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Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ

Άμεσα θα αντικατασταθούν
οι διοικητές όλων
των νοσοκομείων του ΕΣΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΙ

Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε

χθες το απόγευμα το γραφείο
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Ανδρέα Ξανθού αναφέρεται ότι τη
λήξη της θητείας του κοινού διοικητή
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

ΨΝΑ και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αττικής Δρομοκαΐτειο κ
Παύλου Θεοδωράκη αποφάσισε η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας

με στόχο την αποκατάσταση της
εργασιακής ειρήνης και της εύρυθμης
λειτουργίας του ΨΝΑ Παράλληλα
τον καθηγητή Ψυχιατρικής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών ΕΚΠΑ και πρόεδρο

της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Δημήτριο Πλουμπίδη όρισε η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας
ως εκπρόσωπο της Ελλάδας για την
Ψυχική Υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας ΠΟΥ Τη θέση αυτή κατείχε

μέχρι σήμερα ο κ Π Θεοδωράκης
Την εκδίωξη του διοικητή του

κ Θεοδωράκη είχε ήδη ζητήσει ο διοικητής

της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
Νίκος Καρβούνης προκειμένου να αποκατασταθεί

η εύρυθμη λειτουργία
του ιδρύματος όπως αναφέρει ο ίδιος

Τοποθέτηση Βαρνάβα
Επίσης σύμφωνα με όσα διαβεβαιώνει

την Αυγή ο γενικός γραμματέας
Δημοσίας Υγείας Γιάννης Μπα

σκόζος προχωρούν τάχιστα οι διαδικασίες

για την άμεση αντικατάσταση
των διοικητών όλων των νοσοκομεί

Στην έξοδο από το ΕΣΥ
ο διοικητής του
Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής
21Π Θεοδωράκης
Στη θέση του στον
Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας ο Δ Πλουμπίδης
πρόεδρος της Ελληνικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας

ων του ΕΣΥ της χώρας μας διαδικασία
η οποία θα έχει ολοκληρωθεί εντός

μηνός από σήμερα
Σημειώνεται ότι την προώθηση νομοθετικής

ρύθμισης βάσει της οποίας

θα αποπεμφθούν πάραυτα οι διοικητές

όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ

της χώρας ζήτησε με γραπτή δή
λωσή του χθες το πρωί από την πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Βαρνάβας

αναφέρει τα εξής στην γραπτή δή
λωσή του Από τα πρόσφατα γεγονότα

στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη
άμεσης αντικατάστασης των διοικητών

που διόρισε ο Άδωνις Γεωργιά

δης με εντολή να εφαρμόσουν τυφλά
τις μνημονιακές κατευθύνσεις κατεδαφίζοντας

εκ βάθρων τις δημόσιες
υπηρεσίες Υγείας Πρόκειται πλην ελαχίστων

εξαιρέσεων για διοικητές
οι οποίοι ακόμη και σήμερα προκαλούν

ασύστολα τους εργαζόμενους υπονομεύουν

συνειδητά τις πρωτοβουλίες

στήριξης του ΕΣΥ και αρνούνται
να παραιτηθούν προσδοκώντας

την απόλυσή τους προκειμένου να εισπράξουν

παχυλές αποζημιώσεις Υπάρχει

βεβαίως δυνατότητα ν αξιολογηθούν

και όπου κριθεί αναγκαίο
ν αντικατασταθούν άμεσα από τους
επιλαχόντες στη λίστα αξιολόγησης
που κατάρτισε ο κ Γεωργιάδης Θα
συμβεί όμως η παγκόσμια πρωτοτυπία

ν αρχίζουν τα επώνυμα όλων
των διοικητών της χώρας από Α Και
τούτο διότι ο κατάλογος που κατάρτισε

ο κ Γεωργιάδης συντάχθηκε αλφαβητικά

και όχι βάσει μορίων που
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι Συνεπώς

η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας οφείλει να καταθέσει άμεσα

νομοθετική ρύθμιση ώστε να αποπέμψει

αζημίως τους σημερινούς
διοικητές και να προσλάβει με ταχείες

διαδικασίες άξιους επιστήμονες οι
οποίοι θα διοικήσουν τα νοσοκομεία
σε πνεύμα συνεργασίας με τις ΔΥΠΕ
το υπουργείο Υγείας τους γιατρούς
και τους εργαζόμενους Ταυτόχρονα
η κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει

τις λειτουργικές δαπάνες των
νοσοκομείων και να διεκπεραιώσει
με ταχύτατους ρυθμούς τις 4.500 προσλήψεις

που δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός

ώστε να υπάρξει ανάσχεση
στην καταστροφική πορεία του ΕΣΥ
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Σχο 6,5 παραμένει
ο συντελεστής ΦΠΑ
για τα φάρμακα

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες

πηγές της Αυγής
η διαπραγμάτευση της ελληνικής
κυβέρνησης με τους δανειστές έχει

ήδη καταλήξει σε συμφωνία
για τον συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο

θα τοποθετηθούν τα φάρμακα

Πρόκειται για τον συντελεστή

6,5 δηλαδή ό,τι ισχύει μέχρι

σήμερα
Η παραμονή των φαρμάκων

στον συντελεστή ΦΠΑ 6,5 έχει
δύο πλεονεκτήματα και ουδέν
μειονέκτημα Πρώτον δεν επιβαρύνει

τους ασφαλισμένους με υψηλότερες

λιανικές τιμές στα
φάρμακα και δεύτερον διασφαλίζει

τη διαθέσιμη δημόσια φαρμακευτική

δαπάνη στα επίπεδα
που ισχύουν έως σήμερα καθώς
ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται εντός
του ορίου των 2 δισ ευρώ της δημόσιας

εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής

δαπάνης για το 201 5
Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε
μόλις η διαδικασία της δημοσίας

διαβούλευσης με όλους τους
παράγοντες της αγοράς του φαρμάκου

για τη νέα φαρμακευτική
πολιτική και ουδείς από τους εμπλεκόμενους

γνωρίζει ποιες είναι

οι τελικές αποφάσεις του υπουργού

Υγείας Παναγιώτη Κου
ρουμπλή

Έτσι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος ΠΦΣ ανέβαλε
για την ερχόμενη Τετάρτη 10

Ιουνίου τη συνέντευξη Τύπου
την οποία πρόκειται να παραχωρήσει

για το θέμα ενώ ο πρόεδρος

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας
ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης

δηλώνει επίσης άγνοια για τις
προθέσεις και τις αποφάσεις του
Παναγιώτη Κουρουμπλή επιση

Ο Παν Κουρουμηλής
ανακοινώνει
αύριο χη
νέα φαρμακευτική
πολιτική

μαίνοντας πως υπάρχουν σημεία

συμφωνίας μας με το υπουργείο

Υγείας αλλά αναμένουμε
και σημεία στα οποία υπάρχει

διακηρυγμένη και γνωστή η α
ντίθεσή μας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Κατάρρευση
εν όψει στον
Ευαγγελισμό
ΣΤΙΑ ΠΡΟΘΥΡΑ της κατάρρευσης

