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flake it or leave it
από τους δανειστές

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΚΑΥΤΟ 3ΗΜΕΡΟ ΣΕ ΑΘΗΝΑ
_^ IT    (ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ...

«Χαράτσι»
1,064 δισ.
σης μεγάλες
επιχειρήσεις

Τα μέτρα που ζητούν
οι ξένοι- Οι ελληνικές
προτάσεις
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20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 DEAL news

θφί/Deal

αναπτυξιακά projects ενώ από την άλλη
πλευρά η έλλειψη ρευστότητας και τα δανειακά

βάρη ασκούν έντονες πιέσεις σε πολλούς

επιχειρηματίες του κλάδου Όλα αυτά
καθιστούν ευχερέστερες τις συζητήσεις με
διεθνή funds προκειμένου να κλείσει ένα
deal Σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν ο

Νίκος Σταθόπουλος ειχε αποκαλύψει σε συνομιλητές

του έναν από τους ανασταλτικούς

παράγοντες για να υπάρΕουν
περισσότερα deals στη χώρα μας

είναι η άρνηση των επιχειρηματιών

να αποχωριστούν τις
εταιρίες τους σε λογικές

τιμές
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Ειδικά σε ό,τ ι αφορά rov τουρι
σμό που θεωρέ
νΓΗΊΠ ΎΓ\Γ Vriifi

ται η βαριά βιομη

ισχυρές προοπτ
συνέπεια να κε

ικές ανάι
Tf)i?OUV

ιτυξης με
το ενδια

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Οι μεγάλες εξαγορές
σε όλον τον κόσμο

Από την ίδρυση της το 1986 μέχρι

σήμερα η BC Partners έχει υλοποιήσει

88 επενδύσεις σε εταιρίες
της Ευρώπης και της Αμερικής με
συνολική αξία 96 δισ ευρώ Στρατηγική

της όπως έχει δείξει η προϊστορία

της τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό είναι να εξαγοράζει

πλειοψηφικά ποσοστά των
επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει

έχοντας το πάνω χέρι μετοχικά
και δημιουργώντας υπεραξίες

Από τα μεγαλύτερα deals που
έχει εγγράψει στο ενεργητικό του
το βρετανικό fund είναι οι εξαγορές

του 100 των μετοχών της

Σε Ιταλία Γερμανία
και ΗΠΑ

Suddenlink καλωδιακού
δικτύου στις ΗΠΑ

αντί 6,6 δισ δολ αλλά

και της Hamilton
Sundstrand Industrial
αντί 3,5 δισ δολ μαζί
με την Carlyle

Αίσθηση είχε προκαλέσει

προ τριετίας
και η απόκτηση των
σούπερ μάρκετ Migros
στην Τουρκία έναντι
3,3 δισ ευρώ της σουηδικής

εταιρίας Com Hem καλωδιακή

τηλεόραση με 1,8 δισ ευρώ

της γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας
Aenova του γερμανικού

εκδοτικού οίκου Springer Science
με τίμημα 3,3 δισ ευρώ αλλά και
του ιταλικού οίκου μόδας Coin έναντι

1,4 δισ ευρώ
Μάλιστα ως προς τον τελευταίο

η BC Partners προχώρησε πριν λίγο

καιρό σε μία σημαντική κίνη¬

ση προχωρώντας σε spin off της
φίρμας OSV για την εισαγωγή της
στο χρηματιστήριο του Μιλάνου
Ένα project που στόχο είχε μέσω
της δημόσιας προσφοράς να αντληθούν

1,2 δισ ευρώ και το οποίο
ανέλαβε να τρέξει ο Νίκος Σταθόπουλος

Οι επενδυτές έδωσαν
ευθύς αμέσως ψήφο εμπιστοσύνης
καθώς πρόκειται για μια εταιρία με
έσοδα το 2014 1,13 δισ ευρώ

NICK THE BLUE

Rising star
των private equities

Στον Νίκο Σταθόπουλο αρέσει να παίζει στις
business επιθετικά Όπως το ποδόσφαιρο που
παίζει η αγαπημένη του ομάδα η Τσέλσι την οποία
ακολουθεί πιστά μαζί με τον γιο του όταν οι επαγγελματικές

του υποχρεώσεις του το επιτρέπουν
Qi φίλοι του τον αποκαλούν Nick the Blue

καθώς δε χάνει ευκαιρία να παρακολουθεί τους
αγώνες των Μπλε στο Στάμφορντ Μπριζ όπου
διατηρεί σουίτα Θαυμαστής του στυλ παιχνιδιού
του Μουρίνιο φέτος χάρηκε ιδιαίτερα με την κατάκτηση

του τίτλου στην Premier League
Ίσως γιατί και στον ίδιο αρέσει το δυνατό γεμάτο

συγκινήσεις όπως στον προπονητή της Τσέλσι
παιχνίδι και στις business Ο γεννημένος στο

Παγκράτι Νίκος Σταθόπουλος και μόνιμος πλέον
κάτοικος Λονδίνου έχει κατορθώσει να ταυτίσει
το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες εξαγορές

της BC στην 18ετή καριέρα του
Δεν είναι τυχαίο πως οι Financial Times τον

έχουν βραβεύσει ως rising star του κλάδου των
private equities Ούτε ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη

κεφαλαιούχων από όλον τον κόσμο όταν
ξεκίνησε το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο BC
European Capital IX τον Φεβρουάριο του 2012
συγκεντρώνοντας πάνω από 6,5 δισ
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Φάρμακα MùGos οι ipeis χαμηλότερα τιμά
ΐ Ανοιχτό για το εγγύς μέλλον άφησε χθες

το μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής το ενδεχόμενο

η χώρα μας να αποχωρήσει
από το σύστημα του κανόνα του μέσου

όρου των τριών χαμηλότερων

τιμών της Ε Ε για την τιμολόγηση

των φαρμακευτικών σκευασμάτων

απαντώντας σε σχετική
ερώτηση της Αυγής

Είμαστε στην αρχή της νέας φάρμα
κευτικής πολιτικής θα δούμε και αυτό το ενδεχόμενο

το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σημείωσε

χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Κουρουμπλής

Το γεγονός ότι οι λεγόμενες χαμηλότερες
τιμές στις χώρες της Ε Ε είναι μόνον εκείνες οι
οποίες βρίσκονται μεταξύ των γνωστών και δη
μοσιοποιήσιμων τιμών και όχι μεταξύ εκείνων οι
οποίες παραμένουν εμπιστευτικές μεταξύ χωρών
και φαρμακευτικών εταιρειών καθιστά τον ως άνω
κανόνα ως ψευδεπίγραφο καθώς παραπέμπει πάντα

αναγκαστικά στις πιο υψηλές τιμές και σε ανα¬

λόγως υψηλό μέσο όρο ακόμη και για τις
λεγόμενες χαμηλότερες από αυτές

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Σουηδία η

οποία διαθέτει μακράν τις χαμηλότερες
τιμές στα φαρμακευτικά σκευάσματα
δεν συμμετέχει στο σύστημα του
μέσου όρου των τριών
χαμηλότερων τιμών ενώ ούτε η

Γερμανία δίνει στη δημοσιότητα σε
τρίτες χώρες τις τιμές ασφαλιστικής

αποζημίωσης τις οποίες επιτυγχάνει κατά
τη δική της εμπιστευτική διαδικασία

Συνεπώς όσο η Ελλάδα θα τιμολογεί με βάση
τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών
της Ε.Ε τόσο οι τιμές των πρωτότυπων φαρμακευτικών

σκευασμάτων στη χώρα μας θα βρίσκονται
στα ύψη και συνεπώς θα ακολουθούν σε

ανάλογα ύψη οι τιμές των off patent και των γε
νοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων οι οποίες

κρέμονται περιέργως στη χώρα μας από τις
τιμές των πρωτότυπων φαρμακευτικών σκευασμάτων

Β.Β
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Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν δεχόμαστε να
φύγουν τα φάρμακα
από τον ΦΠΑ 6,5

Δεν πρόκειται να δεχθούμε την
πρόταση των δανειστών για αύξηση του
συντελεστή ΦΠΑ για τα φάρμακα Δεν
δεχόμαστε ούτε θα δεχθούμε να φύγουν

τα φάρμακα από τον συντελεστή
ΦΠΑ 6,5 Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά

χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρου
μπλής ο οποίος έκανε επίσης λόγο για
όψιμες πιέσεις των δανειστών ακόμη
και σε σχέση με τη νέα φαρμακευτική
πολιτική την οποία προχωρά η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλά

χωρίς ο ίδιος να δώσει συγκεκριμένες
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των
πιέσεων πλην της ισχυρής έκπληξής
του για το γεγονός ότι οι δανειστές επιμένουν

να θέτουν ζήτημα απελευθέρωσης

της αγοράς των μη υποχρεωτικώς
συνταγογραφουμένων και μη αποζη
μιουμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία
φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ

Κατά τα λοιπά ο Παναγιώτης Κου

ρουμπλής ανακοίνωσε ότι προχωρά το
διττό σύστημα τιμολόγησης ασφαλιστικής

αποζημίωσης των φαρμακευτικών
σκευασμάτων με την τιμολόγηση να

λαμβάνει χώρα μία φορά τον χρόνο από

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Ε

ΟΦ και την επιτροπή τιμών φαρμάκων
του υπουργείου Υγείας και την ασφαλιστική

αποζημίωση των σκευασμάτων να

προσδιορίζεται από την επιτροπή διαπραγμάτευσης

του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ η

οποία θα οριστεί την ερχόμενη εβδομάδα

Ακόμη ο Παναγιώτης Κουρου
μπλής ανακοίνωσε στην ίδια συνέντευξη

Τύπου την αντικατάσταση των οκτώ
τύπων rebate για τη φαρμακοβιομηχανία

με ένα και μοναδικό rebate όγκου
από το οποίο εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν

κατά το 2015 επιπλέον 139 εκατ

ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ ενώ ξεκαθάρισε

επίσης ότι θα θεσπιστούν κλειστοί
προϋπολογισμοί για τα φάρμακα υψηλού

κόστους ΦΥΚ με ιδιαίτερη προτεραιότητα

για τα νέα καινοτόμα φαρμακευτικά

σκευάσματα τα οποία εκριζώνουν

σε χρονικό διάστημα τριών μηνών

τον ιό της ηπατίτιδας C

Τέλος Βολές κατά των ανακοινώσεων

Κουρουμπλή εξαπολύει με ανακοί
νωσή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Πώς θα μειωθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων
ΜΕΙΩΣΗ της συμμετοχής των ασφαλισμένων 

στα φάρμακα, αποτελεσματικότερος 
ηλεκτρονικός έλεγχος των γιατρών με

στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης συ-
νταγογράφησης, που αυξάνει τη φαρμακευτική 

δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, και εισαγωγή 

καινοτόμων φαρμάκων στην αγορά είναι 

οι άξονες της νέας πολιτικής φαρμάκου 

του υπουργείου Υγείας.
Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παναγιώτης 

Κουρουμπλής, τα τελευταία πέντε 

χρόνια με «ύπουλο τρόπο» αυξήθηκε 
η συμμετοχή των πολιτών, αγγίζοντας

μεσοσταθμικά το 30°/ο και συνολικά τα
622.000.000 ευρώ. «Διαπραγματευτήκαμε 

ιιολύ σκληρά με τη φαρμακοβιομηχα¬

νία και βρέθηκε ένας κοινός τόπος, με
στόχο το φάρμακο να είναι φθηνό και
προσβάσιμο σε όλους» τόνισε ο κ. Κου-
ρουμπλιίς. Οσον αφορά την ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση, ο υπουργός Υγείας 

ξεκαθάρισε ότι ο γιατρός «θα παρακολουθείται 

σε πραγματικό χρόνο, ώστε να
αποφεύγονται τα φαινόμενα κατάχρησης
και σπατάλης».

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να δημοσιευθεί 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

το νέο πλαφόν στη συνταγογράφηση 
στον ΕΟΠΥΥ, του οποίου οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές ανέρχονται στα
600.000.000 ευρώ. Επιπλέον, αλλάζει το
πλαίσιο των εκπτώσεων, με την εφαρμο¬

γή ενός κλιμακωτού συστήματος rebate

με βάση τον όγκο πωλήσεων για δικαιότερη 

κατανομή των βαρών στις εταιρίες. 

«Προχωράμε σε ένα σύστημα διαφανές, 

αναλογικό, δίκαιο, προβλέψιμο,
το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ και
από την εφαρμογή του οποίου θα εξοικονομηθούν 

επιπλέον 1 60.000.000 ευρώ» 

ανέφερε ο υπουργός. Για το χαράτσι
του ενός ευρώ ανά συνταγή, ο υπουργός 

τόνισε ότι έως το τέλος του μήνα θα

γνωρίζει εάν θα καταργηθεί ή όχι. Επίσης, 

ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα 

θα εκδοθεί νέο δελπ'ο τιμών με 30
έως 35 καινοτόμα φάρμακα.

Ρίτα Μεηά
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Συμμετοχή του Στράτου στην παραγωγή φαρμάκου
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ tou Στρατού στην εγχώρια

παραγωγή φαρμάκων μελετούν τα
υπουργεία Υγείας και Εθνικής Αμυνας

Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα
έχει προγραμματιστεί συνάντηση των
ηγεσιών των δύο αρμόδιων υπουργείων

με θέμα την προμήθεια των δημόσιων
νοσοκομείων με φιάλες από τη Μονάδα

Οξυγόνου του Στρατού στον Αυλώνα

Εχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες
για την ενίσχυση των νοσοκομείων μας
με φιάλες οξυγόνου από τον Στρατό είπε

στη δημοκρατία ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής τονίζοντας
ότι το υπουργείο επενδύει στην παραγωγή

φαρμάκων στην Ελλάδα 0 Στρα¬

τός έχει τρεις μικρές μονάδες παραγωγής
φαρμάκων και αναζητούμε τη φόρμουλα
για την καλύτερη αξιοποίησή τους εξήγησε

ο κ Κουρουμπλής και πρόσθεσε
Και ο ΕΦΕΤ παράγει μεθαδόνη Γιατί να

μην μπορεί να παράξει και δύο ή τρία
φάρμακα ακόμη που έχουν ανάγκη τα
νοσοκομεία μας

Σημειώνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει
ένα πρόγραμμα συμμετοχής των στρατιωτικών

γιατρών στο ΕΣΥ όπως ανέφερε

στη δημοκρατία ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

Στο Νοσοκομείο της Ξάνθης εργάζεται
ένας στρατιωτικός γιατρός ενώ υπάρχουν

σκέψεις να καλυφθούν κενά με

στρατιωτικούς γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων

σε νοσοκομεία αγροτικά ιατρεία

και Κέντρα Υγείας που βρίσκονται
σε ακριτικές περιοχές αλλά και στη νησιωτική

χώρα
Σύμφωνα με τον κ Ξανθό μελετώνται
τα τεχνικά ζητήματα όπως οι συμβάσεις

εργασίας των στρατιωτικών γιατρών

που θα εργάζονται στο ΕΣΥ και ο

τρόπος αμοιβής τους Δεν έχουμε αποφασίσει

ακόμα Συζητάμε τις συμβάσεις
τους στο ΕΣΥ αλλά και τον τρόπο αμοιβής

τους όπως για παράδειγμα το μπλο
κάκι που υπάρχει ήδη στα νοσοκομεία
χωρίς ωστόσο να έχουμε καταλήξει σημείωσε

ο κ Ξανθός
Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής
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Ol ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ
Ηλεκτροσόκ
από τον ΦΠΑ

και που χανόμαστε
ΜΕΓΑΛΗ

είναι η απόσταση

ανάμεσα στις προτάσεις

της ελληνικής κυβέρνησης
και των δανειστών για τη

λίστα μέτρων και τα προαπαιτούμενα

που θα πρέπει να περιέχει

η συμφωνία Οι μεγαλύτερες

διαφορές εντοπίζονται
στις παρεμβάσεις στις συντάξεις

στο Ασφαλιστικό και το
Φορολογικό 4-11

ΑΛΕΞΗΣ ΣΕ ΜΕΡΚΕΛ
ΟΛΑΝΤ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΑΣ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΜΕ

ΣΥΖΗΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αύξηση φόρων
για επιχειρήσεις
επαννελματίεβ
και αγρότες
Κατάργηση επιδόματος

θέρμανσης
Μειώσεις 1,8 δισ
στις συντάξεις
Κατάργηση επιδομάτων

ΕΚΑΣ

Αύξηση έκτακτης
εισφοράς
Μειώσεις μισθών
στο Δημόσιο
Avatponés
στο Ασφαλιστικό
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ΤΙ ΔΙΝΟΥΜΕ }ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ β

ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ins ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών για
τη συμφωνία παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος», καταγράφοντας τα
σημεία σύγκλισης, τις διαφορές αλλά και τη χαοτική απόσταση μεταξύ 

των δύο πλευρών. Σε δημοσιονομικό επίπεδο η πρόταση των

θεσμών απέχει σχεδόν 2 δισ. ευρώ από την ελληνική. Σημαντικές
αποκλίσεις τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην έκταση των παρεμ¬

βάσεων υπάρχουν στον φορολογικό τομέα, με την ελληνική πλευρά 

να προτείνει στοχευμένες παρεμβάσεις στον ΦΠΑ αλλά και τον
φόρο εισοδήματος, με γνώμονα να μην υπάρξει επιβαρυνση των
χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και οι παρενέργειες στην οικονομία 

από την αύξηση της φορολογίας να είναι περιορισμένες.
Αντίθετα οι δανειστές προτείνουν ριζικές ανατροπές στον ΦΠΑ και

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΦΠΑ

Η ελληνική πρόταση

ΦΠΑ 6%        Φάρμακα, εισιτήρια θεάτρου και βιβλία.

