[ειδήσεις]

• Webinar: Διαδικτυακή εκπαίδευση Ρομποτικής Χειρουργικής δια μέσου μιας τομής (Single-Site) από την Ελλάδα σε όλες τις χώρες
ταυτόχρονα • Ελληνική Διάκριση στο Ετήσιο 28ο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο • Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το
«Κεντρικό Νευρικό Σύστημα» στο Ιατρικό Διαβαλκανικό • 4ο Σεμινάριο Μαιών – Μαιευτών της ΓΑΙΑ • 1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής
στο Ιατρικό Διαβαλκανικό • «Tο επιχειρείν στην εποχή της κρίσης - DielpisFormula 1, Δημιουργία πίστας Formula 1
στην Ελλάδα» • Χορηγός στο Rally Acropolis 2013, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
• Ο Ομιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ο νέος σύμμαχος του ΣΕΓΑΣ • Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε,
σε ειδική τελετή, 3 Jeep μεγάλου κυβισμού, δωρεά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών • EENE Θέσεις για την Οικονομία Ετήσια Οικονομική
• Διάσκεψη της ΕΕΝΕ, Εποικοδομητική Συνάντηση πολιτικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών.

Webinar: Διαδικτυακή εκπαίδευση Ρομποτικής
Χειρουργικής δια μέσου μιας τομής (Single-Site)
από την Ελλάδα σε όλες τις χώρες ταυτόχρονα !

Διαδικτυακό μάθημα ρομποτικής
χειρουργικής δια μέσου μίας
τομής (Single-Site) έκανε ο Δρ.
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας
Ρομποτικής Χειρουργικής Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEERSS) και Διευθυντής Γενικής,
Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής & Ρομποτικής
Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Χειρουργοί από περισσότερες από 40
χώρες όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο,
Δανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία,
Ελλάδα, Ινδία, Σαουδική Αραβία,
Βραζιλία, Ισπανία Κορέα, Κίνα, Ρωσσία,
κ.α, παρακολούθησαν σε απευθείας
σύνδεση μέσω των υπολογιστών τους το
εκπαιδευτικό σεμινάριο (Webinar) στη
Ρομποτική Χειρουργική Μιας Τομής.
Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος εκπαίδευσης
χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά από τον
Δρ. Κ.Κωνσταντινίδη, ως προσκεκλημένος
ομιλητής της κατασκευάστριας εταιρείας του
Ρομποτικού Συστήματος da Vinci, Intuitive
Surgical.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μας καλούν
να διδάξουμε Ρομποτική Χειρουργική»,
δήλωσε ο διεθνούς φήμης Έλληνας ιατρός,
πρωτοπόρος στη λαπαροσκοπική και
ρομποτική χειρουργική στη χώρα μας. Και
συμπλήρωσε: «...Ωστόσο είναι σίγουρα η
πιο πρωτότυπη!».
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Ο Δρ. Κ.
Κωνσταντινίδης
παρουσίασε
διαφάνειες και
βίντεο επεμβάσεων
μέσω του internet
σε πραγματικό χρόνο
στα τερματικά των ξένων
συναδέλφων του μέσω τεχνολογίας adobeconnect.
Κατά την διάρκεια του webinar
παρουσιάστηκαν τεχνικές χολοκυστεκτομής,
διαφραγματοκήλης, κιρσοκήλης,
υστερεκτομής, κύστεων ωοθηκών, κ.α.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο
παρακολούθησαν γενικοί χειρουργοί,
ουρολόγοι, γυναικολόγοι,
θωρακοχειρουργοί και καρδιοχειρουργοί.
«Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο καλό σαν
να βρισκόμαστε όλοι μαζί σε μία μεγάλη
αίθουσα» ανέφερε ο ιατρός.
Ο Δρ. Κ. Κωνσταντινίδης και οι συνεργάτες
του ξεκίνησαν την εφαρμογή της
Ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα το
2006, πραγματοποιώντας, μέχρι σήμερα,

περισσότερες από
800 επεμβάσεις.
Ως επίσημος
εκπαιδευτής (proctor)
της Intuitive Surgical
έχει επιβλέψει την έναρξη
πολλών κλινικών προγραμμάτων
Ρομποτικής Χειρουργικής: το 2008 στο
Βουκουρέστι, το 2011 στη Θεσσαλονίκη
και το 2012 στη Σόφια κ.α.
Από τον Μάρτιο του 2011, οπότε και
πραγματοποίησε την πρώτη παγκοσμίως
Ρομποτική Επέμβαση Μιας Τομής,
παρουσίασε την εμπειρία του αυτή σε
πολλά διεθνή συνέδρια της Αμερικής
(Σικάγο, Βοστώνη, Χιούστον Μαϊάμι,
Ορλάντο), της Ευρώπης (Στρασβούργο,
Βρυξέλλες, Μιλάνο, Τορίνο, Βελιγράδι,
Κίεβο, Λευκωσία, Λεμεσό, και Ασίας
(Σεούλ). Η νέα τεχνολογία τον βοηθά
σήμερα να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του
έργο, από το γραφείο του στο Ιατρικό
Κέντρο, στο Μαρούσι, χρησιμοποιώντας το
πλέον σύγχρονο concept στην εκπαίδευση
... τα webinars!

