στο 36,7% σημειώνοντας μείωση κατά 1,4
ποσοστιαίες μονάδες από το 38,1% το 2013.
ft Τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ
χαμηλή ένταση εργασίας μειώθηκαν από
13,8% του συνόλου το 2013 σε 10,2% το 2014.
Ο ίδιος δείκτης στο ούνολο του πληθυσμού
ηλικίας έως 60 ετών, μεταξύ του 2013 και 2014
μειώθηκε κατά μια ποοοστιαία μονάδα, από
18,2% το 2013 σε 17,2% το 2014.
I Τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με σοβαρή
υλική στέρηση για το 2014 αναλογούν στο

21,5% του συνόλου του πληθυσμού, αυξημένα
κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες από το 20,3% το
2013. Στα παιδιά ο αντίστοιχος δείκτης για το
2014 κυμαινόταν στο 23,8% του συνόλου της
ηλικιακής ομάδας, οριακά αυξημένος κατά μισή
ποσοστιαία μονάδα από το 23.3% το 2013.
I Το 92% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά
το 2014, δήλωνε αδυναμία πληρωμής μιας
εβδομάδας διακοπών, από 83,8% το 2013.
ft Για το 20 1 4 το 82% των φτωχών νοικοκυριών
με παιδιά και το 42,1% των μη φτωχών

δυσκολευόταν να αντιμετωπίσουν έκτακτες
αλλά καθημερινές δαπάνες ύψους σχεδόν 540
ευρώ, από 77,3% και 35,55 το 2013 αντίστοιχα.
t Το 79,2% των φτωχών νοικοκυριών με
παιδιά και το 46, 1 % των μη φτωχών δήλωναν
αδυναμία πληρωμής πάγιων λογαριασμών,
δόσεων δανείων ή πιστωτικών καρτών, το
2014, ενώ για το 2013 ια αντίστοιχα ποσοστά
ήταν από 75,1% και 42,57,,. Το 5 1.4% των φτωχών
νοικοκυριών με παιδιά και το 25,3% των
μη φτωχών νοικοκυριών με παιδιά δήλωναν
το 2014 οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική
θέρμανση.

Τ· 79,2*1

ut ικηΜ και το 4ο,1% UM μη flimili

1 στα 4 παιδιά

δήλωναν αδυναμία πληρωμής πάγιων λογαριασμών,
δόσεων δανείων ή πιστωτικών καρτών

ή 480.000

βρίσκονται
στα όρια της φτώχειας

36%
σε κοινωνικό
αποκλεισμό

Τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά

με σοβαρή υλική στέρηση
για το 2014 αναλογούν στο 215%

ΑΠΟ ΤΑ 5 ΕΩΣ 10 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010

Αύξηση εισάγω
Η κρίση απειλεί
Ακόμη πιο ευάλωτη είναι η ψυχική υγεία των παιδιών. Λόγω
της οικονομικής κρίσης, την τελευταία πενταετία καταγράφεται
αύξηση κατά 3.280% των εισαγγελικών εντολών για εισαγωγή
παιδιών σε παιδιατρικές κλινικές. Δεκάδες παιδιά, βρέφη και
στην πιο «τρυφερή» ηλικία οδηγούνται κάθε μήνα με
εντολή στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας,
το «Αγία Σοφία» και το «Αγλαΐα Κυριακού». Τα στοιχεία είναι
μέχρι το 2010, ο αριθμός των παιδιών που
στο πρώτο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή δεν
ξεπερνούσαν τα 5-10 παιδιά ετησίως. Το 2011, ο αριθμός των
παιδιών με εισαγγελική εντολή ανήλθε σε 81 παιδιά, το 2012
σε 92 παιδιά και το 2013 σε 141 παιδιά. Το 2014 ο αριθμός αυτός
έφτασε στα 169 παιδιά, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των
που χαρακτηρίζονται «ακατάλληλες» για τη φροντίδα
των παιδιών πολλά από τα οποία είτε παραμελούνται είτε
κακοποιούνται. Από αυτά μόλις το 30% επιστρέφει στις οικογένειές τους. Η πλειονότητά τους θα «φιλοξενηθεί» σε ιδρύματα.
Όπως δήλωσε ο διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αγία Σοφία», αναπληρωτής
καθηγητής κ. Γεράσιμος Κολαΐτης, λόγω της οικονομικής κρίσης
έχουν αυξηθεί οι ανάγκες ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και
των οικογενειών τους. Εκτιμάται ότι ποσοστό 2%-4% των
πάσχει από κατάθλιψη. Αυτό ισχύει για το 4%-8% των
και για το 10% των ατόμων ηλικίας ως 18 ετών. Οπως
διευκρίνισε ο καθηγητής, τα ποσοστά κατάθλιψης ισχύουν
και πρόσθεσε ότι «σε περιόδους κρίσης τα ποσοστά αυτά
έφηβοι,

εισαγγελική

αποκαλυπτικά:

«φιλοξενούνταν»

οικογενειών

παιδιών

εφήβων

διεθνώς
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ΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕ ΕΝΤΟΛΕΣ 169 ΠΑΙΔΙΑ

σε παιδιατρικές κλινικές
και την ψυχική υγεία των νέων
αυξάνονται Εκτός από την αύξηση των εισαγωγών
παιδιών στις παιδοψυχιατρικής κλινικές με εισαγγελικές
εισαγωγές τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και
αύξηση των περιστατικών νοσηλείας παιδιών με παρέμβαση
των γονέων Πρόσφατα καταγράφηκε περιστατικό
σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας επτάχρονης
με συμπτώματα κατάθλιψης Οι γιατροί διαπίστωσαν
ότι η μικρή ασθενής διαβίωνε σε συνθήκες φτώχειας
με τους γονείς της πολλές φορές να αδυνατούν
να εξασφαλίσουν ακόμη και το καθημερινό φαγητό
Σύμφωνα με τον κ Κολαΐτη η κρίση επηρεάζει με
τρόπους την οικογένεια επηρεάζει την ψυχική
υγεία των γονιών και κυρίως δοκιμάζει τη σχέση του
ζευγαριού και στη συνέχεια επηρεάζει τον τρόπο που
ασκούν τον ρόλο τους οι γονείς Γίνονται πιο αυστηροί
απέναντι στα παιδιά και λιγότερο υποοτηρικτικοί
ο καθηγητής Ο ίδιος επικαλούμενος μελέτη
της οικονομικής κρίσης στη Φινλανδία τη δεκαετία του
τόνισε
ότι ο φόβος των γονέων για πιθανή ανεργία
90
δρούσε απειλητικά περισσότερο από την ίδια την
ανεργία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών τους
ενώ εκείνο που προστάτευε τα παιδιά ήταν η ενεργός
συμμετοχή τους στις οικογενειακές δραστηριότητες
Μία άλλη πολύ σοβαρή επίπτωση της κρίσης είναι ότι
πολλές οικογένειες έχουν μειώσει ή ακόμα και διακόψει
τις θεραπείες των παιδιών τους ακόμα κο.1 για 00
διάφορους

σημειώνει

βαρά προβλήματα π χ αυτισμός αφού έχουν μειωθεί
οι παροχές από τα ασφαλιστικά ταμεία για θεραπείες
και επιδόματα Οι γονείς αυτοί καλούνται να πληρώνουν
μηνιαίως ποσά από 800 ευρώ έως 1.200 ευρώ
σημειώνει ο καθηγητής προσθέτοντας ότι αυτό αφορά
το 40 των οικογενειών καθώς οι υπόλοιποι πληρώνουν

ακόμα μεγαλύτερα ποσά μελέτη-διατριβή Ντρε
Καταλήγοντας ο καθηγητής υπογραμμίζει την ανάγκη
υποστήριξης των δομών ψυχικής υγείας Οι διαθέσιμοι
πόροι για την ψυχική υγεία των παιδιών περιορίζονται
συγκριτικά με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πληθυσμού
Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να γίνονται επιλογές
στη χρήση τους Πιστεύουμε πως είναι ανάγκη να
επενδύσουμε στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής
υγείας που αποτελεί και οικονομικά συμφέρουσα λύση
με συγκεκριμένα προγράμματα μοντέλα όπως αυτά
που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τη συνδρομή
του Ιδρύματος Σ Νιάρχος στην Πανεπιστημιακή
Κλινική σε ευάλωτους πληθυσμούς παιδιών
και οικογενειών π.χ παιδιά γονέων με κατάθλιψη παιδιά
Τα προγράμματα αυτά
με προβλήματα διαγωγής
στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της άσκησης του γονικού
και
του
δεσμού γονέα παιδιού τη μείωση
ρόλου
του κινδύνου κακομεταχείρισης των παιδιών καθώς και
την αποτροπή σοβαρών αντικοινωνικών συμπεριφορών
Παιδοψυχιατρική

στο μέλλον
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Καταγγελίες
Προ τον ευθυνών του θέτουν τον υπουργό Υγείας
Παν Κουρουμπλή οι ασθενείς μετά την απόφαση
του για τη διακίνηση των ακριβών φαρμακευτικών
σκευασμάτων από τα ιδιωτικά φαρμακεία Ο κ
Κουρουμπλής υποστηρίζει ότι θα διευκολυνθούν
οι ασθενείς ο Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης
ωστόσο καταγγέλλει παιχνίδια συμφερόντων
αφού σήμερα οι ασθενείς και πρόσβαση
και φθηνότερα κοότιζουν τα φάρμακα αυτά
στον ΕΟΠΥΥ Οι νεφροπαθείς καλούν τον υπουργό
να μείνει μακριά από τα παιχνίδια των οικονομικών
συμφερόντων και να αφιερώσει χρόνο
στα πραγματικά προβλήματα της υγείας
έχουν

12. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
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ΠΑΝ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Επάρκεια
σε φάρμακα
Διασφαλισμένη η συνεχής ροή
φαρμάκων στην αγορά διαβεβαιώνει
ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Χθες ο υπουργός πραγματοποίησε
συνάντηση με εκπροσώπους
του Συνδέσμου

Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΦΕΕ παρουσία του
γενικού γραμματέα Δημόσιας
Υγείας Γ Μπασκόζου και των
αντιπροέδρων του ΕΟΦ Δ
Μακριδάκη και Η Γιαννό

γλου

Κύριο θέμα συζήτησης η
διασφάλιση της επάρκειας των
φαρμακευτικών προϊόντων για
την κάλυψη των αναγκών των
πολιτών
Ο κ Κουρουμπλής ζήτησε
από τους εκπροσώπους των
φαρμακευτικών εταιρειών να
συνεχίσει ο κανονικός εφοδιασμός
της αγοράς με τις συνήθεις
ποσότητες φαρμάκων Οι
εκπρόσωποι των φορέων ανέφεραν
ότι ο εφοδιασμός της
αγοράς διεξάγεται κανονικά