ΦΠΑ 11% Βασικά και φρέσκα τρόφιμα όπως

φρούτα, γάλα, κρέας, ψάρια και
η ενέργεια, το νερό, ο τουρισμός,
οι εφημερίδες, τα περιοδικά.

ΦΠΑ 23% Για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες.
Δηλαδή αυξάνονται οι τιμές για το 28%
των τροφίμων όπως συσκευασμένα
τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζι, όσπρια,
μπισκότα, σοκολάτες, αναψυκτικά,
συσκευασμένοι χυμοί) μαζί με είδη
αλιείας εκτός ψαριών, γλυκά,
μαρμελάδες, επεξεργασμένο ψωμί,
σάντουιτς, προμαγειρεμένο φαγητό,
έτοιμο φαγητό, σάλτσες κ.λπ.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΑΑΑΓΕΕ ΙΕ ΦΠΑ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟ
Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, αναπροσαρμογή 

της ειδικής εισφοράς με νέα κλιμάκια και
συντελεστές, έκτακτη εισφορά για τις μεγάλες
επιχειρήσεις και αύξηση του φόρου πολυτελείας 

για IX, σκάφη και πισίνες, τα μέτρα που προτείνει, 

μεταξύ άλλων, η ελληνική κυβέρνηση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΙΊΛ ΒίΙΠ'ΓΑΝΛ	

Νέο 
καθεστώς ΦΠΑ με αλλαγές

στους συντελεστές και στην
κατανομή αγαθών και υπηρεσιών, 

αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης 

για εισοδήματα πάνω από
30.000 ευρώ, επιβολή εισφοράς
στις μεγαλες επιχειρήσεις και αναπροσαρμογή 

του φόρου πολυτελείας 

περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση 

των 47 σελίδων στους δανειστές, 

με στόχο την είσπραξη επιπλέον 

2,34 δισ. ευρώ τη διετία 2015-

2016. Παράλληλα προβλέπει χαμηλά 

πρωτογενή πλεονάσματα για τον
περιορισμό της έκτασης των πρόσθετων 

μέτρων και αναδιαρθρωση
του χρέους με στόχο την ελάφρυνση 

του προυπολογιαμού.
Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνει 
η ελληνική κυβέρνηση στους

θεαμούς είναι:
■ Αλλαγές στους υφιστάμενους

συντελεστές ΦΠΑ (6,5%, 13% και
23%). Οι νέοι συντελεστές διαμορφώνονται 

σε 6%, 11% και 23%. Στο
6% υπάγονται μόνο φαρμακα, βιβλία

και εισιτήρια θεάτρου. Στο 1 1% εφημερίδες 

και περιοδικά, βασικά και
φρέσκα τρόφιμα, τα τιμολόγια ρεύματος 

και νερού, ξενοδοχεία και
εστιατόρια. Στο 23% μπαίνουν όλα
τα υπόλοιπα, δηλαδή περίπου το
2 8% των τροφίμων, μεταξύ των οποίων 

θαλασσινά (όχι ψαριά), έτοιμα
γλυκίσματα και μαρμελάδες, επεξεργασμένο 

ψωμί και ζυμαρικά,
σάντουιτς, προψημένα φαγητά, σοκολάτες, 

έτοιμες σαλτσες κ.ά. Επίσης
κατάργηση της έκπτωσης του 30%
στα νησιά και επιστροφή του ΦΠΑ
στους μόνιμους κατοίκους. Δεν
υπαρχει εκτίμηση για τη δημοσιονομική 

απόδοση του μέτρου.
■ Αναπροσαρμογή του ύψους της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για
τα φυσικά πρόσωπα με νέα κλιμάκια
και συντελεστές για την είσπραξη
220 εκατ. ευρώ. Οι προτεινόμενοι
συντελεστές είναι 0,7% (όσο και σήμερα) 

για εισοδήματα από 12.001
έως 20.000 ευρώ, 1 ,4% (όσο και σή-

ΦΑΡΜΑΚΑΣΤΑ
ΣΟΥΠΕΡ Μ ΑΡΚΕτ
ΑΠΟ ΤΑ σούπερ μάρκετ θα μπορούν 

να πωλούνται τα μη συντα-
γογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥ-
ΦΑ). Παυσίπονα, συμπληρώματα
διαταοφής, σιρόπια και άλλα σκευάσματα 

θα διατίθενται από ειδικά
τμήματα των πολυκαταστημάτων,
υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου 

προσωπικού. Οπως αναφέρεται 
στο κείμενο της ελληνικής

πλευράς, θα υπάρξει σχετική νομοθετική 

παρέμβαση και το μέτρο
θα ισχύσει αμέσως. Για το ίδιο θέμα 

ο υπ. Υγείας Π. Κουρουμπλής
δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να
αλλάξει ο χώρος πώλησης των
ΜΗΣΥΦΑ, που σήμερα είναι τα
φαρμακεία. Η διαρροή του κειμένου 

έχει προκαλέσει την έντονη
αντίδραση των φαρμακοποιών.

μερα) για εισοδήματα από 20.001
έως 30.000 ευρώ, 2% (από 1 ,4%) για
εισοδήματα από 30.001 έως 50.000
ευρώ, 4% (από 2,1%) για εισοδήματα 

από 50.001 έως 100.000 ευρώ,
6% (από 2,8%) για εισοδήματα από
100.001 έως 500.000 ευρώ και 8%
(από 2,8%) για εισοδήματα από
500.001 ευρώ και πάνω.
■	Επιβολή έκτακτης εισφοράς για
τις μεγαλες επιχειρήσεις για έσοδα
1,064 δισ. ευρώ. Η εισφορά προβλέπεται 

να επιβληθεί σε επιχειρήσεις 

με ετήσια κέρδη άνω των 5 εκατ.
ευρώ με συντελεστές οι οποίοι φτάνουν 

στο 10%. Συγκεκριμένα προβλέπεται 

συντελεστής 5% για καθαρά 

κέρδη από ένα έως δέκα εκατομμύρια 

ευρώ (εφόσον υπερβαίνουν
τα πέντε εκατ. ευρώ), συντελεστής
7% για καθαρά κέρδη από δέκα έως
25 εκατ. ευρώ και 10% για καθαρά
κέρδη άνω των 25 εκατ. ευρώ.
■	Αυξαση του Φόρου Πολυτελείας
από το 1 0% στο 1 3% για IX άνω των
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στο φορολογικό καθεστώς γιαεισοδήματα και ακίνητα με αποκλει
ατικό ατόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων Στα κείμενα και των δυο
πλευρών υπάρχει το θέμα των αλλαγών στο Ασφαλιστικό αλλά τα
προτεινόμενα μέτρα δεν τέμνονται σε σχεδόν κανένα σημείο με
τους θεαμούς να απαιτούν επιπλέον μειώσεις aus συντάξεις και στα

επιδόματα ύψους 2,6 δισ ευρώ για φέτος και το 2016

ΡΑ ΦΟΡΟΥΣ
2.500 κυβικών αεροσκάφη ελικόπτερα

σκάφη αναψυχής και πιοι'νες
με στόχο πρόσθετα ετήσια έσοδα 30
εκατ ευρώ

Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές
διαφημίσεις με εκτιμώμενη απόδοση

200 εκατ ευρώ για τη διετία
2015-2016 και δημοπρασία νέων
τηλεοπτικών αδειών για είσπραξη
340 εκατ ευρώ φέτος

Αυσπτροποίηση της νομοθεσίας
για τη φοροδιαφυγή

Εισπρακτική ρύθμιση συμβιβα
αμού γιατις φορολογικές υποθέσεις
που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει
δικαστικά

Μέτρα για την καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου καυσίμων

Αξιοποίηση του καταθεοιολογίου
για τα έτη 2000-2014 προκειμένου
να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα

Συνεργασία με ξένες Αρχές για
την αποκαλυψη στοιχείων Ελλήνων

καταθετών του εξωτερικού
Καταργηση στο τέλος Ιουνίου της

ρύθμισης των 100 δόσεων και καθιέρωση

μιας ρύθμισης με αυστηρότερα

κριτήρια
Αύξαση εσόδων από ελέγχους σε

ανασφαλιστα οχήματα και οχήματα
που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ Εκτιμώμενα

έσοδα 210 εκατ ευρώ τπ
διετία 2015-2016

Στο δημοσιονομικό πεδίο η ελληνική

πρόταση προβλέπει πρωτογενές

πλεόνααμα 0,6 του ΑΕΠ για
φέτος 1,5 του ΑΕΠ το 2016,2,5
του ΑΕΠ το 201 7 και 3,5 του ΑΕΠ
το 2018

Σχετικά με τη δισχείριση του ελληνικού

χρέους προτείνονται μέτρα
αναδιαρθρωσης και ειδικά των ομολόγων

που έχει στην κατοχή της η

Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα Εκτ
και των δανείων που έχει διαθέσει
το Διεθνές Νομισματικό ταμείο
ΔΝτ

© Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ιδιωτικοποιήσεις

Εσοδα 5,3
δισ ευρώ
έως το 2019
ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην

πρόταση της κυβέρνησης προς
τους δανειστές αποτελείτο πακέτο

των ιδιωτικοποιήσεων Για
τη διετία 2015-2016 προβλέπονται

έσοδα 3,2 δια ευρώ και για
την περίοδο 2017-2019 ακόμη
2,1 δια ευρώ
Πιο συγκεκριμένα για τη φετινή

χρονιά το συνολικά έσοδα
του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων

εκτιμώνται στα 1,561 δια
ευρώ με τη μερίδα του λέοντος

1,234 δια ευρώ να προέρχεται

από την ολοκλήρωση
της συμφωνίας με την κοινοπραξία

της γερμανικής Fraport
με τον Ομιλο Κοπελούζου για
πιν παραχώρηση 14 περιφερειακών

αεροδρομίων Τα υπόλοιπα

327 εκατ ευρώ θα προέλθουν

από πωλήσεις/παραχωρή
σεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα

χρόνια π.χ ΟΠΑΠ
κρατικά ακίνητα μικρά λιμάνια
και μαρίνες ψηφιακό μέρισμα
κινητή τηλεφωνία κ.ά

Λιμάνια
Για το 2016 προβλέπονται έσοδα

500 εκατ ευρώ από την πώληση

πακέτων ατα λιμάνια
ΟΛΠ ΟΛΘ και τα 10 μεγαλύτερα

περιφερειακά της χώρας
50 εκατ ευρώ από την ΤΡΑΙ
ΝΟΣΕ καθώς και 250 εκατ ευρώ

από πώληση ποσοστού που
κατέχειτο Δημόσιο ατην εταιρεία

διαχείρισης του Αερολιμένα
Αθηνών Προβλέπεται επίσης

ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα εισπράξει
95 εκατ ευρώ από την πώληση

του Αατέρα Ι3ουλιαγμέ
vns ενώ από την πώληση του
ΔΕΣΦΑ θα εισπραχθούν 188
εκατ ευρώ που αναλογούν ατο
Δημόσιο αν κλείσει η συμφωνία

με την αζερική Socar

Σημαντικά έσοδο 300 εκατ
ευρώ το 2016 και 500 εκατ
ετησίως από το 2017 μέχρι το
2022 προβλέπονται από την
παραχώρηση ακινήτων
Στον πίνακα περιλαμβάνεται
και το Ελληνικό χωρίς όμως να

προβλέπονται συγκεκριμένα
έσοδα μέχρι το 2022 Τμήμα
των εσόδων του προγράμματος
ιδιωτικοποιήσεων θα πηγαίνει
για τα στήριξη των ασφαλιατι
κών ταμείων ενώ ένα ποοοατό
από το μερίδιο που θα παραμένει

ατο Δημόσιο θα αξιοποιηθεί
για τη στήριξη της Αναπτυξιακής

Τράπεζας που θα ιδρυθεί
ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ετήσιο εισόδημα
σε ευρώ

Μηνιαία Η δόση
ως ποσοατό
επίτου
εισοδήματος

Η δόση
ως ποσοατό
επίτου
υπερβάλλοντος

εισοδήματος

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ 7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ

Ασπίδα στην κύρια κατοικία
από tous πλειστηριασμοί
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της κύριας ή της αποκλειστικής κατοικίας από τους πλειστηρι
ααμούς με κριτήρια σαν αυτά του νόμου Χατζηδάκη αλλά με πιο τσουχτερές

μηνιαίες τραπεζικές δόσεις για τα υψηλότερα εισοδήματα προβλέπει
μέρος της πρότασης της κυβέρνησης προς τους θεσμούς πάνω στο θέμα
των κόκκινων δανείων

Πιο συγκεκριμένα μέσα από το κείμενο των 47 σελίδων η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και τουρισμού προτείνει
μια συνολική λύση για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεαμων δανείων και
μέρος αυτής είναι και π νομοθετική ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα για
την απαγόρευση των πλειστηριααμών της κύριας κατοικίας Σύμφωνα με
αυτήν ο δανειολήπτης θα προστατεύει το σπίτι του εφόσον το ακαθαριστο
εισόδημα δεν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ η αξία του είναι μέχρι τις 200.000

ευρώ το συνολο της κινητής και ακίνητης περιουατ'ας δεν είναι πάνω από
270.000 ευρώ από την οποία οι καταθέσεις να είναι μέχρι 1 5.000 ευρώ

τα παραπάνω κριτήρια είναι ίδια με αυτά του νόμου Χατζηδάκη Η με
γαλη αλλαγή είναι ότι το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει επτά κλίμακες
εισοδήματος έναντι δύο του νόμου Χατζηδάκη με ισάριθμους συντελεστές
που υπολογίζουν τη μηνιαία δόση Ετσι όπως φαίνεται στον πίνακα αν το
ετήσιο εισόδημα είναι τα 5.000 ευρώ η μηνιαία δόση υπολογίζεται στο 2

του εισοδήματος δηλαδή είναι 8 ευρώ Για το υπερβάλλον εισόδημα μέχρι
την επόμενη κλίμακα του εισοδήματος 10.000 ευρώ n δόση θα προκύπτει
με τον συντελεστή του 10 Αν για παράδειγμα το εισόδημα είναι 7.000

