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HealthDaily
EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS 

Q	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ CLAWBACK, ΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στο πολυνομοσχέδιο σκούπα της κυβέρνησης

Σημαντικά ζητήματα του Υπουργείου Υγείας, όπως το clawback και rebate των 
παρόχων του ΕΟΠΥΥ, προσωρινές αυξήσεις στις αμοιβές των Οικογενειακών 
γιατρών, ρυθμίσεις για τις κρίσεις των γιατρών και οδοντιάτρων, αλλά και τα 
Ιατρικά Συνέδρια και την ειδική αγωγή, τίθενται για ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο 
σκούπα της κυβέρνησης «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», 
που θα συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και την Τρίτη 
στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναλυτικότερα, για το clawback προβλέπεται άτοκη 
ρύθμιση αποπληρωμής 120 δόσεων για το 2019. Για την ένταξη στην εν λόγω 
ρύθμιση, οι πάροχοι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και 
από κάθε ένδικο βοήθημα που έχουν ασκήσει για οφειλές rebate-clawback 
των ετών 2013-2019. Με τη ρύθμιση για τις κρίσεις των γιατρών, επιδιώκεται 
τόσο ο εξορθολογισμός της διαδικασίας, όσο και η αποδοτικότερη αξιοποίηση 
του μέγιστου δυνατού όγκου των υποψηφιοτήτων, με παράλληλη εξασφάλιση 
ταχύτερης κρίσης. 
Η ρύθμιση προβλέπει κλήρωση μεταξύ των προέδρων των Υγειονομικών 
Περιφερειών (ΔΥΠΕ) για τις θέσεις προέδρων στα συμβούλια κρίσης και υποβολή 
υποψηφιοτήτων για το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, με ανώτατο 
όριο πέντε φορείς. Στο πολυνοσμοσχέδιο ορίζεται επίσης μία πρόσθετη περίοδος 
αμοιβής με πάγια αντιμισθία για όλους τους οικογενειακούς ιατρούς και τους 
ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, για τη χρονική περίοδο από 1.8.2019 
έως 1.8.2020. Για τα οπτικά και την ειδική αγωγή, προβλέπεται η κάλυψη των 
δαπανών ατομικών αιτημάτων των δικαιούχων από τον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, 
στο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης των αιτούμενων μέχρι την 
31.01.2020. 
Σύμφωνα με άλλη ρύθμιση που υπάρχει στο σχέδιο νόμου παρατείνεται η 
απασχόληση του προσωπικού στα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟΚΕΚΑ) έως 
και 01.03.2020 για να καλυφθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες κάλυψης 
του πληθυσμού που φιλοξενείται εκεί. Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
λήγει στις 31.12.2019, και μέχρι να ξεκινήσει το νέο, περίπου Μάρτιο ή και τέλη 
Φεβρουαρίου θα έμεναν τα ΠΡΟΚΕΚΑ χωρίς προσωπικό. Με μια ακόμα διάταξη, 
ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ για εφοδιασμό τους με υλικά και υπηρεσίες και 
υπερβαίνουν το ύψος των αναγκαίων για το σκοπό αυτό πιστώσεων, μετά από 
σχετική εισήγηση του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου, μπορούν πλέον με 
απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ να μεταφέρονται κατά το υπερβάλλον 
(ποσό) σε άλλα νοσοκομεία εντός της ιδίας ΥΠΕ. Σε περίπτωση που η μεταφορά 
του υπερβάλλοντος ποσού αφορά νοσοκομεία διαφορετικής ΥΠΕ, η μεταφορά 
διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή 
του οικείου Νοσοκομείου προς την αρμόδια ΥΠΕ και σύμφωνη γνώμη του 
ΚΕΣΥΠΕ. Τέλος, με μια ακόμα ρύθμιση που κατέθεσε στο νομοσχέδιο το 
υπουργείο Υγείας, στον ΕΟΦ παραμένει η αρμοδιότητα για τα Ιατρικά Συνέδρια. 
Σύμφωνα με προηγούμενη διάταξη, από 31.12.2019 για οποιαδήποτε απόφαση 
έγκρισης, οργάνωσης, ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από 
φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις αρμόδιο θα ήταν το ΚΕΣΥ. 