βρίσκεται το
μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο

της χώρας ο

Ευαγγελισμός εξαιτίας
της υποχρηματοδότη
σης με συνέπεια να παρουσιάζει

σημαντικές ελλείψεις

τόσο σε αναλώσιμα
είδη όσο και σε προσωπικό

Οπως αναφέρει το
Σωματείο Εργαζομένων
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

ΣΕΝΕ το μηνιαίο
κόστος λειτουργίας του
θεραπευτηρίου σύμφωνα

με τον πετσοκομμένο
προϋπολογισμό του

201 5 είναι 7.500.000 ευ
ρώ ωστόσο για το πρώτο
τρίμηνο του έτους το νοσοκομείο

έχει λάβει από
το υπουργείο Υγείας μόλις

4.850.000 ευρώ
Σύμφωνα με το ΣΕΝΕ

ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός τούς δήλωσε
ότι λόγω συγκεκριμένου

προϋπολογισμού
και χρονοβόρων διαδικασιών

προσλήψεων καμία
άσπρη μπλούζα μόνιμου

προσωπικού δεν θα
μπει στα νοσοκομεία το
2015 ούτε από τις 4.500
προσλήψεις που εξήγγειλε

η κυβέρνηση ούτε και
από τις 1.097 που είχε
υποσχεθεί η προηγούμενη

κυβέρνηση
Για τους λόγους αυτούς

το ΣΕΝΕ καλεί τους
εργαζομένους την Παρασκευή

5 Ιουνίου σε συγκέντρωση

διαμαρτυρίας
έξω από τα Τμήμα Επειγόντων

Περιστατικών του
θεραπευτηρίου
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΙ

Συμφωνία εξαγοράς
της Pharmathen
Ο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ επενδστικος κολοσσός

BC Partner αποκτά το πλειοψηφικό

πακέτο της ελληνικής φαρμακευτικής

εταιρείας Pharmathen Οπως
ανακοινώθηκε χθες υπογράφηκε η

κατ αρχήν συμφωνία συνεργασίας για
την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών του ομίλου Η οικογένεια Κότσου

παραμένει στον Ομιλο
Pharmathen διατηρώντας ένα σημαντικό

μερίδιο μετοχών και τη διοίκησή
του Η BC Partner είναι ηγετική επενδυτική

εταιρεία που διαχειρίζεται
επενδυτικό κεφάλαιο ύψους περίπου
13 διο ευρώ 15 δια δολάρια Ιδρύθηκε

το 1986 και είναι μία από τις λίγες
εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις

για εξαγορές σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο Κατέχει ηγετική θέση στον
τομέα των εξαγορών επενδύοντας
κατά βάση σε μεγάλες εταιρείες σε

Ευρώπη και Αμερική μέσω του δικτύου

της με γραφεία σε Λονδίνο Παρίσι
Αμβούργο και Νέα Υόρκη
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Ο υιός Πλουμπίδη
η επιλογή Κουρουμπλή

0 γιος μιας από τις μεγαλύτερες

μορφές της Αριστεράς

του Νίκου Πλουμπίδη

Δημήτρης ορίστηκε
από τον Παναγιώτη Κου¬

ρουμπλή ως ο εκπρόσωπος
της χώρας μας για

την Ψυχική Υγεία στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Τη θέση
αυτή μέχρι χθες διατηρούσε ο πρώην διοικητής

του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Αττικής Παύλος Θεοδωράκης ο οποίος
απομακρύνθηκε από το τιμόνι του Δαφνιού

και του Δρομοκαΐτειου Ο Δημήτρης
Πλουμηίδης είναι καθηγητής Ψυχιατρικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Η

επιλογή του γιου του ιυτορικού στελέχους
του ΚΚΕ δεν μοιάζει τυχαία καθώς είναι
μελος του ΣΥΡΙΖΑ στο τμήμα Υγείας Η
υπόθεση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Αττικής εν τω μεταξύ έχει γίνει το νούμερο
ένα θέμα συζήτησης μεταξύ των παραγόντων

Υγείας Καυστικός όπως πάντα o

Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε στο τουίτερ
Οι συνδικαλιστές ζήτησαν δημοσίως την

αποπομπή του κ Θοδωράκη από το ΨΝΑ
διότι λένε ήταν φίλος μου και ο υπουργός
πειθάρχησε στην εντολή Μ Ν Γ
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ΝΕΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΥ

floios είναι
ο Δ ΠΑουμπίδικ
Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δημήτρης
Πλουμπίδης γιος tou ιστορικού στελέχους
της Αριστεράς Νίκου Πλουμπίδη είναι ένας
από τους πλέον σημαντικούς σύγχρονους επιστήμονες

της ψυχικής υγείας Οι απόψεις του
δεν αφορούν μόνο το πεδίο της επιστήμης
αλλά την έμπρακτη εφαρμογή στον βαθμό
του δυνατού σε ό,τι ονομάστηκε ψυχιατρική
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα

Εκτός από αναπληρωτής καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών είναι επικεφαλής του
Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρω
να-Καισαριανής Το κέντρο αυτό ιδρύθηκε το
1 979 από τη δυναμική ομάδα ψυχιάτρων του
Αιγινήτειου το οποίο ειδικά τα χρόνια της κρίσης

έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε
ανθρώπους που χρειάστηκαν βοήθεια συμβάλλοντας

παράλληλα στην ευαισθητοποίηση
και την ενημέρωση των κατοίκων

Ο Δ Πλουμπίδης φορτωμένος με το
βαρύ ιστορικό παρελθόν του αγωνιστή πατέρα

του και τη μεταχείριση του από τους
συντρόφους του είναι ένας άνθρωπος χαμηλών

τόνων εξαιρετικά μορφωμένος αλλά και
ταυτόχρονα παθιασμένος με τη φροντίδα της
ψυχικής υγείας για όλους Ενας εξαιρετικός
θεραπευτής όπως συνομολογούν οι ασθενείς
του προσιτός και αφοσιωμένος

Εχει συγγράψει πολλά βιβλία ανάμεσά
τους Η ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα
εκδ Εξάντας 1 995 Η ιστορία της ψυχιατρικής

και η ψυχιατρική στη νεότερη Ελλάδα
Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις 2007 Συμμετείχε

σε ομαδικές συγγραφές βιβλίων ψυχιάτρων
και ψυχαναλυτών όπως Ψυχανάλυση και
Αριστερά με εισαγωγή του Αριστείδη Μπαλτά

Νήσος Ινστιτούτο Ν Πουλαντζά 2007
Θέματα ψυχοκοινωνικής παιδοψυχιατρικής
εκδ Καστανιώτη 2008 Η συμβολή της ψυχανάλυσης