ευρώ τότε για τα 5.000 πληρώνει 8 ευρώ και για τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ
άλλα 16 7 ευρώ ήτοι 24 7 ευρώ τον μήνα Αντο εισόδημα είναι στα 10.000
ευρώ η δόση υπολογίζεται με 10 ενώ στην τελευταία κλίμακα των 35.000
ευρώ η δόση υπολογίζεται με 60 δηλαδή 883 ευρώ τον μήνα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
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Η ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ οδηγεί στην ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο Οι γιατροί
προειδοποιούν ότι κοινές ασθένειες που σήμερα αντιμετωπίζονται εύκολα στο μέλλον θα μπορούσαν να γίνουν θανατηφόρες

Τα αντιβιοτικά γίνονται τώρα εφιάλτη
ΓΡΑΦΕΙ Η EPH ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ

Πριν
από την ανακαλυψη της

πενικιλίνης από τον Αλεξάντερ

Φλέμινγκ το 1928 εκατομμύρια

άνθρωποι πέθαιναν από
κοινές λοιμώξεις που σήμερα αντιμετωπίζονται

με τη χορήγηση ενός
αντιβιοτικού φαρμάκου Ομως σιγά
σιγά σύμφωνα με τον ΠΟΥ και αλ
λους φορείς σε Ευρώπη και ΗΠΑ
τα ίδια τα αντιβιοτικά μετατρέπονται
σε έναν εφιαλτπ για τους ασθενείς
παγκοσμίως με την υπερκατανά
λωσή τους να οδηγεί σε ανθεκτικά
βακτήρια και εκατοντάδες χιλιάδες
θύματα κάθε χρόνο απειλώντας να
αναστρέψει προόδους ενός αιώνα
στον τομέα της Υγείας

Η συνταγσγράφηση αντιβιοτικών
φαρμάκων γίνεται πλέον για

μια σειρά από ασθένειες και με τόση

ευκολία που οδηγεί σε κατάχρηση
με αποτέλεαμα πολλοί ασθενείς

va λαμβάνουν φάρμακα που δεν
έχουν πραγματικά ανάγκη Ομως
η κατανπλωση αυτών των σκευασμάτων

γίνεται και έμμεσα Αγρότες

βάζουν αντιβιοτικά στην τροφή
των γουρουνιών και των κοτόπουλων

που εκτρέφουν και αυτά τελικά

καταλήγουν στο τραπέζι μας
Συνέπειατης υπερκαταναλωσης

αντιβιοτικών φαρμάκων είναι π

ανθεκτικότητα που αποκτούν τα
βακτήρια στα φάρμακα που με τη
σειρά της οδηγεί σε νέα κρούσματα

Ενδεικτικά μόνο στα γερμανικά
νοσοκομεία 400.000 έως 600.000
άτομα προσβάλλονται ετησίως από
τα λεγόμενα πολυανθεκτικά παθογόνα

από τους οποίους πεθαίνουν
10.000 έως 15.000 κάθε χρόνο
Υγιείς άνθρωποι φέρουν πολύ συχνά

αυτά τα παθογόνα στο δέρμα
τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται
και στα νοσοκομεία όπου τα αντιβιοτικά

σκοτώνουν όλα τα υπόλοιπα

βακτήρια τα πολυανθεκτικά
παθογόνα εξαπλώνονται προσβαλ
λοντας εύκολα θύματα με χαμηλή

ανοσία ασθενείς ηλικιωμένους
πρόσφατα χειρουργημένους και
νεογέννητα

Καμπανάκι
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα

βακτήρια που είναι ανθεκτικά σε
φάρμακα προκαλούν 23.000 θανάτους

ετησίως και 2 εκατομμύρια
ασθένειες σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις του αμερικανικού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών
CDC Οι γιατροί προειδοποιούν

ότι εάν η τάση αυτή συνεχιστεί
κοινές ασθένειες που σήμερα αντιμετωπίζονται

πολύ εύκολα στο
εγγύς μέλλον θα μπορούσαν να
μετατραπούν ξανά σε θανατηφόρες

éé

▲ ΣΥΝΕΠΕΙΑ της υπερκατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων είναι η ανθεκτικότητα που αποκτούν τα βακτήρια στα

φάρμακα που με τη σειρά ms οδηγεί σε νέα κρούσματα

ΜΕΤΡΑ-ΑΣΠΙΑΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Το Βερολίνο φέρνει το πρόβλημα στο G7
ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ έχει αποδυθεί
το τελευταίο διάστημα σε έναν
εντατικό αγώνα εναντίον της
υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών
που οδηγεί σε ανθεκτικά βακτήρια

Πριν από μερικές εβδομάδες
έθεσε το ζήτημα στον ΠΟΥ

και ασκώντας την εναλλασσόμενη
προεδρία του G7 προωθεί το

θέμα στην κορυφή της ατζέντας
της συνόδου που ξεκινάει την
Κυριακή Η ίδια η γερμανική κυβέρνηση

έχει θέσει ήδη σε
εφαρμογή μια στρατηγική
DART 2020 για την αντιμετώ¬

πιση των ανθεκτικών βακτηρίων
Στο πλαίσιο αυτής τα γερμανικά
υπουργεία Υγείας Οικονομικών
και Ερευνας συνεργάζονται στενά

για την προώθηση της υπεύθυνης

χρήσης αντιβιοτικών από
τα ζώα μέχρι τον άνθρωπο για
την καλύτερη πρόληψη ασθενειών

και την έρευνα για νέα
φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις

Εν τω μεταξύ πριν από μερικές
ημέρες η αμερικανική κυβέρνηση

διοργάνωσε φόρουμ όπου
συζητήθηκαν τρόποι διασφάλι¬

σης της υπεύθυνης χρήσης αντιβιοτικών

φαρμάκων Στο Φόρουμ

του Λευκού Οίκου για τη
Διαχείριση Αντιβιοτικών παρευρέθησαν

150 γιατροί αγρότες
εκπρόσωποι της βιομηχανίας
τροφίμων του λιανεμπορίου και
των φαρμακοβιομηχανιών Ο

Αμερικανός πρόεδρος Μπαρόκ
Ομπάμα υπέγραψε προεδρικό
μνημόνιο για την προώθηση της
παραγωγής κρέατος και πουλερικών

με υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών

από τις ομοσπονδιακές
υπηρεσίες

Κινδυνεύουμε να γυρίσουμε

πίσω τον χρόνο
έναν αιώνα όταν

οι απλές λοιμώξεις
μπορούσαν να είναι
θανατηφόρες προειδοποιούν

οι ειδικοί

Χιλιάδε θάνατοι
οε ΗΠΑ Γερμανία
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ όπου τα αντιβιοτικά

εξουδετερώνουν όλα τα υπόλοιπα

βακτήρια τα πολυανθεκτικά
παθογόνα εξαπλώνονται προσβάλλοντας

εύκολα θύματα με χαμηλή
ανοσία ασθενείς ηλικιωμένους
πρόσφατα χειρουργημένους και νεογέννητα

Μόνο στις ΗΠΑ βακτήρια ανθεκτικά
σε φάρμακα προκαλούν 2 εκατομμύρια

ασθένειες ετησίως και 23.000
θανάτους
Στη Γερμανία τα ετήσια κρούσματα
από ανθεκτικά βακτήρια κυμαίνονται
μεταξύ 400.000 και 600.000 και οι
θάνατοι μεταξύ 10.000 και 15.000

Ακόμα και ο ΠΟΥ έχει κάνει λόγο
για ένα καταστροφικό σεναρισ μιας
μετα-αντιβιοτικής εποχής γιατην

ανθρωπότητα στον τομέα της Υγείας
που δεν θα διαφέρει πολυ από

την εποχή πριν από την ανακαλυψη
της πενικιλίνης
Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά
μπορεί να είναι η νούμερο ένα

απειλή μεταδοτικής ασθένειας της
εποχής μας σύμφωνα με τον τόμος

Φρίντεν διευθυντή του αμερικανικού

CDC Αν χάσουμε τα
αντιβιοτικά το σεντούκι της ιατρικής

θα είναι άδειο και όχι μόνο θα
υπονομεύσει την ικανστητά μας να
αντιμετωπίζουμε κοινές παθήσεις
αλλά θα υπονομεύσει μεγαλσ μέρος

της σύγχρονης ιατρικής προειδοποίησε

ο Φρίντεν τονίζοντας
Κινδυνεύουμε να γυρίσουμε πίσω

χον χρόνο έναν αιώνα όταν οι
απλές λοιμώξεις μπορούσαν να
είναι θανατηφόρες
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ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΡΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Καταιγίδα μέτρων
με μνημόνια εσωτερικού -εξωτερικού
01 ΒΟΜΒΕΣ
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ f

ΑΥΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ
Ακριβαίνουν8,8% μακαρόνια,

ρύζι, όσπρια, μπισκότα,
αναψυκτικά, γλυκά, είδη εστίασης
καιεισιτήρια μέσων μεταφοράς.
Καμία αναφορά στην εξαίρεση

των νησιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠ1ΧΕΙΡΗΣΕ0Ν

Χαράτσι! δισ. € σε όσες εταιρίες
είχαν κέρδη άνω των 5 εκατ. €

το 2014

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΙΕΙΣ
Μείωση αποδοχών 10%-50% για
συνταξιοδότηση νωρίτερα από

το κανονικό όριο ηλικίας

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΑΑΗΑΕΓΓΥΗΣ
Αυξάνεταιαναδρομικάαπόίης
Ιανουαρίου για μικτούς μισθούς

άνω των 2.100 €

ιδιωτικοποιήσεις
Προχωρά η πώληση για λιμάνια,
αεροδρόμια, Ελληνικό, Εγνατία

και μαρίνες

ΣΤΡΟΦΗ 180° ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Στα ράφια των σούπερ μάρκετ
τα Μη Συνταγογραφούμενα

Φάρμακα

ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ δανειστές

ΦΠΑ ΜΟΝ0 11% ΚΑΙ 23%
Εξτρα της ελληνικής πρότασης

αυξήσεις για ηλεκτρικό ρεύμα και
κατάργηση όλων των εξαιρέσεων

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ
Φόρος εισοδήματος 26% αντί13%,
κατάργηση της επιστροφής ΕΦΚ
στο πετρέλαιο κίνησης και φόρος

στις επιδοτήσεις

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΝΦΙΑκαιτο2016καιτέλος

στο επίδομα θέρμανσης
για τα νοικοκυριά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Διπλασιασμός της προκαταβολής

φόρου για όλους
τους μικρομεσαίους

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Αύξηση όλων των ορίων ηλικίας

από τον Ιούλιο, ακόμη και για θεμελιωμένα 

δικαιώματα και κατάργηση 
ΕΚΑΣ έως το τέλος του 2016

ΦΑΡΜΑΚΑ
Απευθείας μετάταξη των φαρμάκων 

από το 6,5% ΦΠΑστο11%



9. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 12

ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΑ

Βασικά είδη και
φόροι πάνω
ο flaôs κάτω
Ανατιμήσεις-φωτιά

έως και
9 περίπου σε όλα τα συσκευασμένα

μεταποιημένα
και κονσερβοποιημένα τρόφιμα
ζυμαρικό όσπρια αλεύρι ζάχαρη
καφέ τσάι κατεψυγμένα είδη παγωτά

γλυκά σοκολάτες μπισκότα
πατατάκια τσιπς κ.λπ στα εισιτήρια

όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς

στα κόμιστρα των ταξί σας
υπηρεσίες υδραυλικών ηλεκτρολόγων

ελαιοχρωματιστών και λοιπών
επιτηδευματιών που εκτελούν εργασίες

επισκευής σε παλιά σπίτια στις
εφημερίδες και τα περιοδικά στις
υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία
στα έτοιμα φαγητά και λοιπά είδη
που σερβίρονται από τα εστιατόρια
και τα λοιπά καταστήματα εστίασης
σε είδη και υπηρεσίες υποστήριξης
αναπήρων και ηλικιωμένων και σε
πλήθος άλλων αγαθών και υπηρεσιών

αναμένεται να προκαλέσει το
νέο επαχθές καθεστώς συντελεστών

ΦΠΑ στο οποίο συγκλίνουν
η κυβέρνηση της Αριστεράς και οι
δανειστές

Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι
ανατιμήσεις για όλα αυτά τα είδη και
τις υπηρεσίες στα νησιά του Αιγαίου
καθώς κυβέρνηση και δανειστές συμφωνούν

πλέον να καταργηθεί το ειδικό

καθεστώς των μειωμένων κατά
30 συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει
στα συγκεκριμένα νησιά

Επιπλέον η ελληνική πλευρά αποδέχεται

να επιβληθούν πρόσθετες
φορολογικές επιβαρύνσεις σε όλες
τις μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις
της χώρας σε όσα φυσικά πρόσωπα
θα αποκτήσουν φέτος ετήσια εισοδήματα

μεγαλύτερα των 30.000 ευρώ
σε όσους κατέχουν IX αυτοκίνητα
άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών
παλαιότητας μέχρι 1 0 ετών σκάφη
άνω των 1 0 μέτρων πισίνες και αεροσκάφη

Αναλυτικά τα νέα φοροεισπρακτι
κά μέτρα που αποδέχεται να εφαρμόσει

η ελληνική πλευρά προβλέπουν

Καθιέρωση νέου καθεστώτος
τριών συντελεστών ΦΠΑ

6 για τα φάρμακα τις εκδόσεις
βιβλίων και τα εισιτήρια των θεάτρων

11 για βασικά είδη διατροφής
και φρέσκα τρόφιμα όπως φρούτα

D ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

λαχανικά γάλα κρέας ψάρια ψωμί
νωπό λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος φυσικού αερίου και νερού
υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία
εκδόσεις εφημερίδων περιοδικών
και λοιπών εντύπων
• 23 για όλα τα υπόλοιπα αγαθά
και υπηρεσίες

Τι θα ακριβύνει
Το προτεινόμενο αυτό σύστημα συντελεστών

θα έχει ως συνέπεια να
αυξηθεί από το 1 3 στο 23 ο συντελεστής

ΦΠΑ για
► όλα τα μεταποιημένα συσκευα

Κυβέρνηση και
δανειστέ5 συμφωνούν
να καταργηθεί το
ειδικό καθεστώ5 των
μειωμένων κατά 30
συντελεστών ΦΠΑ
για τα νησιά

σμένα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα
μακαρόνια ρύζι και όσπρια πωλούμενα

σε συσκευασίες μπισκότα
σοκολάτες πατατάκια τσιπς κονσέρβες

αναψυκτικά συσκευασμένοι
χυμοί κατεψυγμένα τρόφιμα γλυκά
παγωτά μαρμελάδες επεξεργασμένο
και συσκευασμένο ψωμί σάντουιτς
προμαγειρεμένο φαγητό έτοιμο φαγητό

σε συσκευασίες τοματοπολτοί
και σάλτσες σε κονσέρβες κ.λπ

τα σερβιριζόμενα είδη σε καταστήματα

μαζικής εστίασης

► τις υπηρεσίες μεταφορών εισιτήρια

μέσων μαζικής μεταφοράς
κόμιστρα ταξί

τις υπηρεσίες επισκευής παλαιών
κατοικιών

τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες
Υγείας που παρέχονται από ιδιωτικά
θεραπευτήρια

τα εισιτήρια θεαμάτων κινηματογράφων

κ.λπ πλην θεάτρων
τις υπηρεσίες κηδειών
τις υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδας

ασθενών και ηλικιωμένων

τις πωλήσεις ειδών από καουτσούκ

τις πωλήσεις ανθέων και
τις πωλήσεις ειδών που προορίζονται

για την υποστήριξη μόνιμα
αναπήρων

Οι τιμές όλων των παραπάνω
ειδών και υπηρεσιών θα αυξηθούν
άμεσα κατά 8,84 Ειδικά στα νησιά

του Αιγαίου που θα καταργηθεί ο

μειωμένος κατά 30 συντελεστής
9 που ισχύει για όλα τα παραπάνω

είδη και υπηρεσίες η εφαρμογή
συντελεστή 23 θα σημάνει ανατιμήσεις

1 2,8
Επιπλέον ο συντελεστής ΦΠΑ

για τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία

στις εκδόσεις εφημερίδων
περιοδικών και λοιπών εντύπων θα
αυξηθεί από το 6,5 στο 1 1 με
συνέπεια οι τιμές των υπηρεσιών και
των προϊόντων αυτών να αυξηθούν
κατά 4,22 Ειδικά στα νησιά του Αιγαίου