Q	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 
6% ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
Τροπολογία του υπουργείου 
Οικονομικών

Τροπολογία που προβλέπει την υπαγωγή 
στο μειωμένο ΦΠΑ 6% των φαρμάκων 
κατά δυσίατων ασθενειών, κατέθεσε 
στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. 
Συγκεκριμένα στην τροπολογία 
αναφέρονται τα εξής: «Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση μετατάσσονται στον υπερμειωμένο 
συνετλεστή ΦΠΑ πέραν των εμβολίων για 
την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ 3002, τα 
οποία ήδη βρίσκονται στον υπερμειωμένο 
συντελεστή, τα ανοσολογικά προιόντα της 
ΔΚ 3002, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται 
στην ιατρική του ανθρώπου. Η ρύθμιση 
αφορά σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με δυσίατα 
νοσήματα, όπως καρκίνος, διαβήτης, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και μυασθένεια». 

 ΕΓΚΑΙΝΙA ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  
 ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 

Η πρώτη Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψίας 
στην Ελλάδα ξεκινά να λειτουργεί στη 
Λεωφόρο Θηβών στο Αιγάλεω, από τη 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, δίνοντας σε νέους 
αλλά και παλιούς εθελοντές αιμοδότες 
τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτά τα 
Χριστούγεννα, ένα διαφορετικό δώρο 
ζωής σε όποιον/α το έχει ανάγκη. Το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) θέτει σε 
λειτουργία σταθερές αίθουσες αιμοληψίας, 
γεγονός που σηματοδοτεί μία νέα εποχή 
στην προσέλκυση του εθελοντή αιμοδότη. 
Πρόκειται για αίθουσες κατάλληλα 
εξοπλισμένες και εύκολα προσβάσιμες, 
όπου ο εθελοντής αιμοδότης θα μπορεί 
να προσφέρει αίμα με ασφάλεια, σε ένα 
ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, με την 
επίβλεψη εξειδικευμένων επαγγελματιών 
υγείας και με ιδιαίτερη μέριμνα για τη 
διευκόλυνση των ΑμεΑ. Η πρώτη αίθουσα, 
παραχωρήθηκε από το Δήμο Αιγάλεω και 
εξοπλίστηκε με την ευγενική χορηγία του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση». 
Επίσης, από τη νέα χρονιά αναμένεται να 
μπει σε λειτουργία και δεύτερη αίθουσα 
στους Αμπελόκηπους. 
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Δ ΙΟΡΓΆΝΩΣΗ

Επιβραβεύουν Καινοτομία & Ποιότητα σε 
Επαγγελματικούς Χώρους και Θεραπείες 
στους κλάδους της Υγείας της Ομορφιάς 
και της Άντιγήρανσης

Εκμεταλλευτείτε μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης 
και διάκρισης των επαγγελματικών χώρων σας και των 
θεραπειών σας, διεκδικώντας ένα βραβείο, το οποίο θα 
αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ προς το ευρύ κοινό.

25 διακεκριµένοι Ακαδηµαϊκοί, Θεσµικοί Παράγοντες  
και Επιστηµονικοί Συνεργάτες από τον χώρο της υγείας 
της οµορφιάς και της αντιγήρανσης πιστοποιούν τους 
χώρους και τις θεραπείες σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Μαρία Παπίρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ.377), Μ: 6945753004, Ε: ampapiri@boussias.com 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Έλενα Καλογρίτσα, Τ: 210 6617777 (εσωτ.122), Μ: 6947897798, Ε: ekalogritsa@boussias.com 
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Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
ΤΕΛΕΤH ΑΠΟΝΟΜHΣ