Ειδήσεις
Ελληνική Διάκριση
στο Ετήσιο 28ο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο
(Στοκχόλμη),
απέσπασε το
βραβείο της
καλύτερης
επιστημονικής
εργασίας (Best
Poster), για την
έρευνά του στη
χειρουργική
προσέγγιση του
καρκίνου του
προστάτη με τίτλο:
«Impact of length
of positive surgical
margins (PSM) on
biochemical recurrence (BCR) after
robotic-assisted
radical prostatectomy (RARP), in
single center series
with minimum
follow-up of five
years».
Πρόκειται για

Το ετήσιο 28ο Πανευρωπαϊκό Ουρολογικό
Συνέδριο (28th Annual European Association of Urology Congress 2013) διεξήχθη
με επιτυχία, 15-19 Μαρτίου, στο Μιλάνο.
Πρόκειται για ένα καθιερωμένο γεγονός
με διεθνή συμμετοχή άνω των 14.000
Ουρολόγων από τουλάχιστον 100 χώρες.
Η παρουσία νεότερων δεδομένων από
διακεκριμένα κέντρα και η ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ ερευνητών και κλινικών ιατρών που
καθορίζουν την μελλοντική κλινική πρακτική,
καθιστούν την διοργάνωση αυτή πόλο έλξης
για την ουρολογική κοινότητα.
Στο συνέδριο αυτό, ο Αχιλλέας Α. Πλουμίδης
MD, BSc, MSc, PhD, FEBU, Χειρουργός –
Ουρολόγος, συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών, σε συνεργασία με την ομάδα της
ογκολογικής ουρολογίας και ρομποτικής
χειρουργικής του Karolinska Institute

μια ερευνητική
δραστηριότητα
που ανέλαβε κατά
την διάρκεια της
μετεκπαίδευσής
του στην ρομποτική
χειρουργική
ογκολογία (Fellowship Training in
Robotic Urooncology) στο παγκοσμίου φήμης
Karolinska Institute (Στοκχόλμη). Η μελέτη
αυτή αποτελεί συλλογική προσπάθεια μιας
ομάδας που περιλαμβάνει στατιστικολόγο,
επιδημιολόγο και διακεκριμένους ουρολόγους,
υπό την καθοδήγηση του καθηγητή

Ως εκ τούτου, ασθενείς με μικρά θετικά
χειρουργικά όρια είναι πιθανόν να μην
χρειάζονται επιπλέον θεραπεία (adjuvant therapy). Η επιτυχία της έρευνας δεν περιορίζεται
μόνο στην μέθοδο προστατεκτομής (δηλαδή
με το ρομπότ) αλλά μεταβάλει συνολικά την
ογκολογική προσέγγιση του ασθενούς σε
τέτοιες περιπτώσεις.
Ανεξάρτητα από την παρουσίαση της έρευνας
από τον Αχιλλέα Πλουμίδη, αξιοσημείωτο
αποτελεί το γεγονός ότι θα δημοσιευτεί στο
αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό
«Journal of Urology» (Impact Factor: 4.02) της
Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρίας (American
Urological Association – ΑUA) στην οποία
ο ίδιος είναι μέλος.
Η μελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια μιας επί
μηνών σταθερής ερευνητικής δραστηριότητας
με το Karolinska Institute με θέμα τα
ογκολογικά αποτελέσματα της ρομποτικής
προστατεκτομής. Μάλιστα, σε πρόσφατη
δημοσίευση στο European Journal of Urology (Impact Factor: 8.49) που συμμετείχε
ο ίδιος ως συγγραφέας, παρουσιάστηκε
μελέτη κοορτής 944 ατόμων με μέσο
χρόνο παρακολούθησης τα 6,2 χρόνια (και
μέγιστο τα 10 έτη). Είναι η πρώτη φορά
που δημοσιεύονται μεσομακροπρόθεσμα
ογκολογικά αποτελέσματα με τόσο μεγάλο
πληθυσμό ασθενών και χρονικό διάστημα
παρακολούθησης ικανό για ασφαλή
συμπεράσματα. Όπως αναφέρεται και στο
άρθρο, έχει λάβει τέλος οποιοδήποτε θέμα
ογκολογικής αμφισβήτησης της ρομποτικής
χειρουργικής στην ουρολογία.
Η Νο1 ρομποτική ογκολογική επέμβαση στον
κόσμο, η ρομποτική ριζική προστατεκτομή,
επιβεβαιώνει τα γερά θεμέλια της.

