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Ελαφρυνθεί
στη συμμετοχή
των αοφαλιομένων
οτα φάρμακα
θ ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Ελαφρύνσεις

στην τσουχτερή συμμετοχή των ασφαλισμένων
στα φάρμακα φέρνουν τα νέα μέτρα που θα εφαρμόσει

η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δίνοντας προτεραιότητα

στους οικονομικά αδύναμους πολίτες Η εξοικονόμηση

των πόρων ώστε να εφαρμοστεί η μειωμένη
συμμετοχή θα προέλθει από καμπάνα 1 60 εκατ ευρώ επιπλέον σε
σχέση με την περσινή εξοικονόμηση που θα συγκεντρωθούν από τη

φαρμακοβιομηχανία με την αλλαγή του συστήματος των rebates αυτόματη

έκπτωση στις τιμές των φαρμάκων Όπως εξηγεί ο υπουργός

Υγείας κ Κουρουμπλής τα ισχύοντα rebates θα αντικατασταθούν
από μια ενοποιημένη μορφή που θα εμπεριέχει το βασικό rebate
βάσει του όγκου από το οποίο θα εξοικονομηθούν 1 39 εκατ ευρώ
ενώ τα υπόλοιπα 21 εκατ ευρώ θα έρθουν από άλλες δύο μορφές
rebate για τα μοναδικό φάρμακα και τα νέα καινοτόμα φάρμακα Ο

υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως στα καινοτόμα ακριβά φάρμακα
θα εφαρμοστεί κλειστός προϋπολογισμός και η αρχή θα γίνει με την
ηπατίτιδα C μια νόσο που απαιτεί κοκτέιλ θεραπειών προκειμένου
να εκριζωθεί ο ιός Για το φλέγον ζήτημα της αφαίρεσης του κόστους

των εμβολίων και του ΦΠΑ από τα 2 δισ ευρώ της φαρμακευτικής
δαπάνης ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι
κατ αρχήν θετική καθώς έτσι είθισται και στις υπόλοιπες χώρες Η

συμμετοχή των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική αγωγή αγγίζει τα

600 εκατ ευρώ ενώ οι ελληνικές οικογένειες γονατίζουν και για να

πληρώσουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους τα ΜΗΣΥΦΑ μη συ

νταγογραφούμενα σκευάσματα όπως κρέμες για κατακλίσεις βιταμίνες

και ένζυμα για τροφικές ανεπάρκειες δίνοντας 1 δισ ευρώ
το χρόνο αφού εκεί η συμμετοχή είναι 100 0 κ Κουρουμπλής τόνισε

πως με τη νέα ηγεσία του ΣΦΕΕ έχει πολύ καλή συνεργασία ί

δωμεν πώς θα τη διατηρήσει με τα νέα μέτρα που φέρνει στην ατζέντα

καθώς ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
αντέδρασε άμεσα ατα όσα εξαγγέλθηκαν και χαρακτήρισε παραμύθι

τις φήμες ότι αν οι φαρμακοβιομηχανίες πιεστούν περισσότερο

θα υπάρξει απόσυρση φαρμάκων από τη χώρα Επίσης έβαλε

ξανά στο τραπέζι την πρόθεση του υπουργείου Υγείας να αυξηθεί η

παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα όχι μόνο από τις ελληνικές μονάδες

αλλά και από τις πολυεθνικές καθώς η παραγωγή φαρμά¬

κου αξιοποιεί τα μυαλά της χώρας εμποδίζει το brain drain τη φυγή
των επιστημόνων στο εξωτερικό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
φέρνει προστιθέμενη αξία και δημιουργεί νέο πλούτο

Σε ερωτήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με τη νοσοκομειακή φαρμακευτική

δαπάνη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ Ξανθός τόνισε

πως ο μειωμένος προϋπολογισμός των 1 38 δισ ευρώ δεν επαρκεί

και ομολόγησε ότι οι ωφελούμενοι της όποιας ελάφρυνσης
στη συμμετοχή στα φάρμακα θα είναι σε πρώτη φάση μόνο εκείνη η

μερίδα πληθυσμού που έχει Βυθιστεί στην ακραία φτώχεια Ωστόσο η

μικρή αυτή ομάδα δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο της αστικής τάξης
που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια και τη δραματική μείωοη
του εισοδήματος από την ανεργία τις περικοπές μισθών και συντάξεων

και την αύξηση της φορολογίας Στο σημείο αυτό παρενέβη ο
κ Κουρουμπλής λέγοντας ότι οι θεσμοί πρώην τρόικα έχουν ζητήσει

τη βουλγαροποίηση της Ελλάδας με μείωση της φαρμακευτικής

δαπάνης στο 1 δισ και τις συντάξεις στα 200 ευρώ κάτι που
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να προσυπογράψει Και το σκληρό
πόκερ συνεχίζεται
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TO ΘΕΜΑ
Σκληρό

μέτρα

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Μέτρα ύψους 4,8 6Ίσ ευρώ σε ενάμιση χρόνο ζητούν οι θεσμοί

εκ των οποίων τα 3 6Ίσ ευρώ θα Προέλθουν από τους

φόρους και τα 1,8 όΊσ ευρώ από το ασφαλιστικό σύστημα

Του ΣΠΤΉΡΗ ΚΛΨΠΧΑ

s.kapsohas@realnews.gr

Το
επικίνδυνο και συνάμα βρόμικο παιχνίδι

των δανειστών προς την Ελλάδα για τη

δημιουργία ασφυκτικού πλαισίου εκτάκτου

ανάγκης προκειμένου να επιβληθούν μέτρα

απαξίωσηςτηςοικονομίας και απορρύθμι
σηςτης κοινωνίας αποκαλύπτεται στο προτεινόμενο

από τις Βρυξέλλες σχέδιο συμφωνίας
Το δεκασέλιδο κείμενο προτάσεων που παραδόθηκε

στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίηρα
από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για λογαριασμό των τριών

θεσμών όχι μόνο βρίσκεται σε αντίθεση

με κάθε οικονομική και πολιτική λογική αφού
παραβλέπει τη σημερινή κατάσταση τηςχώρας
αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παράταση

της ύφεσης και υποβαθμίζει τη διαλυμένη

εγχώρια παραγωγική βάση Οι στοχευμέ
νες παρεμβάσεις προκαλούν εύλογα ερωτήματα

για τις επιδιώξεις των πιστωτών καθώς
με τα προτεινόμενα μέτρα βάλλονται βασικοί
τομείς της ελληνικής οικονομίας που συμπτωματικά

διατηρούνται ακόμη ζωντανοί και αποτελούν

το εφαλτήριο για να πατήσει μια ενδεχόμενη

αναστροφή των δυσμενών συνθηκών
που βιώνει η χώρα

Η πρόβλεψη για αύξηση του ΦΠΑ στη ΔΕΗ
από 1 3%οτο 23 στοντουρισμό κατά 5 μονάδες

με ταυτόχρονη κατάργηση των εκπτώσεων

στα νησιά και στα φάρμακα από 6
στο 1 1 πλήττει καίρια την εύθραυστη εγχώρια

οικονομία εν μέσω τουριστικής περιόδου
Παράλληλα διαταράσσεται ο οικονομικόςπρο
γραμματισμός χιλιάδων επιχειρήσεων προμηθευτών

τουριστικών μονάδων καθώς ο τομέας

της ενέργειας αποτελεί κλάδο-ομπρέλα για
όλες τις μεταποιητικές εμπορικές και τουριστικές

επιχειρήσεις ενώ πλήττεται άμεσα ο ιδιαίτερα

ισχυρός τομέας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Είναι κοινό μυστικό ότι οι εγχώριες φαρμακευτικές

εταιρείες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές

με αντίστοιχες επιχειρήσεις των βορείων
χωρών της Ευρώπης όπως είναι η Ολλανδία
η Γερμανία και η Αυστρία ενώ οι μεταποιητικές

δραστηριότητες αποτελούν εδώ και χρόνια

προνομιακό χώρο για Γάλλους Ισπανούς
και Ιταλούς Οσον αφορά τον τουριστικό κλάδο

που για την Ελλάδα το παραγόμενο προϊόν

συμβάλλει κατά περίπου 20 στον ετήσιο
εθνικό πλούτο ο ανταγωνισμός με τις νότιες
χώρεςείναι ιδιαίτερα σκληρός για την προσέλκυση

των πλούσιων Ασιατών από την Κίνα και
την Ιαπωνία

Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ
Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή των φορολογικών

τάσεων στην Ε Ε η χώρα μας κατατάσσεται

σε μια από τις υψηλότερεςθέσειςστη φορολόγηση

της περιουσίας Η επιμονή των δανειστών

για διατήρηση του ΕΝΦΙΑ χωρίς καμία

παραμετρική μεταβολή ως προς το διαθέσιμο

εισόδημα τη δανειοδότηση και τιςαντικει
μενικές αξίες θα δώσει τη χαριστική βολή στα

νοικοκυριά και την αγορά ακινήτων Πρόκειται
για μέτρο εξαθλίωσης και απαξίωσηςτης ιδιωτικής

περιουσίας των πολιτών Τα ακίνητα φιλέτα

πάντοτε αποτελούσαν επίζηλο στόχο για

Βρόμικο παιχνίδι
από tous δανειστές
Με το ύπουΗο σχέδιο τους χτυπούν τουρισμό φαρμακοβιομηχανία μεταποιητικές

επιχειρήσεις και απαξιώνουν την ιδιωτική περιουσία των Είΐϋήνων ποΑιτών

Αύξηση του ΦΠΑ
στη ΔΕΗ από
13 στο 23
προτείνουν οι
Βρυξεάπες

τους ευκατάστατους Βορειοευρωπαίους Τα χρόνια της κρίσης
τα κεφάλαια που έχουν εισέλθει στη χώρα για αγορά ακινήτων

προέρχονται στην πλειονότητα τουςαπό το εξωτερικό και η αξία
τουςέχει ξεπεράσει τα 20 δισ ευρώ την πενταετία 201 0-201 4
όταν υπό τις προηγούμενες συνθήκες στην αγορά η εισροή κεφαλαίων

θα ήταν τουλάχιστον τετραπλάσια

ΓΙουΑήστε τη πάντα
Οι θεσμοί ζητούν να προχωρήσει ως έχει ολόκληρο το πρόγραμμα

ιδιωτικοποιήσεων μεταξύ των οποίων και η πώληση
του ΑΔΜΗΕ αλλά και η δημιουργία της μικρής ΔΕΗ Ζητούν
να καθοριστείσυγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πώλησης/παρα
χώρησηςγια όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στο

ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Μάλιστα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στους διαγωνισμούς

του ΟΛΠ του ΟΛΘ τηςΤΡΑΙΝΟΣΕ της Εγνατίας Οδού του Ελληνικού

και των περιφερειακών αεροδρομίων με απαίτηση να

προχωρήσουν χωρίς σοβαρές αλλαγές

έλθουν από τους φόρους και τα 1 8 δισ ευρώ
από το ασφαλιστικό σύστημα

Ταυτόχρονα επιμένουν στη διατήρηση της
κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων

στην περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων

στις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών

χωρίς όριο και στην περικοπή των

μισθών στο Δημόσιο
Η συνταγή παραβίασηςτου ευρωπαϊκού κεκτημένου

γιατιςσυλλογικέςδιαπραγματεύσεις
έχει οδηγήσει σε μείωση απασχόλησης καθεστώς

αυθαιρεσίας στις εργασιακές σχέσεις και
κατάλυση κάθε έννοιας διαβούλευσης και κοινωνικού

διαλόγου
Η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και η επιβολή

ισχυρής δόσης λιτότητας και μάλιστα
με κυβέρνηση της Αριστεράς υποκρύπτει την

προσπάθεια αποθάρρυνσης κάθε σκέψης αλ

Επιβάρυνση κατά
5 μονάδες στον
ΦΠΑ με ταυτόχρονη

κατάργηση
των εκπτώσεων
στα νησιά θα υποστεί

ο εηαηνικός
τουρισμός

Ζητείται επίσηςαπότην κυβέρνηση να ανακοινώσει ημερομηνίες

κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για πλειοψηφικό πακέτο

των ΟΛΠ και ΟΛΘ το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
αλλά και να μεταφέρει το ποσοστό 10 που διατηρεί το Δημόσιο

στον ΟΤΕ στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕΔ ώστε
να πωληθεί Ο ενδιαφερόμενος για τον ΟΤΕ είναι ο μεγαλομέτοχος

σήμερα που δεν είναι άλλος από τη γερμανική Deutsche
Telecom Ειδικά για τα περιφερειακά αεροδρόμια ζητείται να

προχωρήσει η ηαραχώρησή τους στον πλειοδότη του διαγωνισμού

δηλαδή το σχήμα υπό τη γερμανική Fraport

Νέα Λιτότητα
Οι δανειστές ζητούν νέα μέτρα ύψους4,8δισ ευρώ σε ενάμιση
χρόνο μέχρι το 2016 εκ των οποίων τα 3 δισ ευρώ θα προ

λαγής πολιτικής σε άλλες χώρες τηςευρωζώνης
Το γεγονός μάλιστα ότι αηό το κείμενο των

Βρυξελλών απουσιάζει κάθε αναπτυξιακή πρόταση

υποδηλώνει ότι οι δανειστές δεν επιδιώκουν

μεταρρυθμίσεις που θα κινούνται στη λογική

τηςκαταπολέμησηςτηςδιαφθοράς και της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα

Προφανώς δεν πρόκειται για παράλειψη ή

ανεκτικότητα αφού είναι γνωστές οι υποθέ

σειςδιαφθοράς που αφορούν πολυεθνικές αλλά

και ξένες εταιρείες γερμανικές και γαλλικές
που έχουν αναπτύξει ισχυρή δράση στα εξοπλιστικά

τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές
στη χώρα μας
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♦ Pharmathen

Στις διεθνε
με βρ
Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Η δημιουργία ενός διεθνούς

φαρμακευτικού
ομίλου η καρδιά

του οποίου θα χτυπάει

στην Ελλάδα είναι ο στόχος

και η φιλοδοξία του Βασίλη
Κότσου προέδρου της φαρμακοβιομηχανίας

Pharmathen
μετά την καταρχήν συμφωνία
που υπέγραψε με το βρετανικό

private equity BC Partners
για την απόκτηση πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών της ελληνικής
εταιρείας

Σαράντα έξι χρόνια μετά την
ίδρυσή της από τον Νικόλαο
Κότσο και 22 χρόνια με τα αδέλφια

Κάτσου στο τιμόνι της η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία είναι
έτοιμη να αλλάξει σελίδα και να
υπηρετήσει με ακόμα πιο δυναμικό

τρόπο τον στρατηγικό σχεδιασμό

της που δίνει έμφαση στο τρίπτυχο

Επενδύσεις Ερευνα Εξωστρέφεια

Η συμφωνία με τη BC Partners
της παρέχει m ρευστότητα που χρειάζεται

μέσα από μία πιο εύκολη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση προκειμένου

να συνεχίσει την υλοποίηση

ενός πλάνου διεθνούς ανάπτυξης

και εξαγορών
Και αυτά τα τρία Εψιλον που

έχουν απόλυτη συνάφεια μεταξύ
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τους όπως αρέσκεται να λέει ο πρόεδρος

της φαρμακοβιομηχανίας
είναι εκείνα που δίνουν το στίγμα
της πορείας της

Η εξαγορά δεν αλλάζει τον
σχεδιασμό μας Οι στόχοι της εταιρείας

παραμένουν ίδιοι και δεν
είναι άλλοι από την ενίσχυση της
παρουσίας της στις διεθνείς αγορές

την ανάπτυξη των εξαγωγικών
δραστηριοτήτων τη διαρκή επένδυση

στην έρευνα και την καινοτομία

αναφέρει στην Αγορά ο

πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας
Βασίλης Κάτσος που φιλοδοξεί

να καταφέρει η εταιρεία να
αποτελέσει σημείο αναφοράς στον
παγκόσμιο φαρμακευτικό χάρτη

Ηταν 20 χρόνων το 1993 όταν
ο νεαρός τότε φοιτητής της Φαρμακευτικής

αναγκάστηκε να βουτήξει
στα βαθιά και να βρεθεί από το

αμφιθέατρο και την ανέμελη φοιτητική

ζωή στη διοίκηση της οικογενειακής

επιχείρησης Ο θάνατος
του πατέρα του ανέτρεψε τα σχέδια
που έκανε για συνέχιση των σπουδών

του και εργασιακή εμπειρία
στο εξωτερικό και τον έκανε να

181
εκατ ευρω
ο κύκλος εργασιών της το 201 4

χώρες
εισάγουν ελληνικό φάρμακο
από τη Pharmathen

65
πατέντες
έχει κατοχυρώσει η εταιρεία

ενηλικιωθεί επιχειρηματικά πολύ
γρήγορα

Πολλοί υποστήριζαν τότε ότι
δεν πρόκειται να τα καταφέρει
Ομως ο Βασίλης Κάτσος και η αδελφή

του Νέλη δεν είναι από τις
περιπτώσεις εκείνες που το βάζουν
εύκολα κάτω Πα επτά χρόνια προσπάθησαν

να σταθούν στην εσωτερική

αγορά Τα προβλήματα ήταν
πολλά Στράφηκαν στο εξωτερικό
και το 2000 κατόρθωσαν να τοποθετήσουν

το πρώτο τους φάρμακο
στη βρετανική αγορά

Από τότε αρχίζει η ανοδική
πορεία τής Pharmathen Τα αδέλφια

Κάτσου έβαλαν στοίχημα να
κρατήσουν όρθια την οικογενειακή
επιχείρηση και όχι μόνο το κέρδισαν

αλλά κατάφεραν μέσα σε είκοσι
δύο χρόνια να στήσουν μία φαρμακοβιομηχανία

που αποτελεί μία
από τις πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις

της χώρας αφού η εξαγωγική
της δραστηριότητα αγγίζει σχεδόν

το 1 του συνόλου των εξαγωγών

της χώρας Μία εταιρεία με
ισχυρή θέση και στον τομέα των

γενόσημων ιδιοσκευασμάτων που
διαθέτει τρία τελευταίας τεχνολογίας

ερευνητικά εργαστήρια και
δύο παραγωγικές μονάδες Που
είχε 35 εργαζόμενους το 1993 και
σήμερα απασχολεί περισσότερα
από 1.000 άτομα

Η ανάπτυξη της προέρχεται από
τις αγορές του εξωτερικού όπου
κατευθύνεται το 75 των πωλήσε
ών της ενώ η παρουσία της στην
ελληνική αγορά διατηρείται βάσει
στρατηγικής απόφασης στο 1/4
του συνολικού κύκλου εργασιών

Μέσα στην κρίση η Pharmathen

ολοκλήρωσε επενδύσεις τής
τάξης των 60 εκατ ευρώ σε πάγιες

υποδομές τόσο για τις μονάδες
στις Σάπες όσο και για ερευνητικά
κέντρα και ανανέωση μηχανολογικού

εξοπλισμού Παράλληλα διέθεσε

περίπου 100 εκατ ευρώ σε

έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών

προϊόντων Διότι τα δύο
αδέλφια παραδίδουν μαθήματα
καινοτομίας και παραγωγής τεχνολογίας

και διαθέτουν σήμερα ένα
εκτεταμένο portfolio προϊόντων
συστήνοντας το ελληνικό φάρμακο

και εκτός συνόρων σε 85
χώρες με 65 δικές τους πατέντες

Η έρευνα κατ η ανάπτυξη αποτελεί

για εμάς ακρογωνιαίο λίθο
της επιχειρησιακής μας δραστηριοποίησης

πυρήνα της φιλοσοφίας
μας Αγωνιζόμαστε και επενδύουμε
σε νέα καινοτόμα επιτεύγματα του
τομέα Ερευνας και Ανάπτυξης της
εταιρείας μας Η καταρχήν συμφωνία

που κάναμε με τη BC Partners
μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε

προς αυτήν την κατεύθυνση
και να κάνουμε άλματα προς τα

εμπρός επισημαίνει ο κ Βασίλης

Κάτσος
Η Pharmathen πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε

από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για την

ενίσχυση του πλάνου επενδύσεων
στον τομέα Ερευνας και Ανάπτυξης
και αποτελεί τη μοναδική ελληνική

ιδιωτική εταιρεία για την οποία
εγκρίνεται η χρηματοδότηση από
τον ευρωπαϊκό οργανισμό

Πολλοί υποστηρίζουν ότι έπαιξε
ρόλο το γεγονός ότι η εταιρεία είναι
ο μεγαλύτερος επενδυτής έρευνας
και ανάπτυ&κ στην Ελλάδα επεν¬

δύοντας στην έρευνα περισσότερα
από 25 εκατ ευρώ ετησίως

Αλλωστε το deal με τον
αμερικανικό

φαρμακευτικό κολοσσό
Actavis για τη διάθεση δύο καινοτόμων

ενέσιμων προϊόντων με τη
χρήση μίας νέας τεχνολογίας της
LAI που αποτελεί παγκόσμια ερευνητική

καινοτομία της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας στις διεθνείς
αγορές πριν από κάποιους μήνες
αποδεικνύει πώς κινούνται τα αδέλφια

Κάτσου
Το 2006 οι πωλήσεις της εταιρείας

ήταν μόλις 30 εκατ ευρώ το
EBITDA 26 εκατ ευρώ και ο καθαρός

τραπεζικός δανεισμός της περί
τα 105 εκατ ευρώ Το 2013 οι
πωλήσεις της ανήλθαν στα 1 78 εκατ

ευρώ το EBITDA στα 46 εκατ ευρώ
και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός
της περί τα 50 εκατ ευρώ Το 2014
έκλεισε με κύκλο εργασιών 181
εκατ ευρώ ενώ μέσω της αναπτυξιακής

πορείας της στοχεύει για το
20 1 5 να αγγίξει τα 200 εκατ ευρώ

Η συμφωνία της Pharmathen με
m βρετανική εταιρεία θα τη βοηθή¬

σει καθοριστικά να αναδειχθεί σε
μία διεθνή φαρμακοβιομηχανία με
παγκόσμιο κύρος Παρά το γεγονός

ότι αρκετά funds και επενδυτικοί

όμιλοι την είχαν προσεγγίσει
για συνεργασία η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

επέλεξε τη συνεργασία

με τη BC Partners που έχει
ως Managing Partner τον Ελληνα
Νίκο Σταθόπουλο

Μία συνεργασία είναι αποτέλεσμα

πολλών παραμέτρων λέει
στην Α ο κ Βασίλης Κάτσος
Η BC Partners και ο Νίκος Στα

θόπουλος μας παρέχουν τα εχέγγυα

ενός σοβαρού συνεργάτη που
έρχεται να μας διασφαλίσει m συνέχιση

μιας αναπτυξιακής πολιτικής
και μας δίνει προοπτικές για να
θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία

ενός μεγάλου φαρμακευτικού
ομίλου Μέσα από την επένδυση
στην έρευνα τη δημιουργία νέων
προϊόντων την επέκταση της διεθνούς

παρουσίας και των εξαγορών
στον συνεχώς αναπτυσσόμενο

τομέα των γενόσημων φαρμάκων

καταλήγει ο ίδιος
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ύβρεις λουραντου
κατατσιπρα

Αντιδρούν
οι φαρμακοποιοί
για τα Μη
Συνταγογραψούμενα

Την οξύτατη αντίδραση των φαρμακοποιών

ακόμη και των διευρυμένων
από αυτούς προκάλεσε η πρόταση

της κυβέρνησης προς τους δανειστές

για την πλήρη απελευθέρωση της
διακίνησης των μη υποχρεωτικώς συ

νταγογραφουμένων και μη αποζημι
ουμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία
φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ Μάλιστα ο πρόεδρος

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κ Λουράντος προχώρησε
στην εξύβριση του ιδίου του πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα αλλά και του
συνόλου της κυβέρνησης μιλώντας για

βαθιά νυχτωμένους και αναξιοπρεπείς
Πα το θέμα συνεδριάζει εκτάκτως

σήμερα το πρωί το Δ Σ του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
Την αντίθεσή του στην ελληνική πρόταση

για τα ΜΗΣΥΦΑ εξέφρασε επίσης
χθες ο γ γ Δημοσίας Υγείας Γ Μπα

σκόζος με ανάρτησή του στον προσωπικό

του λογαριασμό στο Facebook
B.B
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Στα 4,82 δισ ευρώ
τα ληξιπρόθεσμα
χρέη του Δημοσίου
προς τρίτους

Νέα αισθητή αύξηση κατέγραψαν

μέσα στον περασμένο μήνα Απρίλιος

2015 οι συνολικές ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες δεδομένης και

της δημοσιονομικής ασφυξίας η οποία

πλέον αποτελεί συγκοινωνούν
δοχείο και με την ασφυξία ρευστότητας

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους

αυξήθηκαν στο ποσό των 4.132
εκατ ευρώ έναντι 3.737 εκατ ευρώ
που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος
του αμέσως προηγούμενου μήνα
Μάρτιος 2015

Με βάση επίσημα στοιχεία που

δημοσιοποιήθηκαν χθες από το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρου έφθασαν
στο ποσό των 692 εκατ ευρώ στο
τέλος του Απριλίου έναντι 688 εκατ

