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ΠΑΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:

Νέοι διαχειριστικοί 
έλεγχοι σε

πέντε φορείς
Σε Σισμανόγλειο,
ΕΟΦ, Ινστιτούτο
Παστέρ και στη
διαχείριση των
έργων για τον
Υγειονομικό Χάρτη
και την Ψυχική
Υγεία

» Διαχειριστικούς - διοικητικούς 

ελέγχους σε εποπτευόμενους 
από το υπουργείο Υγείας

φορείς, μεταξύ των οποίων δύο
στους οποίους δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

ποτέ στο παρελθόν 
τέτοιου τύπου έλεγχοι, διέταξε 

χθες ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για
διαχειριστικούς - διοικητικούς
ελέγχους στο νοσοκομείο της
Αθήνας «Σισμανόγλειο», στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ) και το Ινστιτούτο Παστέρ, 

ενώ ο Παναγιώτης Κουρουμπλής 

έδωσε επίσης εντολή 

για επισταμένους ελέγχους
στη διαχείριση των έργων για
τον πολύπαθο Υγειονομικό Χάρτη, 

καθώς για την Ψυχική Υγεία,
για την οποία, μάλιστα, ο έλεγχος 

θα ξεκινήσει από το 2005
και θα φτάσει μέχρι σήμερα.

Β.Β.
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Προκήρυξη
θέσης προέδρου
του ΕΟΠΥΥ

Μέχρι τις 20 Μαΐου καλούνται

οι ενδιαφερόμενοι για τη
θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας

σύμφωνα με την εκδήλωση

ενδιαφέροντος που έδωσε

χθες στη δημοσιότητα ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος της ημεδαπής

ή να κατέχουν ισότιμο
πτυχίο της αλλοδαπής καθώς
και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση

σε διοικητικά ή οικονομικά

θέματα υγείας
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Κοντά σε δύσκολη συμφωνίαμε αμοιβαίεέ υποχωρήσει
Για μεταρρυθμίσει σε συνταξιοδοτικό και εργασιακό τα βρήκαν ο Toinpas με τον Γιουνκερ

cviaios

Σίγουρα οι τιμές

στα σούπερ

μάρκετ λόγω

του ντόμινο
που θα δημιουργηθεί

Λογαριασμοί
ηλεκτρικού νερού

φυσικού
αερίου

Εισιτήρια
συγκοινωνιών
κινηματογράφων

και θεάτρων

και κόμιστρα

ταξί
Επισκευές

από υδραυλικούς
ηλεκτρολόγους

ξυλουργούς

Ιατρικές επισκέψεις

και
εξετάσεις 4

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΠΙΟ

ΠΡΟΣΙΤΟ

Και κεφαλικός φόρος στους 500 πλουσιότερους Επιστρέφει αναδρομικά
η έκτακτη εισφορά χωρίς την έκπτωση του 30 στα εισοδήματα άνω

των 50.000 ευρώ Επιβάλλεται τέλος διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία
Αγορές από 70 ευρώ και πάνω μόνο με κάρτες σε 23 γνωστά νησιά

Τι φέρνει ο eviaios ΦΠΑ ans
iipés αγαθών και υπηρεσιών
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Θα ακριβύνουν οι λογαριασμοί
οοϋηερ μάρκετ ρεύματος νερού
εισιτήρια λεωφορείων θεάτρων
επισκευές και ιατρικές εξετάσεις

Ρεπορτάζ
Ετέηιος κράΒογϋου
skraloglou@dimokratianews.gr

Η
ενοποίηση του ΦΠΑ στα επίπεδα του 1 5 ή
του 1 6 που επιδιώκει η κυβέρνηση ή του

1 8 που ζητούν οι δανειστές συνεπάγεται
αύξηση της επιβάρυνσης σε ό,τι φορολογεί
ται σήμερα με ΦΠΑ 13°/ο δηλαδή υπηρεσίες

και προϊόντα εστίασης λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος
ύδρευσης και φυσικού αερίου εισιτήρια μέσων μαζικής
μεταφοράς κόμιστρα ταξί ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη

κ.ά Από την άλλη πλευρά όμως η ενοποίηση του
ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα μειώσει τις τιμές στα περισσότερα είδη

και υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά καθώς θα

υποχωρήσει ο συντελεστής ΦΠΑ κατά τουλάχιστον πέντε
ποσοστιαίες μονάδες από 23°/ο που είναι σήμερα Το σχέδιο

προβλέπει επιβολή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15°/ο ή
1 6 ή 1 8 σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες

Η κυβέρνηση βέβαια διατείνεται ότι από τον ενιαίο
ΦΠΑ θα εξαιρεθούν τα φάρμακα τα βιβλία οι εφημερίδες

τα περιοδικά και τα ξενοδοχεία που θα μείνουν στο
6,5 και ενδεχομένως τα τρόφιμα που θα παραμείνουν
στο 13 Κάποιοι βέβαια μπορεί να θελήσουν να κερδοσκοπήσουν

και να αυξήσουν τις πμές προκαλώντας ντόμινο

ειδικά στην αγορά των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων

Αν συνυπολογιστούν οι εξαιρέσεις τότε
η ενοποίηση του ΦΠΑ θα επιφέρει τα εξής Αύξηση από
1 3 σε 1 5 ή 1 6 ή 1 8 του συντελεστή ΦΠΑ που επιβαρύνει

τους λογαριασμούς ηλεκτρικού
Τι θανΐνεΐ ρεύματος ύδρευσης και φυσικού αερί

ou τα εισιτήρια των μέσων μαζικής με
Π10 πρΟΟίτΟ ταφοράς τα κόμιστρα των ταξί τις υπη

Kül Π δεν ρεσίες επισκευής και συντήρησης πα

ρ λαιών κατοικιών που παρέχονται από
Ηα OMaçei υδραυλικούς ηλεκτρολόγους ξυλουργούς

και λοιπούς επιτηδευμαπ'ες εμπλεκόμενους

με την εκτέλεση εργασιών σε
οικοδομές τις ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις την ιατρική

περίθαλψη και τα εισιτήρια θεαμάτων
Μείωση από 23 σε 1 8 ή 1 6 ή 1 5 του συντελεστή

ΦΠΑ που επιβαρύνει όλες πς λοιπές πωλήσεις αγαθών

και όλες τις λοιπές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών
δηλαδή πς ακόλουθες συναλλαγές• Πωλήσεις ειδών ένδυσης υπόδησης• Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών

Πωλήσεις επίπλων ειδών οικιακής χρήσης
• Πωλήσεις νεόδμητων οικοδομών πλην α κατοικίας

Πωλήσεις αυτοκινήτων μοτοσικλετών και λοιπών οχημάτων

• Πωλήσεις καυσίμων τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών
• Πωλήσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
• Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων δικύκλων ηλεκτρικών

και ηλεκτρονικών συσκευών
• Παροχή υπηρεσιών από κουρεία κομμωτήρια γυμναστήρια

κ.ά
• Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους συμβολαιογράφους

λογιστές κ.ά
• Πώληση έτοιμου φαγητού σε εσπατόρια ταβέρνες κ.α
• Πώληση ροφημάτων σε καφενεία καφετέριες ζαχαροπλαστεία
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Σάλος από πς αποκαλύψεις
για το πάρπ του Ερ Σταυρού

ΤΑΡΑΞΕ ta λιμνάζοντα νερά
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΕΕΣ το χθεσινό δημοσίευμα