στην ελληνική ψυχιατρική μεταρρύθμιση

εκδ Παπαζήση 2009 Συζητήσεις
για τον λόγο στο Αιγινήτειο 2008

Διαθέτει πλούσια αρθρογραφία και για θέματα

της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που ποτέ
δεν ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα αλλά και για
τον ρόλο της ψυχανάλυσης Α.Ψ
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Σκληρή μάχη στο παρασκήνιο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Στην τελική ευθεία
Αγωνία στην Αθήνα για την απάντηση των θεσμών

Σήμερα το κείμενο που συνέταξαν οι δανειστές
Ο Παγώνουν για φέτος

οι αντικειμενικές αξίες
Ο Εννέα όρους υπό

τη μορφή τελεσιγράφου
στέλνουν οι δανειστές

Ο Κρίσιμο EuroWorking
Group εν μέσω αντικρουόμενων

μηνυμάτων

Η πρόταση της κυβέρνησης
Γ Αμεση κατάργηση της έκπτωσης

30 των συντελεστών στα νησιά

3 συντελεστές ΦΠΑ

6 11 23
yia φάρμακα και για τρόφιμα τιμο για τα υπόλοι

ορισμένα βασικά λόγια ΔΕΚΟ πα αγαθά
είδη διατροφής εστίαση τουρισμό και υπηρεσίες

Την τελική απάντηση των θεσμών στο

κείμενο συμφωνίας των 47 σελίδων που
απέστειλε ο Αλ Τσίπρας περιμένει το

Μαξίμου Στην ελληνική πρόταση περιλαμβάνεται

το σχέδιο για τρεις συντελεστές

ΦΠΑ διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και το
2015 με ης ίδιες αντικειμενικές κατάργηση

της έκπτωσης 30 της ειδικής εισφοράς

για εισοδήματα πάνω από 30.000

ευρώ Οι δανειστές ζητούν ολοκλήρωση
της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος

και θέτουν εννέα όρους ώστε να
υπάρξει συμβιβαστική λύση σελ 3-5

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Μειωμένα πρωτογενή πλεονάσματα

ΦΠΑ τριών ταχυτήτων
διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και αλλαγές

στην έκτακτη εισφορά περιλαμβάνονται

στο ελληνικό κείμε
νο-πρόταση συμφωνίας που δόθηκε

στους θεσμούς Έτοιμο και
το σχέδιο-απάντηση των θεσμών
Σελ 3-5
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Εντονο παρασκήνιο οε Αθήνα και Βρυξέλλες

Σκληρή μάχη
για να κλείσει
η συμφωνία

θετικό μήνυμα από την
ΕΚΤ η απόφαση της να

αυξήσει τον ELA κατά 500
εκατ προκειμένου να

αντιμετωπισθούν οι ανάγκες
των τραπεζών Καμία απόφαση

για κούρεμα στα ενέχυρα

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ Π ΑΠ ΑΔΗ

Στην
τελική ευθεία εισέρχεται
όπως όλα δείχνουν η

διαπραγμάτευση ανάμεσα
στην Ελλάδα και τους πιστωτές με
τα μηνύματα όμως που φτάνουν να
είναι αντικρουόμενα Από τη μια η
Αθήνα διατυπώνει ότι η συμφωνία
είναι κοντά μετά τη λεπτομερή
πρόταση που απέστειλε προς τους
δανειστές και από την άλλη οι εταίροι

εμφανίζονται από αρνητικοί
έως άκρως επιφυλακτικοί απέναντι
στη νέα ελληνική πρόταση Πάντως

πολλά αναμένεταινα κριθούν
στο σημερινό EuroWorkingGroup
όπου θα εξετασθούν τα νέα δεδομένα

και θα δοθούν οι νέες κατευθύνσεις

Εφόσον διαπιστωθεί σοβαρή
πρόοδος στις διαπραγματεύσεις
υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει η
σύγκληση έκτακτου Eurogroup την
Παρασκευή κάτι που πάντως πηγές
από ης Βρυξέλλες δεν το θεωρούν
ιδιαίτερα πιθανό

Στον αντίποδα όλων αυτών
χθες η ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει
τον ELA κατά 500 εκατ προκειμένου

να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες

ανάγκες των τραπεζών και να
υπάρχει μαξιλάρι ασφαλείας
ειδικά μετά τις αυξημένες εκροές
καταθέσεων των τελευταίων εβδομάδων

Να σημειωθεί ότι με βάση τα
στοιχεία της ΤτΕ οι καταθέσεις στο
τέλος Απριλίου είχε υποχωρήσει
στα 133 δια ενώ πηγές από τις
τράπεζες αναφέρουν όη στο τέλος
Μαΐου υποχώρησαν ακόμη περισσότερο

κάτω και από τα 130 δισ
Θετικό κρίνεται επίσης το γεγονός

ότι δεν ελήφθη απόφαση επί
της πρότασης για κούρεμα στα
ενέχυρα των τραπεζών για την ά¬

ντληση ρευστότητας των τραπεζών
που θα ισοδυναμούσε με στέγνωμα

της ρευστότητας για το σύστημα

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η νέα πρόταση της
Αθήνας το περιεχόμενο της οποίας
αποσπασματικά έχει δει το φως της
δημοσιότητας περισσότερα στοιχεία

στη σελ 5 δεν έγινε αποδεκτή
με καλά λόγια από τους δανειστές

Ο πρόεδρος του Eurogroup Γ
Ντάισεμλπουμ τόνισε ότι η συμφωνία

απέχει ακόμη από την υλο
ποίησή της

Δεν μπορώ να καταλάβω τη
διαφορά μειαξύ πολιτικής και τεχνικής

λύσης Αυτό είναι κάτι που
το θέτει η Ελλάδα Εγώ δεν το δέχομαι

Όταν έχει ένα νοικοκυριό
προβλήματα όλα τα θέματα έχουν
τεχνική πλευρά Στο τέλος πρέπει
να βγαίνει ο λογαριασμός Χρειαζόμαστε

ένα μνημόνιο που να λέει
τι πρέπει να γίνει Οι πολιτικοί θα
πάρουν αποφάσεις στη βάση τεχνικών

συμφωνιών τόνισε πηγή της
γερμανικής κυβέρνησης

Επίσης πηγή της Ευρωζώνης
μιλώντας στο Reuters χαρακτήρισε
ανεπαρκή την ελληνική πρόταση
για συμφωνία ενώ συμπληρώνει

Οι επόμενες
πληρωμές

της Ελλάδας
Χωρίς μια συμφωνία που θα

ζεπαγωσει τη δόση των 7,2 δια ειφώ
η Ελλάδα μάλλον θα δυσκολευθεί να

αποπληρώσει συνολικές οφειλές
1,6 δισ ευροίι προς το ΔΝΤ τον Ιούνιο
προτού τα ταμεία αδειάσουν τον Ιούλιο