οι αυξήσεις τιμών θα φθάσουν
μέχρι και το 5,71 καθώς στις περιοχές

αυτές ο μειωμένος κατά 30
συντελεστής 5 θα καταργηθεί και
θα αντικατασταθεί από συντελεστή
1 1

Από την άλλη πλευρά ο ΦΠΑ για
τα βασικά και φρέσκα είδη διατροφής

το ηλεκτρικό ρεύμα το νερό και
το φυσικό αέριο θα μειωθεί ελάχιστα

από το 1 3 στο 1 1 εξέλιξη η
οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει

πτωτικά και τις τιμές των συγκεκριμένων

αγαθών Ακόμη όμως κι αν
τελικά τις επηρεάσει οι μειώσεις που
θα προκύψουν θα είναι πολύ μικρές
της τάξεως του 1,77 Στα νησιά
του Αιγαίου ο συντελεστής ΦΠΑ των
περιπτώσεων αυτών θα αυξηθεί από
το 9 στο 1 1 οπότε θα υπάρξουν
ανατιμήσεις και σ αυτά τα είδη και
τις υπηρεσίες

Επιβράβευση των καταναλω
τών που συλλέγουν αποδείξεις

για τα αγαθά που αγοράζουν και
τις υπηρεσίες που λαμβάνουν με
επιστροφή μέρους του ΦΠΑ με τον
οποίο επιβαρύνθηκαν Προβλέπεται
ειδικότερα η εφαρμογή ενός συστήματος

πόντων επιβράβευσης point
system

Επιβολή έκτακτης εισφοράς 5
1 0 στις επιχειρήσεις με καθα

Εφιάλτης χωρίς

ρά κέρδη άνω των 5 εκατ ευρώ το
201 4 Προτείνεται να επαναληφθεί
η εφαρμογή αντίστοιχου μέτρου που
είχε νομοθετηθεί τον Δεκέμβριο του
2009 από την τότε κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και τον τότε πρωθυπουργό
Γ Παπανδρέου Το μέτρο θα προβλέπει

ότι στις επιχειρήσεις που παρουσίασαν

το 201 4 κέρδη άνω των
5.000.000 ευρώ επιβάλλεται έκτακτη
εισφορά με την ακόλουθη κλίμακα
συντελεστών

5 για συνολικό καθαρό εισόδημα
έως και 1 0.000.000 ευρώ
► 7 στο τμήμα του συνολικού καθαρού

εισοδήματος από 1 0.000.001
ευρώ έως και 25.000.000 ευρώ

1 0 στο τμήμα του συνολικού καθαρού

εισοδήματος από 25.000.001
ευρώ και άνω

Αύξηση της ειδικής εισφοράς
Μ"αλληλεγγύης κατά 50 έως και
1 85,71 για τα εισοδήματα που θα
υπερβούν τις 30.000 ευρώ εντός του
2015

Οι νέοι αυξημένοι συντελεστές
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
διαμορφώνονται ως εξής

2 από 1 4 για ετήσια εισοδήματα

από 30.001 έως 50.000
ευρώ

4%(από 2,1 για ετήσια εισοδήματα

από 50.001 έως 100.000
ευρώ

6 από 2,8 για ετήσια εισοδήματα

από 1 00.001 έως 500.000
ευρώ

8 από 2,8 για ετήσια εισοδή¬

ματα άνω των 500.000 ευρώ

5Αύξηση του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης από το 1 0 στο 1 3

του αντίστοιχου τεκμηρίου διαβίωσης

για IX άνω των 2.500 κυβικών
εκατοστών πισίνες αεροσκάφη και
ελικόπτερα Επιπλέον επέκταση του
φόρου και στα σκάφη αναψυχής άνω
των 1 0 μέτρων

6Επιβολή φόρου 20 στις τηλεοπτικές

διαφημίσεις

7Πωλήσεις τηλεοπτικών αδειών
με δημοπρασία

8Επιβολή προστίμων στα οχήματα
που δεν έχουν περάσει από

ΚΤΕΟ

Η άλλη πλευρά
Από την άλλη πλευρά το πακέτο
φορολογικών μέτρων που έχουν ζητήσει

και επιδιώκουν να επιβάλουν
οι δανειστές είναι πιο πλούσιο και
πιο δυσβάσταχτο για τους πολίτες
καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις
που αυξάνουν τις επιβαρύνσεις σε
όλο το φάσμα της άμεσης και έμμεσης

φορολογίας Την πιο επαχθή
μεταχείριση οι δανειστές τη ζητούν
για τους αγρότες

Αναλυτικά οι δανειστές έχουν ζητήσει

από την ελληνική πλευρά να
λάβει τα ακόλουθα μέτρα-σοκ

Εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή
23 για όλα σχεδόν τα προϊόντα

και τις υπηρεσίες και ενός μειωμένου
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ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΦΠΑ
Τρεις συντελεστές 6 για
φάρμακα εκδόσεις βιβλίων
εισιτήρια θεάτρων 1 1 για
ορισμένα τρόφιμα ΔΕΚΟ
23 για τα υπόλοιπα αγαθά

Φόρος εισοδήματος
Εισφορά 5%-1 0 στις
επιχειρήσεις με κέρδη άνω
των 5 εκατ ευρώ
Αύξηση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης κατά 50 έως
και 1 85,71 για εισοδήματα
άνω των 30.000 ευρώ

Λοιποί άμεσοι φόροι
Αύξηση του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης για
Ι.Χ άνω των 2.500 κ.εκ
πισίνες αεροσκάφη και
ελικόπτερα

Λοιπά φορολογικά μέτρα
Φόρος 20 στις τηλεοπτικές
διαφημίσεις Πωλήσεις
τηλεοπτικών αδειών με
δημοπρασία Πρόστιμα για
ΚΤΕΟ

δανειστές
ΦΠΑ

Δυο συντελεστές 1 1 για φάρμακα
τρόφιμα ξενοδοχεία 23 για όλα τα
υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες

Φόρος εισοδήματος
Μείωση φοροαποφυγής στο φόρο
Αύξηση φόρου νομικών προσώπων το
201 5 Αύξηση προκαταβολής φόρου στο
1 00 για επιχειρήσεις Διπλασιασμός
συντελεστή φορολογίας αγροτών
Κατάργηση προκαταβολής φόρου 26
επί των δαπανών που καταβάλλουν
οι ελληνικές επιχειρήσεις σε χώρες
φορολογικούς παραδείσους Κατάργηση
απαλλαγών για αγρότες και ιδιοκτήτες
ακινήτων Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης

Λοιποί άμεσοι φόροι
ΕΝΦΙΑ και το 201 6 Αυξήσεις στους
συντελεστές του ΕΝΦΙΑ και μειώσεις στα
εισοδηματικά όρια των απαλλαγών από
το φόρο

Φ Λοιπά φορολογικά μέτρα
Κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης
Κατάργηση της επιστροφής φόρου
πετρελαίου στους αγρότες Μείωση ορίων
για κατασχέσεις μισθών-συντάξεων

1 1 μόνο για τα φάρμακα τα είδη
διατροφής και τις υπηρεσίες διαμονής

στα ξενοδοχεία με ταυτόχρονη
κατάργηση όλων των εξαιρέσεων και
των εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένων

και των μειώσεων κατά 30
στους συντελεστές για τα νησιά του
Αιγαίου Τυχόν υιοθέτηση του νέου
αυτού επαχθέστατου καθεστώτος θα
προκαλέσει

Αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5 στο
1 1 για τα φάρμακα και τις υπηρεσίες

διαμονής στα ξενοδοχεία με
συνέπεια την άνοδο των τιμών των
συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών

κατά 4,22 Ειδικά στα νησιά
του Αιγαίου οι αυξήσεις τιμών θα
φθάσουν μέχρι και το 5,71 καθώς

στις περιοχές αυτές ο μειωμένος
κατά 30 συντελεστής 5 θα

καταργηθεί και θα αντικατασταθεί
από συντελεστή 1 1

Αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5 στο
23 για τα εισιτήρια των θεατρικών
παραστάσεων τις εκδόσεις και πωλήσεις

βιβλίων περιοδικών εφημερίδων
και λοιπών εντύπων με συνέπεια την
αύξηση των τιμών τους κατά 1 5,5
Ειδικά στα νησιά του Αιγαίου οι αυξήσεις

τιμών θα φθάσουν μέχρι και
to 1 7,1 καθώς στις περιοχές αυτές
ο μειωμένος κατά 30 συντελεστής
5 θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί

από συντελεστή 23
Μικρή μείωση του ΦΠΑ από το 1 3

στο 1 1 για τα είδη διατροφής
Αύξηση του ΦΠΑ από 1 3 στο

23 για όλα 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 επισκευής παλαιών κατοικιών

τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες
υγείας ηου παρέχονται από ιδιωτικά
θεραπευτήρια τα εισιτήρια θεαμάτων

κινηματογράφων κ.λπ πλην
θεάτρων τις υπηρεσίες κηδειών
τις υπηρεσίες κατ οίκον φροντίδας

Η ελληνική πλευρά
αποδέχεται να
επιβληθούν πρόσθετα
φορολογικέ5
επιβαρυνθεί σε
όλες us μεγάλε5
κερδοφόρες
επιχειρήσεις της χώρας

ασθενών και ηλικιωμένων τις πωλήσεις

ειδών από καουτσούκ τις
πωλήσεις ανθέων και τις πωλήσεις
ειδών που προορίζονται για την υποστήριξη

μόνιμα αναπήρων Συνέπεια
της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ
από το 1 3 στο 23 για όλα τα
παραπάνω αγαθά και υπηρεσίες θα
είναι να ανατιμηθούν κατά 8,84
Ειδικά στα νησιά του Αιγαίου που θα
καταργηθεί ο μειωμένος κατά 30
συντελεστής 9 που ισχύει για όλα

τα παραπάνω είδη και υπηρεσίες η

εφαρμογή συντελεστή 23 θα σημάνει

ανατιμήσεις 1 2,8
► Εξάλειψη όλων των δυνατοτήτων
φοροαποφυγής στη φορολογία εισοδήματος

με την εφαρμογή μέτρων
που θα προβλέπουν μεταξύ των άλλων

τον περιορισμό του αριθμού των
φορολογουμένων που θα αντιμετωπίζονται

φορολογικά ως αγρότεςί Περαιτέρω αύξηση του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων
το 201 5
► Αύξηση της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος από το 55 υτο 1 00
για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις
τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τις προσωπικές εταιρίες

Αύξηση της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος από το 80 στο 1 00
για τις ανώνυμες εταιρίες

Αύξηση του συντελεστή φορολογίας

εισοδήματος από το 1 3 στο
26 για τους αγρότες

Αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

για τα εισοδήματα του
201 5 και περαιτέρω αναμόρφωσή
της για τα εισοδήματα του 201 6
ώστε να αυξηθούν ακόμη περισσότερο

οι επιβαρύνσεις που προκαλεί
Επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας

Ακινήτων ΕΝΦΙΑ όχι μόνο
φέτος αλλά και το 201 6

Αυξήσεις στους συντελεστές του
ΕΝΦΙΑ και μειώσεις στα εισοδηματικά

όρια που προβλέπονται για τη
χορήγηση μερικής ή ολικής απαλλαγής

από το φόρο αυτό ώστε να
αντισταθμιυτούν οι επιπτώσεις που

θα έχουν στα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ
οι μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες

που ετοιμάζεται να ανακοινώσει
η κυβέρνηση εντός του Ιουνίου Σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους
δανειστές πρέπει να διασφαλιστεί η

είσπραξη εσόδων ύψους 2,65 ευρώ
ετησίως από τον ΕΝΦΙΑ και το 201 5
και το 201 6
ι Κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης

με το οποίο επιδοτείται μέχρι

συγκεκριμένα όρια ποσοτήτων η

αγορά πετρελαίου θέρμανσης από
εκατομμύρια νοικοκυριά
ι Κατάργηση του μέτρου που προβλέπει

την επιστροφή στους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες του 50
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν

και χρησιμοποίησαν για τα
μηχανήματα και τα οχήματά τους
προκειμένου να παράγουν τα προϊόντα

τους
Κατάργηση της προκαταβολής

φόρου 26 επί των δαπανών που
καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις

σε εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες

φορολογικούς παραδείσους ή σε

χώρες όπου ισχύουν πολύ χαμηλοί
συντελεστές εταιρικού φόρου

Κατάργηση ευνοϊκών φορολογικών
ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν

πρόσφατα Συγκεκριμένα ζητείται
να καταργηθούν οι διατάξεις που
προβλέπουν

πλήρη απαλλαγή των αγροτικών
αποζημιώσεων από τη φορολογία
εισοδήματος
I απαλλαγή από τη φορολογία εισο¬

δήματος των αγροτικών επιδοτήσεων
και ενισχύσεων μέχρι του ποσού

των 1 2.000 ευρώ• μείωση του συντελεστή προκαταβολής

φόρου εισοδήματος από το
55 στο 27,5 για τα εισοδήματα
από γεωργικές δραστηριότητες
δ εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων

στο Δημόσιο και απαλλαγή
των ιδιοκτητών από τη φορολόγηση
για τα ποσά αυτά
► Σημαντική μείωση του ακατάσχετου

ορίου μισθών και συντάξεων το
οποίο ανέρχεται σήμερα σε 1 500
ευρώ και ισχύει για εργαζόμενους
και συνταξιούχους που οφείλουν
ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο
Ταυτόχρονα οι δανειστές ζητούν να
κατάσχονται τα συνολικά ποσά των
μισθών και των συντάξεων και όχι
μόνο το 25 αυτών
► Τροποποιήσεις στις ευνοϊκές ρυθμίσεις

για την τμηματική εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
έως και σε 1 00 μηνιαίες δόσεις Συγκεκριμένα

οι δανειυτές ζητούν α
να τεθούν εκτός ρυθμίσεων όσοι δεν
μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα
τρέχοντες φόρους β να θεσπιστούν
αυστηρότερες ρυθμίσεις λιγότερων
δόσεων για όσους έχουν την οικονομική

δυνατότητα να εξοφλήσουν
νωρίτερα τα χρέη τους κυρίως δε
για όσους εξ αυτών χρωστούν πάνω
από 1 000.000 ευρώ και γ να αυξηθούν

τα ποσοστά των τόκων που
επιβαρύνουν τις μηνιαίες δόσεις των
ρυθμίσεων
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ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ

Εμφραγμα
στην αγορά
φαρμάκων
Τα

πάνω κάτω στο χώρο του
φαρμάκου φέρνει τόσο π

πρόταση των δανειστών όσο
όμως και αυτή της ελληνικής κυβέρνησης

Η τελευταία τρώει χαστούκι από
τους εταίρους στο θέμα του ΦΠΑ
για τον οποίο η ίδια ζητά μείωση
του στο 6 από 6,5 που είναι σήμερα

ενώ οι δανειστές προτείνουν
συντελεστή 1 1 για τα φάρμακα
Ενα τέτοιο σενάριο θα σημαίνει
αύξηση της τελικής τιμής πώλησης
των φαρμάκων αλλά και ακόμη
μεγαλύτερη πίεση στη δημόσια
εξω-νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη

Εκτός του ΦΠΑ όμως έκπληκτοι
οι παράγοντες του φαρμάκου είδαν
την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να
κάνει κωλοτούμηα σε ό,τι υποστήριζε

μέχρι χθες για τα Μη Συνταγο
γραφούμενα Φάρμακα ΜΗΣΥΦΑ
αφού η ίδια προτείνει τη διάθεσή
τους και από τα σούπερ μάρκετ

Στο κείμενο συμφωνίας που
έστειλε η ελληνική πλευρά στους
δανειστές προτείνεται η διάθεση
των ΜΗΣΥΦΑ και από τα σούπερ
μάρκετ υπό προϋποθέσεις Η ελληνική