Μάρτιος 2020

ΥΠΟΒAΛΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤEΣ ΣΑΣ 
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H ιστορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και 
εμπορίας φαρμάκου στη χώρα μας, για πρώτη φορά σε μια πολυτελή, συλλεκτική 
έκδοση! Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, παρακολουθήστε πώς 
δημιουργήθηκαν οι πρώτες φαρμακευτικές βιομηχανίες, πώς επιβίωσαν μέσα στον 
πόλεμο και στις διαδοχικές κρίσεις που ακολούθησαν, πώς αναπτύχθηκαν σε ξένες 
αγορές και πώς συνέβαλλαν διαχρονικά στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας.

Η έκδοση καλύπτει την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα 
βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, την απαρχή των πρώτων βιομηχανικών μονάδων 
στη μεταπολεμική Ελλάδα και την εξέλιξη των σύγχρονων φαρμακοβιομηχανιών. 
Στο πλαίσιο της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και οι 
πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μαζί με ιστορικά 
στελέχη ξένων φαρμακευτικών εταιρειών. Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για 
την ιστορία των Εμβολίων στην Ελλάδα, καθώς και για τη συνεργασία ξένων 
φαρμακοβιομηχανιών με ελληνικές εταιρείες. 

Για να αποκτήσετε την έκδοση, επικοινωνήστε: 

Χρυσούλα Κορδούλη, Τηλ. 210 6617777 (εσωτ. 204), 694 6236795  
ή στείλετε email στο: ckordouli@boussias.com

TO ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ!

EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS

Q	ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άμεσες ενέργειες από το υπ. Υγείας ζητά ο ΣΕΕΠΑ

Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας για άμεσες ενέργειες, όσον αφορά σε 
εισπνεόμενα προϊόντα κάνναβης που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά χωρίς 
προδιαγραφές, προώθησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων 
Ατμίσματος (ΣΕΕΠΑ). Με αφορμή τα δυσμενή περιστατικά στις ΗΠΑ, ο Σύνδεσμος 
πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στην ελληνική αγορά, κατά τη διάρκεια των 
οποίων διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα καταστήματα πώλησης προϊόντων κάνναβης 
που ελέχθησαν πωλούνται υγρά τα οποία πωλούνται ως «ατμιστικά», παρότι 
δεν περιέχουν νικοτίνη. Περιέχουν CBD (κανναβιδιόλη) ως επί το πλείστον και σε 
σπάνιες περιπτώσεις και CBG (κανναβιγερόλη). 
Αυτά τα υγρά, παραβιάζουν τη νομοθεσία για τα υγρά αναπλήρωσης (TPD2), 
ενώ δεν κοινοποιούν στην Κομισιόν αναλύσεις για τον ατμό, το υγρό καθώς και, 
τοξικολογικές μελέτες συστατικών. Πωλούνται ωστόσο ως «ατμιστικά»/«eliquids», 
δημιουργώντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας χρήσης στον καταναλωτή. Πέραν 
αυτών, από τις έρευνες τα μέλη του ΣΕΕΠΑ συνάντησαν μια σειρά από έλαια 
συμπυκνωμένου CBD (wax) τα οποία, οι πωλητές των ειδών σύστησαν στα 
μέλη του Συνδέσμου να τα ζεστάνουν και να προσθέσουν σε αναλογία 1:1 στο 
υγρό αναπλήρωσης του ατμοποιητή. Όλα αυτά, υπογραμμίζει ο ΣΕΕΠΑ, δεν 
αφορούν το άτμισμα, το οποίο αποβλέπει αποκλειστικά στην αντικατάσταση της 
καπνιστικής συνήθειας. Ο ΣΕΕΠΑ καλεί το Υπουργείο Υγείας, να πάρει άμεσα 
μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες, για να μη διακινδυνεύσουμε περιστατικά 
και στην Ελλάδα, από εισπνοή ελαίων, προϊόντων που το Κράτος επέλεξε να 
κυκλοφορούν, χωρίς να θεσπίσει την παραμικρή προδιαγραφή.