S
lOMK

12
Ιουνίου

16
Ιουνίου

19
Ιουνίου

30
Ιουνίου

13
Ιουλίου

20
Ιουλίου

ΔΝΤ Απαιτεί
περικοπές σε

μισθούς και
συντάξεις

ΔΝΤ

ΔΝΤ

ΔΝΤ Πληρωμή
I τόκων 85,4 εκατ

ευρώ στην ΕΚΤ

Λήξη προγράμματος
διάσωσης

ΔΝΤ

ΕΚΤ Αποπληρωμή

ελληνικών
ομολόγων που
κατέχει η ΕΚΤ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
© GRAPHIC NEWS

ότι δεν είνατ επίσημα στο τραπέζι
της διαπραγμάτευσης Όπως αναφέρει

η πρόταση δεν περιλαμβάνει
σημαντικές υποχωρήσεις στις βα
στκές εκκρεμότητες των μεταρρυθμίσεων

στα εργασιακά κατ το ασφα
λτσττκό τους δημοσιονομικούς
στόχους κατ το μέγεθος του δημοσίου

τομέα
Σύμφωνα μάλτστα με το Spiegel

σε τέσσερα μέτωπα βρίσκεται η

αντιπαράθεση Ελλάδος δανει¬

στών Αυτά είναι το συνταξιοδοτικό
τα εργασιακά ο ΦΠΑ και ο στόχος
πρωτογενούς πλεονάσματος

Αναλυτικά
1 Η Αθήνα αρνείται μια νέα

μείωση των συντάξεων καθώς οι
συνταξιούχοι έχουν ήδη χάσει το
40 των αποδοχών τους και ο κ
Τσίπρας έχει δώσει τον λόγο του
ότι αυτή είναι μία κόκκινη γραμμή

Ζ Οι δανειστές απαιτούν πιο
ευέλικτες συλλογικές συμβάσεις
και μισθούς σε αντίθεση με την
ελληνική κυβέρνηση

3 Οι δανειστές ζητούν ΦΠΑ
δύο ταχυτήτων στο 11 κατ στο
23 ενώ η κυβέρνηση προτείνει
φορολογικούς συντελεστές 7
14 κατ 22

4£ Στον τομέα του σχεδιασμού

του προϋπολογισμού η Ελλάδα
θέλει περισσότερα χρήματα στην
κοινωνική πρόνοια και έτσι δεν
θα πρέπεινα προκύψει πρωτογενές
πλεόνασμα 3 του ΑΕΠ το 2015
αλλά λιγότερο από 1 του ΑΕΠ και
μετά να αρχίσει να αυξάνεται Κάτι
τέτοιο είναι δεκτό από την Κομτ
σιόν αλλά όχι από το ΔΝΤ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Εν μέσω αντικρουσμένων

πληροφοριών για την
πορεία των διαπραγματεύσεων ο
Γενικός Δείκτης έκανε ποδαρικό
με το αριστερό τον Ιούνιο καταγράφοντας

απώλειες 2,47 Εκλεισε
στα χαμηλά της συνεδρίασης αγγίζοντας

τις 800 μονάδες και συγκεκριμένα

στις 804,96 μονάδες ενώ
οι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 100
εκατ ευρώ

Εννέα όρους για συμβιβασμό θέτουν τώρα οι δανειστές

Ο Μήνυμα προς την Αθήνα ότι

χωρίς να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

του τρέχοντος προγράμματος

δεν πρόκειται να υπάρξει

συζήτηση για το επόμενο

Ασφυκτικά είναι τα περιθώρια
που αφήνουν οι εταίροι στην
Ελλάδα για την επίτευξη συμφωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες
στην 5μερή τέθηκε ένα συγκεκριμένο

και αυστηρό πλαίσιο το
οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει
η Ελλάδα ώστε να επέλθει η πολυπόθητη

συμφωνία και να απελευθερωθεί

ρευστότητα δίνοντας
ανάσα στην οικονομία

Οι επικεφαλής της Κομισιόν της
ΕΚΤ και του ΔΝΤ καθώς και οι
ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας αποφάσισαν

να αποστείλουν στην
Αθήνα σε μορφή τελεσιγράφου
ένα πλαίσιο το οποίο η Ελλάδα
θα σεβαστεί απόλυτα ώστε να
προχωρήσει η διαπραγμάτευση

ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η βασική του
φιλοσοφία είναι ότι θα πρέπει να
υπάρξουν δύο συμφωνίες Η μία
βραχυπρόθεσμη και η άλλη

μακροπρόθεσμη

Παράλληλα στέλνεται

μήνυμα στην Αθήνα ότι
χωρίς να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

του τρέχοντος προγράμματος
δεν πρόκειται να υπάρξει συζήτηση

για το επόμενο και βέβαια δεν

θα δοθεί χρηματοδότηση
Οι βασικοί όροι είναι
Χ Καμία λύση εάν και οι τρεις
θεσμοί ΔΝΤ Ε.Ε ΕΚΤ δεν την
συνυπογράψουν
2 Από το πρόγραμμα δεν πρόκειται

να αποχωρήσει το ΔΝΤ
και οι θεσμοί θα συνεχίσουν να
αποτελούν το εποπτικό όργανο
παρακολούθησης της ελληνικής
οικονομίας
3 Οι πιστωτές δεν πρόκειται να
χρηματοδοτήσουν πρωτογενή
ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας

4f Καμία χρηματοδότηση εάν
δεν ολοκληρωθεί η πέμπτη και
τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής

οικονομίας

5 Κανένα επιπλέον έκτακτο
πρόγραμμα από ευρωπαϊκά κονδύλια

πέραν αυτών που προβλέπεται

για το σύνολο της Ευρωζώνης
κατ το πακέτο Γιούνκερ

6 Καμία υποχώρηση στην αντιμετώπιση

των παθογενειών της
ελληνικής οικονομίας όπως το
ασφαλιστικό το άνοιγμα των αγορών

και το εργασιακό ομαδικές
απολύσεις

j Δεν θα υπάρξει καμία συζήτηση

για κούρεμα της ονομαστικής
αξίας του ελληνικού χρέους

8 Ανάκληση των προσλήψεων
που ήδη έχουν γίνει
9 Η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμευθεί

ότι θα εξυπηρετήσει κανονικά

το χρέος της
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Τρεις συντελεστές ΦΠΑ 6 11 και 23 Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ παγώνουν και φέτος οι αντικειμενικές αξίες

Ποια μέτρα προτείνει n Αθήνα
To κείμενο που έστειλε

ο Αλ Τσίπρας στους δανειστές

προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα

0,8 του ΑΕΠ για φέτος
και 1,5 για το 2016 Κατάργηση

της έκπτωσης της εισφοράς

αλληλεγγύης για εισοδήματα
άνω των 30.000 ευρώ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Τρεις
συντελεστές ΦΠΑ 6 1 1