ευρώ τον περασμένο Μάρτιο
Συνολικά δηλαδή αυτά τα δύο μεγέθη

που συνιστούν τα ληξιπρόθεσμα
χρέη του Δημοσίου προς τρίτους έφθασαν

τα 4,82 δισ τον Απρίλιο έναντι

4,42 δισ ευρώ τον περασμένο
Μάρτιο καταγράφοντας αύξηση κατά

399 εκατ ευρώ μέσα σε ένα μήνα

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που

δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους ποσό 2.165 εκατ

ευρώ οφείλουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής

Ασφάλισης εκ των οποίων τα
1.515 εκατ ευρώ ο ΕΟΠΥΎ και 400
εκατ ευρώ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων

Υπαλλήλων Τα νοσοκομεία
οφείλουν 949 εκατ ευρώ και π Τοπική

Αυτοδιοίκηση 304 εκατ ευρώ
Εξάλλου το πρωτογενές πλεόνασμα

της Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε

στο πρώτο τετράμηνο του
έτους στα 651 εκατ ευρώ όταν πέρυσι

στο τέλος Απριλίου ήταν στα
1,6 δισ ευρώ 1.598 εκατ ευρώ Η

πτώση αυτή προήλθε κυρίως από το
γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταμεία
παρουσίασαν φέτος πρωτογενές έλλειμμα

738 εκατ ευρώ έναντι πρωτογενούς

πλεονάσματος 438 εκατ
ευρώ που είχαν εμφανίσει πέρυσι
Αντίστροφη ήταν η εικόνα της κεντρικής

διοίκησης όπου καταγράφηκε

πρωτογενές πλεόνασμα 1.594
εκατ ευρώ υπερπενταπλάσιο σε σύγκριση

μα τα 300 εκατ ευρώ την αντίστοιχη

περυσινή περίοδο



9. ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 14

Αυξήθηκαν
τα χρέη του
Δημοσίου

προς ιδιώτες
ΑΥΞΗΤΙΚΑ κινήθηκαν και
τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του Δημοσίου

προς τους ιδιώτες δεδομένης

της άτυπης στάσης
πληρωμών που έχει επιβληθεί

εξαιτίας της δημοσιονομικής
ασφυξίας Σύμφωνα με

τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου

ανήλθαν σε 4 1 3 δισ
ευρώ τον περασμένο Απρίλιο

έναντι 3,74 δισ ευρώ
τον περασμένο Μάρτιο Ταυτόχρονα

οι εκκρεμείς επιστροφές

φόρου ανήλθαν σε
692.000.000 ευρώ τον Απρίλιο

από 688.000.000 ευρώ
τον Μάρτιο

Μεταξύ Απριλίου και
Μαρτίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του
Δημοσίου αυξήθηκαν κατά
399.000.000 ευρώ σε 4,82
δισ ευρώ στο τέλος Απριλίου

Οφειλές
Τα μεγαλύτερα προβλήματα
καταγράφονται σιους Οργανισμούς

Κοινωνικής Ασφάλισης

με συνολικές οφειλές
2,165 δισ ευρώ 1,515

δισ ευρώ ο ΕΟΠΥΥ και
400.000.000 ευρώ το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Τα νοσοκομεία χρωστούν

949.000.000 ευρώ
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση
304.000.000 ευρώ

Στο πρώτο τετράμηνο του
έτους τα χρέη του Δημοσίου
προς τους προμηθευτές του
αυξήθηκαν 1,1 δισ ευρώ

Την ίδια ώρα το πρωτογενές

πλεόνασμα της Γενικής
Κυβέρνησης υποχώρησε στα
651.000.000 ευρώ στο τέλος
Απριλίου 201 5 όταν πέρυσι
τον ίδιο μήνα ήταν 1,6 δισ
ευρώ Η πτώση αυτή προήλθε

κυρίως από to γεγονός ότι
τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσίασαν

φέτος πρωτογενές
έλλειμμα έναντι πρωτογενούς

πλεονάσματος πέρυσι
την ίδια περίοδο

Στ κράϋογηου
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Εξι θάνατοι
νεφροπαθών
που δεν ήταν
ασφαλισμένοι

ΣΕ τεντωμένο σχοινί ζουν οι
ανασφάλιστοι νεφροπαθείς
στη βόρεια Ελλάδα Από το
2011 έξι εξ αυτών έχασαν
τη ζωή τους στη θεσσαλονίκη

ενώ ακόμη 18 περιφέρονται
σαν φαντάσματα μέρα

παρά μέρα στα εφημερεύοντα
νοσοκομεία για να υποβληθούν

σε αιμοκάθαρσηI με κίνδυνο για την υγεία
τους καθώς δεν υπάρχει

ο φάκελος τους σε κάθε νοσοκομείο

και δεν μπαίνουν
στο ίδιο μηχάνημα

Ολα αυτά τα κατήγγειλε
χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Τύπου ο πρόεδρος
του Συλλόγου Νεφροπαθών
θεσσαλονίκης Χρήστος Καραγκιόζης

με αφορμή εκδήλωση

για τα 10 χρόνια του
Ελληνικού Κολεγίου Νεφρολογίας

και Υπέρτασης
ΕΚΟΝΥ

Η νέα ηγεσία του
υπουργείου Υγείας πρέπει
άμεσα να εκδώσει την πο
λυαναμενόμενη υπουργική

απόφαση για την κάλυψη
των ανασφαλίστων Οι

νεφροπαθείς τελικού σταδίου

δεν έχουν καμία ελπίδα

να υποβληθούν σε
μεταμόσχευση

καθώς θα πρέπει
να περιμένουν στη λίστα

έως και 12 χρόνια ενώ ο

μέσος όρος ζωής τους είναι
επτά χρόνια Σήμερα στη
λίστα αναμονής στην Ελλάδα

για μεταμόσχευση περιμένουν

1.170 νεφροπαθείς
ενώ το 2014 πραγματοποιήθηκαν

μόνο 1 68
μεταμοσχεύσεις

τόνισε ο κ
Καραγκιόζης Σύμφωνα με
τον ίδιο εξαιτίας των σοβαρών

ελλείψεων υποδομών
και ανθρώπινου δυναμικού
στα νοσοκομεία δεν μπορεί
να στηριχθεί η λειτουργία
της Μονάδας Μεταμόσχευσης

του Ιπποκράτειου ενώ
ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

του ΕΣΥ είναι ανεπαρκής
και απαρχαιωμένος σε

όλες τις περιοχές της χώρας
Αρ MÙIIOI
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ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΗΣΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Μέτωπο με την κυβέρνηση
ανοίγουν οι φαρμακοποιοί

Η ΑΓΟΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ

54
Τα αγοράζουν
με συμβουλή
γιατρού

30
τα αγοράζουν
με συμβουλή
φαρμακοποιού

4 αγοράζουν
παυσίπονα

ΕΚΑΤ αντιπυρετικά
ΑΝΘΡΩΠΟΙ μία φορά τον μήνα

820
ΕΚΑΤ €
ετήσιος τζίρος

το

93
Ποσοστό αντιπυρετικών
παυσίπονων στο σύνολο
των ΜΗΣΥΦΑ

Τζίρο 820 εκατ ευρώ ετησίως κάνουν τα φαρμακεία

από παυσίπονα αλοιφές και συμπληρώματα

διατροφής Ο κλάδος μπορεί να αντιδράσει

όπως παλιά το μήνυμα Λουράντου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Πόλεμο
με τους φαρμακοποιούς

προκαλεί η
πρόταση της κυβέρνησης

να διατίθενται από τα σούπερ
μαρκετ τα μη συνταγογραφσύμενα
φαρμακα ΜΗΣΥΦΑ

Παυσίπονα αλοιφές συμπληρώματα

διατροφής και δεκάδες
αλλα σχετικά προϊόντα παρέχουν
σήμερα την αναγκαία ρευστότητα
που χρειάζονται τα φαρμακεία Οι
πελάτες τα πληρώνουν αμέσως σε
αντίθεση με τα συνταγογραφσυμε
να που ο ΕΟΠΥΥ τα εξοφλεί έπειτα
από τρεις μήνες

Πρόκειται για έναν αξιοσημείωτο
τζίρο της τάξης των 820 εκατομμυρίων

ευρώ τον χρόνο μεγάλο
μέρος του οποίου αναμένεται να
περάσει στα πολυκαταστήματα Η

κυβέρνηση έχει αναφέρει στους
δανειστές ότι το μέτρο θα υλοποιηθεί

αμέσως με την προώθηση

σχετικής διάταξης Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα μελέτης που παρουσιάστηκαν

χθες σε ημερίδα για τα
ΜΗΣΥΦΑ που έγινε στην Αθήνα τα
εν λόγω προϊόντα έχουν πολύ σημαντικές

προοπτικές Τα τελευταία
χρόνια και ενώ ο τζίρος συνταγο
γραφούμενων φαρμάκων σημειώνει

κάμψη της τάξας του 8 ο τζίρος
των ΜΗΣΥΦΑ αυξάνεται κατά
6,4

Το κοινό τους είναι πολύ πιστό

καθώς περίπου 4 εκατομμύρια
καταναλωτές φέρονται να επισκέπτονται

το φαρμακείο τουλάχιστον
μία φορά τον μήνα προκειμένου
να προμηθευτούν κάποιο αντιπυρετικό

ή παυσίπονο
Υπαρχει δε ένα ποσοστό 5 των

καταναλωτών οι οποίοι αγοράζουν
κάθε εβδομάδα σκευάσματα αυτού
του είδους Το 54 τα προμηθεύεται

κατόπιν συνταγής γιατρού και
το 30 με συμβουλή φαρμακοποιού

Μιλώντας στην ίδια ημερίδα ο

πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Λουράντος κατηγόρησε
την κυβέρνηση για ανακολουθία
σε σχέση με το θέμα πώλησης των
ΜΗΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ

Προειδοποίησε δε ότι σ κλάδος
μπορεί να αντιδράσει όπως παλιά

τσ Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου συνεδριάζει σήμερα
για το θέμα ενώ το επόμενο Σάββατο

θα πραγματοποιηθεί γενική
συνέλευση του ΠΦΣ

Σύμφωνα με τον κ Λουράντο
η απελευθέρωση που θεσμοθετή

Η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ

δίνει στους φαρμακοποιούς

σημαντική
ρευστότητα καθώς

ο ΕΟΠΥΥ τους εξοφλεί

με τρεις μήνες
καθυστέρηση

θηκε από την προηγουμένη κυβέρνηση

είχε ως στόχο να πάνε τα
συγκεκριμένα φαρμακα στα σούπερ
μαρκετ με αυξημένες τιμές

Οχι στην κερδοσκοπία
Το φάρμακο είπε δεν προσφέρεται

για κερδοσκοπία και συναλλαγές

Δεν προσφέρεται για ικανοποίηση

οικονομικών αιτημάτων
αυτών που σήμερα επιθυμούν τη
μετατροπή του σε καταναλωτικό
αγαθό ώστε να κερδοσκοπήσουν
σε βάρος του ελληνικού λαού

Αντίθετοι με την απελευθέρωση
εμφανίζονται και οι διευρυμένοι
φαρμακοποιοί σύμφωνα με χθεσινή

δήλωση της Μαίρης Λυβίζου
προέδρου του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού

Ινστιτούτου ΦΑΝ1Ε
Η κ Λυβίζου προτείνει ψυχραιμία
και αυτοσυγκράτηση δεδομένης
και της κρίσιμης για τη χώρα

συγκυρίας Επισημαίνει ωστόσο
ότι ο φυσικός χώρος πώλησης των
ΜΗΣΥΦΑ είναι τα φαρμακεία καθώς

έτσι προστατεύεται ο Ελληνας
πολίτης Δεν είναι τυχαίο εξαγεί
ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
παρουσιάστηκαν φαινόμενα υπερ
καταναλωσης σε ορισμένες κατηγορίες

ΜΗΣΥΦΑ με αποτέλεσμα να
επιστρέψουν στο φαρμακείο
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΣ

Στρατηγική συνεργασία
με το fund των 13 δισ

Ηείσοδοε
του επενδυτικού κολοσσού

BC Partners η οποία διαχειρίζεται
επενδυτικό κεφάλαιο ύψουε

περίπου 13 δισ ευρώ στην ελληνική
φαρμακοβιομηχανία Pharmathen ανακοινώθηκε

την προηγούμενη εβδομάδα Ειδικότερα

υπογράφηκε αρχική συμφωνία
συνεργασία για την απόκτηση πλειοψηφικού

πακέτου ms Pharmathen οι πληροφορίες

κάνουν λόγο για ποσοστό άνω
του 70 από την BC Partners ενώ η οικογένεια

Κάτσου θα παραμείνει στον Ομιλο
Pharmathen öiampcovtas ένα σημαντικό
μερίδιο μετοχών και τη διοίκηση KaOcos η
συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί

το ακριβέβ τίμημα του deal δεν ανακοινώθηκε

ωστόσο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει

το ποσό που δαπανήθηκε για την
εξαγορά ms Specifar το 201 1 από την
αμερικάνικη πολυεθνική φαρμακευτική
Watson δηλαδή τα 400 εκατ ευρώ Η κίνηση

αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη δεδομένων

των προβλημάτων ρευστότηταβ στο
εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και
του φιλόδοξου σχεδίου ms οικογένειαβ
Κάτσου για περαιτέρω ανάπτυξη ms ελλη
viKiis φαρμακοβιομηχανία

IlpoomiKÉs Ο πρόεδροβ ms εταιρεία5
Βασίλεΐ05 Κάτσοβ τόνισε ότι η
Pharmathen με τη συμφωνία αυτή θωρακίζει

Tis ήδη icrxupés ms βάσειε και ενισχύεται

σημαντικά ανοίγονταε νέε5 προ
omiKés για τον όμιλο Παραμένουμε προσηλωμένοι

στην περαιτέρω ανάπτυξη ms
επιχείρησα σταθερή στη στρατηγική ms
Ερευνα Εξωστρέφεια Επενδύσει Από
την πλευρά του ο Ni'kos Σταθόπουλθ5
Managing partner ms BC Partners δήλωσε

ότι oroxos ias είναι η περαιτέρω ενίσχυση

ms ανάπτυξα του ομίλου μέσα
από την επένδυση στην έρευνα τη δημιουργία

νέων προϊόντων την επέκταση ms
διεθνούβ napouoias και των εξαγορών
στον συνεχώβ αναπτυσσόμενο τομέα των
γενόσημων φαρμάκων στον οποίο ο Ομιλο

s Pharmathen είναι ευρωπαϊκόβ ηγέ
ms Η Pharmathen η οποία ιδρύθηκε το
1969 έχει αναπτύξει ήδη μία διαφοροποιημένη

βάση περισσότερων από 1 80 διε

ίΣτόχοε

ias είναι η δημιουργία
evos διεθνούβ φαρμακευτικού
ομίλου του οποίου η καρδιά

χτυπάει στην Ελλάδα

Ovcos διακεκριμένων πελατών Πρόκειται
για πληροί καθετοποιημένη εταιρεία με
ανθρώπινο δυναμικό άνω των 1.000 ατόμων

τρία εργαστήρια έρευναβ και ανάπτυξα

και Tis δύο παραγωγικέβ μονάδεβ
του ομίλου Η BC Partners από την ίδρυση
του μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει 88
επενδύσει σε εταιρείεβ με συνολική αξία
96 δισ ευρώ μακης αποστόλου
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Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε τον ΟΟΣΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Πρώην υπουργού
βουήίευιή ιης Ν.Δ

Η
Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί

πάρα πολύ από το
λαϊκισμό σ όλη τη σύγχρονη

Ιστορία της Και
δυστυχώς από την ώρα που ξέσπασε

η μεγάλη οικονομική κρίση
η κατάσταση χειροτέρευσε

Η ασθένεια αυτή του πολιτικού
συστήματος της πολιτικής ζωής
της χώρας όχι μόνο δεν υποχώρησε

αλλά αντίθετα φούντωσε
Και υπονομεύει πολιτικούς και
κόμματα κυρίως όμως υπονομεύει

την προσπάθεια της χώρας να
βγει από το Μνημόνιο και να ακολουθήσει

το δρόμο που ακολούθησαν
η Ιρλανδία και η Πορτογαλία

και που ετοιμάζεται να ακολουθήσει
η Κύπρος

Η δημαγωγία δημιουργεί προσωρινές

ψευδαισθήσεις στους
πολίτες όμως οι πολιτικοί που
τη μετέρχονται δεν μπορούν στη
συνέχεια να τη διαχειριστούν και
αυτό τελικά καταλήγει σε όξυνση

τόσο του πολιτικού όσο και
του οικονομικού προβλήματος
της χώρας Μία από τις βασικές
προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί

η κρίση είναι η αλήθεια και η
σοβαρότητα Θέσεις δηλαδή που
να αντέχουν όχι μόνο την ημέρα
που παρουσιάζονται αλλά και σ

ένα μήνα και σ ένα χρόνο ενδεχομένως

και σε μία δεκαετία
Θα αναφερθώ σε ένα προσωπικό

μου παράδειγμα και θέματα
που χειρίστηκα στο υπουργείο

Ανάπτυξης
Τον Δεκέμβριο του 2013 εισηγήθηκα

στη Βουλή το νόμο 4224
για την προστασία της α κατοικίας

Τότε ο κ Τσίπρας ισχυρίστηκε
ότι παρουσιάζετε την επιλογή

σας να ανοίξετε κερκόπορτα
στους πλειστηριασμούς Βουλή
21-12-2013

Σήμερα έρχονται και αντιγράφουν
τις διατάξεις αυτού του νόμου

Διερωτώμαι πώς αισθάνονται
οι ψηφοφόροι τους γι αυτά

που τους έλεγαν τόσο προεκλογικά
όσο και μετεκλογικά

Τον Απρίλιο του 2014 εισηγήθηκα

στη Βουλή και ψήφισε
την περίφημη εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ Μία από τις ρυθμίσεις
ήταν και η απελευθέρωση των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ που ακριβώς
λόγω του προστατευτισμού στην
Ελλάδα κοστίζουν 27 ακριβότερα

απ ό,τι στις χώρες που έχουμε
ανταγωνισμό στις τιμές

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο
αντιδρούσε στη ρύθμιση ενώ στο
προεκλογικό του πρόγραμμα σημείωνε

ότι το φάρμακο είναι
κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο

προϊόν με ανταλλακτική
μόνο αξία Αρα η σύνδεση του

φαρμάκου και των σημείων διά

Η κυβέρνηση
προτείνει πέρα
από τα ΜΗΣΥΦΑ
μια σειρά από
μέτρα από την
εργαλειοθήκη
Νο2 του ΟΟΣΑ
Διερωτώμαι ηώς
αισθάνονται ο
ίδιος ο κ Τσίπρας
οι βουλευτές του
και όλοι αυτοί που
τον πίστεψαν τόσο
προεκλογικά όσο
και μετεκλογικά

θέσης αυτού με τους κανόνες της
αγοράς δεν είναι θεμιτή

Σήμερα έρχεται και αποδέχεται
τη δική μου πρόταση που

τότε λόγω των οριζόντιων αντιδράσεων

δεν υπερψηφίστηκε
τελικά από τη Βουλή Διερωτώμαι

πώς αισθάνονται όχι μόνο
οι φαρμακοποιοί που πίστεψαν
τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά αλλά
και όλοι αυτοί που είχαν ξεσπαθώσει

εναντίον αυτής της ρύθμισης

αδιαφορώντας τελικά για
το ότι οι άνεργοι ή οι ανάπηροι
και οι συνταξιούχοι με μειωμένα
επιδόματα ή συντάξεις αναγκα
ζόντουσαν ταυτόχρονα να πληρώνουν

27 ακριβότερα ΜΗΣΥΦΑ
στην Ελλάδα

Συνολικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ πολέμησε

λυσσαλέα την εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ Ο κ Τσίπρας στις 30
4-2014 στη Βουλή την είχε χαρακτηρίσει

ως το σκοινί με το
οποίο θα κρεμαστούμε ενώ αργότερα

ως πρωθυπουργός πλέον
18-3-2015 Βουλή με είχε κατηγορήσει

ούτε λίγο ούτε πολύ
ότι υπέκλεψα τη σφραγίδα του
ΟΟΣΑ Η περιβόητη εργαλειοθήκη

δεν είχε καμία σχέση με τον
ΟΟΣΑ είπε χαρακτηριστικά ο
κ Τσίπρας υποκλέπτοντας τη
σφραγίδα του ΟΟΣΑ Ηταν η
εργαλειοθήκη του κ Χατζηδάκη

και όχι η εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ

Τώρα η κυβέρνηση προτείνει
πέρα από τα ΜΗΣΥΦΑ μια σειρά

από μέτρα από την εργαλειοθήκη
Νο2 του ΟΟΣΑ Διερωτώμαι πώς
αισθάνονται ο ίδιος ο κ Τσίπρας
οι βουλευτές του και όλοι αυτοί
που τον πίστεψαν τόσο προεκλογικά

όσο και μετεκλογικά σε σχέση

με τη μελέτη του ΟΟΣΑ και
τους μύθους που καλλιεργήθηκαν
ως προς τον τρόπο που προετοιμάστηκε

Ο ΟΟΣΑ λοιπόν σήμερα εκδικείται

τον ΣΥΡΙΖΑ Τον εκδικείται
όπως θα τον εκδικηθούν μία

μία όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες
του Που ήδη ξεκίνησαν να

υπονομεύουν την κυβερνητική
πορεία του Ακόμα περισσότερο
όμως λειτουργούν υπονομευτικά
για την πορεία της χώρας

Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει

να είναι η χώρα των μύθων
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε
να ζούμε με βολικά ψέματα Δεν
μπορούμε να αγνοούμε την αλήθεια

των αριθμών και της πραγματικότητας

Αυτό που χρειαζόμαστε πέρα
από το όποιο οικονομικό πρόγραμμα

προσαρμογής και πέρα
από οποιαδήποτε μέτρα που θα
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα

και την παραγωγικότητα της
οικονομίας είναι να επιστρέψουμε

στην υπευθυνότητα Ας πάρουμε
λοιπόν μια και καλή διαζύγιο

από το λαϊκισμό και ας επιστρέψουμε

στο δρόμο της σοβαρότητας
Στο δρόμο της Ευρώπης Στο

δρόμο της αλήθειας
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♦ Pharmathen

5 Ο πρόεδρος και διευθύνων
ψ σύμβουλος ιης Pharmathen

Βασίλης Κότσος

Βρετανική επενδυτική
ένεση στη Pharmathen

Η BC Partners αποτελεί το βασικό μέτοχο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
προσφέροντας της πρόσβαση στις διεθνείς αγορές αλλά και τπ χρηματοδότηση

181
ΕΚΑΤ ΕΥΡΟ
0 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ 201 4

ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΤΑ EBITDA

100
ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ
ΤΟ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

42η
ΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 4.500
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ
avelesioti@e-typos.com

Το
μεγάλο άλμα φιλοδοξεί

να κάνει η Pharmathen

κατεβαίνοντας
στον επιχειρηματικό

στίβο με προπονητή την BC
Partners To fund βρετανικών
συμφερόντων που από τα μέσα
της προηγούμενης εβδομάδας
αποτελεί το βασικό μέτοχο της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

κατέχοντας ποσοστό άνω του
70 υπόσχεται να την οδηγήσει
σε νέα μονοπάτια ενισχύοντας
την πορεία της

Η Pharmathen άλλωστε αποτελεί

το πλέον χαρακτηριστικό
παράδειγμα ελληνικού success
story αφού κατάφερε μέσα σε
σχεδόν 45 χρόνια να μετασχηματιστεί

από μία μικρή οικογενειακή
επιχείρηση σε ηγέτιδα εταιρία

στο χώρο των φαρμάκων με
τζίρους άνω των 180 εκατ ευρώ
Αυτός ήταν σύμφωνα με πηγές
προσκείμενες στη διοίκηση ο
λόγος που η BC Partners θέλησε
να παραμείνει το management
στην οικογένεια Κάτσου Επικερδή

ομάδα δεν την αλλάζεις
σχολιάζουν χαρακτηριστικά στον
Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής

Ισχυρή θέση στον τομέα των
γενοσήμων κατέχει η Pharmathen

η οποία τα τελευταία

χρόνια έχει επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη και την εμπορία φαρμακευτικών

προϊόντων Διαθέτει
τρία ερευνητικά εργαστήρια σε
Αθήνα Θεσσαλονίκη και Ινδία
και δύο παραγωγικές μονάδες
στην Παλλήνη και τις Σάπες
Ροδόπης ενώ εξάγει σε 80 χώρες

σχεδόν το 70 του κύκλου
εργασιών της Το ανθρώπινο
δυναμικό αποτελεί για αυτήν
τον κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια

για συνεχή πρόοδο και
ανάπτυξη

Προσωπικό
Συνολικά απασχολεί περί τα
1.000 άτομα ενώ όπως επισημαίνουν

στελέχη της εταιρίας το
deal με την BC Partners θα σημάνει

αύξηση του αριθμού των
εργαζομένων Μέσα στην κρίση
δημιουργήσαμε 500 νέες θέσεις
εργασίας Μετά τη συμφωνία
ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει
περαιτέρω ενίσχυση τονίζουν
χαρακτηριστικά

Η σημαντική παρουσία της
στα επιχειρηματικά πράγματα
σε συνδυασμό με τα οικονομικά
της μεγέθη που εμφανίζονται διαρκώς

αυξανόμενα είχε ως αποτέλεσμα

να χαρακτηριστεί ήδη
από πολύ νωρίς ως πολύφερνη
νύφη μεταξύ των ξένων επενδυτών

Στο παρελθόν είχαμε δεχθεί
αρκετές κρούσεις από επενδυτικά

κεφάλαια ενώ και εμείς ανα¬

ζητούσαμε στρατηγικούς επενδυτές

αναφέρουν πηγές της
διοίκησης Καμία όμως από τις
προηγούμενες συζητήσεις δεν
τελεσφόρησε με τη διοίκηση της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
να ενδίδει τελικώς στην πρόταση