Q	ΓΝΘ  
«Γ. ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ISO ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 
Δεκεμβρίου 2019 για το Αιματολογικό 
Εργαστήριο του Νοσοκομείου η 
Ετήσια Επιθεώρηση Β’ Επιτήρησης του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά 
το διεθνές Πρότυπο ISO:9001:2015 
από τον Φορέα Πιστοποίησης SWISS 
APPROVAL Technische Bewertung 
AΕ. Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου 
Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου ΓΝΘ 
«Γ.Παπανικολάου» είναι το μοναδικό 
από τα Νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας 
που ασχολείται με την ολοκληρωμένη 
συμβουλευτική υποστήριξη για την 
ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας 
εξασφαλίζοντας πιστοποίηση σύμφωνα 
με τα Πρότυπα ISO και την Ελληνική 
Νομοθεσία. Όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες για την πιστοποίηση των 
τμημάτων που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον να ενταχθούν στο 
πλάνο πιστοποιήσεων ποιότητας του 
νοσοκομείου διενεργούνται από το εν 
λόγω τμήμα. 
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Q	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και της Theracell - Orgenesis

Την κλινική ανάπτυξη και παροχή εξατομικευμένων προηγμένων θεραπειών, που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μεγάλο εύρος ασθενειών στους τομείς 
της Ογκολογίας, Αιματολογίας Ορθοπεδικής, Νεφρολογίας, Δερματολογίας και 
Διαβητολογίας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας τους, ανακοίνωσαν ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ και η σύμπραξη Theracell - Orgenesis. Ο Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Με τη συνεργασία μας αυτή παρέχουμε 
υπηρεσίες Ιατρικής Ακριβείας και προσεγγίζουμε -με ευθύνη για την ζωή-, σοβαρές 
ασθένειες με τη διάθεση των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών. Στην αιχμή 
των επιστημονικών εξελίξεων και με σεβασμό στον άνθρωπο, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ 
διατηρεί τη δέσμευσή του να καινοτομεί και να επενδύει στην παροχή υψηλών 
υπηρεσιών για την υγεία». Ο Φώτης Σακελλαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 
Theracell Advanced Biotechnology, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία με τον Όμιλο 
ΥΓΕΙΑ και το σκοπό της δραστηριοποίησης της Εταιρείας: «Σκοπός των εταιρειών 
μέσα από τη δραστηριοποίησή τους, είναι να κτίζουν γέφυρες που δημιουργούν 
οφέλη για τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Η στρατηγική συνεργασία της σύμπραξης 
Theracell - Orgenesis με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, θα δώσει πρόσβαση σε προηγμένες 
θεραπείες, και μάλιστα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, τόσο για τους ασθενείς όσο 
και για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης». Από την πλευρά της, η Vered 
Caplan, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Orgenesis Inc. δήλωσε: «Μέσω της 
προστιθέμενης αξίας που δίνει η σύμπραξη Theracell - Orgenesis στην τεχνογνωσία 
και τις θεραπευτικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται, προσφέρουμε στον Όμιλο 
ΥΓΕΙΑ ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο για την επιχειρησιακή του 
ανάπτυξη, αλλά κυρίως, για την διάθεση εξατομικευμένων θεραπειών στους 
ασθενείς, με όφελος τη ζωή».

Q	ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ  
ΤΟΝ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Για τα ζητήματα  
των ανθρώπων με ΣΔ

Μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν 
τους ανθρώπους με Σακχαρώδη 
Διαβήτη, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 
συνάντησης μεταξύ των εκπροσώπων της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 
- Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), με τον Υφυπουργό 
Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη. Ειδικότερα, 
τέθηκαν υπόψη του Υφυπουργού, 
μεταξύ άλλων, το θέμα της απρόσκοπτης 
πρόσβασης των ανασφάλιστων 
πολιτών στο απαραίτητο αναλώσιμο 
ιατροτεχνολογικό υλικό, το οποίο θα 
πρέπει να πληροί προδιαγραφές ποιότητας 
και αξιοπιστίας, ενώ παράλληλα τέθηκε 
και το ζήτημα της μη πλήρους εφαρμογής 
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 
Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, αλλά και της 
καθυστέρησης της θεσμοθέτησης των 
διεθνών προδιαγραφών για τη χορήγηση 
των θεραπευτικών υποδημάτων για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο Υφυπουργός 
ενημερώθηκε επίσης για το θέμα της 
υποστελέχωσης των Διαβητολογικών 
Κέντρων και Ιατρείων, αλλά και της 
σχεδόν παντελούς απουσίας των Ιατρείων 
Διαβητικού Ποδιού σε όλα τα Νοσοκομεία 
της χώρας. Επιπλέον, τέθηκε το κρίσιμο 
ζήτημα της συμμετοχής με ποσοστό 10% 
στην προμήθεια ινσουλίνης για τους 
ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες 
από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που 
ακολουθούν εντατικοποιημένο σχήμα 
ινσουλινοθεραπείας. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης, αναπτύχθηκε πλήρως η 
κατάσταση που επικρατεί στον ΕΟΠΥΥ, 
αλλά και η ανάγκη για αύξηση του 
προϋπολογισμού που αφορά στα 
αναλώσιμα υγειονομικά υλικά Διαβήτη.

HealthDaily
HIV - ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΗΜEΡΑ AIDS 1H ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 
Σπάμε τα ταμπού, μιλάμε για τον HIV: πρόληψη και αντιμετώπιση
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1872, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
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Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com 
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com

 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και συνάδελφοί τους από την Ελλάδα, 
θα παρουσιάσουν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 18.00, στο Ζάππειο Μέγαρο, 
την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (hiaad.org). Πρόκειται για μια 
πρόταση «στρατηγικού σχεδίου μεταφραστικής έρευνας» κατά της άνοιας, με στόχο 
να μεταφέρουν στην πράξη τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα για την αντιμετώπιση 
μιας κοινωνικής απειλής, την οποία αναγνωρίζει ως προτεραιότητα ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, 
Παιδείας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
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Q	ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ DHI GLOBAL 
MEDICAL GROUP
Στα European Business Awards

Το βραβείο «The Germany Trade & Invest 
Award for International Expansion» 
απονεμήθηκε στην εταιρία DHI Global 
Medical Group, στη 12η τελετή απονομής 
των European Business Awards, η 
οποία έλαβε χώρα στην Βαρσοβία 
της Πολωνίας. Η DHI Global Medical 
Group διακρίθηκε για την ανάπτυξη 
και την εφαρμογή μιας επιτυχημένης, 
δυναμικής και καινοτόμας στρατηγικής 
για την επέκταση της τόσο σε εγχώριο 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και την 
κατοχή του ηγετικού ρόλου στον κλάδο 
της. Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό, οι 
κριτές αναγνώρισαν στην DHI Global 
Medical Group την επιχειρηματική 
ευρηματικότητα, την δεοντολογική της 
φιλοσοφία και την επιτυχημένη και 
σταθερά ανοδική οικονομική της πορεία. 
Ως αποτέλεσμα, οι επίτιμοι κριτές των 
βραβείων την ξεχώρισαν ως την καλύτερη 
ανάμεσα στις 11 επιχειρήσεις από όλη 
την Ευρώπη που είχαν φτάσει στον 
τελικό στην συγκεκριμένη κατηγορία. 
Το βραβείο της εταιρείας, παρέλαβαν 
οι Πέγκυ Σταυριανού, DHI Operations 
Manager και Θεοφάνης Σκουλάτος, 
DHI IT Manager. Φέτος, 26 Ελληνικές 
εταιρείες έφτασαν στην τελική φάση των 
βραβείων κατακτώντας έτσι τη διάκριση 
με τον τίτλο National Winner. Η διάκριση 
αυτή αναδεικνύει την εξαιρετική επίδοση 
των εταιρειών αυτών και τις κατατάσσει 
στην ελίτ των καλύτερων επιχειρήσεων 
της Ευρώπης, καθώς έχουν διέλθει μιας 
ενδελεχούς αξιολόγησης από την κριτική 
επιτροπή σε κάθε φάση του διαγωνισμού. 
Η διαδικασία αξιολόγησης επιτελείται  
με αυστηρά κριτήρια αναφορικά με  
την οικονομική απόδοση, την  
λειτουργική δραστηριοποίηση και την 
ακολουθούμενη πολιτική ανάπτυξης.