και 23 άμεση κατάργηση του
ειδικού καθεστώτος στα νησιά

διατήρηση του ΕΝΦΙΑ φέτος με πάγωμα

των αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων στα σημερινά επίπεδα μέχρι
το 2016 αλλά και κατάργηση της έκπτωσης

30 της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης περιλαμβάνει η πρόταση
που απέστειλε η κυβέρνηση στους
δανειστές σε μια προσπάθεια να βρεθεί
φόρμουλα συμβιβασμού

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση

έχει ως βασικό σενάριο την
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος
0,8 του ΑΕΠ για το 2015 και 1,5 το
2016

Πιο συγκεκριμένα η ελληνική
πρόταση κινείται στους εξής άξονες

Συντελεστές ΦΠΑ
Η Αθήνα προτείνει την καθιέρωση

τριών συντελεστών
Ζ Έναν υπερμειωμένο 6 στον οποίο

θα υπάγονται τα φάρμακα τα βιβλία
και ορισμένα βασικά είδη διατροφής

Ο Έναν μεσαίο συντελεστή 1 1 στον
οποίο θα υπαχθούν τα τρόφιμα τα
τιμολόγια των ΔΕΚΟ ο κλάδος της

Ρ Η πρόταση της κυβέρνησης

gyp Αμεση κατάργηση της έκπτωσης

iUi 0 των συντελεστών στα νησιά

3 συντελεστές ΦΠΑ

G3 GE3 ΕΘ
για φάρμακα και για τρόφιμα τιμο γιαταυπόλοι
ορισμένα βασικά λόγια ΔΕΚΟ πα αγαθά
είδη διατροφής εστίαση τουρισμό και υπηρεσίες

εότιασης και ο τουρισμός Για τον
τουρισμό μάλιστα η κυβέρνηση
προτείνει οι αλλαγέςναγίνουντον
Σεπτέμβριο σε αντίθεση με τανησιά
του Αιγαίου για τα οποία η πρόταση

της Αθήνας προβλέπει την άμεση

κατάργηση του ειδικού καθεστώτος

το οποίο προβλέπει την εφαρμογή

μειωμένων κατά 30 των
συντελεστών ΦΠΑ

Ο Εναν υψηλό 23 στον οποίο θα υπάγονται

όλα τα άλλα υπόλοιπα
αγαθά και οι υπηρεσίες Αυτό σημαίνει

ότι αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες

όπως ιατρικές υπηρεσίες
κόμιστρα ταξί επισκευές ιδιωτικές
κλινικές κινηματογράφοι λουλούδια

που σήμερα υπάγονται στον
χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13 θα
μετακομίσουν στον υψηλό 23

Πάντως στελέχη του οικονομικού
επιτελείου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο

να υπαχθούν στον υψηλό συντε¬

λεστή 23 από 13 τα τιμολόγια του
ηλεκτρικού ρεύματος της ύδρευσης
και του φυσικού αερίου Με την πρόταση

της κυβέρνησης οι αλλαγές στους
συντελεστές ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα αποφέρουν

πρόσθετα έσοδα 960 εκατ
ευρώ Από την άλλη πλευρά οι δανειστές

επιμένουν ότι το καλύτερο θα ήταν
να υπάρχουν δύο συντελεστές ΦΠΑ
ενώ ζητούν τα επιπρόσθετα έσοδα από
τις αλλαγές να είναι της τάξης τουλάχιστον

του 1,8 δισ ευρώ Επίσης ανεξαρτήτως

του θέματος του ΦΠΑ οι
δανειστές καλούν την κυβέρνηση να
επανεξετάσει από μηδενική βάση το
καθεστώς των φοροαπαλλαγών

ρηθει και φέτος ο ΕΝΦΙΑ ενδεχομένως
με κάποιες παρεμβάσεις με στόχο την
είσπραξη εσόδων περίπου 2,65 δισ
ευρώ

Ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο

να μην προχωρήσει τώρα στην
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων μεταθέτοντας τις
αλλαγές για το 20 16

Βέβαια στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να βρεθεί φόρμουλα προκειμένου

να ξεπεραστεί ο σκόπελος του
Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο
με απόφασή του έχει δώσει διορία έξι
μηνών δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου
στο Δημόσιο για να αναπροσαρμόσει
τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Ομως η κυβέρνηση για να μην ανοίξει

μέτωπο με το ΣτΕ δεν αποκλείεται
να ανακοινώσει τις νέες αντικειμενικές

αξίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες

αλλά ο υπολογισμός του
ΕΝΦΙΑ να γίνει φέτος με τις ισχύουσες
τιμές ζώνης Και αυτό γιατί ο νόμος
για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι ο υπολογισμός

του φόρου γίνεται με τις αξίες
που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κι

ως εκ τούτου για να ισχύσει κάτι διαφορετικό

θα πρέπει να αλλάξει η
σχετική διάταξη

παγώνουν
οι αντικειμενικές αξίες

Η κυβέρνηση προτείνει να διατη

I αλληλεγγύης
Η Αθήνα προτείνει να διατηρηθεί

η έκπτωση του 30 για εισοδήματα
έως 30.000 ευρώ Για τα εισοδήματα
άνω των 30.000 ευρώ προβλέπεται
σταδιακή αύξηση των συντελεστών σε
2 4 και 6 ανάλογαμε το ύψος του
εισοδήματος Από την άλλη πλευρά οι
δανειστές φέρεται να ζητούν την κατάργηση

της έκπτωσης του 30 από
τους έχοντες εισοδήματα 12.000 ευρώ
και άνω επιστρέφοντας επί της ουσίας
στο περυσινό καθεστώς

Πρόσθετα
έσοδα

960 εκατ
Ο Οι αλλαγές
στους συντελεστές
ΦΠΑ εκτιμάται ότι
θα αποφέρουν πρόσθετα

έσοδα 960
εκατ ευρώ Από την
άλλη πλευρά οι δανειστές

επιμένουν
ότι το καλύτερο θα
ήταν να υπάρχουν
δύο συντελεστές
ΦΠΑ ενώ ζητούν τα
επιπρόσθετα έσοδα
από τις αλλαγές να
είναι της τάξης τουλάχιστον

του
1,8 διο ευρώ

ΕΝΦΙΑ
Ο Η κυβέρνηση
προτείνει να διατηρηθεί

και φέτος ο
ΕΝΦΙΑ ενδεχομένως

με κάποιες
παρεμβάσεις με
στόχο την είσπραξη
εσόδων περίπου
2,65 δια ευρώ
Ωστόσο αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόμενο

να μην
προχωρήσει
τώρα στην αναπροσαρμογή

των
αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων
μεταθέτοντας τις
αλλαγές για το
2016
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Ο καθηγητής Σωτήρης Μπερσίμης πιθανός πρόεδρος του Οργανισμού