και δεσμεύτηκαν για την

περαιτέρω

ομαλή ροή του
Σύμφωνα μάλιστα με σχετική
ανακοίνωση του ΣΦΕΕ
δεν υπάρχει κανένας λόγος
ανησυχίας σχετικά με την
φαρμάκων την κρίσιμη
αυτή περίοδο Όπως τονίζει
Βρίσκεται σε συνεχή και
στενή συνεργασία με το υπουργείο
Υγείας εξαντλώντας κάθε
δυνατότητα ώστε να διασφαλίζεται
η ομαλή και απρόσκοπτη
επάρκεια

τροφοδότηση της αλυσίδας
φαρμάκου
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Τα εργοστάσια ξεμένουν από πρώτες ύλες
Στο 30%-40

φθάνει κατά μέσο όρο τις τελευταίες ήμερες η πτώση του ρυθμού των κρατήσεων στον τουρισμό

Σήμα κινδύνου για ελλείψεις στην

αγορά αν δεν αποκατασταθεί σύντομα
η λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος εκπέμπει ο Σύνδεσμος
Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων
ΣΕΒΤ καθώς τα εργοστάσια ξεμένουν
σταδιακά από πρώτες ύλες και
υλικά συσκευασίας που είναι εισα¬

γόμενα Περιορισμένης έκτασης
προβλήματα εντοπίζονται προς το
παρόν σε κάποιες περιοχές που
έχουν υποδεχθεί μεγάλο αριθμό
τουριστών Τα σοβαρότερα προβλήματα
εντοπίζονται στον κλάδο των
ζωοτροφών όπου το 70 των πρώτων
υλών είναι εισαγόμενες Από

την πλευρά του

ο Σύνδεσμος
Τουριστικών Επιχειρήσεων
επαναβεβαίωσε χθες τη μεγάλη
πτώση του ρυθμού των κρατήσεων
η οποία τις τελευταίες ημέρες φθάνει
κατά μέσο όρο σε ποσοστό 30
40
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
το τελευταίο πενθήμερο δεν έχουν
Ελληνικών

μπει στα συστήματα των ξενοδοχείων
έως και 240.000 κρατήσεις
Ενα μέρος αυτών μπορεί να
υπό την προϋπόθεση ότι
μετά το δημοψήφισμα η χώρα θα
επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς
και θα επαναλειτουργήσουν
οι τράπεζες Σελ 24 25
αναπληρωθεί

Ορατός ο κίνδυνος ελλείψεων στα τρόφιμα
Ξεμένουν σταδιακά από πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας τα εργοστάσια
Ο

Σύνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων
ΣΕΒΤ προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν

ελλείψεις εάν δεν αποκατασταθεί η ομαλή
λειτουργία της αγοράς καθώς τα εργοστάσια
τροφίμων και ποτών ξεμένουν σταδιακά
από πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται
στη βιομηχανία που χρησιμοποιεί ως πρώτη
ύλη το κρέας όπως οι αλλαντοβιομηχανίες
καθώς εξαρτώνται σε ποσοστό περίπου

Πρώτα προβλήματα
τροφοδοσίας σε νησιά
των Κυκλάδων
Σε κρέας και φάρμακα
Φόβοι νια κλείσιμο ξενοδοχείων
Προβλήματα τροφοδοσίας σε συγκεκριμένες
κατηγορίες τροφίμων όπως κρεατικά αλλά
και σε φάρμακα εμφανίζονται πλέον σε κάποιο
νησιά των Κυκλάδων λόγω της μη
πληρωμής των προμηθευτών του
δυνατότητας

εξωτερικού εξαιτίας της τραπεζικής αργίας

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ζητεί από την

κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
προκειμένου να μην παρουσιαστούν ελλείψεις
στα προϊόντα με ολέθριες συνέπειες

στα νησιά στην καρδιά της τουριστικής
σεζόν Ξενοδόχοι στην Περιφέρεια ανησυχούν
ιδιαίτερα και δεν αποκλείουν εάν
τα προβλήματα να κλείσουν ακόμα
τις μονάδες τους Σελ 24
ενταθούν

75

από τος εισαγωγές Εκτός από τις
πραγματοποίησης των εισαγωγών

δυσχέρειες

υπό απειλή πλέον βρίσκεται και η εγχώρια
παραγωγή κρέατος καθώς οι βιομηχανίες
ζωοτροφών δεν μπορούν να λειτουργήσουν
ελλείψει πρώτων υλών
Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα των
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
ζωοτροφών

Βιομηχανιών Ζωοτροφών κ Ηλίας
Μελισσουργός υποστήριξε μιλώντας στην

Κ ότι μετά την Κυριακή θα εμφανιστούν
ελλείψεις Ηδη κάποιες βιομηχανίες
έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά
τους Σύμφωνα με τον ίδιο οι ανάγκες σε
πρώτες ύλες για την παρασκευή ζωοτροφών
καλύπτονται σε ποσοστό περίπου 70 από
τις εισαγωγές Η αναστολή της δραστηριότητας
εταιρειών του κλάδου προκαλεί
σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής
ζωικών προϊόντων Σελ 25
ζωοτροφών

προβλήματα
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Ανησυχία για διόγκωση
των προβλημάτων
στον ελληνικό τουρισμό

Παρατηρούνται δυσκολίες στην τροφοδοσία φαρμάκων
και συγκεκριμένων τροφίμων σε νησιά των Κυκλάδων
Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

την κυβέρνηση να εξαντλήσει
κάθε δυνατότητα προκειμένου
να μην παρουσιαστούν
στα προϊόντα με ολέθριες
συνέπειες στην τουριστική
των νησιών Ιδιαίτερα ανήσυχοι
είναι και ξενοδόχοι στην
περιφέρεια μπροστά στον κίνδυνο
την προσεχή εβδομάδα να
μείνουν χωρίς συγκεκριμένα είδη
τρόφιμων και ποτών Αν ενταθεί
το πρόβλημα όπως αναφέρουν
σε συζητήσεις τους και δεν βρεθούν
λύσεις μπορεί να τους οδηγήσει
έως και στην απόφαση να
από

Εντείνονται τα προβλήματα για

τον ελληνικό τουρισμό

ως αποτέλεσμα
των συνεπειών πσυ προκάλεσε

η απόφαση της κυβέρνησης
να οδηγήσει τη χώρα σε

δημοψήφισμα
Ειδικότερα προβλήματα
σε κάποια νησιά των
Κυκλάδων που έχουν υποδεχτεί
μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες
τροφίμων όπως κρεα
τικά αλλά και φαρμάκων λόγω
της μη δυνατότητας πληρωμής

τροφοδοσίας

κατηγορίες

των προμηθευτών του εξωτερικού
εξαιτίας της τραπεζικής αργίας
καταγγέλλει το Επιμελητήριο
Από την πλευρά της η
αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού
Ελενα Κουντουρά δήλωσε
χθες ότι από τη Δευτέρα έχει

Κυκλάδων

επιτευχθεί συντονισμένη διαχείριση
ώστε να έχουν προτεραιότητα
τα εμβάσματα παραγγελιών

στο εξωτερικό για την τροφοδοσία
των επιχειρήσεων του

τουρισμού

ξενοδοχεία εστίαση
προκειμένου να μην υπάρξουν
ελλείψεις Παράλληλα η κ Κουντουρά
ζητεί από τους φορείς μέσω
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
να στηρίξουν επικοινωνιακά
την προσπάθεια που γίνεται
να μην τραυματίζουν την
του ελληνικού τουρισμού
και πάνω απ όλα να μην
ψευδείς ειδήσεις Το
Επιμελητήριο Κυκλάδων ζητεί
εικόνα

αναπαράγουν

ελλείψεις

κίνηση

Το

τελευταίο

πενθήμερο δεν έχουν
μπει στα συστήματα
των ξενοδοχείων
έως και 240.000
κρατήσεις
κλείσουν τα ξενοδοχεία τους
Κατ επέκταση μία τέτοια εξέλιξη
μετά τα περυσινά ρεκόρ στα βασικά
τουριστικά μεγέθη θα οδηγήσει
σε κύμα απολύσεων και
μη προσλήψεων προκαλώντας
ένα από τα αρνητικότερα ρεκόρ
στην ιστορία της χώρας και μάλιστα
στη καρδιά της σεζόν
Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος

Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων επαναβεβαίωσε
χθες το μεγάλο πρόβλημα που

καταγράφεται σε ό,τι αφορά την
πτώση του ρυθμού των κρατήσεων
η οποία τις τελευταίες ημέρες
φθάνει κατά μέσο όρο σε
30%-40 Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι το τελευταίο
δεν έχουν μπει στα
των ξενοδοχείων έως
και 240.000 κρατήσεις Ο ΣΕΤΕ
υπογραμμίζει ότι με την
ότι μετά το δημοψήφισμα
n χώρα θα επιστρέψει σε
ποσοστό

πενθήμερο
συστήματα

προϋπόθεση

φυσιολογικούς

ρυθμούς θα

επαναλειτουργήσει

το τραπεζικό
και θα αποκατασταθεί η
εικόνα μας στο εξωτερικό εκτιμάται
ότι υπάρχει ακόμα το χρονικό
περιθώριο ώστε ο ρυθμός
των κρατήσεων να επιταχυνθεί
και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος
των τελευταίων ημερών
Στο μεταξύ πέντε τουριστικές
ενώσεις στην Κρήτη συνυπέγραψαν
κοινή δήλωση υποστηρίζοντας

σύστημα

το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της

Κυριακής και επισημαίνοντας
ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει
στην Ευρώπη και το ευρώ
Παράλληλα σημειώνουν ότι οι
δραματικές επιπτώσεις των
ημερών είναι εμφανέστατες
στον τουριστικό τομέα
και το επόμενο σύντομο βήμα
θα είναι άδεια ξενοδοχεία άνεργοι
ξενοδοχοϋπάλληλοι δάνεια
που δεν θα εξυπηρετούνται και
φυσικά στο τέλος της ημέρας
δεν θα υπάρχει διέξοδος παρά
τελευταίων

μόνο απόγνωση Τη δήλωση
οι Ενώσεις Ξενο

συνυπογράφουν

Εκτός από τις Κυκλάδες ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι και ξενοδόχοι στην
περιφέρεια μπροστά στον κίνδυνο την προσεχή εβδομάδα να μείνουν
χωρίς συγκεκριμένα είδη τροφίμων και ποτών

δόχων Χανίων Ηρακλείου
Σητείας Ιεράπετρας και
Νοτιοανατολικής Κρήτης ο Σύλλογος
Ξενοδόχων Ρεθύμνης o
Λασιθίου