της BC Partners
Η πρόσβαση σε ρευστότητα

μέσω του διεθνούς τραπεζικού
συστήματος σαφώς και βάρυνε
στην απόφαση της οικογένειας
Κάτσου να δεχθεί Οπως όμως
τονίζουν πηγές της εταιρίας η
Pharmathen ανέκαθεν κατάφερνε

να συγκεντρώνει χρηματοδότηση

Πριν από ένα χρόνο μάλιστα
εξασφάλισε κεφάλαια ύψους 25
εκατ ευρώ από την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων ποσό
το οποίο έχει υπολογιστεί να
διατεθεί αποκλειστικά για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας

της εταιρίας
Η δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει

σε παιχνίδια εξαγορών

όπως άλλωστε ανέφερε
και ο Managing Partner της BC
Partners κ Νίκος Σταθόπου
λος ήταν ίσως η αιτία που έγειρε

την πλάστιγγα υπέρ της εξαγοράς

Πρόκειται ουσιαστικά για
τη δεύτερη μεγάλη κίνηση στο
χώρο του φαρμάκου μέσα σε διάστημα

τεσσάρων ετών Υπενθυμίζεται
ότι το 201 1 η Specifar εξα¬

γοράστηκε από την αμερικανική
πολυεθνική Watson μία από τις
πέντε μεγαλύτερες φαρμακευτικές

εταιρίες στις ΗΠΑ έναντι
400 εκατ ευρώ

Το ύψος του τιμήματος του
deal μεταξύ Pharmathen και
BC Partners δεν έγινε γνωστό
πληροφορίες ωστόσο κάνουν
λόγο για περισσότερα από 400
εκατ ευρώ Πρόκειται για μία
καταρχήν συμφωνία σχολιάζουν

υψηλόβαθμα στελέχη της
Pharmathen παραπέμποντας
για Ιούλιο τις όποιες ανακοινώσεις

Τότε υπολογίζουμε να
πέσουν οι τελικές υπογραφές
εφόσον ολοκληρωθεί μία σειρά
ελέγχων από τα τεχνικά επιτελεία

προσθέτουν
Τα κεφάλαια αναμένεται να

κατευθυνθούν πέραν της απόκτησης

προίοντικών χαρτοφυλακίων
στην ενίσχυση του R&D

στην αύξηση των εξαγωγών και
στην οργανική ανάπτυξη Υπενθυμίζεται

ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

τρέχει ήδη από

πέρυσι πενταετές πρόγραμμα
επενδύσεων ύψους 100 εκατ
ευρώ για προγράμματα ανάπτυξης

νέων μορίων

Δεύτερη απόπειρα
Ογδόντα οκτώ εξαγορές μέσα σε

μία 30ετία μετρά η BC Partners
To fund που σήμερα διαχειρίζεται

κεφάλαια ύψους περίπου 13

δισ ευρώ εδρεύει στο Λονδίνο
και έχει γραφεία σε Παρίσι Αμβούργο

και Νέα Υόρκη επιλέγει
να τοποθετηθεί κατά βάση σε
μεγάλες εταιρίες σε Ευρώπη και
Αμερική ποικίλων δραστηριοτήτων

που περιλαμβάνουν από
ασφάλειες αυτοκινήτων Sabre
Insurance στη Βρετανία και καλωδιακή

τηλεόραση Com Hem
στη Σουηδία έως υπηρεσίες
φροντίδας Pet Smart στη Βόρεια

Αμερική και ταυτοποίησης
ζώων Allflex στη Γαλλία

Στην Ελλάδα επενδύει για δεύτερη

φορά και δη σε μία περίοδο
που επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα

όσον αφορά στην πορεία της
οικονομίας

Η επίσημη πρώτη έγινε το
2006 οπότε και απέκτησε το
πλειοψηφικό πακέτο της Regency
Entertainment Η παραμονή
στην εταιρία διαχείρισης καζίνο
κράτησε σχεδόν μία πενταετία
με το exit να πραγματοποιείται
τελικά το 2011

Το τότε σχέδιο αναδιάρθρωσης
χρέους της Regency προέβλεπε

τη μετατροπή χρέους σε
μετοχές καθώς δεν πληρούνταν
οι όροι σε δάνεια ύψους 700
εκατ ευρώ Στο πλαίσιο αυτό
η εταιρία πέρασε στον έλεγχο
των πιστωτών της αντάλλαξαν

τίτλους με μερίδιο 72,5
ρίχνοντας το ποσοστό της BC
Partners σχο 15
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Στόχος συμφερόντων ο Κουρουμπλής
ΑΚΟΜΗ και οι αδαείς

έχουν αντιληφθεί τον πόλεμο
που μαίνεται μεταξύ των πολυεθνικών

και των ντόπιων
φαρμάκέμπορων Μιλάμε για
μια παρτίδα που κρύβει τεράστια

ποσά Είναι αλήθεια ότι
ο σημερινός υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής
από την εποχή που ήταν
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε
ακολουθήσει με συνέπεια συ¬

γκεκριμένη στρατηγική υπερασπιζόμενος

με συγκεκριμένα
επιχειρήματα τα αιτήματα

των Ελλήνων φαρμακοβιομή
χανων Επειδή όμως κάποιοι
προφανώς τα περίμεναν
εντελώς διαφορετικά έχουν
αρχίσει να σκάνε κάτι περίεργα

δημοσιεύματα που την
πέφτουν στον Κουρουμπλή

Ομως όπως λέει και ο ίδιος
Λάθος πόρτα χτύπησαν
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business nsider

Από κοινού με ιην αδελφή ίου Νέλλη ανέλαβαν την τύχη
ins Pharmathen μετά τον θάνατο του πατέρα tous και την κατέστησαν φαρμακευτική παγκόσμιου
διαμετρήματο5 - Προ ημερών, η BC Partners εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ομίλου

To private equity
BC Partners, που

εξαγόρασε το μεγάπο
πακέΐο μετοχών ins
Pharmathen, έχει κάνει
αρκεΐβ δουλειέ5 στην
Επήάδα. Παλαιότερα
είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον 

στον διαγωνισμό 

για ιην αποκρατικοποίηση 

ιου ΟΠΑΠ
και ίο 2006 είχε προχωρήσει 

στην εξαγορά
tns Hyatt Regency.
Πρωταγωνιστικό ρόπΌ
oris δραστηριότητΒ
autés του private
equity είχε, ôncos
και τώρα, ο EAflnvas

managing partner του
NÎKOSlTa6ônourlos,
ο onoios το 2005 στην
ΑΡΑΧ Partners είχε

προχωρήσει και σε
επένδυση στην TIM
Hellas. Η BC Partners
διαχειρίζεται κεφάλαια
υ^τάξΥκτων 13δισ.
ευρώ και από την
ίδρυσή τη5, το 1 986,
écos σήμερα έχει
πραγματοποιήσει 88
επενδύσει σε εταιρεικ
ouvorïiKhs αξία5 96
δισ. ευρώ. Η στρατηγική 

ms τυπικά στοχεύει
στην εξαγορά και την
ανάπτυξη επιχειρήσεων 

σε συνεργασία με
την εκάστοτε διοίκηση,
ώστε να δημιουργηθεί
προστιθέμενη αξία, την
οποία και εγγράφει με-
ταπωπώντα$ ies σε 

μακροχρόνιο 

ορίζοντα.

του Γιώργου I. Δημητρομανωλακη
gdimitromanolakis@ependisinews.gr	

Οποιος 

συζητάει με τον
Βασίλη καιτη Νέλλη
Κότσου είναι βέβαιο
ότι νομίζει ότι η Ελλάδα 

είναι θερμοκήπιο 
τεχνολογίας. Θερμοκήπιο πρωτοποριακών 

εταιρειών που μόνο θετική 

γεύση αφήνουν σε μια Ελλάδα
που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία
χρόνια. Αν απομονώσει κανείς το όραμα 

των δυο βασικών μετόχων (έως
σήμερα) της Pharmathen, θα θεωρήσει 

ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η
Ελλάδα του 2015. Ανάπτυξη, τεχνολογία, 

δουλειές. Γιατί αυτή είναι η
εταιρεία που έχτισαν με κόπο όταν
πριν από 2 5 χρόνια ο πατέρας τους
έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αφήνο-
ντάς τους να παλέψουν με τα θηρία.
Μια εταιρεία που τη ζηλεύουν σε
παγκόσμιο επίπεδο πολλές πολυεθνικές. 

Τώρα ήρθε, βέβαια, το
πλήρωμα του χρόνου και ο Βασίλης
και η Νέλλη αποφάσισαν ότι ένας δυνατός, 

νέος μέτοχος θα μπορούσε να βάλει πολλά 

κεφάλαια έτσι ώστε η εταιρεία να πάει
ακόμα ψηλότερα.

Προ ημερών, λοιπόν, αποφασίστηκε
η BC Partners του «ταλαντούχου» Νίκου 

Σταθόπουλου να εξαγοράσει το
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών
της πολυεθνικής, που το 2014 παρουσίασε 

τζίρο 180 εκατ. ευρώ και
κέρδη (προ τόκων φόρων και αποσβέσεων) 

48 εκατ ευρώ. Πιθανολογείται, 

δε, ότι η αποτίμηση της εταιρείας 

ξεπέρασε τα 480 εκατ. ευρώ. Το
ακριβές ποσοστό που θα εξαγοραστεί
από την BC Partners δεν έγινε γνωστό,
αλλά εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 50%.

Το στρατηγείο της εταιρείας βρίσκεται 

στην Παλλήνη και σε πείσμα
των καιρών δεν εισάγει αλλά εξάγει
know how και αποτελεί τον μεγαλύτερο
ελληνικό ιδιωτικό όμιλο σε επενδύσεις στον τομέα
της έρευνας. Μια εταιρεία που πουλάει τεχνογνωσία
σε μεγάλες και ονομαστές πολυεθνικές, που έχει τιμηθεί 

με πάνω από 20 διεθνή βραβεία. «Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη επιβράβευση από το καθαρό κούτελο.
Αυτή την προίκα μάς άφησε ο πατέρας μας Νίκος
Κάτσος όταν απεβίωσε το 1993 και με αυτήν θα πορευόμαστε 

μια ζωή» λέει ο Βασίλης Κάτσος, συνιδιοκτήτης 

της βιομηχανίας μαζί με την αδελφή του Ελένη 

(Νέλλη).
Νέα παιδιά, άνθρωποι της εποχής τους, βρέθηκαν

σε πολύ νεαρή ηλικία να διαχειρίζονται μια βιομηχανία 
που ναι μεν βρισκόταν σε ακμή, αλλά ο ξαφνικός

θάνατος του ιδρυτή της τους βρήκε απροετοίμαστους.

»
tmroris

Την τελευταία πενταετία
εξαπλασίασαν ης πωλήσεις
διαθέτοντας τρία εργαστήρια 

έρευνας και δύο
παραγωγικές μονάδες.
Το 70% των 400 εργαζομένων 

της εταιρείας έχει
πανεπιστημιακή κατάρτιση
και το 34% διδακτορικό

Η κυρία Νέλλη Κάτσου, έχοντας μόλις τελειώσει 

τις σπουδές της στη Φαρμακευτική, και
ο αδελφός της, όντας ακόμα φοιτητής, βρέθηκαν 

στη δίνη ενός επιχειρηματικού κυκλώνα. 

«Από πολύ νωρίς είχαμε μάθει να
αγαπάμε το αντικείμενο, αφού από πολύ
μικροί εργαζόμασταν σε όλο το φάσμα
της εταιρείας. Ομως ξαφνικά κληθήκαμε
να διαχειριστούμε ένα βουνό από προβλήματα. 

Ολοι μετρούσαντις ημέρες που
θα κλείναμε καιδεντους κακίζουμε σήμερα 

γι' αυτό. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι ανταγωνιστές 

μας, που σήμερα μας λένε
"μπράβο"» υπογραμμίζει η κυρία Κάτσου.

Αγαπημένα τα δύο αδέλφια, και με πρωτόγνωρη 

ποιότητα, αυτή τη στιγμή έχουν
κατορθώσει να δημιουργήσουντην πέμπτη
μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, 

με μέση ετήσια δαπάνη σε έρευνα 10
εκατ. ευρώ και τρεις εργοστασιακές μονάδες. 

«Οταν μιλάμε για παραγωγή φαρμάκων,
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για

ένα πραγματικό χειρουργείο. Ολες οι λειτουργίες 

μας είναι αυτοματοποιημένες, τα πάντα
είναι πεντακάθαρα κι αυτό διότι παράγουμε

. φάρμακα όχι για τους καταναλωτές, αλλά
ακόμα και για τα παιδιά μας» αναφέρει ο
κ. Κάτσος και συμπληρώνει: «Για τον λόγο
αυτό δεν λυπούμαστε το επενδυτικό και
ερευνητικό κόστος. Οπως γίνεται αντιληπτό, 

αυτές οι επενδύσεις δεν ήταν δυνατό
να απορροφηθούν μονό από την ελληνική

αγορά, γι' αυτό το 1995-96 στραφήκαμε στο
εξωτερικό».

Επενδύσεις
Η Pharmathen άρχισε σειρά επενδύσεων σε
Αφρική και Ασία, όπου αυτές οι πολλά υποσχόμενες 

αγορές έδωσαν τεράστια ώθηση
στις πωλήσεις της. «Μέχριεκεί ήταντο εύκολο 

κομμάτι, αφού, ούσες ανώριμες αυτές
οι αγορές, αποτελούσαν προσεγγίσιμο
στόχο. Ομως αυτό δεν μας έφθανε. Σύντομα 

στοχεύσαμε προς τις δυτικές αγορές»
υποστηρίζει ο κ. Κάτσος. Δαπανώντας 40
εκατ. ευρώ, το φαρμακευτικό εργοστάσιο
τους είναι ό,τι πιο σύγχρονο δημιουργήθηκε 

στη χώρα από το 1981 και αυτό που τροφοδοτεί 

όλες τις εξωστρεφείς ενέργειες.
Σήμερα, η εταιρεία είναι συνεργάτιδα μεγάλων

ομίλων, όπως οι Sanofi, Novartis και Merck, και δεν
είναιτυχαίο ότιαποτελείτην πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης 

βιομηχανία της Ευρώπης. Την τελευταία πενταετία
έχει εξαπλασιάσει τις πωλήσεις της, διαθέτοντας τρία
εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης και δύο παραγωγικές 

μονάδες. Το 70% των 400 εργαζομένων της έχει
πανεπιστημιακή κατάρτιση και το 34% διδακτορικό.

Ηπιων τόνων τα δύο αδέλφια δεν προσπάθησαν
ποτέ να γίνουνάνθρωποιτων κοσμικών σελίδων. Δεν
τους ενδιαφέρει μάλιστα καθόλου η προσωπική προβολή, 

εκτός, βέβαια, εάν προωθούν το ερευνητικό
έργο τους και την εικόνα της εταιρείας.

ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ
BPH ΚΑΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΙ ΣΠΑΤΑΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Εκχός ελέγχου οι δαπάνες
Πρωταθλητές στα ληξιπρόθεσμα

χρέη της γενικής κυβέρνησης χωρίς
τις επιστροφές φόρων που δεν έχουν
καταβληθεί στους δικαιούχους
παραμένουν τα ασφαλιστικά ταμεία
και ο ΕΟΠΥΥ

► Των ΚΟΙΤΑ ΤΙΑΒΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΖΤΟΑΟΥΛΟΥ

πικίνδυνη χαλάρωση παρουσιάζουν στο τέλος
του πρώτου τριμήνου του 2015 οι δαπάνες δεκάδων

φορέων της γενικής κυβέρνησης Επί συνόλου

44 με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ ευρώ
που εποπτεύει το υπουργείο Οικονομικών οι 20
μπήκαν στη μαύρη λίστα αφού η απόκλιση στις
δαπάνες ξεπερνά σε ποσοστό το 10

Ταυτόχρονα υπό στενή παρακολούθηση μπαίνουν

και οι υπόλοιποι 24 με μικρότερη ψαλίδα
στα έξοδα ενώ λίγοι είναι πάντως οι φορείς που
κινούνται εντός τειχών του Μνημονίου

Η υπερβολική αυτή σπατάλη σε σχέση με τους
στόχους που έχουν τεθεί φέρνει όλους τους προη¬

γούμενους φορείς αντιμέτωπους με τις αυστηρές
κυρώσεις που ισχύουν για αυτές τις περιπτώσεις

Να σημειωθεί ότι όσα Νομικά Πρόσωπα ή
υπουργεία δεν ευθυγραμμίζονται με τη λιτότητα
των δαπανών του προγράμματος και εμφανίζουν
αποκλίσεις άνω του 10 από τους τριμηνιαίους
στόχους τότε θα περικόπτονται αυτόματα λει

Η ελληνική πρόταση για το χρέος
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ απ την οποία θα μπορούσε να

ξεκινήσει

η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
οιαν και όποτε αποφασίσουν οι δανειστές να ανοίξουν το
θέμα αποτελεί η πρόταση που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση

στους θεσμούς μαζί με το πακέτο των δημοσιονομικών
μέτρων

Πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο για το χρέος που κατέχουν

και οι τέσσερις πιστωτές του επίσημου τομέα η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα που κατέχει ελληνικά ομόλογα ύψους
27 δια ευρώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 1 5 δια ευρώ
χώρες της ευρωζώνης οι οποίες έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα
διμερή δάνεια διάσωσης ύψους 53 δια ευρώ και ο EFSF με

περίπου 1 45 δια ευρώ
Η πρόταση προβλέπει κατηγοριοποίηση του χρέους και

διαχείρισή του ανάλογα με την πηγή προέλευσης το χρονοδιάγραμμα

αποπληρωμής και τα επιτόκια δανεισμού
Αφού επισημαίνεται ότι η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει

να αποτελεί μέρος της όποιας νέας συμφωνίας προκύψει με
τους θεσμούς προτείνεται πρώτα η απεμπλοκή του ΔΝΤ με
τη σταδιακή αποπληρωμή των δανεικών από το Ταμείο και
στη συνέχεια η αναδιάρθρωση του χρέους που προέρχεται από

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αρχής γενομένης από την ΕΚΤ
Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Ευρωπαϊκός

Μηχανισμός Σταθερότητας ESM που αντικατέστησε τον
EFSF

Το σχέδιο προβλέπει μείωση του χρέους από το 1 80 που

βρίσκεται σήμερα στο 93 έως το 2020 και στο 60 έως το
2030

Οι επιστροφές
φόρων που δεν
έχει αποδώσει
το Δημόσιο
ψήλωσαν

στα 692 εκατ
ευρώ στο τέλος
του πρώτο
τετραμήνου από
688 εκατ ευρώ
που ήταν τον
Μάρτιο

τουργικές δαπάνες και επιχορηγήσεις
Την ίδια στιγμή αύξηση κατά 900 εκατ ευρώ

σημειώνουν από την αρχή του χρόνου τα φέσια

του Δημοσίου ενώ με νέα χρέη που φτάνουν

τα 400 εκατ ευρώ φόρτωσε τον περασμένο
Απρίλιο το κράτος προμηθευτές επιχειρήσεις

που ασχολούνται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο
αλλά και απλούς φορολογουμένους γεγονός το
οποίο αποτυπώνει το σοβαρό πρόβλημα της ρευστότητας

που αντιμετωπίζει η χώρα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου

οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Δημοσίου προς τους ιδιώτες διαμορφώθηκαν
στα 4,824 δισ ευρώ στο πρώτο φετινό τετράμηνο
από 4,429 δια ευρώ που κινούνταν στο τρίμηνο

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη της γενικής κυβέρνησης

χωρίς τις επιστροφές φόρων που δεν έχουν
καταβληθεί στους δικαιούχους αυξήθηκαν το
ίδιο διάστημα στα 4,132 δισ ευρώ από 3,737
δια ευρώ που ήταν στο τέλος Μαρτίου του 2015
Πρωταθλητές σε αυτές τις οφειλές παραμένουν

τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες τον Απρίλιο
έφτασαν στα 2,165 δια ευρώ από 2 δια ευρώ
στο τέλος Μαρτίου Μόνο τα χρέη του ΕΟΠΥΥ
ανέρχονται σε 1,515 δια ευρώ από 1,387 δισ
ευρώ στο τέλος Μαρτίου

Τα χρέη των υπουργείων και δήμων
Οι οφειλές των υπουργείων και των εποπτευόμενων

φορέων τους ανήλθαν στα 478 εκατ
ευρώ από 394 εκατ ευρώ τον Μάρτιο Τα χρέη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 304
εκατ ευρώ ενώ οι οφειλές λοιπών νομικών προσώπων

κατήλθαν στα 235 εκατ ευρώ στο τέλος
Απριλίου

Ανοδικά κινήθηκαν τον ίδιο μήνα και οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των νοσοκομείων οι οποίες
αυξήθηκαν στα 950 εκατ ευρώ από 903 εκατ
ευρώ τον προηγούμενο

Σε ό,τι αφορά τα ποσά από τις επιστροφές φόρων

που δεν έχει αποδώσει το Δημόσιο αυτά
ψήλωσαν στα 692 εκατ ευρώ στο τέλος του

πρώτο τετραμήνου από 688 εκατ ευρώ που ήταν
τον Μάρτιο

Εν τω μεταξύ στα 134,3 δια ευρώ εκτινάχθηκαν
οι εγγυήσεις του Δημοσίου λόγω ELA 74,3

δισ ευρώ



18. ΦΟΡΟΙ-ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 8

8 Θέμα ΗΜΚΡ1ΙΣΙΛ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.
6-7.6.2015

>- Για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2015

η κυβέρνηση επιχειρεί να «φορτώσει» πρόσθετα

φορολογικά βάρη ύψους 1,284 δισ. ευρώ στους

έχοντες εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ μέσω

της αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
και στις επιχειρήσεις με καθαρά κέρδη άνω των 5

Οι συντελεστές ΦΠΑ

Η πρόταση των δανειστών:
Δύο συντελεστέ$

— ΦΠΑ 11%:
Τρόφιμα, φάρμακα και ξενοδοχεία.
» ΦΠΑ 23%:
Όλα τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες.
Δηλαδή αυτομάτως αυξάνονται τιμολόγια ΔΕΚΟ, εισιτήρια 

μέσων μαζικής μεταφοράς, εφημερίδες, περιοδικά,

βιβλία, εστίαση, εισιτήρια θεάτρων, κόμιστρα ταξί.

Η ελληνική πρόταση:
Tpeis συντελεστέ5 ΦΠΑ
*» ΦΠΑ 6%: Φάρμακα εισιτήρια θεάτρων 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 κλπ.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Ερχονται φόροι - φωτιά
για μισθωτούς εταιρείες
και επαγγελματίες

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ BOY PTA ΜΑ

Μια ιροροκαταιγίδα π οποία θα πλήξει τους
φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα 

άνω των 30.000 ευρώ, τις μεγάλες
κερδοφόρες επιχειρήσεις αλλά και όλους
τους καταναλωτές, φέρνει η πρόταση που

υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στους θεσμούς.

Για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό
του 2015 η κυβέρνηση επιχειρεί να «φορτώσει» 

πρόσθετα φορολογικά βάρη ύψους
1 ,284 δισ. ευρώ στους έχοντες εισοδήματα
άνω των 30.000 ευρώ μέσω ττις αύξησης
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και
στις επιχειρήσεις με καθαρά κέρδη άνω
των 5 εκατ. ευρώ με την επιβολή έκτακτης
εισφοράς με συντελεστές 5%-10%.

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπονται 

και για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 

άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών
με την αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, 

ενώ τον συγκεκριμένο φόρο
αυτό θα κληθούν να πληρώσουν γτα πρώτη 

φορά και οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής 

άνω των 10 μέτρων.
Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ

που προτείνει η Αθήνα θα φέρουν ανατιμήσεις 

έως και περίπου 9%, σε όλα τα
συσκευασμένα, μεταποιημένα και κονσερβοποιημένα 

τρόφιμα (ζυμαρικά, όσπρια,
αλεύρι, ζάχαρη, καφέ, τοάι, κατεψυγμένα
είδη, παγωτά, γλυκά, μαρμελάδες, σοκολάτες, 

μπισκότα κ λπ.), στα εισιτήρια όλων
των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα κόμιστρα 

των ταξί, στις εφημερίδες και τα περιοδικά, 

στις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία, 

στα προμαγειρεμένα φαγητά.
Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι ανατιμήσεις 

στα νησιά του Αιγαίου, καθώς κυβέρνηση 

και δανειστές συμφωνούν πλέον
να καταργηθεί το ειδικό καθεστώς των
μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ.
Ειδικά για τον ΦΠΑ οι δανειστές προτείνουν 

εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή
23% για όλα σχεδόν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες και ενός μειωμένου 1 1% μόνο
για τα φάρμακα, τα είδη διατροφής και τις
υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία.

Το φορολογικό πακέτο που προτείνει
η Αθήνα περιλαμβάνει:

I Καθιέρωση νέου καθεστώτος τριών
συντελεστών ΦΠΑ:

Ζ) 6% για τα φάρμακα, τις εκδόσεις βιβλίων 

και τα εισιτήρια των θεάτρων,
Ό 11% για βασικά είδη διατροφής και

φρέσκα τρόφιμα -όπως φρούτα, λαχανικά, 

γάλα, κρέας, ψάρια, ψωμί νωπό-

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου και νερού, υπηρεσίες
διαμονής σε ξενοδοχεία, εκδόσεις εφημερίδων, 

περιοδικών και εστιατόρια.