της δημοκρατίας με
τίτλο Πώς έβαζαν χέρι σε εράνους

δωρεές του Ερυθρού
Σταύρου το οποίο αναφέρεται

στο τρελό πάρτι κακοδιαχείρισης

όπως περιγράφεται στις
εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών

Υγείας και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου του υπουργείου

Δικαιοσύνης τα έτη 2009
και 2010

Δεκάδες ήταν τα τηλεφωνήματα
που δέχτηκε η εφημερίδα

από αναγνώστες οι οποίοι δήλωσαν

πως εκατοντάδες μέλη
του ΕΕΣ εδώ και χρόνια έβλεπαν

τι συνέβαινε αλλά φοβούνταν
να μιλήσουν

Η εφημερίδα έγινε ανάρπαστη

από τα μέλη μας σε όλη
την Ελλάδα γιατί είναι η μοναδική

που δημοσίευσε αυτά

τα πορίσματα των ελεγκτικών
μηχανισμών είπαν στη

δημοκρατία εθελοντές αλλά

και άνθρωποι που έχουν
αφιερώσει ανιδιοτελώς in ζωή
τους στον ΕΕΣ και έβλεπαν τόσα

χρόνια την αδιαφάνεια την
κακοδιαχείριση και τις σπατάλες

που γίνονταν στον οργανισμό

προκαλώντας τεράστια
ζημιά τόσο στα οικονομικά του
όσο και στην ιστορία του φορέα

Χαρακτηριστικό μάλιστα

είναι το γεγονός ότι το Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε

χθες έκτακτη δωρεά ύφους
500.000 δολαρίων στους διεθνείς

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Oxfam Ηνωμένο
Βασίλειο και Διεθνή Ομοσπονδία

Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού

και Ερυθράς Ημισελήνου
IFRC

Η έκτακτη δωρεά χορηγείται
για τη συμβολή των οργανισμών

στις προσπάθειες ανακούφισης

και ανάκαμψης μετά
τον καταστροφικό χτύπημα του
εγκέλαδου στο Νεπάλ

maη
βεοδύ

mim
often ran

36

To αποκαλυπτικόπρωτοσέλιδο της δημοκρατίας
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ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ

Προς μέση λύση
στο θέμα του
ωραρίου των
φαρμακείων
ΜΕΣΗ ΛΥΣΗ στο θέμα του
ωραρίου των φαρμακείων εξετάζει

το υπουργείο Υγείας
Επιχειρείται να μοιραστεί η διαφορά

μεταξύ του διευρυμένου
ωραρίου που ισχύει σήμερα και
του παλαιού ωραρίου Τα φαρμακεία

θα μένουν ανοικτά αρκετές

ώρες την ημέρα αλλά λιγότερες

από όοες λειτουργούν
οήμερα θα λειτουργούν Δευτέρα

και Τετάρτη απόγευμα και
μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

Το σύνολο των φαρμακοποιών

θα υποχρεούνται να διανυκτερεύουν

και να λειτουργούν

τις αργίες με ευθύνη των
οικείων Φαρμακευτικών Συλλόγων

Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής είχε χθες
διαδοχικές συναντήσεις με τον
πρόεδρο και μέλη του προεδρείου

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ
και του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού

Ινστιτούτου Ελλάδας
ΦΑΜΕ το οποίο εκπροσωπεί

τα διευρυμένα φαρμακεία

Εφημερεύσεις
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Λουράντος αναμένει
από την πολιτική ηγεσία αποκατάσταση

των εφημερεύσεων
εκτιμώντας ότι το σημερινό
ωράριο των φαρμακείων έχει
προκαλέσει χάος Ο ΠΦΣ δεν
ζητεί επιστροφή στο παλαιό
ωράριο το οποίο προέβλεπε
κλειστό φαρμακεία το Σάββατο
και το απόγευμα της Δευτέρας
και της Τετάρτης Ζητείτην καθιέρωση

ενός σύγχρονου ωραρίου

το οποίο να καλύπτει όλες
τις περιοχές μέσα από ένα πυκνό

δίκτυο φαρμακείων Στόχος
είναι ο πολίτης να βρίσκει πάντα
κοντά του ένα φαρμακείο και τις
βραδινές ώρες που δεν καλύπτονται

από το διευρυμένο
ωράριο Ο ΠΦΣ εκτιμά ότι η σημερινή

λεπουργία των φαρμακείων

απαξιώνει τον θεσμό των
εφημεριών καθώς τα φαρμακεία

μπορούν να λειτουργούν
ανεξέλεγκτα και τις ώρες εμπορικού

ενδιαφέροντος Στον
αντίποδα οι διευρυμένοι
ΦΑΝΙΕ δέχονται να μειωθείτο

ισχύον ωράριο κατά τι και συζητούν

τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα

εφημερεύσεων με ευθύνη

των Συλλόγων Το προεδρείο

του ΦΑΝΙΕ ανέφερε στον
υπουργό ότι κοινός στόχος είναι
η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση

όλων των πολιτών στο

φάρμακο
Δ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ
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► ►ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αυξήσεις ΦΠΑ φέρνει ο
ενιαίος συντελεστής 1 6
ΣΧΕΔΙΟ απλοποίησης της νομοθεσίας

για τον ΦΠΑ το οποίο προβλέπει
την επιβολή ενιαίου συντελεστή

1 6 για τα περισσότερα προϊόντα
που διακινούνται και τις υπηρεσίες
που παρέχονται στην Ελλάδα και
την ταυτόχρονη διατήρηση του μειωμένου

συντελεστή 6,5 για τα
φάρμακα τις υπηρεσίες διαμονής
στα ξενοδοχεία τις εκδόσεις εντύπων

και τα εισιτήρια των θεατρικών
παραστάσεων έχει πέσει στο τραπέζι

των διαπραγματεύσεων μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και ίων
δανειστών Το σχέδιο αυτό δεν είναι

βέβαιο ότι θα εφαρμοστεί έχει
ωστόσο αυξημένες πιθανότητες να
περιληφθεί σε ενδεχόμενη συμφωνία
των δύο πλευρών καθώς είναι ήδη
αποδεκτό από την ελληνική πλευρά
και μένει μόνο να το δεχθούν στο
σύνολο του και οι εκπρόσωποι των
δανειστών

Τυχόν εφαρμογή του σχεδίου αυτού

θα σημάνει• Τη διατήρηση του συντελεστή
ΦΠΑ 6,5 για τα φάρμακα τα εμβόλια

τα βιβλία τα περιοδικά τις
εφημερίδες τα λοιπά έντυπα και τα
εισιτήρια του θεάτρου• Την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ
από το 1 3 στο 1 6 για τα τρόφιμα
φρούτα λαχανικά κρέατα γαλακτοκομικά

ψάρια λοιπά θαλασσινά
κ.λα τα σερβιριζόμενα είδη σε

καταστήματα μαζικής εστίασης τα
αναψυκτικά τα εμφιαλωμένα νερά
τον καφέ τους χυμούς τα τιμολόγια
του ηλεκτρικού ρεύματος του νερού
και του φυσικού αερίου τα εισιτήρια
των μέσων μαζικής μεταφοράς τα
κόμιστρα των ταξί τις υπηρεσίες
που παρέχονται από ιδιωτικά θεραπευτήρια

και διαγνωστικά κέντρα
τις υπηρεσίες επισκευής παλαιών
κατοικιών τα εισιτήρια θεαμάτων