Σύνδεσμος Τουριστικών
Γραφείων Κρήτης και
ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων
Δυτικής Κρήτης
Ταξιδιωτικών

Επιπλέον η Γενική Πανελλαδική
Ομοσπονδία Επιχειρήσεων
Τουρισμού δήλωσε ότι με
ευθύνης τόσο έναντι των
μελών της Ενώσεως τουριστικών
αίσθημα

γραφείων επιχειρήσεων τουριστικών
λεωφορείων σκαφών

αναψυχής και ναυτικών πρακτόρων
όσο και έναντι όλων των
αυτή της χώρας ανεξαρτήτως
ιδεολογικής τοποθέτησης
τάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής
πορείας της χώρας και της
της στη ζώνη του ευρώ
υποστηρίζοντας το ΝΑΙ στο
πολιτών

παραμονής

δημοψήφισμα

της Κυριακής
Τέλος ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων απευθύνει έκκληση
για αυτοσυγκράτηση και ομοψυχία
τις δύσκολες αυτές στιγμές
που περνάει η χώρα μας
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για ελλείψεις στην αγορά
εκπέμπει η βιομηχανία τροφίμων
SOS

Τα εργοστάσια ξεμένουν σταδιακά από πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας
τητά τους ελλείψει πρώτων υλών
Σύμφωνα με τον ίδιο οι ανάγκες
σε πρώτες ύλες για την παρασκευή
ζωοτροφών καλύπτονται σε
περίπου 70 από τις εισαγωγές
Η αναστολή της δραστηριότητας
εταιρειών του κλάδου
προκαλεί προβλήματα σε όλη την
αλυσίδα της παραγωγής ζωικών

Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΔΝΙΦΑΒ Α
Σήμα κινδύνου για ελλείψεις στην

αγορά εκπέμπει ο Σύνδεσμος
Βιομηχανίας Τροφίμων
ΣΕΒΤ καθώς τα εργοστάσια τροφίμων
και ποτών ξεμένουν σταδιακά
από πρώτες ύλες και υλικά
συσκευασίας Τα μεγαλύτερα
Ελληνικής

ποσοστό

προβλήματα

εντοπίζονται στη
που χρησιμοποιεί
πρώτη ύλη το κρέας όπως οι

βιομηχανία

ως
αλλαντοβιομηχανίες

καθώς εξαρτώνται
σε ποσοστό περίπου 75
από τις εισαγωγές Εκτός από τις
δυσχέρειες πραγματοποίησης των
εισαγωγών υπό απειλή πλέον
και η εγχώρια παραγωγή
κρέατος καθώς σύμφωνα
με όσα καταγγέλλουν
οι βιομηχανίες ζωοτροφών αυτές
επαρκούν έως την Κυριακή
Σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ ο οποίος
παράλληλα απευθύνει έκκληση
για σωφροσύνη τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή
n βιομηχανία τροφίμων είναι τα
ακόλουθα
• Οι
προμηθευτές από το εξωτερικό
ζητούν την προπληρωμή των
παραγγελιών γεγονός που
την εισαγωγή πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας και
προκαλεί δυσκολίες στην ομαλή
βρίσκεται

σιτηρών

i Jlfflii

ζωοτροφές

τουλάχιστον

δυσχεραίνει

διακίνηση των προϊόντων
• Η
τραπεζική αργία προκαλεί
προβλήματα στον εκτελωνισμό
των εισαγόμενων από τρίτες χώρες
προϊόντων Τα ζητήματα αυτά
αποτέλεσαν μεταξύ άλλων
της έκτακτης συνεδρίασης
της Ομάδας Διαβούλευσης
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Προβλημάτων της Αγοράς
αντικείμενο

προϊόντων Για παράδειγμα πολλοί
κτηνοτρόφοι παραδίδουν το
γάλα τους στις γαλακτοβιομηχανίες
και σε τυροκομεία έναντι λήψης
ζωοτροφών
Ο περιορισμός της κίνησης των
κεφαλαίων προκαλεί προβλήματα
και στην εγχώρια παραγωγή
που προορίζονται για
Τα σιτηρά σιτάρι κριθάρι
βρίσκονται στην περίοδο συγκομιδής
αλλά οι παραγωγοί δεν μπορούν
να εισπράξουν τις αμοιβές
τους με τις οποίες θα κάλυπταν
το καλλιεργητικό κόστος Οξύτερο
σύμφωνα με τον ΣΕΒΙΖ είναι το
πρόβλημα επάρκειας ζωοτροφών
στα νησιά καθώς έχει αυξηθεί το
κόστος μεταφοράς
Ιδιαίτερη ανησυχία για το θέμα
του εφοδιασμού των παραγωγικών
μονάδων με ιχθυοτροφές εκφράζει
και ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών

Εκτός από τις δυσχέρειες πραγματοποίησης των εισαγωγών υπό απειλή πλέον βρίσκεται και η εγχώρια
παραγωγή κρέατος καθώς σύμφωνα τουλάχιστον με όσα καταγγέλλουν οι βιομηχανίες ζωοτροφών αυτές
επαρκούν έως την Κυριακή

Τα

μεγαλύτερα
εντοπίζονται
στη βιομηχανία
που χρησιμοποιεί
προβλήματα

ως πρώτη ύλη
το κρέας όπως οι

αλλαντοβιομηχανίες

σε Φορολογικά και Τελωνειακά
Θέματα που συνεδρίασε χθες
εκτάκτως υπό την προεδρία της
γενικής γραμματέως Δημοσίων
Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου με

τη συμμετοχή θεσμικών φορέων
που εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό
κόσμο

• Ηδη κτηνοτροφικές επιχειρήσεις

δηλώνουν αδυναμία εισαγωγής
ζωοτροφών με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την τροφοδοσία της αγοράς
σε είδη πρώτης ανάγκης
•
Δημιουργούνται νέες σχέσεις
συναλλαγών στην εμπορική
των προϊόντων υπό την
έννοια ότι οι μεταφορικές εταιρείες
ζητούν να πληρωθούν τοις
μετρητοίς Μάλιστα ο ΣΕΒΤ
ότι αυτά τα νέα ήθη
στις συναλλαγές ενδεχομένως θα
έχουν αρνητικές για τους καταναλωτές
επιπτώσεις

διακίνηση

επισημαίνει

• Ο περιορισμός της κυκλοφορίας
χρήματος μετά από ένα διήμερο
αποθεματικής κατανάλωσης οδηγεί
την αγορά σταδιακά σε πολύ
σοβαρή ύφεση κάτι που όχι μόνο
θα επηρεάσει αρνητικά την αλυσίδα
παραγωγής αλλά πολύ σύντομα
θα έχει και κοινωνικές
επιπτώσεις

Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα
των ζωοτροφών ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
Ζωοτροφών Ηλίας Μελισσουργός
υποστήριξε μιλώντας
στην Κ ότι μετά την Κυριακή
θα εμφανιστούν ελλείψεις Ηδη
κάποιες βιομηχανίες ζωοτροφών
έχουν αναστείλει τη δραστηριό

Αξίζει να επισημανθεί ότι
η παραγωγική διαδικασία στην

ιχθυοκαλλιέργεια έχει συγκεκριμένους
βιορυθμούς και οποιαδήποτε
διατάραξή της έχει αποδεδειγμένα
αρνητικές συνέπειες
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θα
λασσοκαλλιεργειών αυτή τη στιγμή
βρίσκονται ήδη στη θάλασσα
ιχθυοαποθέματα αξίας μισού
δισεκατομμυρίου

ευρώ
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Εκκληση
καθηγητών
τομέων υγείας
Τπ στήριξη τους στο

ΝΑΙ στο δημοψήφισμα προειδοποιώντας

ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία με

τους θεσμούς και δεν αποκατασταθεί η χρηματοδότηση
της ελληνικής οικονομίας οι επιπτώσεις στην υγεία θα
είναι δραματικές δηλώνουν σε κείμενό τους δέκα καθηγητές
των τομέων της πολιτικός της διοικόσης και των οικονομικών
της υγείας Οπως αναφέρεται στο κείμενο που υπογράφουν
οι καθηγητές Μαίρη Γείτονα Λυκούργος Λιαρόπουλος
Νίκος Μανιαδάκης Νίκος Πολύζος Αρης Σισσούρας Σωτήρης
Σούλης Κυριάκος Σουλιώτης Γιάννης Τούντας Γιάννης
Υφαντόπουλος και Τάσος Φιλαλήθης μπορεί η οικονομική
κρίση μέχρι σήμερα να έχει επηρεάσει αρνητικά την υγεία
κυρίως την ψυχική ωστόσο δεν έχει επηρεάσει προς το
παρόν τους δείκτες θνησιμότητας και το προσδόκιμο ζωής
των Ελλήνων Από τη Δευτέρα όμως εάν προκληθεί άτακτη
χρεοκοπία της οικονομίας θα χρεοκοπήσει και το σύστημα
υγείας με ανυπολόγιστες
συνέπειες

για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των
πολιτών τονίζουν οι
Ελλήνων

καθηγητές και εξηγούν Πολλά
δημόσια νοσοκομεία δεν
θα μπορέσουν να λειτουργήσουν
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
τους υπερβαίνουν σύμερα
το 1 δισ ευρώ από 600 εκατ
ευρώ παυ ήταν στις 25
Ιανουαρίου

2015 Εάν στο άμεσο

μέλλον δεν

Από τη Δευτέρα
εάν προκληθεί
άτακτη χρεοκοπία
πολλά δημόσια
νοσοκομεία δεν
θα μπορέσουν

να λειτουργήσουν

χρηματοδοτηθούν

πολλά εξ αυτών θα πρέπει να κλείσουν γιατί δεν θα
μπορούν να προμηθεύονται όχι μόνα αναλώσιμα στα οποία
ήδη παρουσιάζονται ελλείψεις αλλά και τα εξειδικευμένα
υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για ορθοπεδικές καρδιοχειρουργικές
κ.ά επεμβάσεις καθώς και τα φάρμακα κυρίως
δε αυτά για σοβαρές παθήσεις π.χ„ αντικαρκινικά Ειδικότερα
σε ό,τι αφορά τα φάρμακα η ήδη μειωμένη παροχή θα
γίνει ακόμα πιο προβληματική γιατί οι εταιρείες δεν θα τα
προμηθεύουν χωρίς να πληρώνονται Ακόμα και η τρίμηνη
επάρκεια που προβλέπει η νομοθεσία δεν θα μπορεί να
εξασφαλιστεί Οι καθηγητές υπενθυμίζουν ότι σε όποιες
χώρες τα τελευταία χρόνια υπήρξε άτακτη χρεοκοπία
αύξηση των θανάτων κατά 20 και μείωση του
προσδόκιμου επιβίωσης από 5 έως 7 χρόνια και καταλήγουν
as μην αφήσουμε να συμβούν όλα αυτά στη χώρα μας
Την Κυριακή δεν ψηφίζουμε ΝΑΙ μόνο για την παραμονή
μας στην Ευρώπη Ψηφίζουμε ΝΑΙ και για την υγεία μας
και κυρίως για την υγεία των παιδιών μας
καταγράφηκε

ΓΤΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Προβληματισμός
για το «πλαφόν»
στα φάρμακα
τεχνολογικών προϊόντων δεν έχει
ακόμη λειτουργήσει από τις τρό:

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Διαβεβαιώσεις ότι δεν τίθεται θέμα

επάρκειας φαρμάκων στην ελληνική
αγορά αυτή την περίοδο
χθες το υπουργείο Υγείας,
οι φαρμακευτικός επιχειρήσεις και
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,
που ζητεί ωστόσο από όλους τους
φορείς της φαρμακευτικής κοινότητας
να λειτουργήσουν με σύνεση
και αυτοσυγκράτηση.
Χθες, η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας είχε συνάντηση με εκπροσώπους
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος,
από τους οποίους ζήτησε να
ο κανονικός εφοδιασμός
της αγοράς με τις συνήθεις
φαρμάκων, λαμβάνοντας
τη σχετική δέσμευση. Σημειώνεται,
βέβαια, ότι τη στιγμή που n
παρείχαν

συνεχιστεί

ποσότητες

ζήτηση στα φαρμακεία εμφανίζεται
αυξημένη, οι φαρμακαποθήκες
επιβάλουν «πλαφόν» κυρίως

στον αριθμό των σκευασμάτων

που μπορούν να παραγγέλνουν
καθημερινά τα φαρμακεία.
Επιπρόσθετα, σήμα κινδύνου
εκπέμπει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Ιατροτεχνολογικών και
Προϊόντων (ΣΕΙΒ),
που ενημερώνει ότι τα αποθέματα
των εταιρειών-μελών του επαρκούν
για 20-30 ημέρες, πλην
εξειδικευμένων υλικών,
στα οποία πιθανόν να έχουν ήδη
Βιοτεχνολογικών

ορισμένων

εμφανιστεί ελλείψεις στα νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τον ΣΕΙΒ,
το τοπίο που διαγράφει η έκδοση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
για τις εισαγωγές ιατρο¬

πεζές. Παράλληλα και οι οίκοι
του εξωτερικού είναι επιφυλακτικοί
στην εκτέλεση παραγγελιών
προς τους αντιπροσώπους
τους στην Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή, προβληματισμό

προκαλεί η αιφνίδια και χωρίς
προφανή αιτία έναρξη της συζήτησης,
από πλευράς του υπουργείου
Υγείας, για τη διάθεση
υψηλού κόστους από τα
ιδιωτικά φαρμακεία. Τα φάρμακα
αυτά διατίθενται τώρα από τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και, σύμφωνα
με τον Οργανισμό, οι ασθενείς
εξυπηρετούνται χωρίς να
φαρμάκων

έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.
Επιπλέον, ο ΕΟΠΥΥ τα προμη-

Ανοίγει η συζήτηση
για τη διάθεση
φαρμάκων υψηλού
κόστους από τα
ιδιωτικά φαρμακεία.
θεύεται από τις εταιρείες με

Οι φαρμακοποιοί θα αποδέχονταν μία τέτοια πρόταση μόνο υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων θα είναι
και η δυνατότητα να εξοφλούν τις εταιρείες όταν θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και όχι νωρίτερα.
μεγάλες

εκπτώσεις. Κατά πληροφορίες,
τόσο η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
όσο και ο ΣΦΕΕ (αν και τουλάχιστον
μία φαρμακοβιομηχανία
να διαφοροποιείται από τη
θέση του Συνδέσμου) έχουν
στην ηγεσία του υπουργείου
Υγείας οτι δεν συμφωνούν με
αυτή την κίνηση. Για τον ΕΟΠΥΥ,
η διάθεση των φαρμάκων υψηλού
κόστους από τα ιδιωτικά φαρμαφέρεται

δηλώσει

κεία θα εκτόξευε τη φαρμακευτικό

δαπάνη, ενώ οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις φοβούνται μία
ενδεχόμενη

έξαρση στις παράλληλες
εξαγωγές. Αντίθετοι εμφανίζονται

και οι φαρμακοποιοί. Σύμφωνα
με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο, οι φαρμακοποιοί θα
αποδέχονταν

μία τέτοια πρόταση
μόνο υπό προϋποθέσεις, μεταξύ
των οποίων θα είναι και η δυνατότητα
να εξοφλούν τις εταιρείες

όταν θα πληρώνονται από τον

ΕΟΠΥΥ και όχι νωρίτερα.
Πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά
της διακίνησης των ακριβών φαρμάκων
από τα ιδιωτικό φαρμακεία,
εξέδωσε ο Σύλλογος Νεφροπαθών

Θεσσαλονίκης, που κάνει λόγο

για «οργανωμένα συμφέροντα
στον χώρο του φαρμάκου που
στην αναμπουμπούλα της κρίσης,
ως άλλοι λύκοι, εποφθαλμιούν τα
χρήματα του ελληνικού λαού,

στήνοντας και αξιοποιώντας λόμπι

στο υπουργείο Υγείας». Οπως
αναφέρει, αυτοί που θα κερδίσουν

«είναι οι νέοι μαυραγορίτες της
υγείας, που θα εμπορευτούν την
ανάγκη για ζωή, στερώντας τα
αναγκαία αλλά και ακριβά φάρμακα
από τους Ελληνες ασθενείς,
είτε δημιουργώντας τεχνικές
στην αγορά είτε προχωρώντας
σε παράλληλες εξαγωγές
φαρμάκων».
ελλείψεις
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Στον αέρα
το νέο ΕΣΠΑ
εάν δεν κλείσει
η συμφωνία
Μετ εμποδίων οι πληρωμές
από το πακέτο των 35 διο ευρώ
Απειλή για τα κονδύλια του αναπτυξιακού
πακέτου της περιόδου 2014-2020 συνιστά
η μη επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους
Πρόκειται για τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ
καθώς και τα κονδύλια που προορίζονται
για την αγροτική πολιτική το ύψος των
οποίων φθάνει τα 35 δισ ευρώ έως το 2020
Το πρόβλημα προκύπτει όταν ένα κράτος
μέλος της Ευρωζώνης ενισχύεται από τον
ESM όπως η Ελλάδα και δεν τηρεί τις
που απορρέουν από τη συμφωνία
για την επίτευξη μακροοικονομικών στόχων
υποχρεώσεις

και μεταρρυθμίσεων Την ίδια στιγμή
έντονη ανησυχία εκφράζουν επιχειρήσεις
που είναι αποδέκτες επιδοτήσεων λόγω

συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα
καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων
μπορεί να μπλοκάρουν προγραμματισμένες
πληρωμές Σελ 22
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Κίνδυνος για απώλεια πόρων ύψους 35 δισ
από την Ευρωπαϊκή Ενωση έως το 2020
Πρόκειται για τα χρήματα του νέου ΕΣΤΊΑ και κονδύλια που προορίζονται για την αγροτική πολιτική
Των ΔΗΜΗΤΡΑΣ Μ ΑΝΙΦΛΒΛ

από την Ε Ε αποδίδουν τα

και ευγενιας τζπρτζη

στο κλείσιμο των τραπεζών
και εξηγούν ότι αρκετές
επιχειρήσεις διατυπώνουν αιτήματα
ζητώντας να διασφαλιστεί
ότι τα χρήματα θα φτάσουν στον
τελικό δικαιούχο
Πρόκειται για πληρωμές που
δεν αφορούν το Δημόσιο και
απευθείας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις Σύμφωνα με
κοινοτικό αξιωματούχο n ανησυχία
που υπάρχει από την Ε.Ε δεν
έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε
καθυστέρηση στις πληρωμές πέραν
της προγραμματισμένης
Τα προβλήματα στις τράπεζες
όπως εξηγούν δεν διασφαλίζουν
ότι τα χρήματα Θα φτάσουν
στους δικαιούχους και αυτό που
επιδιώκεται είναι να βρεθεί τρόπος
να είναι στη διάθεση του
χωρίς να μπλοκαριστούν
στη διαδρομή
Οι ίδιες κοινοτικές πηγές
ότι δεν πρόκειται για
αναστολή κοινοτικών κονδυλίων
ένα ενδεχόμενο που προβλέπεται
μεν από τους Κανονισμούς για
τα Διαρθρωτικά Ταμεία χωρίς
ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι
σήμερα Τον κίνδυνο για αναστολή
πληρωμών επισημαίνει με
του και ο πρώην βουλευτής
της Ν.Δ Κωστής Μουσουρούλης
παραπέμποντας

Ορατός πλέον είναι ο κίνδυνος
για την απώλεια πόρων από το

ΕΣΠΑ ενώ απειλή και για τα κονδύλια
του αναπτυξιακού πακέτου
της περιόδου 2014-2020 συνιστά
και η μη επίτευξη συμφωνίας με

κατευθύνονται

τους εταίρους Πρόκειται για τα
χρήματα του νέου ΕΣΠΑ καθώς
και τα κονδύλια που προορίζονται
για την αγροτική πολιτική το
ύψος των οποίων φθάνει τα 35
δισ ευρώ έως το 2020 Το πρόβλημα
προκύπτει όταν ένα κρά
τος-μέλος της Ευρωζώνης
από τον Ευρωπαϊκό

προθεσμίας

ενισχύεται

Μηχανισμό

Σταθερότητας ESM
όπως n Ελλάδα και δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από

τη συμφωνία για την επίτευξη

δικαιούχου

μακροοικονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων
Την ίδια στιγμή έντονη ανησυχία
εκφράζουν επιχειρήσεις
που είναι αποδέκτες επιδοτήσεων
λόγω συμμετοχής τους σε κοινοτικά
προγράμματα καθώς οι
περιορισμοί

στην κίνηση κεφαλαίων
μπορεί να μπλοκάρουν

διαβεβαιώνουν

Εντονη ανησυχία εκφράζουν επιχειρήσεις που είναι αποδέκτες

επιδοτήσεων

λόγω συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα καθως οι
περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων μπορεί να μπλοκάρουν
πληρωμές
προγραμματισμένες

προγραμματισμένες

πληρωμές Το
πρόβλημα των περιορισμών στην
κίνηση κεφαλαίων έχει απασχολήσει
τη Διεύθυνση προϋπολογισμού
της Ε.Ε με αφορμή πλη