D 23% για όλα τα υπόλοιπα αγαθά και
υπηρεσίες.

ΤΙ ΘΑ ΑΚΡΙΒΥΝΕΙ
Το προτεινόμενο αυτό σύστημα συντελεστών 

θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί
από το 13% στο 23% ο συντελεστής ΦΠΑ
για:
Ο Ολα τα μεταποιημένα, συσκευασμένα

Η πορεία των εοόδων
από ΦΠΑ

Έτος
Έσοδα οπό ΦΠΑ

(αε δισ. ευρώ)

2000 10,069

2001 10,873

2002 11,986

2003 12,755

2004 13,741

2005
14,131

(αύξηση συντελεστών
από την 1η Απριλίου

2005)

2006 15,825

2007 17,381

2008 18,243

2009 16,582

2010

17,374
(αύξηση συντελεστών
στις 15 Μαρτίου και
από την 1η Ιουλίου

2010)

2011

16,887
(αύξηση συντελεστών
από την 1η Ιανουαρίου

2011)

2012 15,090

2013 13,856

2014 13,892

και κονσερβοποιημένα τρόφιμα (μακαρόνια, 

ρύζι και όσπρια πωλούμενα
οε συσκευασίες, μπισκότα, σοκολάτες,
πατατάκια, τσιπς, κονσέρβες, αναψυκτικά, 

συσκευασμένοι χυμοί, κατεψυγμένα 

τρόφιμα, γλυκά, παγωτά, μαρμελάδες, 

επεξεργασμένο και συσκευασμένο 

ψωμί, σάντουιτς, προμαγειρεμένο 

φαγητό, έτοιμο φαγητό σε συσκευ-
αοίες, τοματοπολτοί και σάλτσες σε
κονσέρβες κ.λπ.).

Ζ) Τα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, 

κόμιστρα ταξί.
Ο Τις υπηρεσίες επισκευής παλαιών κατοικιών.

Ο Τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας
που παρέχονται από ιδιωττκά θεραπευτήρια.

Ο Οι υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία,
τις εκδόσεις εφημερίδων, περιοδικών
και λοιπών εντύπων καθώς ο ΦΠΑ θα
αυξηθεί από το 6.5% στο 1 1%.

Από την άλλη πλευρά, ο ΦΠΑ για τα
βαοικά και φρέσκα είδη διατροφής, το
ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και το φυσικό
αέριο θα μειωθεί ελάχιστα από το 13% στο
11%, 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%.

I Επιβολή έκτακτης εισφοράς 57ο-
10% στις επιχειρήσεις με καθαρά

κέρδη άνω των 5 εκατ. ευρώ το 2014. Το
μέιρο θα προβλέπει όττ σης επιχειρήσεις
που παρουσίασαν το 2014 κέρδη άνω των
5.000.000 ευρώ επιβάλλεται έκτακτη εισφορά, 

με την ακόλουθη κλίμακα συντελεστών:

Ο 5%, για συνολικό καθαρό εισόδημα 
'

έως και 10.000.000 ευρώ.
Ο 7% στο τμήμα του συνολικού καθαρού

εισοδήματος από 10.000.001 ευρώ έως (
και 25.000.000 ευρώ.

Ζ) 107ο στο τμήμα του συνολικού καθαρού
εισοδήματος από 25.000.001 ευρώ και
άνω.
Με βάση τους ισολογισμούς που έχουν

μέχρι σήμερα καταρτιστεί, μόνο 99 επιχειρήσεις 

είχαν το 2014 κέρδη άνω των 5 εκατ. 

ευρώ, ενώ το 2013 οι επιχειρήσεις με 1

μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις ήταν i
μόλις 180.

Από ης μεγάλες επιχειρήσεις η κυβέρ- :

νηση αναζητά 1 δισ. ευρώ, ποσό που θεωρείται 

ιδιαίτερα μεγάλο

Αύξηση της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης κατά 50% έως και

185,71% για τα εισοδήματα που θα υπερ- ■

βούν τα 30.000 ευρώ εντός του 2015.
Οι νέοι αυξημένοι συντελεστές της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνονται 

ως εξής:
Ζ) 2% (από 1,4%) για ετήσια εισοδήματα

από 30.001 έως 50.000 ευρώ.
Ο 4%(από 2,17ο) γτα ετήσια εισοδήματα 

'

από 50.001 έως 100.000 ευρώ.
Ζ> 67ο (από 2,87ο) γτα ετήσια εισοδήματα ,

από 100.001 έως 500.000 ευρώ.
Ζ) 87ο (από 2,87ο) γτα ετήσια εισοδήματα

άνω των 500.000 ευρώ.

3

I Αύξηση του φόρου πολυτελούς δι-
αβίωσης από το 107ο στο 137ο του

αντίστοτχου τεκμηρίου διαβίωσης για Ι.Χ.
άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών, πισί- '

νες, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Επιπλέον, 

επέκταση του φόρου και στα σκάφη
αναψυχής άνω των 10 μέτρων.
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εκατ ευρώ με την επιβολή έκτακτης εισφοράς
με συντελεστές 5%-10

Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ που προ¬

τείνει η Αθήνα θα φέρουν ανατιμήσεις έως
και περίπου 9 σε όλα τα συσκευασμένα
μεταποιημένα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα

Η εισφορά αλληλεγγύης μετά τις αλλαγές
που προτείνει η κυβέρνηση

Ετήσιο εισόδημα
Εισφορά αλληλεγγύης

πριντην αλλαγή
Εισφορά αλληλεγγύης

μετάτην αλλαγή Διαφορά

12.000 0 • ο 0

16.000 112 112 0

20.000 140 140 0

30.000 420 420 0

40.000 560 800 240

45.000 630 900 270

50.000 700 1000 300

60.000 L155 2.200 1045

65.000 L260 2.400 1140

70.000 1365 2.600 1235

75.000 1470 2.800 1330

80.000 1.575 3.000 1425

85.000 1.680 3.200 1520

90.000 1785 3.400 1.615

95.000 1.890 3.600 1710

100.000 1995 3.800 1805

110.000 2.940 8.400 5.460

120.000 3.220 9.200 5.980

130.000 3.500 10.000 6.500

140.000 3.640 10.400 6.760

150.000 3.780 10.800 7020

200.000 4.060 11600 7540

300.000 4.900 14.000 9.100

400.000 5.600 16.000 10.400

500.000 20.000 13.00

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1,5 ΕΚΑΤ

Ρεκόρ φοροδιαφυγής από
γιατρούς δικηγόρους και
ελευθέρους επαγγελματίες
Απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων

από γιατρούς δικηγόρους ελεύθερους
επαγγελματίες αγρότες καθηγητές αποκαλύπτουν

οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ και το άνοιγμα
των τραπεζικών λογαριασμών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το
ρεκόρ φοροδιαφυγής καταγράφηκε από

αρχιτέκτονα

ο οποίος δεν εξέδωσε φορολογικά
στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε
εισοδήματα ύψους 9,3 εκατ ευρώ Η διαπίστωση

έγινε από την Περιφερειακή Διεύθυνση
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής

Αιγαίου στην οποία ξεχωρίζουν ακόμη η απόκρυψη

εισοδημάτων ύψους 3,88 εκατ ευρώ
από φωτογράφο και η έκδοση εικονικών
φορολογικών στοιχείων αξίας 7,09 εκατ ευρώ

από επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα των γενικών επισκευών πλοίων

Στην Κρήτη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί
λογαριασμοί θανόντα που άφησε το σύνολο
της περιουσίας του διαθήκη εν ζωή καθώς
διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση
περιουσίας κατά 1,5 εκατ ευρώ

Η Ειδική Διεύθυνοη Ελέγχου Εθνικών
και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης
Απάτης και Διαφθοράς εντόπισε συνταξιούχο
ο οποίος τη διετία 2010-201 1 προσαύξησε την
περιουσία του κατά 1,195 εκατ ευρώ χωρίς
να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης
Η ίδια διεύθυνση βρήκε ότι τρεις ακόμη επιχειρήσεις

εξέδωσαν εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας 2,11 εκατ ευρώ

Στην περιοχή της Κεντρικής Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης η περιφερειακή

διεύθυνση διαπίστωσε ότι στις χρήσεις 2008
2012 καθηγητές ΑΕΙ απέκρυψαν εισοδήματα
από επιδόματα συνολικού ύψους 1,45 εκατ
ευρώ Ακόμη επιχείρηση από τον χώρο της
εστίασης απέκρυψε εισοδήματα συνολικού

ύψους 1,33 εκατ ευρώ χωρίς να μπορεί να
δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης

ενώ δύο ιδιωτικές μονάδες υγείας δεν
κατέβαλαν το 5 επί των εισπραχθέντων νοσηλίων

συνολικής αξίας 362 χιλ ευρώ Τέλος
επτά επιχειρήσεις βρέθηκαν με πλαστά
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας 3,85 εκατ ευρώ

Δικηγόρος ο οποίος προσαύξησε αδικαιολόγητα

την περιουσία του κατά 5,84 εκατ
ευρώ εντοπίστηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίων
Ιονίων Νήσων Ακόμη τρία φαρμακεία δεν
εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία αγοράς συνολικής

αξίας 700.000 ευρώ έλαβαν παράνομα
εικονικά φορολογικά στοιχεία 302.000

ευρώ ενώ ένα εξ αυτών εξέδωσε εικονικά ή
μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής

αξίας 220.000 ευρώ

ανακριβής δηλοςη
Ακόμη επιχείρηση ακινήτων υπέβαλε

ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

για ακίνητα συνολικής αξίας 14,12 εκατ
ευρώ επιχείρηση του τουριστικού τομέα δεν
δήλωσε από πώληση ακινήτων ποοά 9,64 εκατ

ευρώ ενώ δύο υπεράκτιες εταιρείες υπέβαλαν

ανακριβείς δηλώσεις φόρου μεταβίβασης

ακινήτων συνολικής αξίας άνω των
4 εκατ ευρώ

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος Ηπείρου Δυτικής
Μακεδονίας και Βορείων Ιονίων Νήσων εντοπίστηκαν

σωρεία εικονικών φορολογικών
στοιχείων από επιχείρηση χωματουργικών
εργασιών 1,51 εκατ και χονδρικού εμπορίου

παλαιών σιδήρων και μετάλλων 1,3 εκατ
ενώ υπεργολάβος έλαβε εικονικά φορολογικά

στοιχεία συνολικής αξίας 270.000 ευρώ

Εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στα 4 1 3 δισ τον Απρίλιο

Φούσκωσαν τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους

ιδιώτες δεδομένης της άτυπης στάσης
πληρωμών που έχει επιβληθεί εξαιτίας της
δημοσιονομικής ασφυξίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου ανήλθαν σε 4,13
δισ ευρώ τον Απρίλιο του 2015 έναντι
3,74 δισ ευρώ που ήταν τον Μάρτιο Ταυτόχρονα

οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου
ανήλθαν σε 692 εκατ ευρώ τον Απρίλιο
από 688 εκατ ευρώ τον Μάρτιο
Μεταξύ Απριλίου και Μαρτίου οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του Δημοσίου αυξήθηκαν

κατά 399 εκατ ευρώ σε 4,82 δισ
ευρώ στο τέλος Απριλίου από 4,425 δισ
στο τέλος Μαρτίου
Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφο¬

νται στους Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης με συνολικές οφειλές 2,165
δια ευρώ 1,515 δισ ευρώ ο ΕΟΠΥΥ και
400 εκατ ευρώ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων

Υπαλλήλων Τα νοσοκομεία οφείλουν

949 εκατ ευρώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

304 εκατ ευρώ
Στο πρώτο τετράμηνο του έτους τα χρέη
του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του
αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ ευρώ
Την ίδια ώρα το πρωτογενές πλεόνασμα
της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στα
651 εκατ ευρώ στο τέλος Απριλίου του
2015 όταν πέρυσι τον ίδιο μήνα ήταν στο
1,6 δισ ευρώ Η πτώση αυτή προήλθε κυρίως

από το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά
ταμεία παρουσίασαν φέτος πρωτογενές
έλλειμμα έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος

που είχαν πέρυσι
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Οι τουρίστες έρχονται
τα νοσοκομεία κλείνουν

Εχουν καταγραφεί από

ειδική ομάδα περίπου
4.000 κενές θέσεις
γιατρών προκαλώντας

τεράστια προβλήματα

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν
οι μονάδες υγείας του ΕΣΥ οτα νη
οιά και οε άλλες παραθεριστικές
περιοχές οι ελλείψεις γιατρών
λοιπού προσωπικού και υλικών είναι

πλέον τόσο έντονες που καθιστούν

τη λειτουργία των μονάδων
υγείας προβληματική έως και επικίνδυνη

Ενόψει μάλιστα της τουριστικής

περιόδου οι περισσότερες
μονάδες βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία

να καλύψουν ης τεράστιες
ανάγκες που προκύπτουν από τη
σημαντική αύξηση του πληθυσμού

Το πρόσφατο άλλωστε περιστατικό

ενός 58χρονου ασθενή από την
Πάρο που τελικά έχασε τη ζωή του
μετά από 30 ώρες διαδοχικών δια
κομιδών καταδεικνύει με τον
πλέον τραγικό τρόπο την αναπηρία

του συστήματος υγείας στα
νησιά και σης απομακρυσμένες
περιοχές

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Ηδη κρίσιμες μονάδες έχουν

πάψεινα λειτουργούν ή υπολειτουργούν

εξαιτίας των τουλάχιστον εκατοντάδων

κενών θέσεων σε ιατρικό
προσωπικό Έτσι οι ελλείψεις έχουν

οδηγήσει σε κλείσιμο την παιδιατρική

κλινική του νοσοκομείου
της Κω τη γαστρεντερολογυχή στο
νοσοκομείο Βόλου ενώ η καρδιολογική

κλινική του ίδιου νοσοκομείου

δεν μπορεί να εφημερεύσει
Αντίστοιχα σε αδυναμία να ανταποκριθεί

σε πρόγραμμα εφημερίας
βρίσκεται η παθολογική κλινυαί του
νοσοκομείου της Λήμνου η παιδιατρική

του νοσοκομείου της Σάμου
και το αναισθησιολογικό του νοσοκομείο

της Ρόδου Απελπιστική είναι

η κατάσταση και στην Αλόννησο
Από ης πέντε προβλεπόμενες

θέσεις γιατρών παιδιάτρου γενικής
ιατρικής οδοντιάτρου και δύο αγροτικών

υπηρετούν μόνο οι δύο αγροτικοί

Πολλές ελλείψεις παρατηρούνται
και στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου

Από τους τέσσερις γιατρούς γενικής
ιατρικής υπηρετούν μόνο δύο Οδοντίατρος

και ακηνολόγος δεν υπάρχουν

παρόη το Κέντρο διαθέτει ακτινολογικό

μηχάνημα ενώ από ης
τρεις νοσηλεύτριες που προβλέπονται

υπηρετεί μόνο μία
Αλλά και στη θεσσαλονίκη που

αποτελεί για πολλούς καλοκαιρινό
προορισμό στα όρια της βιωσιμότητας

και σε αδυναμία να ανταποκριθούν
οτα προγράμματα εφημεριών

βρίσκονται τμήματα όπως η παιδο
χειρουργική του Γ Γεννηματάς
θεσσαλονίκης

Τα κενά έχουν καταγραφεί από

Πέλλα Κιλκίς

Σέρρες

Φλώρινα θεσσαλονίκη

mé Χαλκιδική ρ
Κατερίνη Bf y 37 L 1

Λήμνος Jκ

Ζάκυνθος κ
26 Wftäa

Πυργί

Πάτρα

70
Αχαΐα Νοσοκομεία
Ρίου Αγ Ανδρέας
Καραμανδάνειο

Αμάλ^άοας Καλαβρύτων

42
Αρκαδία f £7

V Εύβοια
1 ύμη 13

Πελοπόννησος
Μεσσηνία
Νοσοκομεία Καλαμάτας

Κυπαρισσίας Σπάρτης
27 Μολάων

Ψφ 127

Κενές θέσεις f t
ιατρών

•Επείγουσα ανάγκη να καλυφθούν

Νοσοκομεία

Αττικής Πειραιά 345
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Τζανειο θριάσιο Απικόν Μεταξά ΨΝΑ

ΔροκοκαΤτειο Αμαλία Φλέμιγκ
Ay Βαρβάρα Ευαγγελισμός Αλεξάνδρα
Λαϊκό Ασκληπιείο

Νοσοκομεία

θεσσαλονίκης 278
θεανένειο ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο Παπανικολάου

Παπαγεωργίου Γ Γεννηματάς

Κύθηρα
5

4 Ηράκλειο
Πανεπιστημιακό

Γενικό

Νεάπολη
31

ειδική ομάδα εργασίας του υπουργείου

Υγείας ανά νοσοκομείο και
ιατρική ειδικότητα Συνολικά η ομάδα

έχει καταγράψει περίπου 4.000

κενές θέσεις γιατρών οι οποίες έχουν

προκαλέσει κλείσιμο ή υπολει
τουργία τμημάτων Επείγουσα ή υ

περεπείγουσα χαρακτηρίζεται η ανάγκη

κάλυψης άνω των 300 θέσεων
Από αυτές 22 αφορούν στο νοσοκομείο

Ρόδου από τις 62 κενές θέσεις
16 στο νοσοκομείο Χίου από ης 17

κενές 9 στο Μυτιλήνης από 9 6

Σάμου από 27 3 στο Ικαρίας από
10 7 στο Σύρου από 26 5 στο Λήμνου

από 9 2 στο Νάξου 2 6 σε

Κρίσιμες μονάδες σε
νησιά και τουριστικές
περιοχές έχουν πάψει
να λειτουργούν ή υπολειτουργούν

εξαιτίας
των εκατοντάδων κενών
θέσεων σε ιατρικό προσωπικό

Κω 6 3 Καλύμνου από 6 2 στο
Κυθήρων από 5 9 στο Λευκάδας
9 17 στο Κέρκυρας από 38 3 στο

Κε<ραλληνίας από 16 1 στο Ληξουρίου

1 και 4 στο Ζακύνθου από 26
Συνολικά σε 278 εκτιμώνται τα κενά
βασικών ιατρικών ειδικοτήτων στα
νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης

που πρέπει να καλυφθούν
κατά προτεραιότητα καθώς οι πραγματικές

ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες

Στο θεαγένειο προτείνεται
να καλυφθούν άμεσα 20 θέσεις κυρίως

ογκολογικές ειδικότητες στο
ΑΧΕΠΑ 54 θέσεις στο Ιπποκράτειο

25 στο Παπανικολάου 71

στο Παπαγεωργίου 39 θέσεις στο
Γ Γεννηματάς 15 θέσεις στο Άγιος

Δημήτριος 19 στο Αγιος Παύλος

13 και στο Ψυχιατρικό 22

Τεράστια κενά μάλιστα αφορούν
σε ειδικότητες αιχμής όπως παιδίατρους

αναισθησιολόγους καρδιολόγους

ενδοκρινολόγους ογκολό
γους ακτινοθεραπευτές γαστρεντερολόγους

γυναικολόγους οφθαλμιάτρους

ωτορινολαρυγγολόγους
ουρολόγους νεφρολόγους αγγειο
χειρουργούς νευροχειρουργούς
ρευματολόγους γιατρούς φυσικής
αποκατάστασης δερματολόγους και
οδοντιάτρους
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Ετοιμοπόλεμοι δηλώνουν
οι φαρμακοποιοί για ΜΥΣΥΦΑ
θέσεις μάχης παίρνουν οι φαρμακοποιοί, 

με αφορμή την πρόταση
της ελληνικής πλευράς προς τους
δανειστές για πώληση των μη υποχρεωτικώς 

συνταγογραφούμενων
φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ.
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Κωνσταντίνος 

Λουράντος, χθες, από το βήμα
συνεδρίου για τα Μη Υποχρεωτικώς
Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
(ΜΥΣΥΦΑ), κατηγόρησε την κυβέρνηση 

για «ανακολουθία, ανεντιμότητα 

και υφαρπαγή ψήφου»
και υπενθύμισε ότι «ο κλάδος μπορεί 

να αντιδράσει όπως παλιά».
Σήμερα, συνεδριάζει εκτάκτως το
Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου για το θέμα των
ΜΥΣΥΦΑ, ενώ έχει προγραμματιστεί 

γενική συνέλευση αντιπροσώπων 

από ολόκληρη τη χώρα το
ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου και,
όπως δήλωσε χθες ο κ. Λουράντος,
«οι φαρμακοποιοί γνωρίζουν πώς
να αντιδρούν και όλα τα ενδεχόμενα 

είναι ανοιχτά».
«Ιαχές πολέμου» ακούγονται από

όλους τους μεγάλους φαρμακευτικούς 
συλλόγους της χώρας που επιχειρηματολογούν 

κατά της πώλησης
των ΜΥΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ, 

τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα
μιας τέτοιας κίνησης θα είναι η αύξηση 

της τιμής των συγκεκριμένων
σκευασμάτων και των παρενεργειών 

από την εύκολη και χωρίς έλεγχο
πρόσβαση σε φάρμακα. Ο Φαρμακευτικός 

Σύλλογος Αττικής καλεί
την κυβέρνηση να επανεξετάσει
άμεσα τη θέση της, να εναρμονιστεί
με τις ανάγκες του λαού και με τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις, τονίζοντας 

ότι «η διατυπωμένη θέση
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλες
τις προεκλογικές δεσμεύσεις και
τοποθετήσεις όλων των στελεχών

του ΣΥΡΙΖΑ». Ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Πειραιά κάνει λόγο για
«αποκαλυπτόμενη αφερεγγυότητα
της νέας πολιτικής ηγεσίας του τόπου» 

και τονίζει ότι «αν και οι τελευταίες 

εκλογές στη χώρα έδωσαν
νέα λάίκή εντολή και όρισαν νέα
ηγεσία, τέτοια φαινόμενα δείχνουν
ότι τα συμφέροντα παραμένουν τα
ίδια και, πιέζοντας με τον τρόπο
τους, οδηγούν σε πολιτικές αποφάσεις 

απελευθέρωσης τιμών, κρύβοντας 

όμως την αλήθεια ότι έτσι
οι τιμές θα αυξηθούν σε βάρος του
ελληνικού λαού». «Οι μάσκες έπε-

Εάν η·κυβέρνηση
εμμείνει στην απόφαση
της, να χορηγούνται
τα Μη Υποχρεωτικώς
Συνταγογραφούμενα
Φάρμακα από
τα σούπερ μάρκετ.
σαν» είναι ο τίτλος ανακοίνωσης
που εξέδωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης, που κατηγορεί
την κυβέρνηση για πρωτοφανή κοροϊδία 

προς το πρόσωπο των φαρμακοποιών. 