20 μνηστήρες για τον ΕΟΠΥΥ

Σε
περίπου είκοσι ανέρχονται

οι μνηστήρες νια τη θέση
του προέδρου του ΕΟΠΥΥ

Ήδη οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
έχουν συγκεντρωθεί στη Διεύθυνση

Ανθρωπίνων Πάρων και Νομικών

Προσώπων καθώς η καταληκτική

ημερομηνίαγιατην εκδήλωση
ενδιαφέροντος έληξε πριν από λίγες
ημέρες

Οι υποψήφιοι είναι τεχνοκράτες
καιοι περισσότεροι προέρχονται από
τον χώρο της Υγείας και των Οικονομικών

της υγείας Στην συντριπτική
τους πλειονότητα είναι νέοι οτιιν

ηλικία οι περισσότεροι αγγίζουν τα
σαράντα έτη

Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
αναμένεται να ανακοινωθεί από τον
υπουργό Υγεία σε περίπου σε 15 ημέρες

μετά την αξιολόγηση των
βιογραφικών

τους

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με
πληροφορίες επικρατέστεροςγιατη
θέση είναι ο λέκτορας του Πανεπιστημίου

Πειραιά Σωτήρης Μπερσίμης
Το όνομά του άλλωστε για τη

θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ είχε
κυκλοφορήσει τον περασμένο Απρίλιο

από στελέχη του υπουργείου
Υγείας Μάλιστα ο υπουργόςΥγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής φαίνεται
ότι είχε καταλήξει στο όνομα αυτό

μετά την άρνηση του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μιχάλη
Χλέτσου να αναλάβει το τιμόνι του
Οργανισμού Ωστόσο σύμφωνα με
τον νόμο ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
επιλέγεται ύστερα από προκήρυξη
διεθνούς διαγωνισμού και στη συνέχεια

εγκρίνεται από τη Βουλή
Σε κάθεπερίπτωση ο νέος πρόεδρος

του ΕΟΠΥΥθα αναλάβει καθήκοντα

σε μια περίοδο κατά τηνοποία
τα οικονομικά του Οργανισμού βρίσκονται

σε καθοδική πορεία Ενδεικτικό

είναι ότι ενώ για το 20 15 θα έπρεπε

ναχρηματοδοτηθείμεένα διο
ευρώ διαθέτει στα ταμεία του μόλις
525 εκατ ευρώ
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ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΙΑ

Στον έλεγχο
της BC Partners
η Pharmathen
Ο Αποκτά πάνω από το 70

του μετοχικού κεφαλαίου
Ο Το τίμημα εκτιμάται ότι

θα ξεπεράσει τα 400 εκατ

Ο Τον Ιούλιο η υπογραφή της
συμφωνίας Η οικογένεια
Κότσου θα παραμείνει
στη διοίκηση της εταιρείας

Τις βάσεις για τη δημιουργία
ενός ισχυρού φαρμακευτικού
ομίλου σε διεθνές επίπεδο
με έδρα την Ελλάδα βάζει η
Pharmathen με την εξαγορά του
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
από την BC Partners Η ε?Ληνική
φαρμακευτική εταιρεία κατατάσσεται

στη λίστα των 50 μεγαλύτερων

ερευνητικών εταιρειών
στην Ε.Ε στον φαρμακευτικά
κλάδο καθώς επενδύει περίπου
25 εκατ ευρώ ετησίως Η BC
Partners διαχειρίζεται κεφαλαία
ύψους 13 δισ ευρώ σελ 9

PHARMATHEN

Συμφωνία για την πώληση του
πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας

σε ξένο fund υπέγραψε η
Pharmathen η οποία αναζητούσε
επενδυτή για χρηματοδότηση των
επενδύσεών της Σελ 9
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ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ 400 ΕΚΑΤ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΣΟΥ

Ανω του 70 της Pharmathen
στον έλεγχο της BC Partners
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΥ ΜΛΝΕΤΤΑ

Στέρεες
βάσεις για τη δημιουργία ενός

ισχυρού φαρμακευτικού ομίλου με
διεθνή αποτύπωμα και έδρα την Ελλάδα

έθεσε η Pharmathen με το mega deal
που υπέγραψε με τον επενδυτικό κολοσσό
BC Partners Χθες ανακοινώθηκε η κατ
αρχήν συμφωνία συνεργασίας των δύο
πλευρών που αφορά στην απόκτηση πλειοψηφικού

πακέτου μετοχών της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας από τον επενδυτικό
όμιλο του εξωτερικού

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσοστό
που θα αποκτήσει η BC Partners θα υπερβεί

το 70 του μετοχικού κεφαλαίου της
Pharmathen ενώ το τίμημα εκτιμάται ότι θα

ξεπεράσει το ποσό που δαπανήθηκε για την
εξαγορά της Specifar το 20 1 1 από την αμερικάνικη

πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία
Watson ύψους 400 εκατ ευρώ

Ol τελικές υπογραφές αναμένεται
να πέσουν τον Ιούλιο ενώ η οικογένεια Κότσου

θα παραμείνει στο τιμόνι του ομίλου διατηρώντας
ένα μερίδιο μετοχών και τη διοίκηση του

Οι τελικές υπογραφές αναμένεται να
πέσουν τον Ιούλιο ενώ n οικογένεια

Κάτσου θα παραμείνει στο τιμόνι του ομίλου
διατηρώντας ένα μερίδιο μετοχών και τη διοίκηση

του Πηγές αναφέρουνότι η διοίκηση
έχει διαβεβαιώσει τους εργαζομένους άτι
για τουλάχιστον δυο χρόνια δεν πρόκειται
να θιγούν τα εργασιακά δικαιώματά τους
ενώ δεν θα υπάρξει καμία μισθολογική
μεταβολή

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της
Pharmathen Βασίλειος Κάτσσς η
Pharmathen με τη συμφωνία αυτή θωρακίζει

τις ήδη ισχυρές της βάσεις και ενισχύεται
σημαντικά ανοίγοντας νέες προοπτικές
για τον όμιλο Και πρόσθεσε η διοίκηση
της Pharmathen παραμένει προσηλωμένη
στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης
σταθερή στη στρατηγική της Έρευνα Εξωστρέφεια

Επενδύσεις Σκοπός μας είναι
η δημιουργία ενός διεθνή φαρμακευτικού
Όμιλου του οποίου η καρδιά χτυπάει στην
Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Σταθό
πουλος ManagingPartnermçBC Partners
ανέφερε ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
για τη συνεργασία με τους ιδρυτές και τη
διοικητική ομάδα της Pharmathen για την