κυβέρνηση αποδέχεται δηλαδή
την πρόταση των δανειστών η οποία
υπαγορεύει την πλήρη εφαρμογή
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ

Η ελληνική πρόταση αναφέρει
συγκεκριμένα Η κυβέρνηση θα
νομοθετήσει έτσι ώστε το δίκτυο διάθεσης

των ΜΗΣΥΦΑ να επεκταθεί
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία στα
σούπερ μάρκετ Θα διαμορφώσει
επίσης ένα σύστημα καταγραφής
και ελέγχου ώστε τα σημεία αυτά
πώλησης να είναι στελεχωμένα με
προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα

προσόντα ενώ θα απαιτείται
η κατάλληλη άδεια για να διασφαλίζεται

ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες
νόμοι

Η σχετική διάταξη θα θεσπιστεί
και θα εφαρμοστεί άμεσα

Στροφή 1 80 μοιρών
Η στροφή 1 80 μοιρών της κυβέρνησης

συγκριτικά με ό,τι διεμήνυε
προεκλογικά προκάλεσε όπως ήταν
αναμενόμενο την οργή των φαρμακοποιών

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί ο

πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρ

D ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

μακευτικου Συλλόγου Κώστας
Λουράντος κάνοντας λόγο για
αναξιοπρέπεια και ανεντιμότητα
της κυβέρνησης Οταν o ίδιος ο

πρωθυπουργός μετεκλογικά μιλά
για υφαρπαγή της υπογραφής του
ΟΟΣΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση

και μετά από λίγες μέρες έρχεται
να την προτείνει για εφαρμογή

υπάρχει θέμα αξιοπρέπειας όχι μόνο
του ίδιου αλλά και ολόκληρης της
σημερινής κυβέρνησης αναφέρει
ενώ προσθέτει πως είναι όπως φαίνεται

πολύ δύσκολο να είναι κανείς
έντιμος

Ο κ Λουράντος παραθέτει μάλιστα

θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία

Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ

♦ Κυβέρνηση και
δανειστές συμφωνούν τα
Μη Συνταγογραφούμενα
Φάρμακα να διατίθενται
και σε σούπερ μάρκετ
υπό προϋποθέσεις

ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ

S Η κυβέρνηση προτείνει
μείωση του ΦΠΑ
στο 6 από 6,5 και
οι δανειστές αύξηση
στο 11

τον Σεπτέμβρη του 2014 Εχουμε
δε δεχθεί ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό

αγαθό και όχι εμπορεύσιμο
προϊόν με ανταλλακτική μόνον αξία
Αρα η σύνδεση του φαρμάκου και
των σημείων διάθεσης αυτού με
τους κανόνες της αγοράς δεν είναι
θεμιτή

Σημειωτέον πως χθες λίγο πριν
βγει στη δημοσιότητα η πρόταση
της ελληνικής κυβέρνησης προς
τους δανειστές ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής ανέφερε

πως το δίκτυο των φαρμακείων
είναι ιδιαίτερα πυκνό και δεν υπάρχει

λόγος τα Μπ Συνταγογραφούμενα
Φάρμακα να πωλούνται εκτός

φαρμακείων

Και στην αγορά φαρμάκων οι Ελληνες θα κληθούν να βάλουν ηιο Βαθιά
το χέρι στην τσέπη αν ο ΦΠΑ εκτοξευθεί στο 11

Το χάσμα
Οσον αφορά στον ΦΠΑ στα φάρμακα

η απόσταση μεταξύ Αθήνας και
δανειστών είναι τεράστια και είναι
απορίας άξιο πώς θα καλυφθεί το
χάσμα

Συγκεκριμένα το ελληνικό κείμενο

στο σημείο που αναφέρεται
στους συντελεστές προτείνει αλλαγή
των υφιστάμενων 6,5 1 3 και
23 σε 6 11 και 23 με το
6 να καλύπτει μεταξύ άλλων και
τα φάρμακα

Αντίθετα οι δανειστές στο σχέδιο
τους προτείνουν βασικό συντελεστή
23 και μειωμένο συντελεστή 1 1

για τρόφιμα φάρμακα και ξενοδοχεία

Η ελληνική κυβέρνηση όμως εμφανίζεται

κάθετη στο θέμα του ΦΠΑ
Ο κ Κουρουμπλής ανέφερε χαρακτηριστικά

πως οι εταίροι μπορούν
να ζητούν και δήλωσε ξεκάθαρα
ότι π κυβέρνηση δεν πρόκειται να
διαπραγματευτεί αύξηση του ΦΠΑ
στα φάρμακα

Σε περίπτωση αύξησης όμως του
ΦΠΑ στο 1 1 αναθεωρούνται και
οι τιμές των φαρμάκων προς τα
πάνω Επίσης θα αποτελέσει πλήγμα
στην ήδη συρρικνωμένη φαρμακευτική

δαπάνη και αυτό γιατί σύμφωνα
με φαρμακοποιούς οποιαδήποτε

αύξηση του ΦΠΑ σημαίνει ισόποση
μείωση του συνόλου της φαρμακευτικής

δαπάνης
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Φάρμακο φτηνό και προσβάσιμο οίε όλους
Ο υπουργός Υγείας Παν Κουρουμπλής εξήγγειλε χθες
τους σχεδιασμούς του για τα θεραπευτικά σκευάσματα
δεν ήταν ωστόσο αρκετά σαφής για τις αλλαγές και το
χρονοδιάγραμμά τους

► TnsNTAMI ΒΕΡΓΟΥ

ε κλίμα προγραμματικών δηλώσεων

εξειδικευμένων στον χώρο
του φαρμάκου ο υπουργός Υγείας
εξήγγειλε χθες από την Αριστοτέλους

όλα όσα σχεδιάζει Αφού
κατήγγειλε επανειλημμένως την
προηγούμενη κυβέρνηση για την
πολιτική της στο φάρμακο ο Π
Κουρουμπλής διατύπωσε καλές
προθέσεις και ευχές ως προς το τι
σκοπεύει να κάνει η νέα ηγεσία
χωρίς να είναι αρκετά σαφής για
τις αλλαγές και τσχρονοδιάγραμμά
τους

Επεξεργαστήκαμε ουσιαστικά
την πολιτική όσον αφορά το

φάρμακο Διαπραγματευτήκαμε
πολύ σκληρά με τη βιομηχανία
Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν στιγμές

μεγάλης έντασης Βρέθηκε
κοινός τόπος Υπάρχει γκρίνια
προλόγισε προσθέτοντας ότι επί
πέντε χρόνια με έναν ύπουλο
τρόπο φαινόταν ότι ελέγχεται
η φαρμακευτική δαπάνη αλλά
υπήρχε επιβάρυνση στη συμμετοχή

του πολίτη που από
1 2 έφτασε 30 και πλέον
δηλαδή 622 εκατ ευρώ j

Επομένως είπε οι
στόχοι της φαρμακευτι I

κής πολιτικής είναι δύο
Προσβάσιμο σε όλους

φτηνό και ποιοτικό φάρμακο

Εδώ χρειάζεται
γενναιόδωρη πολι¬

τική απόφαση απο το υστέρημα
της οικονομίας ανέφερε

Νέα τιμολόγηση για την οποία
θα υπάρξει ενημέρωση στα μέσα
Ιουνίου

Η διαπραγμάτευση με τη
βιομηχανία

εξήγησε ο υπουργός
Υγείας συνεχίζεται προκειμένου

Να διορθωθούν λάθη στους μέσους

όρους των τριών χαμηλότερων
ευρωπαϊκών τιμών διότι άλλα

φάρμακα πωλούνται πιο φτηνά
και άλλα πιο ακριβά από τους μέσους

όρους
Να μειωθούν οι τιμές πολλών

φαρμάκων
Να γίνεται ετήσια τιμολόγηση

και όχι εξάμηνη όπως είναι σήμερα

Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι
χώρα αναφοράς για την τιμολό

S

Ν

γηση φαρμάκων σε άλλες χώρες
είναι ένα όπλο τόνισε Αν
αποφασίσει να μειώσει τις τιμές
επηρεάζονται και άλλες χώρες
Δεν είναι επομένως η Ελλάδα σε
αδύναμη θέση

Στην Ελλάδα
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε

εκ νέου και στον κεντρικό οτόχο
παραγωγής φαρμάκου στη χώρα
μας Ο στόχος μας είναι η παραγωγή

φαρμάκου στην Ελλάδα
Διαθέτουμε εξαιρετικό επιστημονικό

προσωπικό επιστημονικά
κέντρα και τεχνογνωσία Εξήγησε

ότι αναζητούνται τρόποι για να
προχωρήσει η υλοποίηση της

ιδέας
Επιπλέον μίλησε

για εγκύκλιο
που ετοιμάζεται

η οποία
βασιζόμενη
στην ισχύουσα

νομοθεσία
θα διευκολύνει

την
εισαγωγή
των γενοσή

μων στην

Ν

αγορά της χώρας μας αλλά και για
αύξηση της χρήσης κυρίως των ελληνικών

με γνώμονα τη στήριξη
της παραγωγής φαρμάκου στην
Ελλάδα

Ο Π Κουρουμπλής στο σημείο
αυτό εξύμνησε την ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

για την αξιοπιστία

της αφού τα προϊόντα της
όπως είπε εξάγονται σε 70 χώρες
και για το ότι δεν απέλυσε κανέναν

και δεν μείωσε μισθούς
Τέλος αναφέρθηκε σε συνάντηση
με τις πολυεθνικές από τις οποίες
ζήτησε να παράγονται 2-3 φάρμα
κά τους στη χώρα μας σχολιάζοντας

ότι η κίνηση αυτή ήδη έχει
αποτελέσματα χωρίς να παρέχει
περισσότερες πληροφορίες

Οσον αφορά το rebate υποχρεωτική

έκπτωση ανάλογα με
τις πωλήσεις εταιρειών και φαρμακοποιών

προς τον ΕΟΠΥΥ ο
υπουργός Υγείας μίλησε για ύπαρξη

διάσπαρτων μέτρων οκτώ τον
αριθμό τα οποία θα γίνουν ένα με

γνώμονα τον όγκο ο onoic
είπε θα καθιερώσει τη δίκ
τανομή Ας σημειωθεί όι
σήμερα το rebate γινότα
του τζίρου και όχι της noc
των φαρμάκων που χορη
στους ασφαλισμένους τοι
νισμού

Εξοικονόμηση
Η αλλαγή του μηχανισ

τού θα ισχύσει αναδρομι
την 1η Ιανουαρίου σύμφ
τον υπουργό ο οποίος εί
ότι θα αποδώσει ετησίως
ον εξοικονόμηση 160 εκατί
ευρώ φτάνοντας το rebate
εκατ ευρώ ήταν 450 μέχρι
σινή ανακοίνωση

Περισσότερη εξοικον
υπογράμμισε αναμένεται
ρει η υπό σύσταση Επιτρι
απραγμάτευσης για την
αναζητείται πρόεδρος

Ο υπουργός Υγείας ανέ
την ερχόμενη εβδομάδα θ
θεί νέο δελτίο τιμών με 30
νοτόμα φάρμακα των one
παρακολουθείται η αποτ
τικότητα Επιπλέον σημείι
μόλις συσταθεί η επιτροπ
σαχθουν κριτήρια για τι
έχει ήδη όπως είπε ζηττ
ήθεια από χώρες του εξω
που διαθέτουν τεχνογνωσ
κειμένου να επιτευχθεί εξ
μηση στη σπατάλη που οφι
να αναγνωρίσουμε ότι υπό

Για την υψηλή συμμετο
ανθρώπων στην αγορά τα

όπως
ιιη κα
μέχρι
βάσει

5τητας
ιύνται
Οργα

ου αυ
ά από
jva με
ίμησε
πιπλέ
ψύρια
τα 610
η χθε

μηση
να φέ
ιτή Δι
οποία

φε ότι
εκδο
5 και
ων θα
ιεσμα
ισε ότι
θαει
οποία
εί βο
ρικού
ι προ
Λκονό

ίλουμε
3χει
ή των
απα¬

ραίτητων για την υγεία τους φαρμάκων

ο Π Κουρουμπλής είπε ότι
θα κλείσει η αυλαία της αύξησης

της συμμετοχής των πολιτών Θα
αρχίσει η διαδικασία μείωσης των
τιμών με προτεραιότητα τους αδύναμους

πολίτες
Για την κατάργηση του 1 ευρώ

ανά συνταγή προεκλογική δέσμευση

του ΣΥΡΙΖΑ η οποία αποφέρει

στον ΕΟΠΥΥ 60 εκατομμύρια
ευρώ τον χρόνο ο υπουργός

Υγείας δεν είπε κουβέντα στη διάρκεια

της ομιλία του Απαντώντας
σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε

ότι είναι μέσα στις δεσμεύσεις
δεν το ξεχνάμε Θα υπάρξει

απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουνίου
Οσον αφορά τον συντελεστή

ΦΠΑ για το φάρμακο που είναι
6,5 είπε χαρακτηριστικά Δεν
πρόκειται να δεχτούμε την αιφνίδια

πρόταση των δανειστών για
αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για
τα φάρμακα

Το πλαφόν
Κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου

διεμήνυσε ότι αυτή η κυβέρνηση

στο φάρμακο είναι αποφασισμένη

να μην κάνει πίσω
και πρόσθεσε ότι από αυτή τη
διαπραγμάτευση τέλη Ιουνίου θα
έχουμε και μείωση της τιμής σε
πολλά φάρμακα και τα χρήματα
που θα έχουν εξοικονομηθεί θα
επιστραφούν στην κοινωνία δεν
θα πάνε στους δανειστές• Ο υπουργός Υγείας εξήγγειλε και
νέο πλαφόν στη συνταγογράφηση
του ΕΟΠΥΥ με σχετική δημοσίευση

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η νομοθεσία δεν αλλάζει

ανέφερε η αρμόδια διευθύντρια
του Οργανισμού Παναγιώτα Λί
τσα αλλά αναμορφώνεται σε ορισμένες

κατηγορίες όπου υπήρχαν
υπερβάσεις στη δαπάνη Ο γιατρός
θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται

ενώ για τον ασθενή δεν αλλάζει

κάτι Ο έλεγχος της δαπάνης
είναι κρίσιμος για τον ΕΟΠΥΥ καθώς

οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Οργανισμού ανέρχονται στα 600
εκατομμύρια ευρώ• Στο θέμα της αντικατάστασης
των διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων

την οποία έχει ζητήσει
και εγγράφως ο υπουργός από τον
Απρίλιο χωρίς μέχρι σήμερα ανταπόκριση

τόνισε ότι προωθείται διάταξη

η οποία όπως είπε αφού
ξεκαθάρισε ότι μπορεί κάποιοι να
μείνουν θα δίνει το δικαίωμα
στον υπουργό Υγείας να τους αλλάξει

αν δεν τους θεωρεί ικανούς
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμα στελέχη

πρόσθεσε απαντώντας ίσως και
στην εσωκομματική κριτική που
δέχεται για την έως τώρα στάση
του στο θέμα
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222 Essai
ίI «Ενέσεις» ρευστότητας προς τους παρόχους του

ΕΟΠΥΥ με 200 εκατ. ευρώ.
I Εντός Ιουνίου νέα τιμολογιακή πολιτική με διορθώσεις 

στις τιμές των φαρμάκων και ισχύ για ένα

χρόνο.
I Ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα
I Νέο rebate όγκου: μόνο το 2015 οι υποχρεωτικές
εκπτώσεις θα φθάσουν τα 370 εκοχ ευρώ.
I Ενεργοποίηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για
κατηγορίες φαρμάκων και κλειστοί προϋπολογισμοί.
I Μείωση της συμμετοχής στην αγορά φαρμάκου
για τους οικονομικά ασθενέστερους εντός του Ιουνίου.I

Αύξηση κατά 50% του rebate στις φαρμακευτικές εταιρείες

ΕιΈΟτρεφονται οτον ΕΟΠΥΥ
570 εκατ. από το φάρμακο
» Δεσμεύσεις για μείωση

της συμμετοχής για οικονομικά

ασθενέστερους πολίτες
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μεγαλύτερες 
εκπτώσεις -αυξημένες 

κατά 50%- υποχρεούνται 

να κάνουν φέτος οι
φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ, 

σε σχέση με πέρυσι. Οι υποχρεωτικές 

εκπτώσεις ή αλλιώς rebate θα
ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 

2015 και θα ανέλθουν σε
περίπου 370 εκατ. ευρώ από209 εκατ.
το 2014. Μάλιστα η κατανομή τους
ανά εταιρεία θα γίνει με βάση τις
πωλήσεις τους. Από την εξοικονόμηση 

που θα επιτευχθεί, θα ευνοηθούν
οι οικονομικά ασθενέστεροι πολίτες,
για τους οποίους εντός του καλοκαιριού 

θα ισχύσουν νέα μειωμένα ποσοστά 

συμμετοχής στην αγορά φαρμάκου. 