Μέχρι τώρα ένας από τους
σημαντικούς παράγοντες στη
βιοχημική υποτροπή είναι η
παρουσία θετικών χειρουργικών
ορίων στο παρασκεύασμα.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτή,
θετικά χειρουργικά όρια στο
παρασκεύασμα της ριζικής
προστατεκτομής μέχρι 3 χιλ.
δεν αποτελούν ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα
βιοχημικής υποτροπής.
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Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το «Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα» στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Εκπαιδευτικό σεμινάριο (Erasmus Course)
για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα,
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
Το σεμινάριο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Ακτινολογική Εταιρία, σε συνεργασία με
τον καθηγητή Δρ. Αντώνιο Δρεβελέγκα.
Συμμετείχαν ως εισηγητές 15 διακεκριμένοι
καθηγητές, από αναγνωρισμένα, για το
εκπαιδευτικό τους έργο, Πανεπιστήμια
της Ευρώπης. Οι περισσότεροι από 100
ιατροί που δήλωσαν συμμετοχή (οι 70
από το εξωτερικό) παρακολούθησαν
εντατικά μαθήματα θεωρίας και πρακτικής
άσκησης και μετά από εξετάσεις, έλαβαν
δίπλωμα με 25 διεθνείς μονάδες (CME),
αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή
Ακτινολογική Εταιρία.
Το σεμινάριο του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος διενεργείται από την Ευρωπαϊκή
Ακτινολογική Εταιρία εναλλάξ κάθε έτος
σε επιλεγμένα πανεπιστήμια (Λονδίνου,

Άμστερνταμ, Βρυξελλών, Δρέσδης) και
στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
Η επιλογή του ως εκπαιδευτικού κέντρου
πανεπιστημιακού επιπέδου, έγινε με
κριτήριο την πληρότητα του Νοσοκομείου
σε διαγνωστικό εξοπλισμό υψηλής
ευκρίνειας (Μαγνήτης 1,5 και 3 Tesla,
Αξονικός Somotom 64Χ2 τομών, ψηφιακός
αγγειογράφος, γ΄ Κάμερα, κ.α.).
Το Ιατρικό Διαβαλκανικό, αναλαμβάνει για
τρίτη φορά τη φιλοξενία της διοργάνωσης
σεμιναρίων της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής
Εταιρίας (ESR) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας
Μαγνητικών Τομογράφων (ESMRMB).
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν ως
εισηγητές οι κ.κ. Α. Δρεβελέγκας,
Ν. Παπανικολάου, Μ. Αργυροπούλου,
Δ. Χουρμούζη (Ελλάδα), F. Barknof
(Ολλανδία), J. Casselman, P.Parizel, G.
Wilms (Βέλγιο), B. Ostertum, R. Von Kummer (Γερμανία), T. Youstry (Μ. Βρετανία).

4ο Σεμινάριο Μαιών – Μαιευτών της ΓΑΙΑ
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
προγράμματος της «ΓΑΙΑ» για το ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013, πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία το Σάββατο 18 Μαΐου το
4ο Σεμινάριο Μαιών – Μαιευτών του
«ΓΑΙΑ». Το Σεμινάριο έγινε στην Αίθουσα
Συγκεντρώσεων του Ιατρικού Αθηνών στο
Μαρούσι και είχε ως θεματική ενότητα τα
«Επείγοντα της αίθουσας τοκετών».
Τα θέματα που αναπτύχτηκαν από Ιατρούς
Συνεργάτες της ΓΑΙΑ ήταν: «Περιπτώσεις
καρδιοτοκογραφίας» - κ. Γεώργιος
Παπαϊωάννου, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,
ειδικός της Ιατρικής Εμβρύου, «Επείγοντα
& αναισθησιολόγος στην αίθουσα
τοκετών» - κ. Ηλίας Κανελλόπουλος,
Αναισθησιολόγος, «Περινεοτομία – Ρήξεις
περινέου» - κ. Ηλίας Χιντιπάς, Μαιευτήρας
– Γυναικολόγος, και «Ανάνηψη του
νεογνού» - κ. Σπυρίδων Φωτόπουλος,
Παιδίατρος.
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν περίπου
40 μαίες, στις οποίες χορηγήθηκε
πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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κ. Ηλίας Χιντιπάς, Μαιευτήρας –
Γυναικολόγος

κ. Ηλίας Κανελλόπουλος, Αναισθησιολόγος

κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Μαιευτήρας –
Γυναικολόγος, ειδικός της Ιατρικής Εμβρύου