0 πρόεδρος της Pharmathen Βασίλειος Κότσος

Πόλος έλξης ξένων επενδυτών
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Στο επίκεντρο διεθνών επενδυτών βρίσκεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία η
οποία παρά την κρίση παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς
κλάδους της ελληνικής οικονομίας Για την επόμενη πενταετία μάλιστα η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία έχει εκπονήσει πενταετές επενδυτικό εθνικό σχέδιο που

περιλαμβάνει αύξηση των εξαγωγών κατά 50 και του εργατικού δυναμικού
κατά 30 διπλασιασμός των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και

επέκταση σε νέους τομείς 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
Η συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ανέρχεται σε 2,8 δια ευρώ ετησίως

στο ΑΕΠ της χώρας δημιουργεί 53.000 άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες
θέσεις εργασίας ενώ οι εξαγωγές της ανέρχονται σε πάνω από 270 εκατ ευρώ
σε περισσότερες από 85 χώρες παγκοσμίως

περαιτέρω ενίσχυση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης

του ομίλου μέσα από την επένδυση
στην έρευνα τη δημιουργίανέων προϊόντων
την επέκταση της διεθνούς παρουσίας και
των εξαγορών στον συνεχώς αναπτυσσόμενο

τομέα των γενόσημων φαρμάκων στον
οποίο ο Όμιλος Pharmathen είναι ηγέτης
στην Ευρώπη

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤΙ Αλλωστε η έρευνα η
ανάπτυξη και η παραγωγή σύνθετων γενσ
σήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων αποτελεί

το δυνατό χαρτί της ελληνικής εταιρείας
η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης

κατάφερε όχι μόνο να αντεπεξέλθει στις
δυσκολίες αλλά πέτυχε να διπλασιάσει τον
τζίρο της για το 20 1 5 προβλέπεται να φθάσει
στα 200 εκατ ευρώ και να αυξήσει κατακόρυφα

το ανθρώπινο δυναμικό της από 500
άτομα το 2010σε 1.000 το 2014

Η ιστορίατης Pharmathen ξεκινά το 1 969
και έκτοτε έχει αναπτύξει μία διαφοροποιημένη

βάση περισσότερων από 180 διεθνώς
διακεκριμένων πελατών Σήμερα διαθέτει
τρία υπερσύγχρονα εργαστήρια έρευνας και
ανάπτυξης και δΰο παραγωγικές μονάδες
σε Αττική και Ροδόπη ενώ προϊόντα της
πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες
παγκόσμια Πρόσφατα μάλιστα και παρά
την έντονη δυστηότια των ξένων έναντι των
ελληνικών εταιρειών λόγω των φόβων περί
Grexit έκανε το μεγάλο βήμα στην απαιτητική

αγορά των ΗΠΑ λανσάροντας το πρώτο
της σκεύασμα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η εταιρεία κατατάσσεται

μέσα στις 50 μεγαλύτερες ερευνητικές

εταιρείεςτης Ε.Ε στο φαρμακευτικό
κλάδο επενδύοντας περίπου 25 εκατ ευρώ
σε ετήσια βάση Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
πως ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που

εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 25 εκατ
ευρώ για την ενίσχυση του προγράμματος
Έρευνας και Ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων

μέσω της υποστήριξης του προγράμματος

InnovFin EU Finance for Innovators
Ο νέος επενδυτής η BC Partners είναι ηγετική

επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται
κεφάλαιο ύψους περίπου 13 δισ ευρώ Ιδρύθηκε

το 1986 και πραγματοποιεί εξαγορές
σε Ευρώπη και Αμερική Διαθέτει γραφεία
σε Λονδίνο Παρίσι Αμβούργο και Νέα Υόρκη

ενώ από την ίδρυση της μέχρι σήμερα
έχειολοκληρώσει 88 επενδύσεις σε εταιρείες

με συνολική αξία 96 δισ ευρώ Στην Ελλάδα

έχει επενδύσει στην Regency
Entertainment πρώην Hyatt Regency
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Σχέδιο συμφωνίας
υπέβαλε
η κυβέρνηση
Των ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ κατ ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Τρεις συντελεστές ΦΠΑ που θα αυξάνουν τα έσοδα κατά 1

δισ ευρώ αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης διατήρηση
του ΕΝΦΙΑ και άλλες μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεις
περιλαμβάνει η πρόταση της κυβέρνησης προς χους
θεσμούς Σε μία προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα
μεταξύ των δύο πλευρών η Αθήνα απέστειλε τις δικές
της προτάσεις οι οποίες όμως δεν κρίθηκαν επαρκείς
από τους δανειστές που σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν
επιπλέον μέτρα της τάξης των 2 δισ ευρώ

Ενδεικτικό των διαφορών είναι ότι η κυβέρνηση έχει
ως βασικό σενάριό της την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος

0,3 του ΑΕΠ φέτος το οποίο με τα προτεινόμενα
μέτρα μπορεί να φθάσει στο 0,6 0,8 του ΑΕΠ όταν οι
Θεσμοί προβλέπουν πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του
0,5 του ΑΕΠ Ειδικότερα οι ελληνικές προτάσεις και οι
διαφορές με τους δανειστές έχουν ως εξής

1 ΦΠΑ Η ελληνική πρόταση είναι να υπάρχουν τρεις
συντελεστές Ενας χαμηλός 6 στον οποίο θα υπάγονται
φάρμακα και βιβλία Ενας μεσαίος 11 για τα τρόφιμα
την ενέργεια το νερό Ενας υψηλός 23 στον οποίο Θα

υπάγονται όλα τα άλλα προϊόντα Οσον αφορά το πού Θα

συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες του τουρισμού υπάρχουν
αντικρουόμενες πληροφορίες

Στελέχη του οικονομικού

επιτελείου αναφέρουν
ότι θα υπαχθούν στον υψηλό
συντελεστή 23 και έτσι
τα πρόσθετα έσοδα από τις
αλλαγές στον ΦΠΑ Θα ανέλθουν

στα 960 εκατ ευρώ
Ωστόσο άλλα στελέχη αναφέρουν

ότι θα υπαχθούν
στο 11 για να είναι πιο
ανταγωνιστικό το προϊόν
Επίσης κυβερνητικοί αξιωματούχοι

σημειώνουν ότι
ακόμα και μετά την κατάθεση

της πρότασης γίνονται
προσπάθειες o υψηλός συντελεστής

να είναι 21 ή
22 αντί του προτεινόμενου

23 Σε κάθε περίπτωση
καταργούνται οι εκπτώσεις

για τα νησιά
Από την άλλη πλευρά οι

δανειστές επιμένουν ότι το
καλύτερο θα ήταν να υπάρχουν

δύο συντελεστές ΦΠΑ
ενώ ζητούν τα επιπρόσθετα

Προβλέπει
τρεις συντελεστές
ΦΠΑ 6 11

και 23 αύξηση
της εισφοράς
αλληλεγγύης
και διατήρηση
του ΕΝΦΙΑ

έσοδα από τις αλλαγές να
είναι της τάξης του 1,8 δισ
ευρώ τουλάχιστον Επίσης
ανεξαρτήτως του θέματος
του ΦΠΑ οι δανειστές καλούν