πλην θεάτρου τις πωλήσεις ειδών
από καουτσούκ και τις πωλήσεις
ανθέων Η αύξηση του συντελεστή
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες θα έχει
ως συνέπεια την άνοδο των τιμών
όλων αυτών των προϊόντων και των
υπηρεσιών κατά 2,65• Τη σημαντική μείωση από το 23
στο 1 6 του συντελεστή ΦΠΑ για
όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες

δηλαδή για τις πωλήσεις ακινήτων

αυτοκινήτων ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών τσιγάρων
οινοπνευματωδών ποτών ειδών ένδυσης

και υπόδησης ειδών οικιακού
εξοπλισμού επίπλων υφασμάτων
πάσης φύσεως πλαστικών και ξύλινων

αντικειμένων χημικών προϊόντων

ειδών καθαρισμού απορρυπαντικών

κ.λπ για τα τέλπ κινητής
και σταθερής τηλεφωνίας καθώς
επίσης και για όλες τις υπηρεσίες
που παρέχουν διάφοροι επιτηδευματίες

γυμναστήρια σχολές χορού
ινστιτούτα αισθητικής κομμωτήρια
κουρεία συνεργεία επισκευής οχημάτων

επισκευαστές ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ
και ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι

συμβολαιογράφοι κτηματομεσίτες

οικονομολόγοι λογιστές
φοροτέχνες διαιτολόγοι ψυχολόγοι
φυσιοθεραπευτές κ.λπ Η μείωση
του συντελεστή από 23 στο 1 6
θα έχει ως άμεση συνέπεια την αποκλιμάκωση

των τιμών όλων αυτών
των αγαθών και υπηρεσιών κατά
5,7

Συνέπειες για νησιά
Ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου
πλην Κρήτης οι συντελεστές θα
παραμείνουν μειωμένοι κατά 30
σε σύγκριση με τους ισχύοντες σε
όλη την υπόλοιπη Ελλάδα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
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Εντονο παρασκήνιο σε Αθήνα Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη

Βήμα για συμφωνία
Στο τραπέζι αλλαγές σε ασφαλιστικό και εργασιακά

θετικές εξελίξεις βλέπουν ΕΚΤ Ε.Ε και ΔΝΤ
Ο Κοινή δήλωοη Αλ Τσί

πρα με Ζ Κ Γιουνκερ
για μεταρρυθμίοεις

Ο Κλειδί στην κυβερνητική
στροφή το μήνυμα

ΕΚΤ οτον Γ Δραγασάκη
Ο Προσδοκίες τώρα για

πρόοδο στο Eurogroup
της Δευτέρας σελ 4-5

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Σχέδιο
για ενιαίο
ΦΠΑ 16
Ο Στο 6,5 θα παραμείνουν

μόνο φάρμακα βιβλία
θέατρα και ξενοδοχεία

• Ενσωματώνονται οι συντελεστές

13 και 23 σελ 5

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Σημαντικό βήμα για συμφωνία Koivr

δήλωση Αλ Τσίπρα Ζ.Κ Γιούνκερ κα

κοινή ανακοίνωση από ΔΝΤ ΕΚΤ και Ε.Ε

Στο τραπέζι το Ασφαλιστικό και τα Ερ

γασιακά Σχέδιο για καθιέρωση δύ
συντελεστών ΦΠΑ εξετάζει η κυβέρνη
ση Σελ 4-6
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μία ανάσα από τη συμφωνία με τους πιστωτές βρίσκεται η Ελλάδα, όπως διαφάνηκε χθες από την επίσημη

κοινή δήλωση Αλ. Τσίπρα και Ζ. Κ. Γιούνκερ, αλλά και την ανακοίνωση των θεσμών. Η θετική αυτή εξέλιξη ανοίγει

τον δρόμο, εφόσον επιβεβαιωθεί, στη μερική εκταμίευση της δόσης, ώστε η χώρα να πάρει ανάσα ρευστότητας.

Η κυβέρνηση θα δώσει «μάχη» με τον χρόνο, ώστε να φέρει τη συμφωνία στη Βουλή το ταχύτερο δυνατό.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΝΤΡΑΓΚΙ

Ξαφνική ανατροπή και οτο βάθος
συμφωνία με τους πιοτωτες

«Υπάρχει
πρόοδος»

Ο Το θετικό κλίμα
είχε φανεί από
χθες το πρωί. Παρά
τα «τύμπανα πολέμου» 

που ηχούσαν
στο εσωτερικό, με
στελέχη του κυβερνώντος 

κόμματος
να απειλούν με
προσφυγή στον
λαό και την «Αυγή»
να στέλνει μήνυμα
για «στάση πληρωμών», 

στο
εξωτερικό κανείς
δεν τράβηξε το
«χαλί κάτω από
τα πόδια».

Ο Είτε αγνόησαν
την ανακοίνωση
του Μεγάρου Μαξίμου, 

είτε θεώρησαν
ότι ήταν για εσωτερική 

κατανάλωση
και δεν είχε αποδέκτη 

τους πιστωτές.
Χαρακτηριστική
ήταν δήλωση από

εκπρόσωπο της Κο-
μισιόν ότι «όλα στο
Brussels Group κινούνται 

με θετικούς
ρυθμούς και υπάρχει 

πρόοδος».

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Ολική 
ανατροπή χθες στην πορεία 

των διαπραγματεύσεων.
Ενώ το βράδυ της Τρίτης η

εικόνα ήταν δραματική με όλα τα δεδομένα 

να δείχνουν ρήξη, από χθες το
απόγευμα όλα δείχνουν ότι η συμφωνία 

είναι προ των πυλών. Το κατά
πόσο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας θα επιβεβαιωθεί, 

είναι ένα θέμα που η απάντηση 

δεν θα αργήσει να έρθει. Η
πρώτη κομβικής σημασίας στιγμή είναι
η προσεχή Δευτέρα, που συνεδριάζει
το Eurogroup και η δεύτερη την επόμενη 

Τετάρτη, όπου συνεδριάζει η
ΕΚΤ, με την πρόταση για haircut στα
ενέχυρα που θα κάνει αποδεκτά από
τις τράπεζες, στο τραπέζι.

Το θετικό κλίμα είχε φανεί από
χθες το πρωί. Παρά τα «τύμπανα πολέμου» 

που ηχούσαν στο εσωτερικό,
με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος
να απειλούν με προσφυγή στον λαό
και την «Αυγή» να στέλνει μήνυμα για
«στάση πληρωμών», στο εξωτερικό
κανείς δεν τράβηξε το «χαλί κάτω από
τα πόδια».

Είτε αγνόησαν την ανακοίνωση
του Μεγάρου Μαξίμου, είτε θεώρησαν
ότι ήταν για εσωτερική κατανάλωση
και δεν είχε αποδέκτη τους πιστωτές.
Χαρακτηριστική ήταν δήλωση από
εκπρόσωπο της Κομισιόν ότι «όλα οτο
Brussels Group κινούνται με θετικούς
ρυθμούς και υπάρχει πρόοδος».

ΕΝΑ ΑΠΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Σύμφωνα με
πληροφορίες, πάντως, κομβικής σημασίας 

στη θετική εξέλιξη ήταν η συνάντηση 

Γ. Δραγασάκη με τον Μ.
Ντράγκι.Όπως αναφέρουν αξιόπιστες
πηγές ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας είπε στον αντιπρόεδρο 

της κυβέρνησης ότι δέχεται
ισχυρές πιέσεις, προκειμένου να μειώσει 

τη ρευστότητα προς τις ελληνικές
τράπεζες, κάτι που σημαίνει περαιτέρω
ασφυξία, και χρειάζεται ένα απτό
δείγμα ότι η συμφωνία πλησιάζει και
δεν απομακρύνεται, προκειμένου να
«φρενάρει» την απόφαση για haircut
για τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Το πρώτο δείγμα ότι Ελλάδα και
πιστωτές οδεύουν σε συμφωνία ήρθε

από την κοινή δήλωση του πρωθυπουργού 
Αλ. Τσίπρα με τον πρόεδρο της

Κομισιόν Ζ. Κ. Γιούνκερ. Σύμφωνα με
αυτή, υποχωρούν οι «κόκκινες» γραμμές 

για Ασφαλιστικό και Εργασιακό.
Συγκεκριμένα τονίζεται:
«Ο πρόεδρος Ζ. Κ. Γιούνκερ και ο

Έλληνας πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας
είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία. 