κ. Σπυρίδων Φωτόπουλος, Παιδίατρος

Ειδήσεις
1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής
στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το
1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής που
πραγματοποίησε το Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης στο συνεδριακό του Κέντρο.
Περισσότεροι από χίλιοι νοσηλευτές από
όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, παρακολούθησαν τις
εργασίες του. Το νοσοκομείο του Ομίλου,
ανταποκρίθηκε επιτυχώς στον εκπαιδευτικό
και μετεκπαιδευτικό του ρόλο και εισέπραξε
κριτική υψηλής ευαρέσκειας.
Στο συνέδριο μετείχαν με εισηγητές τους
η Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και
ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτών
Χειρουργείου. Στο πλαίσιο των εργασιών
του, πραγματοποιήθηκαν Κλινικά Εργαστήρια
υψηλής εξειδίκευσης. Μία από τις πλέον
ενδιαφέρουσες ενότητες του προγράμματος,
περιλάμβανε τη μεταφορά εμπειρίας της
σύγχρονης νοσηλευτικής αλλά και των
όρων- συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών
διεθνώς, με εισηγήτρια – νοσηλεύτρια σε
απευθείας σύνδεση με το Σικάγο.
Κατά την έναρξη των εργασιών του
συνεδρίου χαιρετισμούς απηύθυναν οι
κ.κ. Β. Μπαρδής, Γενικός Διευθυντής ΙΔΘ,
Α. Κατσίγιαννη, Διευθύνουσα Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας ΙΔΘ, Γ. Μπαλιόζογλου,
Πρόεδρος 2ης Περιφέρειας Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, Κ. Κουτσιαντά,
Πρόεδρος 2ης Περιφέρειας Εθνικού
Συνδέσμου Ελλάδος – Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
Ι. Στεφανίδης, Εκπρόσωπος Συνδέσμου
Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου.
Στις εργασίες του συνεδρίου εκτός
από τα αμιγώς νοσηλευτικά θέματα,
παρουσιάστηκαν πρωτότυπες και
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για
σύγχρονα θέματα όπως: «Όταν η
νοσηλευτική συναντάει την πολιτισμική
διαφορετικότητα», «η νοσηλευτική
ποιότητα σε περίοδο οικονομικής κρίσης»,
«ρομποτική χειρουργική και νοσηλευτής»,
«φαρμακολογική εξέλιξη, η νανοτεχνολογία
στην ογκολογία», «εθισμός ενηλίκων στο
διαδίκτυο», «ευθανασία: ανθρωποκτονία
ή λύτρωση», «αιτίες άρνησης της δωρεάς
οργάνων από τους συγγενείς εγκεφαλικά
νεκρών ασθενών», «κληρονομούμενος
καρκίνος και τα ηθικά διλήμματα της
βιοτεχνολογίας», «e-health: Yγεία
εξ΄αποστάσεως» κ.α.
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«Tο επιχειρείν στην εποχή της κρίσης DielpisFormula 1, Δημιουργία πίστας Formula 1
στην Ελλάδα»
Στην ημερίδα, στο Υπουργείο Μεταφορών,
που διοργάνωσε ο Δήμος Κερατσινίου
Δραπετσώνας και ο φορέας DielpisFormula
1, με θέμα «Οφέλη από τη διοργάνωση
Αγώνα Formula 1 στην Ελλάδα» συμμετείχε
ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
Ο Δρ Βασίλη Αποστολόπουλου μίλησε για
«ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
- DielpisFormula 1, Δημιουργία πίστας
Formula 1 στην Ελλάδα» και μεταξύ άλλων
ανέφερε: « Αυτό που μπορώ να καταθέσω
εγώ σήμερα ως Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, είναι ότι εμείς
έχουμε την υποδομή, την εμπειρία αλλά και
τη θέληση να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε
φάκελο διεκδίκησης θα υποβάλει η πίστα
προκειμένου να μπει στο καλεντάρι των
αγώνων της FORMULA 1, που για πολλούς
από εμάς, τους λάτρεις του αυτοκινήτου και
της αυτοκίνησης αποτελεί ένα ανιδιοτελές
όνειρο ζωής.
Και βεβαίως, όταν συμβεί αυτό, μπορούμε να
διασφαλίσουμε, στον τομέα των Ιατρικών
Υπηρεσιών, αξιόπιστες λύσεις διεθνών
προδιαγραφών για την υποστήριξη του
αγώνα. Η εμπειρία μας από διεθνούς
εμβελείας αγώνες όπως του Rally Acropolis

και των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και η
υλικοτεχνική μας υποδομή και στελέχωση
αποτελούν τα εχέγγυα.
Επίσης, ως Πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Επιχειρηματιών, της ΕΕΝΕ, μπορώ

να εισαγάγω την προσπάθεια και σε άλλους
επιχειρηματίες που μπορούν να συμβάλλουν
στην κατάρτιση ενός καλύτερα τεκμηριωμένου
businessplan, κομίζοντας εμπειρία από τους
κλάδους τους».