προβλήματα

ρώμες επιχειρήσεων που αφορουν

το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon
Σύμφωνα με πληροφορίες
μεγάλη ελληνική φαρμακοβιομηχανία
υπήρξε αποδέκτης επιστο¬

λής από την αρμόδια κοινοτική
διεύθυνση μέσω της οποίας
για την αναστολή πληρωμής
έως ότου ξεκαθαρίσει η
κατάσταση στη χώρα Πηγές
ειδοποιείται

δηλώσεις

• στο δημοσιονομικό σύμφωνο
σχετικά με την υποχρέωση
ισοσκελισμένων ή
διατήρησης

πλεονασματικών

προϋπολογισμών

• στο
Σύμφωνο για το ευρώ και σε

ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις οικονομικής
πολιτικής όπως n συγκράτηση
ή η μείωση των δαπανών και
• στο Σύμφωνο Σταθερότητας
και Ανάπτυξης η τήρηση του
οποίου ελέγχεται μέσω των
σταθερότητας και για
τα οποία η Ε.Ε δικαιούται να
ζητεί πληροφορίες να τα αξιολογεί
και να εκδίδει συστάσεις
Οπως προκύπτει από τον βασικό
κανονισμό που διέπει τη λει
τουργία των Διαρθρωτικών
προγραμμάτων

Ταμείων

δηλαδή τον Κανονισμό
1303 μεταξύ των αιτιών που μπορεί

να οδηγήσει σε αναστολή των
πληρωμών από την Ε.Ε από 50
έως και 100 είναι όταν ένα κρά
τος-μέλος δεν έχει αναλάβει
δράση ώστε να διορθώσει
το υπερβολικό του έλλειμμα
Αντίστοιχα σε αναστολή μπορεί
αποτελεσματικό

να οδηγήσει όταν ένα κρά
τος-μέλος δεν συμμορφώνεται
με το πρόγραμμα μακροοικονομικός
προσαρμογής Για την
της διαδικασίας
πληρωμών απαιτείται πρόταση
της Επιτροπής προς το
το οποίο είναι το όργανο
που καλείται να αποφασίσει

ενεργοποίηση

αναστολής

Συμβούλιο
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ΠΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ
/—

Επιστροφή, χωρίς εξαιρέσεις, της συνταγογράφησης φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία ζητούν οι δανειστές.

Παρεμβάσεις σε φάρμακα

Συνεχίζουν τα μέτρα ελέγχου του κόστους, σε περίπτωση συμφωνίας
ε περίπτωση συμφωνίας
με τους δανειστές, η Ελλάδα
θα συνεχίσει να εφαρμόζει
μέτρα ελέγχου του

κόστους στο σύστημα υγείας.

Μέτρα τα οποία, λίγο
ως πολύ, περιλαμβάνονταν στο
Μνημόνιο. Ειδικότερα, σύμφωνα
με όσα έχουν διαρρεύσει, επανέρχεται
-χωρίς εξαιρέσεις- το μέτρο
της συνταγογράφησης φαρμάκων
με βάση τη δραστική ουσία, θυμίζουμε
ότι ο Π. Κουρουμπλής πριν
από λίγες εβδομάδες είχε εξαιρέσει
από το μέτρο τη χορήγηση γενοσή-

μων και είχε εξαγγείλει και περαιτέρω
εξαιρέσεις...
Η πιο σημαντική παρέμβαση στον
τομέα αυτόν όμως είναι άλλη: Η
Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει
σε μειώσεις τιμών όλων των φαρμάκων
που έχουν χάσει την πατέντα
τους και συνακόλουθα των γε-

νοσήμων τους. Μέχρι πρότινος, ο
κανόνας αυτός ίσχυε μόνο για τα
σκευάσματα που είχαν χάσει την
πατέντα τους μετά το 2012.
Μάλιστα, οι θεσμοί ζητούν τα φάρμακα
που δεν έχουν πατέντα να
λάβουν τιμή ίση με το 50% αυτής

που είχαν κατά τη λήξη της πατέντας
τους. Γεγονός που σημαίνει
ότι τα αντίστοιχα γενόσημα θα
ακόμη χαμηλότερη τιμή, ήτοι
περίπου 32,5% της τιμής αυτής.
Εδώ βέβαια έχουμε έναν μεγάλο
κίνδυνο. Εφόσον δεν έχουμε
συνταγογραφικά πρωτόκολλα
και κίνητρα χρήσης γενοσήμων
για γιατρούς, φαρμακοποιούς και
ασθενείς, η μεγάλη μείωση της
πολλών φαρμάκων είναι
να «στρέψει» εταιρείες και
γιατρούς στη συνταγογράφηση πιο
λάβουν

αυστηρά

τιμής

δυνατόν

ακριβών φαρμάκων. Το ερώτημα

είναι αν το πλαφόν που έχει τεθεί
μπορεί να ανακόψει τον κίνδυνο
αυτό. Μείωση τιμών και αυστηρός
έλεγχος πρέπει να εφαρμοστούν
και στις διαγνωστικές εξετάσεις. Το
μέτρο του clawback θα επεκταθεί
και το 2016, ενώ για φέτος η
κυβέρνηση

θα πρέπει να εισπράξει το

clawback για φάρμακα, εξετάσεις
και νοσηλεία στον ιδιωτικό τομέα.
Τέλος, η κυβέρνηση θα πρέπει να
διασφαλίσει την απόδοση στον
ΕΟΠΥΥ των ποσών που προκύπτουν
από τις εισφορές για τον
κλάδο υγείας.
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Ενα αλαλούμ
με τις προμήθειες
Στις 26/5/201 5 ο διοικητής της 1 ης ΥΠΕ Αγγελος Παπαδόπουλος
ανέθεσε σε συγκεκριμένα νοσοκομεία tn
διενέργεια

κεντρικών διαγωνισμών για υλικά και υπηρεσίες
που αφορούν όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανο¬
μεσά τους είναι ένας
διαγωνισμός για απι
νιδωτές βηματοδότες
ύψους 11.370.190,79
ευρώ και ένας για
στεφανιαίες ενδοπρο
θέσεις στεντς ύψους
2.231.803,16 ευρώ
Ο πρώτος ανατέθηκε
στο Ιπποκράτειο και ο δεύτερος στο Γ Γεννηματάς Και
αν σας έλεγα ότι εδώ και μήνες τρέχουν δύο μεγάλοι
για όλα τα νοσοκομεία της χώρας για τα είδη
αυτά τους οποίους έχει προκηρύξει η Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας ΕΠΥ Μάλιστα πληροφορίες μού λένε ότι
στην 1 η ΥΠΕ δεν είχαν ιδέα για τις ενέργειες της ΕΠΥ
διαγωνισμοί
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ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

Βήμα βήμα η διολίσθι

τελειώνει μια και καλή με το ελληνικό

ΓΚΙΟΚΑ

από τον στενό κύκλο τουΑλέξη
Τσίπρα δεν μιλάει για εθελουσία
έξοδο της χώρας από την ευρωζώ
νη στην περίπτωση του Οχι Εκφράζονται
όμως φόβοι ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση
της Γερμανίας για μια θυσία της Ελλάδας
για να θωρακιστεί καλύτερα το ευρώ
αλλά ακόμα και για παραδειγματισμό προς
χώρες που μπορεί να αμφισβητήσουν τις
κυρίαρχες πολιτικές λιτότητας
Εκτιμούν πως οι ακραίες φωνές που
εκφράζονται από τους γερμανούς

Κανείς

βιομηχάνους

και τον υπουργό Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μπλόκαραν
ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις με
παράλογες απαιτήσεις οι οποίες δεν
μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από
την ελληνική πλευρά προκειμένου να

ζήτημα που ταλαιπωρεί επί πέντε χρόνια
την Ευρωπαϊκή Ενωση

Πώς όμως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
η επιστροφή στην δραχμή Οι απόψεις
των οικονομολόγων διαφοροποιούνται ως
προς το συγκεκριμένο ζήτημα Υπάρχουν
οικονομολόγοι που υποστηρίζουν ότι κάτι

τέτοιο σε συνθήκες ομαλότητας είναι
σχεδόν αδύνατο εξαιτίας των διεθνών
συμβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα Θα
χρειάζονταν έκτακτα μέτρα όπως η πλήρης
απομόνωση της χώρας και η αναστολή
θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος
Επίσης υποστηρίζουν ότι το καινούργιο
νόμισμα δεν θα γινόταν καν αποδεκτό
από τις διεθνείς αγορές διότι δεν θα είχε
αντίκρισμα Θα μπορούσε να συμβεί κάτι
τέτοιο μόνο με μεγάλο ποσοστό εξαγωγών
κάτι που η Ελλάδα δεν έχει ή εκτός και αν

υπήρχε σύνδεση με άλλο νόμισμα που θα
δεχόταν να το στηρίξει
Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος από
την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι το κλειδί
της όλης υπόθεσης βρίσκεται στον έλεγχο
των τραπεζών και στη ρήξη με τους δανειστές
με όρους σύγκρουσης

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ Αν δεν υπάρξει
συμφωνία οι τράπεζες δεν θα ξανανοίξουν
τουλάχιστον όχι με τη μορφή που τις
γνωρίζαμε Παρότι η ΕΚΤ θα κάνει απαιτητό
άμεσα το ποσό των δανείων που έχει
χορηγήσει αυτό δεν θα δοθεί Εφόσον
μιλάμε για συνθήκες σύγκρουσης ούτε οι
μετοχές τους μαζί με τα ενεργητικά τους
θα περάσουν στην κυριότητά της ώστε να
προχωρήσει η προβλεπόμενη διαδικασία
ανακεφαλαιοποίησής τους Αυτές θα
θα εκκαθαριστούν και σε

ίση npos m δραχμή
δείγμα φιλολαϊκής πολιτικής ενδεχομένως
να διαγραφούν μεγάλα δάνεια λαϊκών
και μικρών επιχειρήσεων
Η επόμενη ενέργεια που θα αναγκαστεί
να κάνει η κυβέρνηση σε περίπτωση
που διακοπούν οι συνομιλίες με τους
νοικοκυριών

δανειστές ουσιαστικά έχει συντελεστεί
Η παύση πληρωμών έχει γίνει πραγματικότητα
με τη μη καταβολή της δόσης
στο ΔΝΤ την προηγούμενη Τρίτη Αμέσως
μετά θα παγώσει και η αποπληρωμή των
δανείων προς την ΕΚΤ λόγω αδυναμίας
καταβολής των δόσεων Η χώρα θα περάσει
και επίσημα σε καθεστώς χρεοκοπίας
μπλοκάροντας κάθε δυνατότητα
της ελληνικής οικονομίας από
τους διεθνείς οργανισμούς αφού έτσι
κι αλλιώς βρίσκεται εκτός αγορών εδώ
και πέντε χρόνια Θα αναζητηθεί κοινός
τόπος με τους δανειστές για αναδιάρθρω¬
χρηματοδότησης