Κατέγραψαν την πρόοδο που έχει
σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στις
συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδος και
των εταίρων της πάνω στο ζήτημα της
αναλυτικής δέσμης μεταρρυθμίσεων,
προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς 

η αξιολόγηση.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σημασία

των μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό 
του συνταξιοδοτικού συστήματος,

ούτως ώστε να καταστεί δίκαιο, δημοσιονομικά 

βιώσιμο και αποτελεσματικό 
στην κατεύθυνση αποφυγής της

φτώχειας της τρίτης ηλικίας.
Επίσης, συζήτησαν την ανάγκη οι

μισθολογικές εξελίξεις και οι θεσμοί
της αγοράς εργασίας να διαδραματίσουν 

ένα υποστηρικτικό ρόλο στη

δημιουργία θέσεων εργασίας, στην
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική
συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε
σύγκλιση απόψεων γύρω από τον
ρόλο ενός μοντέρνου και αποτελεσματικού 

συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

το οποίο θα πρέπει
να αναπτυχθεί μέσω ευρείας διαβούλευσης 

και να πληροί τα υψηλότερα
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι εποικοδομητικές συνομιλίες θα
πρέπει να συνεχιστούν στα πλαίσια του
Brussels Group».

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η
κοινή δήλωση των θεσμών, που ουσιαστικά 

επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόοδος 

στις διαπραγματεύσεις: «Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο μοιράζονται τον
ίδιο στόχο να βοηθήσουν την Ελλάδα
να επιτύχει δημοσιονομική σταθερότητα 

και ανάπτυξη. Οι θεσμοί συνεχίζουν 

να εργάζονται στενά προς την
επίτευξη αυτού του στόχου . Και οι τρεις
θεσμοί εργάζονται σκληρά για να επιτύχουν 

απτή πρόοδο στις 1 1 Μαΐου».

Σημαν ιικά βήματα
για εργασιακά
και ασφαλιστικό

Πιστωτές και Αθήνα έχουν κάνει
σημαντικά βήματα, όπως αναφέρουν 

οι πληροφορίες. Έχουν
συμφωνήσει σε θέματα φορολογίας 

(ενιαίος ΦΠΑ, διατήρηση του
ΕΝΦΙΑ και επιβολή επιπλέον
φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα) 

και στις ιδιωτικοποιήσεις
(οριακές θα είναι οι αλλαγές στο
τρέχον πρόγραμμα), ενώ σημαντική 

πρόοδος έχει επιτευχθεί σε
εργασιακό και ασφαλιστικό, με
τα θέματα να ανοίγουν και να
έρχονται επώδυνες αλλαγές.
Συμφωνία φέρεται να υπάρχει και
οτο θέμα της ενέργειας. Το επόμενο 

«αγκάθι» γτα την κυβέρνηση,
εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα
ανατροπή είναι ότι όλα τα παραπάνω, 

μαζί με τις «ανώδυνες»
πολιτικά διαρθρωτικές αλλαγές
θα πρέπει να έρθουν προς ψήφιση
στη Βουλή το ταχύτερο δυνατό, με
στόχο να εκταμιευθεί μέρος ή το

σύνολο της δόσης.

Χθες ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνία 

και με τον πρόεδρο της Γαλλίας
Φρ. Ολάντ.

Όπως λέει το Μέγαρο Μαξίμου «η
συζήτηση ήταν σε πολύ καλό κλίμα και
επιβεβαιώθηκε η θέληση και των δύο
πλευρών για μια αμοιβαία επωφελή
λύση».

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η
καγκελάριος Αγκ. Μέρκελ κάνει τα
πάντα προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει 

στην Ευρωζώνη, δήλωσε ο
εκπρόσωπος της Στ. Ζάιμπερτ, επισημαίνοντας 

ότι αυτή ήιαν η στάση της
από την αρχή της κρίσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Β.

Σόιμπλε, που δήλωοε ότι «η Ελλάδα
χρειάζεται τη βοήθεια της Γερμανίας» ,

τονίζοντας πως σε περίπτωση που
καταστραφεί η Ελλάδα θα καταστραφεί 

και η Γερμανία. Παράλληλα, υπογράμμισε 

πως ούτε η τρόικα, ούτε η
Γερμανία ευθύνονται για τα σημερινά
δεινά της χώρας και πως μόνο η Ευρώπη 

είναι πρόθυμη να την βοηθήσει.
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01 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Κανονικός
συντελεστής
ΦΠΑ 23%

Ενδυση - υπόδηση, τηλεπικοινωνίες, παροχή υπηρεσιών, έπιπλα - είδη οικιακής χρήσης,
αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μεταφορές, καύσιμα οικοδομικά υλικά, αλκοολούχα ποτά,

ακίνητα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα κ.ά

Χαμηλός
συντελεστής
ΦΠΑ 13%

Τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, εστιατόρια καφενεία
ζαχαροπλαστεία, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, υπηρεσίες ανακαίνισης παλαιών
κατοικιών, άνθη υπηρεσίες από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες, ιδιωτικές κλινικές,

διαγνωστικά κέντρα εισιτήρια κινηματογράφου, συναυλιών, κόμιστρα ταξί κ.ά

Μειωμένος
συντελεστής
ΦΠΑ 6,5%

Φάρμακα διαμονή σε ξενοδοχεία εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και θέατρα	
Εξαιρούνται φάρμακα, ξενοδοχεία, βιβλία, Τύπος και εισιτήρια θεάτρων

Σχέδιο για ενιαίο
σηνιελεοτιί ΦΠΑ 16%

»Από τις αρχές Μαρτίου, ο

υπουργός Οικονομικών Γ.

Βαρουφάκης είχε προϊδεάσει

για αλλαγές στο σύστημα των

συντελεστών ΦΠΑ, λέγοντας
ότι «ο υψηλός συντελεστής
είναι υπερβολικός»

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Ανατροπές 
οτο καθεστώς

ΦΠΑ με ιπν καθιέρωση ενός 

ενιαίου συντελεστή στα
επίπεδα tou 1 6% που θα επιβάλλεται
σε όλα οχεδόν τα αγαθά και πς υπηρεσίες 

φέρνουν, όπως όλα δείχνουν,
οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης 

με τους «θεομούς».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις

συζητήσεις του Brussels Group
φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση των
δύο πλευρών για υιοθέτηση ενός
ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς όμως 

να έχει «κλειδώσει» το ύφος
του συντελεστή, ενώ οι εταίροι συμφωνούν 

με τα μέτρα που προτείνει
η Αθήνα για τη βελτίωση της εισπρα-
ξιμότητας του ΦΠΑ.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται 

προβλέπει την εφαρμογή ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ 16% ο οποίος θα

επιβληθεί οτο σύνολο των προϊόντων 

και υπηρεσιών, με εξαίρεση τα
φάρμακα, τα βιβλία, τον Τύπο, τη
διαμονή στα ξενοδοχεία και τα εισιτήρια 

θεάτρων, για τα οποία σχεδιάζεται 

ένας χαμηλός συντελεστής
μεταξύ 6,5% και 8%.

Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται 

στο τραπέζι των συζητήσεων
οι συντελεστές 23%, 13% και 6,5%
που ισχύουν σήμερα θα καταργηθούν, 

αφήνοντας όμως πίσω τους
θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα,

το ύφος του οποίου αποτελεί το ζητούμενο 

για την οριστικοποίηση του
ενιαίου συντελεστή. Εφόσον καθιερωθεί 

ένας ενιαίος συντελεστής
ΦΠΑ, τότε θα διατηρηθούν και οι
μειωμένοι κατά 30% συντελεστές.

Από τις αρχές Μαρτίου, ο υπουργός 

Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης
είχε προϊδεάσει για αλλαγές στο
σύστημα των συντελεστών ΦΠΑ
λέγοντας ότι «ο υψηλός συντελεστής
είναι υπερβολικός», προσθέτοντας
χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε μείωση 

του ΦΠΑ από το 23% στο 15% με
16% και εξορθολογισμό των χαμηλών 

συντελεστών.

ΑΥΞΟΜΕίηΣΕΙΣ Η υιοθέτηση του
σχεδίου για ενιαίου συντελεστή
ΦΠΑ 16% αναμένεται να φέρει αυξομειώσεις 

σε πολλά βασικά είδη
και υπηρεσίες. Τρόφιμα, εστίαση,
λογαριασμοί ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και
μεταφορές θα επιβαρυνθούν κατά
2,65%, ενώ καύσιμα, ρούχα, παπούτσια, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
είδη, αλλά και υπηρεσίες, όπως
κομμωτήρια και γυμναστήρια θα
έχουν μείωση ΦΠΑ κατά 5,7%.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι: για
ένα κιλό ζάχαρη, με σημερινή τιμή
80 λεπτών, η επιβάρυνση θα είναι
της τάξεως των 2 λεπτών του ευρώ,
σε 1,5 λίτρο γάλα οτο 1,70 ευρώ η
αύξηση οδηγεί την τιμή στο 1,745

ευρώ, σε ένα λίτρο λάδι με τιμή 5,80
ευρώ η επιβάρυνση αυξάνεται στα
1 5 λεπτά αλλά για έναν λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος 120 ευρώ, η
επιβάρυνση είναι 3,1 ευρώ.

Στον αντίποδα, για ένα αυτοκίνητο 

15.000 ευρώ ο ενιαίος ΦΠΑ
1 6% οδηγεί σε μείωση της τιμής στα
14.146 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι
παπούτσια με τιμή 60 ευρώ, η μείωση 

του συντελεστή οδηγεί την τιμή
στα 56,5 ευρώ.

Ειδικότερα με τις αλλαγές που

εξετάζονται στο καθεστώς ΦΠΑ
προκύπτει:
Ζ) Αύξηση από 13% σε 16% του συντελεστή 

ΦΠΑ που επιβαρύνει
τα τρόφιμα, την εότιαση, τους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, 

ύδρευσης και φυσικού
αερίου, τα εισιτήρια των μέσων
μαζικής μεταφοράς, τα κόμιστρα
των ταξί, τις υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης παλαιών
κατοικιών, τις ιατρικές επισκέψεις 

και εξετάσεις, την ιατρική
περίθαλψη και τα εισιτήρια κινηματογράφου. 

Μια τέτοια αύξηση 

του συντελεστή ΦΠΑ θα
έχει ως συνέπεια όλα τα παραπάνω 

αγαθά και υπηρεσίες να
ανατιμηθούν αυτόματα κατά
2,65%.

Ο Μείωση από 23% σε 16% του
συντελεστή ΦΠΑ που επιβαρύνει
πωλήσεις ειδών ένδυσης - υπόδησης, 

επίπλων, ειδών οικιακής
χρήσης, νεόδμητων οικοδομών
(πλην α' κατοικίας), οικοδομικών 

υλικών, αυτοκινήτων, καυσίμων, 

τσιγάρων, αλκοολούχων
ποτών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

ειδών, πλαστικών
ειδών, χαρτικών, παροχή υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών, κομμωτήρια, 

ινστιτούτα αδυνατίσματος 
και αισθητικής, γυμναστήρια, 

δικηγόρους, συμβολαιογράφους, 

λογιστές, φοροτεχνικούς.
Μια τέτοια μείωση του ανώτατου
συντελεστή ΦΠΑ θα έχει ως
συνέπεια να μειωθούν οι τιμές
όλων των παραπάνω προϊόντων
και υπηρεσιών κατά 5,7%.

Ο Καθιέρωση ενός χαμηλού συντελεστή 

στα επίπεδα του 6,5%
- 8% που θα επιβαρύνει ης τιμές
των φαρμάκων, βιβλίων, περιοδικών, 

εφημερίδων, εισιτηρίων
θεάτρου και τη διαμονή στα ξενοδοχεία.
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HEALTH BUSINESS

Αύξηση 50% των εξαγωγών και διπλασιασμό 

των κονδυλίων για έρευνα περιλαμβάνει 

το πενταετές σχέδιο της φαρμακοβιομηχανίας. 

Σελ. 24

Πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο

Νέες συνεργασίες και εξωστρέφεια
για την ελληνική (ραρμακοβισμηχανία
» Ανω των 800 εκατ.

οι επενδύσεις την τελευταία

δεκαετία

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αύξηση 
των εξαγωγών κατά

50% και του εργατικού
δυναμικού κατά 30%, διπλασιασμός 

των επενδύσεων σε
Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και
επέκταση σε νέουςτσμείς, περιλαμβάνει 

το πενταετές επενδυτικό εθνικό 

σχέδιο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας. 

Ήδη προωθεί νέες
συνεργασίες με εταιρείες εντός και
εκτός Ε.Ε., εξωστρέφεια με επίκεντρο 

την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή,
την Ασία και την Αφρική αλλά και
καθιέρωση ενός οδικού χάρτη για
την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Τη στρατηγική που θα ακολουθήσει 

η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 
μέχρι το 2020, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος 

της Πανελλήνιας'Ενω-
οης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Βασίλης 

Κότσος σε εκδήλωση του ΣΕΒ
«Στροφή στην Ανάπτυξη: Ιδιωτικές
Επενδύσεις για Διατηρήσιμες Νέες
Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα» , που

παρακολούθησαν ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jyrki

» 0 αντιπρόεδρος της ΠΕΦ
Β. Κότσος

Katainen, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π ΥΛΩΝ ΑΣ
Εκπροσωπώντας την Πανελλήνια
' Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)
ο αντιπρόεδρος της και πρόεδρος
της Pharmathen, κ. Βασίλειος Κό¬

τσος, παρουσίασε τα σημαντικότερα
στοιχεία που καθιστούν την ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία έναν από
τους πέντε σημαντικότερους βιομηχανικούς 

πυλώνες, στους οποίους
πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας κατά τα επόμενα 

χρόνια.
Συγκεκριμένα τόνισε την ιδιαίτερη 

συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

στην εθνική οικονομία, 

με επενδύσεις που ξεπερνούν
τα 800 εκατ. ευρώ την τελευταία
δεκαετία, συνεισφορά της τάξης των
2,8 δια ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της
χώρας, πάνω από 53.000 άμεσα ή
έμμεσα επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας, 

80 ερευνητικά προγράμματα
σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή
κοινότητα και εξαγωγές αξίας άνω
των 270 εκατ. ευρώ σε 85 χώρες
παγκοσμίως.