Ο ΦΣΘ καλεί εμμέσως
τον υπουργό Υγείας να παραιτηθεί
λόγω της προχθεσινής δήλωσής
του ότι τα ΜΥΣΥΦΑ πρέπει να πωλούνται 

μόνο από τα φαρμακεία.
«To εύλογο ερώτημα που δημιουργείται 

είναι αν ο υπουργός συνέχιζε
να ψεύδεται ενώ ήδη γνώριζε η εξαπατήθηκε 

κι αυτός από την κυβέρνηση 

στην οποία συμμετέχει. Αν
ισχύει το δεύτερο, τότε οφείλει να
αντιδράσει με τον δέοντα τρόπο»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Π. ΜΠ.
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Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ
Η κ Francesco Colombo τονίζει οτην Κ τις αδυναμίες του ελληνικού συστήματος

Συνέντενζη στην Π Ε Ν Ν Υ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την ανάγκη να συνοδευτούν οι
μεταρρυθμίσεις

για την πρόσβαση
των οικονομικά αδύναμων στο
ΕΣΥ με εξορθολογισμό της φαρμακευτικής

δαπάνης και αναδιοργάνωση

της νοσοκομειακής περίθαλψης

και της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας τονίζει σε συ
νέντευξή της στην Κ η επικεφαλής

του Τομέα Υγείας του ΟΟΣΑ
Francesca Colombo Η κ Colombo
η οποία βρέθηκε στην Αθήνα για
το συνέδριο Ψυχικής Υγείας Ρο
litical Imperatives and Economic
Challenges in Times of Crisis
επισημαίνει ότι οι δραστικέ5 περικοπές

δημιούργησαν ένα σοκ
για το σύστημα Υγείας διευκρινίζει
ωστόσο ότι υψηλού επιπέδου περίθαλψη

δεν είναι κάτι που μόνο
πλούσιες χώρες πετυχαίνουν

κ Colombo ποιες είναι οι διαπιστώσεις

του ΟΟΣΑ για το σύστημα

υγείας στην Ελλάδα όπως
διαμορφώνεται τα τελευταία
χρόνια

Μεταξύ 2009 και 2013 αφαιρέθηκαν

από την ετήσια δημόσια
δαπάνη υγείας στην Ελλάδα 5,2
δισ ευρώ Οι δραστικές περικοπές
που έγιναν σε όλο το φάσμα των
υπηρεσιών δημιουργούν ένα
σοκ που είναι δύσκολο για το

σύστημα να αφομοιώσει εάν και
είναι ξεκάθαρο ότι είχε και πριν
αδυναμίες Από την άλλη είναι
δύσκολο να διαχωρίσουμε τις επιπτώσεις

των πολιτικών υγείας που
εφαρμόστηκαν από αυτές της
ίδιας της κρίσης Το γεγονός ότι
πολλοί πολίτες είναι σήμερα ανασφάλιστοι

δεν είναι αποτέλεσμα
των μεταρρυθμίσεων αλλά της

Η επικεφαλής ιού Τομέα Υγείας
του ΟΟΣΑ Francesca Colombo βρέθηκε

προ ημερών στην Αθήνα

ίδιας της κρίσης Η ελληνική κυβέρνηση

προωθεί μεταρρυθμίσεις
μεταξύ των οποίων και η υγειονομική

κάλυψη σε όσους την έχασαν
κάτι που είναι επιθυμητό Είναι
σημαντικό αυτές να συνοδευτούν
με τη βελτίωση της βιωσιμότητας
και της ποιότητας των υπηρεσιών
Σχέδια για τον εξορθολογισμό του
ΕΟΠΥΥ και της φαρμακευτικής
δαπάνης και την αναδιοργάνωση
της νοσοκομειακής περίθαλψης
πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια

και οι προσπάθειες σε αυτή
την κατεύθυνση να συνεχιστούν

Ποιες παρεμβάσεις πρέπει να
γίνουν στο ΕΣΥ

Ενας γενικός στόχος για τη
βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας τον καλύτερο συντο¬

νισμό των υπηρεσιών και την αποτελεσματική

διοίκηση είναι σωστός
Υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί και
να επεκταθεί ένα Εθνικό Δίκτυο
Κέντρων Υγείας για ολοκληρωμένες
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
Είναι σημαντικό να ακολουθηθούν
τέτοιου είδους πολιτικές για να
αντιμετωπιστούν προφανείς αδυναμίες

του ελληνικού συστήματος
Π.χ η αναλογία νοσηλευτικού και
ιατρικού προσωπικού δεν είναι σωστή

Επιπλέον υπάρχουν πολύ
λίγοι γενικοί γιατροί Οι γενικοί
γιατροί παίζουν σημαντικό ρόλο

Σχέδια για τον εξορθολογισμό
του ΕΟΠΥΥ και ιης

φαρμακευτικής δαπάνης
πρέπει να περιγραφούν
με σαφήνεια είπε

στη φροντίδα ηλικιωμένων και τη
μείωση της άσκοπης χρήσης νοσοκομειακών

υπηρεσιών Η Ελλάδα
πρέπει να διερευνήσει γιατί τα εξιτήρια

από τα νοσοκομεία είναι τόσο
πολλά 195 ανά 1.000 κατοίκους
όταν η μέση αναλογία στον ΟΟΣΑ
είναι 173 προς 1.000 και να ενθαρρύνει

πιο αποτελεσματικές επιλογές

στη φροντίδα
Από την εμπειρία σας 2 δισ

ευρώ ετήσια φαρμακευτική δαπάνη

ή αλλιώς το 1 του ΑΕΠ είναι

αρκετά για να καλύψουν τις
ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη

στην Ελλάδα το 2009 ήταν η
υψηλότερη στον ΟΟΣΑ και ξεπερνούσε

τα 5,2 δισ ευρώ ή αλλιώς το

2,3 του ΑΕΠ Το 2012 σχεδόν 2,3
δισ ευρώ αφαιρέθηκαν από τη
δαπάνη αυτή που έφτασε στο 1,5
του ΑΕΠ Η κατά κεφαλήν φαρμακευτική

δαπάνη στην Ελλάδα είναι
υψηλή πιθανόν πολύ υψηλή σε τομείς

όπως τα αντιβιοτικά Με αυτό
το δεδομένο είναι δύσκολο να κρίνουμε

εάν 1 του ΑΕΠ για τα φάρμακα

είναι αρκετό ή πολύ Αυτό
που μπορούμε να πούμε είναι ότι
η υψηλή δαπάνη πρέπει να ωθεί
όσους ασκούν πολιτική να παρακολουθήσουν

τη χρήση των φαρμάκων

και την αποτελεσματικότητά
τους πιο αποφασιστικά Αποφάσεις
στην κάλυψη φαρμάκων πρέπει να
είναι ορθολογικές και βασισμένες
σε αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας
Η πίεση στις τιμές είναι θεμιτή Με
δεδομένο το στενό δημοσιονομικό
πλαίσιο είναι κρίσιμο τα χρήματα
να σπαταλούνται αποτελεσματικά

Είναι θέμα δαπανών η ποιότητα
στα συστήματα υγείας

Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη

ότι η υψηλής ποιότητας περίθαλψη

είναι μια υψηλού κόστους
προσπάθεια που μόνο οι πλούσιες
χώρες αντέχουν Στην πραγματικότητα

δεν ισχύει αυτό και υπάρχουν

παραδείγματα σε χώρες-μέλη
του ΟΟΣΑ Π.χ στην Πορτογαλία
οι δαπάνες υγείας μειώθηκαν μεταξύ
2009 και 2012 ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις

συνοδεύθηκαν με φιλόδοξες

προσπάθειες αναβάθμισης
της ποιότητας και της αποτελεαμα
τικότητα5 Για παράδειγμα έγιναν
προσπάθειες για μείωση των καισαρικών

τομών στροφή στην αγορά
γενοσήμων με ενδυνάμωση της
εφοδιαστικής αλυσίδας αποζημίωση

των παρόχων υγείας βάσει της
ποιότητας των υπηρεσιών κ.ά
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Τι θα ισχύσει με κόκκινα δάνεια
απελευθέρωση πλειστηριασμούς
Από τη λίγο ίσως πεδία στα οποία οι
συγκλίσεις θέσεων είναι περισσότερες
από τις αποκλίσεις ανάμεσα στην
ελληνική κυβέρνηση και τους πιστωτές

είναι αυτό των πλειστηριασμών
και των κόκκινων δανείων καθώς
και αυτά που αφορούν την απελευθέρωση

αγορών και επαγγελμάτων
Οι διαφορές μεταξύ τους με βάση
τουλάχιστον τα κείμενα των προτάσεων

είναι λίγες και δεν μοιάζουν
ικανές να υπονομεύσουν τη διαπραγμάτευση

4 Πλειστηριασμοί
Α Ελληνική πρόταση Προσωρινή

κατά πάσα πιθανότητα για ένα χρόνο

απαγόρευση πλειστηριασμών α
κατοικίας με αντικειμενική αξία έως
200.000 ευρώ για δανειολήπτες με
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως
35.000 ευρώ με συνολική αξία κινητής

και ακίνητης περιουσίας έως
270.000 ευρώ εκ των οποίων οι κα
ταθέσεις-ομόλογα-μετοχές να μην
υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ Το μέτρο

αφορά σημαντικό αριθμό δανειοληπτών

ενώ όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα

έως 10.000 ευρώ θα κατα
βάλλουν πολύ χαμηλές μηνιαίες δόσεις

έως 50 ευρώ
Β Πρόταση πιστωτών Δημιουργία

δικτύου ασφαλείας για τις πολύ
ευπαθείς ομάδες

Οι πιστωτές φέρεται να συναινούν
στην αναθεωρημένη ελληνική πρόταση

υπό την προϋπόθεση αυτή να
έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια

5 Νόμος Κατσέλπ
Α Ελληνική πρόταση Δικαστήρια

αποκλειστικά για την εκδίκαση των
υποθέσεων του νόμου ιεράρχηση
των υποθέσεων με βάση το εάν οι
οφειλέτες ανήκουν σε ασθενείς οικονομικά

ομάδες αυτόματη απόρριψη

των αιτήσεων εάν είναι ελλιπείς
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην
αποσυμφόρηση των Ειρηνοδικείων
ενώ η επιτάχυνση της εκδίκασης
υποθέσεων θα ωφελήσει δανειολήπτες

και τράπεζες
Β Πρόταση πιστωτών συμφωνούν

με τις παραπάνω προτάσεις

6 Φάρμακα
Α Ελληνική πρόταση Πώληση

μη υποχρεωτικώς συνταγογραφού
μενων φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ και στα
σούπερ μάρκετ Το μέτρο αυτό πέρα
από το γεγονός ότι θα διευκολύνει
τους καταναλωτές είναι πιθανόν να
αυξήσει την απασχόληση στα σούπερ

μάρκετ καθώς θα τίθεται ως προϋπόθεση

η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού

Από την άλλη θα μειωθεί
ο τζίρος των φαρμακείων

Β Πρόταση πιστωτών Η τρόικα
ζητούσε από πέρυσι την απελευθέρωση

διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ εκτός
φαρμακείων

7 Απελευθέρωση επαγγελμάτων αγορών

Α Ελληνική πρόταση Μείωση
της ελάχιστης αμοιβής συμβολαιογράφων

και των γεωγραφικών περιορισμών

και κατώτατων αμοιβών
που λαμβάνουν οι δικαστικοί επιμελητές

Από το μέτρο αυτό θα επωφεληθούν

οι πολίτες και επιχειρήσεις
που συνάπτουν συμβόλαια για αγοραπωλησίες

αξίας έως 120.000 ευρώ

Ποιες είναι οι διαφορές
κυβέρνησης και πιστωτών
σχετικά με τη φορολόγηση
των επιχειρήσεων

ενώ η άρση των περιορισμών στους
δικαστικούς επιμελητές Θα μειώσει
το κόστος και ενδεχομένως Θα αυξήσει

την απασχόληση
Β Πρόταση πιστωτών Περαιτέρω

απελευθέρωση όχι μόνο των παραπάνω

αλλά και δύο ακόμη κλειστών
επαγγελμάτων του μηχανικού και
του λογιστή

8 Φόρος πολυτελείας
Α Ελληνική πρόταση Αυξάνεται

ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης στο
13 από 10 που είναι σήμερα για
αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ ε αεροπλάνα

πισίνες και σκάφη αναψυχής

Τα σκάφη εξαιρούνταν μέχρι
σήμερα του φόρου πολυτελείας Με
το μέτρο αυτό ευνοούνται όσοι
έχουν αυτοκίνητο από 1.929 έως
2.500 κ ε Και αυτό διότι μέχρι σήμερα

οι κάτοχοι οχημάτων άνω των
1 929 κ.ε ήταν υπόχρεοι στον φόρο
πολυτελούς διαβίωσης Με την πρόταση

αυτή επιβαρύνονται από την
αύξηση του συντελεστή στο 13
όσοι έχουν αυτοκίνητα κυβισμού
άνω των 2.500 κ.ε

Β Πρόταση πιστωτών Δεν προτείνουν

αλλαγές στον φόρο πολυτελούς

διαβίωσης

9 Επιχειρήσεις
Α Ελληνική πρόταση Στις επι¬

χειρήσεις με καθαρό εισόδημα άνω
των 5 εκατ ευρώ θα επιβληθεί έκτακτη

εισφορά κοινωνικής ευθύνης
Από το μέτρο η κυβέρνηση υπολογίζει
να εισπράξει 1 δισ ευρώ εντός του
τρέχοντος έτους Η εισφορά επιβάλλεται

στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος

Αν το καθαρό εισόδημα
είναι ίσο ή μικρότερο των 5 εκατ
δεν επιβάλλεται εισφορά Η έκτακτη
εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά
κέρδη ανά κλιμάκιο ως εξής

• Για καθαρά κέρδη από 1 ευρώ έως
και 10 εκατ ευρώ συντελεστής 5

• Για τη διαφορά των καθαρών
κερδών από 10 εκατ ευρώ έως και
25 εκατ ευρώ η έκτακτη εισφορά
υπολογίζεται με συντελεστή 7 και

• Για τη διαφορά των καθαρών
κερδών από 25 εκατ ευρώ και άνω
η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με
συντελεστή 10

Β Πρόταση πιστωτών Από την
πλευρά τους οι πιστωτές προτείνουν
την αύξηση των συντελεστών

φορολόγησης

των επιχειρήσεων για τα
κέρδη του 2015 Επίσης προτείνεται
η αύξηση της προκαταβολής φόρου
στο 100 για όλες τις επιχειρήσεις
Σήμερα η προκαταβολή φόρου ανέρχεται

στο 55 για τις προσωπικές
εταιρείες O.E Ε.Ε που λειτουργούν
στην Ελλάδα ή ιδρύθηκαν στην αλλοδαπή

αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση

ή υποκατάστημα στη χώρα

μας Επίσης για τα νομικά πρόσωπα

ή τις νομικές οντότητες βεβαιώνεται

ποσό ίσο με το 80 του φόρου
που προκύπτει ως προκαταβολή για
τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα
του διανυόμενου φορολογικού έτους
2015 ενώ για τις τράπεζες ανέρχεται
στο 100

10 Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
Α Ελληνική πρόταση Η νέα κλίμακα

της έκτακτης εισφοράς διαμορφώνεται

ως εξής
• 12.001 20.000 ευρώ 0,7
• 20.001 30.000 ευρώ 1,4
• 30.001 50.000 ευρώ από 1,4

σε 2
• 50.001 100.000 ευρώ από 2,1

σε 4
• 100.001 500.000 ευρώ από 2,8

σε 6
• 500.001 ευρώ και πάνω από 2,8

σε 8
Β Πρόταση πιστωτών Αύξηση

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
για τα εισοδήματα του 2015 και περαιτέρω

αναμόρφωσή της για τα εισοδήματα

του 2016
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Και τα φάρμακα
δείχνουν διαφορά
Βορρά Νότου
Μόλις το 22 των σκευασμάτων που

λαμβάνουν οι Ελληνες είναι γενόσημα

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Καθηλωμένη σε επίπεδο που ελάχιστα

ξεπερνούν το 20 παραμένει
η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων

στην ελληνική αγορά Παρά
Tis κυβερνητικέε προσπάθειεε που
καταβάλλονται τα τελευταία τρία
χρόνια προκειμένου να φτάσει η
χώρα μαε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
του 60 στην κατανάλωση των γενοσήμων

μόλιε το 22 των φαρμάκων

που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι

στην Ελλάδα είναι γενόση
μα γεγονόβ που ias κατατάσσει
στην τελευταία θέση ms σχετικήβ
λίσταε στην Ευρώπη BaoïKés antes
Τα γενόσημα αν και κυκλοφορούν
χρόνια και σχεδόν όλοι τα έχουμε
καταναλώσει προωθήθηκαν στίΞ
apxés του 2012 cos μνημονιακό μέτρο

και από πολλούε πολίτε5 εξε
λήφθησαν cos μέσο υποβιβασμού
ms ποιότηταΞ napoxris cppovriôas
Από την άλλη οι πολιτικέβ προ
ώθησήε tous δεν συμπεριέλαβαν
ποτέ κίνητρα npos γιατρού και
φαρμακοποιούβ το συμφέρον των
οποίων κινείται σε αρκετέε περιπτώσει

μάλλον στην αντίθετη κατεύθυνση

στη χορήγηση των πιο
ακριβών φαρμάκων

Το υπουργείο Υγείαβ μετά τρία
χρόνια εφαρμογήε ms υποχρεω
τικηε συνταγογράφησηβ ms δρα
στικήβ ouaias έχει επιτρέψει να
γράφεται ξανά εμπορική ονομασία
σε συνταγέβ φαρμάκων cos μια κίνηση

προώθησηε των γενοσήμων
η οποία θα φανεί αν αποδίδει σε
4-5 μήνεε Ωστόσο δεν είναι λίγοι
όσοι εκτιμούν ότι διευρύνεται ξανά
η κυριαρχία των γιατρών στη φαρμακευτική

αγορά και ευνοούνται
τα γενόσημα που έχουν συμφέρον
να προωθήσουν οι φαρμακευτικέε
επιχειρήσει ενώ και οι δανειστέβ
ms x(i)pas έχουν ζητήσει επιστροφή

στο προηγούμενο καθεστώς
xcopis εξαιρέσει
Ειδικότερα το 2012 θεσμοθετήθηκε

με το σκεπτικό ms αΰξησΜ
ms xpnons γενοσήμων η υποχρεωτική

συνταγογράφηση ms δρα
στικήβ ouaias και ακολούθησε η
οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων

που θα επιλέξουν το πρωτότυπο

από το φθηνότερο γενόσημό
του Αποτέλεσμα ουδέν Λόγω των
χαμηλών Ημών των φαρμάκων στην
Ελλάδα η διαφορά τιμή5 πρωτοτύπου

και γενοσήμου είναι κάτι που
αντέχουν πολλοί ασφαλισμένοι

οι οποίοι από την αρχή φοβήθηκαν
τα γενόσημα Οι γιατροί αφού

έγραφαν δραστική ουσία δεν είχαν
λόγο να προτείνουν γενόσημο Αντίθετα

σε πολλέε περιπτώσει εμμέσου

συμβούλευαν tous πά
axovxts να λάβουν το πρωτότυπο
üs npos tous φαρμακοποιούβ όσο
πιο ακριβό είναι το φάρμακο που
πωλούν τόσο περισσότερο ρευστό
μπαίνει στο ταμείο τουβ

Το υπουργείο Υγείαβ otis
27/4/2015 έδωσε τη δυνατότητα
otous yiaTpoùs να γράφουν εμπορική

ονομασία γενοσήμου cos

προτεινόμενο Τρεΐ5 ημέρε5 αργότερα

πήγε ένα βήμα πιο πέρα
επιτρέποντα5 την αναγραφή εμ

nopuais ονομασίαε πρωτότυπα
και γενόσημα σε φάρμακα για
χρόνιε3 παθήσε που εκτιμάται
ότι αφορούν στο 70 ms φαρμα
κευτική5 ôanàvns

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγεία5
Παναγιώτη Κουρουμπλή πρόκειται
για κίνηση που προβλέπεται από
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η οποία
γίνεται για να προωθηθούν περαιτέρω

τα γενόσημα υιοθετώνταβ
ουσιαστικά και τη θέση ms ελλη
viKns φαρμακοβιομηχανία5 Το
γενόσημο είναι θέμα εμπιοτοσύνηβ
Και η εμπιστοσύνη στο φάρμακο
ισοδυναμεί με το εμπορικό του
όνομα

Δεν είναι λίγοι nàvtcos όσοι θεωρούν

ότι ούτε η νέα παρέμβαση
θα έχει αποτέλεσμα Oncos εκτιμούν
στην Κ στελέχη που γνωρίζουν
καλά τον χώρο το να επιτραπεί
να γράφουν γιατροί εμπορική ονομασία

ευνοεί μόνο τα ακριβά γενόσημα

και γενικά αυτά που θα

Στην Ελλάδα χα γενόσημα εξελή
φθησαν ως φάρμακα δεύτερης κατηγορίας

Το 2013 στη Γερμανία
τα γενόσημα έφταναν
το 72 στην Ολλανδία και
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 65

θελήσουν να προωθήσουν οι φαρ
μακευτικέε επιχειρήσει

Την ίδια στιγμή στη Δυτική Ευρώπη

η διείσδυση των γενοσήμων
είναι υψηλή σε αντίθεση με τον
Νότο Το 2013 στη Γερμανία η διείσδυση

των γενοσήμων σε όγκο
έφτανε το 72 στην Ολλανδία και
το Ηνωμένο Βασίλειο το 65 όταν
στην Ιταλία ήταν στο 41 στην
Πορτογαλία στο 48 και στην Ισπανία

στο 49
Oncos ανέφερε στην Κ στέλε

xos ms ayopâs φαρμάκου είναι
θέμα ψυχοσύνθεση και νοοτρο

nias διαφορετική5 αλλά και κινήτρων

Σε πολλέβ χώρεε το πρωτότυπο

είναι ένα ακριβό φάρμακο σε
σχέση με το γενόσημο οπότε το
οικονομικό κίνητρο για τον ασθενή
είναι ουσιαστικό Enions στηνΕλ
λάδα τα γενόσημα προωθήθηκαν
στη χειρότερη δυνατή στιγμή cos

μνημονιακό μέτρο και από πολύ
κόσμο εξελήφθησαν cos φάρμακα
δεΰιερηβ KamYopias Αυτό που
χρειάζεται είναι κίνητρα και ενημέρωση

Να εκπαιδευτεί ο véos
Yunpôs να γράφει γενόσημα να
εκπαιδευτούν και οι νέοι ασθενείε
Είναι όμω3 μια προσπάθεια που
θέλει χρόνο για να αποδώσει



24. ΒΡΑΒΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 4



25. ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Ανοιγμα αγορών επαγγελμάτων
προτείνει τώρα η κυβέρνηση
Υιοθετεί συστάσεις του ΟΟΣΑ που είχε παλαιότερα απορρίψει

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Μείωση της αμοιβής ίων
συμβολαιογράφων για
συμβόλαια αξίας έως
120.000 ευρώ από 1

επί της αξίας σε 0,8

ΤΟΥΡ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Απελευθέρωση ίου κλάδου
τουριστικής κατοικίας
μέσω της μείωσης της
ελάχιστης υποχρέωσης
ενοικίασης στις 30 ημέρες

ΔΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Κατάργηση γεωγραφικών
περιορισμών και ελάχιστων

αμοιβών για τους
δικαστικούς επιμελητές

ΟΟΣΑ

Συνεργασία γιο νέα
εργαλειοθήκη

ανταγωνισμού

ΦΑΡΜΑΚΑ

υποχρεωτικώς
φούμενων

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

Κατάργηση περιορισμών
στο τι ονομάζεται αρτοποιείο

Απελευθέρωση αγοράς
τουριστικών λεωφορείων

Εκτιμώμενο όφελος από τπ μείωση
των τιμών λόγω του ανοίγματος
των κλειστών επαγγελμάτων

0,12%-2,45
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εξακολουθούν να υπάρχουν 101 περιορισμοί
Σε 212 ανέρχονταν οι περιορισμοί σε 46 επαγγέλματα πριν από την ψήφιση

του νόμου 3919/2011 Από την ψήφιση του νόμου και έως χα τέλη
τουλάχιστον του 2012 εξακολουθούσαν να υφίστανται ακόμη 101 περιορισμοί

σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΠΕ για τα κλειστά επαγγέλματα
Το 33 των ρυθμίσεων αφορούσε ρυθμίσεις εισόδου που περισ

ριζαν δηλαδή την είσοδο στο επάγγελμα και το υπόλοιπο 67 ρυθμίσεις

συμπεριφοράς Το 35,8 των περιορισμών αφορούσε επαγγέλματα

υγείας το 25 χα δέκα επιστημονικά επαγγέλμαχα μηχανικοί δικηγόροι

συμβολαιογράφοι κ.ά και χο 39,2 χα υπόλοιπα 21 επαγγέλμαχα

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο των επανγελμάχων υπήρχε
κάποιου είδους αδειοδοτική διαδικασία

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΔΝΙΦΑΒΑ

Στροφή 180 μοιρών κάνει η κυβέρνηση

σε ό,τι αφορά χα κλειστά
επαγγέλματα και σειρά αγορών
KaOcjs ενώ τόσο προεκλογικά όσο
και μετεκλογικά είχε απαξιώσει με
τον πλέον επίσημο τρόπο τη νομοθεσία

για την απελευθέρωση των
επαγγελμάτων αλλά και την περιβόητη

εργαλειοθήκη ανταγωνισμού
τώρα προτείνει σειρά συστάσεων

που η προηγούμενη κυβέρνηση

δεν είχε υιοθετήσει
Ηταν μόλιε axis 10 Φεβρουαρίου

όταν ο πρωθυπουργόε Αλέξα Τσί
npas σε δηλώσετε του στο Μέγαρο
Μαξίμου παρουσία του γενικού
γραμματέα του ΟΟΣΑ Οργανισμόε
Οικονομικήε Συνεργασίαε και Ανάπτυξα

Ανχελ Γκουρία δήλωνε
ότι η εργαλειοθήκη δεν είναι του
ΟΟΣΑ αλλά τα προηγούμενα κυβέρνησα

Τέσσερα περίπου μήνεε μετά
αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση
υιοθετεί cos δικέε τα αρκετέ5 από
us συστάσε του ΟΟΣΑ οι οποίε5
εάν τελικά εφαρμοσθούν θα επηρεάσουν

σε αρκετό βαθμό την καθημερινότητα

των πολιτών ενώ
θα επιφέρουν σημαντικέ5 αλλαγέε
στην απασχόληση συγκεκριμένων
επαγγελματικών ομάδων

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί

η πρόταση xns κυβέρνησα
για πώληση υπό προϋποθέσει των
μη υποχρεωτικώε συνταγογραφού
μενων φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ στα
σούπερ μάρκετ Η τρόικα είχε ασκήσει

πιέσει npos αυτή την κατεύθυνση

πέρυσι όμωε έπειτα από
διαπραγματεύσειε συμφωνήθηκε
τελικά η μερική απελευθέρωση τα
Tuans tous αλλά όχι και τα διάθε
ans tous Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
τα ΜΥΣΥΦΑ διατίθενται αποκλειστικά

σε φαρμακεία σε δέκα από
Tis 28 χώρεε-μέλη τα Ε Ε

Η πρόταση τα κυβέρνησα προκαλεί

ήδη έντονεε αντιδράσει axis
τάξειε των φαρμακοποιών κάτι που
αναμένεται να συμβεί και με Tis αλ
λαγέ5 που προτείνονται και για τα
αρτοποιεία Κι αυτό διότι σήμερα
αρτοποιείο επιτρέπεται να ονομά

Πώληση μη
συνταγογρα
φαρμάκων στα σούπερ
μάρκετ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ζεται μόνο το κατάστημα στο οποίο
γίνεται από την αρχή écos το τέλο
η διαδικασία παραγωγή5 του ψωμιού