Σύμφωνα με τον υπουργό
Υγείας τα τελευταία χρόνια έχει «εκτιναχθεί» 

η συμμετοχή μεσοσταθμι-
κά από 12% οε πάνω από 30%, φτάνοντας 

στα 622 εκατ. ευρώ.
Τι νέα φαρμακευτική πολιτική

παρουσίασε χθες ο υπουργός Υγείας
κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ενώ
ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες
θα ψηφιστούν δύο τροπολογίες που
θα δώσουν «ανάσα» ρευστότητας
στους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, η μία τροπολογία
ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές του
ΕΟΠΥΥ για τις οποίες σε πρώτη
φάση θα διατεθούν 200 εκατ. ευρώ
γιατηναποπληρωμήτους.Ηδεύτερη
θα παρέχει τη δυνατότητα συμψηφισμών 

μεταξύ οφειλών του ΕΟΠΥΥ
και της φαρμακοβιομηχανίας (claw
back και rebate). Ο κ. Κουρουμπλής
ανακοίνωσε επίσης ότι μέχριτοτέλος
του μήνα θα παρουσιαστεί νέα τιμολογιακή 

πολιτική για τα φάρμακα,
διευκρινίζοντας ωστόσο ότι νια τρία

ΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ

Ηλεκτρονική αλληλογραφία
για διαδοχική ασφάλιση
Μείωση από δυο έως και οκτώ μήνες (!) του χρόνου που μεσολαβεί για τη_
διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περιπτώσεις αιτημάτων συνταξιοδότησης με διαδοχική
ασφάλιση υπόσχεται το ΙΚΑ από τις 10 Ιουνίου. Από αυτή την ημερομηνία το
ΙΚΑ θέτει σε εφαρμογή νέα διαδικτυακή υπηρεσία διασύνδεσης των δύο φορέων, 

προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός χρόνος απονομής των συντάξεων.
Με τη νέα διαδικασία κάθε «υπό ουνταξιοδστηση» ασφαλισμένος θα καλείται
να προσκομίσει, σε πιο εύλογο χρόνο από την υποβολή του αιτήματος, τα απαραίτητα 

ασφαλιστικά στοιχεία για την ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης
και την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

τέσσερα χρόνια θα υπάρξει σταθερό
πλαίσιο και άμεσα θα προχωρήσει σε
διορθώσεις τιμών, εφόσον απαιτείται.
Η νέα τιμολόγηση θα βασίζεται στο
μέσο όρο των χαμηλότερων τιμών σε
τρεις χώρες της Ε.Ε., θα είναι ετήσια
και θα συνδέεται με την παραγωγική
διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, είπε
ο υπουργός, στόχος είναι η παραγωγή 

φαρμάκου στην Ελλάδα.
Παράλληλα, από την ερχόμενη

εβδομάδα «ενεργοποιείται» και η
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για επίτευξη 

νέων μειώσεων στις τιμές των
φαρμάκων. Σε πρώτη φάση η διαπραγμάτευση 

αφορά τα φάρμακα νια
την ηπατίτιδα C και θα ακολουθήσουν
τα φάρμακα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Για τα φάρμακα αυτά, θα ισχύσει 

κλειστός προϋπολογισμός,
ενώ για την αποζημίωση των φαρμάκων 

από τον ΕΟΠΥΥ θα λαμβάνεται
υπόψη και η σχέση τιμής - αποτελεσματικότητας.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Την ίδια
στιγμή, στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου 

Υγείας βρίσκεται η συνταγο-
γραφική συμπεριφορά τωνγιατρών.
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι

πλέον η ΗΔΙΚΑ (ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

κοινωνικής ασφάλισης)
και ο ΕΟΠΠΥ παρακολουθούν πλέον
σε πραγματικό χρόνο την ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση των γιατρών
και ελέγχουν τις καταχρήσεις και ης
υπερβάσεις σης συνταγές φαρμάκων.
Επιπλέον, τίθενται νέα όρια, (πλαφόν), 

στη συνταγογράφηση, μειωμένα 
σε κάποιες ειδικότητες και αυξημένα 

σε άλλες. Σύμφωνα με τον υπουργό, 

οι ασθενείς δεν επηρεάζονται
από αυτό το μέτρο.

ΤΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ » Στο μεταξύ, αντιφατικά 

είναι τα μηνύματα αναφορικά με
τη διάθεση των Μη Συνταγογραφοΰ-
μενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Ο κ.
Κουρουμπλής διαβεβαίωσε χθες ότι
τα ΜΗΣΥΦΑ θα παραμείνουν στα
1 1.000 φαρμακεία της Επικράτειας,
«που αποτελούν ένα υπερπλήρες
δίκτυο διανομής». Λίγο αργότερο
δημοσιοποιήθηκε η πρόταση της
ελληνικής κυβέρνησης στους θεσμούς, 

σύμφωνα με την οποία η νέα
κυβέρνηση δεσμεύεται να ανοίξει το
δίκτυο διανομής των ΜΗΣΥΦΑ και
εκτός των φαρμακείων.
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Είναι ανέντιμος
και ανεγκέφαλος

Β Για ανεντιμότητα απάτη και παιχνίδια
εντυπώσεων κατηγορεί προσωπικά τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο Κ Λουρά
ντος από τη θέση του προέδρου του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά τη
δημοσιοποίηση της ελληνικής πρότασης
προς τους θεσμούς σύμφωνα με την οποία
τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται
συνταγή γιατρού θα μπορούν να διατίθενται
και από τα καταστήματα λιανικής Ο Κ
Λουράντος εκτοξεύει βαρύτατους χαρακτηρισμούς

και απειλές προς τον Αλ Τσίπρα

και την κυβέρνηση προαναγγέλλοντας
βίαιες αντιδράσεις από την πλευρά των
φαρμακοποιών Παράλληλα τόνισε ότι
όποιος δεν έμαθε από τα λάθη των άλλων

και συνεχίζει να κάνει τα ίδια είναι ανεγκέφαλος

και θα έχει την ίδια και χειρότερη

τύχη με αυτούς Όσοι δεν τηρούν τις
υποσχέσεις τους και θεωρούν ότι αυτές
υπάρχουν μόνο για να δίνονται είναι βαθιά
νυχτωμένοι και σύντομα θα κληθούν να
λογοδοτήσουν για την απάτη τους
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Από αντιβιοτικά μέχρι εμβόλια

Συναγερμός για σοβαρές
ελλείψεις οε φάρμακα
Σοβαρές

ελλείψεις φαρμάκων
παρουσιάζει η χώρα μας όπως

προκύπτει από το νέο σύστημα
παρακολούθησης επάρκειας φαρμάκων

και εντοπισμού ελλείψεων
που έχειτεθεί σε λειτουργία απότο
υπουργείο Υγείας τον Εθνικά
Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ και
τους φαρμακευτικούς συλλόγους
της χώρας Όπως προκύπτει από
την επεξεργασία των στοιχείων
εξαφανισμένα απότα ράφιατων

φαρμακείων είναι μεταξύ άλλων
από απλά αντιβιοτικά έως αντι
θρομβωτικά μέχρι και εμβόλια

Πιοαναλυτικά σύμφωναμετον
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθήνας
ΦΣΑ έως και την Τετάρτη 3 Ιουνίου

21 σκευάσματα δεν κυκλοφορούσαν

στην ελληνική αγορά
Στηλίσταμε τις ελλείψεις περιλαμβάνονται

ακόμη κορτιζονούχες αλοιφές

και κολλύρια για το γλαύκωμα

Τέσσερα φάρμακα δηλώνεται
ότι εισάγονται μέσω του ΙΦΕΤ

για άλλα τέσσερα αναφέρεται ότι
βρίσκονται σε πρόσκαιρη έλλειψη
ενώ για 17 φάρμακα αναφέρεται
ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία
τους
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Διαμαρτυρία για υποχρηματοδότηση
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν σήμερα το πρωί
στον χώρο των επειγόντων οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο

Ευαγγελισμός καθώς όπως αναφέρουν το ίδρυμα βρίσκεται

στα όρια του εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και
υποστελέχωσης Ενδεικτικά υποστηρίζουν ότι ενώ το μηνιαίο

κόστος λειτουργίας σύμφωνα με τον μειωμένο προϋπολογισμό

του 2015 είναι 7,5 εκατ ευρώ στο νοσοκομείο
έχουν διατεθεί για όλο το Ιο τρίμηνο μόλις 4,85 εκατ ευρώ

Παράλληλα σε όλες τις ειδικότητες οι κενές θέσεις
ανέρχονται σε 1.000 ενώ δέσμευση από την πλευρά της πολιτικής

ηγεσίας υπάρχει μόνο για 15-30 επικουρικούς γιατρούς

Λειτουργούν μόνο οι 10 από τις 15 νέες χειρουργικές
αίθουσες
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Επίκριση Τσίπρα
από Λουράντο
πώληση των μη υποχρεωτικώς συντα-
γογρ αφού μένων φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ)
από τα σούπερ μάρκετ προτείνει, μεταξύ 

άλλων, η κυβέρνηση στους πιστωτές,
προκαλώντας την αντίδραση των φαρμακοποιών. 

«Υπάρχει θέμα αξιοπρέπειας 
του πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης» 

δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου,
Κωνσταντίνος Λουράντος. Σελ. 19

Πώληση μη συνταγογραφούμένων φαρμάκων και στα σούπερ μάρκετ
Σειρά συστάσεων της περίφημης
εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης) που η προηγούμενη 

κυβέρνηση δεν είχε υιοθετήσει, 

προτείνει n σημερινή.
Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η πρόταση για
πώληση των μη υποχρεωτικώς
συνταγογραφούμενων φαρμάκων
(ΜΥΣΥΦΑ) και στα σούπερ μάρκετ
εντός διακριτών χώρων μέσα σε
αυτά και υπό την προϋπόθεση
ότι θα υπάρχει εποπτεία από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Η πρόταση
αυτή όχι μόνο προκαλεί την οργισμένη 

αντίδραση των φαρμακοποιών, 

αλλά δείχνει διγλωσσία
από την πλευρά της κυβέρνησης.
Χθες το μεσημέρι, όταν ρωτήθηκε
ο υπουργός Υγείας κ. Π. Κουρουμ-

Η πρόταση
προκάλεσε την
οργισμένη αντίδραση
των φαρμακοποιών.
πλής για το ενδεχόμενο διάθεσης
των ΜΥΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ, 

απάντησε ότι «δεν υπάρχει
λόγος να αλλάξει ο χώρος πώλησης 

τους». Από την πλευρά του,
ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου κ. Κ. Λουράντος 

δήλωσε ότι «υπάρχει θέμα
αξιοπρέπειας του πρωθυπουργού
και όλης της κυβέρνησης», καθώς
άλλα έλεγε τον Σεπτέμβριο του
2014 και άλλα σήμερα.

Η ελληνική κυβέρνηση προ¬

τείνει επίσης την αναθεώρηση
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
που επίσης είχε συστήσει ο ΟΟΣΑ,
καθώς και την άμεση εφαρμογή
συστάσεων του διεθνούς οργανισμού 

που είχε αποφύγει να υιοθετήσει 

η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 
η σύσταση για την άρση

των περιορισμών σχετικά με τη
χρήση του όρου «αρτοποιείο».
Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το
γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση 

προτείνει άρση κάποιων περιορισμών 

ή αναχρονιστικών διατάξεων, 

για τις οποίες ο ΟΟΣΑ
δεν είχε συστήσει να αλλάξουν.

Επίσης, προτείνει την ανάθεση
στον ΟΟΣΑ νέας «εργαλειοθήκης
ανταγωνισμού» για τους κλάδους
των MME, των τραπεζών, της με¬

ταποίησης, του χονδρεμπορίου
και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Για τους τέσσερις τελευταίους
κλάδους είχε ξεκινήσει να γίνεται
η «εργαλειοθήκη» ήδη από το
2014. Από την πλευρά των δανειστών 

προτείνεται να εφαρμοστούν 
οι συστάσεις του ΟΟΣΑ

που δεν είχαν υιοθετηθεί έως τώρα, 

καθώς και άρση των περιορισμών 

στον κλάδο των ποτών
και των πετρελαϊκών προϊόντων.

Σύμπνοια μεταξύ των δύο πλευρών 

φαίνεται πως υπάρχει και σε
ό,τι αφορά την περαιτέρω απελευθέρωση 

των «κλειστών επαγγελμάτων» 

και ειδικότερα σε ό,τι
αφορά την ύπαρξη γεωγραφικών
περιορισμών ή κεντρικά καθοριζόμενων 

ελάχιστων αμοιβών για
το επάγγελμα του συμβολαιογρά¬

φου και του δικαστικού επιμελητή,
με τους δανειστές να ζητούν επιπλέον 

απελευθέρωση και για τους
μηχανικούς και τους λογιστές.

Αλλοι τομείς στους οποίους
προτείνει απελευθέρωση η κυβέρνηση 

είναι οι εξής:
•	Τουριστικές κατοικίες: Προτείνεται 

η μείωση του ελάχιστου
ορίου ενοικίασης στις 30 ημέρες.
Θα θεσπιστεί επίσης ρυθμιστικό
πλαίσιο για την ενοικίαση τουριστικών 

κατοικιών μέσω Διαδι-
κτύσυ.

•	Κλάδος τουριστικών λεωφορείων.