Χορηγός στο Rally Acropolis 2013,
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Χορηγός στο Rally Acropolis 2013,
που πραγματοποιήθηκε στη Β.Α.
Πελοπόννησο ήταν ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών. Συγκεκριμένα, 3 πλήρως
εξοπλισμένα ασθενοφόρα, εκ των
οποίων το ένα ήταν κινητή μονάδα,
στελεχωμένα με ιατρούς και διασώστες
του EMS κάλυψαν τις ανάγκες της
διοργάνωσης καθόλη τη διάρκεια.
Τα έμπειρα πληρώματα ανταποκρίθηκαν
άμεσα και ουσιαστικά, αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά
που προέκυψαν στο πλαίσιο της
διοργάνωσης.
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Ειδήσεις
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
είναι ο νέος σύμμαχος του ΣΕΓΑΣ
Η χορηγική συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με τον
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, αποτελεί πλέον
γεγονός και αλλάζει τα δεδομένα στην
οικογένεια του στίβου.
Μια χορηγία με κοινωνική προέκταση, καθώς
δεν αφορά μονάχα στην πρώτη γραμμή των
αθλητών της ομοσπονδίας, αλλά στο σύνολο
της οικογένειας του στίβου σε ένα φάσμα
10.000 ανθρώπων, οι οποίοι και θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν παροχές του Ομίλου.
Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας
έγινε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών με συνέντευξη Τύπου, στην
οποία παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος
του Ομίλου Γιώργος Αποστολόπουλος,
ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του
Ομίλου Μανώλης Μαρκόπουλος και
η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ
Κυριακοπούλου.
«Πρέπει να είμαστε κοντά στους αθλητές
και στην προσπάθεια τους. Οι αθλητές είναι
παιδιά που λάμπουν για τα δικά τους πιστεύω
και τις δικές τους αξίες. Παρακολουθώ
στίβο πολλά χρόνια, χαίρομαι να βλέπω τις
προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Εμείς

θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε
την προσπάθεια τους. Ο πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος είναι βασικός
συντελεστής αυτής της προσπάθειας και τελικά
της υλοποίησης της», είπε ο πρόεδρος του
Ιατρικού Αθηνών, εμφανώς ικανοποιημένος
από την επίτευξη της συνεργασίας.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ
αφού ευχαρίστησε τους ανθρώπους του
Ιατρικού Αθηνών για την απόφαση τους να
αγκαλιάσουν την οικογένεια του στίβου,
δήλωσε: «Η παρουσία του Ομίλου είναι
τεράστιο πλεονέκτημα για εμάς. Η χορηγική
συνεργασία δεν αφορά μονάχα στους
πρωταθλητές μας, αλλά σε όλη την οικογένεια
του στίβου.
Υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις
πρωταθλήτριες και τους πρωταθλητές του
σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ, ενώ παράλληλα
δημιουργούν μια ομπρέλα προστασίας για
10.000 μέλη της οικογένειας του στίβου
(αθλητές, προπονητές, εργαζόμενους,
στελέχη κλπ), εξασφαλίζοντας για όλους
- σε μια πολύ δύσκολη κοινωνικά και
οικονομικά περίοδο - ιδιαιτέρως σημαντικές
προνομιακές δυνατότητες».

Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου με
τον Πρόεδρο του Ομίλου, Δρ. Γιώργο Αποστολόπουλο.
Η Νικόλ Κυριακοπούλου εκπροσωπώντας
τους αθλητές, τόνισε: «Είμαι χαρούμενη που
βρίσκομαι εδώ. Αυτή την εποχή η ιδιωτική
πρωτοβουλία είναι μεγάλη βοήθεια για εμάς
τους αθλητές. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για τη στήριξη κι
εμείς οι αθλητές θα προσπαθήσουμε για το
καλύτερο δυνατό».
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O Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Παναγόπουλος, η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου, ο Πρόεδρος του Ομίλου Γιώργος
Αποστολόπουλος και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Μανώλης Μαρκόπουλος.
Το πλαίσιο της συνεργασίας
Η σύναψη συνεργασίας του ΣΕΓΑΣ με τον
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών δίνει τη δυνατότητα
τόσο στους αθλητές του υψηλού αθλητισμού,
όσο και στο σύνολο των ανθρώπων του
στίβου (αθλητές, προπονητές, εργαζόμενους,
συνεργάτες, κριτές, κ.α.) να έχουν ιατρική
κάλυψη.
Η χορηγία κινείται σε τρία επίπεδα, με
το πρώτο να αφορά στους αθλητές των
εθνικών ομάδων (του κεντρικού σχεδιασμού)
του ΣΕΓΑΣ. Όσοι είναι ενταγμένοι στις
κατηγορίες του κεντρικού σχεδιασμού του
ΣΕΓΑΣ και με το συντονισμό του ΣΕΓΑΣ
θα έχουν δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
(συμπεριλαμβανομένων μαγνητικών και
αξονικών τομογραφιών), καθώς και ετήσιο
ιατρικό πλήρες check up.
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, στους αθλητές του
κεντρικού σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ και τις
οικογένειες τους παρέχεται δωρεάν η ΚΑΡΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ του Ομίλου, μέσω της οποίας θα
δικαιούνται απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις
στα εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου, καθώς και
γενναίες εκπτώσεις για τις ιατρικές υπηρεσίες
που τυχόν θα χρειασθούν από τον Όμιλο
Ιατρικού Αθηνών.
Το τρίτο επίπεδο της χορηγίας αφορά
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10.000 μέλη της οικογένειας του ΣΕΓΑΣ
και του στίβου (εν ενεργεία αθλητές, κριτές,
παράγοντες και εθελοντές), στα οποία θα
παραχθεί εντελώς δωρεάν η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
του Ομίλου και με την οποία θα δικαιούνται
καταρχήν δύο δωρεάν επισκέψεις στα
εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου και στη συνέχεια
σημαντικές εκπτώσεις τόσο στις επισκέψεις
στα εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου, όσο και