κάτι που ο ΟΟΣΑ και προφα
vcûs και η σημερινή κυβέρνηση θεωρούν

εμπόδιο στον ανταγωνισμό
Σημαντική ελάφρυνση για tous

πολίτε5 που συνάπτουν συμβόλαια
αγοραπωλησιών χαμηλή5 αξίαε θα
επιφέρει η πρόταση τα κυβέρνησα
για τη μείωση σε 0,8 από 1 επί
τα αξία5 τα συναλλαγήε που λαμβάνουν

οι συμβολαιογράφοι για
συμβόλαια écos 120.000 ευρώ πέραν
τα nÔYias αμοιβή των 20 ευρώ
Ετσι λοιπόν η μέγιστη αμοιβή για
ένα συμβόλαιο 120.000 ευρώ θα
ανέρχεται σε 9S0 ευρώ από 1.220
ευρώ σήμερα Αξίζει να σημειωθεί
ότι το επάγγελμα του συμβολαιογράφου

πριν από την εφαρμογή
του νόμου 3919/2011 χαρακτηριζόταν

από εννέα περιορισμού3 και
με το εν λόγω νομοθέτημα ήρθησαν
μόλιε δύο

Αρση των γεωγραφικών περιορισμών

και των κατώτατων αμοιβών
των δικαστικών επιμελητών εξετάζει
επίσα η κυβέρνηση Το επάγγελμα

έχει πέντε περιορισμού5 εκ των
οποίων δεν έχει αρθεί κανεί5

Η ελληνική κυβέρνηση προτείνει
ακόμη αλλαγέ5 στον κλάδο των τουριστικών

λεωφορείων Η ισχύουσα
νομοθεσία επιτρέπει σήμερα να

μεταφέρουν

μόνο προκαθορισμένη
ομάδα ανθρώπων και απαγορεύει
στα τουριστικά λεωφορεία να κάνουν

στάσεΐ3 KaOcos αυτό θεωρείται
ότι πλήττει τη λειτουργία των ΚΊΈΛ
Από την άλλη στα ΚΤΕΛ επιτρέπεται

να παρέχουν τουριστικέ5 υπη

ρεσίεΒ μόνο εάν δεν δραστηριοποιούνται
στην περιοχή τουριστικά

λεωφορεία
Η κυβέρνηση τέλο αποφάσισε

να διευρύνει περαιτέρω την ήδη
στενή συνεργασία που έχει με τον
ΟΟΣΑ καθώε προτείνει μία νέα
εργαλειοθήκη ανταγωνισμού αυτή

τη φορά για tous τομείε των τραπεζών

των MME των τηλεπικοινωνιών

τα μεταποίησα του χονδρεμπορίου

και του ηλεκτρονικού
εμπορίου
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Στο 1 δια ευρώ
η υστέρηση
στα έσοδα τον Μάιο
Εξαντλούνται τα ταμειακά διαθέσιμα

Η αυξανόμενη πορεία των οφειλών του Δημοσίου

η διευρυνόμενη υστέρηση των εσόδων

και η εξάντληση όλων των ταμειακών
διαθεσίμων του κράτουε συνθέτουν την εικόνα

κατάρρευσα του προϋπολογισμού και
γενικότερα ras οικονομική κατάσταση
Τα στοιχεία που έρχονται στο φωε ras δη
μοσιότηταε αποδεικνύουν ότι κάθε μήνα
που περνάει επιδεινώνονται οι συνθήκε
ras ελληνική οικονομία5 ενώ η εξέλιξη
αυτή είναι ο βασικότεροε λόγο5 που οι δα
νειστέ ζητούν νέα σκληρά μέτρα που θα
φέρουν σε μία ισορροπία Tis écos τώρα απώ
λειε του προϋπολογισμού Σύμφωνα με πλη
ροφορίε τα έσοδα του Μαΐου παρουσίασαν
υστέρηση ras τάξα του 1 δισ ευρώ παρά
το γεγονό5 ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων
τόνωσε Tis εισπράξει του Kpàraus Την ίδια
ώρα τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι τα
ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου αυξήθηκαν
axovs τέσσερα npcinous μήνε5 του éraus
κατά 1,1 δισ ευρώ ενώ η τρύπα στα ταμειακά

διαθέσιμα του κράτος για τον Ιούνιο
και μόνο ανέρχεται στα 3 δισ ευρώ Σελ 3
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ΠΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΑ

Ουρές σχηματίζονται κάθε πρωί από ιους ασθενείς σία φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Πλαφόν στα φάρμακα
Η κυβέρνηση βάζει μαχαίρι σε όσα έχουν υψηλό κόστος

Πλαφόν

στα φάρμακα
υψηλού κόστους

ετοιμάζεται να βάλει
η κυβέρνηση Συγκεκριμένα

στα ακριβά
σκευάσματα για τη θεραπεία

σοβαρών χρόνιων ασθενειών

ή σπάνιων νόσων όπως
καρκίνος λέμφωμα πολλαπλή

σκλήρυνση ρευματοειδής αρθρίτιδα

κ.ά Το συνολικό κόστος
των φαρμάκων αυτών ξεπερνά

σε ετήσια βάση τα 700 εκατ

ευρώ δηλαδή αφορά περίπου το

1/3 της συνολικής δαπάνης του

ΕΟΠΥΥ για φάρμακα Είναι αλήθεια

ότι η συγκεκριμένη λίστα
έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια

Ενας από τους λόγους είναι
ότι οι φαρμακοβιομηχανίες επεδίωκαν

να εντάσσουν τα σκευά

σματά τους σε αυτή καθώς έτσι
απέφευγαν να πληρώνουν εκπτώσεις

rebates Η κυβέρνηση
λοιπόν προσανατολίζεται σε

δύο καίριες παρεμβάσεις
1 0 ΕΟΠΥΥ να παραμείνει προμηθευτής

των φαρμάκων αυτών
αλλά η διάθεσή τους να γίνεται
από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

2 Να θεσπιστεί ξεχωριστός
κλειστός προϋπολογισμός για
τα φάρμακα αυτά Αυτός δεν θα

μπορεί να αυξάνεται πάνω από
2%-3 τον χρόνο
Παράλληλα οι φαρμακοβιομηχανίες

θα υποχρεωθούν να προσφέρουν

αυξημένες εκπτώσεις
rebates οι οποίες θα φθάνουν

έως και το 15 σε ετήσια βάση
Στις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου

πάντως είναι όσον αφορά
τις εκπτώσεις και το clawback να

λαμβάνεται υπόψη αν μια εταιρεία

παράγει ή συσκευάζει τα

προϊόντα της στην Ελλάδα σε

μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση

στην εγχώρια παραγωγή
Η διάθεση αυτών των φαρμάκων
προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε

χιλιάδες ασθενείς και τους συγγενείς

τους διότι είναι υποχρεωμένοι

αρχικά να απευθύνονται
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ στη συνέχεια

να πηγαίνουν στα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ η διάθεση γίνεται

μόνο από εκεί και μετά να

επιστρέφουν στο νοσοκομείο
για να κάνουν τη θεραπεία τους

Πραγματική Οδύσσεια
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Αφήνει κέρδος το επώνυμο
εγχώριο φάρμακο

Συμφέρει
το ελληνικό νενόσημο
Με

ιην κυβέρνηση να
επιδιώκει συγκράτηση

ίων φαρμακευτικών
δαπανών και

εξοικονόμηση πόρων

για τη χρηματοδότηση

του συστήματος υγείας
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
επαναφέρει δυναμικά την πρότα
σή της για οριστική λύση στα

προβλήματα

αυτά μέσω αύξησης της
κατανάλωσης των ποιοτικών και
προσιτών ελληνικών φαρμάκων
Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες

της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ
το επώνυμο ελληνικό γενόση

μο φάρμακο είναι με διαφορά η
πιο οικονομική επιλογή που έχει
το ασφαλιστικό σύστημα ο Ελληνας

ασφαλισμένος και τα Ταμεία

Οι ίδιοι θεωρούν πως η
φαρμακευτική δαπάνη Χαρακτηρίζεται

από μια θλιβερή παραδοξότητα

Ενώ κινείται λόγω
μνημονίου στον ανεπαρκή κλειστό

προϋπολογισμό των 2 δισ
η σύνθεση του κόστους επηρεάζεται

καθοριστικά από τις υψηλές
τιμές των εισαγόμενων νέων

φαρμάκων Τα εισαγόμενα πρωτότυπα

και off patent φάρμακα
ελέγχουν την αγορά με ποσοστά
μεγαλύτερα του 80 ενώ τα γε
νόσημα στα οποία κυρίως δρα¬

στηριοποιείται η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

κινούνται σε
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
Συγκεκριμένα σύμφωνα με επίσημα

στοιχεία τα οικονομικά γε
νόσημα φάρμακα έχουν σε αξία
περίπου 15 μερίδιο αγοράς
έναντι 23 των off patent και
63 των on patent Τα τελευταία
έξι χρόνια τα on patent πρωτότυπα

εισαγόμενα αύξησαν το μερίδιο

τους κατά 18,8 10 οε
μερίδιο αγοράς

Είναι με διαφορά
η mo οικονομική

επίπονη που έχουν
το ασφαπιστικό

σύστημα ο ΕΑίΙηνας
ασφαλισμένος και τα

Ταμεία

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος
Τρύφων αναφερόμενος στα δεδομένα

αυτά δηλώνει πως είναι
ξεκάθαρο ότι το 85 της δαπάνης

πάει σε εισαγόμενα φάρμακα
και πως είναι περίεργο γιατί

κάποιοι προσπαθούν να μας
πείσουν ότι για τη φαρμακευτική
δαπάνη ευθύνεται τάχα το 15
Μερικά άλλα στοιχεία αναδεικνύουν

κατά την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

τη λάθος στό
χευση της πολιτικής φαρμάκου
που ακολούθησε τα τελευταία
χρόνια η χώρα ευνοώντας τις
εισαγωγές εις βάρος της εθνικής
παραγωγής

Στα πρώτα 50 φάρμακα που
αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ το πρώτο

τέταρτο του 2015 τα 47 είναι
εισαγόμενα και μόνο 3 παραγόμενα

από ελληνικές επιχειρήσεις
Αυτό δείχνει και την καθοριστική

συμμετοχή των ακριβών
εισαγωγών στη φαρμακευτική
δαπάνη

Η μέση τιμή των 50 νέων φαρμάκων

που τιμολογήθηκαν το
δεύτερο εξάμηνο του 2014 είναι
45,01 ευρώ για τα on patent και
8,67 ευρώ για τα γενόσημα

Η φαρμακευτική δαπάνη μετατοπίζεται

διαρκώς σε ακριβότερα
φάρμακα που εισέρχονται με

ταχείς ρυθμούς στην αγορά και

υποκαθιστούν παλαιόιερα δοκιμασμένα

φθηνά φάρμακα
Αντίθετα τα γενόσημα φάρμακα

τα τελευταία 6 χρόνια έμειναν
στάσιμα παρά το γεγονός ότι οι
τιμές μειώθηκαν την ίδια περίοδο

κατά 55
Τα νέα γενόσημα μετά την
1η/1/2012 ξεκινούν με έκπτωση

70 από τον μ.ό ίων τριών
χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής

Ενωσης των 28
Η Ελλάδα με πληθυσμό 1 1 εκατ
εμφανίζει το 3ο μεγαλύτερο έλλειμμα

στο εμπορικό ισοζύγιο για
φάρμακα πάνω από 2 δισ μεταξύ

των χωρών της Ε Ε πίσω
από την Πολωνία πληθυσμός 37
εκατ και την Ιταλία πληθυσμός
60 εκατ
Με βάση αυτά τα στοιχεία η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
υποστηρίζει πως αν τα γενόσημα

κέρδιζαν μερίδιο αγοράς της
τάξης του 35 που θα είναι
και πάλι το χαμηλότερο της Ευρώπης

το σύστημα θα εξοικονομούσε

τουλάχιστον 300 εκατ
ευρώ Τη γραμμή αυτή ακολουθούν

άλλωστε όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες που βασίζουν ιην

πολιτική φαρμάκου στα γενόσημα
σε ποσοστά από 40 έως

80 με τη Γερμανία να κινείται
στο 80
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Αποτελεσματικός Π·λι/αχές
ι Ενα απο ία πιο αποτε
I JB d 1 λεσματικά στελέχη της
Udfe^P κυβέρνησης που έχει

IL^Co i παραγάγει σημαντικό
Μν 1 έργο σε ούντομο διάστημα

αποδεικνύεται
ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής Μεταξύ

άλλων έχει δρομολογήσει σειρά
αλλαγών που στόχο έχουν την πρόσβαση

όλων σε φθηνό και ποιοτικό
φάρμακο με την εφαρμογή ετήσιας τιμολογιακής

πολιτικής από εξάμηνη

που είναι σήμερα την
εφαρμογή κλειστού

προϋπολογισμού

στα καινοτόμα

φάρμακα ενώ
την ερχόμενη εβδομάδα

εκδίδεται και η
νέα θετική λίστα φαρμάκων

Οσο για την
αύξηση του ΦΠΑ στα

φάρμακα που απαιτούν οι
δανειστές ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει

ότι είναι κάθετα αντίθετος

Αιχμές
είναι από τα πρόσωπα που συζητούνται

στην κυβέρνηση για τη θέση του

εκπροσώπου της χώρας μας στο ΔΝΤ
Ο κ Μελάς ο οποίος είναι φιλικά προσκείμενος

στον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως
να είναι ενταγμένος σε κομματικές οργανώσεις

είχε δεχθεί κρούση από

παράγοντες του Μαξίμου
πριν από την επιλογή

QUIZ
Αληθεύει ότι μεγάλο μέρος
της στρατηγικής του Αλέξη
Τσίπρα στηρίζεται στα αποτελέσματα

κυλιόμενων δημοσκοπήσεων

που φθάνουν

τακτικά στο
Μαξίμου

της Ελενας Παναρί
τη αλλά σε πρώτη

φάση δεν είχε
εμφανιστεί θετικός

Οπως λένε
όσοι ξέρουν πάντως

η πιθανότητα
να είναι αυτός ο

εκπρόσωπος μας δεν
έχει αποκλειστεί

Ενας καθηγητής για το ΑΝΤ
Ενας από τους γνωστούς τηλεοπτικούς

καθηγητές ο κ Κώστας Μελάς

Δεν ησυχάζει
Εκνευρισμένος εμφανίζεται το τελευταίο

διάστημα ο Κώστας Σημί
της αλλά όχι για κάποιο πολιτικό

ζήτημα Οπως μαθαίνουμε ένοικος

της πολυκατοικίας όπου διαμένει

στο Κολωνάκι κάνει εδώ και
μήνες οικοδομικές εργασίες στο διαμερισμό

του με αποτέλεσμα ο πρώην

πρωθυπουργός να μην μπορεί
να βρει ησυχία στο
σπίτι του Συνομιλητές

του μάλιστα έλεγαν

μεταξύ σοβαρού
και αστείου ότι εξαιτίας

αυτού ετοιμάζεται
να εκδράμει νωρίτερα

φέτος για τις καλοκαιρινές του διακοπές

στο εξοχικό του στους Αγίους
Θεοδώρους

Απόβαση Κινέζων
Οι Κινέζοι φαίνεται να δείχνουν
για μία ακόμη φορά ότι είναι στρατηγικοί

παίκτες Αυτή την εβδομάδα

βρίσκεται στη χώρα μας ο
επικεφαλής της μεγαλύτερης κινεζικής

δικηγορικής εταιρείας
Yingke Law Firm Xiangrong Mei
πλαισιωμένος από 45 συνεργάτες
και μεγαλοπελάτες του για να ανακοινώσουν

τη συνεργασία τους με
την ελληνική δικηγορική εταιρεία
Μαχάς και Συνεργάτες Οι πληροφορίες

λένε ότι οι Κινέζοι δικηγόροι

έρχονται ως προπομποί

μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών
επενδύσεων Στο κοκτέιλ μάλιστα

που δόθηκε στο Μουσείο της
Ακρόπολης από τον Πέτρο και την
Εβελίνα Μαχά παραβρέθηκαν κορυφαία

ονόματα του επιχειρηματικού
κόσμου γεγονός που υπογραμμίζει

τη σπουδαιότητα αυτής
της συνεργασίας

Παρουσία με νόημα
Κάποιοι λένε ότι η εμφάνιση του Αντ
Σαμαρά στην εκδήλωση για την παρουσίαση

του βιβλίου του Μάριου
Σαλμά φωτ ήταν κα

aST ταλυτική προκειμένου
J ο βουλευτής Απωλο

R ακαρνανίας να βάλει
φρένο στην εσωκομματική

δραστηριότητα
που ανέπτυσσε το

προηγούμενο διάστημα

συζητώντας με τους γαλάζιους
δελφίνους και τους λοιπούς αμφισβητίες

του πρώην πρωθυπουργού
Το βιβλίο προλόγισαν εκτός του κ
Σαμαρά ο υπουργός Υγείας Π Κουρουμπλής

ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης

Χ Αθανασίου και ο καθηγητής

Γρ Σκαλκέας Παρόντες ήταν
επίσης οι Κ Χατζηδάκης Κ Γκιου
λέκας θ Καράογλου κ.ά
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Το νέο μεγάλο
deal του Νίκου
Σταθόπουλου με
τη Pharmathen
ΠΩΣ ΤΟ ΗΓΕΤΙΚΟ στέλεχος της ßC Partners και διεθνής μετρ των μεγάλων συμφωνιών μέσα σε μια
άνυδρη επιχειρηματικά περίοδο για την Ελλάδα επένδυσε στην πρωτοπόρο ελληνική φαρμακευτική
εταιρεία σχεδιάζοντας την ανάδειΕή ms σε παγκόσμιο πρωταθλητή των γενόσημων φαρμάκων

Σήμα επιστροφής σε επενδύσε is στην Ελλάδα εφόσον

ομαλοποιηθεί η κατάσταση δίνει ο κ Nitcos
Σταϋόπουλοχ ηγετικό crrcAëxos του private equity
fund BC Partners Ο Ελληνα managing partner του
BC Partners είναι από Tis πιο αναγνωρισμένε προσωπικότητα

παγκοσμίως στη βιομηχανία των επιχειρηματικών

κεφαλαίων που διαχειρίζεται συνολικά

3 τρισ δολάρια Ο κ Σταθόπουλοί ήρθε και
πάλι στην επικαιρότητα καθώϊ είναι το πρόσωπο
πίσω από το deal τικ Pharmathen η οποία πέρασε
στον έλεγχο ms BC Partners

Του ΑλέΕανδρου
Κασιμάτη
ikasimat!s<^i>n>tothi*nia.nei

Στην
άνυδρη επενδυτικά περίοδο που διανύουμε

μια επιχειρηματική συμφωνία που φημολογείται
ότι το ύφος ms φτάνει το μισό δισ ευρώ από ένα

μεγάλο Εένο fund δεν είναι κάτι συνηθισμένο Ούτε όμακ
και ο αυτοδημιούργηκ κ Σταθόπουλοβ είναι ένα συνηθισμένο

πρόσωπο καθ&κ την τελευταία δεκαετία έχει
επενδύσει στην Ελλάδα διαδοχικά σε TIM Hellas Hyatt
Regency και τώρα στη Pharmathen πάνω από 3 δισ ευρώ
Πρόκεπαι για τα περισσότερα χρήματα που επενδύθηκαν
στη χώρα σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο δένο επενδυτή

Η Ελλάδα προσφέρει δυνατότητες για επενδύσει επειδή
διαθέτει αάσλογες εταιρείες με ποιοτικό management Ωστόσο

το οικονομικό περιβάλλον ins χώρας και η κρίση χρέους
κράτησαν μακριά τους περισσότερους διεθνείς επενδυτές τα
τελευταία χρόνια λέει ο κ Σταθόπουλθ5 και προσθέτει
Από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για το χρέος καταλήγουν

όπως ελπίζω με επιτυχία πιστεύω ότι οι διεθνείς
επενδυτές θα ασχοληθούν και πάλι με την Ελλάδα

Πιστεύω συνεχίζει ο κ Σταθόπουλθ5 πως εταιρείες
που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά διαθέτουν ισχυρό
management και ταυτόχρονα έχουν δεδομένο ιστορικό και
προοπτικές ανάπτυξης όπως η Pharmathen θα αποτελέσουν
επενδυτικές ευκαιρίες

Η Pharmathen συνεχίζει ο κ Σταθόπουλθ5 είναι ήδη

ηγέτης στην Ευρώπη στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων
και πιστεύω ότι θα είελιχθεί σε παγκόσμιο πρωταθλητή
καθώς τόσο τα στελέχη της όσο και η ποιότητα στην έρευνα
και την τεχνολογία αλλά και οι διαδικασίες ανάπτυίης νέων

φαρμάκων που τηρεί είναι διεθνούς κλάσης Πιστεύω επίσης
ότι η Pharmathen θα αποτελέσει την ιδανική πλατφόρμα για
τις εξαγορές που σκοπεύουμε να κάνουμε στον συγκεκριμένο
κλάδο Η στρατηγική μας είναι να συνεχίσουμε την επιτυχη¬

μένη αναπτυδακή πορεία της εταιρείας μέσω επενδύσεων
στην έρευνα στην καινοτομία νέων προϊόντων και τη διεθνή
επέκταση και είαγορών

Με το παγκόσμιο δίκτυο της BC Pannen και τα γραφεία
μας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ με την εμπειρία στις επενδύσεις

στον φαρμακευτικό κλάδο και επιπλέον με πόρους 13

δισ ευρώ που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε
την εταιρεία με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να αναπτυχθεί σε

εγχώριο και διεθνές επίπεδο Σκοπός μας τονίζει ο κ Στα
θόπουλοε είναι να κάνουμε όλα αυτά σε στενή συνεργασία
με την οικογένεια Κότσου την υπάρχουσα διοίκηση και τους
ι 000 εργαζομένους της εταιρείας Αλλωστε έχουν αποδείίει
την ικανότητά τους να αναπτύσσονται στη διάρκεια της κρίσης

επειδή δεν δίστασαν να επενδύσουν στην έρευνα και τη

μελλοντική ανάπτυ&ι της Και αυτό χάρη στο όραμα και τη

στρατηγική των ιδρυτών και των μετόχων της εταιρείας
Το 2014 έκλεισε για τη Pharmathen με κύκλο εργασιών

στα 181 εκατ ευρώ ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα
46,2 εκατ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων στα 20,7 εκατ
ευρώ Η εταιρεία έχει μειώσει τον καθαρό δανεισμό ins
στα 50,8 εκατ από 69,6 εκατ ευρώ Σημειώνεται ότι η
Pharmathen δαπάνησε 23,4 εκατ ευρώ ετησία για έρευνα

και ανάπτυίητηντελευταία δεκαετία Ιδρύθηκε το 1969
στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην ανάπτυΕη και
εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων κατέχοντα5 ηγετική
θέση στον τομέα των γενοσήμων Διαθέτει τρία ερευνητικά

εργαστήρια και δύο παραγωγικέδ μονάδε5 στην
Παλλήνη και tis lanes Poöönns

Το ùijjos ms eEayopas

Η εταιρεία πρόσφατα ίδρυσε γραφεία στην Ιορδανία και
τηνΑυστραλία και απέκτησε μόνιμη αντιπροσώπευση στη
Νόπα Αμερική ενώ τα προϊόντα ins είναι εγκεκριμένα σε
ôtes z\s aYOpés ms E.E και τα δικαιώματα διανομή5 tous
εκχωρούνται ans μεγαλύτερε5 φαρμακευτικέ5 εταιρείε5
παγκοσμί&κ Το ύψθ5 Tns εΕαγορά5 καθα επίση και το
ποσοστό των μετοχών που θα περάσουν στα χέρια του
fund δεν έχουν γίνει επισήμωδ γνωστά Φήμε5 στην αγορά

κάνουν λόγο για ποσό ùiJjous 450-500 εκατ ευρώ για
το 100 Tns Pharmathen Με τη συμφωνία με την BC

Η Ελλάδα προσφέρει δυvaτότnτεs
για επενδύσεις επειδή διαθέτει ποιοτικές
εταιρείες με καλές διευθυντικές ομάδες
Ωστόσο το οικονομικό περιβάλλον
της χώρας και η κρίση xpéous κράτησαν
μακριά τους περισσότερους διεθνείς
επενδυτές τα τελευταία χρόνια
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• business stories www.protothema.gr
www.rtewmoney.gr

Partners η φαρμακευτική διασφαλίζει την απαραίτητη
χρηματοδότηση για την ενίσχυση του R&D την αύΕηση των

εΕαγωγώντης και την οργανική ανάπτυΕη Το συγκεκριμένο
deal επιτρέπει στη

φαρμακοβιομηχανία

να συνεχίσει

να υλοποιεί το πρόγραμμα

επενδύσεων ύψους
100 εκατ ευρώ που έχει
Εεκινήσει από πέρυσι με
ορίζοντα πενταετή για
προγράμματα avàmuEns
νέων μορίων Σημειώνεται
ότι η Pharmathen πριν
από έναν χρόνο εΕασφά
λισε 25 εκατ ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ποσό που
διατέθηκε για την ανάπτυΕη

των δραστηριοτήτων
ms στην έρευνα στην
ανάπτυΕη και την καινοτομία

Ο κ Σταθόπουλοε εντάχθ
Συνολικά έχει 18 χρόνια εμπ
κεφάλαια και ήταν πίσω από

Ο BaoriAns και η Νέλλη Κότσου της Pharmathen Ο Nîkos
Σταθόπουλθ5 σκοπεύει με τη συνεργασία tous η εταιρεία να
ανελιχθεί τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνέ5 επίπεδο