Όσον αφορά στους στόχους της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για
το 2020, ο κ. Κότσος σημείωσε πως
σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αύξηση
των εξαγωγών κατά 50%, μεταξύ
άλλων και με την εξεύρεση ευκαιριών 

σε νέες αγορές, η αύξηση του
εργατικού δυναμικού κατά 30%, ο
διηλασιασμόςτων επενδύσεων στον
τομέα του Έρευνας και Ανάπτυξης
(R&D), καθώς και η επέκταση σε

νέους τομείς R&D. Η στρατηγική
που θα ακολουθήσει η ΠΕΦ για την
εκπλήρωση αυτών των στόχων, είναι 

η τεχνολογική διαφοροποίήση
της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, 

η ενίσχυση των συνεργασιών
με εταιρείες εντός και εκτός Ε.Ε., η
εξωστρέφεια με επίκεντρο την Ευρώπη, 

τη Μέση Ανατολή, την Ασία
και την Αφρική και η καθιέρωση
ενός οδικού χάρτη για την Έρευνα
και την Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσί α-
σής του, ο κ. Κότσος ανέλυσε το
πρόγραμμαΈρευνας και Ανάπτυξης
της Pharmathen, ως παράδειγμα
ελληνικής επενδυτικής πρωτοβουλίας 

που κατάφερε να εξασφαλίσει
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Το παράδειγμα της Pharmathen
χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Γενικός
Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής 

Χρηματοδοτήσεων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

Jean-Christophe Laloux, κατά
τη διάρκεια της δικήςτου εισήγησης,
για να δείξει πως ο τομέας της παραγωγής 

φαρμάκου στην Ελλάδα
παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες
επενδυτικής ανάπτυξης, που θα
μπορούσαν να διεκδικήσουν με επιτυχία 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
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Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ελεγχος
στα ταμεία
νοσοκομείων
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου

Υγείας μπαίνουν
ταοικονομικάνοσοκομείων
εποπτευόμενων οργανισμών
όπως ο ΕΟΦ αλλάκαι έργων
που στοίχισαν εκατομμύρια
ευρώ σε διάφορους τομείς
της υγείας Την ίδια στιγμή
σε εξέλιξη βρίσκεται ύστερα
από απόφαση του κ Παναγιώτη

Κσυρουμπλή η διενέργεια

διαχειριστικού
οικονομικοΰ ελέγχου σε Εθνικό

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

ΚΕΕΛΠΝΟ Ο
ΚΑΝΑ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων

Υγείας Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας και Ινστιτούτου

Φαρμακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας
Πιο αναλυτικά χθες με εντολή

του υπουργού Υγείας
Παναγιώτη Κουρσυμπλή διετάχθη

διοικητικός και διαχειριστικός

οικονομικός
έλεγχος στογενικό νοσοκομείο

Αττικής Σισμανόγλειο
Αμαλία Φλέμινγκ Παράλληλα

εντολήγια διαχειριστικό

οικονομικό έλεγχο
δόθηκε και για το Ελληνικό
Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ από το
έτος 2012 έως σήμερα ενώ
διαχειριστικός οικονομικός
έλεγχος θα διενεργηθεί και
στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων
Ο κ Κουρουμπλής αποφάσισε

και τη διενέργεια ελέγχου
για τα έργα 1 Υγειονομικός
Χάρτης Διοικητικής και
Συντονιστικής Υποστήριξης
και 2 Σύστημα παραγωγής
ΔεικτώνΥγειονομικού Χάρτη

Όπως ο ίδιος δήλωσε
πρόσφατα πληρώσαμε 6

εκατομμύριαγιαχάρτη υγείας
Μπορούνε να μου υποδείξουν

από πού θα τον πάρω

6 εκατομμύρια και δεν
ξέρειτο υπουργείο ποιος έχει
τον χάρτη υγείας
Τέλος διετάχθη διαχειριστικός

έλεγχος όλων των έργων

για την Ψυχική Υγεία
που πραγματοποιήθηκαν υπό

την εποπτεία του υπουργείου

Υγείας από το έτος
2005 έως σήμερα
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Νοσοκομεία
υπό κατάρρευση
Κονδύλια με σταγονόμετρο
Στα όρια ins κατάρρευσης βρίσκονται
τα νοσοκομεία, καθώς λαμβάνουν
χρήματα με το σταγονόμετρο. Εως
χθες είχαν λάβει συνολικά για το 2015
επιχορήγηση 63,3 εκατ. ευρώ, όταν
μόνο οι δαπάνες Ιανουαρίου ήταν
87,7 εκατ. ευρώ. Ορισμένα έλαβαν
μόλις λίγες χιλιάδες και οι προμηθευτές 

κλείνουν τη στρόφιγγα. Σελ. 6

Επιχορηγήσεις
πείνας στα κρατικά
νοσοκομεία της χώρας
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Με το σταγονόμετρο γίνεται η
χρηματοδότηση των νοσοκομείων
της χώρας, πολλά εκ των οποίων
βρίσκονται στα όρια της λειτουργικής 

κατάρρευσης. Εως και χθες
τα νοσοκομεία είχαν λάβει συνολικά 

για το 2015 κρατική επιχορήγηση 

ύψους 63,3 εκατ. ευρώ,
όταν μόνο η δαπάνη για αγορές
που έκαναν τον Ιανουάριο ήταν
87,7 εκατ. ευρώ. Από τα 63,3 εκατ.
ευρώ, τα 20 καταβλήθηκαν στις
αρχές της εβδομάδας και στην
πλειονότητα των περιπτώσεων
«έφυγαν» εν μια νυκτί για την
αποπληρωμή χρεών, αφού τα ταμεία 

των νοσοκομείων έχουν μείνει 

με λίγες χιλιάδες ευρώ μόνο
για τις υπερεπείγουσες ανάγκες.

Είναι ενδεικτικός o τρόπος με
τον οποίο διοικητής νοσοκομείου
της Αττικής αξιοποίησε την πρόσφατη 

επιχορήγηση. Οπως είπε
στην «Κ», «μοίρασα από 5.000-
6.000 ευρώ σε προμηθευτές που
είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα
παραδώσουν ξανά υλικά ή τρόφιμα 

στο νοσοκομείο εάν δεν
πληρωθούν». Αλλωστε, οι επιστολές 

διαμαρτυρίας που λαμβάνουν 

τα νοσοκομεία από προμηθευτές 

είναι πολύ συχνό φαινόμενο: 

«Λόγω μεγάλου ανεξόφλητου 
υπολοίπου, υπερβολικής καθυστέρησης 

και αδυναμίας σας

για. την αποπληρωμή των τιμολογίων 

μας (είτε συμβατικών είτε
εξωσυμβατικών) σας ενημερώνουμε 

πως η τρέχουσα παραγγελία
είναι η τελευταία που θα εκτελεστεί», 

αναφέρεται σε επιστολή
που έστειλε εταιρεία με τρόφιμα
σε νοσοκομείο της Αθήνας στις
23 Απριλίου. Αλλη εταιρεία ζητεί
από δημόσιο νοσοκομείο που
της οφείλει 24.000 ευρώ τουλάχιστον 

την εξόφληση τιμολογίων
αξίας 11.000 ευρώ, τονίζοντας
«διαφορετικά η εταιρεία μας δεν
μπορεί να εγγυηθεί την άρτια
παράδοση των παραγγελιών
σας», ενώ εταιρεία σίτισης ζήτησε
περί τα μέσα Απριλίου από νοσοκομείο 

του ΕΣΥ την αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων οφειλών
αξίας 450.000 ευρώ, προειδοποιώντας 

ότι θα διακόψει τη σίτιση
των ασθενών.