•	Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας με

βάση τις προβλέψεις της κοινοτικής 

νομοθεσίας.
Δ. Μ.
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Φάρμακα Μεγαλύτερες εκπτώσεις

από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες
που εκτιμώνται σε επιπλέον 160

εκατ ευρώ ευελπιστεί να λάβει φέτος
το υπουργείο Υγείας με σκοπό τα χρήματα

που θα εξοικονομηθούν να κατευθυνθούν

στη μείωση της συμμετοχής
των ασφαλισμένων στα φάρμακα Σελ 6

130 εκατ ευρώ
η υπέρβαση
στα φάρμακα
Της ΠΕΝ Ν ΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μεγαλύτερες εκπτώσεις από τις
φαρμακευτικές βιομηχανίες ευελπιστεί

να λάβει φέτος το υπουργείο
Υγείας με σκοπό τα χρήματα που
θα εξοικονομηθούν να κατευθυνθούν

στη μείωση της συμμετοχής
των ασφαλισμένων στα φάρμακα
Πάντως στο πρώτο πεντάμηνο
του 2015 η υπέρβαση της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης από τον
φετινό στόχο αγγίζει τα 130 εκατομμύρια

ευρώ και την πορεία
αυτή αναμένεται να ανακόψει το
φετινό αναμορφωμένο πλαφόν
στη μηνιαία δαπάνη φαρμάκων
που μπορεί να συνταγογραφήσει
κάθε γιατρός το οποίο αναμένεται
να τεθεί σε ισχύ με καθυστέρηση

εντός των ημερών
Χθες ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής ανακοίνωσε

τους άξονες στους οποίους
θα κινηθεί n φαρμακευτική πολιτική

Μεταξύ αυτών είναι η αντικατάσταση

των οκτώ διαφορετικών
rebate εκπτώσεων των φαρμακευτικών

επιχειρήσεων προς τον
ΕΟΠΥΥ που ισχύουν σήμερα με

ένα κλιμακωτό rebate με βάση
τον όγκο των φαρμάκων που θα
ισχύσει αναδρομικά από την
1/1/2015 και από το οποίο εκτιμά
το υπουργείο ότι θα εξοικονομηθούν

160 εκατ ευρώ επιπλέον σε
σχέση με πέρυσι Για το 2014 το
συνολικό rebate των φαρμακευτικών

εταιρειών ανέρχεται στα
209 εκατ ευρώ Εξοικονόμηση
προσδοκά το υπουργείο Υγείας
και από την ενεργοποίηση της
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον
ΕΟΠΥΥ την επόμενη εβδομάδα
θα ανακοινωθούν τα ονόματα των
μελών της για τα καινοτόμα φάρμακα

που θα εξετάσει με προτεραιότητα

τις θεραπείες για την
Ηπατίτιδα C Οπως τόνισε o κ
Κουρουμπλής η εξοικονόμηση
θα στραφεί προς τους αδυνάτους
διευκρινίζοντας ότι θα αρχίσει η
διαδικασία μείωσης της συμμετοχής

των ασφαλισμένων στο φάρμακο

n οποία αρχικά θα αφορά
τα χαμηλά εισοδήματα Σήμερα
το ποσοστό συμμετοχής έχει φτάσει

μεσοσταθμικά στο 30 ήτοι
622 εκατ ευρώ που πλήρωσαν οι
ασφαλισμένοι από την τσέπη τους

Εντός ίων ημερών αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ίο νέο πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων από τους γιατρούς

όλων των ειδικοτήτων για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Το υπουργείο Υγείας
ευελπιστεί να λάβει
από τις φαρμακοβιομηχανίες

επιπλέον
160 εκατ ευρώ
ως έκπτωση

Τα ποσοστά μείωσης της συμμετοχής

και ποιους αφορούν θα
ανακοινωθούν περί τα τέλη του
μήνα την ίδια εποχή που θα είναι
έτοιμο και το σχέδιο της νέας τιμολογιακής

πολιτικής για τα φάρμακα

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτι¬

κών Επιχειρήσεων Ελλάδος σχολίασε

ως θετική την ενεργοποίηση
ενός νέου κλιμακωτού rebate
ωστόσο τονίζει ότι θα πρέπει το
υπουργείο να διασφαλίσει ότι το
σύνολο των εκπτώσεων που θα
κληθεί να καταβάλει το 2015 δεν
θα υπερβεί τα όρια του 2014 όταν
η φαρμακοβιομηχανία κλήθηκε
να καταβάλει μέσω rebate και
clawback συνολικό 530 εκατ ευρώ
Και επαναλαμβάνει την ανάγκη
αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης

από τα 2 δισ ευρώ στα 2,2
2,3 δισ ευρώ Αναφορικά με τη

διαπραγμάτευση της κυβέρνησης
με τους θεσμούς ο κ Κουρουμπλής
τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι

διατεθειμένη να συμφωνήσει σε
αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα
σήμερα είναι στο 6,5 ενώ τάχθηκε

κατά της πώλησης των μη
υποχρεωτικώς συνταγογραφού
μενων φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ και
εκτός των φαρμακείων σημειώνοντας

ότι στην Ελλάδα τα φαρμακεία

είναι πολλά και επαρκούν
για να πωλούν αυτά τα φάρμακα
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος
ζητεί επειγόντως συνάντηση με
τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο
Σταθάκη για το θέμα των ΜΥΣΥΦΑ
και τα άλλα μέτρα της εργαλειοθήκης

του ΟΟΣΑ που αφορούν
τα φάρμακα



18. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 12



19. ΜΕ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Με δύο γραμμές
για τη διανομή

Ασυμφωνία παρατηρείται

μεταξύ των
απόψεων του υπουργού

Υγείας και του
Μαξίμου για το θέμα
των ΜΗΣΥΦΑ Από
τη μια χθες ο υπουργός

ανέφερε ότι δεν
υπάρχει λόγος να αλλάξει

το δίκτυο διανομής

και ότι θέλει
να παραμείνουν ία
εν λόγω σκευάσματα
στα φαρμακεία από
την άλλη στσ κείμενο
που εστάλη στους
θεσμούς π κυβέρνηση

αναφέρει ότι θα
ανοίξει την αγορά

με ειδικές προϋποθέσεις
και στα σούπερ

μάρκετ Για να δούμε
τι θα γίνει τελικά
Γ Σακ ISID 9496342
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΛΑΔΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1 5
Υψηλό βαθμό επικινδυνότητας εκτιμάται ότι παρουσιάζουν πολλοί ανελκυστήρες στη χώρα μας εξαιτίας της έλλειψης πόρτας θαλάμου

α αλλά και σύγχρονων διατάξεων ασφαλείας Αυτό επισημάνθηκε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τυηου που παραχώρησε η διοίκηση της
V Ο l KJ J LI I LJ C V Πανελλήνιας Ενωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων ΠΕΤΑΚ Σύμφωνα με την ΠΕΤΑΚ

σήιιεηο στην Ελλάδα αηή mur 400-450 000 πνελκιιιτπίοεΓ που λειτοιιονούν οι 200 000 χηήΓηιιν àiifnnr ΒελτιωπηΓ Την ίδιπ πηνιιήσήμερα στην Ελλάδα από τους 400-450.000 ανελκυστήρες που λειτουργούν οι 200.000 χρήζουν άμεσης βελτίωσης Την ίδια στιγμή
όπως επισημάνθηκε και η αγορά των νέων ανελκυστήρων γνωρίζει τεράστια κάμψη καθώς ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τάση της
οικοδομικής αγοράς Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο 2009-201 4 η μαωση στην αγορά των νέων ανελκυστήρων έφτασε το 80 ενώ
πέρυσι εγκαταστάθηκαν μόλις 1 200 καινούργια ασανσέρ Ωστόσο η εγχώρια βιομηχανία κατασκευής ανελκυστήρων παραμένει υγιής
καθώς βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σης εξαγωγές και στην ύπαρξη υψηλής κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού

υπουργός Υγείας Ανακοίνωσε rebate βάσει όγκου πωλήσεων συμψηφισμό χρεών κάλυψη μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Νέα συνταγή στηφαρμακοβιομηχανία
Θετικά

νέα αλλά και αρνητικές

εκπλήξεις επεφύλαξε
χθες ο υπουργόςΥγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλήςγια ης
φαρμακευπκές εταιρείες καθώς
από τη μια μεριά αποδεσμεύει
σχετική ρευστότητα για την κάλυψη

ληξιπρόθεσμων χρεών και ξεκινά

τη θεσμοθέτηση συμψηφισμών

ανάμεσα στις υποχρεώσεις
των εταιρειών προς το Δημόσιο
και των υποχρεώσεων του Δημοσίου

προς αυτές αλλά από την άλλη

επιβαρύνει τον κλάδο με νέο
rebate Κατά τη χθεσινή πρώτη συνέντευξη

Τύπου ο κ Κουρουμ
πλής ανέφερε πως την επόμενη
εβδομάδα θα ψηφιστεί από τη Βουλή

τροπολογία με βάση την οποία
οι φαρμακευτικές εταιρείες θα
μπορούν να συμψηφίζουν υποχρεώσεις

οι οποίες προκύπτουν
κυρίως από την απόδοση rebate
και clawback με χρέη του Δημοσίου

προς αυτές καλύπτοντας έτσι
ένα παλιό αίτημα των εταιρειών

ρά τη φαρμακευτική αγορά είναι
το θέμα των νέων φαρμάκων Ο κ
Κουρουμηλής ανέφερε ση την επόμενη

εβδομάδα θα εισαχθούν στη
θεπκή λίστα τα 30-35 νέα φάρμακα

που είχαν πάρει πμή πέρυσι
ενώ προανήγγειλε και τη θεσμοθέτηση

κλειστών προϋπολογισμών
για τα φάρμακα υψηλού κόστους
Μάλιστα άμεσα θα εφαρμοστεί ο

κλειστός προϋπολογισμός για
σκεύασμα που αφορά στη θεραπεία

της Ηπατίπδας C

Στη nd<nn καηύθυνοπ
Αμεση ήταν η αντίδραση των

φαρμακευτικών

εταιρειών σης εξαγγελίες

του υπουργού με το ΣΦΕΕ
να σημειώνει σε ανακοίνωσή του
ότι οι αλλαγές οι οποίες ανακοι¬

νώθηκαν περιέχουν ορισμένα βήματα

προς m σωστή κατεύθυνση
αλλά πως είναι μακριά από την
επίλυση των κεντρικών προβλημάτων

που αντιμετωπίζει η
φαρμακοβιομηχανία

η οποία ακόμη
μια φορά καλείται να σηκώσει ένα
δυσανάλογα μεγάλο φορτίο

Συγκεκριμένα σημειώνει ο
ΣΦΕΕ η ενεργοποίηση ενός νέου

κλιμακωτού rebate όγκου βάσει
της αρχής της αναλογικότητας είναι

μεν προς τη σωστή κατεύθυνση
και αποκλείει την ανάγκη θέσπισης

κλειστών προϋπολογισμών
αλλά θα πρέπει το υπουργείο να
διασφαλίσει ότι το σύνολο των εκπτώσεων

rebate και των υποχρεωτικών

εmστpoφώv clawback
που θα κληθεί η φαρμακοβιομη¬

χανία να καταβάλει το 2015 να μην
υπερβεί τα όρια του 2014 δεδομένου

ότι ο συνολικός προϋπολογισμός

παραμένει ακόμα στα
χαμηλά επίπεδα των 2 δισ ευρώ
Υψίστης σημασίας είναι και τα μέτρα

που οφείλει το υπουργείο να
πάρει άμεσα για τον έλεγχο της
συνταγογράφησης και τον περιορισμό

της σπατάλης SID.-9496224

Εξόφληση λπξηρόθηψων
Επίσης σημείωσε ότι καθοριστική

για την εξομάλυνση της αγοράς

αναμένεται να είναι η ρύθμιση

για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δημοσίου ώστε
να πέσουν αρκετά χρήματα στην
αγορά τα οποία υπάρχουν αφού
σύμφωνα με τον Π Κουρουμπλή
οι φορείς αρμοδιότητας του υπ
Υγείας δεν μετέφεραν διαθέσιμα
από τα ταμεία τους στην Τράπεζα
της Ελλάδος Εκπμάται όη τα χρήματα

για πς πληρωμές μπορούν
να φθάσουν και τα 200 εκατ ευρώ
που δεν θα αφορούν όμως μόνο
το φάρμακο Σημειώνεται πως μόνο

για το φάρμακο οι υποχρεώσεις
του Δημοσίου υπολογίζονται

κοντά στα 2 δισ συνολικά ενώ συνολικά

μόνο τα χρέη του ΕΟΠΥΥ

προς τους παρόχους είναι 600 εκατ

Φορολογική κλίμακα
Σχεηκά με το νέο rebate ο υπουργός

ανέφερε όη από τα 8 διάσπαρτα
rebate οδηγούμαστε σε ένα rebate

κυρίως όγκου πωλήσεων που
θα ακολουθεί φορολογικές κλίμακες

και θα έχει αναδρομική ισχύ
από 1ης Ιανουαρίου ενώ υπολογίζεται

ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση

για το Δημόσιο 160
εκατ ευρώ Σημειώνεται όη το rebate

θα επιβαρύνει τη βιομηχανία
η οποία μόνο το 2014 πλήρωσε

223 εκατ ευρώ Εδώ βέβαια
ο υπουργός δεν τοποθετήθηκε στο
π θα γίνει με το clawback to οποίο
είναι ένα ξεχωριστό μέτρο ώστε
να μην ξεφύγει ηφαρμακευτική δαπάνη

Ακόμη ένα ζήτημα που αφο
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Ολόπλευρη στήριξη
στη φαρμακοβιομηχανία

Τη στήριξη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην
παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα «απ' όποιον μπορεί να
το κάνει» επανέλαβε ξανά και ξανά χτες ο υπουργός Υγείας, Π. Κουρουμπλής, στην πρώτη συνάντηση με τους υγειονομικούς 

συντάκτες, που είχε ως θέμα τη φαρμακευτική 
πολιτική. Η συγκυβέρνηση υποσχέθηκε ένα «καθαρόπλαίσιο ανάμεσα στο κράτος και τη φαρμακοβιομηχανία»,

η οποία «αποτελεί μέρος της πραγματικής οικονομίας».
θυμίζουμε ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι από τους κλάδους 

που πλήγηκαν λιγότερο από την κρίση. Τώρα, η κυβέρνηση 

σχεδιάζει νέα μέτρα ενίσχυσης της κερδοφορίας 
της, «παίζοντας» και με τους επιμέρους ανταγωνισμούς 

ανάμεσα στην ντόπια και ξένη φαρμακοβιομηχανία.
Ετσι, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την ενιαιοποίηση

οχτώ κατηγοριών «rebates» σε ένα ενιαίο και αναλογικό
«rebate» (επιστροφή χρημάτων με βάση τον όγκο των πωλήσεων). 

Οσον αφορά το clawback - δηλαδή την αναγκαστική 
επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από τις φαρμακευτικές εταιρίες 

των ποσών που υπερβαίνουν την καθορισμένη φαρμακευτική 

δαπάνη (2 δισ. ευρώ για το 2015) - ο υπουργός
εξάρτησε οποιαδήποτε ρύθμιση απ' την κατάληξη των διαπραγματεύσεων 

στο τέλος του Ιούνη.
Επίσης, υποσχέθηκε τη «διόρθωση» των τιμών των φαρμάκων 

με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων φαρμάκων 

της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) έσπευσε, 

με ανακοίνωσή του, να υποστηρίξει ότι οι ανακοινώσεις 

της κυβέρνησης είναι σε σωστή κατεύθυνση.Κι ενώ ο υπουργός φάνηκε γαλαντόμος προς φαρμα-
κοβιομήχανους, επιδόθηκε σε ευχολόγια για τις άγριες
συμμετοχές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στα φάρμακα
που μεσοσταθμικά - κατά τον Π. Κουρουμπλή - έφτασαν
στο 32%. Δεν είπε τίποτε για τα μη αποζημιούμενα φάρμακα, 

για τα οποία οι άρρωστοι πληρώνουν πάνω από ένα 

δισ. ευρώ το χρόνο και δεν ανέφερε τίποτε και για την
κατάργηση του ενός ευρώ ανά συνταγή. Οταν του το θύμισαν 

οι δημοσιογράφοι, περιορίστηκε να πει πως θα «είναι 

καθαρό μέσα στον Ιούνη» το τι θα γίνει.
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Χαμένοι στη δημιουργική ασάφεια
Την τακτική της δημιουργικής ασάφειας έχει
υιοθετήσει ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής Στη χτεσινή συνέντευξη Τύπου

την πρώτη κατά την τετράμηνη θητεία
του περιορίστηκε σε επικεφαλίδες-εξαγγελίες
για τη νέα πολιτική του φαρμάκου χωρίς
ωστόσο να αποσαφηνίσει ερωτήματα όπως
πότε και κυρίως πώς

Για παράδειγμα παρά την προεκλογική δέσμευση

για κατάργηση του ενός ευρώ ανά
συνταγή η απάντηση του υπουργού ήταν
η εξής Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να
καταργηθεί και πιστεύω ότι θα καταργηθεί
Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα
Επιπλέον στόχος της ηγεσίας στην οδό Αρι¬

στοτέλους είναι να μειωθεί και η συμμετοχή
των ασφαλισμένων στα φάρμακα με τον Κου
ρουμπλή να κάνει λόγο για ύπουλη αύξησή
της στα χρόνια της κρίσης
Και μόλο που ο ίδιος επανέλαβε ότι το μέτρο
αυτό αναμένεται να συναρτηθεί με το εισόδημα

παραδέχθηκε ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη
τεχνική λύση
Ειδικότερα το μόνο μέτρο που παρουσιάστηκε