στις διαγνωστικές εξετάσεις και τη νοσηλεία.
Τέλος, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα παρέχει
στο ΣΕΓΑΣ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πλήρη
ιατρική κινητή μονάδα αμέσου ανάγκης για τις
διοργανώσεις του.
Η συμφωνία αφορά στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Π.
Φαλήρου, Ιατρικό Περιστερίου και στο Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε,
σε ειδική τελετή, 3 Jeep μεγάλου κυβισμού,
δωρεά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε τον
Ιούλιο, στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής
Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., παρελήφθησαν από
την Ελληνική Αστυνομία, τρία (3) Jeep μεγάλου
κυβισμού, ως δωρεά του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών.
Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστη
ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος
Αδαμάντιος Σταματάκης, ο Προϊστάμενος
Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος
Σπυρίδων Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής,
Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας
και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος
Αναστάσιος Λάσκαρης.
Από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών παρέστη
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Γεώργιος
Αποστολόπουλος, στον οποίο ο Υπαρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
Αδαμάντιος Σταματάκης, παρέδωσε τιμητική
πλακέτα, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
«Κύριε Πρόεδρε, παραλαμβάνουμε σήμερα
από τον Ιατρικό σας Όμιλο, ως δωρεά, τρία
οχήματα μεγάλου κυβισμού, που θα διατεθούν
άμεσα σε Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου
να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες υπηρεσιακές
μας ανάγκες.
Όπως γνωρίζετε, οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα
για την καταπολέμηση του εγκλήματος και
τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και
είναι αναγκαίο να έχουμε στη διάθεσή μας
τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε τους
στόχους μας. Εκ μέρους του κ. Αρχηγού
και εγώ προσωπικά, θα ήθελα να σας
εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες για
την πρωτοβουλία σας να προσφέρετε στην
Ελληνική Αστυνομία τα οχήματα αυτά.
Η ανιδιοτελής χειρονομία σας αναδεικνύει
το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ως ένα υπεύθυνο
φορέα που ασπάζεται στρατηγικές και δράσεις
με χαρακτήρα κοινωνικής αλληλεγγύης,
οι οποίες είναι τόσο αναγκαίες την περίοδο
που διανύουμε.
Παράλληλα, ενισχύει την υλικοτεχνική μας
υποδομή για την κάλυψη βασικών λειτουργικών
αναγκών του Σώματος και ενισχύει το ηθικό
του προσωπικού μας, επιβεβαιώνοντας ότι η
Ελληνική Αστυνομία δεν είναι μόνη της στον
αγώνα κατά του εγκλήματος, αλλά έχει τη

Στην τελετή παραλαβής παραβρέθηκε ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος
Σταματάκης ο οποίος ευχαρίστησε για την προσφορά, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου
Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο.

στήριξη του υγιούς μέρους της κοινωνίας μας,
που αποτελεί ο σύγχρονος επιχειρηματικός
κόσμος, όπως εκφράζεται και από τον Ιατρικό
σας Όμιλο. Τελειώνοντας, θα ήθελα
κ. Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω και πάλι για
την προσφορά σας και να σας διαβεβαιώσω
ότι τα οχήματα που παραλαμβάνουμε σήμερα

θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο από
τις Υπηρεσίες μας».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ομίλου, Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος,
τόνισε: «Κι εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω
γιατί δεν είναι τίποτα αυτό το οποίο κάναμε,
σε σχέση με το μέγεθος της προσφοράς σας
στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό από μικρό
παιδί μου το έλεγε ο πατέρας μου «Πάντα
τους ανθρώπους που φροντίζουν για εμάς να
τους φροντίζουμε κι εμείς», άρα λοιπόν δεν
χρειάζεται να μας ευχαριστήσετε εμάς, αλλά
εμείς να ευχαριστήσουμε εσάς».