Αποτέλεσμα της οικονομικής
«ένδειας» είναι ότι από την κατανομή 

του ποσού των 20 εκατ.
ευρώ (όπως αναφέρεται στο
σχετικό έγγραφο του υπ. Υγείας
προς το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους με ημερομηνία
28/4/2015), 14 νοσοκομεία έλαβαν 

ποσά έως 10.000 ευρώ! Παραδείγματος 

χάριν, το νοσοκομείο 

Ληξουρίου -σύμφωνα με
το ίδιο έγγραφο- έλαβε στις αρχές 

της εβδομάδας... 3.000 ευρώ
επιχορήγηση και τον περασμένο

Από τα 633 εκατ. ευρώ, τα 20 καταβλήθηκαν στις αρχές ιης εβδομάδας και «έφυγαν» εν μια νυκτί για την
αποπληρωμή χρεων, αφού τα ταμεία των νοσοκομείων καλύπτουν μόνο υπερεπείγουσες ανάγκες.

Εως και χθες είχαν
λάβει 63,3 εκατ. ευρώ
για το 2015, όταν
η δαπάνη μόνο για
αγορές του Ιανουαρίου
ήταν 87,7 εκατ. ευρώ.

Μάρτιο 9.147 ευρώ. Αλλο παράδειγμα 

αφορά στο νοσοκομείο
Κω, το οποίο στις αρχές της
εβδομάδας έλαβε 10.000 ευρώ
και τον Μάρτιο 87.943 ευρώ,
όταν πέρυσι το πρώτο τετράμηνο
είχε ήδη λάβει τακτική επιχορήγηση 

295.000 ευρώ...

Την ίδια στιγμή, κλιμακώνονται 
οι κινητοποιήσεις γιατρών

εργαζομένων στα νοσοκομεία
που διαμαρτύρονται για απλήρωτες 

εφημερίες και υπερωρίες
του 2015. Σε δεκάδες νοσοκομεία, 

οι ειδικευόμενοι γιατροί
έχουν ξεκινήσει επισχέσεις εργασίας, 

ενώ στάση εργασίας από
τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ. έχει
προκηρύξει για αύριο η Ενωση
Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών -
Πειραιώς. Οι γιατροί της Αθήνας
και οι εργαζόμενοι των δημοσίων
νοσοκομείων της χώρας έχουν
εξαγγείλει 24ωρη απεργία για
τις 20/05/2015.

Εν τω μεταξύ, πρόσκληση ενδιαφέροντος 

για την κάλυψη

της θέσης του προέδρου του
ΕΟΠΥΥ εξέδωσε χθες το υπουργείο 

Υγείας. Σύμφωνα με την
πρόσκληση, σι υποψήφιοι πρέπει
να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή με ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής και να έχουν διοικητική 

εμπειρία και κατάρτιση
σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα 

υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν την
αίτησή τους, ένα πλήρες βιογραφικό 

σημείωμα και μία υπεύθυνη 

δήλωση περί μη ύπαρξης
τελεσίδικης ποινικής καταδίκης,
στο πρωτόκολλο του υπ. Υγείας
(Αριστοτέλους 17), το αργότερο
έως την 20ή Μαΐου 2015 και
ώρα 3 μ.μ.
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Ελέγχουν ΕΟΦ Παστέρ δομές Ψ.Υ
Στο μικροσκόπιο των επιθεωρητών Υγείας θα βρεθούν to
επόμενο διάστημα ΕΟΦ Ινστιτούτο Παστέρ Υγειονομικός
Χάρτης και δομές Ψυχικής Υγείας Χθες έγινε γνωστό ότι ο
υπουργός Υνείας Παναγιώτης Κουρουμπλής διέταξε διοικητικό

και διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο για τους εξής
φορείς το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ το
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ από το 2012 έως σήμερα τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τα έργα Υγειονομικός Χάρτης

Διοικητικής και Συντονιστικής Υποστήριξης και Σύστημα

Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη καθώς
και όλων των έργων για την ψυχική υγεία που υλοποιήθηκαν

υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας από το 2005
έως σήμερα
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σφατηγκή Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου φαρμάκων Αναπτυξιακό αγκάθι τα μέτρα των rebate και clawback

Menarini Περαιτέρω διείσδυση στηνελληνική αγορά
Την περαιτέρω ανάπτυξη της

στην ελληνική αγορά επιδιώκει

η φορμακευτική εταιρεία
Menarini Θυγατρική της ιταλικής

ομώνυμης πολυεθνικής μέσω

της αύξησης του χαρτοφυλακίου

φορμάκων με νέα σκευάσματα

που ήδη την έχουν οδηγήσει

στη 10η θέση στην εγχώρια

αγορά φαρμακείων
Παρά την ανοδική της πορεία

όμως και την αύξηση των πω
λήσεών της τα μέτρα των rebate

και clawback αφοιρουν από
τον κύκλο εργασιών της εταιρείας

10 εκατ ευρώ έναντι του
πραγματοποιηθέντος κι έτσι
στον ισολογισμό τσυ 20l4 θα

εμφανιστούν πωλήσεις της τάξης

των 47 εκατ ευρώ από τα 57
εκατ ευρώ που πραγματοποιήθηκαν

πριν από τα ουγκεκρι
μένα μέτρα Την ίδια στιγμή τα
κέρδη για το 2014 εκτιμώνται
κάτω από τα 4 εκατ ευρώ από
4,4 εκατ ευρώ το 2013

Συνολικά για τη διετία 2013
2014 πραγματοποίησε τζίρα 111
εκατ ευρώ αλλά επέστρεψε
στο ελληνικό Δημόσιο 1 7 εκατ
ευρώ ήτοι το 16 του τζίρου
της Μάλιστα για το 2015 εκτιμάται

ακόμη υψηλότερη η σχετική

επιβάρυνση που μπορεί
να ξεπεράσει και το 20

Σύμφωνα πάντως με τον προ

Εππχκικό
μήνυμα
Με αφορμή τα 25 χρόνια
παρουσίας της Menarini
στην Ελλάδα ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Γιώργος Συκιανάκης
δήλωσε Δεσμευόμαστε να

συνεχίσουμε την αναπτυξιακή
πορεία του ομίλου επιλέγοντας
και διαθέτοντας πρωτότυπα
και καινοτόμα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα που καλύπτουν
σύγχρονες θεραπευτικές
ανάγκες συνεισφέροντας
θετικά στην προστασία
της δημόσιας υγείας

εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
της Menarini Hellas η οποία

φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας
στην Ελλάδα Γιώργο Συ

κιανάκη η ελληνική θυγατρική
κινείται σταθερά ανοδικά από
πλευράς όγκου πωλησεων λόγω
της κυκλοφορίας νέων σκευασμάτων