ση του χρέους και αν δεν ευοδωθούν οι
προσπάθειες θα παγώσει αναγκαστικά
μέχρι νεωτέρας

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Επόμενο βήμα θα
αποτελέσει η εκτύπωση νομίσματος για τις
συναλλαγές στο εσωτερικό Το νέο νόμισμα
αν γίνει δεκτό στις διεθνείς αγορές θα
χάσει μεγάλο κομμάτι της αξίας του από τις
πρώτες κιόλας ημέρες της κυκλοφορίας του
Ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στα ύψη
και οι ελλείψεις στην αγορά μέχρι να
κάπως η κατάσταση θα είναι
τεράστιες Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί
η κρατική παρέμβαση για την ομαλή
της αγοράς με τα βασικά είδη
διατροφής κυρίως σε όσα παράγονται
στην Ελλάδα αλλά και στις όποιες εισαγωγές
γίνονται Τα αποθέματα σε ευρώ θα
δεσμευτούν από το κράτος και θα χρησιμο¬
ομαλοποιηθεί

τροφοδοσία

κρατικοποιηθούν

ποιηθούν για την εισαγωγή ειδών πρώτης
ανάγκης Κυρίως φάρμακα που δεν παράγει
η εθνική φαρμακοβιομηχανία βασικά
τρόφιμα και προϊόντα για τη βιομηχανική
παραγωγή
Η παραγωγική διαδικασία θα παγώσει
σχεδόν ολοκληρωτικά για τις πρώτες
εβδομάδες οδηγώντας την οικονομία σε
πρωτόγνωρη για τα μεταπολεμικά χρονικά
ύφεση Η ανεργία και τα λουκέτα θα
κόκκινο
Πάντως οι οπαδοί της επιστροφής στη
δραχμή υποστηρίζουν πως όταν τα πράγματα
σταθεροποιηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης
θα τρέχουν ιλιγγιωδώς Οπλο για την
ανάκαμψη της οικονομίας θα αποτελέσει η
υψηλή ανταγωνιστικότητα που θα έχει
χάρη στο νέο έντονα υποτιμημένο
νόμισμα η εισροή συναλλάγματος από τον
τουρισμό και την αύξηση των εξαγωγών
χτυπήσουν

επιτευχθεί
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Το σοκ του Οχι με τα μάτια επτά επιχειρηματιών
Τάσσονται υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας
και περιγράφουν τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες
προσπαθούν να λειτουργήσουν με κλειστές τις τράπεζες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚ ΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
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Δημοψήφισμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το σοκ ίου Οχι
με τα μάπα επιά

επιχειρηματιών

Τάσσονται υπέρ ms ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και
περιγράφουν τις αντίξοες συνθήκες με τις τράπεζες κλειστές

ΠΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

θα είναι για την οικονομία
ένα Οχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής
Αυτοκτονία
υποστηρίζει στη συντριπτική του
πλειονότητα ο επιχειρηματικός κόσμος που
τάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής
της χώρας περιγράφοντας τις πρωτόγνωρες
συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να

λειτουργήσει
Από την κατάρρευση της κατανάλωσης τις
παραγγελίες εντός και εκτός Ελλάδας που
ακυρώνονται και τις πληρωμές που γίνονται
αποκλειστικά πλέον με μετρητά μέχρι τη
διακοπή των εργασιών την αδυναμία καταβολής
μισθοδοσίας του προσωπικού και την
αναγκαστική αργία για πολλές επιχειρήσεις
η εικόνα είναι αυτή μιας νεκρής αγοράς
Σε αυτές τις πρωτάκουστες συνθήκες ΤΑ
ΝΕΑ απευθύνθηκαν σε έλληνες επιχειρηματίες
ζητώντας τους να περιγράψουν τις
αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν και τι
πως θα συμβεί σε περίπτωση ενός
πιστεύουν

Οχι στο δημοψήφισμα που θα οδηγήσει σε μια

μη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών
Αλλοι δέχθηκαν να μιλήσουν επώνυμα
και άλλοι για ευνόητους λόγους το απέφυγαν
ωστόσο μας μετέφεραν μερικές από τις εκατοντάδες
ιστορίες επιχειρηματικής παράλυσης
που ζει εδώ και μία εβδομάδα η χώρα

ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Το παράδειγμα ελληνικής
βιομηχανίας ζυμαρικών που διέκοψε προ
ημερών τη λειτουργία της καθώς δεν μπορούσε
να στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό για
να παραλάβει την πρώτη ύλη με την οποία

παρασκευάζει τις πλαστικές συσκευασίες
για τα προϊόντα της είναι ένα από τα πολλά
Ακόμη περισσότερες είναι οι ιστορίες σαν
αυτή ξενοδόχου της Πάτμου που βλέπει
καθημερινά τον εφιάλτη των ακυρώσεων
καθώς δεν έχει ούτε πετσέτες για να λειτουργήσει
αφού καμία μεταφορική εταιρεία δεν
διαθέτει αρκετά μετρητά για να πληρώσει τα
καύσιμα τα διόδια και τα ακτοπλοϊκά ναύλα
μεταφοράς στην Ελλάδα των επαγγελματικών
πλυντηρίων που παρήγγειλε από το Βέλγιο
Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν
τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και πέντε ημέρες

Ι
Α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΑΛΑΣ

ΤΡΥΦΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

διευθύνων σύμβουλοε όμιλοβ Fouriis

πρόεδροε Πανελλήνιαε Evcuons
ΦαρμακοΒιομηχανίαε

πρόεδροε του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίαε

πρόεδροε και διευθύνων
σύμβουλοε ΛΟΥΞ

μέλοε ΔΣ ΕΒΕΑ και πρόεδροε Συνδέσμου

Με ευρωπαϊκό

Ανησυχία για
την τουριστική σεζόν

Καμία σκέψη για να
γυρίσουμε σε δραχμή

Το Οχι θα φέρει

Εκτόβ από το 2015 υπάρχουν

Η οικονομία είναι μια αλυσίδα
στην οποία όταν σπάσει évas

Οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή

ΊΤάγωσε κάθε
επενδυτικό σχέδιο
Γε περίπτωση εξόδου

από

την ευρωζώνη και αλλαγήε
νομίσματοε τα προβλήματα θα
πολλαπλασιαστούν γεωμετρικά
Ηδη η επιβολή των capital controls
έχει προκαλέσει σημαντική
πτώση πωλήσεων λόγω έλλειψηε
ρευστού orous καταναλωτέβ
ενώ οι ηρομηθευτέε μάε ζητούν
προκαταβολικά την πληρωμή των
Λαραγγελιών και απορρίπτουν
εγγυητικέε ελληνικών τραπεζών
Αδυνατούμε να εξοφλήσουμε
υποχρεώσει npos tous
προμηθευτέε εξωτερικού και
εσωτερικού ενώ έχουμε δυσκολίεε
στην καταβολή Tns μισθοδοσίαε
npos tous εργαζομένουε
Δυσκολίεε έχουμε και cos npos τη
φύλαξη και τη διακίνηση μετρητών
από Tis ελάχιστεε καθημερινέε
εισπράξειε Αδυναμία καταγράφεται
και στην υποστήριξη των
θυγατρικών pas εκτόε Ελλάδαε
είτε από χρηματοοικονομικήε
λευράε και διακίνησηε
εμπορευμάτων είτε από πλευράε
αδυναμίαε μετακίνησηε των
στελεχών Κάθε επενδυτικό σχέδιο
ακόμη και με ορίζοντα τριών μηνών
έχει παγώσει ενώ σε συνδυασμό
και με τη διακοπή λειτουργίαε του
Χρηματιστηρίου βομβαρδιζόμαστε
πό ερωτήσειε ξένων επενδυτών

προσανατολισμό
Αυτό που προέχει τη στιγμή
αυτή για κάθε ενεργό πολίτη και
κάθε επιχείρηση είναι ανεξάρτητα
από οποιοδήποτε δημοψήφισμα
να διασφαλιστεί το μέλλον και η
προοπτική Tns χώραε στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο Το έχουμε υποχρέωση
στα παιδιά pas Από εκεί και πέρα
καθήκον pas είναι να εξασφαλίσουμε
πλήρη επάρκεια στουε ασθενείε για
τα φάρμακα τα οποία παράγουμε
και αυτό κάνουμε Ηδη όμωε
αντιμετωπίζουμε Tis πρώτεε aoBapés
δυσκολίεε καθώε η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία εισάγει το
μεγαλύτερο μέροε των πρώτων
υλών για τα σκευάσματά ms Αυτό
απαιτεί διαρκείε και απρόσκοπτεε
συναλλαγέε με tous προμηθευτέβ
μαε στο εξωτερικό καθώε και στέρεα
συναλλακτική πίστη Ανησυχούμε
ωστόσο για την παραγωγική
και αναπτυξιακή προοπτική των
ελληνικών παραγωγικών μονάδων
Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία είναι
évas δυναμικόε και εξωστρεφήε

κλάδοε με ισχυρέβ διεθνείε
συνεργασίεε και σημανπκέε
εξαγωγέε στην EE και συνολικά
σε 80 χώρεβ Οσα χτίζουμε εδώ
και 36 χρόνια από την ένταξη στην
EE θα μπουν σε μεγάλη δοκιμασία
αν διαταραχθεί ο ευρωπαϊκόε
προσανατολισμόε Tns χώραε

μεΥάλεε ανησυχίεβ για το 2016
όπου αναμένεται και μεγάλη
πτώση του εισερχόμενου
τουρισμού τον οποίο φέτοε λίγο
πολύ εξασφαλίσαμε αφού τα
πακέτα είχαν κλειστεί πριν από
την κρίση
Κύριεε αιτίεε είναι η αβεβαιότητα
που υπάρχει και η αδυναμία να
κλειστούν συμφωνίεε με tous
ξένουε tour operator καθώε
και η προβλεπόμενη πτώση του
εσωτερικού τουρισμού λόγω τηε
βέβαιηε μείωσηε τηε αγοραστικήε
δύναμηε των Ελλήνων
Σήμερα u)s αποτέλεσμα
των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουμε εκτόε από
Tis ακυρώσειε που κυμαίνονται
έχει πέσει ο
μεταξύ 10%-20
ρυθμόε των κρατήσεων κατά 50
σε σύγκριση με την προηγούμενη
χρονιά Η πτώση αυτή οφείλεται
στουε έλληνεε παραθεριοτέβ οι
οποίοι είτε δεν μπορούν είτε δεν
είναι σε ψυχολογία διακοπών
Επειτα από μία πενταετία
συνεχούε πτώσηε Tns ακτοπλοϊκήε
κίνησηε και απώλειαε 1 1 800.000
επιβατών το 2014 παρουσιάστηκε
ενώ οι
μικρή αύξηση κατά 5
προοπτικέε για το 201 5 ήταν πολύ
καλέβ