Θέσεις για την Οικονομία
Σε γεύμα με δημοσιογράφους που
διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση
Επιχειρηματιών παρουσιάστηκαν από το
Προεδρείο οι θέσεις της ΕΕΝΕ για την
Οικονομία.
Στην κεντρική παρουσίαση, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος
ανέπτυξε τα κεντρικά σημεία που, κατά την
Ένωση, αποτελούν προϋποθέσεις για την

για εισοδήματα άνω των 30.000 Ευρώ
και η παροχή φορολογικών κινήτρων,
αντί επιδοτήσεων, για την ανάπτυξη.
Η ΕΕΝΕ παρουσίασε επίσης πρόταση
μεταβατικού φόρου 10% για πρόσθετα
κέρδη επιχειρήσεων για ένα μικρό
διάστημα, με στόχο την άμεση διεύρυνση της
φορολογητέας ύλης.
Η ΕΕΝΕ υποστηρίζει ότι το έλλειμμα

ανάταση της ελληνικής οικονομίας και τη
στροφή στην Ανάπτυξη.
Η ΕΕΝΕ καταρχήν υιοθετεί το σύνθημα του
Πατριωτικού Επιχειρείν που συνοψίζεται
στις επιλογές «Μένουμε στην Ελλάδα»,
«Δημιουργούμε απασχόληση στην Ελλάδα»,
«Δημιουργούμε πλούτο στην Ελλάδα».
Η ΕΕΝΕ δηλώνει κάθετα αντίθετη στην
επιβολή νέων μέτρων, που θα οξύνουν την
ύφεση, την ανεργία και την κοινωνική ένταση
και θα οδηγήσουν σε αδιέξοδες καταστάσεις
μέσα από την κοινωνική έκρηξη. Το Κράτος
θα πρέπει να δώσει έμφαση στη μείωση
της κρατικής σπατάλης και στην προσδοκία
εσόδων από νέες επενδύσεις και νέα έσοδα
που θα προκύψουν από φορολογικά κυρίως
κίνητρα.
Κεντρικό αίτημα της ΕΕΝΕ είναι η ανάγκη
απλούστευσης του φορολογικού
συστήματος, προκειμένου να δημιουργηθεί
κατάλληλο επενδυτικό κλίμα, με την
επιβολή ενιαίου επίπεδου φόρου 25%

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας δεν οφείλεται στο μισθολογικό
κόστος και ουδεμία περαιτέρω παρέμβαση
πρέπει να γίνει σε αυτό. Η κύρια πηγή
του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας είναι
το υψηλό μη-μισθολογικό κόστος (φόροιεισφορές). Τα μέλη της ΕΕΝΕ δεσμεύονται
ότι δεν προτίθενται να εφαρμόσουν
μειώσεις, που προκύπτουν από αναθεώρηση
προς τα κάτω του κατώτατου μισθού,
που απαξιώνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο
και οδηγούν την εσωτερική αγορά σε
κατάρρευση.
Σε γενικές γραμμές, η Ένωση αντιτίθεται
στη στατική προσέγγιση νέων φόρων που
οδηγούν τελικά σε περαιτέρω ύφεση και
κατάρρευση των δημοσίων εσόδων, είτε
λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών, είτε
λόγω αδυναμίας των επιχειρήσεων να
καταβάλουν φόρους και εισφορές λόγω της
κρίσης ρευστότητας.
Κεντρική θέση της ΕΕΝΕ αποτελεί επίσης
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η ανάγκη διεκδίκησης από τις χώρες
του Νότου μιας ισοτιμίας του Ευρώ που
θα ανταποκρίνεται στα μακροοικονομικά
δεδομένα του συνόλου των χωρών της
Ευρωζώνης. Ενώ δηλαδή η Ένωση θεωρεί
το Ευρώ κεντρικό πυλώνα σταθερότητας
της Οικονομίας, καθίσταται ολοένα και πιο
φανερό ότι η κλειδωμένη ισοτιμία σε επίπεδα
που εξυπηρετούν μόνο τις βόρειες χώρες
καθιστά αδιέξοδη κάθε
προσπάθεια επέκτασης
της εξαγωγικής
δραστηριότητας.
Χρειάζεται αναθεώρηση
της οικονομικής
ορθοδοξίας του
σκληρού Ευρώ και του
παράλογου φόβου για
τον πληθωρισμό και
στροφή σε χαλαρότερη
νομισματική πολιτική
με κάποιας μορφής
ποσοτική χαλάρωση
κατά τα πρότυπα της
FED.
Κεντρικός άξονας
αναπτυξιακής πολιτικής
θα πρέπει κατά την
ΕΕΝΕ να είναι η
μείωση της συμμετοχής
του Κράτους στην
παραγωγική διαδικασία
και η έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που
θα κάνουν το Κράτος πιο αποτελεσματικό
στο ρυθμιστικό του ρόλο με έμφαση στην
τόνωση της επιχειρηματικότητας, μέσα από
απλούστευση των διαδικασιών, μείωση του
αριθμού αδειοδοτήσεων κ.λπ. Υπό αυτή την
έννοια είναι απαραίτητη η επιτάχυνση των
αποκρατικοποιήσεων με αναπτυξιακά και
όχι εισπρακτικά κριτήρια.
Για την προσπάθεια καταπολέμησης της
φοροδιαφυγής, η Ένωση προτείνει μια
διαδικασία «Κοινωνικού Συμβολαίου»
μέσα από την οποία το Κράτος θα
καλέσει ομαδοποιημένα κοινωνικές και
επαγγελματικές ομάδες σε μια διαδικασία
συναινετικής διαπραγμάτευσης για τη
συνεισφορά της κάθε ομάδας στην
προσπάθεια αύξησης των φορολογικών
εσόδων, με έξυπνους τρόπους και να εξετάσει
με περισσότερη προσοχή τις κλαδικές
προτάσεις αντί να απορρίπτει κάθε καινοτομία
υπό το πρόσχημα του Μνημονίου.