Q	AFFIDEA: ΔΩΡΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στον Οργανισμό το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε δωρεά διαγνωστικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, στηρίζοντας 
τις δράσεις του Oργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο Πολυιατρείο 
προχώρησε η Affidea. Συγκεκριμένα, η Affidea προσέφερε έναν 
υπερηχοτομογράφο LOGIQ 7 του Αμερικανικού κατασκευαστικού οίκου 
GE Healthcare, για το Πολυϊατρείο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», το οποίο πραγματοποιεί Προληπτική Ιατρική πανελλαδικά σε όλα 
τα παιδιά, με έμφαση σε αυτά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν 
έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών δεν έχουν κατάλληλη ιατρική 
παρακολούθηση και φροντίδα. 
Με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, το Ιατρείο του Οργανισμού θα έχει τη 
δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξεταζόμενων, προσφέροντας 
τη δυνατότητα πραγματοποίησης κρίσιμων εξετάσεων, διευκολύνοντας τους 
εθελοντές γιατρούς στην εκτέλεση των ιατρικών καθηκόντων τους. Ο Θ. 
Καρούτζος, ΔΣ της Affidea Ελλάδος, δήλωσε: «Για όλους εμάς στην Affidea 
είναι πολύ σημαντικό που καταφέρνουμε με τον τελευταίας γενιάς εξοπλισμό 
του ομίλου μας, να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αλλά και 
ουσιαστική βοήθεια στο σημαντικό έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». Γνωρίζουμε όλοι πόσο εκτεταμένες και αποτελεσματικές είναι οι 
ενέργειες του Οργανισμού στην προστασία των παιδιών, του πιο ευαίσθητου 
μέρους του πληθυσμού όχι μόνον της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως». 
Από την πλευρά του, ο Κ. Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», δήλωσε: «Παρόμοιες ενέργειες μας δίνουν 
κουράγιο, καθώς νιώθουμε πως στον αγώνα που καθημερινά δίνουμε για να 
απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο, δεν είμαστε μόνοι». 

 Κόστος ετήσιας εταιρικής συνδρομής 330€ + ΦΠΑ 24%

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 204, E: nellykapsi@yahoo.com

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣXEΔΙΑΣΜΟΣ: Αλέξανδρος Καρβουτζής, E: akarvoutzis@boussias.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com 
Δημήτρης Φαραός, εσωτ. 102, E: farao@boussias.com

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Αντωνία Κατσουλιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ: 
Νικόλας Κονδάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
Βoussias Communications,  
T: 210 6617777, F: 210 6617778,  
Δ:  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας 

 ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΟ CLUSTER HBIO 

Τη σύνθεση του νέου του Διοικητικού Συμβουλίου με Πρόεδρο την Ιωάννα Κούκλη, 
ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Pharmassist Ltd, ανακοίνωσε το cluster 
HBio, ο πρώτος συνεργατικός σχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιοεπιστημών, ο οποίος υποστηρίζεται από 
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται επίσης από τους: 
Λεωνίδα Αλεξόπουλο (Γραμματέα), Παναγιώτη Καρυούρα (Ταμία) και τους Νικόλα 
Αδαμόπουλο, John Dagas, Γεώργιο Λούδο, Νίκο Νικολέττο, Ανδρέα Περσίδη και 
Θεόδωρο Ζαφειρόπουλο (Μέλη). 