ως ειλημμένη απόφαση είναι η αλλαγή
πλαισίου στον υπολογισμό της υποχρεωτικής
έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιρειών
προς τον ΕΟΠΥΥ rebate καθώς πλέον θα
καθορίζεται βάσει του όγκου πωλήσεων των
φαρμάκων

Στο μεταξύ χαμένοι στη μετάφραση αποδεικνύεται

ότι είναι ο υπουργός Υγείας και
η υπόλοιπη κυβέρνηση Μία ημέρα μετά την
κατάθεση της 47σέλιδης ελληνικής πρότασης
στους εταίρους όπου η κυβέρνηση δεσμεύεται

να απελευθερώσει την αγορά των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ
ο Κοιιρουμττλιίς επέμενε στους δημοσιογράφους

ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει
ο χώρος πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ
Μάλιστα επισήμανε ότι τα 1 1 000 φαρμακεία
που λειτουργούν στην επικράτεια επαρκούν
για την εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελώντας

ένα υπερπλήρες δίκτυο διανομής
Καλά ξεμπερδέματα
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Τι ζητούν οι θεσμοί τι δίνει η Αθήνα

METF

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΣΜΟΙ

€2,3 δια €3 δια
ΦΠΑ

Tpsis συντελεστέβ Στο 6 φάρμακα
Βιβλία και εισιτήρια θεάτρου Στο 1 1

εφημερίδεε και περιοδικά βασικά και
φρέσκα τρόφιμα τιμολόγια ρεύματοε
νερού ξενοδοχεία και εστιατόρια

Στο 23 μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα
Κατάργηση Tns έκπτωσηε στα νησιά

Δύο συντελεστέδ Στο 1 1 τρόφιμα
φάρμακα και ξενοδοχεία Στο 23
όλα τα υπόλοιπα Κατάργηση ms
έκπτωσηβ στα νησιά

Φορολογικά
μέτρα

Εκτακτη εισφορά για 1 δισ ευρώ
oris μεγάλεβ επιχειρήσει Αύξηση
Tns εκτακτηβ εισφοράβ φυσικών
προσώπων αύξηση του φόρου 1

πολυτελούε διαΒίωσηβ cpôpos oris
τηλεοπτικέε διαφημίσει

Αύξηση Tns φορολογίαβ εισοδήματοβ για Tis

επιχειρήσει προκαταβολή φόρου στο 100
για επιχειρήσει και ελεύθερουβ επαγγελματίεβ
φορολόγηση αγροτών με την κλίμακα των ελεύθερων
επαγγελματιών αύξηση Tns έκτακτηβ εισφοράβ
κατάργηση του επιδόματοδ θέρμανσηε κατάργηση
των επιστροφών ΦΠΑ για το ντίζελ orous αγρότεε
ΕΝΦΙΑ και το 201 5 και το 201 6

Συντάξειβ

Σταδιακή αύξηση των ειδικών ορίων
συνταξιοδότησηε κατά ένα εξάμηνο
ππή τη 9niR fîiiq κπι το ΔιΊΡηπη
Tns ποινήε μείωσηε σύνταξηβ από
6 σε 1 0 για κάθε étos πρόωρηβ
εξόδου πριν από τα 62 χρόνια

Καμία πρόωρη συνταξιοδότηση από την 1 η Ιουλίου
2015 και μετά χωρίε καμία εξαίρεση Αύξηση από το
4 στο 6 Tns συμμετοχήβ των συνταξιούχων σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Σταδιακή κατάργηση
του ΕΚΑΣ έωβ το TéAos του 201 6 αύξηαη των
συντάξεων του ΟΓΑ σύνδεση παροχών εισφορών
από την 1 η Ιανουαρίου 201 6

k Ρήτρα
Β μηδενικού
ψ ελλείμματοβ

Αναστολή εφαρμογήβ Tns pfrrpas
έωε και το 2016

Εφαρμογή ms ρήτραβ η οποία σημαίνει νέα
μείωση επικουρικών συντάξεων

ι

Βασικόβ
μιαθοβ

Σταδιακά στα 751 ευρώ έωβ
το τέλοε του 201 6

Καμία αλλαγή στον κατώτατο μισθό

Οι απαιτήσεις των δανειστών

Τσουνάμι
μέιρων φόρων
Τέλος στα σενάρια για επαναφορά της 13ης
σύνταξης πάγος στον κατώτατο μισθό ΕΝΦΙΑ και
το 2016 περικοπές στις επικουρικές και μαχαίρι
στις πρόωρες συντάξεις και για όσους έχουν
θεμελιώσει δικαίωμα

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

Οι μονομάχοι της διαπραγμάτευσης
άνοιξαν τα χαρτιά τους και μετά το
πρώτο σοκ που έφεραν οι ελληνικές

προτάσεις ήρθε η απόλυτη ψυχρολουσία
από τις προτάσεις των δανειστών

Η συνταγή των θεσμών για πρόσθετα
μέτρα 3 δισ ευρώ φέτος δεν διαφέρει
ουσιαστικά από τα μνημονιακά μέτρα της
τελευταίας πενταετίας

Μια νέα φοροκαταιγίδα βρίσκεται
προ των πυλών μαχαίρι στις πρόωρες
συντάξεις ακόμα και για όσους έχουν
θεμελιώσει δικαίωμα τέλος στα σενάρια
για επαναφορά της 13ης σύνταξης στον
πάγο ο κατώτατος μισθός διαβούλευση
για τις ομαδικές απολύσεις περικοπές
στις επικουρικές συντάξεις ΕΝΦΙΑ και
το 2016 χωρίς το παραμικρό γλυκαντικό
διευθέτησης του δημοσίου χρέους έστω
και σε επίπεδο δεσμεύσεων

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Η πρόταση των δανειστών

την οποία αποκάλυψε Το Βήμα
απορρίπτεται από την κυβέρνηση ήδη
όμως κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι
θα υπάρξει αντιπρόταση Το ίδιο και από
την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης
Επιμέρους αλλαγές στο πακέτο των ελλη
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φmm Μ ΣυλλογικάI y διαπραγματευθεί

Επαναφορά συλλογικών
διαπραγματεύσεων με οδηγό την
ILO

ΘΕΣΜΟΙ
Διαβούλευση για Tis συλλογικέβ
διαπραγματεύσειβ και Tis ομαδικέβ
απολύσειβ ώστε να εφαρμοστούν οι
διεθνείβ Βέλτιστεβ πρακτικέε Καμία αλλαγή
χωρίβ τη σύμφωνη γνώμη EE ΕΚΤ ΔΝΤ

Πλειστηριασμοί
e*iJP πρωτηβ KQToïKÎQS

Πάγωμα πλειστηριασμών για πρώτη
κατοικία αντικειμενικήβ αξίαβ
έωβ 200.000 ευρώ με κριτήρια
εισοδήματοΒ και περιουσίαβ
Προσδιορισμόβ Tns μηνιαίαε δόοηε
με εισοδηματικά κριτήρια Επιτάχυνση
των διαδικασιών για νόμο Κατσέλη

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του
θέματοβ των κόκκινων δανείων και
άμεση διευθέτηση των υποθέσεων
του νόμου Κατσέλη Δημιουργία
μηχανισμού εξαίρεσηβ των συστηματικών
μπαταχτσήδων

Εργαλειοθήκη
ΟΟΣΑ

Στα σουπερμάρκετ τα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα
άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων με
πλήρη εφαρμογή νέα εργαλειοθήκη
για Μέσα Μαζικήβ Ενημέρωσηβ
μεταποίηση χονδρικό εμπόριο
τράπεζεβ και ηλεκτρονικό εμπόριο

Εφαρμογή ms εργαλειοθήκηβ 1 και
Tns δεύτερηβ δέσμηβ μεταρρυθμίσεων

Ιδιωτικοποιήσει
Εσοδα 2 δισ ευρώ έωβ το 2019 και
επιπλέον 10,8 δισ ευρώ μετά το 2020
Η λίστα περιλαμβάνει αεροδρόμια
ΟΛΠ ΟΛΘ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ελληνικό
ΔΕΣΦΑ Αστέρα Βουλιαγμένηβ

Εσοδα 10 δισ ευρώ έωβ το 2020 Πώληση
μικρήβ ΔΕΗ ΑΔΜΗΕ ΟΤΕ Ελληνικού
Ελ Βενιζέλοβ ΟΛΠ ΟΛΘ

Εκατό δόσειβ

Αλλαγή του νόμου ώστε να εξαιρούνται
από τη ρύθμιση όσοι δεν πληρώνουν Tis

τρέχουσεβ φορολογικέβ υποχρεώσει
tous αύξηση του επιτοκίου όριο οφειλήβ
για ένταξη στη ρύθμιση

νικών προτάσεων όπως για παράδειγμα
στον ΦΠΑ θα μπορούσαν να υπάρξουν
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές απορρίπτοντας

όμως κατηγορηματικά το ενδεχόμενο

να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα τιμολόγια
του ρεύματος από το 13 στο 23

Σε επίπεδο προτάσεων ένας νέος γύρος
διαβουλεύσεων φαίνεται να επίκειται
εκτός αν υπάρξουν πολιτικές ανατροπές

προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος και
να κλείσει η ψαλίδα των 700 εκατ ευρώ
που χωρίζει τη δημοσιονομική απόδοση
των δύο πακέτων μέτρων 2,3 δισ ευρώ
αποδίδουν οι ελληνικές προτάσεις

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΤΟ ΔΝΤ Ο χρόνος είναι
μετρημένος Το πακετάρισμα των πληρωμών

προς το ΔΝΤ 1 5 δισ ευρώ στις 30
Ιουνίου και όχι σταδιακά από σήμερα
δημιουργεί μια σχετική ευελιξία αλλά
τέτοιου μεγέθους αποκλίσεις ανάμεσα
στις δύο πλευρές δεν φαίνεται να μπορεί
να καλυφθούν χωρίς εκατέρωθεν ριζικές
υπαναχωρήσεις

Στην ελληνική πρόταση τα 2 από τα
2,3 δισ ευρώ προέρχονται από φόρους
Από την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις
επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 5 εκατ
ευρώ με συντελεστές 5 έως 10 προβλέπεται

η είσπραξη 1,056 δισ ευρώ ενώ

επιπλέον 1 δισ ευρώ αποδίδει η πρόταση
για αλλαγές στον ΦΠΑ

Η παρέμβαση στον ΦΠΑ κρίνεται ανεπαρκής

από τους θεσμούς Επιμένουν
σε δύο συντελεστές 11 και 23 και ο
χαμηλός να αφορά μόνο φάρμακα τρόφιμα

και ξενοδοχεία Ολα τα υπόλοιπα στο
23 Δεν σταματούν όμως εκεί Ζητούν να
μείνει ο ΕΝΦΙΑ στο ύψος του μέχρι και το
2016 να ενσωματωθεί η έκτακτη εισφορά
στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών
προσώπων οι αγρότες να φορολογούνται
ως ελεύθεροι επαγγελματίες όχι με 13
αλλά με 26 και 33 να αυξηθούν οι
φόροι για τις επιχειρήσεις ακόμα και να
καταργηθεί το επίδομα θέρμανσης

Στο Ασφαλιστικό το μαχαίρι που προετοιμάζουν

οι δανειστές είναι πολύ
μεγαλύτερο

από αυτό που περιγράφεται
σε πρώτη φάση στην πρόταση τους Η
συνταξιοδοτική δαπάνη θα πρέπει να
μειωθεί κατά τους πιστωτές 1%του ΑΕΠ
ή 1,8 δισ ευρώ έως το 2016 Και αυτό
είναι προφανώς αδύνατο να επιτευχθεί
μόνο με το τέλος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

το ψαλίδι στις επικουρικές
ή την αύξηση των κρατήσεων από 4
σε 6 στις αποδοχές των συνταξιούχων
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που
ζητούν τώρα

ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ Στο μέτωπο
των αποκρατικοποιήσεων ήδη η κυβέρνηση

έχει κάνει υπαναχωρήσεις βάζοντας
στο τραπέζι αεροδρόμια ΟΛΠ ΟΛΘ

και μία σειρά μικρότερων περιουσιακών
στοιχείων προβλέποντας έσοδα 2,1 δισ
ευρώ έως το 2019

Οι θεσμοί ζητούν σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις

με στόχο έσοδα 10 δισ ευρώ στο
ίδιο διάστημα με αιχμή τη μικρή ΔΕΗ και
τον ΑΔΜΗΕ που αποτελούν κόκκινο πανί
για την κυβέρνηση

Τέλος οι πιστωτές δεν μπαίνουν στη
διαδικασία κόντρας για το θέμα των πλειστηριασμών

πρώτης κατοικίας Ζητούν
λύση πακέτο για το θέμα των κόκκινων
δανείων ενώ η κυβέρνηση προτείνει προστασία

της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς

με συγκεκριμένα κριτήρια
αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ

οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ
και συνολική αξία ακίνητης και κινητής
περιουσίας έως 270.000 ευρώ εκ των
οποίων οι καταθέσεις και οι άλλες κινητές
αξίες να μην ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δανειολήπτης

θα καταβάλλει μηνιαία δόση που θα
χτίζεται με συγκεκριμένους συντελεστές
από 2 έως και 60 κλιμακωτά έως τις
35.000 ευρώ
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Θετικός ο ΣΦΕΕ στις αλλαγές
Προςιη σωστή κατεύθυνση οι ανακοινώσεις του υπουργού για τη φαρμακευτική πολιτική τονίζει

Προς
τη σωστή κατεύθυνση κρίνει

ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Εταιριών Ελλάδος ΣΦΕΕ ότι κινούνται

οι χθεσινές ανακοινώσεις
του υπουργού Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμττλή σχετικά με τη φαρμακευτική

πολιτική
Όπως επισημαίνεται οι αλλαγές

οι οποίες ανακοίνωσε ο υπουργός

Υγείας περιέχουν ορισμένα θετικά

βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση

και εξασφαλίζουν καθαρούς

και διαφανείς κανόνες είναι
μακριά ωστόσο από την επίλυση
των κεντρικοί προβλημάτων που

αντιμετωπίζει η φαρμακοβιομηχανία
η οποία ακόμη μια φορά καλείται

να σηκώσει ένα δυσανάλογα
μεγάλο φορτίο την ίδια στιγμή
που έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα

ώστε να μην φτάσει στον

Έλληνα ασθενή το μέγεθος του

προβλήματος από την καθυστέρηση
αποπληρωμής των χρεών προς

τις εταιρείες το οποίο σωρευτικά
έχει ανέλθει στο 1,05 δισ ευρώ
Συγκεκριμένα η ενεργοποίηση ενός

νέου κλιμακωτού rebate όγκου
βάσει της αρχής της αναλογικότητας

είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση

και αποκλείει την ανά¬

γκη θέσπισης κλειστών προϋπολογισμών

αλλά θα πρέπει το Υπουργείο

να διασφαλίσει ότι το
σύνολο των εκπτώσεων rebate
και υποχρεωτικών επιστρoq>ώv
clawback που θα κληθεί η φαρμακοβιομηχανία

να καταβάλει το
201 5 δεν θα υπερβεί τα όρια του
2014 δεδομένου ότι ο συνολικός

προϋπολογισμός παραμένει ακόμα

στα χαμηλά επίπεδα των 2 δισ

ευρώ τα τελευταία 2 χρόνια Υψίστης

σημασίας είναι και οι παρεμβάσεις

και τα μέτρα που οφειΛει το
Υπουργείο να πάρει άμεσα για τον
έλεγχο της συνταγογράφησης και
τον περιορισμό της σπατάλης

Στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΦΕΕ

σημειώνει Ή ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας θα πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί

στις επείγουσες ανάγκες
χωρίς να παραγνωρίζει τις προτάσεις

του Κλάδου Με προτεραιότητα
την ασφάλεια των ασθενών την

απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση
όλων σε νέες θεραπείες και την υποστήριξη

του ιατρικού προσωπικού
Για ένα δίκαιο σύγχρονο και βιώσιμο

σύστημα Υγείας το οποίο αποτελεί

τον κοινό μας στόχο και το πεδίο

για συνεννόηση
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