Ειδήσεις
Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ
Εποικοδομητική Συνάντηση πολιτικών, ακαδημαϊκών
και επιχειρηματιών.

που δεν στερείται ανθρωπίνου κεφαλαίου,
επιχειρηματικού ταλέντου και εργατικότητας.
Ενδιαφέρουσες απόψεις ακούστηκαν σχετικά
με την ευρύτερη στρατηγική της Ε.Ε. και της
ΕΚΤ, για τη μεταστροφή από μακροοικονομικές
και νομισματικές πολιτικές που έχουν ως
κεντρικό άξονα της νομισματική σταθερότητα,
σε πολιτικές που έχουν κεντρικό άξονα την
αύξηση της απασχόλησης.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ετήσια
Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών, με θέμα «Η Κρίση στην
Ευρωζώνη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
για τον Ευρωπαϊκό Νότο», που φέτος
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School
of Economics, στις 18 Απριλίου.
Στη διάσκεψη συμμετείχαν πολιτικοί αρχηγοί,
ευρωβουλευτές, Πρέσβεις των χωρών
του Νότου, διακεκριμένοι επιχειρηματίες,
ακαδημαϊκοί και αναλυτές, σε μια προσπάθεια
της ΕΕΝΕ να αναδείξει το διεθνές περιβάλλον
και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται
η κρίση στην Ευρωζώνη.
Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για
τις επιπτώσεις της κρίσης στην αναζήτηση
νέας κατεύθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις, κυρίως
για τη σημασία μιας συνεννόησης των
πληττόμενων χωρών του Νότου, για την
ανάσχεση των πολιτικών λιτότητας που
οδηγεί το σπιράλ της ύφεσης και οξύνει την
κοινωνική δυστυχία. Συζητήθηκε η άποψη
για μία πιο ήπια και συμμετρική προσαρμογή
της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, με ταυτόχρονη
μείωση όχι μόνο των ελλειμμάτων των Νοτίων
Χωρών αλλά και των πλεονασμάτων των
Βορείων Χωρών. Εκφράστηκε από όλους
η βεβαιότητα, ότι αυτή η συζήτηση πρέπει
να συνεχιστεί σε βάθος εντός και εκτός
Ελλάδας και η ΕΕΝΕ εξέφρασε τη διάθεση να
αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο

συνεννόησης επιχειρηματιών.
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι οι μεταρρυθμίσεις
για την αλλαγή του οικονομικού και
αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας
είναι απαραίτητες, ώστε να τονωθούν οι
παραγωγικές επενδύσεις, ως ποσοστό του
ΑΕΠ, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε
την τελευταία δεκαετία με έμφαση στην
κατανάλωση.
Οι επιχειρηματίες υποστήριξαν ότι αυτό
απαιτεί σταθερότητα και απλούστευση του
φορολογικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ Δρ. Βασίλης
Αποστολόπουλος δήλωσε: «Η ΕΕΝΕ, σε
συνέχεια της ανακοίνωσης των θέσεών της
για την Οικονομία στις 3 Απριλίου, 2013,
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη φετινή
ετήσια Οικονομική Διάσκεψή της με σκοπό
να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο σχετικά
με το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται για τις
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, προκειμένου
να αναζητηθούν καινοτόμες ιδέες και
συνεργασίες για την έξοδο από την κρίση. Στην
ΕΕΝΕ έχουμε ήδη διατυπώσει ως κεντρική
μας θέση το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΝ,
δηλαδή τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, την
παραμονή μας στη χώρα και την αξιοποίηση
κάθε ευκαιρίας για την πατρίδα μας».