KpiKos τηε προκαλείται ντόμινο

αρνητικών εξελίξεων Σε αυτή την
κατάσταση Βρισκόμαστε σήμερα
Ηδη ο επιχειρηματικόε κόσμοε
αλλά και οι πολίτεε Βιώνουν την
ασφυξία που προκάλεσαν το
κλείσιμο των τραπεζών και η
επιβολή capital control
Αυτό που θα πρέπει να γίνει
κατανοητό είναι ότι σε μια χώρα
με κατεστραμμένο μεταποιητικό
τομέα και εγκαταλειμμένο τον
πρωτογενή τομέα η οποία
βασίζεται ans εισαγωγέβ
ζητήματα για τα οποία έχουν
αναμφισβήτητα μερίδιο
ευθύνηε όλεε οι προηγούμενεε
κυΒερνήσειε δεν μαε επιτρέπεται
ούτε καν να σκεφτόμαστε το
ενδεχόμενο επιοτροφήε στη
δραχμή Γιατί ακόμα και αυτή η
προσέγγιση θα έπρεπε να έχει
αντιμετωπιστεί τεχνοκρατικά
Να έχει οικοδομηθεί η επόμενη
ημέρα Ομωε η κυβέρνηση ωε
φαίνεται κινήθηκε με πρωτοφανή
ερασιτεχνισμό Η φυσική θέση τηε
Ελλάδαε είναι εντόε τηε EE και
η επιλογή την δεδομένη στιγμή
δεν μπορεί να είναι άλλη από τη
λιγότερο επιζήμια για τη χώρα και
την οικονομία

Εμπορικών Αντιπροσώπων

ελλείψεις τροφίμων
τη στιγμή είναι επισφαλήε Τόσο
τα μέλη του Επιμελητηρίου μαε
όσο και τα μέλη του Συνδέσμου
Εμπορικών Αντιπροσώπων και

Διανομέων Αθηνών είναι εξαιρετικά
ανήσυχα από το παρατεταμένο
κλείσιμο των τραπεζών Οι
αρνητικέε εξελίξειε εξαιτίαε
τηε ακατανόητηε και ανεύθυνηε
πολιτικήε τηε κυΒέρνησηε
ακολουθούν μία κλιμακούμενη
πορεία ενώ η απόλυτη καταστροφή
φαντάζει πλέον πιθανή Ενα Οχι
στο δημοψήφισμα θα οδηγήσει τη
χώρα pas σε αχαρτογράφητα νερά
Πρέπει να καταστεί σαφέε πωε
τόσο ο τραπεζικόε τομέαε όσο και
η αγορά είναι απολύτωε ανέτοιμοι
για κάτι τέτοιο Το κούρεμα των
καταθέσεων η έλλειψη ρευστότηταε
πρώτων υλών καυσίμων και
βασικών καταναλωτικών αγαθών
φαντάζουν σχεδόν βέβαια σε
περίπτωση ρήξηε Φρονώ πωε
το αποτέλεσμα τηε Κυριακήε θα
καθορίσει την τύχη τηε χώραε pas
για Tis επόμενεβ δεκαετίεε ενώ
πρέπει να γίνει κατανοητό πωε καλό
σενάριο δεν υπάρχει Ωε φορείβ
τηε επιχειρηματικότηταε έχουμε να
επιλέξουμε ανάμεσα στη δύσκολη
προσαρμογή και την απόλυτη
καταστροφή
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στις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, αλλά
μερικοί αριθμοί συνοψίζουν έναν πρώτο
απολογισμό. Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού
κόσμου εκτιμούν ότι σε εβδομαδιαία
βάση υπήρξαν ελλείψεις αγαθών αξίας 600
εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει μια πρώτη μείωση
των εισαγωγών κατά 30%, δεδομένου ότι το
εισαγωγικό εμπόριο αντιστοιχεί σε συνολικές

Η ελληνική αγορά με εξαίρεση
ία είδη npooms avdvuns έχει

να παρατηρούνται οι πρώτες ελλείψεις σε
τρόφιμα πρώτης ανάγκης, φάρμακα, πρώτες
ύλες, όπως και κάθε είδους ανταλλακτικά και
υψηλού κόστους μηχανολογικό εξοπλισμό
για τα οποία δεν υπάρχει στοκ.
Στο μέτωπο της ζήτησης, η αγορά με εξαίρεση
τα είδη πρώτης ανάγκης έχει καταρρεύσει,
σημειώνοντας πτώση 60%-90% σε
σχέση με τις κανονικές ημέρες. Μιλάμε για
πωλήσεις σε είδη ενδυμασίας, ηλεκτρονικά,
οικιακού εξοπλισμού, και οτιδήποτε πλην

καυσίμων και τροφίμων, όπου η ζήτηση
έχει εστιαστεί στα βασικά (π. χ. ζυμαρικά,

καταρρεύσει, με πτώση 60%-90%
σε σχέση με ris KavoviKés ημέρε$

ρύζι, κονσέρβες).

Δείγμα των διαστάσεων που προσλαμβάνει

το έμφραγμα στην οικονομία, τον πανικό
συναλλαγές 4 δισ. ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχα
σε επίπεδο εξαγωγών, εκπρόσωποι του
συνδέσμου ελλήνων εξαγωγέων εκτιμούν ότι
η απώλεια εσόδων σε εβδομαδιαία βάση θα
αγγίξει τα 80 εκατ. ευρώ.
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Εκτιμάται ότι από την ερχόμενη
εβδομάδα, αν επικρατήσει το Οχι και δεν
τραπεζικές διευκολύνσεις, θα αρχίσουν
γίνουν

των επιχειρηματιών και την προσπάθεια να
μη χαθεί εντελώς ο έλεγχος είναι και το
ότι σε συνθήκες άκρας μυστικότητας
συμφωνήθηκε σε κυβερνητικό επίπεδο, και σε
συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς,
να ανοίγουν μέσα στην ημέρα κάποια τραπεζικά
υποκαταστήματα ώστε τα σουπερμάρκετ
και οι επιχειρήσεις καυσίμων να καταθέτουν
τον ημερήσιο τζίρο στις τράπεζες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΤΕΙΟΛΟΥΤΣΟΕ

διευθύνων σύμβουλος ΒΕΝΕΤΗ

διευθύνων ούμΒουλοε Farmers
Republic

Ρήξη σημαίνει
άλλο νόμισμα

Ανυπολόγιστο
kôoîos για yeviés

Η αγορά έχει παγώσει στην

Η οικονομία για πρώτη φορά
έχει πάθει ένα τέτοιο έμφραγμα,

γεγονός

Εκπρόσωποι

κυριολεξία. Ο Tzipos των
καταστημάτων στην εστίαση
παρουσιάζει μείωση 30% écus
60%. Οι καταναλωτέβ δείχνουν
νευρικότητα και αποφεύγουν να
μπαίνουν cms επιχειρήσει με
στόχο να διαφυλάξουν τα λίγα
χρήματα οε ευρώ που έχουν στην
τσέπη tous. Είτε υπάρξει ρήξη,
είτε υπάρξει συμφωνία, η αγορά
δεν θα επανέλθει ποτέ πια στην
αρχική μορφή Tns. Τόσο με τα
μέτρα που θέλουν να επιβάλουν
ü)s τιμωρία οι δανειστέβ, όσο
και με την προσπάθεια ms
κυβέρνησηε να επιτύχει μια
συμφωνία υπερφορολογώνταβ Tis
επιχειρήσει και τον καταναλωτή,
το Βέβαιο είναι ότι η καταστροφή
είναι προδιαγεγραμμένη. Εάν
τελικά οδηγηθούμε στη ρήξη
θα αναγκαστούμε ή θα μαβ
αναγκάσουν να οδηγηθούμε σε
άλλο νόμισμα. Ο πληθωρισμόε που
θα δημιουργηθεί θα είναι η Βασική
αιτία Tns καταστροφήε. Αρα, είτε
με ευρώ και υπερφορολόγηση,
είτε με άλλο νόμισμα που θα
λειτουργήσει πληθωριστικά, είναι
βέβαιο ότι ο καταναλωτήβ θα
οδηγηθεί σε αδυναμία και θα
περιοριστεί η αγοραστική του

δύναμη.

πολλαπλό και πρωτοφανώβ
επώδυνο. Στον κλάδο των τροφίμων
παρατηρούνται ελλείψειε (και
τεχνητέε ίοωε). Οι προμηθευτέε

έχουν σταματήσει πιστώσει
και πωλήσειε χωρίε μετρητά,
περιορίζονταβ στο ελάχιστο τα
διαθέσιμα προϊόντα. Οι πολίτεβ
προμηθεύονται τα απολύτωε
απαραίτητα υπό κλίμα πανικού.
Ρευστότητα μηδενική με domino
effect. Εμείε ανήκουμε στην
ομάδα επιχειρήσεων που ούτε στο
εξωτερικό μπορούμε να στείλουμε
προϊόντα, καθώε δεν έχουμε
τρόπο να πληρώσουμε ούτε τα
έξοδα μεταφορών otis εταιρείεε
εξωτερικού από την Ελλάδα.
Ημέρα με την ημέρα οι συνθήκεβ
επιδεινώνονται με εκθετικό ρυθμό
ενώ μια μη συμφωνία θα είναι
απλώβ αυτοκτονία με ανυπολόγιστο
KÔOTOS για πολλέβ γενιέε. Αν
και τα μέτρα είναι υφεσιακά,
οφείλουμε otis οικογένειέε μαε,
tous φίλουβ και τον εαυτό μαε
να επιλέξουμε το Ναι στον δρόμο
ms πιθανήβ σταθερότηταε, το
Ναι στην EE, το Ναι στο ευρώ.
AMioüs δεν θα έχουμε ούτε e-mail
να επικοινωνήσουμε την επόμενη
ημέρα.