την κυβέρνηση να επανεξετάσει

από μηδενική βάση

το καθεστώς των φοροαπαλλαγών

2 Εισφορά αλληλεγγύης
Η Αθήνα προτείνει να διατηρηθεί

η έκπτωση του 30
για εισοδήματα έως 30.000
ευρώ Για τα εισοδήματα
άνω των 30.000 ευρώ προβλέπεται σταδιακή αύξηση
των συντελεστών σε 2 4 και 6 ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος

Από την άλλη πλευρά οι δανειστές φέρεται να ζητούν
την κατάργηση της έκπτωσης του 30 από τις 12.000
ευρώ εισοδήματος και άνω επιστρέφοντας επί της ουσίας
στο περυσινό καθεστώς

3 ΕΝΦΙΑ Η κυβέρνηση προτείνει την εφαρμογή του
φέτος όπως και πέρυσι ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο
αλλαγής των αντικειμενικών αξιών Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να εισπραχθούν περί τα 2,65 δισ ευρώ

4 Ασφαλιστικό Στο ασφαλιστικό οι προτάσεις της κυβέρνησης

αφορούν την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

σταδιακά από το 2020 έως το 2025 χωρίς
να θιγούν τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
ενώ διατηρείται ως γραμμή άμυνας και n πιθανότητα για
έναρξη από το 2016 εξαιρώντας όμως μεγάλες ομάδες
ασφαλισμένων όπως εργαζόμενοι στα ΒΑΕ τρίτεκνες μητέρες

και ΑμεΑ Προτείνεται επίσης η έναρξη της διαδικασίας

ώστε σταδιακά να οδηγηθούμε σε τρία Ταμεία
Ανυποχώρητη είναι η ελληνική πλευρά στο ζήτημα της
κατάργησης της ρήτρας βιωσιμότητας στις επικουρικές
ενώ για τις κύριες συντάξεις στο αίτημα των πιστωτών
για ποσοστό αναπλήρωσης στο 53 η κυβέρνηση απαντά
με τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης προκειμένου
στο πλαίσιο της ευρύτερης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
οι κύριες συντάξεις σταδιακά να φθάσουν από το 62
του συντάξιμου μισθού που είναι σήμερα στο 72

5 Εργασιακά Η ελληνική πρόταση επιμένει στην ψήφιση
του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις Οι δανειστές
ζητούν να μη γίνουν αλλαγές σε όσα έχουν εφαρμόσει οι
προηγούμενες κυβερνήσεις και να υπάρξει περαιτέρω
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων

Η πρόταση του οικονομικού
επιτελείου έχει ως βασικό σενάριό

της χην επίτευξη πρωτογενούς

πλεονάσματος 0,3
του ΑΕΠ φέτος
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Παύση του διοικητή
των Ψυχιατρείων
Στην απομάκρυνση του κ Παύλου Θεοδωράκη από τη
θέση του διοικητή στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
και στο Δρομοκαΐτειο και από τη θέση του εκπροσώπου
της Ελλάδας για την Ψυχική Υγεία στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας προχώρησε χθες η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας Με την κίνηση αυτή το υπουργείο
ανοίγει την πόρτα για την αντικατάσταση των διοικητών

των νοσοκομείων του ΕΣΥ Για την απόφαση
της παύσης τσυ κ Θεοδωράκη το υπουργείο επικαλείται

λόγους αποκατάστασης της εργασιακής ειρήνης
και της εύρυθμης λειτουργίας του ΨΝΑ

Πριν από μία εβδομάδα το Σωματείο Εργαζομένων
στο ΨΝΑ προχώρησε σε κατάληψη του γραφείου
του Θεοδωράκη με αίτημα την άμεση αποπομπή
του τον οποίο κατηγορούσε για μία σειρά ενεργειών
αποδόμησης και κατάρρευσης του νοσοκομείου Ο
κ Θεοδωράκης ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές
Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι ο κ Θεοδωράκης
ζήτησε την ποινική δίωξη τριών μελών του Σωματείου
τα οποία κλήθηκαν χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας

Δυτικής Αττικής Νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας
στον ΠΟΥ ορίστηκε ο καθηγητής Ψυχιατρικής και
πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Δημήτρης

Πλουμπίδης
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Συνδικαλιστικές
πιέσεις
έφαγαν

τον διοικητή
ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ του
Παύλου Θεοδωράκη κοινού
διοικητή του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής ΨΝΑ
και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αττικής Δρομοκαΐ
τειο αποφάσισε η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας

έπειτα από συνδικαλιστικές
πιέσεις

Οπως υπογραμμίζεται σε σχετική

ανακοίνωση στόχος της
απομάκρυνσής του είναι η
αποκατάσταση της εργασιακής

ειρήνης και της εύρυθμης
λειτουργίας του ΨΝΑ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ Η αντιπαράθεση
των εργαζομένων του

νοσοκομείου με τη διοίκηση
είχε φθάσει σε οριακή κατάσταση

το τελευταίο διάστημα
με αποκορύφωμα την

κατάληψη του γραφείου του
διοικητή από τις 26 Μαΐου
Αφορμή για την κατάληψη
αποτέλεσε η δολοφονία ενός
νοσηλευομένου στο Ψυχιατρείο

από άλλον ασθενή ο
οποίος παρότι ήταν καθηλωμένος

με ιμάντες κατάφερε
να λυθεί
Το σωματείο των εργαζομένων

έκανε λόγο για υποβάθμιση
του νοσοκομείου που

οφείλεται σε παραλήψεις
της διοίκησης ζητώντας
την άμεση αποπομπή του κ
Θεοδωράκη Η κατάσταση
έγινε ακόμη πιο εκρηκτική
μετά την καταγγελία ότι ο κ
Θεοδωράκης έχει προσφύγει
στον αρμόδιο εισαγγελέα κατά

του προέδρου του σωματείου
Νίκου Παναγούλη του

γραμματέα Γιάννη Κουρμου
λάκη και του μέλους Δημήτρη
Μαγριπλή

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Στο μεταξύ η
τοποθέτηση του πρόεδρου
της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας ΟΕΝΓΕ Δημήτρη
Βαρνάβα για άμεση αντικατάσταση

όλων των διοικητών
που διόρισε η προηγούμενη

κυβέρνηση με άξιους
επιστήμονες οι οποίοι θα
διοικήσουν τα νοσοκομεία
σε πνεύμα συνεργασίας με
τις ΔΥΠΕ το υπουργείο Υγείας

τους γιατρούς και τους
εργαζομένους σηματοδοτεί
εξελίξεις που επιβεβαιώνουν
και στελέχη του υπουργείου
Υγείας
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