Οι ayopés

Από τη θέση του στην κορυφή ms βιομηχανία5 των private
equities ο κ Σταθόπουλθ5 μόνιμα εγκατεστημένο5 τα
τελευταία 20 χρόνια στο Λονδίνο έχει καθαρή εικόνα για
την πορεία των αγορών και τονίζει Υπάρχει διεθνώς μεγάλη

ρευστότητα στην αγορά που σε συνδυασμό με υψηλό
δανεισμό και χαμηλά επιτόκια οδηγεί σε υψηλέ αποτιμήσει
cms αγορές και σε ανοδικά χρηματιστήρια

Είναι εντυπωσιακό neos évas Ελληνας κατάφερε να

φτάσει στην κορυφή ενός παγκόσμιου κολοσσού που από

το 1986 οπότε ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρώσει

88 εΕαγορές συνολικού ύψους 96 δισ ευρώ

ηκε στην BC Partners το 2005
ειρία σε ιδιωτικά επενδυτικά
σημαντικά διεθνή deals στους

τομείς των media των
τηλεπικοινωνιών Tns

υγεία5 και των λιανικών
πωλήσεων

Πριν από την ένταΕή
του στην BC Partners
ήταν Partner στην Apax
Partners στο Λονδίνο
Σε αυτήν εργάστηκε επτά

χρόνια και μεσολάβησε
σε μεγάλε5 εΕαγορέε που

έγιναν σε διάφορε5 ευ

ρωπαϊκέε χώρεε Πριν
από την Apax ήταν για
τρία χρόνια σύμβουλο5
επιχειρήσεων στο Boston

Consulting Group στο
Λονδίνο Σήμερα είναι
πρόεδρο5του διοικητικού

συμβουλίου ms
Com Hem που είναι η

κορυφαία nâpoxos κα

λωδιακή5 τηλεόραση στη Σουηδία ms Gruppo Coin με
γάλη5 αλυσίδαε λιανική5 πώλησα ενδυμάτων στην Ιταλία

Από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις
για το xpios καταλήίουν όπως ελπίζω
με επιτυχία πιστεύω ότι οι διεθνείς επενδυτές
θα ασχοληθούν και πάλι με την Ελλάδα
ιδίως όσον αφορά εταιρείες που είναι κυρίως
εξαγωγικές και το μεγαλύτερο μέρος
των εσόδων tous προέρχεται από το είωτερικό

ms Mergermarket Group εταιρεία5 χρηματοοικονομικών
πληροφοριών και Tns Migros Turk τουρκιά αλυσίδαε
Ταυτόχρονα είναι πρόεδρο5 του φιλανθρωπικού ιδρύματοε
της BC Partners μέλθ5 του διοικητικού συμβουλίου του
Harvard Business School στην Ευρώπη του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών του φιλανθρωπικού ιδρύματος
Impetus Private Equity Foundation του Hellenic Initiative
και μέλοε του Royal Society of Arts

Ο κ Σταθόπουλθ5 γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε
από το Κολλέγιο Αθηνών Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το
οποίο και αποφοίτησε με άριστα Στη συνέχεια πήρε master
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΛΛΒΑ από το Harvard Business
School To 1995 Εεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο στην
Boston Consulting Group για να ενταχθεί το 1998 στο
δυναμικό ms Apax Partners

To 2005 προσχώρησε στο στελεχιακό δυναμικό ms BC

Partners Γρήγορο5 και αποτελεσματικός διαπρέπει στον

στίβο των διεθνών deals Το βιογραφικό του σήμερα περιλαμβάνει

την εΕαγορά αντί 3,25 δισ δολαρίων Tns μεγαλύτερης

αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Tou pKias Tns Migros
η οποία διαθέτει περισσότερα από ι.οοο σούπερ μάρκετ
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Εένη επένδυση στηνΤουρκία
cûs σήμερα Μια άλλη διεθνή5 συμφωνία του κ Σταθόπου
λου η οποία συζητήθηκε ευρύτερα ήταν η εΕαγορά αντί
1,4 δια δολαρίων ms Gruppo Coin η οποία είναι η μεγαλύτερη

αλυσίδα ειδών ρουχισμού στην Ιταλία με επίσης
1.000 καταστήματα

Ο μετρ των μεγάλων deals

Από τις μεγαλύτερε5 επιτυχίες του που τράβηΕε την προσοχή

της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ήταν όταν στις

apxés του 2012 στην κορύφωση Tns οικονομική5 Kpions
κατάφερε να συγκεντρώσει 6,5 δισ ευρώ Με τα κεφάλαια
αυτά δημιούργησε το επενδυτικό κεφάλαιο BC European
Capital IX Το γεγονόε ότι σήκωσε 6,5 δισ ήταν η έμπρακτη
i|mcpos εμπιστοσύνη που δόθηκε από iöicotes κεφαλαι
oùxous και Θεομικού5 καθα είχε αποδείΕει Tis ικανότητα
του επιτυγχάνοντα ετήσιεβ αποδόσεις που έφτασαν μέχρι
και το 38

Η συγκέντρωση των 6,5 δισ ήταν η μεγαλύτερη άντληση

κεφαλαίων από την εποχή της κατάρρευσης της Lehman
Brothers Το επενδυτικό κεφάλαιο BC European Capital IX

του οποίου ηγείται ο κ Σταθόπουλος έχει έδρα το Λονδίνο

Το 40 των κεφαλαίων του συγκεντρώθηκε από
επενδυτές της Βόρειας Αμερική5 το 30 από Eupconaious
επενδυτέ5 και το υπόλοιπο 30 από επενδυτέ προερχό
μενου5 από Ασία και Μέση Ανατολή Από auTOus το 37
είναι συνταΕιοδοτικά ταμεία το 25 κρατικά ταμεία και το
υπόλοιπο αφορά αμοιβαία κεφάλαια και άλλους θεσμικού5
επενδυτές

Μετά τα κεφάλαια αυτά που κατάφερε να συγκεντρώσει
ακολούθησαν αλλεπάλληλε5 εΕαγορέ5 Απόκτησε τον

σουηδικό όμιλο καλωδιακήε τηλεόραση Com Hem αντί
1,8 δισ ευρώ και την αμερικανική Suddenlink αντί 6,6 δισ

δολαρίων Από κοινού με το Carlyle Group ακολούθησε η

εΕαγορά της αμερικανικής βιομήχανε Hamilton Sundstrand
αντί 3,5 δισ δολαρίων Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια η

γερμανική φαρμακοβιομηχανία Aenova και η γαλλική Allflex
Η τελευταία παράγει προϊόντα ηλεκτρονικήε ταυτοποίηση
εκτρεφόμενωνζώων και εΕαγοράστηκε αντί 1,3 δισ ευρώ
Στη συνέχεια η BC Partners εΕαγόρασε τον γερμανικό εκδοτικό

όμιλο Springer Science+Business Media που είναι
ο δεύτεροε μεγαλύτεροε εκδότη5 βιβλίων επιστημονικού
περιεχομένου παγκοσμία και ο ηγέτηβ στην αγορά e-book

ακαδημαϊκού ενδιαφέροντο5 Το τίμημα για το συγκεκριμένο

deal ήταν 3,3 δισ ευρώ
Το πιο πρόσφατο deal Tns BC ήταν η εΕαγορά έναντι 85

δισ δολάρια Tns PETSMART Tns μεγαλύτερα αλυσίδα5

ζωοτροφών στην Αμερική Ηταν το μεγαλύτερο deal που

έγινε το 2014
Στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια ο κ Σταθόπουλο

έχει κάνει τρεκ επενδύσει συνολικού ùi|jous άνω των 3

δισ ευρώ Η πρώτη του ήταν η εΕαγορά αντί 1,6 δισ ευρώ
της TIM Hellas που ακολούθησε η πώληση της σε Orascom

Sawiris αντί 3,5 δισ ευρώ Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια
το Hyatt Regency αντί 1 δισ ευρώ ενώ τώρα η Pharmathen
είναι η τελευταία επένδυση της BComv Ελλάδα
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Υπάρχουν
KiôAXes
Pharmathen
στην Ελλάδα
Νίκος Σταθόποιιλος Η ελληνική
εταιρεία θα αξιοποιηθεί από την BC
Partners ως πλατφόρμα εξαγορών
στον κλάδο των γενοσήμων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΠΤΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι
επενδύσεις 20

εκατ ενρώ σε
ετήσια βάση για
έρευνα και ανάπτυξη

που αποτελούν

πολυτέλεια για μια ελληνική

εταιρεία σε περίοδο κρίσης
αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύουν
το όραμα της διοίκησης σε συνδυασμό

με τον ελκυστικό κλάδο
των γενοσήμων στον οποίο δραστηριοποιείται

η Pharmathen
και τους μεγάλους πελάτες μς
τους οποίους συνεργάζεται διεθνώς

μας οδήγησαν να την εντάξουμε

στο χαρτοφυλάκιο της BC
Partners

Αυτό δηλώνει στο Βήμα της Κυριακής

ο κ Νίκος Σταθόπουλος
βασικός μέτοχος και managing
partner του private equity fund της
BC Partners που την περασμένη
Τρίτη συμφώνησε να αποκτήσει περίπου

το 80 της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Pharmathen από
την οικογένεια Κότσου

Reset της ελληνικής
οικονομίας
Ο κ Σταθόπουλος επισημαίνει ότι
η αβεβαιότητα σκιάζει την ανάπτυξη

επενδυτικών πρωτοβουλιών
στην Ελλάδα αλλά όπως διευκρινίζει

Η Pharmathen είναι μια
πολύ καλή επιχείρηση με ελληνικό

ανθρώπινο δυναμικό αλλά
ταυτόχρονα είναι μια εξωστρεφής
επιχείρηση με 80 εξαγωγές και
ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται
από τη συμπεριφορά του έλληνα

καταναλωτή και προσθέτει
Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες

Pharmathen στην Ελλάδα
με ισχυρό μάνατζμεντ και υψηλού

επιπέδου προσωπικό Με
την ολοκλήρωση της συμφωνίας
με τους δανειστές εκτιμώ ότι θα
δούμε ανάλογες συναλλαγές που
θα βοηθήσουν σε ένα reset της
ελληνικής οικονομίας

Η εξαγορά της Pharmathen
αξία της επιχείρησης και δάνεια
προσεγγίζουν τα 450 εκατ ευρώ

έγινε από το ιδιωτικό επενδυτικό
κεφάλαιο BC European Capital IX
που ίδρυσε τον Φεβρουάριο του
2012 η BC Partners συγκεντρώνοντας

από ιδιώτες κεφαλαιούχους
6,7 δισ ευρώ Ως σήμερα η αξία
των εξαγορών στις οποίες έχει προχωρήσει

το BC European Capital

Επενδύσει
στην έρευνα και
στο ανθρώπινο
δυναμικό

Η Pharmathen ιδρύθηκε το
1969 στην Αθήνα και επικεντρώνεται

στην ανάπτυξη και
εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων

κατέχοντας ισχυρή θέση

στον τομέα των γενοσήμων
Διαθέτει τρία ερευνητικά εργαστήρια

και δύο παραγωγικές
μονάδες στην Παλλήνη και

στις Σάπες Ροδόπης Η εταιρεία
πρόσφατα ίδρυσε γραφεία στην
Ιορδανία και την Αυστραλία και
απέκτησε μόνιμη αντιπροσώπευση

στη Ν Αμερική ενώ τα
προϊόντα της είναι εγκεκριμένα

σε όλες τις αγορές της EE
και τα δικαιώματα διανομής
τους εκχωρούνται σε μεγάλες
φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως

Τα τελευταία πέντε χρόνια
μέσα στην περίοδο της ύφεσης

αύξησε κατά 400 άτομα
τον αριθμό των εργαζομένων
Το ίδιο διάστημα επένδυσε πάνω

από 100 εκατ ευρώ στην
έρευνα και κατατάσσεται μέσα
στις 50 μεγαλύτερες ερευνητικές

εταιρείες στην Ευρωπαϊκή
Ενωση

Το 2014 οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν

στα 180 εκατ
ευρώ και τα ebitda στα 47 εκατ
ευρώ

Αυτή την περίοδο η εταιρεία
υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων

ύψους 100 εκατ ευρώ που
έχει ξεκινήσει από πέρυσι με
ορίζοντα πενταετίας

Στα τέλη του 2014 η
Pharmathen έλαβε δανειοδότηση

25 εκατ ευρώ από την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων
σε μια περίοδο που οι αγορές
ήταν κλειστές για τις ελληνικές
εταιρείες Περίπου το 80 του
κύκλου εργασιών της εξάγεται
και η δραστηριότητά της αυτή
αντιπροσωπεύει το 1 των συνολικών

ελληνικών εξαγωγών

Στα 3 δισ ευρώ ανήλθαν
οι εξαγορές στις οποίες
συμμετείχε ο κ Νίκος
Σταθόπουλος managing
partner της BC Partners
στην Ελλάδα την τελευταία
δεκαετία TIM Hellas Hyatt
Regency και Pharmathen

IX ανέρχεται μαζί με τη μόχλευση
σε 25 δισ ευρώ Από το αρχικό
κεφάλαιο έχουν αξιοποιηθεί τα
και μένουν προς αξιοποίηση άλλα

1,6 δισ τα οποία μαζί με τον
δανεισμό δύναται να οδηγήσουν
σε εξαγορές συνολικής αξίας ως
7 δισ ευρώ

Η Pharmathen ήταν η τελευταία
εξαγορά του BC European Capital
IX Είχαν προηγηθεί η σουηδική
Com Hem καλωδιακή τηλεόραση

η αμερικανική Suddenlink η
επίσης αμερικανική βιομηχανία
Hamilton Sundstrand η εξαγορά
έγινε μαζί με την Carlyle Group
η γερμανική φαρμακοβιομηχανία
Aenova η γαλλική Allflex που εξειδικεύεται

σε προϊόντα ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης εκτρεφόμενων

ζώων ο γερμανικός εκδοτικός όμιλος

Springer και η αμερικανική
εταιρεία Petsmart ο μεγαλύτερος
λιανοπωλητής σε τροφές οικιακών
ζώων στις ΗΠΑ

Σχέδια επέκτασης
σε νέες αγορές
Η οικογένεια Κάτσου θα παραμείνει

στο τιμόνι της Pharmathen
και ο κ Βασίλης Κότσος στο νέο
διοικητικό συμβούλιο θα έχει τη
θέση του διευθύνοντος συμβούλου

Το πλάνο της BC Partners για
την περαιτέρω ανάπτυξη της
Pharmathen στηρίζεται στο παρακάτω

τρίπτυχο συνέχιση των
επενδύσεων στην έρευνα παραγωγή

νέων προϊόντων και επέκταση
σε νέες αγορές για ενίσχυση των
εξαγωγών εκμεταλλευόμενη το παγκόσμιο

δίκτυο της BC Partners
Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο το
οποίο αναφέρει ο κ Σταθόπουλος

της
Pharmathen αξία της
επιχείρησης και δάνεια
προσεγγίζουν τα 450
εκατ ευρώ έγινε από
το ιδιωτικό επενδυτικό
κεφάλαιο BC European
Capital IX που ίδρυσε
τον Φεβρουάριο του
2012 η BC Partners
συγκεντρώνοντας από
ιδιώτες κεφαλαιούχους
6,7 δισ ευρώ

είναι ότι η Pharmathen θα αξιοποιηθεί
από την BC Partners ως πλατφόρμα

εξαγορών άλλων εταιρειών
του κλάδου

Τους τελευταίους 12 μήνες στον
φαρμακευτικό κλάδο έχουν καταγραφεί

πολλές εξαγορές που δείχνουν

την ελκυστικότητά του και
ειδικότερα στον τομέα των γενοσήμων

Εταιρείες σαν τη Pharmathen
διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια

13 φορές τα κέρδη EBITDA
και οι εξαγορές γίνονται σε αξία
15 φορές τα EBITDA

Το σύνολο των εξαγορών και
συγχωνεύσεων σε αξία το 2014
ήταν 3,2 τρισ δολάρια σε παγκόσμιο

επίπεδο εκ των οποίων το
27 ή 900 δισ δολάρια προήλθε

από deals που έκαναν private
equity funds στα οποία συγκαταλέγεται

η BC Partners Από το σύνολο
των 3,2 τρισ των συναλλαγών τα
2,1 τρισ κατεγράφησαν στις ΗΠΑ
και 1,1 δισ στην Ευρώπη

Η δυνατότητα δανεισμού των
private equity funds έχει ενισχυθεί
τα τελευταία χρόνια και τα επιτόκια

πλέον κινούνται μεταξύ 4
και 6 καθώς οι τράπεζες είναι
πάντα ανοιχτές όταν πρόκειται για
το σωστό deal

Συναλλαγές αξίας
3 δισ ευρώ στην Ελλάδα
Παράλληλα έχει ανακάμψει σημαντικά

και η αγορά των εισαγωγών
σε χρηματιστήρια IPO markets
γεγονός που δίνει διέξοδο αποε
πένδυσης στα private equity funds
Η BC Partners έβαλε πρόσφατα
στο Χρηματιστήριο τη σουηδική
Com Helm και εισέπραξε 3 δισ
ευρώ και την ιταλική OVS για 1,5
δισ ευρώ διατηρώντας όμως και
στις δύο εταιρείες το 50

Η BC Partners είναι γνωστή
στη χώρα μας από την εξαγορά
της TIM Hellas το 2005 έναντι 1,6
δισ ευρώ μετά την πούλησε στην
Orascom έναντι 3,5 δισ της Hyat
Regency το 2006 παραμένει μέτοχος

και μετά την αναδιάρθρωση
των δανείων έναντι 1 δισ ευρώ
ενώ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
για την αποκρατικοποίηση του
ΟΠΑΠ αλλά τελικά λόγω του ρίσκου

της χώρας δεν κατέθεσε οικονομική

προσφορά
Συνολικά δηλαδή ο κ Νίκος

Σταθόπουλος μαζί με τη
Pharmathen ευθύνεται για συναλλαγές

αξίας 3 δισ ευρώ στην
Ελλάδα την τελευταία δεκαετία
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Οι φαρμακοβιομήχανοι
δεν θα ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ

Αλλαγές στο σύστημα εκπτώσεων
για τα σκευάσματα που χορηγούν οι
φαρμακευτικές εταιρείες σε ΕΟΠΥΥ και
νοσοκομεία rebate ανακοίνωσε σε
συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας
Π Κουρουμπλής για τις μεταρρυθμίσει

στη φαρμακευτική πολιτική Η αλλαγή του συστήματος rebate

και η μετατροπή του από αξίες σε όγκο δημιουργούν ένα
επιπλέον κόστος για τις εταιρείες τη5 τάξης των 1 39 εκατ ευρώ
ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από αλλαγές σε υπόλοιπες
κατηγορίες φάρμακων To rebate θα ισχύσει αναδρομικά από
1 η Ιανουαρίου και σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας το ποσό
της εξοικονόμησης θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στη μείωση της
συμμετοχής των ασφαλισμένων για το φάρμακο η οποία μεσο
σταθμικό σήμερα ξεπερνά το 30
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ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 166 ΤΙΜΗ 1,5 € www.toxwni gr www.nerit.gr

Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Α Ν Τ I Μ Ν Η Μ Ο Ν I Α Κ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΕΛ 20-21

Μ
Μ¬

Οχι δεν φοβάμαι Γιατί έχουμε δίκιο λέμε αλήθεια
Ο υπουργός Υγείας Στο ΧΩΝΙ Οι δανειστές συνήθισαν σε ελληνικές κυβερνήσεις που απλά εκτελούσαν εντολές Τώρα
έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση που αντιστέκεται Και αυτό δεν τους αρέσει Και ζητούν να επαναλάβουμε τα λάθη των
τελευταίων χρόνων Αυτή η αντίσταση μας δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη η οποία σε συνδυασμό με το
ρεαλισμό μας θα οδηγήσει σε λύση που θα σέβεται την αξιοπρέπεια του λαού
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Το ΧΩΝΙ

To ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ 0
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
g christoforidisifHoxwni.gr

Δεν φοβάμαι γιατί έχουμε δίκιο
Ο

ι στιγμές είναι εθνικές και
Ι καλούμεθα όλοι να καταθέ
σουμε τον καλό μας εαυτό
αναφέρει Στο ΧΩΝΙ ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρου
μπλής σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως
είναι πολυτέλεια να μπαίνουμε σε βυζα

ντολογίες και σε έριδες που δεν προσφέρουν
τίποτα Αφού εξηγεί πως όταν είσαι σε μια
διαπραγμάτευση πρέπει να είσαι και αποφασιστικός

αλλά παράλληλα νηφάλιος υπομονετικός

και ήρεμος υπογραμμίζω πως
αν αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά νεκροταφεία

θα είναι αποτέλεσμα μικροψυχίας
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής δεν αμελεί

να στείλει πάντως μήνυμα και προς τους
δανειστές μας οι οποίοι κατά τον ίδιο είχαν

να κάνουν με κυβερνήσεις στις οποίες
έδιναν εντολές Τους ζητά να αναλάβουν
την ευθύνη σε περίπτωση κατευθυνόμενης
ρήξης Τους θυμίζει πως η καταστροφή θα
είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτούς αφού
παρόμοιο γεγονός δεν έχει συμβεί και δεν

θα είναι εύκολο να το διαχειριστούν

Πώς είδατε τα απίθανα αιτήματα
των δανειστών που ξαφνικά μετά
από τέσσερις μήνες γύρισαν στα
παλιά

Σήμερα υπάρχει μία νέα πραγματικότητα
Πέντε χρόνια οι δανειστές είχαν να

κάνουν με κυβερνήσεις σης οποίες έδιναν
εντολές Καμία πρωτοβουλία δεν ελήφθη
πριν ερωτηθούν οι δανειστές Σήμερα υπάρχει

μια κυβέρνηση η οποία διεκδικεί
ρόλο εταίρου Αυτό είναι κρίσιμο για εμάς
και απαράδεκτο για την κακή ας το πω

γερμαντκή λογική Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα

είναι ότι η κυρίαρχη άποψη στο χώρο
των εταίρων θεωρεί ότι η Ελλάδα καταναλώνει

παραπάνω από αυτά που παράγει
Αυτό είναι εξωπραγματικό απαράδεκτο και
δεν απηχεί καθόλου την πραγματικότητα
Αυτό που ισχυριζόμασταν κάποιοι ότι θέλουν

να μας κατεβάσουν στο επίπεδο της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας είναι μια
πραγματικότητα Αυτό λοιπόν δεν μπορεί
να το δεχτεί η σημερινή κυβέρνηση Ο Τσί

πρας αναδεικνύεται μέρα με τη μέρα σε έναν
εθνικό ηγέτη Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται

τα ζητήματα δείχνει ωριμότητα και
υπευθυνότητα διότι χειρίζεται πλέον εθνικό

θέμα

Τι θεωρείτε ότι θέλουν να πετύχουν
οι δανειστές με τις απαιτήσεις τους
Θέλουν να τα τινάξουν όλα στον
αέρα ή είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό

επεισόδιο στο μπρα ντε φερ
Οταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση πρέπει

να είσαι και αποφασιστικός αλλά παράλληλα

νηφάλιος υπομονετικός και ήρεμος

Αν κάποιος λειτουργεί συναισθηματικά
δεν μπορεί να απαντήσει Σήμερα μας ζη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

τούν πράγματα τα οποία για άλλπ μια
φορά θα επιβεβαιώσουν το λάθος των τελευταίων

πέντε χρόνων Ανθρωποι που δεν
έχουν ζήσει τα πράγματα τπς Ελλάδας δεν
θέλουν να καταλάβουν ότι δεν είναι όλες οι
χώρες ίδιες Σας λέω ένα παράδειγμα στα
μη συνταγογραφουμενα φάρμακα μάς λένε
να πωλούνται και στα σούπερ μάρκετ αγνοώντας

ότι η Ελλάδα έχει 11.500 φαρ¬

μακεία Αρα έχει χιλιάδες σημεία πώλησης
κι έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για νέα Δεν
πρόκειται το μέτρο να επιφέρει καμία αλλαγή

Παρά ταύτα έχουν αυτή την επιμονή
Είμαι βέβαιος ότι αυτή η νια πρώτη

φορά αντίσταση από ελληνική κυβέρνηση
θα λ^εννήσει μια νέα πραγματικότητα στην
Ευρώπη Δεν φοβάμαι γιατί πιστεύω ότι
έχουμε δίκιο ότι λέμε αλήθεια ότι κινού

Η κυβέρνηση δεν
θα δεχθεί μείωση της

φαρμακευτικής δαπάνης
Ούτε κατά χιλιοστό δεν

μπορεί να αλλάξει αυτό
υπογραμμίζει στον εκδότ
της εφημερίδας Το ΧΩΝ

Γιώργο Χρηστοφορίδι
ο υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλη

μεθα μέσα στο ρεαλισμό για να βρεθεί μία
λύση που να σέβεται την αξιοπρέπεια του
λαού Φυσικά σε κάθε διαπραγμάτευση
υπάρχουν υποχωρήσεις Δεν μπορείς να
επιβάλλεις όλους τους όρους

Ισχυρίζονται πολλοί ότι θα έχουμε
διαρροές κατά την ψήφιση της συμφωνίας

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ
Οι Αδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης πολύ
συχνά μας λένε για το φοβερό και τρομερό έργο που
άφησαν στην Υγεία και πώς έσωσαν τον ελληνικό
λαό Ποια η κατάσταση που παραλάβατε
Εγώ είπα σε έναν πρώην πρόεδρο της ΕΙΝ,<νΠ ο οποίος

προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και
είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος ότι εκπλήσσομαι διότι
δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται κάποιος δημόσιος
άντρας να διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα διαφορετικά

από το πώς διαχειρίζεται τα οικογενειακά του Ε αυτό
δεν το έχω συναντήσει Τι να σας πω ΓΛα το χώρο της
μηχανογράφησης Για το ότι ξοδεύτηκαν 6 εκατ ευρώ
για το χάρτη υγείας και δεν υπάρχει χάρτης υγείας Πα
τους φορείς στους οποίους έχω διατάξει πολλαπλούς

ελέγχους και έχω ανοίξει μέτωπα με θεούς και δαίμονες
Πολλά έχουν βρεθεί που θα μπορούσαν να πάνε οτη
δικαιοσύνη αλλά δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή
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1. ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
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Η φαρμακευτική δαπάνη ônoos είναι διαμορφωμένη σήμερα

στα 2 δισ ευρώ δεν μπορείνα καλύψει us ανάγκεε ιου
πληθυσμού και οδηγεί στα άκρα fi Βιωσιμότητα του συστή

μακκ Υγεία5 και θα πρέπει να
ανέλθει στα 2,2 2,3 δισ ευρώ
δηλώνει αναφορικά με us ανα
κοινώσεβ uns προχθεσινή5 συνέντευξη

Τύπου του υπουργού
Yyetas Παναγιώτη Κουρουμπλή
ο Σύνδεσμο5 Φαρμακευτικών
Εταιριών Ελλάδθ5 ΣΦΕΕ ση
padivovras Σήμερα η χώρα μαε
διαθέτει τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν

δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη στην Ε.Ε 1 79 ευρώ

έναντι 320 στην Ευρώπη ενώ παράλληλα to ΕλληνικόΔη

μόσιο στερείται πολύυμα έσοδα καθώ5 για κάθε 1 00 εκατ
ευρώ μείωση στη φαρμακευυκή δαπάνη το κράτοεχάνει συνολικά

από τα δημόσια έσοδα 47 εκατ ευρώ και 35O0éoas
εργασκΕ υψηλήε εξειδίκευσι στον κλάδοmsYYöas



2. ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑπεργούντηνΤετάρτηοιφαρμακοποιοί
ME 24QPH προειδοποιητική απεργία την
ερχόμενη Τετάρτη απαντούν οι φαρμακοποιοί

στο ενδεχόμενο πώλησης μη συντα
γογραφούμενων φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ από
τα σούπερ μάρκα Επειτα από πολύωρη συνεδρίαση

το Δ.Σ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ αποφάσισε να περάσει

στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για
εμπαιγμό των φαρμακοποιών με προτάσεις

και μέτρα που επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους

και αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο
για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του

κλάδου μετά τη Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ
που θα πραγματοποιηθεί σης 13 Ιουνίου Για

την Τετάρτη οι φαρμακοποιοί προγραμμαή
ζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Υγείας στη 1 το μεσημέρι ενώ
στη συνέχεια το προεδρείο του ΠΦΣ θα μεταβεί

στη Βουλή προκειμένου να επιδώσει ψήφισμα

με τα αιτήματα του κλάδου
Στη Σουηδία και την Κύπρο μόλις απελευθερώθηκαν

τα κανάλια διανομής αυτών
των φαρμάκων τα νοσοκομεία γέμισαν με
ασθενείς λόγω των παρενεργειών Είναι θέμα
δημόσιας υγείας Επιπλέον οποιαδήποτε αλλαγή

στον τρόπο διανομής θα επιφέρει αυξήσεις

επιβαρύνοντας τους ασφαλισμένους είπε

ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας Λουράντος



3. ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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Σελίδα: . . . . . . . . 22

Εχουν θέση τα κοινωνικά αγαθά
Μετωπική υπουργείου Υγείας-φαρμακοποιών για ία μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
καθώς η κυβερνητική στροφή 180 μοιρών για την απελευθέρωση της αγοράς βαδίζει
στα χνάρια των μνημονιακών πολιτικών Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα
του αλλιώς δηλώνει ο Κωνσταντίνος Λουράντος πρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου μιλώντας στην Εφ.Συν

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ύμπανα πολέμου ήχησαν από τα φαρμακεία της χώρας

όταν έγινε γνωστό ότι στην ελληνική πρόταση προς

τους δανειστές συμπεριλαμβάνεται η απελευθέρωση των

σημείων πώλησης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ Προεκλογικά ο ΓΥΡΙΖΑ διερρήγνυε
τα ιμάτια του ότι δεν θα δεχτεί τη μνημονιακή εμμονή
που είχαν δεχτεί Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ ενώ διεμήνυε ότι θα

καταργήσει τη ρύθμιση Γεωργιάδη για απελευθέρωση
της αγοράς σημεία πώλησης και τιμές των ΜΗΣΎΦΑ
από το 201 7

Ηρθε όμως η 47σέλιδη πρόταση της ελληνικής πλευράς

και συγκεκριμένα στην 33η σελίδα της για να πάρει
πίσω την ιδεολογία Μεταφράζουμε Η κυβέρνηση θα

νομοθετήσει διάταξη σύμφωνα με την οποία το δίκτυο

διανομής των ΜΗΣΥΦΑ θα διευρυνθεί και θα επιτρέπει
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την πώληση τους από

ειδικά διαμορφωμένα σημεία πώλησης σε σουηερμάρκετ
Επιπλέον θα θεσπίσει ένα σύστημα παρακολούθησης και

ελέγχου δεδομένου ότι αφενός απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η χορήγηση ΜΗΣΥΦΑ υπό την εποπτεία κατάλληλα
εκπαιδευμένου προσωπικού και αφετέρου απαιτείται η

απόκτηση σχετικής άδειας για τη διασφάλιση της εναρμόνισης

με τους απαραίτητους περιορισμούς και κανόνες Η

σχετική πρόβλεψη θα εφαρμοστεί άμεσα

Κινητοποιήσεις
Αλλαξε δηλαδή ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του

αλλιώς λέει ο Κωνσταντίνος Λουράντος πρόεδρος του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου μιλώντας στην

Εφ,Συν Δεν έβρισα τον πρωθυπουργό ούτε την κυβέρνηση

όπως γράφεται Παρατήρησα ότι πρόκειται για μια
πράξη ανέντιμη αναξιοπρέπειας Ετσι τα φαρμακεία θα
κλείσουν την Τετάρτη 1 0 Ιουνίου όπως αποφάσισε έπειτα
από πολύωρη συνεδρίαση το περασμένο Σάββατο το Δ.Σ
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Οι φαρμακοποιοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας ενώ στις 1 3
Ιουνίου π Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συζητήσει
ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων Οι φαρμακοποιοί

καταγγέλλουν τον εμπαιγμό που υφίστανται τα
τελευταία πέντε χρόνια με προτάσεις και μέτρα που τελικά

Τα ΜΗΣΥΦΑ
είναι φάρμακα όχι
τσίχλες τονίζει
ο καθηγητής
Οργάνωσης
και Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας
της Εθνικής Σχολής
Δημοσίας Υγείας
Ν Μανιαδάκης
Επομένως πρέπει

να τα χορηγούν
επαγγελματίες
Υγείας Η σωστή
αυτοθεραπεία δεν
είναι να παίρνεις
το φάρμακο μόνος
σου Απαιτεί
να υπάρχει
επαγγελματίας
Υγείας και
αυτός είναι ο

φαρμακοποιός

επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο και οδηγούν στην υπερ

κερδοφορία μεγάλων καταστημάτων λιανικής
Τα τελευταία χρόνια η αγορά των φαρμάκων απελευθερώνεται

Την αρχή του ξηλώματος της νομοθεσίας που

ίσχυε στη χώρα μας προς την παραπάνω κατεύθυνση έκανε

ο Ανδρέας Λοβέρδος με την απορρύθμιση του ωραρίου
των φαρμακείων το 201 1 Η προηγούμενη νομοθεσία
ανέκοπτε τη δημιουργία μονοπωλιακών αλυσίδων φαρμακείων

Σήμερα η νέα κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική

της απερχόμενης απελευθέρωση των σημείων πώλησης

μη σταθερά ωράρια φαρμακείων που είχε στόχο την εξόντωση

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία
μιας μονοπωλιακής αλυσίδας

Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό ή τουλάχιστον
θα έπρεπε να είναι Πριν πάμε στο ψευτοδίλημμα αν τα
ΜΗΣΥΦΑ θα διακινούνται στα φαρμακεία ή στα σουηερμάρκετ

ξεκαθαρίζουμε ότι δεν δεχόμαστε διαχωρισμό στα

φάρμακα επισημαίνει στην Εφ.Συν ο Ιωάννης Καβαλάρης

μέλος τους Δ.Σ του ΠΦΣ Δεν δεχόμαστε καμία
λίστα όλα τα φάρμακα είναι το ίδιο θεραπευτικά και το
ίδιο επικίνδυνα με τις παρενέργειές τους Δεν δεχόμαστε
τον διαχωρισμό σε κατηγορίες κάποια που θα αποζημιώνονται

και κάποια που δεν θα αποζημιώνονται και θα

κυκλοφορούν ως απλά καταναλωτικά αγαθά Αποτελεί
κατάκτηση των εργαζομένων η φαρμακευτική αγωγή
Γιατί να μπούμε στο ψευτοδίλημμα αν θα πληρώνει περισσότερα

ή λιγότερα ο ασθενής από τη στιγμή που ακόμα
κι αν μειωθούν οι τιμές ο ασθενής το πληρώνει εξ ολοκλήρου

προσθέτει

Το φάρμακο ως κοινό προϊόν
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση χαρακτήριζε κοινωνικό

αγαθό το φάρμακο Τώρα ως κυβέρνηση υιοθετεί την ίδια

φιλελεύθερη λογική της απελθούσας συγκυβέρνησης τα
φάρμακα ως καταναλωτικά προϊόντα θα διαφημίζονται
στην τηλεόραση Ανάμεσα σε απορρυπαντικά και μακαρόνια

ο ασθενής ως καταναλωτής θα διαλέξει φάρμακα για
την πάθησή του

Η ζήτηση δηλαδή θα δημιουργείται με βάση τους κανόνες

του μάρκετινγκ και όχι τους κανόνες της ιατρικής
πρακτικής Ηδη αυτά τα φάρμακα διαφημίζονται μέσω
προωθητικών ενεργειών μάρκετινγκ Κι ακόμα κι αν ο

νόμος επιβάλλει υποχρεωτική αναγραφή ότι συνιστάται
η συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού η προειδοποίηση
γράφεται με μικρά γραμματάκια που τρέχουν ιλιγγιωδώς
στο κάτω μέρος της τηλεοπτικής μας οθόνης όπως και
στην περίπτωση των τραπεζικών προϊόντων ή των τζογα
δόρικων παιγνίων

Ετσι ο ασθενής ζητά το φάρμακο για το οποίο έχει
πειστεί ότι θα τον κάνει καλά Ο Κ Λουράντος μάς δίνει
ένα πραγματικό παράδειγμα Μπήκε ασθενής σήμερα το
πρωί σε φαρμακείο ζητώντας ένα γνωστό φάρμακο για τη

ρινική συμφόρηση Εχετε θυρεοειδή του θύμισε ο φαρμακοποιός

Βεβαίως απάντησε ο πελάτης Δεν μπορείτε
να πάρετε το φάρμακο καθώς περιέχει ψευδοεφεδρίνη
του εξήγησε ο φαρμακοποιός

Τα ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακα όχι τσίχλες τονίζει ο

καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Ν Μανιαδάκης

Επομένως πρέπει να τα χορηγούν επαγγελματίες Υγείας
Η σωστή αυτοθεραπεία δεν είναι να παίρνεις το φάρμακο
μόνος σου Απαιτεί να υπάρχει επαγγελματίας Υγείας και
αυτός είναι ο φαρμακοποιός

Τι είναι
τα ΜΗΣΥΦΑ
ΑΡΧΙΚΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ περιορισμένη ομάδα
φαρμάκων Σήμερα αποτελείται από 800
σκευάσματα τα οποία μάλιστα θεωρούνται

λίγα από τη βιομηχανία η οποία σε

άλλες χώρες έχει ξεπεράσει τις 60 δραστικές

κατηγορίες η κάθε κατηγορία μπορεί
να περιλαμβάνει και 20 φάρμακα σε αντίθεση

με τη χώρα μας όπου έχουν εγκριθεί
μόνο 20 Τα ΜΗΣΥΦΑ θεωρούνται πάρα
πολύ ασφαλή φάρμακα γι αυτό κατηγοριοποιούνται

ως ανοιχτής πρόσβασης
Ωστόσο πολλές φορές τα φάρμακα

αλληλεπιδρούν επηρεάζει το ένα το άλλο
Παρότι λοιπόν είναι ΜΗΣΥΦΑ πρέπει ο

φαρμακοποιός να έρχεται σε επαφή με τον
ασθενή προκειμένου να τον ρωτάει για ποιο

λόγο τα ζητάει καθώς και τι άλλα φάρμακα

παίρνει ώστε να συμβουλεύσει και να

οδηγήσει στην κατάλληλη θεραπεία εξηγεί
μιλώντας στην Εφ,Συν ο καθηγητής της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Νικόλαος
Μανιαδάκης Τα μη συνταγογραφούμενα δεν
είναι καραμέλες αλλά φάρμακα με όλη τη

σημασία της λέξης π.χ αντιβηχικά αηοχρε
μπτικά παυσίπονα κολλύρια κορτιζονούχες
κρέμες ηπακτικά κατά της δυσκοιλιότητας
αντιαλλεργικά κ.ά Εχουν ενδείξεις αντενδείξεις

αλληλεπιδράσεις και η μη ορθή χρήση

τους όπως αποδείχθηκε παγκοσμίως
είναι επικίνδυνη

Νοσήματα-παθήσεις και ενδεικτικά φάρμακα

• Κρυολόγημα και γρίπη Depon Ασπιρίνη
Nurofen
• Βήχας Sinecod Mucosolvan Bisolvon
• Πονόλαιμος Lysopalne Trachisan
Strepsils• Επαναλαμβανόμενες ρινικές λοιμώξεις
συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής ρινίτιδας

Ronal Otrivin
• Στοματικά έλκη Tantum Verde Solu-ket
• Ατελής ή δύσκολη πέψη συμπεριλαμβανομένου

του αισθήματος καύσου του στομάχου
Simeco Caviscon
• Σπάνιες και δύσκολες κενώσεις Dulcolax
Ex Lax
• Εμετός διάρροια Imodium
• Αιμορροΐδες Procto-Synalar Doloproct• Ηλιακά εγκαύματα Novaquasol
• Ηπια έως μέτρια δερματική προβλήματα
π.χ κοψίματα τσιμπήματα εντόμων έκζεμα
κλπ Propiogenta Fucicort
• Ηπιοι έως μέτριοι πόνοι όπως οι πονοκέφαλοι

και οι μυϊκοί πόνοι Voltaren
Naprosyn• Φροντίδα ματιών Oculosan Tears
Naturale Refresh

Οι παραπάνω είναι οι κατηγορίες ΜΗΣΥΦΑ

ενδεικτικά Υπάρχουν κατηγορίες
φαρμάκων των οποίων κάποια σκευάσματα

συνεχίζουν να συνταγογραφουνται ενώ
άλλα έγιναν ΜΗΣΥΦΑ π.χ κατηγορία αντι
σταμινικά φάρμακο Zirtec Οι φαρμακοβιομηχανίες

αιτούνται και το κράτος εγκρίνει
ή απορρίπτει Συνολικά τα σκευάσματα είναι
άνω των 800
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στα ράφια των σουπερμάρκετ
Παγκοσμίως τα ΜΗΣΥΦΑ
αυξάνονται περισσότερο
από χα συνταγογραφούμενα
Τα ΜΗΣΥΦΑ αναλογούν σε περισσότερο από
το Π του συνολικού φαρμακευτικού τζίρου
85 έναντι 744 δισ €

WÊÊM Μερίδιο ΜΗΣΥΦΑ επί του
συνολικού τζίρου παγκοσμίως
φαίνεται αύξηση

Μ Αύξηση συνολικού τζίρου
φαρμάκων

Αύξηση τζίρου ΜΗΣΥΦΑ

ΠΗΓΗ IMSHEALTH

Ετήσια ποσοτική αύξηση μερίδιο ΜΗΣΥΦΑ
στον συνολικό φαρμακευτικό τζίρο

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
IINISTRY OF HEAL

Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Για όλα φταίει η τρόικα
ΖΕ ΕΜΜΟΝΗ των δανειστών απέδωσε

τη διάταξη για τα ΜΗΣΥΦΑ ο

υπουργός Υγείας λέγοντας με λίγα
λόγια πως εν προκειμένω η Αριστερά

αμάρτησε για τη διαπραγμάτευση

Ο κ Κουρουμπλής από τα Σφακιά

απαντώντας σε σχετική ερώτηση
αναφέρθηκε και στην πολιτική

του υπουργείου του για το φάρμακο
Πάντα είχαμε τη θέση ότι δεν

υπάρχει ανάγκη στην Ελλάδα τα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα να πάνε

στα σουπερμάρκετ Στην Ελλάδα
υπάρχουν 1 1 500 φαρμακεία Σε κάθε

γωνιά υπάρχει ένα φαρμακείο Δεν
νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να πάνε τα

φάρμακα στα σουπερμάρκετ
Και διευκρίνισε Εγώ δεν σας

κρύβω ότι απαίτηση της τρόικας ήταν
να πάνε όλα τα φάρμακα στα σουπερμάρκετ

Η κυβέρνηση δεν έδωσε
το δικαίωμα κατά τη διαπραγμάτευση

Δεν συμφώνησε να πάνε όλα τα
μη συνταγογραφούμενα αλλά ένα
μέρος από αυτά Αυτό δεν το έχουν
συνειδητοποιήσει οι φαρμακοποιοί
Ας έχουν εμπιστοσύνη στην πολιτική
ηγεσία που τους έδειξε σεβασμό και
είναι ειλικρινής στην προσπάθεια να
δώσουμε λύση Η χώρα κάνει διαπραγμάτευση

Τι να κάνουμε Να σταματήσουμε

τη διαπραγμάτευση διότι
έχουν εμμονές σε ένα τέτοιο θέμα

Είναι πάρα πολλά
τα λεφτά στα ΜΗΣΥΦΑ

Τα φάρμακα αυτά
σήμερα έχουν στη χώρα
μας τη χαμηλότερη τιμή
σε όλη την Ευρώπη
και η απελευθέρωση
της τιμής τους όχι
μόνο δεν θα φέρει την
πτώση τους αλλά θα
οδηγήσει σίγουρα σε
αυξήσεις όπως έγινε
όπου εφαρμόστηκε
Είναι προφανές λοιπόν
ποιος κερδίζει από
αυτή τη συμφωνία
υπογραμμίζει ο Κ
Λουράντος

Σύμφωνα με στοιχεία
του ΟΟΣΑ διεθνώς η
αγορά των ΜΗΣΥΦΑ
έχει τζίρο 85 δισ
ευρώ ετησίως σε μια
αγορά φαρμάκου με
συνολικό τζίρο 744
δισ ευρώ Σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ η ετήσια
συνολική ιδιωτική
δαπάνη για το φάρμακο
φτάνει το 1 7 δισ ευρώ
εκ των οποίων ο τζίρος
των ΜΗΣΥΦΑ είναι 1,1
δισ ευρώ τον χρόνο

ΔΙΕΘΝΩΖ Η ΑΓΟΡΑ των ΜΗΣΥΦΑ
έχει τζίρο 85 δισ ευρώ t τησίως σε μια
αγορά φαρμάκου με συνολικό τζίρο
744 δισ ευρώ λένε τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική

Αρχή ΕΛΣΤΑΤ η συνολική
ιδιωτική δαπάνη για το φάρμακο φτάνει

το 1,7 δισ ευρώ Η συμμετοχή των
ασθενών στα αποζημιούμενα από τον
ΕΟΠΥΥ φάρμακα είναι 22 εκατ ευρώ
και ο τζίρος των ΜΗΣΥΟΆ είναι 1 1 δισ
ευρώ τον χρόνο

Για να αντισταθμίσει η φαρμακοβιομηχανία

τις εκπτώσεκ στα αποζημι
ούμενα φάρμακα από τον ΕΟΠΥΥ που
της έχουν επιβληθεί ζη:ά την απελευθέρωση

των ΜΗΣΥΦΑ ρίχνοντας τον
πολίτη από τη στιγμή ιιου μιλάμε για
φάρμακα που πληρώνει από την τσέπη
του καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί Κι
ενώ η δημόσια συζήτητ η εστιάζει στις
όλο και αυξανόμενες συμμετοχές στα
αποζημιούμενα φάρμακα για την επιπλέον

επιβάρυνση με τκ πληρωμές των
ΜΗΣΥΦΑ δεν ακοϋγετα λέξη

Είναι μια χαριστική πράξη προς τη
βιομηχανία ώστε μέσω της πώλησης
των φαρμάκων αυτών με πολύ μεγαλύτερη

τιμή να αντιστα9μίσει το μικρό
κέρδος που ισχυρίζεται ότι βγάζει από
τα υπόλοιπα φάρμακο τονίζει ο Κ

Λουράντος Οι φαρμοκοβιομήχανοι
προκειμένου να μεγαλώσουν την κερδοφορία

τους αντιμετα πίζουν τα φάρμακα

ως απλά καταναλωτικά προϊόντα
Οι κανόνες της κι ρδοφορίας και

το μάρκετινγκ επιβάλλς υν τα προϊόντα
να πωλούνται σε περισσότερα σημεία
λέει ο Γ Καβαλάρης

Ενας από ιούς λόγο jç που προτάσσεται

στην απελευθέρω jn των σημείων
πώλησης είναι η υπόθεση ότι θα δημιουργήσει

ανταγωνισμό ώστε να μειω¬

θούν οι τιμές εξηγεί ο Ν Μανιαδάκης
Πρόσφατες μελέτες με τελευταία έκθεση

του ΟΟΣΑ το φθινόπωρο του 201 4
κατέδειξαν ότι στις χώρες που προχώρησαν

στο μέτρο αυτό δεν μειώθηκαν
οι τιμές επομένως η απελευθέρωση δεν
οδήγησε σε βελτίωση των τιμών και ως
εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος πόσω
μάλλον σε μια χώρα όπως είναι η δική
μας στην οποία οι τιμές των φαρμάκων
είναι καθορισμένες από το κράτος

Τα φάρμακα αυτά σήμερα έχουν στη

χώρα μας τη χαμηλότερη τιμή σε όλη
την Ευρώπη και η απελευθέρωση της
τιμής τους όχι μόνο δεν θα φέρει την
πτώση τους αλλά θα οδηγήσει σίγουρα

σε αυξήσεις όπως έγινε όπου
εφαρμόστηκε Είναι προφανές λοιπόν
ποιος κερδίζει από αυτή τη συμφωνία
υπογραμμίζει ο Κ Λουράντος αναφέροντας

ενδεικτικά ότι γνωστό αναλγητικό
που πωλείται 5 ευρώ στη χώρα μας στο
Ηνωμένο Βασίλειο πωλείται προς 22 ευρώ

και στη Γερμανία 1 7 ευρώ ενώ άλλο
γνωστό ρινικό αποσυμφορητικό που στη

χώρα μας αγοράζεται για 2 ευρώ στην
Ευρώπη η τιμή του φτάνει τα 8 ευρώ

Ο δεύτερος λόγος που προβάλλεται
στην απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ είναι

ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση των
ασθενών στα φάρμακα Στη χώρα μας
με το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων
στον κόσμο με αναλογία 1 ανά 1 500
κατοίκους η πρόσβαση δεν είναι θέμα
Ακόμα όμως και στις χώρες όπου έγινε

απελευθέρωση σημείων διανομής
ελάχιστα φάρμακα προμηθεύονται οι

πολίτες από τα σημεία εκτός φαρμακείων
Μόνο στην Ολλανδία έχει λειτουργήσει

προσθέτει Ακόμα και με όρους
οικονομικούς δεν προσφέρει τίποτα η

απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ τονίζει ο

καθηγητής Ν Μανιαδάκης
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Εν αναμονή
αναδράσεων

0 τομέας υγείας δεν
έμεινε εκτός των μεταρρυθμίσεων

τις οποίες
προτείνει η κυβέρνηση
στους πιστωτές Ετσι
εκτός από το θέμα των
ΜΗΣΥΦΑ στη λίστα περιέχεται

και η κατάργηση
της πρόσφοτης απόφασης

για την αναγραφή
στις σηνταγές της εμπορικής

ονομασίας των
γενοσημων π μείωση
των τιμών των γενοσημων

και των off patent
φαρμάκων η άμεση
απόδοση του clawback
του 2014 και η μείωση
των τιμών των διαγνωστικών

εξετάσεων Ολη αυτή

η διαδικασία και n
μη τήρηση κάποιων
προεκλογικών υποσχέσεων

σε ορισμένα θέματα
αναμένεται να φέρουν

μεγάλες αντιδράσεις
όπως έγινε και με τους
φαρμακοποιούς που έγιναν

έξαλλοι από τη διάθεση

της κυβέρνησης να
βάλει τα ΜΗΣΥΦΑ στα
σούπερ μάρκετ Γ Σακ
SID-9498795J
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