ίου επιχειρηματικού
κόσμου

εκτιμούν ότι
την τελευταία
εβδομάδα
υπήρξαν

ελλείψει
αγαθών aÇias

600 εκατ.
ευρώ. Αυτό

σημαίνει
μια πρώτη
μείωση των
εισαγωγών
κατά 30%,

δεδομένου
ότι το εισαγωγικό
εμπόριο
αντιστοιχεί
σε συνολικέ$
συναλλαγέ$
4 δισ. ευρώ

μηνιαίοι
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Πιέζουν την εγχώρια
αγορά οι πολιτικές εξελίξεις
Η

κατάοταοη σε τρόφιμα

φάρμακα και επιχειρήσεις

Σελ 7

Τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν
για τους καταναλωτές από

τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων
ημερών έχουν αρχίσει να κάνουν
ορατά και τα πρώτα προβλήματα
στις εγχώριες αγορές με το σύνολο
των επιχειρηματικών κλάδων να

προετοιμάζεται για τις όποιες συνέπειες
των επομένων ημερών Σελ 7
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Πιέζουν την εγχώρια αγορά
οι πολιτικές εξελίξεις
Η

κατάσταση σε τρόφιμα φάρμακα και επιχειρήσεις

νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν
για τους καταναλωτές
από τις πολιτικές εξελίξεις
των τελευταίων ημερών έχουν αρχίσει
να κάνουν ορατά και τα πρώτα
προβλήματα στις εγχώριες αγορές
με το σύνολο των επιχειρηματικών
κλάδων να προετοιμάζεται
για τις όποιες συνέπειες των επομένων

Τρ

ημερών

Στα βασικά αγαθά όπως τα
τρόφιμα και τα φάρμακα μετά το
κύμα ανησυχίας των πρώτων ημερών
που δημιούργησε ουρές ειδικά

στα σούπερ μάρκετ η κατάσταση
φαίνεται να ομαλοποιείται τουλάχιστον
όσον αφορά τους πολίτες με
τους εφοδιασμούς και τις προμήθειες
να είναι σε σταθερά επίπεδα
Υπάρχει επάρκεια αλεύρων στην
και δεν υφίσταται κανένας
έλλειψης επιβεβαίωσε χθες
προς αυτή την κατεύθυνση και η

αγορά

κίνδυνος

Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων
και Περιχώρων η οποία στη
σχετική ανακοίνωσή της απηύθυνε
και έκκληση προς την Ευρωπαϊκή
για την άρση των υφεσιακών
μέτρων Αντίστοιχη εικόνα και στα
φάρμακα με τον υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή και εκπροσώπους
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ
να κάνουν λόγο για διασφαλισμένη
συνεχής ροή φαρμάκων στην αγορά
μετά το πέρας της χθεσινής συ
νάντησής τους Ο ΣΦΕΕ διαβεβαίωσε
μάλιστα πως δεν υπάρχει κανένας
λόγος ανησυχίας σχετικά με την
επάρκεια φαρμάκων την κρίσιμη
αυτή περίοδο Είναι ξεκάθαρο ότι η
υγεία και η πρόσβαση των Ελλήνων
ασθενών σε φάρμακα και θεραπείες
οφείλει να παραμείνει έξω από το
κάδρο του πολιτικού κλίματος και
μακριά από κάθε προσπάθεια πολιτικής
εκμετάλλευσης επισημαίνει ο
ΣΦΕΕ που δεσμεύεται ότι τα μέλη
του συνεχίζουν και θα συνεχίσουν
με ψυχραιμία σύμπνοια και προσήλωση
να στέκονται δίπλα στους
Ένωση

Έλληνες

πολίτες και τη χώρα

Κάλεσμα για ορθολογική
διαχείριση από τον ΕΟΦ
Την ίδια ώρα ο Εθνικός

Οργανισμός

Φαρμάκων επιβεβαίωσε ότι ο
εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς
διεξάγεται ομαλά και εκτίμησε ότι η

διασφάλιση της επάρκειας των
φαρμάκων στη χώρα μας θα συνεχιστεί
με την προϋπόθεση ότι όλοι
οι φορείς της φαρμακευτικής κοινό¬

ΣΦΕΕ ΠΕΦ ΠΣΦ ΟΣΦΕ
θα λειτουργήσουν με τη σύνεση και
την αυτοσυγκράτηση που απαιτούν

τητας

οι περιστάσεις Η ορθολογική
διαχείριση των φαρμάκων είναι δυνατό
να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό
ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην
περίθαλψη των ασθενών και στο

σύστημα υγείας γενικότερα
χαρακτηριστικά

σημείωσε

ΣΕΒΤ Προβλήματα
επιβίωσης στον κλάδο
των τροφίμων
Από την πλευρά των επιχειρήσεων
πάντως η ανησυχία για τις
είναι τεράστια με το Σύνδεσμο

εξελίξεις

Ελληνικών Βιομηχανιών

Τροφίμων

να μιλά1 για σοβαρότατα
επιβιώσεως τα οποία κανείς
δεν μπορεί να αγνοήσει Οπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή
του η ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων
Ποτών στην παρούσα φάση
της Ελληνικής Οικονομίας είναι ο πιο
παραγωγικός και ένας από τους πιο
συναλλαγματοφόρους κλάδους είδη
διατροφής 1 η εξαγωγική δύναμη
της χώρας όμως υπό το καθεστώς
αβεβαιότητας που επικρατεί ο κλάδος
έχει έρθει αντιμέτωπος με σημαντικά
προβλήματα Συγκεκριμένα ο
ΣΕΒΤ υπογραμμίζει τα εξής
• Ο κλάδος αντιμετωπίζει πρόβλημα
προπληρωμών εισαγωγής πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας
γεγονός που δημιουργεί δυσχέρειες
στην ομαλή διακίνηση των προϊόντων
προβλήματα

•Οι από τρίτες χώρες

προμηθευτές

του Κλάδου απαιτούν προπληρωμή
των προμηθειών τους εν συ¬

νεχεία δε προβάλλονται σοβαρά
προβλήματα εκτελωνισμού που
θα πλήξουν την ομαλή
τροφοδοσία της αγοράς
• Ήδη κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
δηλώνουν αδυναμία εισαγωγής
με ότι αυτό συνεπάγεται
για την τροφοδοσία της αγοράς σε
ειοη πρώτης ανάγκης
• Ο περιορισμός της κυκλοφορίας
χρήματος 60ευρώ μετά από ένα
2ήμερο αποθεματικής κατανάλωσης
οδηγεί σταδιακά την αγορά σε
πολύ σοβαρή ύφεση πράγμα που
όχι μόνο θα επηρεάσει αρνητικά
την αλυσίδα παραγωγής αλλά πολύ
σύντομα θα έχει και κοινωνικές
ενδεχομένως

ζωοτροφών

επιπτώσεις

•Δημιουργούνται νέες σχέσεις
στην εμπορική διακίνηση
των προϊόντων οι οποίες ενδεχομένως
θα έχουν και αρνητικές για τους
καταναλωτές επιπτώσεις Υπό αυτό
το πρίσμα μάλιστα ο ΣΕΒΤ
έκκληση για σωφροσύνη
σε μια περίοδο που θα αποδειχθεί
καθοριστική για την πορεία της χώρας
μας στον 21ο αιώνα
συναλλαγών

απευθύνει

της Ο κ Παπαδόπουλος τίθεται
ξεκάθαρα κατά της διεξαγωγής
κάνοντας λόγο για
πόλωση μεταξύ του ναι και του όχι
ενώ σημειώνει ότι οι εξελίξεις των
τελευταίων ημερών μετά την
του δημοψηφίσματος και
την επιβολή των capital controls
που έχει νεκρώσει την οικονομική
ζωή της χώρας δεν αφήνουν περιθώρια
για εφησυχασμούς Προσθέτει
δε ότι τους τελευταίους μήνες
ζούμε σε συνθήκες ασφυξίας και
με τη ζήτηση στο ναδίρ
παρά τις υποσχέσεις για αμοιβαία
δημοψηφίσματος

ανακοίνωση

αβεβαιότητας

και επωφελή συμφωνία Τελικά
οδηγηθήκαμε βιαίως και εσπευσμένα
σε αποφάσεις που θα κρίνουν

το μέλλον της χώρας

Δυστυχώς

οι θλιβερές εικόνες με τους πολίτες

να τρέχουν πανικόβλητοι από

τα ξημερώματα του προηγούμενου
Σαββάτου στα ATM δημιουργώντας
ουρές και το κλείσιμο των
τραπεζών

είναι μόνον η αρχή Η κυβέρνηση
δείχνει να μην αντιλαμβάνεται
ότι με το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται
καταβαραθρώνεται ο
τουρισμός ο πλέον δυναμικός
της αγοράς οδηγείται σε
πυλώνας

ΒΕΘ

Έχει νεκρώσει

εκτίναξη

η οικονομική ζωή

ανεργία οδηγούμαστε σε
νέο μεγάλο κύμα λουκέτων στην
σε μεγάλες δυσκολίες για τις
εξαγωγές και εισαγωγές σε
αργία της οικονομίας με
αναπόφευκτες επιπτώσεις στη ροή
εσόδων στα κρατικά ταμεία σε
μια συγκυρία κατά την οποία η
η

αγορά

της χώρας
Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους
δε κινείται η ανακοίνωση του

Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου θεσσαλονίκης
με τον πρόεδρο του Παναγιώτη
Παπαδόπουλο να υπογραμμίζει
ότι τα αλλεπάλληλα λάθη η αέναη
χωρίς αποτέλεσμα διαπραγμάτευση

επιπολαιότητα KOI ΟΙ
οδήγησαν τη χώρα σε μία
από τις πιο δύσκολες περιόδους
η

Λεονταρισμοί

αναγκαστική

ελληνική

οικονομία έχει επιστρέψει
ουσιαστικά σε πρωτογενή ελλείμματα
Ο πρόεδρος του ΒΕΘ καταλήγει
με την επισήμανση ότι η θέση
της χώρας είναι εντός του ευρώ
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Συνεχίζεται η ομαλή
τροφοδοσία της
αλυσίδας φαρμάκου
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας διαβεβαιώνει

πως δεν υπάρχει κανένας
λόγος ανησυχίας σχετικά με την
επάρκεια φαρμάκων την κρίσιμη
αυτή περίοδο. «Ο Σύνδεσμος, ως
θεσμικός εκπρόσωπος των εταιριών
μελών του, ελληνικών και
πολυεθνικών, βρίσκεται σε συνεχή
και στενή συνεργασία με το υπουργείο
Υγείας, εξαντλώντας κάθε
δυνατότητα ώστε να διασφαλίζεται
η ομαλή και απρόσκοπτη
τροφοδότηση της αλυσίδας φαρμάκου.
Είναι ξεκάθαρο ότι η υγεία
και η πρόσβαση των Ελλήνων
ασθενών σε φάρμακα και θεραπείες
οφείλει να παραμείνει έξω
από το κάδρο του πολιτικού κλίματος
και μακριά από κάθε
προσπάθεια

πολιτικής εκμετάλλευσης.
Ο Σύνδεσμος και τα μέλη
του συνεχίζουν και θα συνεχίσουν,
με ψυχραιμία, σύμπνοια και
προσήλωση

να στέκονται δίπλα στους
Έλληνες πολίτες και τη χώρα»,
αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΦΕΕ.