που καλύπτουν νέες θεραπευτικές

ανάγκες με χαμηλού

κόστους προϊόντα Σημειώνεται

πως η μητρική βρίσκεται
στην 38η θέση διεθνώς και

τη 16η θέση στην Ευρώπη ανάμεσα

στις φαρμακευτικές εταιρείες

Ως ενδεικτικό στοιχείο της
δυναμικής της εταιρείας σύμ¬

φωνα με τον κ Συκιανάκη είναι

ότι όχι μόνο δεν έγιναν απολύσεις

στον όμιλο στη διάρκεια
των τελευταίων ετών αλλά υπάρχει

και σημβολική όπως τη
χαρακτήρισε αυξηση των θέσεων

εργασίας από 178 εργαζομένους

το 2009 σε 1 87 το 2014
Την ίδια περίοδο η εταιρεία ανέβηκε

βάσει πωλησεων από τη
16η στη 10η θέση της ελληνικής

αγοράς
Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στους τομείς του αναπνευστικού

της ρευματολογιάς των
αλλεργιών της σεξουαλικής υγείας

ενώ κατέχει ηγετική θέση
στον τομέα της καρδιολογίας

με μερίδιο αγορας της τάξης του
9,5 Στην κατεύθυνση αυτή
αναμένεται να κυκλοφορήσει
την επόμενη χρονιά ένα νέο

καρδιολογικό

φορμακο για τη ουγ
κόλληση των αιμοπεταλίων καθώς

και ένα ακόμη φάρμακο για
το αναπνευστικό Παράλληλα
πέρυσι κυκλοφορησε στην αγο
ρα τρία νέα καινοτόμα προϊόντα
Συνολικά η εταιρεία διαθέτει
στην ελληνική αγορά 25 φάρμακα

δροστικές εκ των οποίων
τα τρία έχουν χάσει την πατέντα

τους και διαθέτουν γενόση
μα ενώ άλλα δύο αναμένεται να
χάσουν την πατέντα τους το 201 7

SID:9415H52



14. H ALEXION ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗ SYNAGEVA

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 30

φαρμακοβιομηχανία
HAlexion
εξαγοράζει
τη Synageva

Συνεχίζεται
το κύμα μεγα

ουμφωνιών στον φορμακευ
τικό κλάδο με τηνAlexion Pharmaceuticals

να ανακοινώνει
χθες τα σχέδιά της για την εξαγορά

της Synageva BioPharma
έναντι του πόσου των 8,4 δισ
δολαρίων και σε μια κίνηση
που αποσκοπεί στην ενίσχυση
του χαρτοφυλακίου της Alexion
με φάρμακα αντιμετώπισης
σηανίων ασθενειών Η πρασφο
ρά σε μετοχές και μετρητά της
Alexion αποτιμά την αξία της
Synageva στα 225,92 δολάρια
ανά μετοχή υπερδιπλάσια σε
σύγκριση με την τιμή κλεισίματος

της μετοχής της Synageva
στη συνεδρίαση της Παρασκευής

στα 95,87 δολάρια ανά
μετοχή SID.-9419843
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ΡΑΠΕΖΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 16 ΠΛΗΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Eviaios ΦΠΑ 16 σιο ιραπέζι
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

Φθηνότερα
σπίτια αυτοκίνητα

ηλεκτρικές συσκευές

είδη ένδυσης
υπόδησης και καύσιμα αλλά

ακριβότερα τρόφιμα εισιτήρια
μέσων μαζικός μεταφοράς μη
αλκοολούχα ποτά και λογαριασμούς

ηλεκτρικού ρεύματος
φέρνει ενδεχόμενη συμφωνία
ανάμεσα στην κυβέρνηση και
τους θεσμούς για καθιέρωση
ενιαίου συντελεστιί ΦΠΑ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
στο τραπέζι του Brussels Group
έχει πέσει το σενάριο μεταξύ
άλλων για καθιέρωση ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ κοντά στο 16
διατηρώντας όμως και τον υπερ
μειωμένο σήμερα συντελεστή
6,5 στον οποίο θα συνεχίσουν
να υπάγονται φάρμακα ξενοδοχεία

εφημερίδες περιοδικά βιβλία

και εισιτήρια θεάτρων
Αν κλειδώσει αυτό το σενάριο

οι επιβαρύνσεις στα τρόφιμα
θα είναι σχετικά περιορισμένες
καθώς ο συντελεστής από το
13 σήμερα θα αυξηθεί σε 16
Στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος όμως οι επιβαρύνσεις
είναι σημαντικές ενώ οι μεγάλοι
κερδισμένοι θα είναι όσοι μέσα
στην κρίση έχουν τη δυνατότητα
να αγοράσουν καινούργια σπίτια
ή αυτοκίνητα έπιπλα και οικιακές
συσκευές μεγάλης αξίας αγαθά

τα οποία σήμερα επιβαρύνονται
με συντελεστή 23

Στο καλάθι της νοικοκυράς στα
τρόφιμα σχετικά χαμηλής τιμής
οι αυξήσεις είναι μικρές Για ένα
κύ\ό ζάχαρη με σημερινή τιμή 80
λεπτών η επιβάρυνση είναι της
τάξεως των 2 λεπτών του ευρώ σε
ένα λίτρο λάδι με τιμή 5,80 ευρώ
η επιβάρυνση αυξάνεται στα 15
λεπτά αλλά για έναν λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος 120 ευρώ η
επιβάρυνση είναι 3,10 ευρώ

Στον αντίποδα για την αγορά
ενός καινούργιου σπιτιού με τιμή

Παραμένουν οτο 6,5
φάρμακα ξενοδοχεία
εφημερίδες περιοδικά
βιβλία και εισκηρια θεάτρων

150.000 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23
ενδεχόμενη καθιέρωση ενιαίου
συντελεστή στο 16 οδηγεί την
τιμή σχεδόν 9.000 ευρώ χαμηλότερα

στα 141.463 ευρώ ενώ για
ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια
με τιμή 60 ευρώ η μείωση του
συντελεστή οδηγεί την τιμή στα
56,5 ευρώ

Στον βαθμό που κλειδώσει η
απόφαση για καθιέρωση ενιαίου
συντελεστή ΦΠΑ οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι θα αποσυρθούν
τα σενάρια για καθιέρωση φόρου

διαμονής στα ξενοδοχεία των
νησιών του Αιγαίου που απολαμ¬

βάνουν σήμερα χαμηλότερους
συντελεστές

Το οικονομικό επιτελείο είχε
έτοιμες διατάξεις για την καθιέρωση

τέλους διαμονής 1 έως 5
ευρώ στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία

αλλά και για επιβολή φόρου
3 έως 6 στην αξία αγαθών
και υπηρεσιών που πωλούνται
από πολυτελή εστιατόρια μπαρ
νυχτερινά κέντρα καταστήματα
ένδυσης υπόδησης κοσμηματοπωλεία

και καταστήματα έργων
τέχνης πάντα στα νησιά του Αιγαίου

με χαμηλότερους σήμερα
συντελεστές ΦΠΑ

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Αδιευκρίνιστο είναι
επί του παρόντος αν οτο σενάριο
του ενιαίου ΦΠΑ περιλαμβάνεται
και η κατάργηση της έκπτωσης
30 στα νησιά του Αιγαίου όπως
χρόνια πιέζει κυρίως το ΔΝΤ και
λιγότερο η EE Πηγές κοντά στη
διαπραγμάτευση αναφέρουν ότι
στα θέματα του ΦΠΑ υπάρχει

σύγκλιση επιβεβαιώνοντας ότι
συζητείται το σενάριο του ενιαίου

συντελεστή αναδεικνύοντας
όμως και τα μέτρα για την αύξηση
της εισπραξιμότητας με τη σταδιακή

καθιέρωση κινήτρων για
τη χρήση πλαστικού χρήματος
τη διασύνδεση των ταμειακών
μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών

την καθιέρωση λοταρί
ας αποδείξεων και μέτρα για την
καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ
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